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Szanowni towarzysze! 

Stanowczo protestuję przeciw umieszczeniu w czasopiśmie „Proletarskaja 

Rewolucja” (nr 6, r. 1930) antypartyjnego i na wpół trockistowskiego artykułu 

Słuckiego „Bolszewicy o socjaldemokracji niemieckiej w okresie jej kryzysu 

przedwojennego” jako artykułu dyskusyjnego. 

Słucki twierdzi, że Lenin (bolszewicy) nie doceniał niebezpieczeostwa centryzmu 

w niemieckiej i w ogóle w przedwojennej socjaldemokracji, to jest nie doceniał 

niebezpieczeostwa zamaskowanego oportunizmu, niebezpieczeostwa 

pojednawstwa wobec oportunizmu. Innymi słowy, według Słuckiego, Lenin 

(bolszewicy) nie prowadził nieprzejednanej walki z oportunizmem, gdyż 

niedocenianie centryzmu jest w istocie rzeczy wyrzeczeniem się wszechstronnej 

walki z oportunizmem. Wynika stąd, że Lenin w okresie przed wojną nie był 

jeszcze prawdziwym bolszewikiem, że dopiero w okresie wojny imperialistycznej 

lub nawet pod koniec tej wojny Lenin stał się prawdziwym bolszewikiem. Tak 

głosi w swym artykule Słucki. A wy, zamiast napiętnowad tego świeżo 

upieczonego „historyka” jako oszczercę i falsyfikatora, wdajecie się z nim w 

dyskusję, użyczacie mu trybuny. Nie mogę nie zaprotestowad przeciw 

umieszczeniu w waszym piśmie artykułu Słuckiego jako artykułu dyskusyjnego, 

ponieważ nie można czynid przedmiotem dyskusji kwestii bolszewizmu Lenina, 

kwestii, czy Lenin prowadził zasadniczą nieprzejednaną walkę z centryzmem 

jako z pewną odmianą oportunizmu, czy też nie prowadził jej, czy Lenin byt 

prawdziwym bolszewikiem, czy też nim nie był. 

W swoim oświadczeniu ,,Od redakcji”, nadesłanym do KC dn. 20 października, 

przyznajecie, że redakcja popełniła błąd umieszczając artykuł Słuckiego jako  

artykuł  dyskusyjny.  To oczywiście  dobrze, mimo że oświadczenie redakcji 

ukazuje się z dużym opóźnieniem. Ale w swoim oświadczeniu popełniacie nowy 

błąd deklarując, że „redakcja uważa za politycznie wysoce aktualne i niezbędne 

dalsze opracowanie na łamach czasopisma „Proletarskaja Rewolucja” całego 

kompleksu zagadnieo, związanych ze stosunkiem, jaki istniał między 

bolszewikami a przedwojenną II Międzynarodówką”. Oznacza to, że zamierzacie 

ponownie wciągad ludzi do dyskusji nad sprawami, które są pewnikami 

bolszewizmu. Oznacza to, że sprawę bolszewizmu Lenina znowu zamierzacie 

przeistoczyd z pewnika w zagadnienie wymagające „dalszego opracowania”. 
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Dlaczego, na jakiej zasadzie? „Wiadomo wszystkim, że leninizm zrodził się, 

wyrósł i okrzepł w bezwzględnej walce z oportunizmem wszelkiej maści, nie 

wyłączając centryzmu na Zachodzie (Kautsky), centryzmu u nas (Trocki i inni). 

Temu nie mogą zaprzeczyd nawet jawni wrogowie bolszewizmu. Jest to pewnik. 

A wy ciągniecie nas wstecz próbując zmienid pewnik w zagadnienie wymagające 

„dalszego opracowania”. Dlaczego? Na jakiej zasadzie? Może wskutek 

nieznajomości dziejów bolszewizmu? Może w imię zgniłego liberalizmu, aby 

Słuccy i inni uczniowie Trockiego nie mogli powiedzied, że im się zamyka usta? 

Dośd dziwny to liberalizm, praktykowany kosztem najżywotniejszych interesów 

bolszewizmu... 

Co właściwie redakcja uważa za godne przedyskutowania w artykule Słuckiego? 

1) Słucki twierdzi, że Lenin (bolszewicy) nie prowadził kursu na zerwanie, na 

rozłam z oportunistami socjaldemokracji niemieckiej, z oportunistami z II 

Międzynarodówki okresu przedwojennego. Wy chcecie dyskutowad z tą 

trockistowską tezą Słuckiego. Ale o czym tu dyskutowad? Czy nie jest rzeczą 

jasną, że Słucki po prostu rzuca oszczerstwo na Lenina, na bolszewików? 

Oszczerstwo trzeba napiętnowad, a nie czynid z niego przedmiotu dyskusji. 

Każdy bolszewik wie, jeśli jest naprawdę bolszewikiem, że Lenin jeszcze na długo 

przed wojną, mniej więcej od r. 1903/1904, gdy w Rosji ukształtowała się grupa 

bolszewików i gdy po raz pierwszy dali o sobie znak życia lewicowcy w 

socjaldemokracji niemieckiej, prowadził kurs na zerwanie, na rozłam z 

oportunistami i u nas w Socjaldemokratycznej Partii Rosji, i tam, w II 

Międzynarodówce, w szczególności w socjaldemokracji niemieckiej. Każdy 

bolszewik wie, że właśnie dlatego bolszewicy już wówczas (1903 do 1905 r.) 

zyskali sobie w szeregach oportunistów z II Międzynarodówki zaszczytne miano 

„rozłamowców” i „dezorganizatorów”. Ale cóż mógł począd Lenin, co mogli 

począd bolszewicy, jeśli lewi socjaldemokraci w II Między-narodówce i przede 

wszystkim w socjaldemokracji niemieckiej stanowili słabą i niedołężną 

nieukształtowaną organizacyjnie, niewyrobioną ideologicznie grupę, bojącą się 

nawet wymówid słowo  „zerwanie”, „rozłam”? 

Nie można przecież wymagad, aby Lenin, aby bolszewicy wyręczając 

lewicowców przeprowadzili z terenu Rosji rozłam w partiach zachodnich. Nie 
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mówię już o tym, że słabośd organizacyjna i ideologiczna była cechą 

charakterystyczną lewych socjaldemokratów nie tylko w okresie 

przedwojennym. Tę ujemną cechę, jak wiadomo, zachowali lewicowcy również 

po wojnie. Jest rzeczą powszechnie znaną, jak ocenił lewicowych 

socjaldemokratów niemieckich Lenin w znanym artykule „O broszurze Juniusa”, 

pisanym w październiku r. 1916, a więc w dwa lata z górą po wybuchu wojny, w 

którym to artykule Lenin krytykując cały szereg bardzo poważnych błędów 

politycznych lewicowych socjaldemokratów w Niemczech mówi o „słabości 

wszystkich lewicowców niemieckich, oplatanych ze wszech stron ohydną siecią 

kautskistowskiej obłudy, pedanterii, „przyjaznego stosunku” do oportunistów”, 

mówi o tym, że „Junius nie wyzwolił się całkowicie ze „środowiska” niemieckich, 

nawet lewicowych socjaldemokratów, bojących się rozłamu, bojących się 

dopowiadad do kooca hasła rewolucyjne”. 

Spośród wszystkich ugrupowao II Międzynarodówki bolszewicy rosyjscy byli 

wówczas jedynym ugrupowaniem, zdolnym, dzięki swemu doświadczeniu 

organizacyjnemu i wyrobieniu ideologicznemu, do' przedsięwzięcia czegoś 

poważnego w sensie otwartego zerwania, rozłamu ze swymi oportunistami w 

swojej socjaldemokracji rosyjskiej. Ot, gdyby Słuccy spróbowali już nie dowieśd, 

lecz chodby tylko' przypuścid, że Lenin i bolszewicy rosyjscy nie użyli całej swojej 

siły dla zorganizowania rozłamu z oportunistami (Plechanow, Martow, Dan) i 

wypędzenia centrowców (Trocki i inni zwolennicy bloku sierpniowego) — to 

można byłoby wówczas spierad się co do bolszewizmu Lenina, bolszewizmu 

bolszewików. Ale w tym właśnie sęk, że Słuccy nie śmią słówka nawet pisnąd w 

obronie podobnie dzikiego przypuszczenia. Nie śmią, bo wiedzą, że powszechnie 

znane fakty stanowczej polityki zerwania z oportunistami wszelkich maści, 

prowadzonej przez bolszewików rosyjskich (1904—1912 r.), wołają wielkim 

głosem przeciwko podobnemu przypuszczeniu. . Nie śmią, bo wiedzą, że już 

nazajutrz znaleźliby się pod pręgierzem. Oto jednak pytanie: czy bolszewicy 

rosyjscy mogli dokonad rozłamu ze swoimi oportunistami i centrowcami-

pojednawcami na długo przed wojną imperialistyczną (1904—1912 r.) nie 

prowadząc jednocześnie kursu na zerwanie, na rozłam z oportunistami i 

centrowcami z II Międzynarodówki? Któż może wątpid, że bolszewicy rosyjscy 

uważali swoją politykę w stosunku do oportunistów i centrowców za wzór 
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polityki dla lewicowców na Zachodzie? Któż może wątpid, że bolszewicy rosyjscy 

wszelkimi sposobami pobudzali lewicowych socjaldemokratów Zachodu, w 

szczególności lewicowców z socjaldemokracji niemieckiej, do zerwania, do 

rozłamu ze swymi oportunistami i centrowcami? Nie jest winą Lenina i 

bolszewików rosyjskich, że lewicowi socjaldemokraci na Zachodzę okazali się 

niedojrzali do tego, by iśd w ślady bolszewików rosyjskich. 

2) Słucki zarzuca Leninowi i bolszewikom, że nie popierali stanowczo i . 

bezwzględnie lewicowców w socjaldemokracji niemieckiej, że popierali ich 

jedynie z poważnymi zastrzeżeniami, że względy frakcyjne przeszkadzały im 

popierad lewicowców aż do kooca. Wy chcecie dyskutowad z tym szarlataoskim i 

na wskroś kłamliwym zarzutem. Ale co tu właściwie podlega dyskusji? Czy nie 

jest rzeczą jasną, że Słucki tu manewruje i stara się osłonid rzeczywiste braki w 

stanowisku lewicowców w Niemczech kłamliwym zarzutem przeciw Leninowi i 

bolszewikom? Czy nie jest rzeczą jasną, że bolszewicy nie mogli popierad 

lewicowców w Niemczech, wahających się wciąż między bolszewizmem a 

mienszewizmem, bez poważnych zastrzeżeo, bez poważnej krytyki ich błędów, 

nie zdradzając klasy robotniczej i jej rewolucji? Oszukaocze manewry trzeba 

napiętnowad, a nie czynid z nich przedmiot dyskusji. 

Tak jest, bolszewicy popierali lewicowych socjaldemokratów w Niemczech 

jedynie z pewnymi poważnymi zastrzeżeniami krytykując na wpół mienszewickie 

ich błędy. Ale za to należy ich chwalid, a nie stawiad im zarzuty. Czy są ludzie, 

którzy wątpią o tym? Sięgnijmy do najbardziej znanych faktów z historii. 

a) W r. 1903 ujawniły się poważne rozbieżności między bolszewikami a 

mienszewikami w Rosji w kwestii członkostwa partii. Bolszewicy przez swe 

sformułowanie sprawy członkostwa partii chcieli stworzyd tamę organizacyjną 

przeciw napływowi do partii żywiołów nieproletariackich. Niebezpieczeostwo 

takiego napływu było wówczas bardziej niż realne ze względu na burżuazyjno-

demokratyczny charakter rewolucji rosyjskiej. Mienszewicy rosyjscy bronili 

przeciwnego stanowiska, otwierającego na oścież drzwi elementom 

nieproletariackim. Wobec doniosłości zagadnieo rewolucji rosyjskiej dla ruchu 

rewolucyjnego na całym świecie socjaldemokraci zachodnio-europejscy 

postanowili wtrącid się do tej sprawy. Wtrącili się również lewicowi 

socjaldemokraci w Niemczech, Parvus i Róża Luksemburg, ówcześni przywódcy 
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lewicowców. I cóż? Oboje wypowiedzieli się przeciw bolszewikom. Zarzucano 

przy tym bolszewikom ultracentralizm i tendencje blankistowskie. Później te 

trywialne i filisterskie epitety podchwycili mienszewicy i roznieśli po całym 

świecie. 

b) W r. 1905 rozwinęły się rozbieżności pomiędzy bolszewikami a 

mienszewikami w Rosji co do charakteru rewolucji rosyjskiej. Bolszewicy bronili 

idei sojuszu klasy robotniczej z chłopstwem pod hegemonią proletariatu. 

Bolszewicy  twierdzili,  że należy  dążyd  do rewolucyjno-demokratycznej 

dyktatury proletariatu i chłopstwa po to, aby od rewolucji burżuazyjno--

demokratycznej przejśd niezwłocznie do rewolucji socjalistycznej zapewniwszy 

sobie poparcie biedoty wiejskiej. Mienszewicy w Rosji odrzucali ideę hegemonii 

proletariatu w rewolucji burżuazyjno demokratycznej, zamiast polityki sojuszu 

klasy robotniczej z chłopstwem woleli politykę ugody z burżuazją liberalną,  a 

rewolucyjno demokratyczną  dyktaturę proletariatu i chłopstwa ogłosili za 

reakcyjny schemat blankistowski, sprzeczny z rozwojem rewolucji burżuazyjnej. 

Jak zachowali się wobec tych sporów lewicowcy z socjaldemokracji niemieckiej, 

Parvus i Róża Luksemburg? Stworzyli utopijny i na wpół mienszewicki schemat 

permanentnej rewolucji (karykaturę marksowskiego schematu rewolucji), 

przesiąknięty na wskroś mienszewickim negowaniem polityki sojuszu klasy 

robotniczej i chłopstwa, i przeciwstawili go bolszewickiemu schematowi 

rewolucyjno-demokratycznej dyktatury proletariatu i chłopstwa. Później ten na 

wpół mienszewicki schemat permanentnej rewolucji został podchwycony przez 

Trockiego (częściowo przez Martowa) i przekształcony w narzędzie walki z 

leninizmem. 

c) W okresie poprzedzającym wojnę w partiach II Międzynarodówki wystąpiła na 

widownię, jako jedna z najaktualniejszych kwestii, kwestia narodowo-

kolonialna, kwestia narodów uciskanych i kolonii, kwestia wyzwolenia narodów 

uciskanych i kolonii, kwestia dróg walki z imperializmem, kwestia dróg obalenia 

imperializmu. Bolszewicy w interesie rozwoju rewolucji proletariackiej i 

osaczenia imperializmu zaproponowali politykę poparcia ruchu wyzwoleoczego 

narodów uciskanych i kolonii na podstawie samookreślenia narodów i rozwinęli 

schemat jednolitego frontu rewolucji proletariackiej w krajach przodujących z 

ruchem rewolucyjno-wyzwoleoczym ludów kolonij i krajów uciskanych. 
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Oportuniści wszystkich krajów, socjalszowiniści   i   socjalimperialiści   wszystkich   

krajów   nie   omieszkali w związku z tym wystąpid przeciw bolszewikom. 

Bolszewików szczuto jak wściekłe psy. Jakież stanowisko zajęli wówczas 

lewicowi socjaldemokraci na Zachodzie? Rozwinęli na wpół mienszewicką teorię 

imperializmu, odrzucili zasadę samookreślenia narodów w jej ujęciu 

marksistowskim (aż do oderwania się i utworzenia paostw samodzielnych), 

odrzucili tezę o doniosłym znaczeniu rewolucyjnym ruchu wyzwoleoczego 

kolonij i krajów uciskanych, odrzucili  tezę o  możliwości jednolitego  frontu  

rewolucji proletariackiej z ruchem narodowo-wyzwoleoczym i przeciwstawili 

cały ten na wpół mieoszewicki bigos, który by! jednym wielkim niedocenianiem 

kwestii narodowo--kolonialnej, marksistowskiemu schematowi bolszewików. 

Wiadomo, że ten na wpół mienszewicki bigos podchwycił później Trocki i użył go 

jako broni w walce z leninizmem. 

Takie są znane wszystkim błędy lewicowych socjaldemokratów w Niemczech. 

Nie mówię już o innych błędach lewicowców niemieckich, skrytykowanych w 

odpowiednich artykułach Lenina. 

Nie mówię również o błędach, popełnionych przez nich w ocenie polityki 

bolszewików w okresie przewrotu Październikowego. 

O czym świadczą te błędy lewicowców niemieckich, wzięte z historii okresu 

przedwojennego, jeśli nie o tym, że lewicowi socjaldemokraci pomimo swej 

lewicowości nie uwolnili się jeszcze od bagażu mienszewickiego? 

Oczywiście lewicowcy w Niemczech mieli nie tylko poważne błędy. Mają oni za 

sobą także wielkie i poważne czyny rewolucyjne. Mam na myśli cały szereg ich 

zasług i wystąpieo rewolucyjnych w kwestiach polityki wewnętrznej i w 

szczególności walki wyborczej, w kwestiach walki parlamentarnej i 

pozaparlamentarnej, strajku powszechnego, wojny, rewolucji 1905 r. w Rosji itd. 

Właśnie dlatego też bolszewicy liczyli się z nimi jako z lewicowcami i popierali 

ich, pchali ich naprzód. Ale to nie obala i obalid ne może faktu, że lewicowi 

socjaldemokraci w Niemczech mieli zarazem za sobą cały szereg bardzo 

poważnych błędów politycznych i teoretycznych, że nie uwolnili się jeszcze od 

mienszewickiego balastu, i ze względu na to niezbędna była jak najpoważniejsza 

ich krytyka ze strony bolszewików. 
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Sądźcie teraz sami, czy Lenin i bolszewicy mogli popierad lewicowych 

socjaldemokratów na Zachodzie bez poważnych zastrzeżeo, bez poważne) 

krytyki ich błędów, nie sprzeniewierzając się interesom klasy robotniczej, nie 

sprzeniewierzając się interesom rewolucji, nie sprzeniewierzając się 

komunizmowi? 

Czy nie jest rzeczą jasną, że Słucki czyniąc Leninowi i bolszewikom zarzut z tego, 

za co powinien by wyrazid im uznanie, gdyby był bolszewikiem — demaskuje 

siebie  z kretesem jako półmienszewika, jako  zamaskowanego trockistę? 

Słucki czyni przypuszczenie, że Lenin i bolszewicy w ocenie lewicowców Zachodu 

brali za punkt wyjścia swe względy frakcyjne, że więc bolszewicy rosyjscy 

poświęcali w imię interesów swojej frakcji wielką sprawę rewolucji 

międzynarodowej. Nie trzeba chyba dowodzid, że nie może byd nic bardziej 

trywialnego i nikczemnego niż podobne przypuszczenie. Nie może byd nic 

bardziej trywialnego, bo nawet najbardziej bezwstydni i trywialni mienszewicy 

zaczynają rozumied, że rewolucja rosyjska nie jest sprawą prywatną Rosjan, że 

przeciwnie, jest sprawą klasy robotniczej całego świata, sprawą światowej 

rewolucji proletariackiej. Nie może byd nic nikczemniejszego, bo nawet 

zawodowi oszczercy z II Międzynarodówki zaczynają rozumied, że konsekwentny 

i do. samego kooca rewolucyjny internacjonalizm bolszewików jest wzorem 

internacjonalizmu proletariackiego dla robotników wszystkich krajów. 

Tak jest, bolszewicy rosyjscy wysuwali na pierwszy plan podstawowe 

zagadnienia rewolucji rosyjskiej, jak na przykład zagadnienia partii, stosunku 

marksistów do rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, sojuszu klasy robotniczej 

i chłopstwa, hegemonii proletariatu, walki parlamentarnej i 

pozaparlamentarnej, strajku powszechnego, przerastania rewolucji burżuazyjno-

-demokratycznej w rewolucję socjalistyczną, dyktatury proletariatu, 

imperializmu, samookreślenia narodów, ruchu wyzwoleoczego narodów 

uciskanych i kolonij, polityki popierania tego ruchu itp. Wysuwali te zagadnienia 

jako kamieo probierczy, za którego pomocą sprawdzali rewolucyjny hart lewych 

socjaldemokratów Zachodu. Czy mieli do tego1 prawo? Tak, mieli. Nie tylko 

mieli prawo, lecz byli obowiązani tak postępowad. Obowiązani byli tak 

postępowad, ponieważ wszystkie te zagadnienia stanowiły jednocześnie 

podstawowe zagadnienia rewolucji światowej, której zadaniom bolszewicy 
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podporządkowywali swą politykę, swą taktykę. Obowiązani byli tak postępowad, 

ponieważ jedynie na gruncie takich zagadnieo można było należycie 

wypróbowad rewolucyjnośd tych czy owych ugrupowao II Międzynarodówki.  

Powstaje  pytanie,  gdzież  tu „frakcyjnośd” bolszewików rosyjskich i co tu mają 

do rzeczy względy „frakcyjne”? 

Lenin już w r. 1902 pisał w swojej broszurze „Co robid?”, że „historia postawiła 

obecnie przed nami najbliższe zadanie, które jest najbardziej rewolucyjne ze 

wszystkich najbliższych zadao proletariatu jakiegokolwiek  innego   kraju”',   że  

„urzeczywistnienie   tego   zadania,   zburzenie najpotężniejszej ostoi reakcji nie 

tylko europejskiej, ale również azjatyckiej, uczyniłoby z proletariatu rosyjskiego 

awangardą międzynarodowego proletariatu rewolucyjnego”. Od czasu ukazania 

się broszury „Co robid?” minęło 30 lat. Nikt nie ośmieli się zaprzeczyd^ że 

wypadki, jakie zaszły w ciągu tego okresu, stanowią doskonałe potwierdzenie 

słów Lenina. Ale czy z tego nie wynika, ze rewolucja rosyjska była (i pozostaje) 

punktem węzłowym rewolucji światowej, że podstawowe zagadnienia rewolucji 

rosyjskiej były zarazem (i są obecnie) podstawowymi zagadnieniami rewolucji 

światowej? 

Czy nie jest rzeczą jasną, że tylko na takich podstawowych zagadnieniach można 

było wypróbowad należycie rewolucyjnośd lewicowych socjaldemokratów 

Zachodu? 

Czy nie jest rzeczą jasną, że ludzie traktujący te kwestie jako kwestie „frakcyjne” 

demaskują się całkowicie jako ludzie plugawi i zwyrodniali? 

3) Słucki twierdzi, że nie znaleziono dotąd wystarczającej ilości dokumentów 

oficjalnych, świadczących o stanowczej i nieprzejednanej walce Lenina 

(bolszewików) z centryzmem. Tą biurokratyczną tezą operuje on jako niezbitym 

argumentem na korzyśd twierdzenia, że zatem Lenin (bolszewicy) nie doceniał 

niebezpieczeostwa centryzmu w II Międzynarodówce. Podejmujecie dyskusję z 

tym galimatiasem, z tym oszukaoczym krętactwem. Ale nad czym tu właściwie 

można dyskutowad? Czy i tak nie jest rzeczą jasną, że gadaniną o dokumentach 

Słucki usiłuje zasłonid nędzę i fałsz swojej tak zwanej koncepcji? 

Słucki uważa istniejące dokumenty partyjne za niewystarczające. Dlaczego, na 

jakiej zasadzie? Czy powszechnie znane dokumenty w sprawach II 
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Międzynarodówki, jak również w sprawach walki wewnątrzpartyjnej w 

socjaldemokracji Rosji nie wystarczają, ażeby z całą wyrazistością uwidocznid 

rewolucyjne nieprzejednanie Lenina i bolszewików w ich walce z oportunistami i 

centrowcami? Czy Słucki w ogóle zna te dokumenty? Jakich dokumentów trzeba 

mu jeszcze? 

Przypuśdmy, że oprócz znanych już dokumentów zostanie odnaleziony cały stos 

innych dokumentów w rodzaju, powiedzmy, uchwał bolszewickich, raz jeszcze 

traktujących o konieczności unicestwienia centryzmu. Czy to znaczy, że istnienie 

samych tylko papierowych dokumentów wystarcza, aby wykazad rzeczywistą 

rewolucyjnośd bolszewików i ich rzeczywiste nieprzejednanie wobec centryzmu? 

Któż prócz beznadziejnych biurokratów może polegad na samych tylko 

papierowych dokumentach? Któż oprócz molów książkowych nie rozumie, że 

partie i ich przywódców należy oceniad przede wszystkim według ich czynów, a 

nie tylko według deklaracji? Historia zna niemało socjalistów, którzy chętnie 

podpisywali dowolne rezolucje rewolucyjne, byle się odczepid od dokuczliwych 

krytyków. Ale nie znaczy to jeszcze, że wcielali oni w życie te rezolucje. Historia 

zna poza tym niemało* socjalistów, którzy z pianą na ustach żądali od 

robotniczych partii innych krajów najbardziej rewolucyjnych czynów. Ale nie 

znaczy to jeszcze, że sami w swojej własnej partii lub we własnym kraju nie 

pasowali przed swoimi oportunistami, przed swoją burżuazją. Czy nie dlatego 

właśnie Lenin uczył nas oceniad rewolucyjne partie, prądy, przywódców nie 

według ich deklaracji i rezolucji, lecz według ich czynów? 

Czy nie jest rzeczą jasną, że jeśli Słucki chciał rzeczywiście sprawdzid 

nieprzejednanie Lenina i bolszewików w stosunku do centryzmu, to powinien 

był uczynid podstawą swego artykułu nie poszczególne dokumenty i dwa czy trzy 

listy prywatne, lecz ocenę bolszewików na zasadzie ich czynów, ich historii, ich 

działao? Czy u nas, w socjaldemokracji rosyjskiej, nie było oportunistów, 

centrowców? Czy bolszewicy nie prowadzili stanowczej i nieprzejednanej walki 

ze wszystkimi tymi prądami? Czy prądy te nie były związane i ideowo, i 

organizacyjnie z oportunistami i centrowcami na Zachodzie? Czy bolszewicy nie 

rozgromili oportunistów i centrowców tak, jak ich nie gromiła żadna na świecie 

grupa lewicowa? Jak po tym wszystkim można mówid, że Lenin i bolszewicy nie 

doceniali niebezpieczeostwa centryzmu? Dlaczego Słucki zlekceważył te fakty, 
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które mają decydujące znaczenie dla charakterystyki bolszewików? Dlaczego nie 

skorzystał z najpewniejszej metody oceny Lenina i bolszewików na podstawie 

ich czynów, ich działao? Dlaczego wolał wybrad mniej pewną metodę grzebania 

się w przypadkowo zebranych papierach? 

Dlatego, że sięgnięcie do pewniejszej metody oceny bolszewików na podstawie 

ich czynów w oka mgnieniu wywróciłoby do góry dnem całą koncepcję 

Słuckiego. 

Dlatego, że ocena bolszewików na podstawie ich czynów wykazałaby, że 

bolszewicy są jedyną na świecie organizacją rewolucyjną, która doszczętnie 

rozgromiła oportunistów i centrowców i wygnała ich z partii. 

Dlatego, że sięgnięcie do rzeczywistych czynów i do rzeczywistej historii 

bolszewików wykazałoby, iż nauczyciele Słuckiego — trockiści byli główną i 

podstawową grupą, która krzewiła w Rosji centryzm i utworzyła w tym celu 

specjalną organizację jako ognisko centryzmu, w postaci bloku sierpniowego. 

Dlatego, że ocena bolszewików na podstawie ich czynów ostatecznie 

zdemaskowałaby Słuckiego jako falsyfikatora historii naszej partii, który usiłuje 

zasłonid centryzm trockizmu z czasów przedwojennych oszczerczymi 

oskarżeniami przeciwko Leninowi i bolszewikom o niedocenianie 

niebezpieczeostwa centryzmu. 

Oto, towarzysze redaktorzy, jak się rzecz ma ze Słuckim i jego artykułem. 

Widzicie, że redakcja popełniła błąd pozwalając na dyskusję z falsyfikatorem 

historii naszej partii. 

Co mogło pchnąd redakcję na tę błędną drogę? Sądzę, że na tę drogę pchnął ją 

zgniły liberalizm, który obecnie jest w pewnym stopniu rozpowszechniony wśród 

pewnej części bolszewików. Niektórzy bolszewicy sądzą, że trockizm jest frakcją 

komunizmu, wprawdzie błądzącą, robiącą wiele głupstw, niekiedy nawet 

antyradziecką, ale mimo wszystko frakcją komunizmu. Stąd pewien liberalizm w 

stosunku do trockistów i po trockistowsku myślących ludzi. Nie trzeba chyba 

dowodzid, że taki pogląd na trockizm jest z gruntu błędny i szkodliwy. W istocie 

rzeczy trockizm już dawno przestał byd frakcją komunizmu. W istocie rzeczy 

trockizm jest czołowym oddziałem kontrrewolucyjnej burżuazji, prowadzącej 
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walkę przeciw komunizmowi, przeciw Władzy Radzieckiej, przeciw budownictwu 

socjalizmu w ZSRR. 

Kto dał kontrrewolucyjnej burżuazji oręż duchowy przeciw bolszewizmowi w 

postaci tezy o niemożliwości zbudowania socjalizmu w naszym kraju, w postaci 

tezy o nieuchronnym wyrodzeniu się bolszewików itp.? Oręż ten dał jej 

trockizm. Nie można uważad za przypadek faktu, że wszystkie ugrupowania 

antyradzieckie w ZSRR w swych próbach uzasadnienia nieuchronności walki z 

Władzą Radziecką powoływały się na' znaną tezę trockizmu o niemożliwości 

zbudowania socjalizmu w naszym kraju, o nieuchronnym wyrodzeniu się Władzy 

Radzieckiej, o prawdopodobieostwie powrotu do kapitalizmu. 

Kto dał kontrrewolucyjnej burżuazji w ZSRR oręż taktyczny w postaci prób 

otwartych wystąpieo przeciw Władzy Radzieckiej? Oręż ten dali jej trockiści, 

którzy usiłowali urządzid demonstracje antyradzieckie w Moskwie i Leningradzie 

7 listopada 1927 r. Faktem jest, że wystąpienia antyradzieckie trockistów 

podniosły na duchu burżuazję i rozpętały szkodniczą robotę specjalistów 

burżuazyjnych. 

Kto dał kontrrewolucyjnej burżuazji oręż organizacyjny w postaci prób założenia 

zakonspirowanych organizacji antyradzieckich? Oręż ten dali jej trockiści, którzy 

zorganizowali swoją własną antybolszewicką grupę nielegalną. Faktem jest, że 

podziemna robota antyradziecka trockistów ułatwiła organizacyjne 

uformowanie się ugrupowao antyradzieckich w ZSRR. Trockizm jest czołowym 

oddziałem kontrrewolucyjnej burżuazji. Oto, dlaczego liberalizm w stosunku do 

trockizmu, chodby rozgromionego i zamaskowanego, jest bezmyślnością, 

graniczącą ze zbrodnią, ze zdradą klasy robotniczej. 

Oto, dlaczego usiłowania pewnych „literatów” i „historyków” przemycenia do 

naszych wydawnictw zamaskowanych trockistowskich śmieci powinny spotkad 

się ze strony bolszewików ze stanowczą odprawą. 

Oto, dlaczego nie wolno pozwalad na dyskusję prasową z przemytnikami 

trockistowskimi. 

Zdaje mi się, że „historycy” i „literaci” spośród przemytników trockistowskich 

starają się uprawiad swój przemytniczy proceder na razie w dwóch kierunkach. 
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Po pierwsze, usiłują dowieśd, że Lenin w okresie przedwojennym nie doceniał 

niebezpieczeostwa centryzmu, przy czym niedoświadczony czytelnik winien sam 

już się domyślid, że zatem Lenin nie był wtedy jeszcze prawdziwym 

rewolucjonistą, że stal się nim dopiero po wojnie, po tym, jak „uzbroi! się na 

nowo” przy pomocy Trockiego. Za typowego przedstawiciela takiego rodzaju 

przemytników można uważad Słuckiego. Widzieliśmy wyżej, że Słucki i spółka nie 

zasługują na to, aby zaprzątad sobie nimi długo głowę. 

Po drugie, usiłują dowieśd, że Lenin w okresie przedwojennym nie rozumiał 

konieczności przerastania rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w rewolucję 

socjalistyczną, przy czym niedoświadczony czytelnik sam już winien się domyślid, 

że zatem Lenin nie był wtedy jeszcze prawdziwym bolszewikiem, że zrozumiał 

koniecznośd takiego przerastania dopiero po wojnie, po tym, jak „uzbroił się na 

nowo” przy pomocy Trockiego. Za typowego przedstawiciela  takiego rodzaju 

przemytników  można  uważad Wołosiewicza, autora „Kursu historii WKP(b)”. 

Wprawdzie Lenin już w r. 1905 pisał, że „od rewolucji demokratyczne} 

zaczniemy niezwłocznie przechodzid i to właśnie w miarę naszych sił, sił 

uświadomionego i zorganizowanego proletariatu, zaczniemy przechodzid do 

rewolucji socjalistyczne']” że „jesteśmy za rewolucją nieustającą”, że „nie 

zatrzymamy się w pół drogi”. Wprawdzie faktów i dokumentów podobnego 

rodzaju można by było znaleźd w dziełach Lenina bez liku. Ale co Wołosiewiczów 

obchodzą fakty z życia i działalności Lenina? Wołosiewicze piszą po to, ażeby 

przemalowawszy się na bol-szewicką barwę przemycid swą antyleninowską 

kontrabandę, nałgad na bolszewików i sfałszowad historię partii bolszewickiej. 

Widzicie, że Wołosiewicze warci są Słuckich. Takie są „drogi i rozdroża” 

przemytników trockistowskich. Rozumiecie sami, że nie jest rzeczą redakcji 

ułatwiad podobnym „historykom” przemytnictwo' przez udzielanie im trybuny 

dyskusyjnej. 

Zadanie redakcji polega, według mnie, na tym, aby podnieśd zagadnienia 

dziejów bolszewizmu na należyty poziom, postawid sprawę badania historii 

naszej partii na tory naukowe, bolszewickie i zaostrzyd uwagę przeciwko 

trockistowskim i wszelkim innym falsyfikatorom historii naszej partii 

systematycznie zdzierając z nich maskę. 
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Jest to tym niezbędniejsze, że nawet niektórzy nasi historycy — mówię o 

historykach bez cudzysłowu, o bolszewickich historykach naszej partii — nie są 

wolni od błędów, które stają się wodą na młyn Słuckich i Wołosiewiczów. 

Wyjątku nie stanowi w tym wypadku, niestety, również tow. Jarosławski, 

którego książki o historii WKP(b) pomimo swych zalet zawierają szereg błędów o 

charakterze zasadniczym i historycznym. 

Z komunistycznym pozdrowieniem 

Józef Stalin 

  

„Proletarskaja Rewolucja”, nr 6(113), 1931 r. 

 


