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Cechą charakterystyczną obecnego okresu jest zaostrzenie się walki, z jednej 

strony, między paostwami kapitalistycznymi i naszym krajem, a z drugiej strony, 

między elementami socjalistycznymi i kapitalistycznymi wewnątrz naszego kraju. 

Jeśli usiłowania kapitału światowego, zmierzające do gospodarczego okrążenia 

naszego kraju, do jego politycznej izolacji, do zamaskowanej blokady, a wreszcie 

do bezpośredniej zemsty za pomoc okazywaną przez robotników ZSRR 

walczącym robotnikom Zachodu i uciskanym narodom Wschodu, stwarzają 

trudności zewnętrzne, to przejście naszego kraju od okresu odbudowy do 

okresu przebudowy przemysłu na podstawie nowej techniki i zaostrzająca się w 

związku z tym walka między elementami kapitalistycznymi i socjalistycznymi w 

naszej gospodarce — stwarza trudności natury wewnętrznej. 

Partia widzi te trudności i ma możnośd ich przezwyciężenia. Partia, przy poparciu 

milionowych mas proletariatu, już przezwycięża te trudności, pewnym krokiem 

prowadząc kraj po drodze do socjalizmu. Ale nie wszystkie oddziały naszej partii 

wierzą w możnośd dalszego ruchu naprzód. Niektóre ogniwa naszej partii, co 

prawda nieliczne, uląkłszy się trudności, odczuwają zmęczenie i wahania, 

wpadają w rozpacz i kultywują nastroje upadku, zarażają się niewiarą w twórcze 

siły proletariatu i staczają się do ideologii kapitulanctwa. 

W tym sensie obecny przełomowy okres przypomina do pewnego stopnia 

przełomowy okres październikowy 1917 roku. Jak wówczas, w październiku 

1917 roku, skomplikowana sytuacja i trudności przejścia od rewolucji 

burżuazyjnej do rewolucji proletariackiej zrodziły w pewnej części partii 

wahania, defetyzm i niewiarę w możliwośd ujęcia władzy i utrzymania jej przez 

proletariat (Kamieniew, Zinowjew), tak i teraz, w obecnym przełomowym 

okresie, trudności przechodzenia do nowej fazy budownictwa socjalistycznego 

rodzą w pewnych kołach naszej partii wahania, niewiarę w możliwośd 

zwycięstwa socjalistycznych elementów naszego kraju nad elementami 

kapitalistycznymi, niewiarę w możliwośd zwycięskiego budownictwa socjalizmu 

w ZSRR. 

Blok opozycyjny jest wyrazem tych nastrojów upadku i defetyzmu w szeregach 

pewnej części naszej partii. 
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Partia widzi trudności i ma możnośd ich przezwyciężenia. Ale by te trudności 

przezwyciężyd, należy przede wszystkim przezwyciężyd nastroje upadku i 

ideologię defetyzmu w szeregach pewnej części partii. 

Blok opozycyjny, wyrzekając się w swoim dokumencie z dnia 16 października 

1926 roku roboty frakcyjnej i odgradzając się od jawnie mieoszewickich 

ugrupowao wewnątrz WKP(b) i poza nią, oświadcza jednocześnie, że pozostaje 

nadal na swoich dawnych pozycjach zasadniczych, że nie wyrzeka się swoich 

zasadniczych błędów i że będzie bronił tych błędnych poglądów w ramach 

statutu partii. 

Wynika z tego, że blok opozycyjny zamierza również w przyszłości kultywowad w 

partii nastroje upadku i kapitulanctwo, że zamierza również w przyszłości 

propagowad w partii swe błędne poglądy. 

Dlatego aktualne zadanie partii polega na tym, aby wykazad zasadniczą 

niesłusznośd głównych poglądów bloku opozycyjnego, wyjaśniad, że nie dają się 

one pogodzid z podstawami leninizmu i stoczyd zdecydowaną walkę 

ideologiczną z zasadniczymi błędami bloku opozycyjnego w celu ich całkowitego 

przezwyciężenia. 

 

I 

PRZEJŚCIE  „NOWEJ  OPOZYCJI”   DO  TROCKIZMU W PODSTAWOWEJ 

SPRAWIE CHARAKTERU I PERSPEKTYW NASZEJ REWOLUCJI 

 

Partia wychodzi z założenia, że rewolucja nasza jest rewolucją socjalistyczną, że 

Rewolucja Październikowa stanowi nie tylko sygnał, bodziec i punkt wyjścia dla 

rewolucji socjalistycznej na Zachodzie, ale równocześnie jest, po pierwsze, bazą 

dla dalszego rozwoju światowego ruchu rewolucyjnego i po drugie, otwiera 

okres przejściowy od kapitalizmu do socjalizmu w ZSRR (dyktatura proletariatu), 

okres, w ciągu którego proletariat, stosując słuszną politykę wobec chłopstwa, 

może i będzie z powodzeniem budował całkowicie socjalistyczne społeczeostwo, 

jeśli, oczywiście, potęga międzynarodowego ruchu rewolucyjnego, z jednej 
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strony, i potęga proletariatu ZSRR, z drugiej strony, będzie dostatecznie wielka, 

aby osłonid ZSRR przed interwencją wojenną imperializmu. 

Trockizm wyznaje zupełnie inny pogląd na charakter i perspektywy naszej 

rewolucji. Mimo że trockizm szedł w październiku 1917 roku z partią, wychodził 

on i nadal wychodzi z założenia, że nasza rewolucja sama przez się nie jest w 

gruncie rzeczy socjalistyczna, że Rewolucja Październikowa jest jedynie 

sygnałem, bodźcem i punktem wyjściowym dla rewolucji socjalistycznej na 

Zachodzie, że jeśli rewolucja światowa się odwlecze i zwycięska rewolucja 

socjalistyczna na Zachodzie nie nadejdzie w najbliższym czasie, władza 

proletariacka w Rosji, pod naciskiem nieuniknionych stard pomiędzy 

proletariatem i chłopstwem, będzie musiała upaśd lub (co na jedno wychodzi) 

wyrodzid się. 

Podczas gdy partia organizując Rewolucję Październikową wychodziła z 

założenia, że „zwycięstwo socjalizmu jest możliwe z początku w kilku lub nawet 

w jednym, wziętym z osobna kraju kapitalistycznym”, że „zwycięski proletariat 

tego kraju, po wywłaszczeniu kapitalistów i zorganizowaniu u siebie 

socjalistycznej wytwórczości”, może i powinien stanąd „przeciwko pozostałemu 

kapitalistycznemu światu przyciągając do siebie klasy uciskane innych krajów, 

wzniecając wśród nich powstanie przeciw kapitalistom, występując w razie 

potrzeby nawet siłą zbrojną przeciwko klasom wyzyskującym i ich paostwom” 

(Lenin, t. XVIII, str. 232 — 233) — trockizm, przeciwnie, współpracując z 

bolszewikami w okresie Października, wychodził z założenia, że „beznadziejne 

byłoby sądzid... że na przykład Rosja rewolucyjna mogłaby się ostad wobec 

konserwatywnej Europy” (Trocki, t. III, cz. I, str. 90, „Program pokoju”, 

opublikowany po raz pierwszy w sierpniu 1917 roku). 

Podczas gdy partia wychodzi z założenia, że w Związku Radzieckim jest 

„wszystko, co niezbędne i w ilości dostatecznej”,  „aby zbudowad całkowicie 

socjalistyczne społeczeostwo” (Lenin, „O spółdzielczości”); trockizm, przeciwnie, 

wychodzi z założenia, że „prawdziwy wzrost gospodarki socjalistycznej w Rosji 

stanie się możliwy dopiero po zwycięstwie proletariatu w najważniejszych 

krajach Europy” (Trocki, t. III, cz. I, str. 93, „Posłowie”   do  „Programu  pokoju”,  

napisane w roku 1922). 
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Podczas gdy partia wychodzi z założenia, że „10—20 lat właściwych stosunków 

wzajemnych z chłopstwem i zwycięstwo w skali światowej jest zapewnione” 

(Lenin, plan broszury „O podatku żywnościowym”2), trockizm, przeciwnie, 

wychodzi z założenia, że właściwe stosunki wzajemne proletariatu z chłopstwem 

są niemożliwe przed zwycięstwem rewolucji światowej, że proletariat po ujęciu 

władzy „znajdzie się we wrogich kolizjach nie tylko z tymi wszystkimi 

ugrupowaniami burżuazji, które popierały go w początkowym okresie jego walki 

rewolucyjnej, ale również z szerokimi masami chłopstwa, przy których 

współdziałaniu doszedł do władzy”, że „sprzeczności w sytuacji rządu 

robotniczego w zacofanym kraju, z przytłaczającą większością ludności 

chłopskiej, będą mogły znaleźd rozwiązanie jedynie w skali międzynarodowej, na 

arenie światowej rewolucji proletariatu” (Trocki, „Przedmowa” do książki 

„1905”, napisana w 1922 roku). 

Konferencja stwierdza, że takie poglądy Trockiego i jego zwolenników na 

podstawowe zagadnienie charakteru i perspektyw naszej rewolucji nie mają nic 

wspólnego z poglądami naszej partii, z leninizmem. 

Konferencja uważa, że takie poglądy, przez pomniejszenie historycznej roli i 

ciężaru gatunkowego naszej rewolucji jako bazy dalszego rozwoju światowego 

ruchu rewolucyjnego, osłabianie woli radzieckiego proletariatu  do  dalszego  

budownictwa  socjalizmu  i  działanie w ten sposób na szkodę rozwoju sił 

międzynarodowej rewolucji, przeczą zasadom prawdziwego internacjonalizmu i 

podstawowej linii Międzynarodówki Komunistycznej. 

Konferencja uważa, że te poglądy Trockiego i jego zwolenników zbliżają się 

bezpośrednio do poglądów socjaldemokracji w osobie jej obecnego przywódcy 

Ottona Bauera, utrzymującego, że „w Rosji, gdzie proletariat stanowi tylko 

nieznaczną mniejszośd narodu, może on ustanowid swoje panowanie tylko na 

jakiś czas”, że „musi on nieuchronnie utracid je znowu, skoro tylko chłopskie 

masy narodu staną się dostatecznie dojrzałe w sensie kulturalnym, aby ująd 

władzę we własne ręce”, że „ograniczone w sensie czasowym panowanie 

socjalizmu przemysłowego w agrarnej Rosji jest jedynie zarzewiem 

zachęcającym proletariat przemysłowego Zachodu do walki”, że „tylko przez 

zdobycie władzy politycznej przez proletariat przemysłowego Zachodu można 
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zapewnid długotrwałe panowanie przemysłowego socjalizmu” w Rosji (patrz O. 

Bauer, „Bolszewizm czy socjaldemokracja”, w języku niemieckim). 

Konferencja kwalifikuje przeto podobne poglądy Trockiego i jego zwolenników 

jako socjaldemokratyczne odchylenie w naszej partii w podstawowym 

zagadnieniu charakteru i perspektyw naszej rewolucji. 

Podstawowy fakt w rozwoju stosunków wewnątrzpartyjnych w WKP(b) po XIV 

Zjeździe (który potępił zasadnicze poglądy „nowej opozycji”) stanowi 

okolicznośd, że „nowa opozycja” (Zinowjew, Kamieniew), która poprzednio 

walczyła z trockizmem, z socjaldemokratycznym odchyleniem w naszej partii, 

przeszła na ideowe pozycje trockizmu, że całkowicie i w zupełności opuściła swe 

poprzednie pozycje ogólnopartyjne na rzecz trockizmu i występuje obecnie po 

stronie trockizmu z takim samym zapałem, z jakim poprzednio występowała 

przeciw trockizmowi. 

O przejściu „nowej opozycji” na pozycje trockizmu zadecydowały dwie 

podstawowe okoliczności: 

a)   zmęczenie, wahania, obce proletariatowi nastroje upadku i defetyzm wśród 

zwolenników „nowej opozycji” w obliczu nowych trudności w przeżywanym 

obecnie okresie przełomowym, przy czym obecne wahania i defetyzm 

Kamieniewa i Zinowjewa powstały nie przypadkowo, lecz jako nawrót, recydywa 

tych wahao i nastrojów upadku, jakim poddawali się przed dziewięciu laty, w 

październiku 1917 roku, w obliczu trudności ówczesnego okresu przełomowego; 

b)   całkowita klęska „nowej opozycji” na XIV Zjeździe i powstałe w związku z tym 

dążenie, aby za wszelką cenę osiągnąd zjednoczenie z trockistami po to, aby 

przez połączenie obu grup — trockistów i „nowej opozycji” — wyrównad skutki 

słabości i oderwania tych grup od mas proletariatu, tym bardziej że ideowe 

założenia trockizmu w zupełności odpowiadały obecnym nastrojom upadku, 

którym ulega „nowa opozycja”. 

Tym też należy tłumaczyd fakt, że blok opozycyjny stał się punktem zbornym 

najrozmaitszych potępionych przez partię i Komintern, zbankrutowanych 

prądów wewnątrz WKP(b) i poza nią, od „demokratycznych centralistów”3 i 
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„robotniczej opozycji” w WKP(b) do „ultralewicowych” oportunistów w 

Niemczech i likwidatorów w rodzaju Souvarine'a4 we Francji. 

Stąd też owo nieprzebieranie w środkach i brak zasad w polityce, które legły u 

podstaw istnienia bloku trockistów i „nowej opozycji” i bez których nie mogliby 

oni sklecid do kupy rozmaitych prądów antypartyjnych. 

W ten sposób trockiści, z jednej strony, i „nowa opozycja” — z drugiej, w sposób 

zupełnie logiczny spotkali się na wspólnej platformie socjaldemokratycznego 

odchylenia i pozbawionego zasad zjednoczenia różnorodnych elementów 

antypartyjnych w walce z partią, tworząc w ten sposób blok opozycyjny, który 

jest, w nowej postaci, czymś w rodzaju recydywy bloku sierpniowego (lata 

1912—1914). 

 

II 

PLATFORMA PRAKTYCZNA BLOKU OPOZYCYJNEGO 

 

Platforma praktyczna bloku opozycyjnego jest bezpośrednią kontynuacją 

podstawowego błędu tego bloku w zagadnieniu charakteru i perspektyw naszej 

rewolucji. 

Główne właściwości platformy praktycznej bloku opozycyjnego sprowadzają się 

do następujących punktów zasadniczych: 

a) Zagadnienia ruchu międzynarodowego. Partia wychodzi z założenia, że 

przodujące kraje kapitalistyczne znajdują się obecnie, ogólnie biorąc, w stanie 

częściowej, przejściowej stabilizacji, że okres obecny jest okresem 

międzyrewolucyjnym, stawiającym przed partiami komunistycznymi obowiązek 

przygotowania proletariatu do przyszłej rewolucji, że ofensywa kapitału, który 

daremnie usiłuje utrwalid stabilizację, nie może nie wywoład w odpowiedzi walki 

i zjednoczenia sił klasy robotniczej przeciwko kapitałowi, że partie 

komunistyczne powinny włączyd się do zaostrzającej się walki klasowej i 

przekształcid ataki kapitału w kontrataki proletariatu w celu zdobycia dyktatury 

proletariatu, że dla osiągnięcia tych celów partie komunistyczne powinny 
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opanowad milionowe masy klasy robotniczej, które dotąd wciąż jeszcze idą za 

reformistycznymi związkami zawodowymi i za II Międzynarodówką, że taktyka 

jednolitego frontu jest zatem taktyką niezbędną i obowiązującą partie 

komunistyczne. 

Blok opozycyjny wychodzi z zupełnie innych przesłanek. Nie wierząc w 

wewnętrzne siły naszej rewolucji i wpadając w rozpacz wobec opóźnienia się 

rewolucji światowej, blok opozycyjny stacza się z terenu marksistowskiej analizy 

sił klasowych rewolucji na teren „ultralewicowego” oszukiwania samego siebie i 

„rewolucyjnego” awanturnictwa, neguje fakt częściowej stabilizacji kapitalizmu i 

w ten sposób zbacza na drogę puczyzmu. 

Stąd płynie żądanie opozycji rewizji taktyki jednolitego frontu i zerwania 

Komitetu Angielsko-Rosyjskiego, niezrozumienie roli związków zawodowych, 

wysuwanie hasła zastąpienia związków zawodowych przez nowe, sztucznie 

wymyślone „rewolucyjne” organizacje proletariatu. 

Stąd poparcie ze strony bloku opozycyjnego dla „ultralewicowych” krzykaczy i 

oportunistów w Międzynarodówce Komunistycznej (na przykład w partii 

niemieckiej). 

Konferencja uważa, że polityka bloku opozycyjnego w dziedzinie zagadnieo 

międzynarodowych nie odpowiada interesom międzynarodowego ruchu 

rewolucyjnego. 

b) Proletariat a chłopstwo w ZSRR. Partia wychodzi z założenia, że „naczelna 

zasada dyktatury — to utrzymanie sojuszu proletariatu z chłopstwem, aby 

proletariat mógł zachowad rolę kierowniczą i władzę paostwową” (Lenin, t. XXVI, 

str. 460), że proletariat może i powinien byd hegemonem w stosunku do 

podstawowej masy chłopstwa w dziedzinie ekonomicznej, w dziedzinie 

budownictwa socjalizmu, tak samo jak był w Październiku 1917 roku 

hegemonem w stosunku do chłopstwa w dziedzinie politycznej przy obaleniu 

władzy burżuazji i ustanowieniu dyktatury proletariatu; że uprzemysłowienie 

kraju może byd przeprowadzone tylko w wypadku, jeśli będzie się ono opierad 

na stopniowej poprawie położenia materialnego większości chłopstwa (biedota, 

średniacy), stanowiącego podstawowy rynek zbytu dla naszego przemysłu, że 

wobec tego prowadzid należy taką politykę ekonomiczną (politykę cen, politykę 
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podatkową itd.), która wzmacnia spójnię przemysłu z gospodarką chłopską i 

utrzymuje sojusz klasy robotniczej i podstawowych mas chłopstwa. 

Blok opozycyjny wychodzi z zupełnie innych przesłanek. Odstępując od 

podstawowej linii leninizmu w kwestii chłopskiej, nie wierząc w hegemonię 

proletariatu w stosunku do chłopstwa w sprawie budownictwa socjalizmu i 

traktując chłopstwo przede wszystkim jako środowisko wrogie, blok opozycyjny 

proponuje takie posunięcia ekonomiczne i polityczne, które mogą jedynie 

zerwad spójnię między miastem a wsią, rozbid sojusz klasy robotniczej i 

chłopstwa i w ten sposób podważyd wszelką możliwośd rzeczywistego 

uprzemysłowienia. Taki charakter posiada na przykład: a) projekt opozycji 

podniesienia cen hurtowych na towary przemysłowe, co nie może nie wywoład 

podwyżki cen detalicznych, zubożenia biedoty chłopskiej i znacznych warstw 

chłopstwa średniorolnego, obniżenia chłonności rynku wewnętrznego, niezgody 

między proletariatem a chłopstwem, spadku kursu czerwooca i, w rezultacie, 

obniżki realnej płacy roboczej, b) projekt opozycji co do maksymalnego nacisku 

podatkowego na chłopstwo, co nie może nie doprowadzid do pęknięd w sojuszu 

robotników i chłopów. Konferencja uważa, że polityka bloku opozycyjnego w 

stosunku do chłopstwa nie odpowiada interesom industrializacji kraju i 

dyktatury proletariatu. 

c)   Walka z aparatem partyjnym pod banderą walki z biurokratyzmem w partii. 

Partia wychodzi z założenia, że aparat partyjny i masy partyjne stanowią 

zespoloną całośd, że aparat partyjny (KC, CKK, obwodowe organizacje partyjne, 

komitety gubernialne, okręgowe, powiatowe, egzekutywy komórek itd.) stanowi 

uosobienie kierowniczego elementu partii jako całości, że aparat partyjny 

obejmuje najlepsze jednostki spośród proletariatu, które można i należy 

krytykowad za błędy, można i należy „odświeżad”, których jednak nie można 

oczerniad nie narażając partii na rozkład i rozbrojenie. 

Blok opozycyjny, przeciwnie, opiera się na przeciwstawieniu mas partyjnych 

aparatowi partyjnemu, usiłuje pomniejszyd kierowniczą rolę aparatu partyjnego, 

sprowadzając ją do funkcji rejestratora i propagandzisty, podjudza masy 

partyjne przeciwko aparatowi partyjnemu i dyskredytuje w ten sposób aparat 

partyjny osłabiając jego pozycje w kierowaniu paostwem. 



11 
 

Konferencja uważa, że taka polityka bloku opozycyjnego, nie mająca nic 

wspólnego z leninizmem, może doprowadzid jedynie do rozbrojenia partii w jej 

walce z biurokratyzmem aparatu paostwowego, w walce o rzeczywistą 

przebudowę tego aparatu, a więc o umocnienie dyktatury proletariatu. 

d)   Walka z „reżymem” w partii pod banderą walki o demokrację 

wewnątrzpartyjną. Partia wychodzi z założenia, że „kto chodby w czymkolwiek 

osłabia żelazną dyscyplinę partii proletariatu (zwłaszcza w okresie jego 

dyktatury), ten faktycznie dopomaga burżuazji przeciwko proletariatowi” (Lenin, 

t. XXV, str. 190), że demokracja wewnątrzpartyjna niezbędna jest nie dla 

osłabienia i rozprzężenia dyscypliny proletariackiej w partii, lecz dla jej 

umocnienia i utrwalenia, że bez żelaznej dyscypliny w partii, bez twardego 

reżymu w partii, umacnianego przez sympatię i poparcie milionowych mas 

proletariatu, niemożliwa jest dyktatura proletariatu. 

Blok opozycyjny, przeciwnie, wychodząc z założenia przeciwstawienia 

demokracji wewnątrzpartyjnej dyscyplinie partyjnej, miesza wolnośd frakcji i 

ugrupowao z demokracją wewnątrzpartyjną i usiłuje takiego rodzaju 

demokrację wykorzystad dla rozprzężenia dyscypliny partyjnej i podkopania 

jedności partii. Jest więc rzeczą naturalną, że apel bloku opozycyjnego do walki 

przeciwko „reżymowi” w partii, prowadzący w gruncie rzeczy do obrony 

wolności frakcji i ugrupowao w partii, jest tym właśnie apelem, który z takim 

entuzjazmem podchwytują elementy antyproletariackie w naszym kraju jako 

deskę ratunku przed reżymem dyktatury proletariatu. 

Konferencja uważa, że walka bloku opozycyjnego z „reżymem” w partii, nie 

mająca nic wspólnego z zasadami organizacyjnymi leninizmu, może doprowadzid 

jedynie do podkopania jedności partii, do osłabienia dyktatury proletariatu i do 

rozpętania w kraju sił anty-proletariackich, dążących do osłabienia i zburzenia 

dyktatury. 

Jako jeden ze środków rozprzężenia dyscypliny partyjnej i zaostrzenia walki 

wewnątrz partii blok opozycyjny obrał metodę dyskusji ogólnozwiązkowej, którą 

usiłował narzucid w październiku bieżącego roku. Uważając za niezbędne 

swobodne omówienie na łamach pism teoretycznych naszej partii kwestii 

spornych i uznając prawo każdego członka partii do swobodnej krytyki braków 



12 
 

naszej pracy partyjnej, konferencja przypomina jednocześnie słowa Lenina, że 

partia nasza nie jest klubem dyskusyjnym, lecz bojową organizacją proletariatu. 

Konferencja uważa, że dyskusja ogólnozwiązkowa może byd uznana za 

niezbędną tylko w wypadku: a) jeśli niezbędnośd ta zostanie uznana 

przynajmniej przez kilka terenowych organizacji partyjnych w skali gubernialnej 

lub obwodowej, b) jeśli w łonie KC brak dostatecznie zdecydowanej większości 

w najważniejszych zagadnieniach polityki partii, c) jeśli mimo istnienia 

zdecydowanej większości KC, zajmującej wyraźne stanowisko, KC uważa jednak 

za konieczne sprawdzid słusznośd swej polityki w drodze dyskusyjnego 

omówienia w partii. We wszystkich tych wypadkach wszakże ogólnozwiązkowa 

dyskusja może się rozpocząd i toczyd jedynie po powzięciu przez KC 

odpowiedniej uchwały. 

Konferencja stwierdza, że w chwili gdy blok opozycyjny domagał się wszczęcia 

ogólnozwiązkowej dyskusji, żaden z wymienionych warunków nie istniał. 

Wobec tego konferencja uważa, że KC partii postąpił zupełnie słusznie, uznając 

dyskusję za niecelową i potępiając blok opozycyjny za jego usiłowania 

narzucenia partii dyskusji ogólnozwiązkowej w kwestiach już przez partię 

rozstrzygniętych. 

Podsumowując wyniki analizy platformy praktycznej bloku opozycyjnego, 

konferencja stwierdza, że platforma ta oznacza odejście bloku opozycyjnego od 

klasowej linii rewolucji proletariackiej w najważniejszych zagadnieniach polityki 

międzynarodowej i wewnętrznej. 

 

III 

„REWOLUCYJNE” SŁOWA I OPORTUNISTYCZNE  CZYNY BLOKU  

OPOZYCYJNEGO 

 

Cechą charakterystyczną bloku opozycyjnego jest fakt, że chociaż w istocie 

rzeczy jest on wyrazem odchylenia socjaldemokratycznego w naszej partii, 

chociaż w istocie rzeczy broni oportunistycznej polityki, niemniej jednak usiłuje 
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przyoblekad swoje wystąpienia w rewolucyjną frazeologię, usiłuje krytykowad 

partię „od lewa”, usiłuje stroid się w togę „lewicy”. Tłumaczy się to tym, że 

komunistyczni proletariusze, do których wszak głównie apeluje blok opozycyjny, 

są najbardziej rewolucyjni spośród proletariuszy świata, że — wychowani w 

duchu rewolucyjnych tradycji — po prostu nie będą słuchali krytyków 

występujących otwarcie jako prawica, wskutek czego blok opozycyjny, aby 

sprzedad swój oportunistyczny towar, zmuszony jest nalepiad nao etykietkę 

rewolucyjności, dobrze wiedząc, że tylko przez zastosowanie takiego chwytu 

będzie mógł zwrócid na siebie uwagę rewolucyjnych proletariuszy. 

Ponieważ jednak blok opozycyjny jest pomimo wszystko przewodnikiem 

socjaldemokratycznego odchylenia, ponieważ broni w rzeczywistości 

oportunistycznej polityki, to słowa i czyny bloku opozycyjnego wpadają 

ustawicznie we wzajemny konflikt. Stąd wewnętrzna sprzecznośd w robocie 

bloku opozycyjnego. Stąd niezgoda pomiędzy słowem a czynem,  między  

rewolucyjnym frazesem a oportunistyczną praktyką. 

Opozycja krzykliwie krytykuje „od lewa” partię i Komintern, a jednocześnie 

proponuje rewizję taktyki jednolitego frontu, zerwanie Komitetu Angielsko-

Rosyjskiego, odejście od związków zawodowych, zastąpienie ich nowymi, 

„rewolucyjnymi” organizacjami, uważając, że w ten sposób pcha naprzód 

rewolucję, a w rzeczywistości wynika z tego pomoc dla Thomasa i Oudegeesta, 

oderwanie partii komunistycznych od związków zawodowych, osłabienie pozycji 

światowego komunizmu — a zatem zahamowanie ruchu rewolucyjnego. W 

słowach — „rewolucjoniści”, a w czynach — pomocnicy Thomasów i 

Oudegeestów. 

Opozycja z wielkim hukiem „gromi” partię „od lewa” i domaga się jednocześnie 

podwyżki hurtowych cen towarów przemysłowych uważając, że w ten sposób 

przyśpiesza uprzemysłowienie, a w rzeczywistości musi z tego wyniknąd 

dezorganizacja rynku wewnętrznego, zerwanie spójni przemysłu z gospodarką 

chłopską, spadek kursu czerwooca, spadek realnej płacy roboczej, a zatem 

uniemożliwienie jakiegokolwiek uprzemysłowienia. W słowach — zwolennicy 

industrializacji, a w czynach — pomocnicy przeciwników industrializacji. 
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Opozycja oskarża partię o niechęd prowadzenia walki z biurokratyzmem w 

aparacie paostwowym i proponuje jednocześnie podwyżkę cen hurtowych 

uważając zapewne, że podwyżka cen hurtowych nie ma związku z kwestią 

biurokratyzmu w aparacie paostwowym, a w rzeczywistości okazuje się, że z 

tego musi wyniknąd całkowita biurokratyzacja paostwowego aparatu 

gospodarczego, wysokie bowiem ceny hurtowe są najpewniejszą drogą do 

scherlawienia przemysłu, do przekształcenia go w cieplarnianą roślinę i 

najpewniejszym środkiem biurokratyzacji aparatu gospodarczego. W słowach 

przeciwko biurokratyzmowi, a w czynach — obroocy i realizatorzy 

biurokratyzacji aparatu paostwowego. 

Opozycja podnosi głośny hałas przeciwko kapitałowi prywatnemu, a 

jednocześnie proponuje wycofad z dziedziny obiegu kapitały paostwowe na 

rzecz przemysłu, sądząc, że w ten sposób podważy kapitał prywatny, a w 

rzeczywistości wynika z tego wzmocnienie pod każdym względem kapitału 

prywatnego, ponieważ wycofanie kapitałów paostwowych z obiegu, który 

stanowi podstawową dziedzinę działalności kapitału prywatnego, nie może nie 

oddad handlu całkowicie w ręce kapitału prywatnego. W słowach — walka z 

kapitałem prywatnym, a w czynach — pomoc dla prywatnego kapitału. 

Opozycja krzyczy o wy rodzeniu się aparatu partyjnego, a w rzeczywistości 

okazuje się, że gdy KC stawia sprawę usunięcia jednego z rzeczywiście 

zwyrodniałych komunistów, pana Ossowskiego, opozycja wykazuje maksimum 

lojalności wobec tego pana, głosując przeciwko wydaleniu go. W słowach — 

przeciwko zwyrodnieniu, a w czynach — wspólnicy i obroocy zwyrodnienia. 

Opozycja krzyczała o demokracji wewnątrzpartyjnej i jednocześnie domagała się 

dyskusji ogólnozwiązkowej, uważając, że w ten sposób zrealizuje demokrację 

wewnątrzpartyjną, a w rzeczywistości okazało się, że narzucając dyskusję 

olbrzymiej większości partii w imieniu jej znikomej mniejszości, opozycja 

dopuściła się aktu brutalnego pogwałcenia wszelkiej demokracji. W słowach — 

za demokracją wewnątrzpartyjną, a w czynach — pogwałcenie podstawowych 

zasad wszelkiej demokracji. 

W przeżywanym przez nas okresie zaostrzonej walki klasowej, w ruchu 

robotniczym jest miejsce tylko dla jednej z dwóch możliwych polityk: albo 
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polityka mieoszewizmu, albo polityka leninizmu. Usiłowania bloku 

opozycyjnego, by zająd pozycję pośrednią między dwiema przeciwstawnymi 

liniami, pod przykrywką „lewicowej”, „rewolucyjnej” frazeologii i przy 

zaostrzeniu krytyki skierowanej przeciwko WKP(b), musiały doprowadzid i 

rzeczywiście doprowadziły do spełzania bloku opozycyjnego do obozu 

przeciwników leninizmu, do obozu mieoszewizmu. 

Wrogowie WKP(b) i Kominternu znają wartośd „rewolucyjnej” frazeologii bloku 

opozycyjnego. Dlatego, przechodząc obok tej frazeologii jako nie posiadającej 

żadnego znaczenia, jednogłośnie wychwalają blok opozycyjny za jego 

nierewolucyjne czyny, podchwytując opozycyjne hasło walki z podstawową linią 

WKP(b) i Kominternu jako swoje własne hasło. Nie można uważad za przypadek 

faktu, że eserowcy i kadeci, rosyjscy mieoszewicy i niemieccy „lewicowi” 

socjaldemokraci — wszyscy razem uznali za możliwe wyrazid otwarcie swe 

sympatie dla walki bloku opozycyjnego przeciwko naszej partii, licząc na to, że 

walka bloku opozycyjnego doprowadzi do rozłamu, a rozłam rozpęta 

antyproletariackie siły w naszym kraju, ku radości wrogów rewolucji. 

Konferencja uważa, że partia powinna zwrócid szczególną uwagę na zdarcie 

„rewolucyjnej” maski i ujawnienie oportunistycznej istoty bloku opozycyjnego. 

Konferencja uważa, że partia powinna jak źrenicy oka strzec jedności swych 

szeregów uważając, że jednośd naszej partii stanowi główną odtrutkę przeciwko 

wszelkim kontrrewolucyjnym zakusom wrogów rewolucji. 

 

IV 

WNIOSKI 

 

Podsumowując wyniki przebytego stadium walki wewnątrzpartyjnej XV 

Konferencja WKP(b) stwierdza, że partia dała w tej walce dowody ogromnego 

wzmocnienia ideowego, odrzuciła bez wahania zasadnicze poglądy opozycji i 

osiągnęła szybkie i zdecydowane zwycięstwo nad blokiem opozycyjnym, 



16 
 

zmuszając go do publicznego wyrzeczenia się frakcyjności i do odgrodzenia Się 

od jawnie oportunistycznych ugrupowao na wewnątrz i na zewnątrz WKP(b). 

Konferencja stwierdza, że w wyniku usiłowao bloku opozycyjnego, by narzucid 

partii dyskusję i podkopad jej jednośd, masy partyjne jeszcze bardziej skupiły się 

wokół KC, izolowały przez to opozycję i zapewniły w ten sposób rzeczywistą 

jednośd szeregów naszej partii. 

Konferencja uważa, że tylko przy aktywnym poparciu szerokich mas partyjnych 

KC mógł osiągnąd takie sukcesy, że aktywnośd i świadomośd mas partyjnych w 

walce z destrukcyjną robotą bloku opozycyjnego jest najlepszym dowodem, że 

partia żyje i rozwija się na zasadach rzeczywistej demokracji wewnątrzpartyjnej. 

Aprobując całkowicie i w pełni politykę KC w jego walce o zapewnienie jedności, 

konferencja uważa, że zadania partii na przyszłośd polegad winny na tym, by: 

1.  Przestrzegad, aby osiągnięte minimum, niezbędne dla jedności partii, było 

rzeczywiście wprowadzone w życie. 

2.  Prowadzid zdecydowaną walkę ideologiczną z socjaldemokratycznym 

odchyleniem w naszej partii, wyjaśniając masom błędnośd zasadniczych 

poglądów bloku opozycyjnego i wydobywając na światło dzienne 

oportunistyczną treśd tych poglądów bez względu na to, jakim „rewolucyjnym” 

frazesem się osłaniają. 

3.  Dążyd do tego, by blok opozycyjny uznał błędnośd swych poglądów. 

4.  Ze wszech sił bronid jedności partii, tępiąc w zarodku wszelkiego rodzaju 

próby wznowienia frakcyjności i naruszenia dyscypliny. 

 

„Prawda” nr 247, 

26 października 1926 r. 
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Przypisy: 

1. Tezy „O bloku opozycyjnym w WKP(b)” napisał J. W. Stalin na polecenie Biura 

Politycznego KC WKP(b) między 21 a 25 października 1926 roku. Po 

zaaprobowaniu przez Biuro Polityczne tezy te dnia 26 października zostały 

omówione i przyjęte przez połączone plenum KC i CKK WKP(b). 3 listopada tezy 

zostały jednogłośnie przyjęte przez XV Wszechzwiązkową Konferencję Partyjną 

jako uchwała konferencji i w tym samym dniu zatwierdzone przez połączone 

plenum KC i CKK WKP(b) (patrz „WKP(b) w rezolucjach i uchwałach zjazdów, 

konferencyj i posiedzeo plenarnych KC”, cz. II, 1941, str. 148—155).  

2. W. I. Lenin, „Plan i konspekty broszury «O podatku żywnościowym»„ (patrz 

Dzieła, 3 wyd. ros., t. XXVI, str. 310— 316).  

3. „Demokratyczni centraliści” — antypartyjna grupa z Sapronowem i Osioskim 

na czele, istniała w łonie RKP(b). Grupa powstała w okresie komunizmu 

wojennego. Grupa decystow negowała kierowniczą rolę partii w pracy Rad; 

występowała przeciwko kierownictwu jednoosobowemu i osobistej 

odpowiedzialności dyrektorów w przemyśle, przeciwko leninowskiej linii w 

zagadnieniach organizacyjnych, żądała wolności frakcji i ugrupowao w partii. IX i 

X Zjazdy partii potępiły decystow jako grupę antypartyjna. W roku 1927 grupa 

„demokratycznych centralistów” wraz z aktywnymi działaczami opozycji 

trockistowskiej została wykluczona z partii przez XV Zjazd WKP(b).  

4. „Likwidatorzy souvarinowskiego typu” — zwolennicy trockisty Borysa 

Souvarine'a — byłego członka KC Komunistycznej Partii Francji. W roku 1926 VII 

rozszerzone plenum KWMK wykluczyło Souvarine'a z szeregów 

Międzynarodówki Komunistycznej za kontrrewolucyjną propagandę przeciw 

Związkowi Radzieckiemu i Międzynarodówce Komunistycznej. 

 

 

 


