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SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA ROSYJSKIEJ REPUBLIKI RADZIECKIEJ A 
PODSTAWOWE ZADANIA REWOLUCJI SOCJALISTYCZNEJ 

 

Dzięki osiągniętemu pokojowi — mimo całą jego uciążliwośd i całą jego 
nietrwałośd — Rosyjska Republika Radziecka uzyskuje na pewien czas możnośd 
ześrodkowania swych wysiłków na najważniejszym i najtrudniejszym odcinku 
rewolucji socjalistycznej, a mianowicie — na zadaniu organizacyjnym. 

Zadanie to zostało w sposób jasny i wyraźny postawione przed całym ludem 
pracującym i uciskanym w 4 ustępie (4 części) rezolucji powziętej 15 marca 1918 
roku na moskiewskim Nadzwyczajnym Zjeździe Rad — w tym właśnie ustępie 
(lub w tej właśnie części) rezolucji, gdzie jest mowa o samodyscyplinie ludzi 
pracy i o bezlitosnej walce z chaosem i dezorganizacją. 

Nietrwałośd osiągniętego przez Rosyjską Republikę Radziecką pokoju nie wynika 
oczywiście z tego, że zamierza ona wznowid obecnie działania wojenne; oprócz 
burżuazyjnych kontrrewolucjonistów i ich zauszników (mienszewików itd.) ża-
den poczytalny polityk o tym nie myśli. Nietrwałośd pokoju wynika z tego, że w 
sąsiadujących z Rosją od zachodu i od wschodu paostwach imperialistycznych, 
rozporządzających olbrzymią siłą militarną, może w każdej chwili wziąd górę par-
tia wojenna, znęcona chwilową słabością Rosji i podjudzana przez 
nienawidzących socjalizmu i ochotnych do rabunku kapitalistów. 

W takiej sytuacji realną, nie papierową gwarancją pokoju są dla nas wyłącznie 
waśnie między mocarstwami imperialistycznymi, waśnie, które doszły 
najdalszych granic i które znajdują swój wyraz z jednej strony we wznowieniu 
imperialistycznej rzezi narodów na Zachodzie, z drugiej zaś — w niezmiernie 
zaostrzonej rywalizacji imperialistycznej między Japonią a Ameryką o panowanie 
nad Oceanem Spokojnym i jego wybrzeżami. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że nasza Socjalistyczna Republika Radziecka chroniona 
przez tak niepewną osłonę znajduje się w niezwykle nietrwałej, bezwzględnie 
krytycznej sytuacji międzynarodowej. Trzeba niezwykłego napięcia wszystkich 
naszych sił, by wykorzystad uzyskany dzięki zbiegowi okoliczności okres 
wytchnienia dla zaleczenia niezmiernie ciężkich ran zadanych przez wojnę 
całemu organizmowi społecznemu Rosji oraz dla ekonomicznego podźwignięcia 
kraju, bez czego nie może byd nawet mowy o jakimkolwiek poważnym podnie-
sieniu zdolności obronnej. 
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Jest też rzeczą zrozumiałą, że opóźnionej wskutek szeregu przyczyn rewolucji 
socjalistycznej na Zachodzie będziemy mogli poważnie dopomóc jedynie w 
takim stopniu, w jakim potrafimy rozwiązad stojące przed nami zadanie 
organizacyjne. 

Podstawowym warunkiem pomyślnego rozwiązania stojącego przed nami w 
pierwszej kolejności zadania organizacyjnego jest całkowite zrozumienie przez 
politycznych kierowników ludu, tj. przez członków Komunistycznej Partii 
(bolszewików) Rosji, a następnie również przez wszystkich uświadomionych 
przedstawicieli mas pracujących, zasadniczej różnicy, jaka pod tym względem 
zachodzi między dawnymi rewolucjami burżuazyjnymi a obecną rewolucją 
socjalistyczną. 

W rewolucjach burżuazyjnych główne zadanie mas pracujących polegało na 
wykonaniu negatywnej, czyli burzycielskiej pracy obalenia feudalizmu, 
monarchii, średniowiecza. Pozytywną, czyli twórczą pracę organizowania 
nowego społeczeostwa wykonywała posiadająca burżuazyjna mniejszośd 
ludności. I wykonywała ona to zadanie, wbrew oporowi robotników i biedoty 
chłopskiej, stosunkowo łatwo nie tylko dlatego, że opór wyzyskiwanych przez 
kapitał mas był wówczas, wskutek ich rozproszenia i zacofania, niezwykle słaby, 
lecz i dlatego, że podstawową organizującą siłą opartego na anarchii społe-
czeostwa kapitalistycznego jest rosnący żywiołowo wszerz i w głąb rynek — 
narodowy i międzynarodowy. 

Przeciwnie, głównym zadaniem proletariatu i kierowanej przezeo biedoty 
wiejskiej w każdej socjalistycznej rewolucji — a więc również w rozpoczętej 
przez nas 25 października 1917 roku rewolucji socjalistycznej w Rosji — jest 
pozytywna, czyli twórcza praca zmontowania niezmiernie złożonej i subtelnej 
sieci nowych stosunków organizacyjnych, obejmujących planową produkcję i 
podział produktów niezbędnych dla istnienia dziesiątków milionów ludzi. 
Rewolucja taka może byd pomyślnie urzeczywistniona jedynie pod warunkiem 
samodzielnego tworzenia historii przez większośd ludności, przede wszystkim 
przez większośd ludu pracującego. Jedynie w tym wypadku, gdy proletariat i 
biedota wiejska potrafią znaleźd w sobie dośd świadomości, ideowości, 
poświęcenia i wytrwałości, jedynie wtedy zwycięstwo rewolucji socjalistycznej 
będzie zapewnione. Przez stworzenie nowego, radzieckiego typu paostwa, który 
otwiera przed masami pracującymi i uciskanymi możliwośd jak najczynniejszego 
udziału w samodzielnym budowaniu nowego społeczeostwa, rozwiązaliśmy 
tylko nieznaczną częśd trudnego zadania. Główna trudnośd tkwi w dziedzinie 
ekonomicznej: wprowadzenie jak najściślejszej i powszechnej ewidencji i 
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kontroli produkcji oraz podziału produktów, podniesienie wydajności pracy, 
uspołecznienie produkcji w praktyce. 

Rozwój partii bolszewików, która jest obecnie w Rosji partią rządzącą, 
szczególnie dobitnie wykazuje, na czym polega przeżywany przez nas i 
stanowiący specyficzną właściwośd obecnego momentu politycznego przełom 
historyczny, wymagający nowej orientacji ze strony władzy radzieckiej, tzn. no-
wego ujęcia nowych zadao. 

Pierwszym zadaniem każdej partii przyszłości jest przekonanie większości ludu o 
słuszności jej programu i taktyki. Zadanie to stało na pierwszym planie zarówno 
za czasów caratu, jak i w okresie ugody Czernowów i Ceretelich z Kiereoskimi i 
Kiszkinami. Obecnie zadanie to, które jest oczywiście jeszcze dalekie od 
zakooczenia (i z którego nigdy nie można wywiązad się do kooca), zostało w 
zasadzie rozwiązane, albowiem większośd robotników i chłopów w Rosji, jak to 
bezsprzecznie wykazał ostatni zjazd Rad w Moskwie, wyraźnie stoi po stronie 
bolszewików. 

Drugim zadaniem naszej partii było zdobycie władzy politycznej i zdławienie 
oporu wyzyskiwaczy. Również i to zadanie nie zostało bynajmniej do kooca 
załatwione i nie można go ignorowad, albowiem monarchiści i kadeci, z jednej 
strony, oraz ich kreatury i pachołkowie, mienszewicy i prawicowi eserowcy — z 
drugiej, podejmują nadal próby zjednoczenia się w celu obalenia władzy 
radzieckiej. Ale zasadniczo zadanie zdławienia oporu wyzyskiwaczy zostało już 
rozwiązane w okresie od 25 października 1917 roku do (w przybliżeniu) lutego 
1918 roku, czyli do kapitulacji Bogajewskiego. 

Na porządek dzienny wysuwa się obecnie, jako kolejne i stanowiące specyficzną 
właściwośd przeżywanego momentu, trzecie zadanie — zorganizowanie sprawy 
rządzenia Rosją. Rozumie się, że zadanie to wysuwaliśmy i rozwiązywaliśmy już 
nazajutrz po 25 października 1917 roku, lecz do chwili, kiedy opór wyzyskiwaczy 
przybierał jeszcze formę otwartej wojny domowej, do tej chwili zadanie 
rządzenia nie mogło się stad zadaniem głównym, centralnym. 

Obecnie stało się ono takim. My, partia bolszewików, Rosję przekonaliśmy. 
Myśmy Rosję odwojowali u bogaczy — dla biedoty, u wyzyskiwaczy *r- dla ludzi 
pracy. Obecnie musimy Rosją rządzid. I cała swoistośd przeżywanej chwili, cała 
trudnośd polega na tym, by zrozumied specyfikę przejścia od głównego zadania, 
jakim jest przekonanie ludu i zdławienie wyzyskiwaczy siłą zbrojną, do głównego 
zadania, jakim jest rządzenie. 
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Po raz pierwszy w dziejach świata partia socjalistyczna zdołała w głównych 
zarysach doprowadzid do kooca sprawę zdobycia władzy i zdławienia 
wyzyskiwaczy, zdołała przystąpid bezpośrednio do zadania rządzenia. Musimy 
okazad się godnymi wykonawcami tego najtrudniejszego (i najwdzięczniejszego) 
zadania przewrotu socjalistycznego. Trzeba zdad sobie sprawę, że dla 
skutecznego rządzenia oprócz umiejętności przekonywania, oprócz umiejętności 
zwyciężania w wojnie domowej niezbędna jest umiejętnośd praktycznego 
organizowania. Jest to najtrudniejsze zadanie, albowiem chodzi tu o zorgani-
zowanie w sposób nowy najgłębszych, ekonomicznych, podstaw życia wielu 
dziesiątków milionów ludzi. Jest to zarazem najwdzięczniejsze zadanie, gdyż 
dopiero po' jego rozwiązaniu (w głównych i podstawowych zarysach) można 
będzie powiedzied, że Rosja stała się republiką nie tylko radziecką, lecz i 
socjalistyczną. 

 

OGÓLNE HASŁO CHWILI 

 

Nakreślona wyżej obiektywna sytuacja wytworzona na skutek nadzwyczaj 
ciężkiego i nietrwałego pokoju, na skutek niezwykle dotkliwego rozprzężenia, 
bezrobocia i głodu, które pozostawiły nam w spuściźnie wojna i panowanie 
burżuazji (w osobie Kiereoskiego i popierających go mienszewików i 
prawicowych eserowców), wszystko to nieuchronnie spowodowało niezmierne 
przemęczenie, a nawet wyczerpanie sił szerokich mas ludu pracującego. Masy te 
usilnie domagają się — i nie mogą się nie domagad — pewnego wytchnienia. Na 
porządek dzienny wysuwa się odbudowa sił wytwórczych zniszczonych przez 
wojnę i gospodarkę burżuazji; zaleczenie ran zadanych przez wojnę, przez klęskę 
wojenną, spekulację i próby ze strony burżuazji, by przywrócid obaloną władzę 
wyzyskiwaczy; ekonomiczne podźwignięcie kraju; trwała ochrona 
elementarnego porządku. Może się to wydad paradoksem, ale w rzeczywistości, 
wskutek wymienionych warunków obiektywnych, jest rzeczą zupełnie 
niewątpliwą, że władza radziecka może w chwili obecnej oprzed na trwałych 
podstawach przejście Rosji do socjalizmu jedynie w tym wypadku, jeśli wbrew 
przeciwdziałaniu burżuazji, mienszewików i prawicowych eserowców rozwiąże 
w praktyce te właśnie elementarne i najbardziej elementarne zadania 
zachowania społeczności. Rozwiązanie w praktyce tych najbardziej 
elementarnych zadao i przezwyciężenie organizacyjnych trudności pierwszych 
kroków ku socjalizmowi stanowi obecnie — wskutek konkretnych swoistych 



7 
 

właściwości obecnej sytuacji i w warunkach istnienia władzy radzieckiej z jej 
ustawami o socjalizacji ziemi, kontroli robotniczej itd. — dwie strony tego 
samego medalu. 

Prowadź ściśle i sumiennie rachunki pieniężne, gospodaruj oszczędnie, nie 
próżnuj, nie kradnij, przestrzegaj w pracy najsurowszej dyscypliny — takie 
właśnie hasła, słusznie wyśmiewane przez rewolucyjnych proletariuszy wtedy, 
kiedy burżuazja takimi nawoływaniami osłaniała swoje panowanie jako klasy 
wyzyskiwaczy, stają się obecnie, po obaleniu burżuazji, aktualnymi i głównymi 
hasłami chwili. Zrealizowanie zaś w praktyce tych haseł przez masy pracujące 
stanowi z jednej strony jedyny warunek ocalenia kraju śmiertelnie wycieoczo-
nego przez wojnę imperialistyczną i imperialistycznych drapieżców (z Kiereoskim 
na czele), z drugiej zaś — zrealizowanie w praktyce tych haseł przez władzę 
radziecką, za pomocą jej metod, na podstawie jej praw, jest niezbędne i 
wystarczające dla ostatecznego zwycięstwa socjalizmu. Tego właśnie nie 
potrafią zrozumied ci, którzy pogardliwie odżegnują się od wysuwania na 
pierwszy plan tak „oklepanych” i „trywialnych” haseł. W kraju drobnochłopskim, 
który zaledwie rok temu obalił carat, a niecałe pół roku temu uwolnił się od 
Kiereoskich, zachowało się, rzecz naturalna, sporo żywiołowego anarchizmu 
spotęgowanego przez zezwierzęcenie i zdziczenie towarzyszące każdej 
długotrwałej i reakcyjnej wojnie, zrodziło się niemało nastrojów rozpaczy i 
bezprzedmiotowego rozjątrzenia; jeśli dodad do tego prowokacyjną politykę 
lokajów burżuazji (mienszewików, prawicowych eserowców itd.), wówczas 
stanie się całkiem zrozumiałe, jakie długotrwałe i uporczywe wysiłki niezbędne 
są ze strony najlepszych i najbardziej uświadomionych robotników i chłopów, by 
doprowadzid do całkowitego przełomu w nastrojach mas i do ich przejścia do 
prawidłowej, wytrwałej, zdyscyplinowanej pracy. Jedynie takie przejście, 
dokonane przez masy biedoty (proletariuszy i półproletariuszy), może właśnie 
doprowadzid do kooca zwycięstwo nad burżuazją, w szczególności zaś nad 
najbardziej zaciętą i liczną burżuazją chłopską. 

 

NOWA FAZA WALKI Z BURŻUAZJĄ 

 

Burżuazja została u nas pokonana, ale jeszcze nie wyrwana z korzeniami, nie 
unicestwiona, a nawet jeszcze nie rozbita ostatecznie. Na porządek dzienny 
wysuwa się przeto nowa, wyższa forma walki z burżuazją, przejście od 
najprostszego zadania dalszego wywłaszczania kapitalistów do znacznie bardziej 
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złożonego i trudnego zadania stworzenia takich warunków, w których burżuazja 
nie mogłaby ani istnied, ani na nowo powstawad. Jest rzeczą jasną, że zadanie to 
jest nieskooczenie wyższe i że bez jego rozwiązania nie ma jeszcze socjalizmu. 

Jeśli mierzyd skalą rewolucji zachodnioeuropejskich, to znajdujemy się obecnie 
mniej więcej na poziomie tego, co zostało osiągnięte w roku 1793 i w roku 1871. 
Mamy pełne prawo szczycid się tym, że wznieśliśmy się na ten poziom, a pod 
jednym względem nawet poszliśmy niewątpliwie nieco dalej, a mianowicie: 
zadekretowaliśmy i wprowadziliśmy w całej Rosji wyższy t y p  paostwa, władzę 
radziecką. Poprzestad jednak na tym, co zostało osiągnięte, w żadnym wypadku 
nie możemy, gdyż dopiero rozpoczęliśmy przejście do socjalizmu, ale tego, co 
pod tym względem decydujące, jeszcze nie urzeczywistniliśmy. 

Decydujące jest zorganizowanie jak najściślejszej i ogólnonarodowej ewidencji i 
kontroli produkcji oraz podziału produktów. Tymczasem w tych 
przedsiębiorstwach, w tych gałęziach i odcinkach gospodarki, które odebraliśmy 
burżuazji, jeszcze nie doprowadziliśmy do ewidencji i kontroli, a bez tego nie 
może byd nawet mowy o drugim, równie istotnym, materialnym warunku 
wprowadzenia socjalizmu, a mianowicie o podniesieniu wydajności pracy w skali 
ogólnonarodowej. 

Dlatego nie można byłoby określid zadania chwili obecnej za pomocą prostej 
formuły: prowadzid dalej ofensywę przeciwko kapitałowi. Mimo że kapitał 
niewątpliwie nie został przez nas dobity i mimo że bezwarunkowo należy 
prowadzid dalej ofensywę przeciwko temu wrogowi ludu pracującego, 
sformułowanie takie byłoby nieścisłe, niekonkretne, nie uwzględniałoby 
specyficznej właściwości obecnej chwili, kiedy w imię powodzenia dalszej 
ofensywy trzeba „wstrzymad” ofensywę teraz. 

Można to wyjaśnid przez porównanie naszej sytuacji w wojnie przeciwko 
kapitałowi z sytuacją takiej zwycięskiej armii, która, dajmy na to, odebrała 
nieprzyjacielowi połowę lub dwie trzecie terytorium i zmuszona jest wstrzymad 
ofensywę, by skupid siły, powiększyd zapasy uzbrojenia, naprawid i umocnid linie 
komunikacyjne, zbudowad nowe magazyny, podciągnąd nowe rezerwy itd. 
Wstrzymanie ofensywy zwycięskiej armii w tego rodzaju warunkach jest 
konieczne właśnie w imię odebrania nieprzyjacielowi pozostałego terytorium, 
tzn. w imię całkowitego zwycięstwa. Kto nie zrozumiał, że dyktowane nam 
obecnie przez obiektywny stan rzeczy „wstrzymanie” ofensywy przeciw 
kapitałowi ma taki właśnie charakter, ten absolutnie nie zrozumiał momentu 
politycznego, który przeżywamy. 
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Oczywiście, że o „wstrzymaniu” ofensywy przeciwko kapitałowi można mówid 
jedynie w cudzysłowie, tzn. jedynie w przenośni. W zwykłej wojnie można wydad 
ogólny rozkaz wstrzymania ofensywy, można rzeczywiście wstrzymad posuwanie 
się naprzód. W wojnie przeciwko kapitałowi posuwania się naprzód wstrzymad 
nie można i o tym, byśmy zrezygnowali z dalszego wywłaszczania kapitału, nie 
może byd nawet mowy. Chodzi o przesunięcie środka ciężkości naszej pracy 
ekonomicznej i politycznej. Dotychczas na pierwszym planie stały posunięcia 
związane z bezpośrednim wywłaszczaniem wywłaszczycieli. Obecnie na pierwszy 
plan wysuwa się zorganizowanie ewidencji i kontroli w tych placówkach 
gospodarczych, gdzie kapitaliści zostali już wywłaszczeni, oraz we wszystkich 
pozostałych placówkach gospodarczych. 

Gdybyśmy zechcieli obecnie kontynuowad w dawnym tempie: wywłaszczanie 
kapitału, ponieślibyśmy niewątpliwie klęskę, albowiem nasza praca nad 
zorganizowaniem proletariackiej ewidencji i kontroli pozostała w sposób 
oczywisty dla każdego myślącego człowieka w tyle za pracą nad bezpośrednim 
„wywłaszczaniem  wywłaszczycieli”. Jeżeli teraz ze/wszystkich sił przyłożymy się 
do pracy nad zorganizowaniem ewidencji i” kontroli, to zdołamy rozwiązad to 
zadanie, nadrobimy to, czegośmy zaniedbali, wygramy całą naszą „kampanię” 
przeciwko kapitałowi. 

Ale czy przyznanie, że należy nadrobid to, czegośmy zaniedbali, nie jest 
równoznaczne z przyznaniem się do pewnego popełnionego błędu? — 
Bynajmniej. Przytoczymy znowu porównanie z dziedziny wojskowej. Jeśli można 
rozgromid i odeprzed nieprzyjaciela przy pomocy samych tylko oddziałów lekkiej 
kawalerii — to trzeba to uczynid. Jeśli zaś można z dobrym skutkiem uczynid to 
jedynie w pewnych granicach, jest rzeczą zupełnie możliwą, że poza tymi 
granicami zjawia się koniecznośd ściągnięcia ciężkiej artylerii. Uznając, że należy 
obecnie nadrobid to, czegośmy zaniedbali, jeśli chodzi o ściągnięcie ciężkiej 
artylerii//: nie uznajemy bynajmniej za błąd zwycięskiego ataku kawaleryjskiego. 

Lokaje burżuazji często nam zarzucali, że prowadziliśmy „czerwonogwardyjski” 
atak przeciwko kapitałowi. Zarzut niedorzeczny, godny właśnie lokajów 
wypchanej kiesy. „Czerwonogwardyjski” bowiem atak przeciwko kapitałowi był 
w swoim czasie bezwzględnie podyktowany przez okoliczności: po pierwsze — 
kapitał stawiał wtedy opór zbrojny w osobach Kiereoskiego i Krasnowa, 
Sawinkowa i Goca (Gegeczkori dotychczas stawia taki opór), Dutowa i 
Bogajewskiego. Oporu zbrojnego nie można złamad inaczej niż siłą zbrojną i 
czerwonogwardziści dokonali najszlachetniejszego i największego historycznego 
dzieła wyzwolenia mas pracujących i wyzyskiwanych od ucisku wyzyskiwaczy. 
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Po drugie — nie moglibyśmy wówczas wysunąd na pierwszy plan metod 
rządzenia zamiast metod dławienia również dlatego, że sztuka rządzenia nie jest 
ludziom wrodzona, lecz zdobywa się ją przez doświadczenie. Wówczas 
doświadczenia tego nie mieliśmy. Obecnie je mamy. Po trzecie — nie mogliśmy 
wówczas mied do swojej dyspozycji specjalistów różnych gałęzi wiedzy i techniki, 
gdyż albo walczyli oni w szeregach Bogajewskich, albo mieli jeszcze możnośd 
stawiania systematycznego i zaciętego oporu biernego przez sabotaż. Obecnie 
zaś sabotaż złamaliśmy. „Czerwonogwardyjski” atak przeciwko kapitałowi był 
skuteczny, był zwycięski, złamaliśmy bowiem zarówno zbrojny, jak i sabotażowy 
opór kapitału. 

Czy oznacza to, że „czerwonogwardyjski” atak przeciwko kapitałowi jest rzeczą 
zawsze stosowną, jest we wszystkich okolicznościach stosowny, że nie mamy 
innych sposobów walki z kapitałem? Sądzid tak byłoby dziecinadą. Zwyciężyliśmy 
przy pomocy lekkiej kawalerii, ale posiadamy również ciężką artylerię. 
Zwyciężaliśmy za pomocą metod dławienia, potrafimy zwyciężad również za 
pomocą metod rządzenia. Gdy zmieniają się okoliczności, trzeba umied zmieniad 
metody walki z wrogiem. Ani na chwilę nie zrezygnujemy z „czerwono- 
gwardyjskiego” dławienia panów Sawinkowów i Gegeczkorich, jak i wszystkich 
innych obszarniczych i burżuazyjnych kontrrewolucjonistów. Nie będziemy 
jednak tacy głupi, by na pierwszym miejscu stawiad „czerwonogwardyjskie” 
metody wtedy, gdy epoka, w której konieczne były ataki czerwonogwardyjskie, 
została w zasadzie zakooczona (i to zakooczona zwycięsko) i gdy do drzwi dobija 
się epoka wykorzystywania specjalistów burżuazyjnych przez proletariacką 
władzę paostwową w celu takiego przeorywania gleby, by w ogóle żadna 
burżuazja na niej wyrastad nie mogła. 

Jest to specyficzna epoka, a raczej okres rozwoju, i by ostatecznie zwyciężyd 
kapitał, trzeba umied przystosowad formy naszej walki do specyficznych 
warunków takiego okresu. 

Przejście do socjalizmu jest niemożliwe bez kierownictwa specjalistów w 
różnych gałęziach wiedzy, techniki, doświadczenia, socjalizm bowiem wymaga 
świadomego i masowego posuwania się naprzód ku wyższej wydajności pracy w 
porównaniu z kapitalizmem i na bazie tego, co kapitalizm osiągnął. Socjalizm 
musi urzeczywistnid to posuwanie się naprzód po swojemu, za pomocą swoich 
metod — powiedzmy konkretniej — za pomocą metod radzieckich. Specjaliści 
zaś są siłą rzeczy w swej masie burżuazyjni wskutek całokształtu warunków tego 
życia społecznego, które uczyniło ich specjalistami. Gdyby proletariat nasz po 
zdobyciu władzy szybko rozwiązał w skali ogólnonarodowej zadanie ewidencji, 
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kontroli, organizacji (nie mogło to byd urzeczywistnione wskutek wojny i zacofa-
nia Rosji), wówczas za pomocą powszechnej ewidencji i kontroli, po zgnieceniu 
sabotażu, podporządkowalibyśmy sobie całkowicie również burżuazyjnych 
specjalistów. Wskutek naszego znacznego „opóźnienia się” z ewidencją i 
kontrolą w ogóle, chociaż zdołaliśmy zgnieśd sabotaż, nie stworzyliśmy jednak 
jeszcze warunków, które oddawałyby do naszej dyspozycji burżuazyjnych 
specjalistów; mnóstwo sabotażystów „idzie na służbę”, lecz najlepszych 
organizatorów i najpoważniejszych specjalistów paostwo może wykorzystad 
albo po dawnemu, w sposób burżuazyjny (tzn. za wysoką opłatą), albo po 
nowemu, po proletariacku (tzn. przez stworzenie tych warunków 
ogólnonarodowej oddolnej ewidencji i kontroli, które nieuchronnie i same przez 
się podporządkowałyby i przyciągnęłyby specjalistów). 

Musieliśmy obecnie uciec się do dawnego burżuazyjnego środka i zgodzid się na 
bardzo wysokie opłacanie „usług” najpoważniejszych specjalistów 
burżuazyjnych. Ci wszyscy, którzy obeznani są ze sprawą, widzą to, lecz nie 
wszyscy wnikają w znaczenie tego rodzaju kroku ze strony paostwa proletariac-
kiego. Jasne, że taki krok jest kompromisem, odstąpieniem od zasad Komuny 
Paryskiej i zasad wszelkiej władzy proletariackiej, wymagających sprowadzenia 
pensji do poziomu płacy przeciętnego robotnika, wymagających walki z 
karierowiczostwem — czynem, a nie słowami. 

Nie dośd na tym. Jasne, że taki krok jest nie tylko wstrzymaniem — w pewnej 
dziedzinie i do pewnego stopnia — ofensywy przeciwko kapitałowi (kapitał 
bowiem — to nie suma pieniędzy, lecz określone stosunki społeczne), ale nawet 
krokiem wstecz naszej socjalistycznej, radzieckiej, władzy paostwowej, która od 
samego początku proklamowała i poprowadziła politykę obniżenia wysokich 
pensji do poziomu zarobku przeciętnego robotnika2. 

Lokaje burżuazji, szczególnie drobnego kalibru, w rodzaju mienszewików, 
nowożyzniowców, prawicowych eserowców, będą oczywiście pokpiwad sobie z 
naszego przyznania się do tego, iż robimy krok wstecz. Nie powinniśmy jednak 
zwracad uwagi na kpiny. Powinniśmy badad specyficzne właściwości w naj-
wyższym stopniu trudnej i nowej drogi do socjalizmu, nie tuszując własnych 
błędów i słabych stron, lecz starając się we właściwym czasie doprowadzid do 
kooca to, co nie zostało do kooca zrobione. Ukrywad przed masami, że 
przyciąganie burżuazyjnych specjalistów do pracy przez nadzwyczaj wysokie 
zarobki jest odstąpieniem od zasad Komuny, znaczyłoby staczad się do poziomu 
burżuazyjnych politykierów i oszukiwad masy. Otwarcie wyjaśnid, jak i dlaczego 
uczyniliśmy krok wstecz, następnie omówid publicznie, jakie istnieją środki, by 
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nadrobid to, czegośmy zaniedbali — to znaczy wychowywad masy i na podstawie 
doświadczenia uczyd się razem z nimi budowad socjalizm. Nie było bodaj w 
historii ani jednej zwycięskiej kampanii wojennej, w której by zwycięzcy nie zda-
rzało się popełniad pojedynczych błędów, ponosid częściowych porażek, cofad 
się chwilowo gdzieniegdzie i w czymkolwiek. Podjęta zaś przez nas „kampania” 
przeciwko kapitalizmowi jest milion razy trudniejsza niż najtrudniejsza kampania 
wojenna i upadad na duchu z racji odosobnionego i częściowego odwrotu 
byłoby rzeczą głupią i haniebną. 

Rozpatrzmy sprawę od strony praktycznej. Przypuśdmy, że Rosyjskiej Republice 
Radzieckiej potrzeba 1000 pierwszorzędnych uczonych i specjalistów z różnych 
gałęzi wiedzy, techniki, praktycznego doświadczenia dla kierowania pracą na-
rodu w celu jak najszybszego ekonomicznego rozwoju kraju. Przypuśdmy, że te 
„gwiazdy pierwszej wielkości” musimy opłacad — większośd z nich jest 
oczywiście tym bardziej zdeprawowana burżuazyjnymi obyczajami, im chętniej 
krzyczy o deprawacji robotników — po 25 000 rubli rocznie. Przypuśdmy, że tę 
sumę (25 milionów rubli) trzeba podwoid (przewidując wypłacenie premii za 
szczególnie pomyślne i szybkie wykonanie najważniejszych zadao organizacyjno-
technicznych) lub nawet powiększyd w czwórnasób (przewidując przyciągnięcie 
do pracy kilkuset bardziej wymagających specjalistów zagranicznych). Powstaje 
pytanie, czy można uznad za nadmierny lub przekraczający siły Republiki 
Radzieckiej wydatek pięddziesięciu lub stu milionów rubli rocznie na 
zreorganizowanie pracy narodu według ostatniego słowa nauki i techniki? 
Oczywiście, że nie. Przeważająca większośd świadomych robotników i chłopów 
zaaprobuje taki wydatek wiedząc z praktyki, że nasze zacofanie zmusza nas do 
ponoszenia miliardowych strat, takiego zaś poziomu organizacji, ewidencji i kon-
troli, by spowodowad powszechny i dobrowolny udział „gwiazd” inteligencji 
burżuazyjnej w naszej pracy, jeszcze nie osiągnęliśmy. 

Oczywiście sprawa ta posiada również drugą stronę. Nie można zaprzeczyd, że 
wysokie pensje wywierają deprawujący wpływ zarówno na władzę radziecką 
(tym bardziej że wobec szybkości, z jaką został dokonany przewrót, nie mogła 
się do tej władzy nie wśliznąd pewna ilośd awanturników i łotrów, którzy wespół 
z jednostkami nieudolnymi lub niesumiennymi spośród różnych komisarzy 
bardzo chętnie staliby się „gwiazdami”... w dziedzinie okradania skarbu), jak i na 
masy robotnicze. Lecz wszystko, co jest wśród robotników i biedoty wiejskiej 
myślące i uczciwe, zgodzi się z nami i przyzna, że od razu wyzbyd się złej 
spuścizny po kapitalizmie nie możemy, że uwolnid republikę radziecką od 
„daniny” w wysokości 50 czy 100 milionów rubli (daniny za nasze własne 
zacofanie w dziedzinie organizacji ogólnonarodowej oddolnej ewidencji i 
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kontroli) można jedynie przez organizowanie się, przez wzmożenie dyscypliny 
wśród nas samych, przez oczyszczenie swego środowiska z wszystkich, którzy 
„chronią spuściznę po kapitalizmie”, „przestrzegają tradycji kapitalizmu”, tzn. z 
próżniaków, pasożytów, złodziei pieniędzy skarbowych (obecnie cała ziemia, 
wszystkie fabryki, wszystkie koleje — to „skarb” Republiki Radzieckiej). Jeśli 
świadoma przodująca częśd robotników i biedoty wiejskiej zdoła przy pomocy 
instytucji radzieckich w ciągu jednego roku zorganizowad się, wdrożyd się do 
karności, podciągnąd się, wprowadzid potężną dyscyplinę pracy, wówczas po 
upływie roku zrzucimy z siebie tę „daninę”, którą można zmniejszyd nawet 
wcześniej... ściśle w miarę sukcesów naszej, robotniczo-chłopskiej, dyscypliny 
pracy i naszego zorganizowania. Im prędzej my sami, robotnicy i chłopi, 
nauczymy się lepszej dyscypliny pracy i wyższej techniki pracy, wykorzystując do 
tej nauki specjalistów burżuazyjnych, tym prędzej wyzwolimy się od wszelkiej 
„daniny” płaconej tym specjalistom. 

Nasza praca w dziedzinie organizacji — pod kierownictwem proletariatu — 
ogólnonarodowej ewidencji i kontroli nad produkcją i podziałem produktów 
pozostała poważnie w tyle za naszą pracą w dziedzinie bezpośredniego 
wywłaszczania wywłaszczycieli. Teza ta jest podstawową dla zrozumienia specy-
ficznych właściwości chwili obecnej i wynikających stąd zadao władzy 
radzieckiej. Środek ciężkości w walce przeciwko burżuazji przesuwa się na 
zorganizowanie takiej ewidencji i kontroli. Jedynie z tego założenia wychodząc 
można słusznie sformułowad najbliższe zadania polityki ekonomicznej i finan-
sowej w dziedzinie nacjonalizacji banków, monopolizacji handlu zagranicznego, 
paostwowej kontroli nad obrotem pieniężnym, wprowadzenia zadowalającego 
— z proletariackiego punktu widzenia — podatku majątkowego i dochodowego, 
wprowadzenia obowiązku pracy. 

Jeśli chodzi o przeobrażenia socjalistyczne, w tych dziedzinach pozostaliśmy 
daleko w tyle (a są to bardzo a bardzo istotne dziedziny), a pozostaliśmy w tyle 
właśnie dlatego, że ewidencja i kontrola w ogóle są niedostatecznie 
zorganizowane. Oczywiście — zadanie to należy do najtrudniejszych i w 
warunkach rozprzężenia wywołanego przez wojnę możliwe jest tylko 
rozwiązanie trwające długi okres czasu, lecz nie należy zapominad, że właśnie tu 
burżuazja — a zwłaszcza liczna burżuazja drobna i chłopska — wypowiada nam 
bardzo poważny bój podważając organizującą się kontrolę, podważając na przy-
kład monopol zbożowy, zdobywając z powrotem pozycje dla uprawiania 
spekulacji i handlu spekulacyjnego. To, co już zadekretowaliśmy, 
wprowadziliśmy w życie w stopniu jeszcze bardzo niedostatecznym, i główne 
zadanie chwili polega właśnie na ześrodkowaniu wszystkich wysiłków na 
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rzeczowym, praktycznym wcieleniu w życie podstaw tych przeobrażeo, które 
stały się już prawem (ale nie stały się jeszcze rzeczywistością). 

Ażeby prowadzid dalej nacjonalizację banków i nieugięcie zmierzad w kierunku 
przekształcenia ich w punkty węzłowe społecznej rachunkowości w ustroju 
socjalistycznym, trzeba przede wszystkim i nade wszystko osiągnąd realne 
sukcesy w powiększeniu liczby oddziałów Banku Narodowego, w przyciągnięciu 
wkładów do banku, w ułatwieniu ludności operacji wnoszenia i podejmowania 
pieniędzy, w likwidacji „ogonków”, w wyłapywaniu i rozstrzeliwaniu łapowników 
i oszustów itd. Z początku należy wcielid realnie w życie rzeczy najprostsze, 
należycie zorganizowad to, co już istnieje, a dopiero potem przygotowywad 
rzeczy bardziej skomplikowane. 

Umocnid i uporządkowad te monopole paostwowe (na zboże, na skórę itd.), 
które już zostały wprowadzone, i w ten sposób przygotowad monopolizację 
handlu zagranicznego przez paostwo; bez takiego zmonopolizowania nie 
zdołamy „wykręcid się” od kapitału zagranicznego przez płacenie „daniny” 3. Cała 
zaś możliwośd budownictwa socjalistycznego zależy od tego, czy potrafimy w 
ciągu pewnego okresu przejściowego, przez płacenie kapitałowi zagranicznemu 
pewnej daniny, obronid swą wewnętrzną samodzielnośd ekonomiczną. 

Pozostaliśmy również niezmiernie daleko w tyle ze ściąganiem podatków w 
ogóle, a podatku majątkowego i dochodowego w szczególności. Nakładanie 
kontrybucji na burżuazję — krok w zasadzie bezwarunkowo dopuszczalny i 
zasługujący na aprobatę ze strony proletariatu — świadczy, że pod tym 
względem stoimy jeszcze bliżej metod odwojowywania (Rosji u bogaczy dla 
biedoty) aniżeli metod rządzenia. Aby stad się jednak silniejszymi i mocniej 
stanąd na nogach, musimy przejśd właśnie do tych drugich metod, musimy 
kontrybucję nakładaną na burżuazję zastąpid stałym i regularnie ściąganym 
podatkiem majątkowym i dochodowym, który paostwu proletariackiemu da 
więcej, a który wymaga od nas właśnie większego zorganizowania, większego 
usprawnienia ewidencji i kontroli4. 

Nasze opóźnienie się z wprowadzeniem obowiązku pracy dowodzi raz jeszcze, że 
na porządek dzienny wysuwa się właśnie praca przygotowawczo-organizacyjna, 
która z jednej strony winna ostatecznie utrwalid to, co odwojowaliśmy, z drugiej 
zaś strony jest niezbędna dla przygotowania operacji, która „osaczy” kapitał i 
zmusi go do „kapitulacji”. Należałoby niezwłocznie przystąpid do wprowadzenia 
obowiązku pracy, lecz wprowadzad go należy bardzo stopniowo i oględnie, 
sprawdzając każdy krok w doświadczeniu praktycznym i rozpoczynając 
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oczywiście od wprowadzenia obowiązku pracy dla bogaczy. Wprowadzenie 
książeczki roboczej i konsumpcyjno-budżetowej dla każdego burżua, w tym 
również dla wiejskiego, stanowiłoby poważny krok naprzód do całkowitego 
„osaczenia” nieprzyjaciela i do stworzenia rzeczywiście ogólnonarodowej 
ewidencji i kontroli nad produkcją i podziałem produktów. 

 

ZNACZENIE WALKI O OGÓLNONARODOWĄ EWIDENCJĘ I KONTROLĘ 

 

Paostwo, które w ciągu całych stuleci było narzędziem ucisku i ograbiania ludu, 
pozostawiło nam w spuściźnie niezwykle głęboką nienawiśd i nieufnośd mas do 
wszystkiego, co ma związek z paostwem. Przezwyciężyd to jest zadaniem bardzo 
trudnym, któremu podoład może jedynie władza radziecka, ale i od niej zadanie 
to wymaga długiego czasu i wielkiej wytrwałości. Na zagadnieniu ewidencji i 
kontroli — tym zasadniczym dla rewolucji socjalistycznej zagadnieniu nazajutrz 
po obaleniu burżuazji — „spuścizna” taka odbija się szczególnie silnie. Upłynie 
niechybnie pewien okres czasu, zanim masy, które po obaleniu panowania 
obszarników i burżuazji po raz pierwszy poczuły, że są wolne, zrozumieją — nie z 
książek, lecz na podstawie własnego, radzieckiego doświadczenia — zrozumieją i 
odczują, że bez wszechstronnej, paostwowej ewidencji i kontroli produkcji i 
podziału produktów władza ludu pracującego, wolnośd ludu pracującego n ie  
może się utrzymad i powrót pod jarzmo kapitalizmu jest nieunikniony.  

Wszystkie nawyki i tradycje burżuazji w ogóle, a drobnej burżuazji w 
szczególności, zwracają się również przeciwko kontroli paostwowej, bronią zaś 
nietykalności „świętej własności prywatnej”, „świętego” przedsiębiorstwa 
prywatnego. Obecnie widzimy szczególnie wyraźnie, jak bardzo słuszne jest 
marksistowskie twierdzenie, że anarchizm i anarchosyndykalizm to prądy 
burżuazyjne, jak nieprzejednanie sprzeczne są one z socjalizmem, z dyktaturą 
proletariatu, z komunizmem. Walka o wpojenie masom idei radzieckiej — 
paostwowej kontroli i ewidencji, o wcielenie tej idei w życie, o zerwanie z 
przeklętą przeszłością, która nauczyła traktowad sprawę zdobywania chleba i 
odzieży jako sprawę „prywatną”, jako sprawę kupna i sprzedaży, jako transakcję, 
która „dotyczy jedynie mnie” — walka ta jest właśnie ogromna, ma światowe 
znaczenie historyczne, jest walką świadomości socjalistycznej przeciwko 
burżuazyjno-anarchistycznej żywiołowości. 
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Kontrola robotnicza została u nas wprowadzona jako ustawa, ale do życia, a 
nawet do świadomości szerokich mas proletariatu zaledwie zaczyna ona 
przenikad. O tym, że nieodpowiedzialnośd i brak kontroli w dziedzinie produkcji i 
podziału produktów to zaprzepaszczanie zaczątków socjalizmu, to okradanie 
skarbu paostwa (cały bowiem majątek należy do skarbu, a skarb — to jest 
właśnie władza radziecka, władza większości ludu pracującego), o tym, że 
niedbalstwo w dziedzinie ewidencji i kontroli to po prostu pomaganie niemiec-
kim i rosyjskim Korniłowom, którzy mogą obalid władzę ludu pracującego 
jedynie pod warunkiem, iż nie damy sobie rady z zadaniem ewidencji i kontroli, a 
którzy „czyhają” na nas przy pomocy całej burżuazji chłopskiej, przy pomocy 
kadetów, mienszewików, prawicowych eserowców, czekają na odpowiednią 
chwilę — o tym za mało mówimy w naszej agitacji, o tym za mało myślą i mówią 
przodujący robotnicy i chłopi. Dopóki zaś kontrola robotnicza nie stała się 
faktem, dopóki przodujący robotnicy nie zorganizowali i nie poprowadzili 
zwycięskiej i bezlitosnej kampanii przeciwko tym, którzy podważają tę kontrolę 
lub beztrosko się do niej odnoszą, dopóty nie można po pierwszym kroku do 
socjalizmu (po kontroli robotniczej) uczynid drugiego kroku, to znaczy przejśd do 
robotniczego regulowania produkcji. 

Paostwo socjalistyczne może powstad jedynie jako sied wytwórczo-spożywczych 
komun, prowadzących sumiennie ewidencję swej produkcji i swego spożycia, 
oszczędzających pracę, stale podnoszących jej wydajnośd i osiągających dzięki 
temu możnośd skracania dnia roboczego do siedmiu, do sześciu i do jeszcze 
mniejszej liczby godzin na dobę. Nie można się tu obejśd bez wprowadzenia 
najściślejszej, ogólnonarodowej, wszechogarniającej ewidencji i kontroli nad 
zbożem i produkcją zboża (a następnie i nad wszystkimi innymi niezbędnymi 
produktami). Kapitalizm pozostawił nam w spadku organizacje masowe, które 
mogą ułatwid przejście do masowej ewidencji i kontroli podziału produktów — 
stowarzyszenia spożywców. W Rosji są one rozwinięte słabiej aniżeli w krajach 
przodujących, mimo to jednak objęły przeszło dziesięd milionów członków. 
Wydany w tych dniach dekret o stowarzyszeniach spożywców5 jest niezwykle 
znamiennym zjawiskiem, które wykazuje dobitnie swoistośd sytuacji i zadao 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w chwili obecnej. 

Dekret ten jest ugodą zawartą ze spółdzielniami burżuazyjnymi i spółdzielniami 
robotniczymi, które pozostają na pozycjach burżuazyjnych. Ugoda czy 
kompromis polega, po pierwsze, na tym, że przedstawiciele wymienionych 
instytucji nie tylko uczestniczyli w omawianiu dekretu, lecz faktycznie otrzymali 
nawet prawo głosu decydującego, te bowiem części dekretu, które spotykały się 
ze stanowczym sprzeciwem tych instytucji, zostały odrzucone. Po wtóre, 
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kompromis w gruncie rzeczy polega na odstąpieniu władzy radzieckiej od zasady 
bezpłatnego członkostwa w spółdzielniach (jedyna konsekwentna zasada 
proletariacka), jak też od zjednoczenia wszystkich mieszkaoców danej 
miejscowości w jednej spółdzielni. Wbrew tej jedynej socjalistycznej zasadzie, 
odpowiadającej zadaniu zniesienia klas, udzielono prawa dalszego istnienia 
„robotniczym spółdzielniom klasowym” (które w danym wypadku nazywają się 
„klasowymi” jedynie dlatego, że podporządkowują się klasowym interesom 
burżuazji). Wreszcie projekt władzy radzieckiej, by zupełnie usunąd burżuazję z 
zarządów spółdzielni, również został znacznie osłabiony i zakaz należenia do 
zarządów rozciągnięto jedynie na właścicieli przedsiębiorstw handlowych i 
przemysłowych o charakterze prywatnokapitalistycznym. 

Gdyby proletariat, działając za pośrednictwem władzy radzieckiej, zdołał już 
zorganizowad ewidencję i kontrolę w skali ogólnopaostwowej lub chociażby 
założyd podwaliny takiej kontroli, nie byłoby potrzeby tego rodzaju 
kompromisów. Przez wydziały aprowizacyjne Rad, przez organy zaopatrzenia 
przy Radach zjednoczylibyśmy ludnośd w jedną kierowaną po proletariacku 
spółdzielnię, bez współudziału burżuazyjnych spółdzielni, bez ustępstw na rzecz 
tej czysto burżuazyjnej zasady, która każe spółdzielni robotniczej pozostawad 
robotniczą obok burżuazyjnej, zamiast tego, by podporządkowad sobie całkowi-
cie tę burżuazyjną spółdzielnię, połączywszy obie, ująwszy w swoje ręce c a ł y  
zarząd, ująwszy w swoje ręce nadzór nad spożyciem bogaczy. 

Zawierając taką ugodę z burżuazyjnymi spółdzielniami władza radziecka w 
sposób konkretny określiła swe zadania taktyczne i swe specyficzne metody 
działania w obecnym okresie rozwoju, a mianowicie; kierując elementami 
burżuazyjnymi, wykorzystując je, czyniąc im pewne częściowe ustępstwa, 
stwarzamy warunki do takiego posuwania się naprzód, które będzie bardziej 
powolne, niż początkowo przypuszczaliśmy, lecz zarazem pewniejsze, z bardziej 
solidnym zabezpieczeniem bazy i linii komunikacyjnych, z lepszym umocnieniem 
zdobytych pozycji. Rady mogą (i powinny) obecnie mierzyd swe sukcesy w 
dziedzinie budownictwa socjalistycznego między innymi za pomocą wskaźnika 
niezwykle wyraźnego, prostego, praktycznego: w jakiej mianowicie ilości 
gromad (komun lub osad, dzielnic itp.) i w jakiej mierze rozwój spółdzielni zbliża 
się do tego, by objąd całą ludnośd. 
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PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI PRACY 

 

W każdej rewolucji socjalistycznej po rozwiązaniu zadania zdobycia władzy przez 
proletariat i w miarę rozwiązywania w głównych i zasadniczych zarysach zadania 
wywłaszczenia wywłaszczycieli i zdławienia ich oporu nieuchronnie wysuwa się 
na pierwszy plan podstawowe zadanie stworzenia wyższego niż kapitalizm 
systemu społecznego, a mianowicie: podniesienie wydajności pracy, a w związku 
z tym (i w tym celu) stworzenie wyższej organizacji pracy. Nasza władza 
radziecka znajduje się właśnie w takiej sytuacji, że dzięki zwycięstwom 
odniesionym nad wyzyskiwaczami, poczynając od Kiereoskiego, a koocząc na 
Korniłowie, uzyskała możnośd bezpośredniego podjęcia tego zadania, 
bezpośredniego zabrania się doo. I tu od razu widad, że jeśli centralną władzę 
paostwową można opanowad w ciągu kilku dni, jeśli militarny (i sabotażowy) 
opór wyzyskiwaczy można zgnieśd nawet w różnych zakątkach ogromnego kraju 
w ciągu kilku tygodni, to trwałe rozwiązanie zadania podniesienia wydajności 
pracy (szczególnie po niezwykle wyczerpującej i rujnującej wojnie) wymaga w 
każdym razie kilku lat. Długotrwały charakter pracy narzucają tu bezwzględnie 
obiektywne okoliczności. 

Podniesienie wydajności pracy wymaga przede wszystkim zapewnienia bazy 
materialnej wielkiego przemysłu: rozwoju produkcji paliwa, żelaza, budowy 
maszyn, przemysłu chemicznego. Rosyjska Republika Radziecka znajduje się o 
tyle w dogodnych warunkach, że dysponuje — nawet po pokoju brzeskim — 
olbrzymimi zapasami rudy (na Uralu), paliwa w zachodniej Syberii (węgiel 
kamienny), na Kaukazie i na południowym wschodzie (ropa naftowa), w centrum 
(torf), ogromnymi bogactwami leśnymi, ogromnymi bogactwami energii 
wodnej, surowców dla przemysłu chemicznego (Kara-Bugaz) itd. Eksploatacja 
tych bogactw naturalnych za pomocą metod najnowszej techniki stworzy 
podstawą dla nie znanego dotąd rozwoju sił wytwórczych. 

Drugim warunkiem podniesienia wydajności pracy jest, po pierwsze — 
podniesienie poziomu wykształcenia i kultury szerokich mas ludności. To 
podniesienie dokonuje się obecnie z ogromną szybkością, czego nie widzą 
ludzie, których zaślepia szablon burżuazyjny, którzy nie są zdolni zrozumied, jak 
wielki pęd do oświaty i inicjatywy rozwija się obecnie dzięki organizacji 
radzieckiej wśród „dołów” ludowych. Po drugie — warunkiem rozwoju 
ekonomicznego jest również wzrost dyscypliny mas pracujących, umiejętności 
pracowania, sprawności, intensywności pracy, lepszej jej organizacji. 
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Pod tym względem sprawa przedstawia się u nas szczególnie źle, a nawet 
beznadziejnie, jeśli dad wiarę ludziom, którzy pozwolili zastraszyd się burżuazji 
lub służą jej w imię własnych korzyści. Ludzie ci nie rozumieją, że nie było i nie 
może byd rewolucji, w której zwolennicy starych porządków nie wrzeszczeliby o 
rozprzężeniu, anarchii itd. Jest rzeczą naturalną, że w masach, które dopiero co 
zrzuciły niesłychanie barbarzyoskie jarzmo, panuje głębokie i powszechne 
wrzenie i ferment, że stworzenie przez masy nowych podstaw dyscypliny pracy 
— to proces bardzo długotrwały, że przed całkowitym zwycięstwem nad 
obszarnikiem i burżuazją tworzenie tych podstaw nie mogło byd nawet 
rozpoczęte. 

Ale nie ulegając ani trochę owej częstokrod fałszywej rozpaczy, jaką szerzą 
burżua i burżuazyjni inteligenci (którzy stracili nadzieję obrony swych dawnych 
przywilejów), w żadnym wypadku nie powinniśmy tuszowad jawnego zła. Prze-
ciwnie, będziemy je wyciągad na wierzch i wzmagad radzieckie metody walki z 
nim, powodzenie bowiem sprawy socjalizmu jest nie do pomyślenia bez 
zwycięstwa świadomej dyscypliny proletariackiej nad żywiołową anarchią 
drobnomieszczaoską — tą istotną rękojmią ewentualnego przywrócenia 
kiereoszczyzny i korniłowszczyzny. 

Najbardziej świadoma awangarda proletariatu rosyjskiego już postawiła sobie 
zadanie podniesienia dyscypliny pracy. Tak na przykład w Komitecie Centralnym 
Związku Metalowców i w Centralnej Radzie Związków Zawodowych 
przystąpiono do opracowania odpowiednich zarządzeo oraz projektów de-
kretów6. Pracę tę trzeba poprzed i pchnąd naprzód ze wszystkich sił. Trzeba na 
porządku dziennym postawid, w praktyce zastosowad i wypróbowad płacę 
akordową, postawid sprawę zastosowania wielu rzeczy naukowo słusznych i 
postępowych w systemie Taylora, sprawę związania wysokości zarobku z 
ogólnymi wynikami produkcyjnymi lub wynikami eksploatacyjnymi transportu 
kolejowego i wodnego itd. itp. 

Rosjanin jest w porównania z przodującymi narodami kiepskim pracownikiem. 
Nie mogło byd zresztą inaczej za carskiego reżymu i w warunkach istnienia 
żywych jeszcze pozostałości paoszczyzny. Uczyd się pracowad — zadanie to po-
winna władza radziecka w całej jego rozciągłości postawid przed narodem. 
Ostatnie słowo kapitalizmu w tej dziedzinie, system Taylora — jak i każdy krok 
postępowy kapitalizmu — łączy w sobie wyrafinowane bestialstwo wyzysku 
burżuazyjne- go z szeregiem największych zdobyczy naukowych w dziedzinie 
analizy ruchów mechanicznych podczas pracy, wyeliminowania ruchów 
niepotrzebnych i niezręcznych, opracowania najwłaściwszych metod pracy, 
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wprowadzenia najlepszych systemów ewidencji i kontroli itd. Republika 
Radziecka za wszelką cenę powinna przejąd wszystko, co jest wartościowe w 
zdobyczach nauki i techniki w tej dziedzinie. Możnośd urzeczywistnienia 
socjalizmu będzie właśnie zależała od naszych sukcesów w łączeniu władzy 
radzieckiej i radzieckiej organizacji rządzenia z najnowszymi postępowymi 
zdobyczami kapitalizmu. Trzeba w Rosji zorganizowad badanie i wykładanie sy-
stemu Taylora, systematyczne wypróbowywanie go i przystosowywanie. Trzeba 
— dążąc do podniesienia wydajności pracy — uwzględniad zarazem właściwości 
okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu, które z jednej strony 
wymagają założenia podstaw socjalistycznej organizacji współzawodnictwa, z 
drugiej zaś — zastosowania przymusu, by hasła dyktatury proletariatu nie 
haobiła praktyka galaretowatego stanu władzy proletariackiej. 

 

ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA 

 

Do szeregu niedorzeczności, które burżuazja chętnie rozpowszechnia o 
socjalizmie, należy i ta, że socjaliści negują jakoby znaczenie współzawodnictwa. 
W rzeczywistości zaś jedynie socjalizm, znosząc klasy, a więc ujarzmienie mas, 
po raz pierwszy otwiera drogę do współzawodnictwa w skali rzeczywiście 
masowej. I właśnie radziecki system organizacji, przechodząc od formalnego 
demokratyzmu republiki burżuazyjnej do rzeczywistego udziału mas pracujących 
w rządzeniu, po raz pierwszy w szerokim zakresie stawia sprawę 
współzawodnictwa. W dziedzinie politycznej znacznie łatwiej postawid tę 
sprawę aniżeli w ekonomicznej, lecz dla powodzenia socjalizmu ważna jest 
właśnie ta druga dziedzina. 

Weźmy taki sposób organizowania współzawodnictwa, jak jawnośd. Republika 
burżuazyjna zabezpiecza jawnośd jedynie formalnie, w rzeczywistości zaś 
podporządkowuje prasę kapitałowi, zabawia „motłoch” pikantnymi błahostkami 
politycznymi, okrywa to, co się dzieje w warsztatach, przy transakcjach 
handlowych, dostawach itd., zasłoną „tajemnicy handlowej” ochraniającej 
„świętą własnośd”. Władza radziecka zniosła tajemnicę handlową, wkroczyła na 
nowe tory, dla wyzyskania jednak jawności w celu zorganizowania współza-
wodnictwa ekonomicznego nie uczyniliśmy jeszcze prawie nic. Trzeba zabrad się 
systematycznie do tego, by równolegle z bezwzględnym dławieniem na wskroś 
kłamliwej i bezczelnie oszczerczej prasy burżuazyjnej prowadzona była praca 
nad stworzeniem takiej prasy, która nie zabawiałaby i nie tumaniła mas 
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politycznymi sensacyjkami i błahostkami, lecz poddawała ocenie mas właśnie 
zagadnienia codziennej ekonomiki, pomagała w poważnym ich analizowaniu. 
Każda fabryka, każda wieś — to komuna wytwórczo-spożywcza, która ma prawo 
i obowiązek po swojemu stosowad ogólne prawa radzieckie („po swojemu” nie 
w sensie naruszania, lecz w sensie różnorodności form wcielania ich w życie), po 
swojemu rozwiązywad zagadnienie ewidencji produkcji i podziału produktów. Za 
czasów kapitalizmu była to „prywatna sprawa” poszczególnego kapitalisty, 
obszarnika, kułaka. W okresie władzy radzieckiej nie jest to sprawa prywatna, 
lecz bardzo ważna sprawa paostwowa. 

My zaś jeszcze prawie nie przystąpiliśmy do ogromnej, trudnej, lecz za to 
wdzięcznej pracy nad organizowaniem współzawodnictwa komun, nad 
wprowadzeniem zasady sprawozdawczości i jawności do procesu produkcji 
zboża, odzieży itd., nad przekształceniem suchych, martwych, biurokratycznych 
sprawozdao w żywe przykłady — zarówno odstraszające, jak i pociągające. Przy 
kapitalistycznym sposobie produkcji znaczenie poszczególnego przykładu, 
powiedzmy, jakiegoś artelu wytwórczego, było z konieczności w najwyższym 
stopniu ograniczone i tylko ulegając złudzeniom drobnomieszczaoskim można 
było marzyd o „naprawieniu” kapitalizmu przez działanie przykładu instytucji 
dobroczynnych. Po przejściu władzy politycznej w ręce proletariatu, po 
wywłaszczeniu wywłaszczycieli sprawa z gruntu się zmieniła i — zgodnie z tym, 
na co wielokrotnie wskazywali najwybitniejsi socjaliści — siła przykładu po raz 
pierwszy zyskuje możnośd masowego oddziaływania. Wzorowe komuny 
powinny pełnid i będą pełnid rolę wychowawców, nauczycieli zacofanych komun 
i będą podciągad je na wyższy poziom. Prasa powinna byd narzędziem budowni-
ctwa socjalistycznego, zaznajamiad we wszystkich szczegółach ze zdobyczami 
komun wzorowych, analizowad przyczyny ich powodzenia, metody ich 
gospodarki, z drugiej zaś strony — umieszczad „na czarnej liście” te komuny, 
które uporczywie zachowują „tradycje kapitalizmu”, czyli anarchii, próżniactwa, 
nieporządku i spekulacji. W społeczeostwie kapitalistycznym statystyka była 
przedmiotem, którym zajmowały się wyłącznie „osoby urzędowe” lub wąscy 
specjaliści — my zaś powinniśmy nieśd ją w masy, popularyzowad, aby ludzie 
pracy stopniowo sami uczyli się rozumied i orientowad w tym, jak i ile trzeba 
pracowad, jak i ile można odpoczywad, aby porównywanie rzeczowych wyników 
gospodarki poszczególnych komun stało się przedmiotem powszechnego 
zainteresowania i studiowania, aby niezwłocznie wynagradzad wyróżniające się 
komuny (przez skrócenie na pewien czas dnia roboczego, powiększenie zarobku, 
dostarczenie im większej ilości kulturalnych lub estetycznych dóbr i wartości 
itp.). 
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Kiedy nowa klasa wysuwa się jako wódz i kierownik społeczeostwa na widownię 
dziejów, nigdy nie obywa się bez okresu niezwykle silnego „kołysania”, silnych 
wstrząsów, walk i burz — z jednej strony, a z drugiej — bez okresu niepewnych 
kroków, eksperymentów, wahao, zygzaków, jeśli chodzi o wybór nowych metod 
działania, odpowiadających nowej obiektywnej sytuacji. Ginąca szlachta 
feudalna mściła się na zwyciężającej i wypierającej ją burżuazji nie tylko przez 
organizowanie spisków, prób powstania i restauracji, lecz również potokiem 
drwin z nieumiejętności, niezręczności, błędów „dorobkiewiczów”, 
„zuchwalców”, którzy ośmielają się ująd w swe ręce „święty ster” paostwa nie 
mając ku temu wiekowego przygotowania książąt, baronów, szlachty, 
dostojników — jota w jotę tak samo, jak obecnie mszczą się w Rosji na klasie 
robotniczej za jej „zuchwałą” próbę ujęcia władzy w swe ręce Korniłowowie i 
Kiereoscy, Gocowie i Martowowie, całe to bractwo rycerzy burżuazyjnego 
geszefciarstwa czy burżuazyjnego sceptycyzmu. 

Trzeba oczywiście nie tygodni, lecz długich miesięcy i lat, by nowa klasa 
społeczna, i to w dodatku klasa dotychczas uciskana, przybita nędzą i ciemnotą, 
mogła się oswoid z nową sytuacją, rozejrzed się, zorganizowad swą pracę, 
wysunąd swoich organizatorów. Jest rzeczą zrozumiałą, że partia kierująca 
rewolucyjnym proletariatem nie mogła nabyd doświadczenia i nawyków 
potrzebnych do wielkich przedsięwzięd organizacyjnych, obliczonych na miliony i 
dziesiątki milionów obywateli, że przetworzenie dawnych, prawie wyłącznie 
agitatorskich nawyków — to proces bardzo długotrwały. Lecz nie ma w tym nic 
niemożliwego i jeśli będziemy mieli wyraźną świadomośd konieczności 
przemiany, nieugiętą wolę jej urzeczywistnienia, wytrwałośd w dążeniu do 
wielkiego i trudnego celu — to przemiany tej dokonamy. Talentów 
organizatorskich wśród „ludu”, tzn. wśród robotników i nie wyzyskujących 
cudzej pracy chłopów, jest mnóstwo; tysiącami dławił te talenty, niszczył i 
wyrzucał precz kapitał, a odszukad je, dodad im otuchy, postawid na nogi, 
wysunąd — tego jeszcze my nie umiemy. Nauczymy się jednak tego, jeśli 
zabierzemy się do tej nauki z całym rewolucyjnym zapałem, bez którego nie ma 
zwycięskiej rewolucji. 

Żaden głęboki i potężny ruch ludowy w dziejach nie mógł uniknąd mętnej piany 
— awanturników i oszustów, samo- chwalców i krzykaczy przyklejających się do 
niedoświadczonych nowatorów, nie mógł uniknąd niedorzecznego rwetesu, 
zamętu, czczej krzątaniny, prób poszczególnych „wodzów” chwytania się 20 
spraw i niedoprowadzania żadnej z nich do kooca. Niech mopsiki społeczeostwa 
burżuazyjnego, od Biełorussowa do Martowa, skowyczą i szczekają z powodu 
każdego zbytecznego wióra lecącego podczas rąbania dużego, starego lasu. Od 
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tego są właśnie mopsikami, by szczekad na proletariackiego słonia. Niech 
szczekają. Pójdziemy sobie własną drogą, starając się możliwie jak najostrożniej i 
jak najcierpliwiej wypróbowywad i rozpoznawad prawdziwych organizatorów, 
ludzi posiadających trzeźwy umysł i zmysł praktyczny, ludzi łączących w sobie 
wiernośd dla sprawy socjalizmu z umiejętnością organizowania bez hałasu (i 
wbrew rwetesowi i hałaso wi) energicznej i zgodnej wspólnej pracy wielkiej 
liczby ludzi w ramach organizacji radzieckiej. Jedynie takich ludzi, po 
dziesięciokrotnym wypróbowaniu, przesuwając ich od najłatwiejszych do 
najtrudniejszych zadao, należy wysuwad na odpowiedzialne stanowiska 
kierowników pracy ludu, kierowników administracji. Tego nie nauczyliśmy się 
jeszcze. Tego się nauczymy. 

 

„HARMONIJNA ORGANIZACJA” A DYKTATURA 

 

Rezolucja ostatniego (moskiewskiego) zjazdu Rad wysuwa jako najważniejsze 
zadanie chwili stworzenie „harmonijnej organizacji” i podniesienie dyscypliny. 
Za tego rodzaju rezolucjami wszyscy obecnie chętnie „głosują” i „podpisują się” 
pod nimi, ale w to, że urzeczywistnienie ich wymaga przymusu — i to przymusu 
właśnie w postaci dyktatury — w to zazwyczaj się nie wnika. A tymczasem 
przypuszczad, że bez przymusu i bez dyktatury możliwe jest przejście od kapitali-
zmu do socjalizmu, byłoby największą głupotą i najbardziej niedorzecznym 
utopizmem. Teoria Marksa zwalczała te drobnomieszczaosko-demokratyczne i 
anarchistyczne bzdury od bardzo dawna i z jak największą stanowczością. 
Również Rosja lat 1917—1918 potwierdza pod tym względem teorię Marksa tak 
dobitnie, tak namacalnie i tak przekonywająco, że tylko ludzie beznadziejnie tępi 
lub tacy, którzy z uporem postanowili odwracad się od prawdy, mogą jeszcze 
mylid się pod tym względem. Albo dyktatura Korniłowa (jeśli uważad go za 
rosyjską odmianę burżuazyjnego Cavaignaca), albo dyktatura proletariatu — o 
innym wyjściu dla kraju, który dokonuje niezwykle szybkiego rozwoju 
niezmiernie gwałtownymi zwrotami, w warunkach przeraźliwego rozprzężenia 
wytworzonego przez najbardziej wyczerpującą wojnę, nie może byd nawet 
mowy. Wszystkie rozwiązania pośrednie — to albo oszukiwanie ludu przez 
burżuazję, która nie może powiedzied prawdy, nie może powiedzied, że 
potrzebny jej jest Korniłow, albo tępota demokratów drobnomieszczaoskich, 
Czernowów, Ceretelich i Martowów, z ich paplaniną o jedności demokracji, 
dyktaturze demokracji, froncie ogólnodemokratycznym itp. głupstwach. Kogo 



24 
 

nawet przebieg rewolucji rosyjskiej lat 1917 —1918 nie nauczył, że rozwiązania 
pośrednie są niemożliwe, na tego trzeba machnąd ręką. 

Z drugiej strony nietrudno się przekonad, że przy każdym przejściu od 
kapitalizmu do socjalizmu dyktatura jest konieczna z dwóch głównych przyczyn 
albo w dwóch głównych kierunkach. Po pierwsze, nie można kapitalizmu 
zwyciężyd i wykorzenid bez bezlitosnego zgniecenia oporu wyzyskiwaczy, 
których niepodobna od razu pozbawid ich bogactw, ich przewagi w dziedzinie 
organizacji i wiedzy i którzy będą wobec tego w ciągu dośd długiego okresu 
niechybnie usiłowali obalid znienawidzoną władzę biedoty. Po drugie — żadna 
wielka rewolucja, a socjalistyczna w szczególności, nawet gdyby nie było wojny 
zewnętrznej, nie jest do pomyślenia bez wojny wewnętrznej, tzn. bez wojny 
domowej, która oznacza jeszcze większe rozprzężenie aniżeli wojna zewnętrzna, 
oznacza tysiące i miliony wypadków chwiejności i przerzucania się z jednej 
strony na drugą, oznacza stan ogromnej płynności, braku równowagi, chaosu. I 
oczywiście wszystkie czynniki rozkładu starego społeczeostwa, z konieczności 
bardzo liczne, związane przeważnie z drobną burżuazją (ją bowiem przede 
wszystkim rujnuje i niszczy wszelka wojna i wszelki kryzys), nie mogą nie 
„ujawnid się” podczas tak głębokiego przewrotu. A „ujawnid się” czynniki 
rozkładu nie mogą inaczej, jak przez wzrost przestępczości, chuligaostwa, 
przekupstwa, spekulacji, wszelkiego rodzaju łajdactw. Aby dad sobie z tym radę, 
trzeba czasu i trzeba żelaznej ręki. 

Nie było w dziejach ani jednej wielkiej rewolucji, w której by lud instynktownie 
tego nie odczuwał i nie przejawiał zbawiennej nieugiętości, rozstrzeliwując 
złodziei na miejscu przestępstwa. Nieszczęście dotychczasowych rewolucji 
polegało na tym, że nie na długo wystarczyło masom rewolucyjnego en-
tuzjazmu, utrzymującego je w stanie napięcia i dodającego im sił do stosowania 
środków bezlitosnego tępienia elementów rozkładu. Społeczną, tzn. klasową 
przyczyną takiej nietrwałości rewolucyjnego entuzjazmu mas była słabośd 
proletariatu, który, i tylko on jeden, może (jeśli jest dostatecznie liczny, 
świadomy i zdyscyplinowany) przeciągnąd na swą stronę większośd ludu 
pracującego i wyzyskiwanego (mówiąc prościej i bardziej popularnie: większośd 
biedoty) oraz utrzymad władzę w ciągu dostatecznie długiego czasu, by zgnieśd 
całkowicie zarówno wszystkich wyzyskiwaczy, jak i wszystkie elementy rozkładu. 

To historyczne doświadczenie wszystkich rewolucji, tę historyczną, o światowym 
znaczeniu lekcję — ekonomiczną i polityczną — podsumował właśnie Marks, 
dając zwięzłe, dobitne, ścisłe, wyraźne sformułowanie: dyktatura proletariatu. A 
że rewolucja rosyjska przystąpiła w sposób właściwy do wykonania tego 
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światowego, historycznego zadania — tego dowiódł zwycięski pochód 
organizacji radzieckiej wśród wszystkich narodów i ludów Rosji. Władza 
radziecka bowiem nie jest niczym innym jak tylko organizacyjną formą dyktatury 
proletariatu, dyktatury klasy przodującej, podnoszącej do nowego 
demokratyzmu, do samodzielnego udziału w rządzeniu paostwem wiele 
dziesiątków milionów pracującego i wyzyskiwanego ludu, które na podstawie 
własnego doświadczenia uczą się widzied w zdyscyplinowanej i świadomej 
awangardzie proletariatu swego najbardziej niezawodnego wodza. 

Ale dyktatura — to wielkie słowo. A wielkich słów nie wolno rzucad na wiatr. 
Dyktatura — to żelazna władza, rewolucyjnie śmiała i szybko działająca, 
bezlitosna w dławieniu zarówno wyzyskiwaczy, jak i chuliganów. Nasza zaś 
władza jest niezmiernie miękka, bardzo często przypomina raczej galaretę niż 
żelazo. Nie wolno ani na chwilę zapominad, że żywioł burżuazyjny i 
drobnoburżuazyjny walczy przeciwko władzy radzieckiej w sposób dwojaki: z 
jednej strony, działając od zewnątrz, metodami Sawinkowów, Goców, 
Gegeczkorich, Korniłowów, spiskami i powstaniami, ich plugawym od-
zwierciedleniem „ideologicznym” — powodzią kłamstw i oszczerstw w prasie 
kadetów, prawicowych eserowców i mienszewików; z drugiej zaś strony żywioł 
ten działa od wewnątrz, wyzyskując każdy element rozkładu, wszelką słabośd w 
celu przekupstwa, w celu wzmożenia niezdyscyplinowania, rozpasania, chaosu. 
Im bardziej zbliżamy się do ostatecznego zbrojnego zdławienia burżuazji, tym 
niebezpieczniejszy staje się dla nas żywioł drobnoburżuazyjnej anarchii. Walki 
zaś z tym żywiołem nie można prowadzid wyłącznie środkami propagandy i 
agitacji, wyłącznie przez organizowanie współzawodnictwa, wyłącznie przez 
dobór organizatorów — walkę trzeba prowadzid również za pomocą przymusu. 

W miarę tego jak podstawowym zadaniem władzy staje się nie dławienie 
zbrojną ręką, lecz rządzenie — typowym przejawem dławienia i przymusu 
będzie się stawało nie rozstrzeliwanie na miejscu, lecz sąd. Masy rewolucyjne 
wkroczyły po 25 października 1917 roku również i pod tym względem na słuszną 
drogę i dowiodły żywotności rewolucji przystępując do organizowania swych, 
robotniczych i chłopskich, sądów jeszcze przed wydaniem jakichkolwiek 
dekretów o likwidacji burżuazyjno-demokratycznego aparatu sądowego. Ale 
nasze sądy rewolucyjne i ludowe są niepomiernie, nieprawdopodobnie słabe. 
Odczuwa się, że jeszcze ostatecznie nie wykorzeniono odziedziczonego po 
jarzmie obszarników i burżuazji poglądu ludu na sąd jako na coś urzędowego, 
obcego. Nie uświadomiono sobie jeszcze w dostatecznym stopniu, że sąd jest 
organem wciągania właśnie całej bez wyjątku biedoty do rządzenia paostwem 
(funkcja sądzenia jest bowiem jedną z funkcji rządzenia paostwem), że sąd jest 
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organem władzy proletariatu i biedoty wiejskiej, że sąd jest narzędziem 
wdrażania do dyscypliny. Nie uświadomiono sobie jeszcze w dostatecznym 
stopniu tego prostego i oczywistego faktu, że skoro głównymi klęska mi Rosji są 
głód i bezrobocie, to odwrócid tych klęsk nie może żaden zapał, lecz jedynie 
wszechstronna, powszechna, ogólnonarodowa organizacja i dyscyplina, 
konieczne do tego, by zwiększyd produkcję chleba dla ludzi i chleba dla 
przemysłu (paliwa), by go na czas dowieźd i należycie podzielid; że wobec tego 
winę za męki głodu i bezrobocia ponosi każdy, kto łamie dyscyplinę pracy w 
jakimkolwiek zakładzie przemysłowym, w jakimkolwiek gospodarstwie, w 
jakiejkolwiek sprawie; że winnych trzeba umied wykrywad, oddawad pod sąd i 
bez litości karad. Żywioł drobnoburżuazyjny, z którym będziemy musieli obecnie 
prowadzid najbardziej uporczywą walkę, przejawia się właśnie w słabym 
uświadamianiu sobie gospodarczego i politycznego związku między głodem i 
bezrobociem a swawolą wszystkich razem i każdego z osobna, jeśli chodzi o 
organizację i dyscyplinę; przejawia się w tym, że uporczywie utrzymuje się 
pogląd drobnego posiadacza: bylebym sam urwał jak najwięcej, a potem niech 
się dzieje, co chce. 

W kolejnictwie, które jest najdobitniejszym bodaj wyrazem gospodarczych 
więzów organizmu stworzonego przez wielki kapitalizm, ta walka 
drobnoburżuazyjnego żywiołu swawoli z proletariackim duchem organizacyjnym 
występuje szczególnie plastycznie. Element „administracyjny” dostarcza bardzo 
obficie sabotażystów, łapowników; element proletariacki w swej najlepszej 
części walczy o dyscyplinę; lecz wśród jednego i drugiego elementu jest 
oczywiście wielu wahających się, „słabych”, niezdolnych do przeciwstawienia się 
„pokusie” spekulacji, łapownictwa, osobistych korzyści osiąganych za cenę 
rujnowania całego aparatu, od którego należytej pracy zależy zwycięstwo nad 
głodem i bezrobociem. 

Charakterystyczna jest walka, która rozwijała się na tym gruncie wokół 
ostatniego dekretu o administracji kolei, dekretu o nadaniu pełnomocnictw 
dyktatorskich (czyli „nieograniczonych” pełnomocnictw) poszczególnym 
kierownikom7. Świadomi (po większej zaś części zapewne nieświadomi) 
przedstawiciele drobnoburżuazyjnej swawoli chcieli w nadaniu po szczególnym 
osobom „nieograniczonych” (tzn. dyktatorskich) pełnomocnictw dopatrzyd się 
odstępstwa od zasady kolegialności, od demokratyzmu i od zasady władzy 
radzieckiej. Wśród lewicowych eserowców gdzieniegdzie szerzyła się przeciwko 
dekretowi o dyktatorskich pełnomocnictwach wręcz chuligaoska agitacja, tzn. 
agitacja odwołująca się do złych instynktów i do tendencji drobnego posiadacza, 
by „urwad” coś dla siebie. Powstało zagadnienie naprawdę wielkiej doniosłości: 
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po pierwsze, kwestia zasadnicza, czy w ogóle mianowanie poszczególnych 
jednostek wyposażonych w nieograniczone pełnomocnictwa dyktatorskie daje 
się pogodzid z podstawowymi zasadami władzy radzieckiej; po wtóre, jaki 
zachodzi stosunek między tym wypadkiem — jeśli chcecie, tym precedensem — 
a szczególnymi zadaniami władzy w danej konkretnej chwili. I nad jedną, i nad 
drugą kwestią trzeba bardzo wnikliwie się zastanowid. 

O tym, że dyktatura poszczególnych jednostek była w dziejach ruchów 
rewolucyjnych bardzo często wyrazicielem, nosicielem, przewodnikiem 
dyktatury klas rewolucyjnych — o tym świadczy niezaprzeczalnie doświadczenie 
historii. Z demokratyzmem burżuazyjnym dyktatura poszczególnych jednostek 
bez wątpienia dawała się pogodzid. Na tym jednak punkcie burżuazyjni 
oszczercy władzy radzieckiej, podobnie jak ich drobnomieszczaoscy 
pachołkowie, wykazują zawsze dużo sprytu; z jednej strony głoszą, że władza 
radziecka jest czymś wprost absurdalnym, anarchicznym, dzikim, omijając 
starannie wszystkie nasze historyczne paralele i teoretyczne dowody 
świadczące, że Rady są wyższą formą demokratyzmu, a nawet więcej: 
początkiem socjalistycznej formy demokratyzmu; z drugiej zaś strony występują 
wobec nas z żądaniem demokratyzmu wyższego aniżeli burżuazyjny i powiadają: 
z waszym, bolszewickim (tzn. nie burżuazyjnym, lecz socjalistycznym), 
radzieckim demokratyzmem dyktatura jednostki absolutnie nie daje się 
pogodzid. 

Rozumowanie to jest absolutnie fałszywe. Skoro nie jesteś my anarchistami, 
musimy uznad koniecznośd istnienia paostwa, to znaczy przymusu dla przejścia 
od kapitalizmu do socjalizmu. Forma przymusu zależy od stopnia rozwoju danej 
klasy rewolucyjnej, następnie od takich specyficznych okoliczności, jak na 
przykład następstwa długotrwałej i reakcyjnej wojny, wreszcie od form oporu 
burżuazji i drobnej burżuazji. Dlatego n ie  m a  absolutnie żadnej zasadniczej 
sprzeczności między demokratyzmem radzieckim (tzn. socjalistycznym) a wpro-
wadzaniem dyktatorskiej władzy poszczególnych jednostek. Różnica między 
dyktaturą proletariacką a burżuazyjną polega na tym, że pierwsza kieruje swe 
uderzenia przeciwko wyzyskującej mniejszości w interesie wyzyskiwanej 
większości, następnie zaś na tym, że pierwszą realizują — ró w n i eż  za  
poś r e d n ic tw e m  p os z c ze g ó l n y c h  j e dn os te k  —  nie tylko masy 
pracujące i wyzyskiwane, lecz także organizacje zbudowane w ten sposób, by 
właśnie masy te budzid, mobilizowad do tworzenia historii (organizacje 
radzieckie należą do tego rodzaju organizacji). 
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Co do drugiej kwestii, a mianowicie znaczenia jednoosobowej władzy 
dyktatorskiej z punktu widzenia specyficznych zadao chwili obecnej, to należy 
stwierdzid, że każdy wielki przemysł maszynowy — tzn. właśnie materialne, 
produkcyjne źródło i fundament socjalizmu — wymaga bezwzględnej i jak 
najściślejszej jedności woli, kierującej wspólną pracą setek, tysięcy i dziesiątków 
tysięcy ludzi» Zarówno pod względem technicznym, jak ekonomicznym i 
historycznym koniecznośd ta jest oczywista i wszyscy, którzy zastanawiali się nad 
socjalizmem, zawsze uznawali ją za jego przesłankę. W jaki jednak sposób 
można zapewnid jak najściślejszą jednośd woli? Przez podporządkowanie woli 
tysięcy ludzi — woli jednostki. 

Podporządkowanie to przy idealnym uświadomieniu i zdyscyplinowaniu 
uczestników wspólnej pracy może bardziej przypominad łagodne kierownictwo 
dyrygenta. Może ono przybierad ostre formy dyktatury, gdy brak idealnej 
karności i idealnego uświadomienia. Ale tak czy inaczej bezwzględne 
podporządkowanie się jednej woli jest bezwarunkowo konieczne do -tego, by 
procesy pracy, zorganizowanej według typu wielkiego przemysłu maszynowego, 
dały pomyślne wyniki. Dla kolejnictwa jest ono niezbędne po dwakrod i po 
trzykrod. I to właśnie przejście od jednego zadania politycznego do drugiego, 
pozornie całkiem doo niepodobnego, stanowi o całej oryginalności przeżywanej 
chwili. Rewolucja dopiero co skruszyła najdawniejsze, najmocniejsze i najcięższe 
kajdany, które masy pod przymusem dźwigały. To było wczoraj. Dzisiaj zaś ta 
sama rewolucja i właśnie w imię jej rozwoju i utrwalenia, właśnie w imię 
socjalizmu wymaga bezwzględnego podporządkowania się mas jednej woli 
kierowników procesu pracy. Jest rzeczą zrozumiałą, że od razu przejście takie 
jest nie do pomyślenia. Jest rzeczą zrozumiałą, że można je urzeczywistnid tylko 
za cenę gwałtownych wstrząsów, burz, nawrotów do tego, co było, za cenę 
najwyższego napięcia energii awangardy proletariackiej prowadzącej lud ku 
nowemu życiu. Nie zastanawiają się nad tym ci, którzy wpadają w kołtuoską 
histerię pisma „Nowaja Żyzo” czy „Wpieriod”8, „Dieło Naroda” czy „Nasz Wiek”9. 

Weźmy psychologię przeciętnego, szeregowego przedstawiciela mas 
pracujących i wyzyskiwanych i zestawmy ją z obiektywnymi, materialnymi 
warunkami jego życia społecznego. Przed Rewolucją Październikową nie widział 
on nigdy w praktyce, by klasy posiadające, wyzyskujące, rzeczywiście zrezy-
gnowały z czegoś naprawdę dla nich poważnego, zrzekły się czegoś na jego 
korzyśd. Nie widział nigdy, by dały mu one wielokrotnie obiecywaną ziemię i 
wolnośd, by dały mu pokój, by wyrzekły się interesów „wielkomocarstwowości” i 
wielkomocarstwowych tajnych traktatów, by zrzekły się kapitału i zysków. Ujrzał 
to dopiero po 25 października 1917 roku, kiedy sam wszystko to zabrał siłą i siłą 
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też musiał bronid tego, co wziął, przed Kiereoskimi, Gocami, Gegeczkorimi, 
Dutowami, Korniłowami. Jest rzeczą zrozumiałą, że jakiś czas cała .jego uwaga, 
wszystkie myśli, wszystkie jego siły duchowe skierowane są wyłącznie ku temu, 
by odetchnąd, wyprostowad się, rozkręcid się, by skorzystad z najbardziej 
bezpośrednich dobrodziejstw życia, z których można korzystad, a których nie da-
wali mu obaleni wyzyskiwacze. Jest rzeczą zrozumiałą, że trzeba pewnego czasu, 
by szeregowy przedstawiciel mas nie tylko sam ujrzał, nie tylko przekonał się, 
lecz również odczuł, że tak po prostu „wziąd”, złapad, urwad nie można, że 
prowadzi to do spotęgowania rozprzężenia, do zagłady, do powrotu 
Korniłowów. Odpowiedni przełom w warunkach życia (a więc również w 
psychice) przeciętnej rzeszy ludzi pracy dopiero się rozpoczyna. I całe nasze 
zadanie, zadanie partii komunistów (bolszewików), będącej świadomym 
wyrazicielem dążenia mas wyzyskiwanych do wyzwolenia, polega na tym, by 
uświadomid sobie ten przełom, zrozumied jego koniecznośd, stanąd na czele 
wyczerpanych i ze znużeniem szukających wyjścia mas, poprowadzid je słuszną 
drogą, drogą dyscypliny pracy, drogą uzgodnienia zadao wiecowania w  
s pr aw ie  warunków pracy z zadaniami bezwzględnego podporządkowania się 
woli radzieckiego kierownika, dyktatora, p o d cza s  pracy. 

Z „wiecowania” śmieją się, a jeszcze częściej syczą zjadliwie z jego powodu 
burżua, mienszewicy, nowożyzniowcy, którzy widzą tylko chaos, nieład, 
wybuchy drobnowłasnościowego egoizmu. Bez wiecowania jednak masy 
uciskane nigdy nie zdołałyby przejśd od dyscypliny wymuszonej przez 
wyzyskiwaczy do dyscypliny świadomej i dobrowolnej. Wiecowanie — to właś-
nie prawdziwy demokratyzm mas pracujących, ich wyprostowanie się, ich 
przebudzenie się do nowego życia, pierwsze ich kroki w dziedzinie, którą same 
oczyściły od gadzin (wyzyskiwaczy, imperialistów, obszarników, kapitalistów) i 
którą chcą nauczyd się urządzad po swojemu, dla siebie, na zasadach własnej, 
radzieckiej, a nie obcej, nie jaśniepaoskiej, nie burżuazyjnej władzy. Trzeba było 
właśnie październikowego zwycięstwa mas pracujących nad wyzyskiwaczami, 
trzeba było całego historycznego okresu wstępnego omawiania nowych 
warunków życia i nowych zadao przez same masy pracujące, by możliwe stało 
się trwałe przejście do wyższych form dyscypliny pracy,, do świadomego 
przyswojenia sobie idei konieczności dyktatury proletariatu, do bezwzględnego 
podporządkowania się podczas pracy jednoosobowym rozporządzeniom 
przedstawicieli władzy radzieckiej. 

To przejście rozpoczęło się obecnie. 
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Pomyślnie rozwiązaliśmy pierwsze zadanie rewolucji, byliśmy świadkami, jak 
masy pracujące wypracowały w sobie podstawowy warunek powodzenia 
rewolucji: połączenie wysiłków przeciwko wyzyskiwaczom w celu ich obalenia. 
Takie etapy, jak październik 1905 roku, luty i październik 1917 roku, mają 
światowe znaczenie historyczne. 

Pomyślnie rozwiązaliśmy drugie zadanie rewolucji: obudzenie i wydźwignięcie 
tych właśnie „dołów” społecznych, które wyzyskiwacze zepchnęli w dół, a które 
dopiero po 25 października 1917 r. uzyskały całkowitą swobodę obalania 
wyzyskiwaczy oraz tego, by zacząd rozglądad się i urządzad po swojemu. 
Wiecowanie właśnie najbardziej uciskanych i zahukanych, najmniej 
przygotowanych mas ludu pracującego, przejście ich na stronę bolszewików, 
wprowadzenie przez nie wszędzie swej organizacji radzieckiej — oto drugi wielki 
etap rewolucji. 

Rozpoczyna się etap trzeci. Trzeba umocnid to, cośmy sami zdobyli, cośmy sami 
zadekretowali, uczynili prawem, omówili, nakreślili — umocnid w trwałych 
formach codziennej dyscypliny pracy. Jest to najtrudniejsze, ale też 
najwdzięczniejsze zadanie, tylko bowiem rozwiązanie tego zadania da nam so-
cjalistyczny ład. Trzeba się nauczyd łączyd razem burzliwy, wzbierający jak 
wiosenna powódź, występujący ze wszystkich brzegów wiecowy demokratyzm 
mas pracujących z żelazną dyscypliną podczas pracy, z bezwzględnym 
podporządkowaniem się podczas pracy woli jednostki, kierownika radzieckiego. 

Tego nie nauczyliśmy się jeszcze. 

Tego się nauczymy. 

Przywrócenie burżuazyjnego wyzysku groziło nam wczoraj w osobach 
Korniłowów, Goców, Dutowów, Gegeczkorich, Bogajewskich. Pokonaliśmy ich. 
To przywrócenie wyzysku, to samo właśnie przywrócenie grozi nam dziś w innej 
formie, w postaci żywiołu drohnoburżuazyjnej swawoli i anarchizmu, w postaci 
drobnowłasnościowego: „nie mój koo, nie mój wóz”, w postaci codziennych, 
drobnych, lecz za to licznych ataków i najazdów ze strony tego żywiołu 
przeciwko dyscyplinie proletariackiej. Ten żywioł anarchii drohnoburżuazyjnej 
musimy pokonad i pokonamy go. 

 

ROZWÓJ ORGANIZACJI RADZIECKIEJ 
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Socjalistyczny charakter demokratyzmu radzieckiego — tzn. proletariackiego, w 
jego konkretnym, obecnym, zastosowaniu — polega, po pierwsze, na tym, że 
wyborcami są masy pracujące i wyzyskiwane, burżuazja zaś jest wyłączona; po 
wtóre — na tym, że odpadają wszelkie biurokratyczne formalności i 
ograniczenia wyborcze, masy same określają porządek i terminy wyborów i 
posiadają nieograniczone prawo odwoływania osób wybranych; po trzecie — na 
tym, że tworzy się najlepsza masowa organizacja awangardy ludu pracującego, 
proletariatu wielkoprzemysłowego, która pozwala mu kierowad najszerszymi 
masami ludu wyzyskiwanego, wciągad je do samodzielnego życia politycznego, 
wychowywad je pod względem politycznym na podstawie ich własnego 
doświadczenia, i że w ten sposób po raz pierwszy przystępuje się do szturmu o 
to, by cała bez wyjątku ludnośd uczyła się rządzid i zaczynała rządzid. 

Takie są główne charakterystyczne cechy zastosowanego w Rosji 
demokratyzmu, który jest wyższym typem demokratyzmu, zrywa z jego 
burżuazyjnym wypaczeniem, stanowi przejście do demokratyzmu 
socjalistycznego i do warunków, dzięki którym paostwo zacznie obumierad. 

Rzecz jasna, że żywioł drobnoburżuazyjnej dezorganizacji (który w tym lub w 
innym stopniu nieuchronnie ujawni się w każdej rewolucji proletariackiej, a w 
naszej rewolucji wskutek drobnoburżuazyjnego charakteru kraju, jego zacofania 
i skutków reakcyjnej wojny ujawnia się ze szczególną siłą) nie może nie wyciskad 
swego piętna także na Radach. 

Nad rozwijaniem organizacji Rad i władzy radzieckiej trzeba pracowad z 
niesłabnącą siłą. Istnieje drobnomieszczaoska tendencja do przeistoczenia 
członków Rad w „parlamentarzystów” lub z drugiej strony — w biurokratów. 
Trzeba walczyd z tym, przyciągając wszystkich członków Rad do praktycznego 
udziału w rządzeniu. Wydziały Rad w wielu miejscowościach przekształcają się w 
organy zlewające się stopniowo z komisariatami. Celem naszym jest 
przyciągnięcie całej bez wyjątku biedoty do praktycznego udziału w rządzeniu, a 
wszelkie poczynania prowadzące do urzeczywistnienia tego celu — im 
różnorodniejsze, tym lepiej — winny byd starannie rejestrowane, badane, 
systematyzowane, sprawdzane na podstawie szerszego doświadczenia i winny 
otrzymywad sankcję prawną. Celem naszym jest bezpłatne spełnianie 
obowiązków paostwowych przez każdego człowieka pracy po odrobieniu 8-
godzinnego „zadania” pracy produkcyjnej; przejście do tego jest szczególnie 
trudne, lecz tylko to przejście daje rękojmię ostatecznego ugruntowania 
socjalizmu. Nowośd i trudnośd zmiany rodzi z natury rzeczy mnóstwo posunięd 
dokonywanych, że tak powiem, po omacku, rodzi mnóstwo błędów, wahao; bez 
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tego niemożliwe jest jakiekolwiek szybkie posuwanie się naprzód. Z punktu 
widzenia wielu ludzi, którzy pragną uchodzid za socjalistów, cała oryginalnośd 
przeżywanej sytuacji polega na tym, że przywykli w sposób abstrakcyjny 
przeciwstawiad kapitalizm socjalizmowi, między jednym zaś a drugim z uczoną 
miną wstawiali wyraz: „skok” (niektórzy przypominając sobie urywki z tego, co 
czytali u Engelsa, z miną jeszcze bardziej uczoną dodawali: „skok z królestwa 
konieczności w królestwo wolności”10). O tym, że nauczyciele socjalizmu 
nazywali „skokiem” przełom pod kątem widzenia zwrotów w dziejach po-
wszechnych oraz że skoki tego rodzaju obejmują okresy po lat 10, a nawet 
więcej, o tym nie potrafi pomyśled większośd tak zwanych socjalistów, którzy o 
socjalizmie „czytali w książce”, lecz nigdy poważnie w sprawę nie wnikali. Jest 
rzeczą naturalną, że sławetna „inteligencja” dostarcza w takich okresach 
niezliczonego mnóstwa płaczek nad nieboszczykiem: jedna opłakuje 
Zgromadzenie Ustawodawcze, druga — dyscyplinę burżuazyjną, trzecia — 
porządki kapitalistyczne, czwarta — kulturalnego obszarnika, piąta — 
imperialistyczną wielkomocarstwowośd itd. itp. 

Istotna sprawa epoki wielkich skoków polega na tym, że obfitośd odłamków 
tego, co stare, gromadzących się niekiedy szybciej niż ilośd zalążków tego, co 
nowe (nie zawsze od razu widocznych), wymaga umiejętności wyodrębnienia 
tego, co najistotniejsze w linii czy w łaocuchu rozwoju. Bywają chwile dziejowe, 
kiedy dla powodzenia rewolucji rzeczą najważniejszą jest nagromadzenie jak 
największej ilości odłamków, tzn. rozsadzenie jak największej ilości starych 
instytucji; bywają chwile, kiedy rozsadzono już dosyd i na porządku dziennym 
staje „prozaiczna” (dla drobnomieszczaoskiego rewolucjonisty „nuda”) praca 
oczyszczenia gruntu z odłamków; bywają chwile, kiedy rzeczą najważniejszą jest 
troskliwe pielęgnowanie zalążków tego, co nowe, wschodzących spod 
odłamków na jeszcze niedostatecznie oczyszczonej z gruzów glebie. 

Nie wystarcza byd rewolucjonistą i zwolennikiem socjalizmu lub komunistą w 
ogóle. Trzeba umied w każdej poszczególnej chwili odnaleźd owo szczególne 
ogniwo łaocucha, za które należy uchwycid ze wszystkich sił, by utrzymad cały 
łaocuch i solidnie przygotowad przejście do następnego ogniwa, przy czym 
kolejnośd ogniw, ich forma, ich połączenie, różnice między nimi nie są w 
łaocuchu wydarzeo historycznych tak proste ani błahe jak w zwykłym łaocuchu 
wykonanym przez kowala. 

Walkę z biurokratycznym wypaczaniem organizacji radzieckiej zapewnia trwała 
łącznośd Rad z „ludem”, rozumianym jako masy pracujące i wyzyskiwane, 
zapewnia giętkośd i elastycznośd tej łączności. Biedota nigdy nie uważa 
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parlamentów burżuazyjnych, nawet w najlepszej na świecie pod względem 
demokratyzmu republice kapitalistycznej, za „swoje” instytucje. Rady natomiast 
są dla mas robotników i chłopów czymś „swoim”, a nie obcym. Współcześni 
„socjaldemokraci” typu Scheidemanna lub, co prawie na jedno wychodzi, 
Martowa tak samo czują wstręt do Rad, tak samo ciągnie ich do przyzwoitego 
parlamentu burżuazyjnego lub do Zgromadzenia Ustawodawczego, jak 
Turgieniewa 60 lat temu ciągnęło do umiarkowanej monarchistycznej i 
szlacheckiej konstytucji, jak budził w nim wstręt chłopski demokratyzm 
Dobrolubowa i Czernyszewskiego 11. 

Ta właśnie bliskośd Rad do „ludu” pracującego stwarza specyficzne formy 
odwoływania i innych form kontroli oddolnej, które obecnie trzeba szczególnie 
gorliwie rozwijad. Tak na przykład Rady Oświatowe, jako periodyczne 
konferencje wyborców radzieckich i ich delegatów dla omówienia działalności 
władz radzieckich w tej dziedzinie i kontroli nad tą działalnością, zasługują na jak 
największą sympatię i poparcie. Nie ma nic głupszego niż przekształcanie Rad w 
coś skostniałego i samowystarczalnego. Im bardziej stanowczo powinniśmy 
obecnie opowiadad się za bezwzględnie mocną władzą, za dyktaturą 
poszczególnych jednostek d l a  okr e ś l o ny c h  pr oc e s ów  pr a c y ,  w 
określonych momentach ś c i ś le  w y ko n aw c zy c h  funkcji, tym bardziej 
różnorodne powinny byd formy i sposoby kontroli od dołu, by paraliżowad na-
wet cieo możliwości wypaczania władzy radzieckiej, by ciągle i bez ustanku 
wypleniad chwasty biurokratyzmu. 

 

ZAKOOCZENIE 

 

Niezwykle ciężka, trudna i niebezpieczna sytuacja, jeśli chodzi o stosunki 
międzynarodowe; koniecznośd lawirowania i cofania się; okres wyczekiwania 
nowych wybuchów rewolucji boleśnie długo dojrzewającej na Zachodzie; 
wewnątrz kraju okres powolnego budownictwa i nieubłaganego „podciągania”, 
okres długotrwałej i uporczywej walki surowej dyscypliny proletariackiej z 
zagrażającym żywiołem drobnoburżuazyjnej swawoli i anarchii — takie są 
pokrótce cechy charakterystyczne szczególnego, przeżywanego przez nas okresu 
rewolucji socjalistycznej. Takie jest owo ogniwo historycznego łaocucha 
wydarzeo, za które uchwycid musimy obecnie ze wszystkich sił, aby stanąd na 
wysokości zadania aż do chwili przejścia do następnego ogniwa, nęcącego 
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szczególnym blaskiem, blaskiem zwycięstw międzynarodowej rewolucji 
proletariackiej. 

Spróbujcie zestawid ze zwykłym, utartym poglądem „rewolucjonisty” hasła 
wypływające ze specyficznych właściwości przeżywanego okresu: lawirowad, 
cofad się, wyczekiwad, powoli budowad, nieubłaganie podciągad, wprowadzad 
surową dyscyplinę, gromid swawolę... Czy można się dziwid, że niektórych 
„rewolucjonistów”, kiedy to słyszą, ogarnia szlachetne oburzenie i zaczynają 
„gromid” nas za zapominanie o tradycjach Rewolucji Październikowej, za ugodę z 
burżuazyjnymi specjalistami, za kompromisy z burżuazją, za drobnomiesz-
czaostwo, za reformizm itd. itp.? 

Nieszczęście tych rewolucjonistów od siedmiu boleści polega na tym, że nawet 
tym spośród nich, którzy powodują się najlepszymi na świecie pobudkami i są 
bezwarunkowo oddani sprawie socjalizmu, brak zrozumienia owego 
szczególnego i szczególnie „przykrego” stanu, przez który nieuchronnie musiał 
przejśd kraj zacofany, wymęczony przez reakcyjną i nieszczęsną wojnę, który 
rozpoczął rewolucję socjalistyczną dużo wcześniej niż kraje bardziej przodujące; 
— brak wytrwałości w ciężkich chwilach trudnego okresu przejściowego. Jest 
rzeczą zrozumiałą, że tego rodzaju „oficjalną” opozycję uprawia wobec naszej 
partii partia „lewicowych eserowców”. Pojedyncze wyjątki od typów grupowych 
i klasowych istnieją oczywiście i zawsze będą istniały. Lecz typy społeczne 
pozostają. W kraju o ogromnej przewadze ludności składającej się z drobnych 
posiadaczy nad ludnością czysto proletariacką nieuniknienie będzie się ujawniała 
— a od czasu do czasu w sposób niezwykle ostry — różnica między 
rewolucjonistą proletariackim a drobnomieszczaoskim. Ten drugi waha się i 
chwieje przy każdym zwrocie wydarzeo; od zażartej rewolucyjności w marcu 
1917 roku przerzuca się do wychwalania „koalicji” w maju, do nienawiści ku 
bolszewikom (lub biadania nad ich „awanturnictwem”) w lipcu, do bojaźliwego 
odsunięcia się od nich pod koniec października, do poparcia ich w grudniu — 
wreszcie w marcu i kwietniu 1918 roku tego rodzaju typy najczęściej z 
lekceważeniem kręcą nosem i mówią: „Nie należę do tych, którzy pieją hymny 
na cześd pracy «organicznej», praktycyzmu i stopniowości”. 

Społeczne źródło takich typów — to drobny posiadacz, który wpadł w szał z 
powodu okropności wojny, nagłej ruiny, niesłychanych mąk głodu i 
rozprzężenia, który histerycznie miota się szukając wyjścia i ratunku, wahając się 
między zaufaniem do proletariatu i popieraniem go — z jednej strony, a 
napadami rozpaczy — z drugiej. Trzeba jasno rozumied i dobrze zapamiętad, że 
na takiej bazie społecznej żadnego socjalizmu zbudowad nie można. Kierowad 
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masami pracującymi i wyzyskiwanymi może jedynie klasa, która bez wahao 
kroczy własną drogą, nie upada na duchu i nie wpada w rozpacz podczas 
najtrudniejszych, najcięższych i najniebezpieczniejszych przejśd. Histeryczne 
porywy nie są nam potrzebne. Potrzebne nam są miarowe kroki żelaznych 
batalionów proletariatu. 

Przypisy: 

1. Praca Lenina "Najbliższe zadania władzy radzieckiej" nosiła w rękopisie tytuł 
"Tezy o zadaniach władzy radzieckiej w chwili obecnej". Tezy Lenina omawiano 
na posiedzeniu KC partii 26 kwietnia 1918 r. KC zaaprobował je i postanowił 
opublikowad w postaci artykułu w gazetach „Prawda" i „Izwiestia WCIK", a także 
wydad jako oddzielną broszurę. Na tym samym posiedzeniu KC polecił Leninowi 
wygłosid na posiedzeniu WCIK referat O najbliższych zadaniach władzy 
radzieckiej po uprzednim przygotowaniu krótkiego streszczenia Tez w postaci 
rezolucji. 

2.Uchwałą Kady Komisarzy Ludowych z 18 listopada (1 grudnia) 1917 r. 
maksymalny zarobek miesięczny komisarzy ludowych ustalony został w 
wysokości 500 rubli. Wkrótce potem Rada Komisarzy Ludowych na wniosek 
Komisariatu Ludowego Pracy powzięła uchwałę, która zezwalała na wyższe 
wynagrodzenie dla wysoko kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie nauki i 
techniki. 

3. Kontrolę nad handlem zagranicznym zaczęto realizowad w pierwszych dniach 
władzy radzieckiej. W grudniu 1917 r. Lenin postawił sprawę wprowadzenia 
paostwowego monopolu handlu zagranicznego. Dekret w tej sprawie uchwaliła 
Rada Komisarzy Ludowych 22 kwietnia 1918 r. 

4. 17 czerwca 1918 r. Rada Komisarzy Ludowych zatwierdziła zmianę i 
uzupełnienie dekretu z 24 listopada 1917 r. o poborze podatków bezpośrednich.  

5. Dekret o spółdzielczych organizacjach spożywców został uchwalony przez 
Radę Komisarzy Ludowych 10 kwietnia i zatwierdzony na posiedzeniu WCIK 11 
kwietnia 1918 r.; podpisany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych 
Wł. I. Uljanowa (Lenina) został ogłoszony w gazecie „Prawda" nr 71 z 13 
kwietnia (31 marca) 1918 r. i w gazecie „Izwiestia WCIK" nr 75 z 16 kwietnia 
1918 r. Lenin wniósł do projektu dekretu szereg poprawek: punkty 11, 12 i 13 są 
w całości pióra Lenina.   
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6. Mowa o Ustawie o dyscyplinie pracy, uchwalonej przez Ogólnorosyjską Radę 
Związków Zawodowych i opublikowanej w piśmie „Narodnoje Choziajstwo" 
(„Gospodarka Narodowa") nr 2 z kwietnia 1918 r.  

7. Mowa o dekrecie Rady Komisarzy Ludowych "O scentralizowaniu 
administracji, ochronie dróg i podniesieniu ich zdolności przewozowej". Dekret 
został zatwierdzony przez Radę Komisarzy Ludowych 23 marca 1918 r.; 
podpisany przez Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych W. Uljanowa 
(Lenina) został ogłoszony 26 marca 1918 r. Projekt dekretu opracowała 
specjalna komisja na podstawie wytycznych Lenina. Do przedstawionego przez 
komisję projektu Lenin wniósł poprawki i uzupełnienia, jak również ostatecznie 
odredagował dekret.  

8. „Wpierod" — codzienna gazeta mienszewicka, organ komitetu organizacji 
moskiewskiej i komitetu Obwodu Centralnego SDPRR (mienszewików); od 2 
kwietnia 1918 r. — również organ mienszewickiego KC. Gazeta ukazywała się w 
latach 1917—1918; w koocu kwietnia 1918 r. została zamknięta za działalnośd 
kontrrewolucyjną. 

9. „Nasz Wiek" — jedna z nazw gazety „Riecz" — organu centralnego partii 
kadetów. 

10. Lenin ma na myśli i cytuje pracę F. Engelsa Anty-Dühring (patrz K. Marks, F. 
Engels, Dzieła, t. 20, Warszawa 1972, s. 316) 

11. O stosunku I. S. Turgieniewa do N. A. Dobrolubowa i N. G. Czernyszewskiego 
opowiada sam Czernyszewski, podając treśd swojej rozmowy z Turgieniewem w 
początku lat sześddziesiątych (patrz N. G. Czernyszewski, Połnoje sobranije 
soczinienij, r 1951, s. 112—123). 

 

 

 

 

 

 

 


