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Istnieją dwie grupy marksistów. Obie pracują pod sztandarem marksizmu, 

uważają siebie za „prawdziwie" marksistowskie. A przecież nie są bynajmniej 

identyczne. Co więcej: dzieli je bezdenna przepaśd, albowiem metody ich pracy 

są biegunowo przeciwstawne. 

Pierwsza grupa ogranicza się zazwyczaj do zewnętrznego uznawania marksizmu, 

do jego uroczystego głoszenia. Nie umiejąc albo nie chcąc wniknąd w istotę 

marksizmu, nie umiejąc albo nie chcąc wcielid go w życie, przeistacza żywe i 

rewolucyjne założenia marksizmu w martwe, nic nie mówiące formuły. 

Działalnośd swą opiera nie na doświadczeniu, nie na uwzględnieniu pracy 

praktycznej, lecz na cytatach z Marksa. Wskazania i dyrektywy czerpie nie z 

analizy żywej rzeczywistości, lecz z analogii i porównao historycznych. 

Sprzecznośd między słowem a czynem — oto zasadnicza choroba tej grupy. Stąd 

rozczarowania oraz wieczne niezadowolenie z losu, który stale zawodzi i osadza 

ją „na koszu". Nazwa tej grupy — mienszewizm (w Rosji), oportunizm (w 

Europie). Tow. Tyszko (Jogiches) dośd trafnie scharakteryzował tę grupę na 

Zjeździe Londyoskim mówiąc, że nie stoi ona, lecz leży na stanowisku 

marksistowskim. 

Druga grupa, wręcz przeciwnie, przesuwa środek ciężkości zagadnienia z 

zewnętrznego uznawania marksizmu do jego realizacji, do wcielania go w życie. 

Określenie dróg i środków urzeczywistnienia marksizmu, odpowiadających 

sytuacji, zmiana tych dróg i środków, gdy sytuacja ulega zmianie — oto na co 

głównie zwraca uwagę ta grupa. Dyrektywy i wskazania czerpie ta grupa nie z 

historycznych analogii i porównao, lecz z analizy istniejących warunków. W 

działalności swej opiera się nie na cytatach i sentencjach, lecz na praktycznym 

doświadczeniu, sprawdzając każdy swój krok na podstawie doświadczenia, ucząc 

się na swych błędach i ucząc innych, jak budowad nowe życie. Tym właśnie 

tłumaczy się fakt, że w działalności tej grupy słowo nie mija się z czynem i nauka 

Marksa zachowuje w pełni swą żywą siłę rewolucyjną. Do grupy tej dają się w 

zupełności zastosowad słowa Marksa, w myśl których marksiści nie mogą 

poprzestawad na objaśnieniu świata, a winni iśd dalej po to, by go zmienid. 

Nazwa tej grupy — bolszewizm, komunizm. 

Organizatorem i wodzem tej grupy jest W. I. Lenin. 
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I 

LENIN JAKO ORGANIZATOR KOMUNISTYCZNEJ PARTII ROSJI 

 

Tworzenie partii proletariackiej w Rosji odbywało się w szczególnych warunkach, 

różniących się od warunków na Zachodzie w chwili organizowania tam partii 

robotniczej. Podczas gdy na Zachodzie, we Francji, Niemczech, partia robotnicza 

wyłoniła się ze związków zawodowych w warunkach legalnego istnienia 

związków i partyj, w sytuacji, jaka się wytworzyła po rewolucji burżuazyjnej, w 

warunkach istnienia parlamentu burżuazyjnego, kiedy burżuazja, dorwawszy się 

do władzy, stanęła oko w oko z proletariatem — w Rosji, wręcz przeciwnie, 

tworzenie partii proletariackiej dokonywało się w warunkach najokrutniejszego 

absolutyzmu, w oczekiwaniu rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, kiedy, z 

jednej strony, burżuazyjne „legalno-marksistowskie" elementy, pragnące 

wykorzystad klasę robotniczą dla rewolucji burżuazyjnej, zalewały organizacje 

partyjne, z drugiej zaś strony — żandarmeria carska wyrywała z szeregów partii 

najlepszych pracowników partyjnych, podczas gdy narastanie żywiołowego 

ruchu rewolucyjnego wymagało istnienia niezłomnego, zwartego i odpowiednio 

zakonspirowanego bojowego trzonu rewolucjonistów, który mógłby skierowad 

ruch ku obaleniu absolutyzmu. 

Zadanie polegało na tym, aby oddzielid ziarno od plew, odgrodzid się od 

elementów obcych, zorganizowad w terenie kadry doświadczonych 

rewolucjonistów, dad im jasny program i niezłomną taktykę, wreszcie skupid te 

kadry w jedną bojową organizację zawodowych rewolucjonistów, dostatecznie 

konspiracyjną, by ostad się w walce przeciwko napadom żandarmerii, a zarazem 

dostatecznie związaną z masami, by je w odpowiedniej chwili poprowadzid do 

walki. 

Mieoszewicy, ci sami, którzy „leżą" na stanowisku marksistowskim, rozwiązywali 

to zagadnienie po prostu: wobec tego, że na Zachodzie partia robotnicza 

wyłoniła się z bezpartyjnych związków zawodowych, walczących o polepszenie 

sytuacji ekonomicznej klasy robotniczej, należy w miarę możności uczynid w 
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Rosji to samo, tj. ograniczyd się na razie do „walki ekonomicznej robotników z 

przedsiębiorcami i rządem" w zakresie miejscowym, nie tworząc 

ogólnorosyjskiej organizacji bojowej, a później… później, o ile do tego czasu nie 

powstaną związki zawodowe, zwoład bezpartyjny zjazd robotniczy i ogłosid go 

partią. 

Że ten „marksistowski" „plan" mieoszewików, utopijny w warunkach rosyjskich, 

zakłada bądź co bądź szeroką pracę agitacyjną, skierowaną ku zmniejszeniu 

znaczenia idei partyjności, zniszczeniu kadr partyjnych, pozostawieniu 

proletariatu bez własnej partii i oddaniu klasy robotniczej na żer liberałom — 

tego wówczas mieoszewicy, a nawet i wielu spośród bolszewików, bodaj że się 

nie domyślali. 

Olbrzymia zasługa Lenina wobec proletariatu rosyjskiego i jego partii polega na 

tym, że ujawnił on całe niebezpieczeostwo mieoszewickiego „planu" 

organizacyjnego jeszcze wówczas, kiedy „plan" znajdował się zaledwie w 

zaczątku, kiedy sami autorzy „planu" z wielkim trudem mogli sobie jasno 

uprzytomnid jego zarysy, a ujawniwszy, rozpoczął zaciekły atak przeciw brakowi 

dyscypliny organizacyjnej u mieoszewików, skupiając całą uwagę praktyków na 

tym zagadnieniu. Chodziło bowiem o istnienie partii, o życie lub śmierd partii. 

Stworzyd ogólnorosyjską gazetę polityczną jako ośrodek skupienia sił partyjnych, 

zorganizowad niezłomne kadry partyjne w terenie jako „regularne oddziały" 

partii, zebrad te kadry w jedną całośd przy pomocy gazety i zespolid je w 

ogólnorosyjską partię bojową z wyraźnie zaznaczonymi granicami, z jasnym 

programem, nieugiętą taktyką, jedną wolą — oto jaki plan rozwinął Lenin w 

swych słynnych książkach „Co robid?", „Krok naprzód, dwa kroki wstecz". 

Doniosłośd tego planu polegała na tym, że odpowiadał on całkowicie rosyjskiej 

rzeczywistości i po mistrzowsku uogólniał doświadczenie organizacyjne 

najlepszych praktyków. W walce o ten plan większośd praktyków rosyjskich 

zdecydowanie poszła za Leninem nie cofając się przed rozłamem. Zwycięstwo 

tego planu założyło podwaliny tej zwartej i pełnej hartu partii komunistycznej, 

która nie ma sobie równej na świecie. 

Nasi towarzysze (nie tylko mieoszewicy!) oskarżali nieraz Lenina o zbytnią 

skłonnośd do polemiki i rozłamu, o to, że był nieprzejednany w walce z 
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pojednawcami itp. Niewątpliwie i jedno, i drugie miało swego czasu miejsce. Nie 

trudno jednak zrozumied, że partia nasza nie mogłaby się wyzbyd wewnętrznej 

słabości i mięczakowatości, nie osiągnęłaby właściwej jej siły i mocy, gdyby nie 

wygnała ze swego środowiska nieproletariackich, oportunistycznych 

elementów. W okresie panowania burżuazji partia proletariacka może rosnąd i 

wzmacniad się jedynie w tej mierze, w jakiej prowadzi walkę z 

oportunistycznymi, antyrewolucyjnymi i antypartyjnymi elementami w swoim 

środowisku i wśród klasy robotniczej. Lassalle miał słusznośd, gdy mówił: „Partia 

wzmacnia się przez to, że się oczyszcza". Oskarżyciele powoływali się zazwyczaj 

na partię niemiecką, w której kwitła wówczas „jednośd". Ale, po pierwsze, nie 

każda jednośd jest oznaką siły, po drugie, wystarczy spojrzed teraz na byłą partię 

niemiecką, rozdartą na trzy partie, aby zrozumied cały fałsz i złudę „jedności" 

Scheidemanna i Noskego z Liebknechtem i Luksemburg. I kto wie, czy nie lepiej 

byłoby dla proletariatu niemieckiego, gdyby rewolucyjne elementy niemieckiej 

partii zerwały zawczasu z jej elementami antyrewolucyjnymi... Nie, Lenin miał 

po tysiąckrod słusznośd prowadząc partię po drodze nieprzejednanej walki z 

elementami antypartyjnymi i antyrewolucyjnymi. Albowiem tylko w wyniku 

takiej polityki organizacyjnej mogła partia nasza wytworzyd w sobie tę 

wewnętrzną jednośd i zadziwiającą zwartośd, dzięki którym wyszła bezboleśnie z 

kryzysu lipcowego za czasów Kiereoskiego, podźwignęła na swych barkach 

Powstanie Październikowe, przeżyła bez wstrząsów kryzys okresu brzeskiego2, 

zorganizowała zwycięstwo nad Ententą i osiągnęła wreszcie tę niebywałą 

giętkośd, dzięki której może w każdej chwili przegrupowad swe szeregi i 

skoncentrowad setki tysięcy swych członków przy każdej doniosłej pracy, nie 

wnosząc przez to zamętu do swych szeregów. 

 

II 

LENIN JAKO WÓDZ KOMUNISTYCZNEJ PARTII ROSJI 

 

Organizacyjne zalety Komunistycznej Partii Rosji stanowią wszakże tylko jedną 

stronę sprawy. Partia nie mogłaby tak szybko wyrosnąd i okrzepnąd, gdyby treśd 
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polityczna jej pracy, jej program i taktyka nie odpowiadały rosyjskiej 

rzeczywistości, gdyby jej hasła nie porywały mas robotniczych i nie pchały 

naprzód ruchu rewolucyjnego. Przechodzimy obecnie do tej strony sprawy. 

Rosyjska rewolucja burżuazyjno-demokratyczna (1905 r.) odbywała się w 

warunkach odmiennych od warunków, które istniały na Zachodzie w czasie 

przewrotów rewolucyjnych, na przykład we Francji i w Niemczech. Podczas gdy 

rewolucja na Zachodzie odbyła się w warunkach kapitalizmu okresu 

manufaktury i nierozwiniętej walki klasowej, kiedy proletariat by! słaby i 

nieliczny, nie posiadał własnej partii, która mogłaby formułowad jego żądania, 

burżuazja zaś była dostatecznie rewolucyjna, by wzbudzid do siebie zaufanie 

robotników i chłopów i poprowadzid ich do walki z arystokracją — w Rosji, 

przeciwnie, rewolucja rozpoczęła się (1905 r.) w warunkach kapitalizmu okresu 

produkcji maszynowej i rozwiniętej walki klasowej, kiedy stosunkowo liczny i 

zespolony przez kapitalizm proletariat rosyjski miał już za sobą szereg walk z 

burżuazją, miał swoją partię, bardziej zwartą aniżeli burżuazyjna, miał swoje 

klasowe żądania, zaś burżuazją rosyjska, żyjąca do tego z zamówieo rządowych, 

była w dostatecznym stopniu przerażona rewolucyjnością proletariatu, by 

szukad przymierza z rządem i obszarnikami przeciw robotnikom i chłopom. Fakt, 

że rewolucja rosyjska wybuchła wskutek niepowodzeo wojennych na polach 

Mandżurii — fakt ten przyśpieszył jedynie wydarzenia nie zmieniając jednakże 

istoty sprawy. 

Sytuacja wymagała, aby proletariat stanął na czele rewolucji, zespolił wokół 

siebie rewolucyjne chłopstwo i poprowadził zdecydowaną walkę jednocześnie 

przeciw caratowi i przeciw burżuazji, w imię całkowitej demokratyzacji kraju i 

zabezpieczenia swych interesów klasowych. 

Ale mieoszewicy, ci sami, którzy „leżą" na stanowisku marksistowskim, 

rozstrzygnęli zagadnienie po swojemu: wobec tego, że rewolucja rosyjska jest 

burżuazyjna, a rewolucjom burżuazyjnym przewodzą przedstawiciele burżuazji 

(patrz „dzieje" francuskiej i niemieckiej rewolucji), to proletariat nie może byd 

hegemonem rewolucji rosyjskiej, kierownictwo należy pozostawid burżuazji 

rosyjskiej (tej samej, która zdradza rewolucję), chłopstwo również należy 

pozostawid opiece burżuazji, proletariat zaś winien zajmowad stanowisko 

skrajnie lewicowej opozycji. 
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I to nędzne wtórowanie kiepskim liberałom wysuwali mieoszewicy jako ostatnie 

słowo „prawdziwego" marksizmu!... 

Olbrzymia zasługa Lenina wobec rewolucji rosyjskiej polega na tym, że odsłonił 

do gruntu jałowośd historycznych porównao mieoszewików i całe 

niebezpieczeostwo mieoszewickiego „schematu rewolucji", oddającego sprawę 

robotniczą na żer burżuazji. Rewolucyjno-demokratyczna dyktatura proletariatu 

i chłopstwa zamiast dyktatury burżuazji, bojkot Bułyginowskiej Dumy i 

powstanie zbrojne zamiast udziału w Dumie i organicznej pracy w niej, idea 

„bloku lewicowego" potem, kiedy Duma została jednak zwołana, i wykorzystanie 

trybuny dumskiej dla walki poza Dumą zamiast kadeckiego ministerstwa i 

reakcyjnego „szczędzenia" Dumy, walka z partią kadecką jako silą 

kontrrewolucyjną zamiast bloku z nią — oto jaki plan taktyczny rozwinął Lenin w 

swych słynnych broszurach: „Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji 

demokratycznej", „Zwycięstwo kadetów i zadania partii robotniczej". 

Doniosłośd tego planu polegała na tym, że formułując otwarcie i w sposób 

stanowczy klasowe żądania proletariatu w epoce burżuazyjno-demokratycznej 

rewolucji w Rosji, ułatwiał on przejście do rewolucji socjalistycznej, nosił w sobie 

zarodek idei dyktatury proletariatu. W walce o ten taktyczny plan za Leninem 

poszła zdecydowanie i bezpowrotnie większośd praktyków rosyjskich. 

Zwycięstwo tego planu założyło podwaliny tej taktyki rewolucyjnej, dzięki której 

partia nasza obecnie wstrząsa w posadach imperializm światowy. 

Dalszy rozwój wypadków, czteroletnia wojna imperialistyczna i wstrząs całego 

gospodarstwa narodowego, rewolucja lutowa i słynne dwuwładztwo, Rząd 

Tymczasowy jako ognisko burżuazyjnej kontrrewolucji i Petersburska Rada 

Delegatów jako forma rodzącej się dyktatury proletariatu, Przewrót 

Październikowy i rozpędzenie Konstytuanty, zniesienie parlamentaryzmu 

burżuazyjnego i proklamowanie Republiki Rad, przekształcenie wojny 

imperialistycznej w wojnę domową i wystąpienie imperializmu światowego, 

łącznie z „marksistami" w słowach, przeciwko rewolucji proletariackiej, wreszcie 

opłakana sytuacja mieoszewików chwytających się kurczowo Konstytuanty, 

wyrzuconych przez proletariat za burtę i wyniesionych przez falę rewolucji na 

brzegi kapitalizmu — wszystko to potwierdzało jedynie słusznośd podstaw 

taktyki rewolucyjnej, sformułowanej przez Lenina w „Dwóch taktykach". Partia 
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mająca w ręku takie dziedzictwo mogła płynąd naprzód śmiało, nie obawiając się 

skał podwodnych. 

W obecnej dobie rewolucji proletariackiej, kiedy każde hasło partii i każde słowo 

wodza przechodzi przez probierz czynu, proletariat stawia swym wodzom 

szczególne wymagania. Historia zna wodzów proletariackich, wodzów okresu 

burz, wodzów-praktyków, pełnych poświęcenia i śmiałych, ale słabych pod 

względem teoretycznym. Masy nieprędko zapominają nazwisk tych wodzów. Do 

takich na przykład należą Lassalle w Niemczech, Blanqui we Francji. Ruch jednak 

jako całośd nie może żyd tylko wspomnieniami: trzeba mu jasnego celu 

(programu), niezłomnej linii (taktyki). 

Bywają również wodzowie innego rodzaju, wodzowie okresu pokojowego, 

mocni w dziedzinie teorii, ale słabi w sprawach organizacji i praktycznej pracy. 

Tacy wodzowie są popularni jedynie w górnej warstwie proletariatu i to tylko do 

pewnego czasu. Wraz z nastaniem epoki rewolucyjnej, kiedy od wodzów 

wymaga się haseł rewolucyjno-praktycznych, teoretycy schodzą z widowni 

ustępując miejsca nowym ludziom. Do takich, na przykład, należą Plechanow w 

Rosji, Kautsky w Niemczech. 

By móc utrzymad się na stanowisku wodza rewolucji proletariackiej i partii 

proletariackiej, trzeba bezwzględnie łączyd w sobie teoretyczną siłę z 

praktyczno-organizacyjnym doświadczeniem ruchu proletariackiego. P. 

Akselrod, kiedy był marksistą, pisał o Leninie, że „szczęśliwie łączy w sobie 

doświadczenie doskonałego praktyka z wykształceniem teoretycznym i szerokim 

horyzontem politycznym" (patrz przedmowę P. Akselroda do broszury Lenina: 

„Zadania socjaldemokratów rosyjskich"). Łatwo domyślid się, co powiedziałby 

teraz o Leninie pan Akselrod, ideolog „kulturalnego" kapitalizmu. Dla nas jednak, 

którzy znamy Lenina z bliska i potrafimy spojrzed na sprawę obiektywnie, me 

ulega wątpliwości, że tę dawną cechę Lenin zachowa! w pełni. W tym, między 

innymi, należy szukad wyjaśnienia tego faktu, że Lenin, i właśnie on, jest obecnie 

wodzem najsilniejszej i  najbardziej  zahartowanej na świecie partii 

proletariackiej. 

 

 


