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Wydanie przez maleoką grupę „lewicowych komunistów” własnego pisma 
„Kommunist” (nr 1, 20 kwietnia 1918) i własnych „tez” znakomicie potwierdza 
to, co powiedziałem w broszurze O najbliższych zadaniach władzy radzieckiej. 
Dobitniejszego potwierdzenia — w literaturze politycznej — całej naiwności tej 
obrony drobnoburżuazyjnej swawoli, która niekiedy kryje się pod „lewicowymi” 
hasłami, nie można było sobie nawet życzyd. Jest rzeczą pożyteczną i konieczną 
zatrzymad się nad rozważaniami „lewicowych komunistów”, są one bowiem 
charakterystyczne dla chwili, którą przeżywamy; wyjaśniają w sposób niezwykle 
wyraźny — od strony negatywnej — „sedno” tej chwili; są pouczające, gdyż 
mamy przed sobą ludzi najlepszych spośród tych, którzy nie zrozumieli chwili, 
którzy zarówno pod względem wiedzy, jak i oddania sprawie stoją o wiele, wiele 
wyżej od tuzinkowych przedstawicieli takiego samego błędu, mianowicie od 
lewicowych eserowców. 

 

I 

 

Jako wielkośd polityczna — czy też pretendująca do politycznej roli — grupa 
„lewicowych komunistów” dała nam swe „tezy o chwili bieżącej”. Jest to dobry 
marksistowski zwyczaj — dawad zwięzły i syntetyczny wykład podstaw swych 
poglądów i swej taktyki. I ten dobry marksistowski zwyczaj dopomógł w 
zdemaskowaniu błędów naszych „lewicowców”, sama już bowiem próba 
argumentowania — a nie deklamowania — ujawnia bezpodstawnośd 
argumentacji. 

Przede wszystkim rzuca się w oczy obfitośd napomknięd, aluzji i wykrętów w 
związku ze starą kwestią, czy zawarcie pokoju brzeskiego było rzeczą słuszną. Na 
postawienie tej sprawy wprost „lewicowcy” się nie zdecydowali, toteż wiercą się 
komicznie, piętrząc jeden argument na drugim, wyławiając względy, wyszukując 
przeróżne „z jednej strony” i „z drugiej strony”, pływając myślą po wszystkich 
przedmiotach i jeszcze po wielu innych, starając się nie widzied tego, jak sami 
siebie zbijają. Liczbę: 12 głosów na zjeździe partii przeciwko pokojowi, wobec 28 
za pokojem, „lewicowcy” gorliwie przytaczają, o tym zaś, że z wielu setek głosów 
na bolszewickiej frakcji zjazdu Rad zebrali mniej niż jedną dziesiątą — skromnie 
milczą. Tworzą „teorię”, że pokój forsowali „zmęczeni i zdeklasowani”, że 
przeciwko pokojowi „byli robotnicy i chłopi hardziej żywotnych pod względem 
ekonomicznym i lepiej zaopatrzonych w zboże obwodów południowych”... Jak-
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żeż się z tego nie śmiad? O głosowaniu Ogólnoukraioskiego Zjazdu Rad za 
pokojem — ani pary z ust, o społecznym i klasowym charakterze typowo 
drobnoburżuazyjnego i zdeklasowanego konglomeratu politycznego w Rosji, 
który występował przeciwko pokojowi (o partii lewicowych eserowców) — ani 
słówka. Czysto dziecinny sposób ukrywania swego bankructwa pod płaszczykiem 
zabawnych „niby naukowych” wyjaśnieo, ukrywania faktów, których zwykłe 
zestawienie wykazałoby, że właśnie zdeklasowane, inteligenckie „wierzchołki” i 
góry partyjne zwalczały pokój hasłami rewolucyjnego frazesu 
drobnomieszczaoskiego, że właśnie masy robotników i wyzyskiwanych chłopów 
przeforsowały pokój. 

Poprzez wszystkie wspomniane oświadczenia i wykręty „lewicowców” w 
sprawie wojny i pokoju mimo wszystko toruje sobie drogę jedna prosta i jasna 
prawda. „Zawarcie pokoju — zmuszeni są przyznad autorzy tez — osłabiło na 
razie dążenie imperialistów do zawarcia międzynarodowego paktu” (zostało to u 
„lewicowców” nieściśle przedstawione, ale nie tu miejsce na zajmowanie się 
nieścisłościami). „Zawarcie pokoju doprowadziło już do zaostrzenia starcia 
między mocarstwami imperialistycznymi”. 

I to jest fakt. To ma znaczenie decydujące. Oto dlaczego przeciwnicy zawarcia 
pokoju byli, obiektywnie biorąc, zabawką w rękach imperialistów, znajdowali się 
u nich w potrzasku. Dopóki bowiem nie wybuchła międzynarodowa, ogarniająca 
kilka krajów, rewolucja socjalistyczna, dostatecznie silna, by móc pokonad 
międzynarodowy imperializm, dopóty bezpośrednim obowiązkiem socjalistów, 
którzy zwyciężyli w jednym (szczególnie zacofanym) kraju, jest nie przyjmowad 
boju z olbrzymami imperializmu, starad się uchylid od walki, wyczekiwad, aż 
starcie się imperialistów ze sobą jeszcze bardziej ich osłabi, jeszcze bardziej 
przybliży. rewolucję w innych krajach. Tej prostej prawdy nie zrozumieli .nasi 
„lewicowcy” w styczniu, lutym i marcu, boją się uznad ją otwarcie również teraz; 
toruje ona sobie drogę poprzez wszystkie ich zawiłe: „z jednej strony — nie 
można nie uznad, z drugiej strony — trzeba przyznad”. 

„W ciągu najbliższej wiosny i lata — piszą „lewicowcy” w swych tezach — musi 
rozpocząd się załamanie systemu imperialistycznego, które w razie zwycięstwa 
imperializmu niemieckiego w bieżącej fazie wojny może byd tylko odroczone i 
przejawi się wówczas w jeszcze ostrzejszych formach”. 

Sformułowanie jest tu jeszcze bardziej dziecinnie nieścisłe mimo całej zabawy w 
naukowośd. Dzieciom właściwe jest „pojmowanie” nauki w ten sposób, iż 
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rzekomo może ona określid, w którym roku, na wiosnę i latem czy też jesienią i 
zimą „musi” „rozpocząd się załamanie”. 

Jest to śmieszne usiłowanie dowiedzenia się tego, czego dowiedzied się nie 
można. Żaden poważny polityk nigdy nie po wie, kiedy „musi rozpocząd się” to 
czy inne załamanie się „systemu” (tym bardziej że załamanie się systemu już się 
rozpoczęło, mowa zaś jest o chwili wybuchu w poszczególnych krajach). Ale 
poprzez dziecięcą nieporadnośd sformułowania toruje sobie drogę bezsprzeczna 
prawda: wybuchy rewolucji w innych, bardziej przodujących krajach bliższe są 
teraz, w miesiąc po tym, jak od chwili zawarcia pokoju rozpoczął się „okres 
wytchnienia”, niż były miesiąc czy półtora miesiąca temu. 

A zatem? 

A zatem mieli zupełną rację i historia już przyznała ją zwolennikom pokoju, 
którzy wbijali w głowę amatorom efektu, że trzeba umied obliczyd wzajemny 
stosunek sił i nie pomagad imperialistom, ułatwiając im walkę z socjalizmem, 
kiedy socjalizm jest jeszcze słaby i kiedy z góry wiadomo, że szanse walki są dla 
socjalizmu niekorzystne. 

Ale o układzie sił, o uwzględnieniu układu sił nasi „lewicowi” komuniści — którzy 
lubią również nazywad siebie komunistami „proletariackimi”, jako że mają w 
sobie szczególnie mało cech proletariackich i szczególnie dużo cech 
drobnomieszczaoskich — nie umieją myśled. W tym tkwi sedno marksizmu i 
taktyki marksistowskiej, oni zaś przechodzą obok „sedna” z „butnymi” frazesami 
w rodzaju takiego oto: 

...”Utrwalenie się w masach biernej «psychologii pokoju» jest obiektywnym 
faktem momentu politycznego”... 

Przecież to po prostu perełka! Po trzyletniej, niezwykle męczącej i najbardziej 
reakcyjnej wojnie lud otrzymał, dzięki władzy radzieckiej i jej słusznej, nie 
zbaczającej na manowce frazesu taktyce, małe-malusieokie, zupełnie maleokie, 
nietrwałe i bynajmniej nie całkowite wytchnienie, a „lewicowe” inteligenciki ze 
wspaniałością zakochanego w sobie Narcyza wnikliwie orzekają: „utrwalenie się 
(!!!) w masach (???) biernej (!!!???) psychologii pokoju”. Czyż nie miałem racji 
mówiąc na zjeździe partyjnym, że gazeta czy czasopismo „lewicowców” 
powinno by nazywad się nie „Komunista”, lecz „Szlachcic”? * 

Czyż komunista, chod trochę rozumiejący warunki życia i psychologię mas 
pracujących, wyzyskiwanych, może staczad się na stanowisko typowego 
inteligenta, drobnego burżua, człowieka zdeklasowanego, z usposobieniem 
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panicza czy szlachcica, na stanowisko, które ogłasza „psychologię pokoju” za 
„bierną”, a wymachiwanie tekturowym mieczem uważa za „działalnośd”? Jest to 
bowiem właśnie wymachiwanie tekturowym mieczem, gdy nasi „lewicowcy” 
omijają fakt powszechnie znany i raz jeszcze dowiedziony przez wojnę na 
Ukrainie, że znękane trzyletnią rzezią narody nie mogą walczyd bez okresu 
wytchnienia, że wojna, jeśli się nie ma sił, by zorganizowad ją w skali narodowej, 
rodzi na każdym kroku psychologię drobnowłasnościowego rozkładu, nie zaś 
proletariackiej żelaznej dyscypliny. Z czasopisma „Kommunist” widzimy na 
każdym kroku, że nasi „lewicowcy” nie mają pojęcia o żelaznej dyscyplinie 
proletariackiej i jej przygotowaniu, że są na wskroś przesiąknięci psychologią 
zdeklasowanego drobnomieszczaoskiego inteligenta. 

 

II 

 

Byd może jednak, że frazesy „lewicowców” o wojnie są po prostu dziecinną 
czupurnością, skierowaną przy tym ku przeszłości i dlatego nie mającą 
najmniejszego znaczenia politycznego? W ten sposób bronią niektórzy naszych 
„lewicowców”. Jest to jednak niesłuszne. Jeśli się pretenduje do kierownictwa 
politycznego, to trzeba umied przemyśled zadania polityczne, brak zaś tej 
umiejętności przekształca „lewicowców” w pozbawionych zupełnie charakteru 
głosicieli chwiejności, która obiektywnie ma tylko jedno znaczenie: swoją 
chwiejnością „lewicowcy” pomagają imperialistom prowokowad Rosyjską 
Republikę Radziecką do jawnie niekorzystnej dla niej walki, pomagają 
imperialistom wciągnąd nas w pułapkę. Słuchajcie: 

...”Rosyjska rewolucja robotnicza nie może «uchowad się» schodząc z 
międzynarodowej drogi rewolucyjnej, unikając stale walki i cofając się przed 
naporem kapitału międzynarodowego, czyniąc ustępstwa na rzecz «kapitału 
rodzimego». 

Z tego punktu widzenia konieczne są: zdecydowana klasowa polityka 
międzynarodowa, obejmująca międzynarodową propagandę rewolucyjną w 
słowie i czynie, oraz utrwalenie organicznej więzi z międzynarodowym 
socjalizmem (a nie z międzynarodową burżuazją)”... 

O podejmowanych tu wycieczkach w dziedzinę polityki wewnętrznej będzie 
mowa oddzielnie. Ale spójrzcie na to rozwydrzenie frazesu — przy nieśmiałości 
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w praktyce — w dziedzinie polityki zagranicznej. Jaka taktyka obowiązuje w 
chwili obecnej każdego, kto nie chce byd narzędziem prowokacji im-
perialistycznej oraz włazid do pułapki? Na to pytanie każdy polityk musi dad 
jasną, niedwuznaczną odpowiedź. Odpowiedź naszej partii jest znana: w obecnej 
chwili cofad się, unikad walki. Nasi „lewicowcy” nie decydują się powiedzied 
czegoś przeciwnego i strzelają w powietrze: „zdecydowana klasowa polityka 
międzynarodowa”!! 

Jest to oszukiwanie mas. Chcecie wojowad teraz — powiedzcie to otwarcie. Nie 
chcecie cofad się teraz — powiedzcie to otwarcie. W przeciwnym bowiem 
wypadku jesteście, jeśli chodzi o waszą obiektywną rolę, narzędziem prowokacji 
imperialistycznej. A wasza subiektywna „psychologia” jest psychologią 
ogarniętego szałem drobnego burżua, który brawuruje i przechwala się, ale 
doskonale czuje, że proletariusz ma rację cofając się i usiłując cofnąd się w 
sposób zorganizowany; — proletariusz ma rację uważając, że dopóki nie ma 
jeszcze sił, trzeba się cofad (przed imperializmem zachodnim i wschodnim) 
chodby do Uralu, jest to bowiem jedyna szansa wygranej w okresie dojrzewania 
rewolucji na Zachodzie, rewolucji, która nie „musi” (wbrew gadaninie 
„lewicowców”) rozpocząd się „na wiosnę lub latem”, ale która z każdym 
miesiącem staje się coraz bliższa i bardziej prawdopodobna. 

„Własnej” polityki „lewicowcy” nie mają; ogłosid, że odwrót jest teraz 
niepotrzebny — nie śmią. Kręcą się i wywijają żonglując słowami, podsuwając 
kwestię „ciągłego” unikania boju zamiast kwestii unikania boju w chwili obecnej. 
Puszczają baoki mydlane: „międzynarodowa propaganda rewolucyjna w 
czynie”!! Co to znaczy? 

Może to znaczyd tylko jedno z dwojga: albo jest to nozdriewszczyzna1, albo 
wojna ofensywna w celu obalenia międzynarodowego imperializmu. Powiedzied 
otwarcie takiej bzdury nie można i dlatego też „lewicowi” komuniści muszą 
chronid się przed tym, by nie wyśmiał ich każdy świadomy proletariusz, pod 
osłonę dźwięcznych i najbardziej czczych frazesów: a nuż, proszę was, 
nieuważny czytelnik nie dostrzeże, co to właściwie znaczy: „międzynarodowa 
propaganda rewolucyjna w czynie”. 

Szastanie dźwięcznymi frazesami jest właściwością zdeklasowanej 
drobnomieszczaoskiej inteligencji. Zorganizowani proletariusze-komuniści na 
pewno będą karali za tę „manierę” co najmniej kpinami i usunięciem z każdego 
odpowiedzialnego stanowiska. Należy mówid masom gorzką prawdę prosto, ja-
sno, otwarcie: jest możliwe, a nawet prawdopodobne, że partia wojenna raz 
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jeszcze weźmie w Niemczech górę (w sensie natychmiastowego przejścia do 
ofensywy przeciwko nam) i że Niemcy razem z Japonią, na mocy formalnego lub 
cichego porozumienia, będą nas kawałkowad i dławid. Naszą taktyką, jeśli nie 
chcemy słuchad krzykaczy, jest: czekad, odwlekad, unikad boju, cofad się. Jeśli 
odrzucimy precz krzykaczy i „podciągniemy się” stworzywszy rzeczywiście 
żelazną, rzeczywiście proletariacką, rzeczywiście komunistyczną dyscyplinę, to 
mamy poważne szanse zyskania wielu miesięcy. I wtedy, cofając się nawet (już 
w najgorszym razie) do Uralu, ułatwiamy naszemu sojusznikowi 
(międzynarodowemu proletariatowi) możliwośd przyjścia nam z pomocą, 
możliwośd „pokrycia” (wyrażając się językiem sportowym) odległości dzielącej 
początek wybuchów rewolucyjnych od rewolucji. 

Taka i tylko taka taktyka faktycznie utrwala więź między jednym, chwilowo 
izolowanym oddziałem międzynarodowego socjalizmu a innymi oddziałami, u 
was zaś, moi drodzy „lewicowi komuniści”, mamy w rezultacie, prawdę mówiąc, 
tylko „utrwalenie organicznej więzi” między jednym dźwięcznym frazesem a 
drugim dźwięcznym frazesem. Kiepska to „więź organiczna”! 

I ja wam, moi drodzy, wytłumaczę, dlaczego to nieszczęście przydarzyło się 
wam: dlatego że bardziej wkuwacie hasła rewolucji i uczycie się ich na pamięd, 
niż wnikacie w nie. Dlatego słowa „obrona ojczyzny socjalistycznej” ujmujecie w 
cudzysłów, który prawdopodobnie ma oznaczad wasze silenie się na ironię, a 
który w istocie świadczy właśnie o galimatiasie w głowie. Przyzwyczailiście się 
uważad „oboronczestwo” za rzecz podłą i wstrętną, wyuczyliście się tego i 
wykuliście to, powtarzaliście to na pamięd tak gorliwie, że niektórzy z was 
dochodzili do absurdu, że obrona ojczyzny w epoce imperialistycznej jest jakoby 
rzeczą niedopuszczalną (w rzeczywistości jest ona niedopuszczalna jedynie w 
imperialistycznej, reakcyjnej wojnie, prowadzonej przez burżuazję). Ale nie prze-
myśleliście, dlaczego i kiedy „oboronczestwo” jest podłe. 

Uznawad obronę ojczyzny, to znaczy uznawad, że wojna jest słuszna i 
sprawiedliwa. Słuszna i sprawiedliwa z jakiego punktu widzenia? Tylko z punktu 
widzenia socjalistycznego proletariatu i jego walki o swe wyzwolenie; innego 
punktu widzenia nie uznajemy. Jeśli wojnę prowadzi klasa wyzyskiwaczy w celu 
utrwalenia swego panowania jako klasy — jest to wojna zbrodnicza i 
„oboronczestwo” w takiej wojnie jest podłością i zdradą socjalizmu. Jeśli wojnę 
prowadzi proletariat, który pokonał u siebie burżuazję, prowadzi w imię 
utrwalenia i rozwoju socjalizmu, wtedy wojna jest słuszna i „święta”. 
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Po 25 października 1917 r. jesteśmy oboroocami. Stwierdzałem to nieraz z całą 
stanowczością i wystąpid przeciwko temu nie odważacie się. Właśnie w interesie 
„utrwalenia więzi” z międzynarodowym socjalizmem należy obowiązkowo bro-
nid ojczyzny socjalistycznej. Burzy więź z międzynarodowym socjalizmem ten, 
kto chciałby ustosunkowywad się lekkomyślnie do obrony kraju, w którym 
zwyciężył już proletariat. Kiedy byliśmy przedstawicielami klasy uciemiężonej, 
nie odnosiliśmy się lekkomyślnie do obrony ojczyzny w wojnie imperialistycznej 
— obronę taką odrzucaliśmy ze względów zasadniczych. Kiedyśmy się stali 
przedstawicielami klasy panującej, która zaczęła organizowad socjalizm, żądamy 
od wszystkich poważnego stosunku do obrony kraju. Ustosunkowywad się do 
obrony kraju poważnie znaczy to gruntownie się przygotowywad i ściśle 
uwzględniad układ sił. Jeśli z góry wiadomo, że sił jest mało, to najważniejszym 
środkiem obrony jest cofanie się w głąb kraju (ten, kto dopatrzyłby się w tym do 
danego tylko wypadku naciągniętej formuły, może przeczytad, co pisze stary 
Clausewitz2, jeden z wybitnych autorów wojskowych, o wnioskach płynących z 
lekcji, jakie w tej materii dała historia). A u „lewicowych komunistów” nie ma 
nawet aluzji do tego, że rozumieją, jakie znaczenie ma kwestia układu sił. 

Kiedy byliśmy ze względów zasadniczych wrogami oboronczestwa, mieliśmy 
prawo wyśmiewad tych, którzy chcieli „uchowad” swą ojczyznę rzekomo w 
interesie socjalizmu. Z chwilą gdy uzyskaliśmy prawo do tego, aby byd 
proletariackimi oboroocami — całe ujęcie zagadnienia gruntownie się zmienia. 
Obowiązkiem naszym staje się jak najbardziej ostrożne obliczenie sił, jak 
najstaranniejsze rozważenie tego, czy nasz sojusznik (międzynarodowy 
proletariat) zdąży nadejśd. W interesie kapitału leży rozbicie wroga 
(rewolucyjnego proletariatu) partiami, dopóki nie zjednoczyli się jeszcze 
(faktycznie, tzn. rozpocząwszy rewolucję) robotnicy wszystkich krajów. W 
interesie naszym leży uczynienie wszystkiego, co możliwe, wyzyskanie 
najmniejszej nawet szansy, by odwlec decydujący bój do chwili (lub „poza” 
chwilę) takiego zjednoczenia rewolucyjnych oddziałów jednej wielkiej armii 
międzynarodowej. 
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III 

 

Przechodzimy do niepowodzeo naszych „lewicowych” komunistów w dziedzinie 
polityki wewnętrznej. Trudno bez uśmiechu czytad takie zwroty w tezach o 
chwili bieżącej: 

...”Planowe wykorzystanie ocalałych środków produkcji jest do pomyślenia tylko 
przy najbardziej stanowczym uspołecznieniu”... „nie kapitulacja przed burżuazją 
i jej drobnomieszczaoskimi inteligenckimi pomocnikami, ale dobijanie burżuazji i 
ostateczne złamanie sabotażu”... 

Kochani „lewicowi komuniści”, jak wiele mają oni stanowczości... i jak mało 
rozwagi! Co to znaczy: „najbardziej stanowcze uspołecznienie”? 

Można byd stanowczym lub niestanowczym, gdy chodzi o zagadnienie 
nacjonalizacji, konfiskaty. Lecz w tym właśnie sedno zagadnienia, że nawet 
największa na świecie „stanowczośd” nie wystarczy, by przejśd od nacjonalizacji i 
konfiskaty do uspołecznienia. Na tym właśnie polega nieszczęście naszych 
„lewicowców”, że tym naiwnym, dziecinnym kojarzeniem słów: „najbardziej 
stanowcze... uspołecznienie” dają dowód całkowitego niezrozumienia sedna 
zagadnienia, sedna chwili „bieżącej”. Pech „lewicowców” na tym właśnie 
polega, że nie dostrzegli najbardziej istotnej cechy „chwili bieżącej”, przejścia od 
konfiskat (przy których przeprowadzaniu główną zaletą polityka jest 
stanowczośd) do uspołecznienia (którego realizacja wymaga od rewolucjonisty 
innych zalet). 

Wczoraj sedno chwili bieżącej polegało na tym, aby możliwie jak najbardziej 
stanowczo nacjonalizowad, konfiskowad, bid i dobijad burżuazję, łamad sabotaż. 
Dzisiaj tylko ślepi nie widzą, żeśmy ponacjonalizowali, nakonfiskowali, narozbijali 
i nałamali więcej, niż zdążyliśmy obliczyd. A uspołecznienie tym właśnie różni się 
od zwykłej konfiskaty, że konfiskowad można przy pomocy samej tylko 
„stanowczości”, bez umiejętności dokonania prawidłowego obliczenia i 
prawidłowego podziału, uspołecznid zaś bez takiej umiejętności niepodobna. 

Naszą historyczną zasługą było to, że byliśmy wczoraj (i będziemy jutro) 
stanowczymi w konfiskatach, w dobijaniu burżuazji, w łamaniu sabotażu. Pisad o 
tym dzisiaj w „tezach o chwili bieżącej” to znaczy patrzed w przeszłośd i nie rozu-
mied przejścia do przyszłości. 
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...”Ostateczne złamanie sabotażu”... Też zadanie sobie znaleźli! Sabotażyści są 
przecież u nas zupełnie dostatecznie „złamani”. Brak nam czegoś zupełnie, ale to 
zupełnie innego: obliczenia, gdzie i jakich sabotażystów należy postawid, brak 
nam organizacji własnych sił do nadzorowania, brak nam, powiedzmy, jednego 
bolszewickiego kierownika lub kontrolera nad setką sabotażystów idących do 
nas na służbę. W takim stanie rzeczy szafowad frazesami „najbardziej stanowcze 
uspołecznienie”, „dobijanie”, „ostateczne złamanie” znaczy trafiad kulą w płot. 
Drobnomieszczaoskiemu rewolucjoniście właściwe jest niedostrzeganie tego, że 
socjalizmowi nie wystarczy dobijanie, łamanie itd., to dobre dla drobnego 
posiadacza, który wpadł we wściekłośd na wielkiego posiadacza, ale 
proletariacki rewolucjonista nigdy nie popadłby w taki błąd. 

Jeśli przytoczone przez nas słowa wywołują uśmiech, to homeryczny wprost 
śmiech budzi odkrycie dokonane przez „lewicowych komunistów”, jakoby 
Republice Radzieckiej przy „prawicowo-bolszewickim odchyleniu” groziła 
„ewolucja w kierunku kapitalizmu paostwowego”. Ależ, można powiedzied, do-
prawdy nas przestraszyli! I z jaką gorliwością „lewicowi komuniści” powtarzają 
to groźne odkrycie zarówno w tezach, jak i w artykułach... 

A nie pomyśleli o tym, że kapitalizm paostwowy byłby krokiem naprzód w 
porównaniu z obecnym stanem rzeczy w naszej Republice Radzieckiej. Gdyby 
mniej więcej za pół roku powstał u nas kapitalizm paostwowy, byłoby to 
ogromnym sukcesem i najpewniejszą gwarancją, że za rok socjalizm utrwali się u 
nas ostatecznie i stanie się niezwyciężony. 

Wyobrażam sobie, z jakim szlachetnym oburzeniem odżegna się od tych słów 
„lewicowy komunista” i z jaką „zabójczą krytyką” wystąpi przed robotnikami 
przeciw „prawicowo-bolszewickiemu odchyleniu”. Jak to? W Socjalistycznej 
Republice Radzieckiej przejście do kapitalizmu paostwowego miałoby byd 
krokiem naprzód?... Czyż nie jest to zdrada socjalizmu? 

Tu właśnie tkwią korzenie ekonomicznego błędu „lewicowych komunistów”. 
Tym właśnie punktem należy się przeto bardziej szczegółowo zająd. 

Po pierwsze, „lewicowi komuniści” nie zrozumieli, co właściwie oznacza to 
przejście od kapitalizmu do socjalizmu, które daje nam prawo i podstawę do 
nazywania się Socjalistyczną Republiką Rad. 

Po wtóre, wykazują oni swą drobnomieszczaoskośd przez to właśnie, że nie 
widzą drobnoburżuazyjnego żywiołu jako głównego u nas wroga socjalizmu. 
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Po trzecie, wysuwając straszak „kapitalizmu paostwowego” wykazują 
niezrozumienie Paostwa Radzieckiego w jego ekonomicznej odmienności od 
paostwa burżuazyjnego. 

Rozpatrzmy wszystkie te trzy okoliczności. 

Nie było jeszcze, zdaje się, takiego człowieka, który zajmując się zagadnieniem 
ekonomiki Rosji negowałby przejściowy charakter tej ekonomiki. Żaden 
komunista nie negował, zdaje się, również tego, że słowa: Socjalistyczna 
Republika Radziecka oznaczają zdecydowanie władzy radzieckiej, by urzeczy-
wistnid przejście do socjalizmu, a bynajmniej nie uznanie nowych stosunków 
ekonomicznych za socjalistyczne. 

Cóż jednak oznacza słowo przejście? Czy nie oznacza ono w zastosowaniu do 
ekonomiki, że w danym ustroju są elementy, cząsteczki, ułamki zarówno 
kapitalizmu, jak i socjalizmu? Każdy przyzna, że tak. Ale nie każdy, przyznając to, 
zastanawia się, jakież to właściwie są te elementy różnych układów społeczno-
ekonomicznych, które istnieją faktycznie w Rosji. A w tym przecież tkwi sedno 
zagadnienia. 

Wyliczmy te elementy: 

1) patriarchalne, tzn. w znacznym stopniu naturalne, gospodarstwo chłopskie; 

2) drobna produkcja towarowa {tu należy większośd tych chłopów, którzy 
sprzedają zboże); 

3) kapitalizm prywatny; 

4) kapitalizm paostwowy; 

5) socjalizm. 

Rosja jest tak wielka i tak różnorodna, że wszystkie te odmienne typy układów 
społeczno-ekonomicznych przeplatają się w niej. Na tym właśnie polega 
swoistośd sytuacji. 

Zachodzi pytanie, jakie więc elementy przeważają? Jest rzeczą jasną, że w kraju 
drobnochłopskim przeważa i nie może nie przeważad żywioł drobnoburżuazyjny; 
większośd, i to olbrzymia większośd rolników — to drobni producenci towarów. 
Otoczkę kapitalizmu paostwowego (monopol zbożowy, przedsiębiorcy i kupcy 
podlegający kontroli, burżuazyjni spółdzielcy) rozrywają u nas to w jednym, to w 



13 
 

drugim miejscu spekulanci, przy czym głównym przedmiotem spekulacji jest 
zboże. 

Zasadnicza walka rozwija się właśnie w tej dziedzinie. Między kim a kim toczy się 
ta walka, mówiąc terminami kategorii ekonomicznych w rodzaju „kapitalizm 
paostwowy”? Czy między 4 a 5 szczeblem w tej kolejności, w jakiej je przed 
chwilą wyliczyłem? Oczywiście, że nie. Nie kapitalizm paostwowy walczy tu z 
socjalizmem, lecz drobna burżuazja plus kapitalizm prywatny walczą razem, ręka 
w rękę, zarówno przeciw kapitalizmowi paostwowemu, jak i przeciw 
socjalizmowi.  

Drobna burżuazja przeciwstawia się wszelkiej paostwowej ingerencji, ewidencji i 
kontroli, zarówno paostwowo-kapitalistycznej, jak i paostwowo-socjalistycznej. 
Jest to całkowicie bezsporny fakt rzeczywisty, w którego niezrozumieniu tkwią 
właśnie korzenie ekonomicznego błędu „lewicowych komunistów”. Spekulant, 
grabieżca handlowy, rozbijacz monopolu — oto nasz główny wróg 
„wewnętrzny”, wróg ekonomicznych poczynao władzy radzieckiej. Jeśli 125 lat 
temu francuskim drobnym burżua, najbardziej zażartym i najbardziej szczerym 
rewolucjonistom, można było jeszcze wybaczyd dążenie do pokonania 
spekulantów poprzez egzekucje poszczególnych nielicznych „wybranych” i za 
pomocą gromkich deklamacji, to obecnie czysto frazesowiczowski stosunek do 
zagadnienia ze strony jakichś lewicowych eserowców wywołuje w każdym 
świadomym rewolucjoniście tylko wstręt lub obrzydzenie. Doskonale wiemy, że 
ekonomiczną podstawą spekulacji jest niezwykle na Rusi liczna warstwa 
drobnych posiadaczy i kapitalizm prywatny, który ma swego agenta w każdym 
drobnym burżua. Wiemy, że miliony macek tej drobnoburżuazyjnej hydry 
wciągają to tu, to tam poszczególne warstwy robotników, że spekulacja zamiast 
monopolu paostwowego wdziera się do wszystkich porów naszego życia 
społeczno-ekonomicznego. 

Kto tego nie widzi, ten właśnie swą ślepotą wykazuje, że znajduje się w niewoli 
drobnomieszczaoskich przesądów. Takimi właśnie są nasi „lewicowi komuniści”, 
którzy w słowach (i oczywiście w swoim najszczerszym przekonaniu) są bezlitos-
nymi wrogami drobnej burżuazji, a w rzeczywistości jej tylko pomagają, jej tylko 
służą i jej tylko punkt widzenia wyrażają, walcząc — w kwietniu 1918 roku!! — 
przeciw... „kapitalizmowi paostwowemu”! Trafili kulą w płot! 

Drobny burżua ma zapas gotóweczki, parę tysięcy nagromadzonych „uczciwie”, 
a zwłaszcza nieuczciwie podczas wojny. Taki jest ekonomiczny typ, 
charakterystyczny jako podstawa spekulacji i prywatnego kapitalizmu. Pieniądz 
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to legitymacja na otrzymanie dobra społecznego i wielomilionowa warstwa 
drobnych posiadaczy, trzymając mocno tę legitymację, chowa ją przed 
„paostwem” nie wierząc w żaden socjalizm i komunizm, starając się 
„przeczekad” nawałnicę proletariacką. Albo my poddamy swojej kontroli i 
ewidencji tego drobnego burżua (potrafimy to zrobid, jeśli zorganizujemy 
biedotę, tzn. większośd ludności, czyli półproletariuszy, wokół świadomej awan-
gardy proletariackiej), albo on obali naszą, robotniczą, władzę nieuchronnie i 
niezawodnie, jak obalali rewolucję Napoleonowie i Cavaignacowie, wyrastający 
na tym właśnie drobno- własnościowym gruncie. Tak stoi zagadnienie. Tylko 
lewicowi eserowcy nie widzą spoza frazesów o „pracującym” chłopstwie tej 
prostej i jasnej prawdy — ale któż traktuje poważnie lewicowych eserowców, 
którzy utonęli we frazesowiczostwie? 

Drobny burżua, chowający tysiączki, jest wrogiem kapitalizmu paostwowego i 
tysiączki te pragnie zrealizowad koniecznie dla siebie, wbrew biedocie, wbrew 
wszelkiej kontroli ogólnopaostwowej, a suma tych tysiączków tworzy 
wielomiliardową bazę spekulacji podważającej nasze budownictwo socjalis-
tyczne. Przypuśdmy, że pewna ilośd robotników daje w ciągu kilku dni sumę 
dóbr, która wyraża się liczbą 1000. Przypuśdmy dalej, że 200 z tej sumy przepada 
u nas wskutek drobnej spekulacji, wszelakiego złodziejstwa oraz „omijania” 
przez drobnych posiadaczy dekretów radzieckich i radzieckich rozporządzeo. 
Każdy świadomy robotnik powie: gdybym mógł dad 300 z tysiąca w zamian za 
zaprowadzenie większego porządku i organizacji, oddałbym chętnie trzysta 
zamiast dwustu, ponieważ w warunkach istnienia władzy radzieckiej zmniejszyd 
potem tę „daninę”, powiedzmy, do stu lub pięddziesięciu będzie zadaniem 
zupełnie łatwym, skoro zostanie wprowadzony porządek i organizacja, skoro 
zostanie ostatecznie złamane wszelkie podważanie monopolu paostwowego 
przez drobnych posiadaczy. 

Ten prosty przykład liczbowy, specjalnie dla popularności wykładu do 
najdalszych granic uproszczony, wyjaśnia stosunki wzajemne w obecnej sytuacji, 
stosunki między kapitalizmem paostwowym a socjalizmem. Władza w paostwie 
spoczywa w rękach robotników, mają oni całkowitą możnośd prawną „wzięcia” 
całego tysiąca, tzn. nieoddania ani kopiejki na cele niesocjalistyczne. Ta możnośd 
prawna, której podstawą jest faktyczne przejście władzy w ręce robotników, jest 
elementem socjalizmu. 

Ale żywioł drobnowłasnościowy i prywatno-kapitalistyczny podważa wieloma 
sposobami sytuację prawną, przemyca spekulację, udaremnia wykonywanie 
dekretów radzieckich. Kapitalizm paostwowy byłby potężnym krokiem naprzód, 
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nawet gdybyśmy (umyślnie wziąłem taki przykład liczbowy, by to jaskrawo 
wykazad) zapłacili więcej niż obecnie, ponieważ warto zapłacid „za naukę”, 
ponieważ jest to korzystne dla robotników, ponieważ najważniejszą rzeczą jest 
zwycięstwo nad nieporządkiem, rozprzężeniem, nieporadnością, ponieważ 
dalsze trwanie drobnowłasnościowej anarchii jest największym, najgroźniejszym 
niebezpieczeostwem, które zgubi nas (o ile nie przezwyciężymy go) 
bezwzględnie, podczas gdy uiszczenie większej daniny kapitalizmowi 
paostwowemu nie tylko nas nie zgubi, ale poprowadzi najpewniejszą drogą ku 
socjalizmowi. Klasa robotnicza, która się nauczyła, jak obronid ład paostwowy 
przed drobnowłasnościową anarchią, która się nauczyła, jak stworzyd wielką 
ogólnopaostwową organizację produkcji na zasadach paostwowo-
kapitalistycznych, mied będzie wówczas — przepraszam za wyrażenie — 
wszystkie atuty w ręku, i utrwalenie socjalizmu będzie zapewnione. 

Kapitalizm paostwowy stoi pod względem ekonomicznym bez porównania wyżej 
niż nasza obecna ekonomika — to po pierwsze. 

A po wtóre — nie ma w nim dla władzy radzieckiej nic groźnego, gdyż Paostwo 
Radzieckie jest paostwem, w którym władza robotników i biedoty jest 
zapewniona. „Lewicowi komuniści” nie zrozumieli tych bezspornych prawd, 
których oczywiście nigdy nie zrozumie „lewicowy eserowiec”, nie umiejący w 
ogóle powiązad w swojej głowie żadnych myśli z dziedziny ekonomii politycznej, 
ale które będzie musiał uznad każdy marksista. Z lewicowym eserowcem nie 
warto nawet dyskutowad, wystarczy wskazad na niego palcem jako na „odra-
żający przykład” gaduły, ale z „lewicowym komunistą” należy dyskutowad, 
ponieważ tutaj popełniają błąd marksiści i analiza ich błędu pomoże klasie 
robotniczej w znalezieniu słusznej drogi. 

 

IV 

 

Ażeby jeszcze lepiej wyjaśnid zagadnienie, przytoczymy przede wszystkim 
najbardziej konkretny przykład kapitalizmu paostwowego. Wiadomo wszystkim, 
jaki to przykład: Niemcy. Mamy tu „ostatnie słowo” współczesnej 
wielkokapitalistycznej techniki i planowej organizacji podporządkowanej im-
perializmowi junkiersko-burżuazyjnemu. Odrzudcie wyrazy podkreślone, 
wstawcie na miejsce paostwa militarnego, junkierskiego, burżuazyjnego, 
imperialistycznego również paostwo, ale paostwo innego typu społecznego, o 
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innej treści klasowej, paostwo radzieckie, tzn. proletariackie, a otrzymacie cały 
zespół warunków, który składa się na socjalizm. 

Socjalizm jest nie do pomyślenia bez wielkokapitalistycznej techniki, 
zbudowanej według ostatniego słowa najnowocześniejszej nauki, bez planowej 
organizacji paostwowej, podporządkowującej dziesiątki milionów ludzi 
najściślejszemu przestrzeganiu jednolitej normy w dziedzinie produkcji i 
podziału produktów. O tym my, marksiści, zawsze mówiliśmy, a z ludźmi, którzy 
nawet tego nie zrozumieli (anarchiści i dobra polowa lewicowych eserowców), 
nie warto tracid nawet dwóch sekund na rozmowę. 

Jednocześnie, socjalizm jest nie do pomyślenia bez panowania proletariatu w 
paostwie: to też jest abecadło. Historia zaś (od której nikt, z wyjątkiem chyba 
mienszewickich matołków pierwszego stopnia, nie oczekiwał, by gładko, 
spokojnie, łatwo i prosto dała „pełny” socjalizm) potoczyła się tak swoiście, że w 
roku 1918 zrodziła dwie odrębne połówki socjalizmu, jedną obok drugiej, jak 
gdyby dwoje przyszłych kurcząt pod jedną skorupą międzynarodowego 
imperializmu. Niemcy i Rosja ucieleśniły w sobie w roku 1918 w sposób jak 
najbardziej wyraźny materialną realizację ekonomicznych, produkcyjnych, 
społeczno-gospodarczych warunków socjalizmu z jednej strony, politycznych zaś 
— z drugiej. 

Zwycięska rewolucja proletariacka w Niemczech rozbiłaby od razu, z ogromną 
łatwością, każdą skorupę imperializmu (zrobioną, niestety, z najlepszej stali i 
dlatego nie rozbijającą się od wysiłków każdego... kurczęcia), doprowadziłaby do 
zwycięstwa światowego socjalizmu na pewno, bez trudności lub ze znikomymi 
trudnościami — oczywiście, jeśli weźmiemy światowo-historyczną, a nie 
filistersko-kółkową skalę tego, co „trudne”. 

Dopóki rewolucja w Niemczech zwleka jeszcze z „rozwiązaniem”, zadaniem 
naszym jest uczyd się kapitalizmu paostwowego od Niemców, przyswajad go 
sobie ze wszystkich sił, nie szczędzid dyktatorskich metod, aby to przyswajanie 
przyśpieszyd jeszcze bardziej, niż Piotr przyśpieszał przyswajanie kultury 
zachodniej przez barbarzyoską Ruś, nie cofając się przed barbarzyoskimi 
środkami walki z barbarzyostwem. Jeśli są wśród anarchistów i lewicowych 
eserowców ludzie (przypomniały mi się mimo woli przemówienia Karelina i Ge w 
CIK) zdolni po narcyzowsku rozumowad, że to niby nam, rewolucjonistom, nie 
przystoi „uczyd się” od imperializmu niemieckiego, to trzeba powiedzied jedno: 
beznadziejnie (i całkiem zasłużenie) zginęłaby rewolucja traktująca poważnie 
takich ludzi. 
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W Rosji przeważa teraz właśnie kapitalizm drobno- burżuazyjny, od którego 
zarówno do wielkiego kapitalizmu paostwowego, jak i do socjalizmu prowadzi 
jedna i ta sama droga, prowadzi droga przez jedną i tę samą stację przejściową, 
zwaną „ogólnonarodową ewidencją i kontrolą nad produkcją i podziałem, 
produktów”. Kto tego nie rozumie, popełnia niewybaczalny błąd ekonomiczny, 
bądź przez to, że nie zna faktów rzeczywistości, nie widzi tego, co jest, nie umie 
patrzed prawdzie w oczy, bądź przez to, że ogranicza się do abstrakcyjnego 
przeciwstawiania „kapitalizmu” „socjalizmowi” i nie wnika w konkretne formy i 
szczeble tego przejścia w chwili obecnej u nas. Powiedzmy w nawiasie, że jest to 
ten sam błąd teoretyczny, który zbił z tropu najlepszych ludzi z obozu pism 
„Nowaja Żyzo” i „Wpieriod”: gorsi i średni spośród nich wskutek tępoty i braku 
charakteru wloką się w ogonie burżuazji, zastraszeni przez nią; najlepsi — nie 
zrozumieli, że jeśli chodzi o cały okres przejścia od kapitalizmu do socjalizmu, to 
nauczyciele socjalizmu nie na próżno mówili i nie na darmo podkreślali „długie 
męki porodowe” nowego społeczeostwa, przy czym to nowe społeczeostwo 
znowuż jest abstrakcją, która nie może wcielid się w życie inaczej niż przez 
szereg różnorodnych, niedoskonałych konkretnych prób stworzenia tego czy 
innego paostwa socjalistycznego. 

Właśnie dlatego, że od obecnej sytuacji ekonomicznej Rosji nie można iśd 
naprzód nie przechodząc przez to, co jest wspólne zarówno dla kapitalizmu 
paostwowego, jak i dla socjalizmu (ogólnonarodowa ewidencja i kontrola), 
straszenie innych i samych siebie „ewolucją w kierunku kapitalizmu 
paostwowego” („Kommunist” nr 1, s. 8, szp. 1) jest zupełnym absurdem teo-
retycznym. Oznacza to właśnie uciekanie myślą „w bok” od rzeczywistej drogi 
„ewolucji”, nierozumienie tej drogi; w praktyce zaś jest to równoznaczne z tym, 
by ciągnąd wstecz do kapitalizmu drobnowłasnościowego. 

Aby się czytelnik przekonał, że „wysoką” ocenę kapitalizmu paostwowego daję 
bynajmniej nie tylko teraz, lecz dawałem ją również przed zdobyciem władzy 
przez bolszewików, pozwolę sobie przytoczyd następujący cytat z mojej broszury 
Grożąca katastrofa i jak z nią walczyd, napisanej we wrześniu 1917 roku: 

..V,A spróbujmy zamiast junkiersko-kapitalistycznego, zamiast obszarniczo-
kapitalistycznego paostwa postawid paostwo rewolucyjno-demokratyczne, tzn. 
takie, które w sposób rewolucyjny obala wszelkie przywileje, które nie boi się 
urzeczywistniad w sposób rewolucyjny najbardziej pełnego demokratyzmu? 
Zobaczymy, że paostwowo-monopolistyczny kapitalizm w paostwie istotnie 
rewolucyjno-demokratycznym oznacza niechybnie, nieuchronnie — krok, a 
nawet kilka kroków ku socjalizmowi! 



18 
 

...Socjalizm bowiem to nic innego, tylko najbliższy krok naprzód od paostwowo-
kapitalistycznego monopolu. 

...Kapitalizm paostwowo-monopolistyczny to najzupełniejsze m at e r ia ln e  
przygotowanie socjalizmu, to p r ze ds io ne k  do socjalizmu, to ów szczebel 
drabiny dziejowej, pomiędzy którym to (szczeblem) a szczeblem zwanym 
socjalizmem nie ma żadnych szczebli pośrednich” (s. 27 i 28) *. 

Zwródcie uwagę, że było to napisane za czasów Kiereoskie- go, że mowa jest tu 
nie o dyktaturze proletariatu, nie o paostwie socjalistycznym, lecz o paostwie 
„rewolucyjno-demokratycznym”. Czyż nie jest rzeczą jasną, że im wyżej 
wznieśliśmy się ponad ten szczebel polityczny, im pełniej urzeczywistniliśmy w 
Radach paostwo socjalistyczne i dyktaturę proletariatu, tym mniej wolno nam 
się obawiad „kapitalizmu paostwowego”? Czyż nie jest rzeczą jasną, że w 
materialnym, ekonomicznym, produkcyjnym sensie nie jesteśmy jeszcze w 
„przedsionku” socjalizmu? I że inaczej niż przez ten, jeszcze przez nas nie 
osiągnięty, „przedsionek” w drzwi socjalizmu wejśd nie można? 

Z jakiejkolwiek strony podeszłoby się do zagadnienia, wniosek jest jeden i ten 
sam: wywody „lewicowych komunistów” o rzekomo zagrażającym nam 
„kapitalizmie paostwowym” są kompletnym błędem ekonomicznym i 
oczywistym dowodem, że pozostają oni całkowicie w niewoli właśnie 
drobnomieszczaoskiej ideologii. 

 

V 

 

Nader pouczająca jest jeszcze następująca okolicznośd. 

Kiedy dyskutowaliśmy w CIK z towarzyszem Bucharinem , zauważył on między 
innymi: w sprawie wysokich pensji dla specjalistów „my” (oczywiście: my, 
„lewicowi komuniści”) „jesteśmy bardziej prawicowi niż Lenin”, nie widzimy tu 
bowiem żadnego odstępstwa od zasad, pamiętając słowa Marksa, że w pewnych 
warunkach dla klasy robotniczej rzeczą najbardziej celową byłoby „wykupid się 
od tej bandy”3 (mianowicie od bandy kapitalistów, tzn. wykupid od burżuazji zie-
mię, fabryki, zakłady przemysłowe i inne środki produkcji). 

Ta nadzwyczaj ciekawa uwaga wskazuje, po pierwsze, że Bucharin przewyższa o 
dwie głowy lewicowych eserowców i anarchistów, że wcale nie ugrzązł 
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beznadziejnie we frazesach, lecz przeciwnie, stara się wniknąd w konkretne 
trudności przejścia — uciążliwego i trudnego przejścia — od kapitalizmu do 
socjalizmu. 

Po wtóre, uwaga ta ujawnia jeszcze wyraźniej błąd Bucharina. 

W samej rzeczy. Wniknijmy w myśl Marksa. 

Sprawa dotyczyła Anglii lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kulminacyjnego 
okresu kapitalizmu przedmonopolistycznego, kraju, w którym wówczas najmniej 
było militaryzmu i biurokracji, kraju, w którym wówczas było najwięcej 
możliwości „pokojowego” zwycięstwa socjalizmu w sensie zapłacenia burżuazji 
„wykupnego” przez robotników. I Marks mówił: w pewnych warunkach 
robotnicy wcale nie będą przeciwni temu, aby zapłacid wykupne burżuazji. 
Marks nie wiązał sobie — ani przyszłym działaczom rewolucji socjalistycznej — 
rąk co do form, metod, sposobów dokonania przewrotu, doskonale rozumiejąc, 
jakie mnóstwo nowych problemów wtedy się wyłoni, jak zmieni się w trakcie 
przewrotu cała sytuacja, jak często i jak bardzo będzie się ona w trakcie 
przewrotu zmieniała. 

No, a w Rosji Radzieckiej po ujęciu władzy przez proletariat, po zdławieniu 
militarnego i sabotażowego oporu wyzyskiwaczy — czyż nie jest rzeczą 
oczywistą, że niektóre warunki ukształtowały się na modłę tych, jakie mogłyby 
się ukształtowad pół wieku temu w Anglii, gdyby zaczęła wtedy w drodze 
pokojowej przechodzid do socjalizmu? Następujące okoliczności mogłyby 
wówczas zapewnid podporządkowanie kapitalistów robotnikom w Anglii: (1) 
całkowita przewaga robotników, proletariuszy, w składzie ludności wskutek 
braku chłopstwa (w Anglii w latach siedemdziesiątych istniały oznaki 
pozwalające spodziewad się nadzwyczaj szybkich sukcesów socjalizmu wśród 
robotników rolnych); (2) doskonałe zorganizowanie proletariatu w związkach 
zawodowych (Anglia była wówczas pod tym względem pierwszym krajem na 
świecie); (3) stosunkowo wysoki poziom kultury proletariatu, wyszkolonego 
długotrwałym rozwojem wolności politycznej; (4) długotrwałe przyzwyczajenie 
doskonale zorganizowanych kapitalistów Anglii — byli oni wtedy najlepiej 
zorganizowanymi kapitalistami ze wszystkich krajów świata (obecnie pierwszeo-
stwo to przeszło do Niemiec) — do kompromisowego rozstrzygania zagadnieo 
politycznych i ekonomicznych. Oto wskutek jakich okoliczności mogła wtedy 
powstad myśl o możliwości pokojowego podporządkowania kapitalistów Anglii 
jej robotnikom. 
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U nas podporządkowanie to zapewniają w danej chwili pewne zasadnicze 
przesłanki (zwycięstwo w październiku i zdławienie od października do lutego 
militarnego i sabotażowego oporu kapitalistów). U nas, zamiast całkowitej 
przewagi robotników, proletariuszy, w składzie ludności oraz wysokiego stopnia 
ich zorganizowania, czynnikiem zwycięstwa stało się poparcie proletariuszy 
przez najbiedniejsze i w szybkim tempie zrujnowane chłopstwo. U nas nie ma 
wreszcie ani wysokiego poziomu kulturalnego, ani przyzwyczajenia do 
kompromisów. Jeśli się przemyśli te konkretne warunki, stanie się rzeczą jasną, 
że możemy i musimy dopiąd teraz połączenia metod bezwzględnego 
rozprawiania się4 z kapitalistami niekulturalnymi, którzy nie godzą się na żaden 
„kapitalizm paostwowy”, nie myślą o żadnym kompromisie, którzy w dalszym 
ciągu podważają spekulacją, przekupywaniem biedoty itd. zarządzenia władzy 
radzieckiej — z metodami kompromisu lub wykupu w stosunku do kulturalnych 
kapitalistów, godzących się na „kapitalizm paostwowy”, zdolnych do wcielenia 
go w życie, pożytecznych dla proletariatu w charakterze mądrych i 
doświadczonych organizatorów największych przedsiębiorstw, rzeczywiście 
obejmujących zaopatrywanie w produkty dziesiątków milionów ludzi. 

Bucharin jest świetnie wykształconym marksistą-ekonomistą. Dlatego 
przypomniał sobie, że Marks miał bardzo głęboką słusznośd, gdy pouczał 
robotników o doniosłości zachowania organizacji wielkiej produkcji właśnie w 
imię ułatwienia przejścia do socjalizmu i o całkowitej dopuszczalności myśli, by 
dobrze zapłacid kapitalistom, by zapłacid im wykupne, jeżeli (w postaci wyjątku: 
Anglia była wtedy wyjątkiem) okoliczności ułożą się w ten sposób, że zmuszą 
kapitalistów do pokojowego podporządkowania się i kulturalnego, 
zorganizowanego przejścia do socjalizmu na warunkach wykupu. 

Ale Bucharin popełnił błąd, nie wniknął bowiem w konkretną specyfikę chwili 
obecnej w Rosji — chwili właśnie wyjątkowej, kiedy my, proletariat Rosji, 
wyprzedzamy wszelkie Anglie i wszelkie Niemcy pod względem naszego ustroju 
politycznego, pod względem siły władzy politycznej robotników, a zarazem 
jesteśmy w tyle za najbardziej zacofanym paostwem spośród paostw 
zachodnioeuropejskich, jeśli chodzi o organizację solidnego kapitalizmu 
paostwowego, jeśli chodzi o poziom kultury, o stopieo przygotowania do 
materialno-produkcyjnego „wprowadzenia” socjalizmu. Czyż nie jest jasne, że z 
tej swoistej sytuacji wynika w stosunku do chwili obecnej właśnie koniecznośd 
swoistego „wykupu”, który robotnicy powinni zaproponowad najbardziej 
kulturalnym, najbardziej utalentowanym i pod względem organizacyjnym 
najzdolniejszym, kapitalistom, gotowym pójśd na służbę do władzy radzieckiej i 
godziwie pomagad jej w organizowaniu wielkiej i bardzo wielkiej produkcji 
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„paostwowej”? Czyż nie jest jasne, że w tak swoistej sytuacji musimy starad się 
uniknąd dwojakiego rodzaju błędów, z których każdy jest na swój sposób 
drobno- mieszczaoski? Z jednej strony niepoprawnym błędem byłoby 
oświadczenie, że skoro uznano niezgodnośd naszych „sił” ekonomicznych z siłą 
polityczną, to „wobec tego” nie należało brad władzy. Tak rozumują „ludzie w 
futerałach”5, którzy zapominają, że „zgodności” nie będzie nigdy, że nie może jej 
byd zarówno w rozwoju przyrody, jak w rozwoju społeczeostwa, że jedynie 
poprzez szereg prób — z których każda, wzięta oddzielnie, będzie jednostronna, 
będzie cierpiała na pewną niezgodnośd — ukształtuje się z rewolucyjnej 
współpracy proletariuszy wszystkich krajów pełny socjalizm. 

Z drugiej strony oczywistym błędem byłoby danie wolnej ręki krzykaczom i 
frazesowiczom, którzy dają się porwad „efektownej” rewolucyjności, ale nie są 
zdolni do działalności rewolucyjnej, wytrwałej, przemyślanej, rozważnej, 
uwzględniającej również trudniejsze przejścia. 

Na szczęście historia rozwoju partii rewolucyjnych i walki bolszewizmu z nimi 
pozostawiła nam w spadku ostro zarysowane typy, spośród których lewicowi 
eserowcy i anarchiści stanowią dośd dobitną ilustrację typu marniutkich 
rewolucjonistów. Podnoszą oni teraz krzyk — aż do histerii, zachłystują się, 
krzyczą wniebogłosy — przeciwko „ugodowości” „prawicowych bolszewików”. 
Nie potrafią jednak wniknąd w to, dlaczego złą była „ugodowośd” i za co słusznie 
potępiła ją historia i bieg rewolucji. 

Ugodowośd czasów Kiereoskiego oddawała władzę w ręce burżuazji 
imperialistycznej, zagadnienie zaś władzy jest fundamentalnym zagadnieniem 
każdej rewolucji. Ugodowośd części bolszewików w październiku—listopadzie 
1917 roku albo obawiała się ujęcia władzy przez proletariat, albo chciała dzielid 
władzę na równi nie tylko z „niepewnymi chwilowymi sprzymierzeocami” w 
rodzaju lewicowych eserowców, lecz i z wrogami, czernowowcami, 
mienszewikami, którzy niechybnie przeszkadzaliby nam w tym, co 
najważniejsze: w rozpędzeniu Uczriediłki6, w bezwzględnym rozgromieniu 
Bogajewskich, w całkowitym wprowadzeniu instytucji radzieckich, w każdej 
konfiskacie. 

Obecnie została władza zdobyta, utrzymana i utrwalona w rękach jednej partii, 
partii proletariatu, nawet bez „niepewnych chwilowych sprzymierzeoców”. 
Mówid o ugodowości teraz, kiedy nie ma i nie może nawet byd mowy o podziale 
władzy, o wyrzeczeniu się dyktatury proletariuszy przeciwko burżuazji, znaczy 
po prostu powtarzad jak papuga wyuczone, lecz nie zrozumiane słowa. Nazywad 
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„ugodowością” to, że znalazłszy się w sytuacji, kiedy możemy i powinniśmy 
rządzid krajem, staramy się przyciągnąd do siebie, nie szczędząc pieniędzy, 
elementy najbardziej kulturalne spośród wyszkolonych przez kapitalizm, wziąd je 
na służbę dla walki z drobnowłasnościowym rozkładem — znaczy to zupełnie nie 
umied myśled o ekonomicznych zadaniach budownictwa socjalizmu. 

I dlatego — jakkolwiek dobrze by nie świadczyła o tow. Bucharinie okolicznośd, 
że od razu „zawstydził się” w CIK tej „przysługi”, którą oddali mu Karelinowie i 
Ge — to jednak w odniesieniu do prądu „lewicowych komunistów” wskazanie 
na ich politycznych pobratymców pozostaje poważnym ostrzeżeniem. 

Oto macie „Znamia Truda”, organ lewicowych eserowców, który w nrze z 25 
kwietnia 1918 r. dumnie oświadcza: „Obecne stanowisko naszej partii jest 
solidarne z innym prądem w bolszewizmie (Bucharinem, Pokrowskim i in.)”. Oto 
macie mienszewicki „Wpieriod” z tej samej daty, w którym zawarta jest między 
innymi następująca „teza” dosyd znanego mienszewika, Isuwa: 

„Polityka władzy radzieckiej, pozbawiona od samego początku prawdziwie 
proletariackiego charakteru, wkracza ostatnio coraz jawniej na drogę ugody z 
burżuazją i nabiera wyraźnie charakteru antyrobotniczego. Pod sztandarem 
nacjonalizacji przemysłu przeprowadza się politykę zaszczepiania trustów 
przemysłowych, pod sztandarem odbudowy sił wytwórczych kraju czyni się 
próby zniesienia ośmiogodzinnego dnia roboczego, wprowadzenia akordowej 
płacy roboczej i systemu Taylora, czarnych list i wilczych biletów. Polityka ta 
grozi tym, że proletariat pozbawiony zostanie swych podstawowych zdobyczy w 
dziedzinie ekonomicznej i stanie się ofiarą bezgranicznego wyzysku ze strony 
burżuazji”. 

Wspaniałe, nieprawdaż? 

Przyjaciele Kiereoskiego, którzy razem z nim prowadzili wojnę imperialistyczną 
w imię tajnych traktatów obiecujących aneksje kapitalistom rosyjskim, koledzy 
Ceretelego, który zamierzał 11 czerwca rozbroid robotników, Liberdanowie, 
którzy dźwięcznymi frazesami osłaniali władzę burżuazji — oni, oni oskarżają 
władzę radziecką o „ugodę z burżuazją”, o „zaszczepianie trustów” (tzn. właśnie 
o zaszczepianie „kapitalizmu paostwowego”!), o wprowadzanie systemu 
Taylora. 

Tak jest, Isuwowi trzeba w imieniu bolszewików ofiarowad medal, a jego tezę 
wywiesid w każdym robotniczym klubie i związku jako klasyczny przykład 
prowokatorskich wypowiedzi burżuazji. Robotnicy znają teraz dobrze, z 
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doświadczenia znają wszędzie Liberdanów, Ceretelich, Isuwów, uważne zaś 
zastanowienie się nad tym, dlaczego tego rodzaju lokaje burżuazji prowokują 
robotników do sprzeciwiania się systemowi Taylora i „zaszczepianiu trustów”, 
będzie dla robotników arcypożyteczne. 

Świadomi robotnicy będą wnikliwie porównywali „tezę” przyjaciela panów 
Liberdanów i Ceretelich, Isuwa, z następującą tezą „lewicowych komunistów”: 

„Wprowadzenie dyscypliny pracy w związku z przywróceniem kierownictwa 
kapitalistów w produkcji nie może w sposób istotny podnieśd wydajności pracy, 
obniży natomiast klasową inicjatywę twórczą, aktywnośd i stopieo 
zorganizowania proletariatu. Grozi ono ujarzmieniem klasy robotniczej, wzbudzi 
niezadowolenie zarówno warstw zacofanych, jak i awangardy proletariatu. Aby 
wprowadzid ten system w życie, w warunkach panującej w środowisku 
proletariackim nienawiści do «sabotażystów kapitalistów», partia 
komunistyczna musiałaby oprzed się na drobnej burżuazji przeciwko robotnikom 
i przez to popełnid samobójstwo jako partia proletariatu” („Kommunist” nr 1, s. 
8, szp. 2). 

Oto naoczny dowód tego, że „lewicowcy” wpadli w pułapkę, dali się 
sprowokowad przez Isuwów i innych judaszów kapitalizmu. Oto dobra lekcja dla 
robotników, którzy wiedzą, że właśnie awangarda proletariatu jest za 
wprowadzeniem dyscypliny pracy, że właśnie drobna burżuazja najbardziej wy-
łazi ze skóry, żeby tę dyscyplinę zburzyd. Takie wypowiedzi, jak przytoczona teza 
„lewicowców”, są największą haobą i zupełnym wyrzeczeniem się komunizmu w 
praktyce, całkowitym przejściem właśnie na stronę drobnej burżuazji. 

„W związku z przywróceniem kierownictwa kapitalistów” — oto jakimi słowami 
myślą „bronid” się” „lewicowi komuniści”. Obrona do niczego, ponieważ władza 
radziecka powierza kapitalistom „kierownictwo”, po pierwsze, w warunkach 
istnienia robotniczych komisarzy czy komitetów robotniczych, śledzących każdy 
krok kierownika, uczących się na jego doświadczeniu w dziedzinie kierownictwa, 
mających możliwośd nie tylko zakwestionowania jego rozporządzeo, ale 
usunięcia go przez organa władzy radzieckiej. Po drugie, „kierownictwo” 
powierza się kapitalistom w zakresie funkcji wykonawczych, na czas trwania 
pracy, której warunki określa właśnie władza radziecka i ona też uchyla je i 
rewiduje. Po trzecie, „kierownictwo” powierza kapitalistom władza radziecka nie 
jako kapitalistom, lecz jako specjalistom-technikom lub organizatorom, dając im 
wyższą płacę za pracę. I robotnicy wiedzą doskonale, że organizatorzy naprawdę 
wielkich i największych przedsiębiorstw, trustów czy innych instytucji w 
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dziewięddziesięciu dziewięciu setnych należą do klasy kapitalistów, tak samo jak 
i pierwszorzędni technicy — ale ich właśnie my, partia proletariacka, musimy 
brad na „kierowników” procesu pracy i organizacji produkcji, ponieważ innych 
ludzi znających się na tym z praktyki, z doświadczenia — nie ma. Ponieważ 
robotnicy, którzy wyszli już z wieku dziecięcego, kiedy mógł ich dezorientowad 
„lewicowy” frazes lub drobnoburżuazyjna swawola, idą ku socjalizmowi właśnie 
poprzez kapitalistyczne kierowanie trustami, poprzez jak największą produkcję 
maszynową, poprzez przedsiębiorstwa o obrotach sięgających kilku milionów 
rocznie — tylko poprzez takie zakłady i przedsiębiorstwa. Robotnicy — to nie 
drobni burżua. Nie boją się wielkiego „kapitalizmu paostwowego”, cenią go jako 
swoje, proletariackie, narzędzie, którego ich, radziecka, władza użyje przeciwko 
drobnowłasnościowemu rozprzężeniu i rozkładowi. 

Nie rozumieją tego jedynie zdeklasowani i dlatego na wskroś drobnoburżuazyjni 
inteligenci, których typowym przedstawicielem w grupie „lewicowych 
komunistów” i w ich piśmie jest Osioski, kiedy pisze: 

...”Cała inicjatywa w dziedzinie organizacji i kierowania przedsiębiorstwem 
będzie należała do «organizatorów trustów»: przecież nie uczyd ich chcemy, nie 
robid z nich szeregowych robotników, lecz uczyd się od nich” („Kommunist” nr 1, 
s. 14, szp. 2). 

Silenie się na ironię w tym zdaniu skierowane jest przeciwko moim słowom: 
„uczyd się socjalizmu od organizatorów trustów”. 

Osioskiego to bawi. Chce on zrobid z organizatorów trustów „szeregowych 
robotników”. Gdyby to pisał człowiek w wieku, o którym poeta powiedział: 
„Piętnaście tylko lat, nie więcej?” 7... — nie byłoby się czemu dziwid. Ale słyszed 
takie wypowiedzi od marksisty, który uczył się, że nie można dojśd do socjalizmu 
bez wykorzystania zdobyczy techniki i kultury osiągniętych przez wielki 
kapitalizm — jest rzeczą trochę dziwną. Z marksizmu nie pozostało tu nic. 

Nie. Miana komunistów godni są tylko ci, którzy rozumieją, że nie można 
stworzyd czy wprowadzid socjalizmu nie ucząc się od organizatorów trustów. 
Socjalizm bowiem nie jest wymysłem, lecz przyswojeniem sobie przez 
awangardę proletariacką, która zdobyła władzę, przyswojeniem sobie i 
zastosowaniem tego, co stworzyły trusty. My, partia proletariatu, nie mamy 
skąd zaczerpnąd umiejętności organizowania wielkiego przedsiębiorstwa 
produkcyjnego typu trustów, takiego jak trusty — nie mamy skąd, jeśli nie 
zaczerpniemy jej u pierwszorzędnych specjalistów kapitalizmu. 
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Nie mamy czego ich uczyd, jeśli nie chcemy po dziecinnemu bawid się w 
„nauczanie” burżuazyjnych inteligentów socjalizmu: ich trzeba nie uczyd, lecz 
wywłaszczad (co się w Rosji dostatecznie „stanowczo” robi), ich sabotaż należy 
złamad, trzeba ich, jako warstwę lub grupę, podporządkowad władzy radzieckiej. 
My zaś od nich — jeśli jesteśmy komunistami nie w dziecięcym wieku i nie o 
dziecinnym rozumie — my od nich musimy się uczyd i jest czego się uczyd, gdyż 
partia proletariatu i awangarda proletariatu nie ma doświadczenia samodzielnej 
pracy w dziedzinie organizacji wielkich przedsiębiorstw obsługujących dziesiątki 
milionów ludności. 

I najlepsi robotnicy Rosji zrozumieli to. Zaczęli się uczyd od kapitalistów-
organizatorów, od inżynierów-kierowników, od techników-specjalistów. Zaczęli 
zdecydowanie i ostrożnie od rzeczy łatwiejszych, przechodząc stopniowo do 
trudniejszych. Jeżeli w dziedzinie metalurgii i budowy maszyn sprawa posuwa 
się wolniej, to dlatego, że jest ona trudniejsza. A robotnicy włókniarze, 
tytoniarze, garbarze nie boją się, jak zdeklasowani inteligenci 
drobnoburżuazyjni, „kapitalizmu paostwowego”, nie boją się „uczyd od 
organizatorów trustów”. Ci robotnicy w centralnych instytucjach kierowniczych 
typu „gławkoży” lub „centrotiekstylu”8  siedzą obok kapitalistów, uczą się od 
nich, organizują trusty, organizują „kapitalizm paostwowy”, który w warunkach 
władzy radzieckiej jest przedsionkiem do socjalizmu, warunkiem trwałego 
zwycięstwa socjalizmu. 

Taka działalnośd przodujących robotników Rosji, równolegle z ich wysiłkami 
zmierzającymi do wprowadzenia dyscypliny pracy, ruszyła i prowadzona jest bez 
hałasu, bez olśniewających efektów, bez niezbędnego dla pewnych 
„lewicowców” bicia w dzwony i huku, z ogromną ostrożnością i bardzo stop-
niowo, z uwzględnieniem nauk praktyki. W tej ciężkiej pracy, pracy praktycznego 
uczenia się budowania wielkiej produkcji, leży gwarancja tego, że jesteśmy na 
słusznej drodze, gwarancja tego, że świadomi robotnicy Rosji toczą walkę 
przeciwko drobnowłasnościowemu rozkładowi i rozprzężeniu, przeciwko 
drobnoburżuazyjnemu niezdyscyplinowaniu9, gwarancja zwycięstwa 
komunizmu. 
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VI 

 

Na zakooczenie — dwie uwagi. 

Kiedy 4 kwietnia 1918 r. wiedliśmy spór z „lewicowymi komunistami” (zob. 
„Kommunist” nr 1, s. 4, przyp.), zadałem im wprost pytanie: spróbujcie 
wytłumaczyd, z czego jesteście niezadowoleni w dekrecie kolejowym, dajcie 
wasze poprawki do dekretu. Jest to waszym obowiązkiem, jako radzieckich 
kierowników proletariatu, w przeciwnym razie słowa wasze sprowadzają się do 
frazesu. 

20 kwietnia 1918 r. ukazał się „Kommunist” nr 1 — nie ma w nim ani słowa o 
tym, jak należałoby, zdaniem „lewicowych komunistów”, zmienid lub poprawid 
dekret kolejowy. 

Milczeniem tym „lewicowi komuniści” potępili samych siebie. Ograniczyli się do 
wycieczek-aluzji przeciwko dekretowi kolejowemu (s. 8 i 16 w nrze 1), ale nic 
wyraźnego na pytanie: „Jak więc poprawid dekret, jeśli jest błędny?” — nie 
odpowiedzieli. 

Komentarze są zbędne. Taką „krytykę” dekretu kolejowego (który jest wzorem 
naszej linii, linii stanowczości, linii dyktatury, linii dyscypliny proletariackiej) 
świadomi robotnicy nazwą albo „isuwowską”, albo frazesem. 

Druga uwaga. W nrze 1 pisma „Kommunist” wydrukowano bardzo pochlebną 
dla mnie recenzję to w. Bucharina mojej broszury „Paostwo a rewolucja”. Bez 
względu jednak na to, jak cenną jest dla mnie opinia ludzi w rodzaju Bucharina, 
muszę powiedzied zgodnie z sumieniem, że charakter recenzji ujawnia smutny i 
znamienny fakt: Bucharin patrzy na zadania dyktatury proletariackiej 
odwróciwszy się twarzą ku przeszłości, nie zaś ku przyszłości. Bucharin zauważył 
i podkreślił to, co w zagadnieniu paostwa może byd wspólne u rewolucjonisty 
proletariackiego i drobnoburżuazyjnego. Bucharin „nie zauważył” właśnie tego, 
co dzieli pierwszego od drugiego. 

Bucharin zauważył i podkreślił, że stary aparat paostwowy trzeba „rozbid”, 
„rozsadzid”, że burżuazję trzeba „dodusid” itp. Rozwścieczony drobny burżua 
może tego również chcied. I to, w głównych zarysach, zrobiła już nasza rewolucja 
od października 1917 r. do lutego 1918 r. 



27 
 

Ale czego nie może chcied nawet najbardziej rewolucyjny drobny burżua, czego 
chce świadomy proletariusz, czego jeszcze nie zrobiła nasza rewolucja — o tym 
także jest mowa w mojej broszurze. I to zadanie, zadanie dnia jutrzejszego, 
Bucharin pominął milczeniem. 

Ja zaś mam tym więcej podstaw, by nie pomijad tego milczeniem, gdyż, po 
pierwsze, od komunisty należy oczekiwad zwrócenia większej uwagi na zadania 
dnia jutrzejszego, nie zaś wczorajszego, a po wtóre, broszura moja była pisana 
przed wzięciem władzy przez bolszewików, kiedy bolszewików nie można było 
raczyd wulgarno-mieszczaoskim wywodem: „No tak, po zagarnięciu władzy 
zaśpiewali oczywiście o dyscyplinie”... 

...„Socjalizm będzie przerastał w komunizm... ponieważ ludzie przyzwyczają się 
do przestrzegania elementarnych warunków życia społecznego bez przemocy i 
bez przymuszania” (Paostwo a rewolucja, s. 77—78 . O „elementarnych warun-
kach” była zatem mowa przed wzięciem władzy). 

...„Dopiero wtedy demokracja zacznie obumierad”... kiedy „ludzie przywykną 
stopniowo do przestrzegania elementarnych, od wieków znanych, w ciągu 
tysiącleci we wszystkich abecadłach moralności powtarzanych reguł współżycia, 
przestrzegania ich bez stosowania przemocy, bez przymusu, bez specjalnego 
aparatu do przymuszania, który nazywa się paostwem” (tamże, s. 84 ; o 
„abecadłach” była mowa przed ujęciem władzy). 

…„Wyższa faza rozwoju komunizmu” (każdemu według jego potrzeb, każdy 
według swoich zdolności) „zawiera jako przesłankę nie obecną wydajnośd pracy 
i nie teraźniejszego mieszczucha, zdolnego ot +,ak sobie — na wzór żaków 
Pomiałowskiego — niszczyd składy dobra publicznego i żądad rzeczy nie-
możliwych” (tamże, s. 91) . 

...„Aż do czasu nastąpienia wyższej fazy komunizmu socjaliści żądają 
najściślejszej kontroli ze strony społeczeostwa, a także ze strony paostwa nad 
rozmiarem pracy i spożycia”... (tamże). 

...„Ewidencja i kontrola — oto rzecz najważniejsza, która jest potrzebna do 
zorganizowania, do prawidłowego funkcjonowania pierwszej fazy społeczeostwa 
komunistycznego” (tamże, s. 95) . I kontrolę tę trzeba zorganizowad nie tylko 
nad „znikomą mniejszością kapitalistów, nad pankami pragnącymi zachowad 
narowy kapitalistyczne”, lecz i nad tymi robotnikami, których „kapitalizm 
głęboko zdeprawował” (tamże, s. 96), i nad „darmozjadami, paniczykami, 
oszustami i tym podobnymi stróżami tradycji kapitalizmu” (tamże). 
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Rzecz znamienna, że tego Bucharin nie podkreślił.  

 

 

5.V.1918. 

Podpis: N. Lenin 

 

 

 

Przypisy: 

 

1. Nozdriewszczyzna — od nazwiska jednego z bohaterów powieści Gogola 
(1809—1852) „Martwe dusze” — Nozdriewa. Typ awanturnika, amatora bójek i 
skandali.  

2. Lenin ma na myśli ustęp z dzieła generała pruskiego K. Clausewitza „O 
wojnie”. 

3. Por. pracę F. Engelsa Kwestia chłopska we Francji i Niemczech (K. Marks, F. 
Engels, Dzieła, t. 22, Warszawa 1971, s. 603).   

4. Trzeba i tutaj spojrzed prawdzie w oczy: bezwzględności, koniecznej dla 
sukcesu socjalizmu, mamy wciąż jeszcze mało, i to nie dlatego, że brak nam 
stanowczości. Stanowczości mamy dosyd. Brak natomiast umiejętności 
schwytania dostatecznie szybko dostatecznej liczby spekulantów, maruderów, 
kapitalistów — gwałcicieli zarządzeo radzieckich. „Umiejętnośd” tę bowiem 
stwarza się jedynie przez zorganizowanie ewidencji i kontroli! Po wtóre, brak 
dostatecznej surowości sądom, które zamiast rozstrzeliwania łapowników 
skazują ich na pół roku więzienia. Obydwa nasze braki mają to samo źródło 
społeczne: wpływ żywiołu drobnoburżuazyjnego, jego mięczakowatośd. – 
przypis Lenina 

5. Człowiek w futerale — od tytułu opowiadania A. Czechowa „Człowiek w 
futerale”, którego bohater zamyka się w kręgu ciasnych i mieszczaoskich 
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interesów, obawia się wszystkiego, co nowe i niezaaprobowane przez 
zwierzchnośd.  

6. Uczriediłka — skrócona, pogardliwa nazwa Zgromadzenia Ustawodawczego 
(Uczrieditielnoje sobranije). 

7. Cytat z epigramu W. L. Puszkina, w którym mowa o miernym poecie, 
posyłającym swoje wiersze opiekunowi sztuki Febowi. 

8. Gławkoża — Centralny Zarząd Przemysłu Skórzanego; centrotiekstil — 
Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego. 

9. Rzecz nader charakterystyczna, że autorzy tez nie wspominają nawet słowem 
o znaczeniu dyktatury proletariatu w ekonomicznej dziedzinie życia. Mówią 
tylko „o zwartości organizacyjnej” itp. To jednak uznaje również drobny burżua, 
który nie chce właśnie nic słyszed o dyktaturze robotników w stosunkach 
ekonomicznych. Proletariacki rewolucjonista nie mógłby nigdy w takiej chwili 
„zapomnied” o tym „sednie” rewolucji proletariackiej, skierowanej przeciwko 
gospodarczym podstawom kapitalizmu. – przypis Lenina 

 

 

 

 

 

 

  

 


