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REFERAT 
1 listopada 1926 r. 

 

I 

ETAPY ROZWOJU BLOKU OPOZYCYJNEGO 

 

Towarzysze! Pierwszą sprawą, którą należy poruszyd w referacie, jest sprawa 
utworzenia bloku opozycyjnego, etapów jego rozwoju i wreszcie rozpoczętego 
już jego rozkładu. Temat ten jest, zdaniem moim, nieodzowny jako 
wprowadzający w istotę zagadnienia tez o bloku opozycyjnym. 

Już na XIV Zjeździe partii Zinowjew dał sygnał do aktywizacji wszystkich prądów 
opozycyjnych i do zespolenia ich w jedną siłę. Towarzysze delegaci na konfe-
rencję zapewne pamiętają to przemówienie Zinowjewa. Nie ulega żadnej 
wątpliwości, że taki apel nie mógł pozostad bez oddźwięku w szeregach 
trockistów, którzy od samego początku byli zdania, że ugrupowania powinny 
mied mniejszą czy większą swobodę ruchów i powinny w mniejszym lub 
większym stopniu jednoczyd się, żeby prowadzid walkę z tą podstawową linią 
partii, która Trockiemu od dawna już nie odpowiada. 

Była to, że tak powiem, praca przygotowawcza dla sformowania bloku. 

 

1. PIERWSZY ETAP 

 

Pierwszego poważnego kroku w kierunku utworzenia bloku dokonała opozycja 
w czasie kwietniowego plenum KC2 w związku z tezami Rykowa o sytuacji 
gospodarczej. Całkowitego porozumienia między „nową opozycją” a trockistami 
wówczas jeszcze nie było, ale że blok w zasadzie był już gotów — co do tego już 
wątpliwości byd nie mogło. Towarzysze, którzy czytali stenogram plenum 
kwietniowego, zrozumieją, że tak było w rzeczywistości. W zasadzie obie grupy 
zdołały już się dogadad, istniały jednak zastrzeżenia, które spowodowały, że do 
tez Rykowa opozycjoniści musieli zgłosid nie wspólne poprawki dla całej 
opozycji, lecz dwa równoległe szeregi poprawek. Jeden szereg poprawek, 
pochodzący od „nowej opozycji” z Kamieniewem na czele, i drugi szereg 
poprawek, pochodzący od grupy trockistów. Jest jednak faktem niewątpliwym, 
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że w zasadzie uderzali oni w jednym kierunku i że plenum już wówczas 
stwierdziło, iż opozycjoniści odnawiają w nowej postaci blok sierpniowy. 

Na czym wówczas polegały te zastrzeżenia? 

Oto, co wówczas mówił Trocki: 
„Za mankament poprawek tow. Kamieniewa uważam to, że zróżniczkowanie wsi 
zostało w nich postawione do pewnego stopnia niezależnie od industrializacji. 
Tymczasem znaczenie i wagę społeczną zróżniczkowania chłopstwa i jego tempa 
określa wzrost i tempo industrializacji w odniesieniu do wsi jako całości”. 

Zastrzeżenie całkiem poważne. 

W odpowiedzi na to Kamieniew czyni z kolei zastrzeżenie w stosunku do 
trockistów: 

„Nie mam możności — oświadcza — przyłączyd się do tej ich części (tzn. do części 
poprawek Trockiego do projektu rezolucji Rykowa), która daje ocenę poprzedniej 
polityki gospodarczej partii, polityki, której w 100 procentach broniłem”. 

„Nowej opozycji” nie podobało się, że Trocki krytykuje politykę gospodarczą, 
którą w poprzednim okresie kierował Kamieniew. Trockiemu zaś z kolei nie 
podobało się, że „nowa opozycja” odrywa zagadnienie zróżniczkowania 
chłopstwa od zagadnienia industrializacji. 

 

2. DRUGI ETAP 

 

Drugi etap — to lipcowe plenum KC3. Na plenum tym mamy już blok formalnie 
sklecony, blok bez zastrzeżeo. Zastrzeżenia Trockiego zostały wycofane, złożone 
do archiwum, podobnie jak zostały wycofane i złożone do archiwum 
zastrzeżenia Kamieniewa. Teraz mają już wspólną „deklarację”, która wszystkim 
wam, towarzysze, jest dobrze znana jako dokument antypartyjny. Takie są 
charakterystyczne cechy drugiego etapu rozwoju bloku opozycyjnego. 

Blok został sklecony i utworzył się w tym okresie nie tylko na gruncie 
wzajemnego wyrzeczenia się poprawek, lecz i na gruncie wzajemnej „amnestii”. 
Mamy w tym okresie interesujące oświadczenie Zinowjewa, że opozycja, jej 
podstawowy trzon w roku 1923, tzn. trockiści mieli rację w kwestii wyrodzenia 
się partii, czyli w podstawowym zagadnieniu praktycznego stanowiska 
trockizmu, wypływającego z jego stanowiska zasadniczego. Mamy, z drugiej 
strony, nie mniej interesujące oświadczenie Trockiego, że jego „Nauki 
Października”, skierowane specjalnie przeciwko Kamieniewowi i Zinowjewowi 
jako „prawemu skrzydłu” w partii, powtarzającemu obecnie październikowe 
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błędy — są błędem, że początki prawicowego odchylenia i wyrodzenia się partii 
należy wiązad nie z Kamieniewem i Zinowjewem, lecz, powiedzmy, ze Stalinem. 

Oto, co Zinowjew mówił w lipcu tego roku: 
„Twierdzimy, że obecnie nie może już byd żadnej wątpliwości. iż podstawowy trzon 
opozycji 1923 r” jak to ujawniła ewolucja kierowniczej linii frakcji (tzn. większości KC),  
słusznie ostrzegał przed niebezpieczeostwem zboczenia z linii proletariackiej i przed 
groźnym rozrostem reżymu aparatu”. 

Inaczej mówiąc: niedawne twierdzenia Zinowjewa i rezolucja XIII Zjazdu4, że 
Trocki przeprowadza rewizję leninizmu, że trockizm jest drobnomieszczaoskim 
odchyleniem — wszystko to było błędem, nieporozumieniem, że 
niebezpieczeostwo tkwi nie w trockizmie, lecz w KC. 

Jest to najbardziej wyzuta z zasad „amnestia” dla trockizmu. 

Z drugiej strony, Trocki w lipcu oświadcza: 
„Niewątpliwie w «Naukach Października» wiązałem oportunistyczne odchylenia w 
polityce z nazwiskami Zinowjewa i Kamieniewa. Jak dowodzi doświadczenie walki 
ideologicznej w KC, było to grubym błędem. Wyjaśnienie tego błędu kryje się w tym, 
że nie miałem możności obserwowad walki ideologicznej w łonie siódemki i nie 
mogłem we właściwym czasie ustalid, iż oportunistyczne odchylenia były 
powodowane przez grupę, na której czele stoi towarzysz Stalin przeciwko tt. 
Zinowjewowi i Kamieniewowi”. 

Znaczy to, że Trocki otwarcie się wyrzekł swoich „Nauk Października”, które tyle 
narobiły hałasu, udzielając w ten sposób „amnestii” Zinowjewowi i Kamienie-
wowi w zamian za tę „amnestię”, którą otrzymał od Kamieniewa i Zinowjewa. 

Zwykła i otwarta wyzuta z zasad transakcja. 

Tak więc wyrzeczenie się zastrzeżeo kwietniowych i wzajemna „amnestia” 
kosztem zasad partyjnych — oto elementy, które zadecydowały o całkowitym 
ukształtowaniu się bloku jako bloku przeciwko partii. 

 

3. TRZECI ETAP 

 

Trzeci etap w rozwoju bloku — to jawne wystąpienie opozycji przeciwko partii 
w koocu września i na początku października bieżącego roku w Moskwie i w Le-
ningradzie, to okres, kiedy przywódcy bloku, potem, jak tam, na południu, 
wypoczęli i nabrali sił, wrócili do stolicy i wystąpili z bezpośrednim atakiem 
przeciwko partii. Zanim od nielegalnych form walki z partią przeszli do 
otwartych form walki, mówili, jak się okazuje, tutaj na Biurze Politycznym (mnie 
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wówczas nie było w Moskwie): „My wam pokażemy, pójdziemy na zebrania 
robotnicze i niech robotnicy powiedzą, kto ma rację, my wam pokażemy”. I 
zaczęli wędrowad od komórki do komórki. Ale rezultaty tego kroku okazały się, 
jak wam wiadomo, opłakane dla opozycji. Wiecie, że ponieśli porażkę. Z prasy 
wiadomo, że zarówno w Leningradzie jak i w Moskwie, zarówno w 
przemysłowych rejonach Związku Radzieckiego jak i w rejonach nieprze-
mysłowych blok- opozycyjny spotkał się ze zdecydowaną odprawą ze strony 
mas partyjnych. He oni otrzymali głosów, ile zaś padło za KC, nie będę powtarzał 
— to wiadomo z prasy. Jasne jest jedno tylko, że rachuby bloku opozycyjnego 
zawiodły. Od tej chwili datuje się zwrot opozycji w kierunku pokoju w partii. 
Klęska opozycji nie była jednak daremna. Działo się to 4 października, kiedy 
opozycja zgłosiła do KC deklarację o pokoju i kiedy po raz pierwszy, po 
wymyślaniach i napaściach, usłyszeliśmy od opozycji słowa przypominające 
język partyjny: czas położyd kres „waśni wewnątrzpartyjnej” i ułożyd „wspólną 
pracę”. 

W ten sposób opozycja, poniósłszy klęskę, okazała się zmuszona przejśd do 
tego, do czego niejednokrotnie nawoływał ją KC — do sprawy pokoju w partii. 

Rzecz prosta, że KC, wierny wytycznym XIV Zjazdu o potrzebie jedności, chętnie 
zgodził się na wniosek opozycji, jakkolwiek wiedział, iż wniosek ten nie jest 
całkowicie szczery. 

 

4. CZWARTY ETAP 

 

Czwarty etap — to okres, kiedy opracowane zostało znane „oświadczenie” 
przywódców opozycji z dnia 16 października bieżącego roku. Kwalifikuje się je 
zazwyczaj jako kapitulację. Ja nie będę dawał ostrej oceny, ale jest rzeczą jasną, 
że oświadczenie to mówi nie o zwycięstwach bloku opozycyjnego, lecz o jego 
klęsce. Historii naszych rokowao nie będę, towarzysze, opowiadał. Rokowania 
były stenografowane i macie możnośd zapoznad się z nimi ze stenogramu. 
Chciałbym zatrzymad się przy jednym tylko incydencie. Blok opozycyjny pro-
ponował, że w pierwszym ustępie „oświadczenia” powie, iż trwa na swoim 
stanowisku, i to nie po prostu trwa, ale „w zupełności” trwa na swoich starych 
pozycjach. Przekonywaliśmy blok opozycyjny, aby nie upierał się przy tym. 
Dlaczego? Z dwóch powodów. 

Po pierwsze dlatego, że jeśli opozycjoniści wyrzekając się frakcyjności wyrzekli 
się zarazem teorii i praktyki wolności frakcyj, odgrodzili się od Ossowskiego, od 
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„opozycji robotniczej”, grupy Masłowa—Urbahnsa — znaczy to, że opozycja 
wyrzekła się w ten sposób nie tylko frakcyjnych metod walki, ale również 
niektórych pozycji politycznych. Czyż można potem mówid, że blok opozycyjny 
„w zupełności” trwa na swym błędnym stanowisku, na swych pozycjach 
ideowych? Oczywiście, nie można. 

Po drugie, mówiliśmy opozycji, że dla niej samej niedogodne jest woład, że 
opozycjoniści trwają, i to „w zupełności”, na starych pozycjach, gdyż robotnicy 
będą mieli wszelkie podstawy, by powiedzied: „więc opozycjoniści chcą się bid w 
dalszym ciągu, a więc mało ich tłukli, a więc trzeba ich w dalszym ciągu bid”, 
(śmiech, okrzyki: „Słusznie!”) Niemniej jednak nie zgodzili się z nami i 
przyjęli jedynie wniosek, by skreślid wyraz „w zupełności”, zachowując 
twierdzenie, że trwają na starych pozycjach. Niech teraz piją piwo, którego w 
ten sposób sami na swoje utrapienie nawarzyli. (Głosy: „Słusznie!”) 

 

5. LENIN A KWESTIA BLOKU W PARTII 

 

Niedawno Zinowjew twierdził, że KC nie ma powodów łajad ich za blok, 
ponieważ Lenin jakoby w ogóle pochwalał bloki w partii. Muszę, towarzysze, 
powiedzied, że oświadczenie Zinowjewa nie ma nic wspólnego ze stanowiskiem 
Lenina. Lenin nigdy nie pochwalał wszelkich bloków w partii. Lenin był jedynie 
zwolennikiem bloków rewolucyjnych i opartych o zasady, bloków skierowanych 
przeciwko mieoszewikom, likwidatorom, otzowistom. Lenin zawsze zwalczał 
pozbawione zasad i anty- partyjne bloki w partii. Któż nie wie, że Lenin trzy lata 
walczył z blokiem sierpniowym Trockiego, jako blokiem antypartyjnym i 
pozbawionym zasad, aż do całkowitego zwycięstwa nad nim. Iljicz nigdy nie był 
zwolennikiem wszelkich bloków. Iljicz był zwolennikiem jedynie takich bloków w 
partii, które, po pierwsze, oparte są na zasadach ideowych, a po drugie, których 
celem jest wzmocnienie partii przeciwko likwidatorom, przeciwko 
mieoszewikom, przeciwko elementom chwiejnym. Historia naszej partii zna 
doświadczenie takiego bloku leninowców z plechanowcami (było to w latach 
1910—1912) przeciwko blokowi likwidatorów, kiedy przeciwko partii utworzył 
się blok sierpniowy, w którego skład wchodził Potresow i inni likwidatorzy, 
Aleksioski i inni otzowiści i na którego czele stał Trocki. Był jeden blok, blok 
antypartyjny, blok sierpniowy, pozbawiony zasad, awanturniczy, i był drugi blok, 
blok leninowców z plechanowcami, tzn. z rewolucyjnymi mieoszewikami 
(Plechanow był wówczas rewolucyjnym mieoszewikiem). Takie właśnie bloki 
Lenin uznawał i takie bloki uznajemy wszyscy. 
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Jeśli blok wewnątrz partii wzmaga zdolnośd bojową partii i prowadzi ją naprzód, 
to uznajemy go, jesteśmy za takim blokiem. No, a wasz blok, szanowni 
opozycjoniści, czy ten blok wzmaga zdolnośd bojową naszej partii, czy ten 
właśnie blok jest blokiem opartym o zasady? Jakie zasady łączą was, 
powiedzmy, z grupą Miedwiediewa? Jakie zasady łączą was, powiedzmy, z 
grupą Souvarins'a we Francji albo Masłowa w Niemczech? Jakie zasady łączą 
was samych, „nową opozycję”, która jeszcze niedawno uważała trockizm za 
odmianę mieoszewizmu, z trockistami, którzy jeszcze niedawno uważali 
przywódców „nowej opozycji” za oportunistów? 

A dalej — czy blok wasz istnieje dla partii, ku pożytkowi partii, a nie jest 
skierowany przeciwko partii? Czy chodby o jotę podniósł on zdolnośd bojową i 
rewolucyjnośd naszej partii? Cały świat wie przecież teraz, że w ciągu 8 czy 6 
miesięcy istnienia waszego bloku usiłowaliście ciągnąd partię wstecz, do 
„rewolucyjnego” frazesu, do braku zasad, staraliście się wnieśd do partii rozkład, 
doprowadzid ją do paraliżu, do rozłamu. 

Nie, towarzysze, blok opozycyjny nie ma nic wspólnego z tym blokiem, który 
Lenin zawarł z plechanowcami w 1910 roku przeciwko blokowi sierpniowemu 
oportunistów. Przeciwnie, obecny blok opozycyjny przypomina w swych 
podstawowych cechach blok sierpniowy Trockiego zarówno swym brakiem 
zasad jak i swymi oportunistycznymi założeniami. 

Opozycjoniści więc, organizując taki blok, odeszli od tej podstawowej linii, którą 
Lenin starał się realizowad. Lenin zawsze nam mówił, że najsłuszniejszą polityką 
jest polityka pryncypialna. Opozycja zaś, skleciwszy wspólną grupę, 
postanowiła, przeciwnie, że najsłuszniejszą polityką jest polityka braku zasad. 

Dlatego blok opozycyjny nie może istnied długo, musi nieuchronnie rozsypad się 
i ulec rozkładowi. 

Takie są etapy rozwoju bloku opozycyjnego. 

 

6. PROCES ROZKŁADU BLOKU OPOZYCYJNEGO 

 

Co jest charakterystyczne dla obecnego stanu bloku opozycyjnego? Można by 
go określid jako stan stopniowego rozpadania się bloku, jako stan stopniowego 
odpadania od bloku jego części składowych, jako stan rozkładu bloku. Tylko w 
ten sposób można określid obecny stan bloku opozycyjnego. Tak zresztą byd 
powinno, blok bowiem pozbawiony zasad, blok oportunistyczny w szeregach 
naszej partii długo istnied nie może. Wiemy już, że grupa Masłowa i Urbahnsa 
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odpada od bloku opozycyjnego. Słyszeliśmy już wczoraj, że Miedwiediew i 
Szlapnikow wyrzekli się popełnionych grzechów i wychodzą z bloku. Prócz tego 
wiadomo, że wewnątrz bloku, tzn. pomiędzy opozycją „nową” i opozycją „starą” 
również istnieje rozdźwięk, który będzie musiał się ujawnid na tej konferencji. 

Wynika więc, że blok, owszem, opozycjoniści utworzyli i utworzyli go z wielką 
pompą, a rezultat okazał się wręcz przeciwny, niż oczekiwali. Oczywiście, z 
punktu widzenia arytmetyki powinni byli uzyskad plus, dodawanie bowiem sił 
daje plus, ale opozycjoniści nie wzięli pod uwagę, że prócz arytmetyki istnieje 
jeszcze algebra, że w algebrze nie każde dodawanie sił daje w wyniku plus 
(śmiech),  sprawa bowiem zależy nie tylko od dodawania sił, ale także i od 
tego, jakie znaki stoją przed składnikami. (Długotrwałe oklaski). 
Opozycjoniści, mocni w arytmetyce, okazali się słabi w algebrze, przy czym 
dodając siły, nie tylko nie powiększyli swej armii, lecz przeciwnie, zmniejszyli ją 
do minimum, doprowadzili ją do rozkładu. 

Na czym polegała siła grupy Zinowjewa? 

Na tym, że prowadziła zdecydowaną walkę z założeniami trockizmu. Skoro 
jednak grupa Zinowjewa wyrzekła się swej walki z trockizmem, grupa ta, że tak 
powiem, wykastrowała się, pozbawiła się siły. 

Na czym polegała siła grupy Trockiego? 

Na tym, że prowadziła zdecydowaną walkę z błędami Zinowjewa i Kamieniewa 
w październiku 1917 roku i z ich obecną recydywą. Skoro jednak grupa ta wy-
rzekła się walki z odchyleniem Zinowjewa i Kamieniewa — wykastrowała się, 
pozbawiła się siły. 

Nastąpiło dodawanie sił wykastrowanych, (śmiech, d ł u g o t r w a ł e  
o k l a s k i ) .  

Jasne jest, że nic prócz kompromitacji wyjśd z tego nie mogło. Jasne jest, że co 
uczciwsi ludzie z grupy Zinowjewa musieli w następstwie odejśd od Zinowjewa, 
podobnie jak co lepsi ludzie spośród trockistów musieli porzucid Trockiego. 

 

7. NA CO LICZY BLOK OPOZYCYJNY? 

 

Jakie są perspektywy opozycji? Na co oni liczą? Sądzę, że liczą oni na 
pogorszenie sytuacji w kraju i w partii. Obecnie zwijają swą robotę frakcyjną, 
czasy bowiem są teraz dla nich „ciężkie”. Skoro jednak nie wyrzekają się swych 
zasadniczych poglądów, skoro postanowili trwad na swych starych pozycjach, to 
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wynika z tego, że będą wyczekiwali, będą czekali na „lepsze czasy”, kiedy 
nabrawszy sił będą mogli znów wystąpid przeciwko partii. Co do tego nie może 
byd żadnych wątpliwości. 

Niedawno jeden z opozycjonistów, który przeszedł na stronę partii, robotnik 
Andrejew, zakomunikował ciekawy szczegół dotyczący planów opozycji, który 
zdaniem moim należy podad na konferencji. Oto, co opowiadał nam o tym tow. 
Jarosławski w swym referacie na październikowym plenum KC i CKK: 

„Andrejew, który przez dłuższy czas prowadził robotę w szeregach opozycji, koniec 
kooców doszedł do przekonania, że nie może nadal z nimi pracowad. Skłoniło go do 
tego głównie to, że usłyszał od opozycji dwie rzeczy: po pierwsze — że opozycja 
natknęła się na «reakcyjny» nastrój klasy robotniczej, i po drugie — że sytuacja 
gospodarcza okazała się nie taka zła, jak sądzili”. 

Sądzę, że Andrejew, były opozycjonista, a obecnie partyjnik, powiedział to, co 
opozycja ma w sercu, a czego nie decyduje się powiedzied otwarcie. Czują oni 
widocznie, że sytuacja gospodarcza jest obecnie lepsza, niż przypuszczali, a 
nastroje robotników nie są tak złe, jakby pragnęli. Stąd polityka czasowego 
zwijania „roboty”. 

Jasne jest, że jeśli potem sytuacja gospodarcza nieco się zaostrzy — a 
opozycjoniści są przekonani, że to nastąpi i w związku z tym pogorszą się 
nastroje robotników o czym również są przekonani — wówczas niezwłocznie 
rozwiną „robotę”, rozbudują swe ideologiczne pozycje, których się nie wyrzekli, 
i ruszą do otwartej walki z partią. 

Oto, towarzysze, perspektywy bloku opozycyjnego, który się rozsypuje, ale 
jeszcze się nie rozsypał i nieprędko bodaj się rozsypie bez zdecydowanej i 
bezwzględnej walki ze strony partii. 

Ale skoro oni szykują się do walki i czekają na „lepsze czasy”, aby od nowa 
wszcząd otwartą walkę z partią, to i partia nie powinna zasypiad gruszek w 
popiele. Stąd zadania partii: prowadzid zdecydowaną walkę ideologiczną z 
błędnymi poglądami opozycji, na których gruncie opozycja trwa w dalszym 
ciągu, demaskowad oportunistyczną istotę tych poglądów bez względu na to, 
jaką „rewolucyjną” frazeologią ta treśd się osłania, i poprowadzid sprawę w ten 
sposób, aby opozycja musiała wyrzec się swoich błędów pod groźbą ostatecznej 
klęski. 
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II 

PODSTAWOWY BŁĄD BLOKU OPOZYCYJNEGO 

 
 

Przechodzę, towarzysze, do drugiego zagadnienia, do podstawowego błędu 
bloku opozycyjnego w podstawowej sprawie charakteru i perspektyw naszej 
rewolucji. 

Podstawowe zagadnienie dzielące partię od bloku opozycyjnego — to 
zagadnienie, czy możliwe jest zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju lub — co 
na jedno wychodzi — jaki jest charakter i jakie są perspektywy naszej rewolucji. 

Nie jest to zagadnienie nowe, było ono mniej lub bardziej szczegółowo 
omówione, między innymi, na kwietniowej konferencji 1925 roku, na XIV 
Konferencji. Obecnie, w nowej sytuacji, zagadnienie to wypłynęło znowu i 
wypadnie nam zająd się nim gruntownie, przy czym, ponieważ na niedawnym 
połączonym plenum KC i CKK Trocki i Kamieniew wystąpili z oskarżeniem, że w 
tezach o bloku opozycyjnym fałszywie przedstawiono ich poglądy, muszę 
przytoczyd w swym referacie szereg dokumentów i cytatów, potwierdzających 
podstawowe założenia tez o bloku opozycyjnym. Z góry przepraszam was, 
towarzysze, ale jestem zmuszony tak postąpid. 

Stoją przed nami trzy zagadnienia: 

1. Czy możliwe jest zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju, jeśli uwzględnid to, 
że kraj nasz pozostaje na razie jedynym krajem dyktatury proletariatu, że 
rewolucja proletariacka w innych krajach jeszcze nie zwyciężyła, że tempo 
rewolucji światowej uległo zahamowaniu. 

2. Jeśli to zwycięstwo jest możliwe, to czy można takie zwycięstwo nazwad 
zwycięstwem całkowitym, zwycięstwem ostatecznym. 

3. Jeśli takiego zwycięstwa nie można nazwad ostatecznym, to jakie warunki są 
niezbędne, aby zwycięstwo to stało się ostatecznym. 

Oto są trzy zagadnienia, które wiążą się w jedno łączne zagadnienie możliwości 
zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju, to jest w naszym kraju. 
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1. UWAGI WSTĘPNE 

 

Jak rozstrzygali to zagadnienie marksiści dawniej, powiedzmy w latach 40-ych 
ubiegłego stulecia, w latach50-ych — 60-ych, w ogóle w okresie, kiedy 
kapitalizmu monopolistycznego jeszcze nie było, kiedy prawo nie-
równomiernego rozwoju kapitalizmu jeszcze nie było odkryte i nie mogło byd 
odkryte, kiedy w związku z tym zagadnienie zwycięstwa socjalizmu w 
poszczególnych krajach nie było jeszcze stawiane na tej płaszczyźnie, na jakiej 
zostało postawione później? My wszyscy, marksiści, poczynając od Marksa i 
Engelsa, byliśmy wówczas zdania, że zwycięstwo socjalizmu w jednym wziętym 
z osobna kraju jest niemożliwe, że aby socjalizm zwyciężył, konieczna jest 
jednoczesna rewolucja w szeregu krajów, przynajmniej w szeregu najbardziej 
rozwiniętych, cywilizowanych krajów. I to było wówczas słuszne. Dla 
scharakteryzowania tych poglądów chciałbym przytoczyd jeden 
charakterystyczny cytat ze szkiców Engelsa „Zasady komunizmu”, stawiający to 
zagadnienie w najbardziej ostrej formie. Szkic ten posłużył później za podstawę 
„Manifestu Komunistycznego”. Napisany został w roku 1847. Oto, co mówi 
Engels w tym szkicu, opublikowanym zaledwie kilka lat temu. 

„Czy rewolucja ta (tj. rewolucja proletariatu. — J. St.) będzie mogła dokonad się w 
jednym poszczególnym kraju? 
Odpowiedź: Nie. Wielki przemysł już przez to, że stworzył rynek światowy, tak związał 
między sobą wszystkie narody kuli ziemskiej, a zwłaszcza narody cywilizowane, że 
każdy z nich zależny jest od tego, co się u drugiego dzieje. Dalej, wielki przemysł tak 
dalece wyrównał rozwój społeczny we wszystkich krajach cywilizowanych, że 
wszędzie tam burżuazja i proletariat stały się dwiema decydującymi klasami 
społeczeostwa, a walka między nimi — główną walką naszych dni. Dlatego rewolucja 
komunistyczna nie będzie wyłącznie narodową, ale nastąpi jednocześnie we 
wszystkich krajach cywilizowanych, tzn. przynajmniej w Anglii, Ameryce, Francji i w 
Niemczech. W każdym z tych krajów będzie się ona rozwijad szybciej lub wolniej, w 
zależności od tego, czy ten lub inny kraj posiada bardziej rozwinięty przemysł, 
większe nagromadził bogactwa, znaczniejszą ilośd sił wytwórczych. Dlatego 
najwolniej i najtrudniej dokonywad się ona będzie w Niemczech, a najszybciej i 
najłatwiej w Anglii. Wywrze ona również znaczny wpływ na pozostałe kraje świata i w 
zupełności zmieni oraz bardzo przyśpieszy ich dotychczasowy proces rozwoju. Jest 

ona rewolucją światową i dlatego teren jej działania będzie również powszechny”  (F. 

Engels, „Zasady komunizmu”. Patrz „Manifest Komunistyczny”, Wyd. Paostw. 1923 r., 
str. 317). 
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Zostało to napisane w latach 40-ych ubiegłego stulecia, kiedy jeszcze nie było 
kapitalizmu monopolistycznego. Charakterystyczne jest, że nie ma tu nawet 
wzmianki o Rosji. Rosja tu w ogóle nie istnieje. I to jest zupełnie zrozumiałe, 
gdyż Rosja z jej rewolucyjnym proletariatem, Rosja jako siła rewolucyjna 
wówczas jeszcze nie istniała i istnied nie mogła. 

Czy słuszne było to, co powiedziano tutaj w tym cytacie, w warunkach 
kapitalizmu przedmonopolistyczne- go, czy słuszne to było w okresie, kiedy 
Engels o tym pisał? Tak, słuszne. 

Czy słuszne jest to twierdzenie dzisiaj, w nowych warunkach kapitalizmu 
monopolistycznego i proletariackiej rewolucji? Nie, już nie jest słuszne. 

W dawnym okresie, w okresie kapitalizmu przedmonopolistycznego, w okresie 
przedimperialistycznym, kiedy kula ziemska nie była jeszcze podzielona między 
grupy finansowe, kiedy ponowny podział w drodze przemocy tego, co już 
zostało podzielone, nie był jeszcze kwestią życia i śmierci kapitalizmu, kiedy 
nierównomiernośd rozwoju gospodarczego nie była i nie mogła byd tak ostra, 
jak stała się później, kiedy sprzeczności kapitalizmu nie były jeszcze 
doprowadzone do takiego stopnia rozwoju, gdy przekształcają kapitalizm 
kwitnący w kapitalizm umierający, otwierając możliwości zwycięstwa socjalizmu 
w poszczególnych krajach — w owym dawnym okresie sformułowanie Engelsa 
było bezspornie słuszne. W nowym okresie, w okresie rozwoju imperializmu, 
kiedy nierównomiernośd rozwoju krajów kapitalistycznych przekształciła się w 
decydującą siłę rozwoju imperialistycznego, kiedy nieuniknione konflikty i wojny 
między imperialistami osłabiają front imperializmu i czynią możliwym 
przerwanie go w poszczególnych krajach, kiedy prawo nierównomierności 
rozwoju, odkryte przez Lenina, stało się punktem wyjściowym teorii o 
zwycięstwie socjalizmu w poszczególnych krajach — w tych warunkach dawne 
sformułowanie Engelsa staje się już niesłuszne, w tych warunkach trzeba je 
bezwzględnie zastąpid przez inne sformułowanie mówiące o możliwości 
zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju. 

Wielkośd Lenina jako kontynuatora Marksa i Engelsa na tym właśnie polega, że 
nie był on nigdy niewolnikiem litery marksizmu. W badaniach swoich kierował 
się wskazaniami Marksa, który niejednokrotnie mówił, że marksizm nie jest 
dogmatem, lecz wytyczną działania. Lenin wiedział o tym i odróżniając ściśle 
literę od istoty marksizmu, nigdy nie uważał marksizmu za dogmat, lecz starał 
się zastosowad marksizm jako podstawową metodę w nowych warunkach 
rozwoju kapitalistycznego. Na tym właśnie polega wielkośd Lenina, że otwarcie i 
uczciwie, bez wahao postawił sprawę konieczności nowego sformułowania 
zagadnienia możliwości zwycięstwa rewolucji proletariackiej w poszczególnych 
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krajach, nie obawiając się, że oportuniści wszystkich krajów będą się czepiali 
dawnego sformułowania, usiłując imieniem Marksa i Engelsa osłonid swą 
oportunistyczną robotę. 

Z drugiej strony, dziwne byłoby wymagad od Marksa i Engelsa, mimo całego 
geniuszu ich myśli, by 50—60 lat przed powstaniem rozwiniętego kapitalizmu 
monopolistycznego dokładnie przewidzieli wszystkie możliwości walki klasowej 
proletariatu, jakie wystąpiły w okresie monopolistycznego, imperialistycznego 
kapitalizmu. 

I nie pierwszy to wypadek, gdy Lenin, w oparciu o metodę Marksa, kontynuuje 
ideę Marksa i Engelsa, nie czepiając się litery marksizmu. Mam na myśli drugi 
analogiczny wypadek, mianowicie wypadek z zagadnieniem dyktatury 
proletariatu. Wiadomo, że w tej sprawie Marks wyraził pogląd, iż dyktatura 
proletariatu, w sensie zburzenia dawnego aparatu paostwowego i stworzenia 
nowego aparatu, nowego paostwa proletariackiego, jest koniecznym etapem 
rozwoju w kierunku socjalizmu w krajach kontynentu, dopuszczając wyjątek dla 
Anglii i Ameryki, gdzie według oświadczenia Marksa militaryzm i biurokracja są 
słabo rozwinięte albo zgoła wcale nie rozwinięte i gdzie wskutek tego możliwa 
jest inna droga, „pokojowa” droga przejścia do socjalizmu. Było to zupełnie 
słuszne w latach 70-ych. (R i a z a n o w : „Wówczas też było niesłuszne”). Ja są-
dzę, że w latach 70-ych, kiedy militaryzm w Anglii i Ameryce nie był tak 
rozwinięty, jak rozwinął się później — twierdzenie to było zupełnie słuszne. O 
tym, że twierdzenie to było słuszne, moglibyście się przekonad ze znanego 
rozdziału broszury tow. Lenina „O podatku żywnościowym” 5, w którym Lenin 
powiada, że w Anglii lat 70-ych nie był wykluczony rozwój socjalizmu w drodze 
porozumienia między proletariatem a burżuazją w kraju, gdzie proletariat 
stanowi większośd, gdzie burżuazja nawykła do kompromisów, gdzie militaryzm 
był słaby, biurokracja była słaba. Ale twierdzenie to, które było słuszne w latach 
70-ych ubiegłego stulecia, stało się już niesłuszne po XIX stuleciu, w okresie im-
perializmu, kiedy Anglia stała się nie mniej biurokratyczna i nie mniej, jeśli nie 
bardziej militarystyczna niż jakikolwiek inny kraj na kontynencie. W związku z 
tym tow. Lenin mówi w swej broszurze „Paostwo a rewolucja”, że zastrzeżenie 
Marksa co do kontynentu obecnie odpada6, powstały bowiem nowe warunki, 
które czynią zbytecznym wprowadzenie ewentualnego wyjątku dla Anglii. 

Na tym właśnie polega wielkośd Lenina, że nie oddawał się w niewolę litery 
marksizmu, umiał chwytad istotę marksizmu i opierając się na niej rozwijad dalej 
naukę Marksa i Engelsa. 
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Tak przedstawiało się, towarzysze, zagadnienie zwycięstwa rewolucji 
socjalistycznej w poszczególnych krajach w okresie przedimperialistycznym, w 
okresie kapitalizmu przedmonopolistycznego. 

 

2. LENINIZM CZY TROCKIZM? 

 

Spośród marksistów Lenin był pierwszym, który poddał prawdziwej 
marksistowskiej analizie imperializm jako nową ostatnią fazę kapitalizmu, w 
nowy sposób postawił zagadnienie możliwości zwycięstwa socjalizmu w 
poszczególnych krajach kapitalistycznych i rozstrzygnął je w sensie pozytywnym. 
Mam na myśli broszurę Lenina „Imperializm jako najwyższe stadium 
kapitalizmu”. Mam na myśli artykuł Lenina „O haśle Stanów Zjednoczonych 
Europy”, który ukazał się w roku 1915. Mam na myśli polemikę między Trockim i 
Leninem w sprawie hasła Stanów Zjednoczonych Europy lub całego świata, 
kiedy to Lenin po raz pierwszy wysunął tezę o możliwości zwycięstwa socjalizmu 
w jednym kraju. 

Oto, co pisał wtedy Lenin w tym artykule: 
„Jako hasło samodzielne, hasło Stanów Zjednoczonych świata byłoby chyba 
niesłuszne, po pierwsze dlatego, że zbiega się z socjalizmem; po drugie dlatego, że 
mogłoby byd interpretowane niesłusznie w sensie niemożliwości zwycięstwa socjali-
zmu w jednym kraju oraz stosunku takiego kraju do krajów pozostałych. 
Nierównomiernośd rozwoju ekonomicznego i politycznego jest bezwarunkowym 
prawem kapitalizmu. Stąd wynika, że możliwe jest zwycięstwo socjalizmu 
początkowo w kilku lub nawet w jednym z osobna wziętym kraju kapitalistycznym. 
Zwycięski proletariat tego kraju, wywłaszczywszy kapitalistów i zorganizowawszy u 
siebie produkcję socjalistyczną, stanąłby przeciwko pozostałemu kapitalistycznemu 
światu przyciągając do siebie klasy uciskane innych krajów, wzniecając wśród nich 
powstanie przeciwko kapitalistom, występując w razie potrzeby nawet siłą zbrojną 
przeciwko klasom wyzyskującym i ich paostwom” ...Albowiem „niemożliwe jest 
swobodne zjednoczenie narodów w socjalizmie bez mniej lub bardziej długotrwałej 
uporczywej walki republik socjalistycznych z paostwami zacofanymi” (patrz tom XVIII, 
str. 232—233). 

Tak pisał Lenin w 1915 roku. 

Cóż to za prawo nierównomiernego rozwoju kapitalizmu, którego działanie w 
warunkach imperializmu prowadzi do możliwości zwycięstwa socjalizmu w 
jednym kraju? 

Mówiąc o tym prawie Lenin wychodził z faktu, że dawny, przedmonopolistyczny 
kapitalizm przerósł już w imperializm, że gospodarka światowa rozwija się w 
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warunkach zaciekłej walki głównych grup imperialistycznych o terytoria, o rynki, 
o surowce itd.; że podział świata na sfery wpływów grup imperialistycznych 
został już zakooczony; że rozwój krajów kapitalistycznych odbywa się 
nierównomiernie, nie w ten sposób, by jeden kraj szedł za drugim lub 
równolegle do niego, lecz skokami poprzez wypieranie niektórych krajów, które 
poprzednio wysunęły się naprzód, i wysuwanie się na plan pierwszy nowych 
krajów; że taki tryb rozwoju krajów kapitalistycznych nieuchronnie wywołuje 
konflikty i wojny między mocarstwami kapitalistycznymi o nowy podział już 
podzielonego świata; że te konflikty i wojny prowadzą do osłabienia 
imperializmu; że w związku z tym w światowym froncie imperializmu powstają 
słabe miejsca umożliwiające przełamanie go w tych czy innych krajach; że 
wobec tego zwycięstwo socjalizmu w poszczególnych krajach staje się możliwe. 

Wiadomo, że zupełnie niedawno jeszcze Anglia kroczyła na czele wszystkich 
innych paostw imperialistycznych. Wiadomo także, że Niemcy poczęły 
następnie wyprzedzad Anglię, żądając dla siebie miejsca „pod słoocem” kosztem 
innych paostw, a przede wszystkim kosztem Anglii. Wiadomo, że wojna 
imperialistyczna (lata 1914—1918) wybuchła właśnie w związku z tym stanem 
rzeczy. Obecnie, po wojnie imperialistycznej, Ameryka wysunęła się daleko 
naprzód, pozostawiając za sobą zarówno Anglię jak i inne mocarstwa 
europejskie. Nie ulega chyba wątpliwości, że okolicznośd ta jest brzemienna w 
nowe wielkie konflikty i wojny. 

Fakt, że front imperialistyczny został w związku z wojną imperialistyczną 
przerwany w Rosji — fakt ten dowodzi, że we współczesnych warunkach 
rozwoju kapitalizmu łaocuch frontu imperialistycznego będzie się przerywał 
niekoniecznie w kraju najbardziej rozwiniętego przemysłu, lecz tam, gdzie ten 
łaocuch jest najsłabszy, gdzie proletariat w walce z władzą imperializmu posiada 
poważnego sojusznika, np. chłopstwo, jak to było w Rosji. 

Jest zupełnie możliwe, że w przyszłości łaocuch frontu imperialistycznego 
przerwany zostanie w jednym z takich krajów, jak powiedzmy Indie, gdzie 
proletariat posiada poważnego sojusznika w postaci potężnego rewolucyjnego 
ruchu wyzwoleoczego. 

Mówiąc o możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju, Lenin, jak 
wiadomo, polemizował przede wszystkim z Trockim zarówno jak z 
socjaldemokracją. 

Jak Trocki reagował na artykuł Lenina i na tezę Lenina o możliwości zwycięstwa 
socjalizmu w jednym kraju? 

Oto, co wówczas pisał Trocki (w 1915 r.) w odpowiedzi na artykuł Lenina: 



17 
 

„Jedyny jako tako konkretny argument historyczny — mówi Trocki — przeciwko 
hasłu Stanów Zjednoczonych sformułowany został w szwajcarskim piśmie «Socjał-
Demokrat» (ówczesny centralny organ bolszewików, w którym właśnie ukazał się 

wspomniany artykuł Lenina. — J. St.) w następującym zdaniu: «Nierównomiernośd 

ekonomicznego i politycznego rozwoju jest bezwarunkowym prawem kapitalizmu». 
Stąd «Socjał-Demokrat» wyprowadzał wniosek, że możliwe jest zwycięstwo 
socjalizmu w jednym kraju i nie ma wobec tego potrzeby uzależniad dyktatury 
proletariatu w każdym paostwie z osobna od utworzenia Stanów Zjednoczonych 
Europy, że rozwój kapitalizmu w rozmaitych krajach odbywa się nierównomiernie, to 
argument bezsporny. Ale sama owa nierównomiernośd jest bardzo nierównomierna. 
Poziom kapitalistyczny Anglii, Austrii, Niemiec czy Francji nie jest jednakowy. Ale w 
porównaniu z Afryką i Azją wszystkie te kraje stanowią kapitalistyczną «Europę», 
dojrzałą do rewolucji socjalnej. To, że żaden kraj nie powinien «czekad» na inne kraje 
w swej walce — to prawda elementarna, którą pożytecznie jest powtarzad i należy 
powtarzad, by idei równoległej akcji międzynarodowej nie zastępowała idea 
wyczekującej międzynarodowej bezczynności. Nie czekając na innych rozpoczynamy i 
prowadzimy walkę na gruncie narodowym z całkowitym przeświadczeniem, że nasza 
inicjatywa będzie bodźcem do walki w innych krajach; gdyby to zaś nie nastąpiło, to 
beznadziejne byłoby sądzid — świadczy o tym zarówno doświadczenie historyczne jak 
i rozumowanie teoretyczne — że na przykład Rosja rewolucyjna mogłaby się ostad 
wobec konserwatywnej Europy, lub też, że socjalistyczne Niemcy mogłyby istnied 
izolowane w świecie kapitalistycznym” (patrz t. III dzieł Trockiego, cz. 1, str. 89—90). 

Tak pisał Trocki w roku 1915 w gazecie paryskiej „Nasze Słowo”7, przy czym 
artykuł ten przedrukowany został później w Rosji w zbiorze artykułów Trockiego 
pod tytułem „Program pokoju”, opublikowanym po raz pierwszy w sierpniu 
1917 roku. 

Widzicie, towarzysze, że w tych dwu cytatach z Lenina i Trockiego 
przeciwstawiają się sobie nawzajem dwie różne tezy. Podczas gdy Lenin uważa, 
iż zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju jest możliwe, że proletariat po 
zdobyciu władzy nie tylko może ją utrzymad, ale może pójśd jeszcze dalej, 
wywłaszczając kapitalistów i organizując gospodarkę socjalistyczną po to, by 
udzielid efektywnego poparcia proletariuszom krajów kapitalistycznych, Trocki, 
przeciwnie, uważa, że jeśli zwycięska rewolucja w jednym kraju nie wywoła w 
najbliższym czasie zwycięstwa rewolucji w innych krajach, to proletariat kraju 
zwycięskiego nie potrafi nawet utrzymad władzy (nie mówiąc już o tym, że nie 
potrafi zorganizowad socjalistycznej gospodarki), albowiem jak mówi Trocki, 
beznadziejne jest sądzid, że władza rewolucyjna w Rosji może się ostad wobec 
konserwatywnej Europy. 

Są to dwa całkowicie różne punkty widzenia, dwa całkowicie różne stanowiska. 
U Lenina proletariat, który zdobył władzę, stanowi siłę najbardziej aktywną i 
najbardziej pełną inicjatywy, organizującą gospodarkę socjalistyczną i idącą 
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dalej dla poparcia proletariuszy innych krajów. U Trockiego, przeciwnie, 
proletariat, który zdobył władzę, przekształca się w siłę na pół bierną, 
wymagającą niezwłocznej pomocy w postaci niezwłocznego zwycięstwa 
socjalizmu w innych krajach i czującą się jak na biwaku, pod groźbą niezwłocznej 
utraty władzy. No, a jeśli niezwłoczne zwycięstwo rewolucji w innych krajach nie 
nastąpi — co wtedy? Wtedy trzeba zwijad kramik. (Głos z miejsca: „I w 
krzaki”). Tak, i w krzaki. Zupełnie słusznie, (śmiech).  

Mógłby ktoś powiedzied, że ta różnica zdao między Leninem a Trockim 
reprezentuje dziedzinę przeszłości, że później, w toku pracy ta różnica zdao 
dojśd mogła do minimum lub nawet zatrzed się zupełnie. Tak, mogła dojśd do 
minimum, a nawet zatrzed się. Ale niestety, nie nastąpiło ani jedno, ani drugie. 
Przeciwnie, ta różnica zdao utrzymała się w całej rozciągłości aż do dnia śmierci 
tow. Lenina. Istnieje ona i obecnie, jak sami widzicie. Przeciwnie, twierdzę, że ta 
różnica zdao między Leninem a Trockim i polemika na tym gruncie trwała przez 
cały czas, przy czym odpowiednie artykuły Lenina i Trockiego ukazywały się 
jeden po drugim i utajona polemika trwała nadal, chod, co prawda, bez wy-
mieniania nazwisk. 

Oto kilka faktów w tej sprawie. 

W roku 1921, kiedy wprowadziliśmy nep, Lenin stawia ponownie zagadnienie 
możliwości zwycięstwa socjalizmu już w bardziej konkretnej postaci, jako za-
gadnienie możliwości zbudowania socjalistycznych fundamentów naszej 
ekonomiki na torach nepu. Pamiętacie, że w roku 1921, podczas wprowadzenia 
nepu, pewna częśd naszej partii, a zwłaszcza „opozycja robotnicza” zarzucała 
Leninowi, że wprowadzając nep zbacza on z drogi socjalizmu. Zapewne w 
odpowiedzi na to Lenin kilkakrotnie oświadczał wówczas w swych prze-
mówieniach i artykułach, że wprowadzając nep mamy na celu nie zejście z 
naszej drogi, lecz kontynuowanie jej w nowych warunkach w celu budowy 
„socjalistycznych fundamentów naszej ekonomiki”, „wespół z chłopstwem”, 
„pod kierownictwem klasy robotniczej” (patrz „Podatek żywnościowy” i inne 
artykuły Lenina na temat nepu). 

Jak gdyby w odpowiedzi na to, Trocki w styczniu 1922 roku drukuje 
„Przedmowę” do swej książki „Rok 1905”, w której komunikuje, że 
budownictwo socjalizmu w naszym kraju wespół z chłopstwem stanowi rzecz 
nieosiągalną, albowiem życie naszego kraju toczyd się będzie po linii wrogich 
kolizji między klasą robotniczą a chłopstwem, dopóki proletariat nie zwycięży na 
Zachodzie. 

Oto, co mówi Trocki w owej „Przedmowie”: 



19 
 

„Proletariat zdobywszy władzę znajdzie się we wrogich kolizjach nie tylko ze 
wszystkimi ugrupowaniami burżuazji, które popierały go w pierwszych okresach jego 
rewolucyjnej walki, lecz również z szerokimi masami chłopstwa, przy których pomocy 
objął władzę”, że „sprzeczności w sytuacji rządu robotniczego w kraju zacofanym, o 
przytłaczającej większości ludności chłopskiej, będą mogły znaleźd rozwiązanie 
jedynie w skali międzynarodowej, na arenie światowej rewolucji proletariatu” 
(Trocki, „Przedmowa” do książki „Rok 1905”, napisana w roku 1922). 

I tutaj więc, jak widzicie, przeciwstawiają się sobie nawzajem dwie różne tezy. 
Podczas gdy Lenin przyjmuje możliwośd budowania socjalistycznych 
fundamentów naszej ekonomiki wespół z chłopstwem i pod kierownictwem 
klasy robotniczej, u Trockiego, przeciwnie, okazuje się, że kierowanie 
chłopstwem przez proletariat i wspólne budowanie fundamentów socjalizmu to 
rzeczy nie- do zrealizowania, życie bowiem polityczne kraju przebiegad będzie 
we wrogich kolizjach między władzą robotniczą a większością chłopstwa, a 
kolizje te mogą byd rozstrzygnięte jedynie na arenie rewolucji światowej. 

Dalej. Mamy przemówienia Lenina na plenum Rady Moskiewskiej w rok później, 
w roku 1922, gdzie Lenin raz jeszcze powraca do zagadnienia zbudowania socja-
lizmu w naszym kraju. Mówi on: 

„Socjalizm nie jest już obecnie zagadnieniem odległej przyszłości lub jakiegoś 
oderwanego malowidła czy też jakiegoś świętego obrazka. Co do świętych obrazków, 
jesteśmy o nich nadal dawnego bardzo niepochlebnego zdania. Wciągnęliśmy 
socjalizm do życia codziennego i tutaj musimy zorientowad się. Oto, co stanowi 
zadanie dnia dzisiejszego, oto, co stanowi zadanie naszej epoki. Pozwólcie mi na 
zakooczenie wyrazid pewnośd, że bez względu na to, jak trudne jest to zadanie, bez 
względu na to, jak jest nowe w porównaniu z poprzednim naszym zadaniem i jak 
wiele trudności nam przysparza — my wszyscy razem, nie jutro, ale w ciągu kilku lat, 
wszyscy razem rozwiążemy to zadanie za wszelką cenę, tak że z Rosji nepowskiej 
powstanie Rosja socjalistyczna” (patrz t. XXVII, str. 366). 

Jak gdyby w odpowiedzi na to, czy też, byd może, dla wyjaśnienia tego, co 
mówił Trocki w przytoczonym powyżej cytacie, Trocki publikuje w roku 1922 
„Posłowie” do swej broszury „Program pokoju” i tam powiada: 

„Powtarzające się kilkakrotnie W « Programie pokoju» twierdzenie, iż rewolucja 
proletariacka nie może zakooczyd się zwycięsko w ramach narodowych, wydad się 
może niektórym czytelnikom obalone przez pięcioletnie prawie doświadczenie naszej 
Republiki Radzieckiej. Wniosek taki jednak byłby bezpodstawny. Fakt, iż paostwo 
robotnicze utrzymało się przeciwko całemu światu w jednym kraju, w dodatku 
zacofanym, świadczy o olbrzymiej potędze proletariatu, który w innych krajach, 
bardziej przodujących, bardziej cywilizowanych, zdolny będzie zaprawdę dokonywad 
cudów. Ale obroniwszy się w sensie politycznym i wojskowym jako paostwo, nie 
doszliśmy ani nawet nie zbliżyliśmy się do stworzenia społeczeostwa socja-
listycznego... Dopóki w pozostałych paostwach europejskich przy władzy znajduje się 
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burżuazja, musimy w walce z izolacją ekonomiczną szukad porozumienia ze światem 
kapitalistycznym, zarazem możemy powiedzied z pewnością, że porozumienia te w 
najlepszym wypadku mogą dopomóc nam do zaleczenia tych czy owych ran 
gospodarczych, uczynienia takiego czy innego kroku naprzód, ale że rzeczywisty 
rozwój gospodarki socjalistycznej w Rosji stanie się możliwy jedynie po zwycięstwie 
proletariatu w głównych krajach Europy” (patrz t. III dzieł Trockiego, cz. I, str. 92—
93). 

I tutaj, jak widzicie, przeciwstawiają się sobie nawzajem dwie przeciwstawne 
tezy Lenina i Trockiego. Podczas gdy Lenin uważa, że wciągnęliśmy już socjalizm 
do życia codziennego i że mimo trudności posiadamy wszelką możliwośd, by z 
Rosji nepowskiej zrobid Rosję socjalistyczną, Trocki, przeciwnie, sądzi, że nie 
tylko nie możemy z dzisiejszej Rosji zrobid Rosji socjalistycznej, ale nie możemy 
nawet osiągnąd rzeczywistego rozwoju gospodarki socjalistycznej do czasu 
zwycięstwa proletariatu w innych krajach. 

Mamy wreszcie notatki tow. Lenina w postaci artykułów „O spółdzielczości” i „O 
naszej rewolucji” (przeciwko Suchanowowi), pisane przez Lenina przed śmiercią 
i pozostawione nam jako jego testament polityczny. Notatki te są godne uwagi z 
tego względu, że Lenin znów stawia w nich zagadnienie możliwości zwycięstwa 
socjalizmu w naszym kraju i daje tego rodzaju sformułowania, że nie 
pozostawiają one miejsca dla jakichkolwiek wątpliwości. Oto, co mówi on w 
notatkach „O naszej rewolucji”: 

…Nieskooczenie szablonowy jest ich (bohaterów II Międzynarodówki. — J. StJ 
argument, który wykuli na pamięd w okresie rozwoju zachodnio-europejskiej 
socjaldemokracji, a który polega na tym, że nie dorośliśmy do socjalizmu, że brak nam 
— jak wyrażają się rozmaici «uczeni» panowie spośród nich — obiektywnych 
przesłanek ekonomicznych dla socjalizmu. I nikomu nie przychodzi do głowy zadad 
sobie pytanie: a czyż lud, który stanął wobec sytuacji rewolucyjnej takiej, jaka się 
wytworzyła podczas pierwszej wojny imperialistycznej, nie mógł, pod wpływem tej 
sytuacji bez wyjścia, rzucid się do takiej walki, która mu dawała chociażby jakie takie 
szanse zdobycia dla siebie niezupełnie zwykłych warunków dalszego rozwoju 
cywilizacji”... 
„Jeśli dla stworzenia socjalizmu trzeba określonego poziomu kultury (chociaż nikt nie 
potrafi wskazad, jaki jest ów określony «poziom kultury»), to czemu nie wolno zacząd z 
początku od zdobycia drogą rewolucyjną przesłanek tego określonego poziomu, a 
potem już, w oparciu o władzę robotniczo- chłopską i o ustrój radziecki, dopędzad inne 
narody”... 
„Aby stworzyd socjalizm, powiadacie, potrzebne jest ucywilizowanie. Bardzo dobrze. 
No, a dlaczegóż nie moglibyśmy najpierw stworzyd u siebie takich przesłanek 
ucywilizowania, jak przepędzenie obszarników i przepędzenie rosyjskich kapitalistów, 
a potem już rozpoczynad rozwój w kierunku socjalizmu? W jakich to książkach 
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wyczytaliście, że podobne odmiany zwykłego trybu historii są niedopuszczalne lub 
niemożliwe?” (patrz Lenin, t. XXVII, str. 399—401). 

A oto, co mówi Lenin w artykułach „O spółdzielczości”: 
„Istotnie, władza paostwowa nad wszystkimi wielkimi środkami produkcji, władza 
paostwowa w rękach proletariatu, sojusz tego proletariatu z wielu milionami 
drobnych i najdrobniejszych chłopów, zapewnienie temu proletariatowi kierow-
nictwa w stosunku do chłopstwa itd. — czyż to nie wszystko, czego trzeba, aby ze 
spółdzielczości, z samej tylko spółdzielczości, którą dawniej traktowaliśmy 
pogardliwie jako kramikarską i którą pod pewnym względem mamy prawo traktowad 
tak samo obecnie przy nepie, czyż to nie wszystko, co jest niezbędne do zbudowania 
społeczeostwa całkowicie socjalistycznego? Nie jest to jeszcze zbudowanie 
społeczeostwa socjalistycznego, lecz jest to wszystko, co jest niezbędne i 
wystarczające do tego zbudowania”* (patrz Lenin, t. XXVII, str. 392). 

Mamy więc w ten sposób dwie linie w zasadniczym zagadnieniu możliwości 
zwycięskiego budownictwa socjalizmu w naszym kraju, możliwości zwycięstwa 
elementów socjalistycznych naszej gospodarki nad elementami 
kapitalistycznymi, możliwośd bowiem zwycięstwa socjalizmu w naszym kraju 
oznacza, towarzysze, nie co innego, jeno możliwośd zwycięstwa socjalistycznych 
elementów naszej gospodarki nad elementami kapitalistycznymi — linię Lenina 
i leninizmu jako pierwszą i linię Trockiego i trockizmu jako drugą. Leninizm roz-
strzyga tę kwestię pozytywnie. Trockizm, przeciwnie, neguje możliwośd 
zwycięstwa socjalizmu w naszym kraju w oparciu o wewnętrzne siły naszej 
rewolucji. Jeśli pierwsza linia jest linią naszej partii, to druga linia stanowi 
zbliżenie się do poglądów socjaldemokracji. 

Dlatego właśnie w projekcie tez o bloku opozycyjnym powiedziano, że trockizm 
jest socjaldemokratycznym odchyleniem w naszej partii. 

Z tego wypływa również ten bezsporny fakt, że rewolucja nasza jest rewolucją 
socjalistyczną, że jest ona nie tylko sygnałem, bodźcem i punktem wyjścia dla 
rewolucji światowej, lecz jest i bazą, bazą niezbędną i wystarczającą do 
zbudowania całkowicie socjalistycznego społeczeostwa w naszym kraju. 

Tak więc możemy i powinniśmy pokonad elementy kapitalistyczne w naszej 
gospodarce, możemy i powinniśmy zbudowad społeczeostwo socjalistyczne w 
naszym kraju. Czy można jednak nazwad to zwycięstwem zupełnym, 
ostatecznym? Nie, nie można. Pokonad naszych kapitalistów możemy, budowad 
socjalizm i zbudowad go jesteśmy w stanie, ale nie znaczy to jeszcze, że 
jesteśmy w stanie w ten sposób zabezpieczyd kraj dyktatury proletariatu przed 
niebezpieczeostwem z zewnątrz, przed niebezpieczeostwem interwencji i 
związanej z nią restauracji, przywrócenia starego ładu. Nie żyjemy na wyspie, 
żyjemy w otoczeniu kapitalistycznym. Fakt, że budujemy socjalizm i 
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rewolucjonizujemy w ten sposób robotników krajów kapitalistycznych, nie może 
nie wywoład nienawiści i wrogości ze strony całego świata kapitalistycznego. 
Sądzid, że świat kapitalistyczny może spoglądad obojętnie na nasze osiągnięcia 
na froncie gospodarczym, na osiągnięcia, które rewolucjonizują klasę robotniczą 
całego świata — znaczy ulegad złudzeniu. Dlatego, dopóki pozostajemy w 
kapitalistycznym otoczeniu, dopóki proletariat nie zwyciężył przynajmniej w 
szeregu krajów, nie możemy uważad naszego zwycięstwa za ostateczne, a zatem 
bez względu na sukcesy, jakie moglibyśmy osiągnąd w naszym budownictwie, 
nie możemy uważad, że kraj dyktatury proletariatu jest zabezpieczony przed 
niebezpieczeostwami z zewnątrz. Dlatego, aby zwyciężyd ostatecznie, należy 
dopiąd tego, by obecne kapitalistyczne otoczenie zmieniło się w otoczenie 
socjalistyczne, należy dopiąd tego, by proletariat zwyciężył przynajmniej jeszcze 
w kilku krajach. Tylko w tym wypadku można uważad nasze zwycięstwo za 
ostateczne. 

Oto, dlaczego traktujemy zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju nie jako cel 
sam w sobie, nie jako coś samowystarczalnego, lecz jako oparcie, jako środek, 
jako drogę do zwycięstwa rewolucji proletariackiej w innych krajach. 

Oto, co pisał na ten temat tow. Lenin: 
„Żyjemy — mówi Lenin — nie tylko w paostwie, lecz i w systemie paostw i istnienie 
Republiki Radzieckiej obok paostw imperialistycznych jest na dłuższą metę nie do po-
myślenia. Koniec kooców zwycięży albo jedno, albo drugie. A zanim ten koniec 
nastąpi, nieunikniony jest szereg najbardziej straszliwych stard między Republiką 
Radziecką a paostwami burżuazyjnymi. Znaczy to, że klasa panująca, proletariat, jeśli 
tylko chce i będzie panowad, musi tego dowieśd również swą organizacją wojskową” 
(patrz t. XXIV, str. 122). 

Z tego wynika, że niebezpieczeostwo interwencji wojennej istnieje i będzie 
jeszcze istniało przez długi czas. 

Inna kwestia, czy kapitaliści mogą obecnie podjąd poważną interwencję 
przeciwko Republice Radzieckiej. To jeszcze pytanie. Wiele tu zależy od postawy 
robotników w krajach kapitalistycznych, od ich sympatii dla kraju dyktatury 
proletariatu, od stopnia ich wierności dla sprawy socjalizmu. Że robotnicy 
krajów kapitalistycznych nie mogą obecnie poprzed naszej rewolucji rewolucją 
przeciwko własnym kapitalistom — to na razie pozostaje faktem. Ale że 
kapitaliści nie są w stanie pchnąd „swoich” robotników na wojnę przeciwko 
naszej republice — to także jest faktem. A wojowad z krajem dyktatury 
proletariatu bez robotników w dzisiejszych czasach nie można nie narażając 
kapitalizmu na śmiertelne niebezpieczeostwo, świadczą o tym niezliczone de-
legacje robotnicze, które przyjeżdżają do naszego kraju, by przyjrzed się naszej 
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pracy nad budowaniem socjalizmu. Świadczy o tym ta głęboka sympatia, jaką 
darzy Republikę Radziecką klasa robotnicza całego świata. Na tej sympatii 
właśnie opiera się dziś pozycja międzynarodowa naszej republiki. Bez tej 
sympatii mielibyśmy obecnie szereg nowych prób interwencji, przerwę w na-
szym budownictwie, nie mielibyśmy okresu „wytchnienia”. 

Ale jeśli świat kapitalistyczny nie jest obecnie w stanie zorganizowad wojennej 
interwencji przeciwko naszemu krajowi, nie znaczy to jeszcze, że nigdy nie bę-
dzie mógł tego uczynid. Kapitaliści w każdym razie nie śpią i czynią wszystko, aby 
osłabid pozycję międzynarodową naszej republiki i stworzyd przesłanki dla inter-
wencji. Dlatego nie wolno uważad za wykluczone zarówno prób interwencji jak i 
związanej z nimi możliwości restauracji starego ładu w naszym kraju. 

Dlatego rację miał Lenin, gdy mówił: 
„Dopóki nasza Republika Radziecka pozostaje samotną peryferią całego świata 
kapitalistycznego, dopóty myśled... o zniknięciu tych czy owych niebezpieczeostw 
byłoby zupełnie śmiesznym fantazjowaniem i utopizmem. Rzecz prosta, dopóki 
pozostają takie zasadnicze przeciwieostwa — pozostają również niebezpieczeostwa i 
nigdzie uciec przed nimi nie można” (patrz t. XXVI, str. 29). 

Oto, dlaczego Lenin mówi, że: 
„Zwyciężyd ostatecznie można tylko w skali światowej i tylko wspólnym wysiłkiem 
robotników wszystkich krajów” (patrz t. XXIII, str. 9). 

A zatem, co to jest zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju? 

Znaczy to zdobyd dyktaturę proletariatu i zbudowad socjalizm, przezwyciężając 
w ten sposób kapitalistyczne elementy w naszej gospodarce w oparciu o siły 
wewnętrzne naszej rewolucji. 

Co to jest ostateczne zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju? 

Znaczy to stworzenie całkowitej gwarancji przed interwencją i próbami 
restauracji, w oparciu o zwycięstwo rewolucji socjalistycznej przynajmniej w 
kilku krajach. 

Jeśli możliwośd zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju oznacza możliwośd 
rozwiązania sprzeczności wewnętrznych, których przezwyciężenie jest 
całkowicie możliwe dla jednego kraju (mamy na myśli oczywiście nasz kraj), to 
możliwośd ostatecznego zwycięstwa socjalizmu oznacza możliwośd rozwiązania 
sprzeczności zewnętrznych pomiędzy krajem socjalizmu a krajami kapitalizmu, 
sprzeczności, które mogą byd przezwyciężone jedynie siłami rewolucji 
proletariackiej w kilku krajach. 
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Kto miesza te dwa szeregi sprzeczności, ten jest albo beznadziejnym 
mętniakiem, albo niepoprawnym oportunistą. 

Taka jest zasadnicza linia naszej partii. 

 

3. REZOLUCJA XIV KONFERENCJI RKP(b) 

 

Ta linia naszej partii uzyskała po raz pierwszy oficjalny wyraz w znanej rezolucji 
XIV Konferencji w sprawie sytuacji międzynarodowej, stabilizacji kapitalizmu i 
budownictwa socjalizmu w jednym kraju. Sądzę, że rezolucja ta stanowi jeden z 
najdonioślejszych dokumentów partyjnych w dziejach naszej partii nie tylko 
dlatego, że jest potężną manifestacją na rzecz linii leninowskiej w zagadnieniu 
budownictwa socjalizmu w naszym kraju, ale i dlatego, że zarazem jest bez-
pośrednim potępieniem trockizmu. Sądzę, że nie od rzeczy będzie przypomnied 
najważniejsze punkty tej rezolucji, uchwalonej — jakkolwiek mogłoby się to 
wydad dziwne — na podstawie referatu Zinowjewa. (Porus z e n i e  n a  
s a l i ) .  

Oto, co mówi ta rezolucja o zwycięstwie socjalizmu w jednym kraju: 
„W ogóle zwycięstwo socjalizmu (nie w sensie ostatecznego zwycięstwa) w jednym 
kraju jest bezwarunkowo możliwe” 8. 

W kwestii ostatecznego zwycięstwa socjalizmu rezolucja głosi: 
„...Istnienie dwóch całkowicie przeciwstawnych systemów społecznych powoduje 
stałą groźbę blokady kapitalistycznej, innych form nacisku ekonomicznego, zbrojnej 
interwencji, restauracji. Jedyną gwarancją ostatecznego zwycięstwa socjalizmu, tj. 
gwarancją przed restauracją, jest zatem zwycięska rewolucja socjalistyczna w szeregu 
krajów” 9. 

A oto, co mówi rezolucja w sprawie zbudowania całkowicie socjalistycznego 
społeczeostwa i w sprawie trockizmu: 

„Z tego bynajmniej nie wynika, że niemożliwe jest zbudowanie całkowicie 
socjalistycznego społeczeostwa w kraju tak zacofanym jak Rosja bez «pomocy 
paostwowej» (Trocki) krajów technicznie i gospodarczo bardziej rozwiniętych. Częścią 
składową trockistowskiej teorii permanentnej rewolucji jest twierdzenie, że 
«rzeczywisty rozwój gospodarki socjalistycznej w Rosji stanie się możliwy jedynie po 
zwycięstwie proletariatu w głównych krajach Europy» (Trocki, rok 1922) — twierdze-
nie skazujące proletariat ZSRR w obecnym okresie na fatalistyczną biernośd. 
Przeciwko podobnym «teoriom» tow. Lenin pisał: „Nieskooczenie szablonowy jest ich 
argument, który wykuli na pamięd w okresie rozwoju zachodnio-europejskiej so-
cjaldemokracji, a który polega na tym, że nie dorośliśmy do socjalizmu, że brak nam 
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— jak wyrażają się rozmaici «uczeni» panowie spośród nich — obiektywnych 
przesłanek ekonomicznych dla socjalizmu” (Notatki o Suchanowie). (Rezolucja XIV 
Konferencji RKP(b). „O zadaniach Kominternu i RKP(b) w związku z rozszerzonym 
plenum KWMK” 10). 

Sądzę, że te podstawowe punkty rezolucji XIV Konferencji nie wymagają 
wyjaśnieo. Bardziej jasno i konkretnie wyrazid się nie można. Na szczególną 
uwagę zasługuje ten ustęp rezolucji, w którym między trockizmem a 
suchanowszczyzną postawiony został znak równania. A co to jest 
suchanowszczyzna? Ze znanych artykułów Lenina przeciwko Suchanowowi 
wiemy, że suchanowszczyzna — to odmiana socjaldemokratyzmu, 
mieoszewizmu. Należy to szczególnie podkreślid, aby zrozumied, dlaczego 
Zinowjew, który bronił tej rezolucji na XIV Konferencji, wyrzekł się jej później i 
przeszedł na stanowisko Trockiego, z którym teraz jest zblokowany. 

W związku z sytuacją międzynarodową rezolucja stwierdza dalej istnienie 
dwóch odchyleo od zasadniczej linii partii, mogących stworzyd 
niebezpieczeostwo dla partii. 

Oto, co rezolucja mówi o tych niebezpieczeostwach: 
„W związku z sytuacją, która się wytworzyła na arenie międzynarodowej, partii naszej 
mogą zagrażad w obecnym okresie dwa niebezpieczeostwa: 1) odchylenie w kierunku 
bierności, wypływające ze zbyt szerokiej interpretacji zarysowanej tu i ówdzie 
stabilizacji kapitalizmu i zwolnionego tempa rozwoju rewolucji międzynarodowej, 
brak dostatecznego bodźca do energicznej i systematycznej pracy nad zbudowaniem 
społeczeostwa socjalistycznego w ZSRR, mimo zwolnionego tempa rewolucji 
międzynarodowej. 2) Odchylenie w kierunku ograniczoności narodowej, zapominanie 
o międzynarodowych obowiązkach proletariackich rewolucjonistów, nieświadome 
lekceważenie jak najściślejszej zależności losów ZSRR od rozwijającej się, chodby 
nawet powolnie, międzynarodowej rewolucji proletariackiej, niezrozumienie tego, że 
nie tylko ruch międzynarodowy zainteresowany jest w istnieniu, utrwaleniu i 
zwiększeniu potęg) pierwszego paostwa proletariackiego na świecie, ale i dyktatura 
proletariatu w ZSRR zainteresowana jest w pomocy ze strony międzynarodowego 
proletariatu” (Rezolucja XIV Konferencji RKP(b) „O zadaniach Kominternu i RKP(b) w 
związku z rozszerzonym plenum KWMK”). 

Z cytatu tego widad, że XIV Konferencja mówiąc o pierwszym odchyleniu miała 
na względzie odchylenie w kierunku niewiary w zwycięstwo budownictwa 
socjalistycznego w naszym kraju, rozpowszechnione wśród trockistów. Mówiąc 
zaś o drugim odchyleniu miała na względzie odchylenie w kierunku 
zapominania o międzynarodowych perspektywach naszej rewolucji, dośd 
rozpowszechnione wśród niektórych pracowników na odcinku polityki 
międzynarodowej, spełzających czasem na pozycje ustalania „sfer wpływów” w 
krajach zależnych. 
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Potępiając oba te odchylenia cała partia i jej Komitet Centralny wypowiedziały 
zarazem walkę niebezpieczeostwom płynącym z tych odchyleo. 

Takie są fakty. 

Jak mogło się zdarzyd, że Zinowjew, który bronił rezolucji XIV Konferencji w 
specjalnym referacie, odszedł później od linii tej rezolucji, będącej zarazem linią 
leninizmu? Jak mogło się zdarzyd, że odchodząc od leninizmu rzucał zarazem 
pod adresem partii śmieszne zarzuty narodowej ograniczoności, osłaniając tymi 
zarzutami swoje odstępstwo od leninizmu — o tej kuglarskiej sztuczce spróbuję 
wam, towarzysze, właśnie opowiedzied. 

 

4. PRZEJŚCIE „NOWEJ OPOZYCJI” DO TROCKIZMU 

 

Rozbieżności między obecnymi przywódcami „nowej opozycji”, Kamieniewem i 
Zinowjewem, a Komitetem Centralnym naszej partii w kwestii budownictwa 
socjalizmu w naszym kraju po raz pierwszy przybrały jawną postad w przeddzieo 
XIV Konferencji. Mam na myśli jedno z posiedzeo Biura Politycznego KC w 
przeddzieo konferencji, na którym Kamieniew i Zinowjew próbowali bronid 
swoistego stanowiska w tej sprawie, nie mającego nic wspólnego z linią partii i 
zbieżnego w zasadzie ze stanowiskiem Suchanowa. 

Oto, co pisał o tym Komitet Moskiewski RKP(b) w odpowiedzi na znane 
oświadczenie byłego kierownictwa leningradzkiego w grudniu 1925 roku, tj. po 
7 miesiącach: 

„Nie tak dawno Kamieniew i Zinowjew bronili na Biurze Politycznym stanowiska, iż ze 
względu na nasze techniczne i ekonomiczne zacofanie nie będziemy rzekomo w 
stanie uporad się z naszymi trudnościami wewnętrznymi, jeśli nie uratuje nas 
rewolucja międzynarodowa. My natomiast, wespół z większością KC, sądzimy, że 
możemy budowad socjalizm, że budujemy go i zbudujemy mimo naszego zacofania 
technicznego i wbrew niemu. Sądzimy, że budownictwo to będzie się rozwijało, rzecz 
prosta, znacznie wolniej niż w warunkach światowego zwycięstwa, niemniej 
posuwamy się i będziemy się posuwali naprzód. Jesteśmy również zdania, że 
stanowisko Kamieniewa i Zinowjewa jest wyrazem niewiary w wewnętrzne siły naszej 
klasy robotniczej i idących za nią mas chłopskich. Uważamy, że to stanowisko oznacza 
zejście z pozycji leninowskiej” (patrz „Odpowiedź”). 

Muszę zaznaczyd, towarzysze, że tego oświadczenia Komitetu Moskiewskiego, 
wydrukowanego w „Prawdzie” w czasie pierwszych posiedzeo XIV Zjazdu, 
Kamieniew i Zinowjew nie usiłowali nawet obalid, milcząco przyznając w ten 
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sposób, że zarzuty wysunięte przez Komitet Moskiewski odpowiadają 
rzeczywistości. 

Na samej XIV Konferencji Kamieniew i Zinowjew formalnie uznali słusznośd linii 
partii w kwestii budownictwa socjalizmu w naszym kraju. Byli do tego zapewne 
zmuszeni przez okolicznośd, że stanowisko Kamienie- wa i Zinowjewa nie 
wzbudziło sympatii wśród członków KC. Co więcej, jak już mówiłem, Zinowjew 
bronił nawet na XIV Konferencji w specjalnym referacie znanej rezolucji XIV 
Konferencji, będącej, jak mieliście- okazję się przekonad, wyrazem linii naszej 
partii. Ale wypadki późniejsze dowiodły, że Zinowjew i Kamieniew bronili linii 
partii na XIV Konferencji tylko formalnie, zewnętrznie, w rzeczywistości zaś 
trwali na swoich pozycjach. Ukazanie się książki Zinowjewa „Leninizm” we 
wrześniu 1925 roku stanowi pod tym względem „wydarzenie” wyznaczające 
granicę między Zinowjewem, który bronił na XIV Konferencji linii partii, a 
Zinowjewem, który odszedł od linii partii, od leninizmu — na pozycje 
ideologiczne trockizmu. 

Oto, co pisze Zinowjew w swej książce: 
„Przez ostateczne zwycięstwo socjalizmu należy rozumied co najmniej: 1) likwidację 
klas, a zatem 2) zniesienie dyktatury jednej klasy, w danym wypadku dyktatury 
proletariatu”... „Aby jeszcze dokładniej uświadomid sobie — mówi dalej Zinowjew — 
jak stoi ta sprawa u nas w ZSRR w 1925 roku, należy rozróżniad dwie rzeczy: 1) 
zapewniona możliwośd budowania socjalizmu — taka możliwośd budowania 
socjalizmu całkowicie jest, rzecz jasna, do pomyślenia również w skali jednego kraju, i 
2) ostateczne zbudowanie i utrwalenie socjalizmu, tzn. realizacja ustroju 
socjalistycznego, społeczeostwa socjalistycznego” (patrz „Leninizm” Zinowjewa, str. 
291 1 293). 

Jak widzicie, wszystko zostało tu poplątane i przewrócone do góry nogami. 
Według Zinowjewa okazuje się, że zwyciężyd, w sensie zwycięstwa socjalizmu w 
jednym kraju — to znaczy mied możnośd budowania socjalizmu, ale nie mied 
możności zbudowania go. Budowad będąc pewnym, że się nie zbuduje. Oto, co 
u Zinowjewa, jak się okazuje, nazywa się zwycięstwem socjalizmu w jednym 
kraju. (Śmiech).  Co się tyczy zbudowania społeczeostwa socjalistycznego, to 
miesza on tę sprawę ze sprawą ostatecznego zwycięstwa, wykazując w ten 
sposób swe całkowite niezrozumienie całości zagadnienia zwycięstwa 
socjalizmu w naszym kraju. Budowad gospodarkę socjalistyczną, wiedząc, że się 
jej nie zbuduje — oto, do czego stoczył się Zinowjew. 

Nie ma potrzeby wykazywad, że takie stanowisko nie ma nic wspólnego z 
zasadniczą linią leninizmu w sprawie budowy socjalizmu. Nie ma potrzeby 
wykazywad, że takie stanowisko, które osłabia w proletariacie wolę budowania 
socjalizmu w naszym kraju i przez to samo hamuje rozwój rewolucji w innych 
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krajach, wywraca do góry nogami same podstawy internacjonalizmu. Jest to 
właśnie stanowisko, które zbiega się bezpośrednio z ideologicznymi pozycjami 
trockizmu i podaje im rękę. 

To samo powiedzied trzeba o wystąpieniach Zinowjewa na XIV Zjeździe w 
grudniu 1925 roku. Oto, co mówił on na XIV Zjeździe, krytykując Jakowlewa: 

„Spójrzcie, do czego na przykład dogadał się tow. Jakowlew na ostatniej kurskiej 
partyjnej konferencji gubernialnej. «Czy zdołamy w jednym kraju — zapytuje on — 

otoczeni ze wszystkich stron przez kapitalistycznych wrogów, czy zdołamy w takich 

warunkach w jednym kraju zbudowad socjalizm?» I odpowiada: «Na podstawie 
wszystkiego, co powiedziano, mamy prawo powiedzied, że nie tylko budujemy 
socjalizm, lecz że mimo iż na razie jesteśmy sami, iż na razie jesteśmy jedynym na 
świecie krajem radzieckim, paostwem radzieckim — my ten socjalizm zbudujemy» 
(„Kurskaja Prawda” nr 279 z dnia 8 grudnia 1925 r.) Czy to jest leninowskie 
postawienie sprawy, pyta Zinowjew, czy nie zalatuje od tego ograniczonością 
narodową?” (Zinowjew, słowo koocowe na XIV Zjeździe partii). 

Okazuje się, że Jako wlew, który bronił w zasadzie linii partii i leninizmu, 
zasługuje na zarzut ograniczoności narodowej. Okazuje się, że bronid linii partii, 
sformułowanej w znanej rezolucji XIV Konferencji, znaczy to wpadad w 
ograniczonośd narodową. To się u nas nazywa: stoczyd się! W tym właściwie 
kryje się całe kuglarstwo Zinowjewa, które polega na tym, że swe odstępstwo 
od leninizmu usiłuje on osłonid skierowanymi przeciw leninowcom śmiesznymi 
zarzutami narodowej ograniczoności. 

Dlatego tezy o bloku opozycyjnym mówią czystą prawdę, gdy stwierdzają, że 
„nowa opozycja” przeszła na stronę trockizmu w podstawowym zagadnieniu 
możliwości zwycięstwa socjalizmu w naszym kraju lub, co na jedno wychodzi, w 
zagadnieniu charakteru i perspektyw naszej rewolucji. 

Nieco odmienne stanowisko w tej sprawie zajmuje formalnie Kamieniew, co 
należy tu zaznaczyd. Faktem jest, że Kamieniew wbrew Zinowjewowi oświadczył 
otwarcie zarówno na XIV Konferencji partyjnej jak i na XIV Zjeździe partii, że 
solidaryzuje się z linią partii w zagadnieniu budownictwa socjalizmu w naszym 
kraju. Niemniej jednak XIV Zjazd nie potraktował oświadczenia Kamieniewa 
poważnie, nie uwierzył mu na słowo, zaliczając go w swej rezolucji do 
sprawozdania KC do grupy ludzi, którzy odeszli do leninizmu. Dlaczego? Dlatego 
że Kamieniew nie chciał i nie uznał za potrzebne poprzed czynem swego 
oświadczenia o solidarności z linią partii. A co to znaczy poprzed czynem swe 
oświadczenie? Znaczy to zerwad z tymi, którzy walczą przeciwko linii partii. 
Partia zna niemało przykładów, kiedy ludzie, słownie deklarujący swą 
solidarnośd z partią, pozostawali jednocześnie w przyjaźni politycznej z elemen-
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tami prowadzącymi walkę przeciwko partii. Lenin w takich wypadkach zazwyczaj 
mawiał, że tacy „zwolennicy” linii partii gorsi są niż jej przeciwnicy. Wiadomo na 
przykład, że w okresie wojny imperialistycznej Trocki deklarował 
niejednokrotnie swą solidarnośd i oddanie dla zasad internacjonalizmu. A 
jednak Lenin nazywał go wówczas „pomocnikiem socjalszowinistów”. Dlaczego? 
Dlatego że deklarując swój internacjonalizm Trocki nie chciał jednocześnie 
zrywad z Kautskim i Martowem, Potresowem i Czcheidze. I Lenin miał, 
oczywiście, rację. Jeśli chcesz, by twoją deklarację brano poważnie — poprzyj tę 
deklarację czynem i zerwij przyjaźo polityczną z ludźmi, którzy walczą przeciwko 
linii partii. 

Oto, dlaczego sądzę, że oświadczenia Kamieniewa o jego solidarności z linią 
partii w kwestii budownictwa socjalizmu nie mogą byd traktowane poważnie, 
skoro nie chce on czynem poprzed swoich słów i pozostaje nadal w bloku z 
trockistami. 

 

5. TROCKIEGO SŁOWA BEZ POKRYCIA. SMIŁGA. RADEK 

 

Mógłby ktoś powiedzied: wszystko to pięknie i słusznie. Czy nie ma jednak 
jakichś podstaw i dokumentów świadczących, że przywódcy bloku 
opozycyjnego byliby skłonni zawrócid od socjaldemokratycznego odchylenia ku 
leninizmowi? Oto na przykład książka Trockiego „Ku socjalizmowi czy ku 
kapitalizmowi?” Czy ta książka nie oznacza czasem, że Trocki byłby skłonny 
wyrzec się swych zasadniczych błędów? Niektórzy sądzą nawet, że Trocki w tej 
książce istotnie wyrzekł się lub stara się wyrzec swych zasadniczych błędów. 
Jestem człowiekiem grzesznym, cierpię w tym wypadku na pewną niewiarę 
(śmiech) i muszę powiedzied, że przypuszczenia takie, niestety, zupełnie nie 
odpowiadają rzeczywistości. 

Oto na przykład najbardziej jaskrawy ustęp z książki Trockiego „Ku socjalizmowi 
czy ku kapitalizmowi?”: 

„Paostwowa Komisja Planowania (Gosplan) ogłosiła zestawienie cyfr «kontrolnych,, 
gospodarki narodowej ZSRR na rok 1925/26. Brzmi to wszystko bardzo sucho i że tak 
powiem, biurokratycznie. Ale w tych suchych kolumnach statystycznych i prawie 
równie suchych i wstrzemięźliwych objaśnieniach dźwięczy wspaniała muzyka 
historyczna rosnącego socjalizmu” (L. Trocki, „Ku socjalizmowi czy ku 
kapitalizmowi?”, wyd. „Gospodarka Planowa” 1925 r., str. 1). 

Cóż to jest „wspaniała muzyka historyczna rosnącego socjalizmu”? Jaki jest sens 
tego „wspaniałego” zwrotu, jeśli w ogóle posiada on jakikolwiek sens? Czy jest 
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tu odpowiedź lub chodby aluzja do odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest 
zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju? O historycznej muzyce rosnącego 
socjalizmu można było mówid zarówno w roku 1917, kiedyśmy obalili burżuazję, 
jak i w roku 1920, kiedyśmy przepędzili z naszego kraju interwentów, bo to była 
naprawdę wspaniała, historyczna muzyka rosnącego socjalizmu, kiedyśmy po 
obaleniu burżuazji w roku 1917 i po przepędzeniu interwentów pokazali całemu 
światu wspaniałe dowody siły i potęgi rosnącego w naszym kraju socjalizmu. Ale 
czyż ma to lub może mied jakiś związek z kwestią możliwości zwycięskiego 
budownictwa socjalizmu w naszym kraju? Możemy, powiada Trocki, ma-
szerowad ku socjalizmowi. Ale czy możemy dojśd do socjalizmu — oto, na czym 
polega zagadnienie. Maszerowad wiedząc, że nie dojdziemy do socjalizmu — czy 
to nie głupota? Nie, towarzysze, „wspaniały” frazes Trockiego o muzyce i tak 
dalej nie jest odpowiedzią na pytanie, lecz adwokackim kruczkiem i 
„muzycznymi” słowami bez pokrycia zamiast odpowiedzi na pytanie. ( G ł o s y  
n a  sali: „Słusznie!”) 

Myślę, że te wspaniałe muzyczne słowa bez pokrycia Trockiego można zaliczyd 
do tej samej kategorii, co słowa bez pokrycia przy zagadnieniu określenia lenini-
zmu, jakich użył w swoim czasie Trocki w swej broszurze „Nowy kurs”. Może 
zechcecie posłuchad: 

„Leninizm jako system rewolucyjnego działania zakłada istnienie wyczucia 
rewolucyjnego, wykształconego przez myśl i doświadczenie, będącego tym samym w 
dziedzinie społecznej, czym jest doznanie mięśniowe w pracy fizycznej” (L. Trocki, 
„Nowy kurs”, wyd. „Krasnaja Now” 1924 r., str. 47). 

Leninizm jako „doznanie mięśniowe w pracy fizycznej”. Prawda, że to i nowe, i 
oryginalne, i głębokie. Czyście coś z tego zrozumieli? (śmiech).  Wszystko to 
jest bardzo barwne, umuzykalnione i jeśli chcecie, nawet wspaniałe. Brak tylko 
„drobiazgu”: zwykłego i ludzkiego określenia leninizmu. 

Lenin miał na myśli właśnie takie przypadki szczególnego pasjonowania się 
Trockiego muzycznymi zwrotami, kiedy, na przykład, pisał o Trockim gorzkie, 
lecz prawdziwe słowa: 

„Nie wszystko złoto, co się świeci. Wiele jest blasku i hałasu w frazesach Trockiego, 
ale treści w nich nie ma” (patrz t. XVII, str. 383). 

Tak wygląda sprawa z książką Trockiego „Ku socjalizmowi czy ku 
kapitalizmowi?”, opublikowaną w 1925 roku. 

Co się tyczy okresu późniejszego, na przykład roku 1926, to posiadamy 
dokument z września 1926 roku, podpisany przez Trockiego, nie pozostawiający 
żadnych wątpliwości, że Trocki nadal trwa na swym odrzuconym przez partię 
stanowisku. Mam na myśli list Trockiego do opozycjonistów. 
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Oto, co głosi ten dokument: 
„Opozycja leningradzka w porę uderzyła na alarm z powodu zamazywania 
zróżniczkowania wsi, z powodu wzrostu kułactwa i wzrostu jego wpływu nie tylko na 
żywiołowe procesy gospodarcze, ale i na politykę Władzy Radzieckiej; z powodu tego, 
że w szeregach naszej własnej partii powstała pod opieką Bucharina szkoła 
teoretyczna, która jawnie odzwierciedla nacisk drobnomieszczaoskiego żywiołu w 
naszej gospodarce; opozycja leningradzka energicznie wystąpiła przeciwko teorii 
socjalizmu w jednym kraju jako teoretycznemu uzasadnieniu narodowej 
ograniczoności”... (Z załącznika do stenogramu posiedzeo BP KC WKP(b) z dnia 8 i 11 
października 1926 roku w sprawie sytuacji wewnątrzpartyjnej). 

Tu, w tym dokumencie, podpisanym przez Trockiego, powiedziane zostało 
wszystko: i to, że przywódcy „nowej opozycji” odeszli od leninizmu do 
trockizmu, i to, że Trocki trwa całkowicie i bez zastrzeżeo na swoich dawnych 
pozycjach socjaldemokratycznego odchylenia w naszej partii. 

No, a jak tam z innymi przywódcami bloku opozycyjnego, na przykład ze Smiłgą 
czy Radkiem? Myślę, że oni także są przywódcami bloku opozycyjnego. Czyż 
Smiłga i Radek — czy to nie przywódcy? Jak oni oceniają stanowisko partii, 
stanowisko leninizmu w zagadnieniu budownictwa socjalizmu w naszym kraju? 

Oto, co mówił na przykład Smiłga we wrześniu 1926 roku w Akademii 
Komunistycznej: 

„Twierdzę — powiada — że on (Bucharin. — J. St.) znajduje się całkowicie pod 
wpływem ideologii odbudowy, uważa on za udowodnione, że ekonomiczne zacofanie 
naszego kraju nie może stanowid przeszkody dla zbudowania ustroju socjalistycznego 
w Rosji... Uważam, że, niewątpliwie, zajmując się budownictwem socjalistycznym, 
budujemy socjalizm. Zachodzi jednak pytanie, czy okres odbudowy daje podstawę do 
zbadania na nowo, do rewizji centralnego punktu marksizmu i leninizmu, który 
polega na tym, że w jednym, technicznie zacofanym kraju zbudowad socjalizmu nie 
podobna”  (Smiłga, przemówienie w Akademii Komunistycznej 26 września 1926 r. w 
sprawie cyfr kontrolnych). 

I tu, jak widzicie, „stanowisko” całkowicie zbieżne ze stanowiskiem p. 
Suchanowa w podstawowym zagadnieniu charakteru i perspektyw naszej 
rewolucji. Czyż nie jest prawdą, że stanowisko Smiłgi odpowiada w zupełności 
stanowisku Trockiego, które nazwałem i nazwałem słusznie — stanowiskiem 
socjaldemokratycznego odchylenia? (Głosy: „Słusznie!”) 

Czy można uważad, że blok opozycyjny jest odpowiedzialny za tego rodzaju 
wystąpienia Smiłgi? Można i należy. Czy blok opozycyjny próbował kiedykolwiek 
odgrodzid się od Smiłgi? Nie, nie próbował. Przeciwnie, na wszelkie sposoby 
zachęcał Smiłgę do jego przemówieo w Akademii Komunistycznej. 
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A oto inny przywódca, Radek, który występował w Akademii Komunistycznej 
wraz ze Smiłgą gromiąc straszliwie takich ludzi jak my. (śmiech).  Posiadamy 
dokument stwierdzający, że Radek chichotał i szydził z teorii zbudowania 
socjalizmu w naszym kraju, nazywając ją teorią budowy socjalizmu „w jednym 
powiecie” czy nawet „na jednej ulicy”, przy czym, w odpowiedzi na repliki 
towarzyszy, że jest to „idea leninowska”, Radek oświadczył: 

„Źle czytaliście Lenina. Gdyby Włodzimierz Iljicz żył, powiedziałby, że to 
szczedrinowska idea. U Szczedrina w „Pompadurach” jest jeden taki Pompadur, który 
buduje liberalizm w jednym powiecie”. (Przemówienie Radka w Akademii Komu-
nistycznej). 

Czy te trywialne i liberalistyczne prześmiewki Radka z idei budownictwa 
socjalizmu w jednym kraju można nazwad inaczej niż całkowitym zerwaniem z 
leninizmem? Czy blok opozycyjny jest odpowiedzialny za te trywialności Radka? 
Niewątpliwie tak. Dlaczegóż więc nie odgradza się od niego? Dlatego, że blok 
opozycyjny nie zamierza zejśd ze swego stanowiska odstępstwa od leninizmu. 

 

6. DECYDUJĄCE ZNACZENIE ZAGADNIENIA PERSPEKTYW NASZEGO 
BUDOWNICTWA 

 

Mógłby ktoś zapytad: po co te wszystkie spory co do charakteru i perspektyw 
naszej rewolucji, po co spory na temat tego, co będzie w przyszłości lub co może 
byd w przyszłości — czyż nie lepiej odrzucid precz wszystkie te spory i zająd się 
praktyczną pracą? 

Uważam, towarzysze, że takie postawienie sprawy jest z gruntu niesłuszne. 

Nie możemy iśd naprzód, nie wiedząc, dokąd należy iśd, nie znając celu, do 
którego idziemy. Nie możemy budowad bez perspektywy, bez pewności, że 
skoro rozpoczynamy budowę socjalistycznej gospodarki, zdołamy tę gospodarkę 
zbudowad. Bez jasnych perspektyw, bez jasnych celów partia nie może kierowad 
budownictwem. Nie możemy żyd według recepty Bernsteina: „Ruch jest 
wszystkim, cel niczym”. My, jako rewolucjoniści, winniśmy, przeciwnie, nasz 
ruch naprzód, naszą działalnośd praktyczną podporządkowad podstawowemu 
klasowemu celowi proletariackiego budownictwa. Bez tego stoczymy się w 
błoto oportunizmu w sposób nieuchronny i niewątpliwy. 

Dalej. Masy robotnicze bez jasnych perspektyw naszego budownictwa, bez 
pewności, że zbudują socjalizm, nie mogą świadomie uczestniczyd w tym 
budownictwie, nie mogą świadomie kierowad chłopstwem. Bez pewności, że 
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socjalizm będzie zbudowany, nie może byd woli budowania socjalizmu. Któż 
zechce budowad wiedząc, że nie zbuduje? Brak socjalistycznych perspektyw na-
szego budownictwa prowadzi więc w sposób nieuchronny i niewątpliwy do 
osłabienia w proletariacie woli tego budownictwa. 

Dalej. Osłabienie w proletariacie woli budownictwa socjalizmu nie może nie 
wywoład wzmocnienia elementów kapitalistycznych w naszej gospodarce. Cóż 
bowiem znaczy budowad socjalizm, jeśli nie pokonad elementy kapitalistyczne w 
naszej gospodarce. Nastroje upadku i defetyzmu w klasie robotniczej nie mogą 
nie pobudzad nadziei elementów kapitalistycznych na odbudowę starego ładu. 
Kto nie docenia decydującego znaczenia socjalistycznych perspektyw naszego 
budownictwa, ten dopomaga elementom kapitalistycznym w naszej 
gospodarce, ten kultywuje kapitulanctwo. 

I wreszcie, osłabienie w proletariacie woli zwycięstwa nad elementami 
kapitalistycznymi w naszej gospodarce, hamując nasze budownictwo 
socjalistyczne, nie może nie hamowad rozwoju rewolucji międzynarodowej we 
wszystkich krajach. Nie należy zapominad, że proletariat światowy patrzy na 
nasze budownictwo gospodarcze i na nasze osiągnięcia na tym froncie z 
nadzieją, że wyjdziemy z tej walki zwycięsko, że uda nam się zbudowad 
socjalizm. Niezliczone mnóstwo delegacji robotniczych, które przyjeżdżają do 
nas z Zachodu i wnikają we wszystkie szczegóły naszego budownictwa, 
świadczy, że nasza walka na froncie budownictwa posiada ogromne znaczenie 
międzynarodowe w sensie jej rewolucjonizującego wpływu na proletariuszy 
wszystkich krajów. Kto usiłuje pomniejszad socjalistyczne perspektywy naszego 
budownictwa, ten usiłuje tłumid nadzieje międzynarodowego proletariatu na 
nasze zwycięstwo, a kto tłumi te nadzieje, ten gwałci elementarne wymagania 
proletariackiego internacjonalizmu. Lenin po tysiąckrod miał rację, gdy mówił: 

„Najważniejszy wpływ na międzynarodową rewolucję wywieramy obecnie przez 
naszą politykę gospodarczą. Wszyscy patrzą na Rosyjską Republikę Radziecką, 
wszyscy ludzie pracy we wszystkich krajach świata, bez żadnego wyjątku i bez żadnej 
przesady... Na ten grunt przeniesiona została walka w skali światowej. Jeśli 
rozstrzygniemy to zadanie — to wygraliśmy w skali międzynarodowej z całą 

pewnością i ostatecznie. Dlatego zagadnienia budownictwa gospodarczego nabierają 

dla nas znaczenia zupełnie wyjątkowego. Na tym froncie powinniśmy odnieśd 
zwycięstwo przez powolne, stopniowe — szybkie jest niemożliwe — ale 
nieprzerwane wznoszenie się i ruch naprzód” * (patrz t. XXVI, str. 410—411). 

Oto, dlaczego sądzę, że nasze spory co do możliwości zwycięstwa socjalizmu w 
naszym kraju posiadają ogromne znaczenie, w sporach tych bowiem wykuwa się 
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i kształtuje rozwiązanie zagadnienia perspektyw naszej pracy, celów klasowych 
naszej pracy, zasadniczej linii tej pracy na najbliższy okres. 

Oto, dlaczego sądzę, że zagadnienie socjalistycznych perspektyw naszego 
budownictwa posiada dla nas pierwszorzędne znaczenie. 
 

7. PERSPEKTYWY POLITYCZNE BLOKU OPOZYCYJNEGO 

 

Perspektywy polityczne bloku opozycyjnego wyrastają z podstawowego błędu 
opozycjonistów w sprawie charakteru i perspektyw naszej rewolucji. 

Skoro rewolucja międzynarodowa się odwleka, a opozycji brak wiary w 
wewnętrzne siły naszej rewolucji, przed opozycją stają dwie perspektywy: 

albo wyrodzenie się partii i aparatu paostwowego, faktyczne odejście 
„najlepszych elementów” (tzn. opozycji) komunizmu od władzy i utworzenie z 
tych elementów nowej, „czysto proletariackiej” partii, znajdującej się w opozycji 
do oficjalnej, nie „czysto” proletariackiej partii (perspektywa Ossowskiego); 

albo próby podawania swej własnej niecierpliwości za rzeczywistośd, 
nieuznawanie częściowej stabilizacji kapitalizmu i „nadludzkie”, „bohaterskie” 
skoki i wypady zarówno w dziedzinę polityki wewnętrznej (hiper- 
industrializacja) jak i w dziedzinę polityki zagranicznej („ultralewicowe” frazesy i 
gesty). 

Sądzę, że spośród wszystkich opozycjonistów Ossowski jest najśmielszy i 
najodważniejszy. Gdyby blok opozycyjny miał dośd odwagi i konsekwencji, 
powinien był pójśd drogą Ossowskiego. Ponieważ jednak blokowi 
opozycyjnemu brak zarówno konsekwencji jak i odwagi, stacza się na drogę 
drugiej perspektywy, na drogę „nadludzkich” skoków i „bohaterskich” 
wypadów w dziedzinę obiektywnego biegu rzeczy. 

Stąd negowanie częściowej stabilizacji kapitalizmu, hasło oddalenia się czy 
nawet wystąpienia ze związków zawodowych na Zachodzie, żądanie 
rozsadzenia Komitetu Angielsko-Rosyjskiego, żądanie uprzemysłowienia 
naszego kraju nieomal w ciągu pół roku itd. 

Stąd awanturniczośd w polityce bloku opozycyjnego. 

W związku z tym specjalnego znaczenia nabiera teoria bloku opozycyjnego (czyli 
teoria trockizmu) przeskakiwania u nas, w naszym kraju, przez chłopstwo, w 
sprawie uprzemysłowienia naszego kraju, teoria przeskakiwania przez 
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reakcyjnośd związków zawodowych tam, na Zachodzie, zwłaszcza w związku ze 
strajkiem w Anglii. 

Blok opozycyjny sądzi, że skoro partia opracowała słuszną linię, to zupełnie 
wystarcza, aby partia niezwłocznie i natychmiast stała się masowa, aby partia 
niezwłocznie i natychmiast mogła poprowadzid masy do decydującej walki. Blok 
opozycyjny nie rozumie, że taki stosunek do kwestii kierowania masami nie ma 
nic wspólnego ze stanowiskiem leninizmu. 

Czy Tezy Kwietniowe Lenina o rewolucji radzieckiej, sformułowane wiosną 1917 
roku, były słuszne? Tak, były słuszne. Dlaczego więc Lenin nie wzywał wówczas 
do niezwłocznego obalenia rządu Kiereoskiego? Dlaczego walczył z 
„ultralewicowymi” grupami w naszej partii, które wysunęły wówczas hasło 
niezwłocznego obalenia Rządu Tymczasowego? Ponieważ Lenin wiedział, że dla 
dokonania rewolucji nie wystarcza, by partia miała słuszną linię. Ponieważ Lenin 
wiedział, że dla dokonania rewolucji niezbędny jest jeszcze jeden warunek, a 
mianowicie, aby masy, szerokie masy robotnicze z własnego doświadczenia 
nabrały przekonania o słuszności linii partii. A do tego z kolei potrzebny jest 
czas, nieustanna praca partii w masach, nieustanna praca przekonywania mas o 
słuszności linii partii. Właśnie dlatego Lenin, formułując swe rewolucyjne Tezy 
Kwietniowe, wysuwał jednocześnie hasło „cierpliwego” propagowania w 
masach słuszności tych tez. Ta cierpliwa praca zajęła wówczas 8 miesięcy. Ale 
były to miesiące rewolucyjne, które znaczą co najmniej tyle, co lata zwykłych 
„konstytucyjnych” czasów. Wygraliśmy Rewolucję Październikową dlatego, że 
umieliśmy odróżniad słusznośd linii partii od tego, czy masy uznały słusznośd tej 
linii. Tego nie rozumieją i nie chcą zrozumied opozycyjni bohaterowie 
„nadludzkich” skoków. 

Czy linia angielskiej partii komunistycznej w okresie strajku w Anglii była 
słuszna? Tak, w zasadzie była słuszna. Dlaczegóż więc nie zdołała ona od razu 
pociągnąd za sobą milionowych mas robotników angielskich? Dlatego że nie 
zdążyła i nie mogła zdążyd w krótkim czasie przekonad mas o słuszności swojej 
linii. Dlatego że między opracowaniem słusznej linii partii a tym, aby partia 
poprowadziła za sobą milionowe masy, istnieje odstęp czasu mniejszy lub 
większy, odstęp, w ciągu którego partia powinna prowadzid nieustanną pracę 
przekonywania mas o słuszności swej polityki. Tego odstępu nie można 
przeskoczyd. Głupotą jest sądzid, że można go przeskoczyd. Można go jedynie 
przebyd i przezwyciężyd przez cierpliwą pracę nad politycznym uświadomie-
niem mas. 
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Tych elementarnych prawd leninowskiego kierownictwa masami blok 
opozycyjny nie rozumie i w tym należy doszukiwad się jednego ze źródeł jego 
błędów politycznych. 

Oto jedna z wielu próbek polityki „nadludzkich” skoków i rozpaczliwych gestów 
Trockiego: 

„Proletariat rosyjski — twierdził w swoim czasie Trocki — znalazłszy się przy władzy, 
chociażby tylko na skutek chwilowej koniunktury naszej rewolucji burżuazyjnej, 
napotka zorganizowaną wrogośd reakcji światowej i gotowośd zorganizowanej 
pomocy ze strony światowego proletariatu. Pozostawiona własnym swym siłom klasa 
robotnicza Rosji zostanie niechybnie zduszona przez kontrrewolucję w chwili, gdy 
chłopstwo odwróci się od niej. Nie pozostanie jej nic innego, jeno związad losy swego 
politycznego panowania, a więc i losy całej rewolucji rosyjskiej z losami rewolucji 
socjalistycznej w Europie. Całą olbrzymią siłę paostwowo-polityczną, jaką mu da 
chwilowa koniunktura w rosyjskiej rewolucji burżuazyjnej, rzuci na szalę walki 
klasowej całego świata kapitalistycznego. Z władzą paostwową w ręku, z 
kontrrewolucją za plecami, z reakcją europejską przed sobą rzuci ona swym 
współbraciom na całym świecie stare wezwanie, które tym razem będzie hasłem 
ostatniego szturmu: «Proletariusze wszystkich krajów, łączcie s ię ! ,« *  (Trocki, 
„Wyniki i perspektywy”, str. 80). 

Proszę bardzo! Okazuje się, że proletariat powinien zdobyd władzę w Rosji, ale 
gdy zdobędzie władzę, musi koniecznie pokłócid się z chłopstwem, a już kiedy 
pokłóci się z chłopstwem, powinien rzucid się do rozpaczliwej walki z burżuazją 
światową, mając „kontrrewolucję za plecami”, a „reakcję europejską” przed 
sobą. 

że w tym „schemacie” Trockiego jest niemało elementu „muzycznego”, 
„nadludzkiego” i „rozpaczliwie wspaniałego” — z tym można się bodaj zgodzid. 
Ale że nie ma w tym ani marksizmu, ani rewolucyjności, że mamy tu do 
czynienia jedynie z pustą zabawą w rewolucję i z awanturniczością w polityce — 
co do tego też nie może byd wątpliwości. 

A tymczasem nie ulega wątpliwości, że ten „schemat” Trockiego stanowi 
bezpośredni obraz obecnych perspektyw politycznych bloku opozycyjnego, 
wynik i owoc trockistowskiej teorii „przeskakiwania” przez formy ruchu, które 
jeszcze się nie przeżyły. 
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III 

BŁĘDY POLITYCZNE I ORGANIZACYJNE BLOKU OPOZYCYJNEGO 

 

Błędy polityczne i organizacyjne bloku opozycyjnego są bezpośrednią 
kontynuacją jego zasadniczego błędu w podstawowym zagadnieniu charakteru i 
perspektyw naszej rewolucji. 

Mówiąc o politycznych i organizacyjnych błędach opozycji mam na myśli takie 
zagadnienia, jak zagadnienie hegemonii proletariatu w budownictwie gospo-
darczym, zagadnienie industrializacji, zagadnienie aparatu partyjnego i 
„reżymu” w partii itd. 

Partia wychodzi z założenia, że w swej polityce w ogóle, a w polityce 
gospodarczej w szczególności, nie wolno jej odrywad przemysłu od rolnictwa, że 
rozwój tych dwóch podstawowych dziedzin gospodarki powinien odbywad się w 
kierunku ich koordynacji, w kierunku ich zespolenia w gospodarce 
socjalistycznej. 

Stąd nasza, socjalistyczna metoda industrializacji kraju poprzez stałą poprawę 
bytu materialnego mas pracujących, łącznie z podstawowymi masami 
chłopstwa, jako głównej bazy rozwoju industrializacji. Mówię o socjalistycznej 
metodzie industrializacji w odróżnieniu od kapitalistycznej metody 
industrializacji realizowanej drogą zubożenia milionowych mas warstw 
pracujących. 

Na czym polega główna cecha ujemna kapitalistycznej metody industrializacji? 
Na tym, że prowadzi ona do wytworzenia przepaści pomiędzy potrzebami in-
dustrializacji a potrzebami mas pracujących, do zaostrzenia się sprzeczności 
wewnętrznych w kraju, do zubożenia milionowych mas robotników i chłopów, 
do obracania zysków nie na poprawę bytu materialnego i poziomu kulturalnego 
najszerszych mas wewnątrz kraju, lecz na wywóz kapitałów i na rozszerzenie 
bazy wyzysku kapitalistycznego w kraju i za granicą. 

Na czym polega główna cecha dodatnia socjalistycznej metody industrializacji? 
Na tym, że prowadzi ona do jedności interesów industrializacji i interesów 
podstawowych mas warstw pracujących ludności, na tym, że prowadzi nie do 
zubożenia milionowych mas, lecz do poprawy bytu materialnego tych mas, nie 
do zaostrzenia sprzeczności wewnętrznych, lecz do ich łagodzenia i 
przezwyciężania, na tym, że nieustannie rozszerza rynek wewnętrzny i zwiększa 
pojemnośd tego rynku, tworząc w ten sposób trwałą bazę wewnętrzną dla 
rozwoju industrializacji. 
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Stąd wynika, że podstawowe masy chłopstwa są bezpośrednio zainteresowane 
w socjalistycznych metodach industrializacji. 

Stąd możliwośd i koniecznośd urzeczywistnienia hegemonii proletariatu w 
stosunku do chłopstwa w budownictwie socjalistycznym w ogóle, a w 
industrializacji kraju w szczególności. 

Stąd idea spójni przemysłu socjalistycznego z gospodarką chłopską — 
realizowanej przede wszystkim przez masowe uspółdzielczanie chłopstwa, idea 
kierowniczej roli przemysłu w stosunku do rolnictwa. 

Stąd nasza polityka podatkowa, polityka obniżki cen na towary przemysłowe 
itd., uwzględniająca interesy zachowania współpracy gospodarczej proletariatu i 
chłopstwa, interesy umocnienia sojuszu robotników i chłopów. 

Blok opozycyjny, przeciwnie, wychodzi z przeciwstawiania przemysłu rolnictwu i 
stacza się na manowce odrywania przemysłu od rolnictwa. Nie rozumie i nie 
uznaje, że nie podobna rozwijad przemysłu nie uwzględniając interesów 
rolnictwa, naruszając te interesy. Nie rozumie, że jeśli przemysł stanowi w 
gospodarce czynnik kierowniczy, to rolnictwo z kolei stanowi tę bazę, na której 
może się u nas opierad rozwój przemysłu. 

Stąd traktowanie gospodarki chłopskiej jako „kolonii”, którą paostwo 
proletariackie powinno „eksploatowad” (Preobrażeoski). 

Stąd obawa przed dobrym urodzajem (Trocki), stanowiącym rzekomo siłę, która 
może dezorganizowad naszą ekonomikę. 

Stąd swoista polityka bloku opozycyjnego, schodząca na manowce zaostrzania 
sprzeczności wewnętrznych między przemysłem a rolnictwem, manowce 
kapitalistycznych metod uprzemysłowienia kraju. 

Posłuchajcie na przykład Preobrażeoskiego, który jest jednym z przywódców 
bloku opozycyjnego. Oto, co mówi Preobrażeoski w jednym ze swych artykułów: 

„Im bardziej gospodarczo zacofany, drobnomieszczaoskl, chłopski jest ten czy ów kraj 
przechodzący do socjalistycznej organizacji wytwórczości... — tym bardziej 
akumulacja socjalistyczna opierad się winna na eksploatacji przedsocjalistycznych 
form gospodarki... Na odwrót, im bardziej pod względem ekonomicznym i 
przemysłowym rozwinięty jest ten czy ów kraj, w którym zwycięża rewolucja 
socjalna... im bardziej staje się dla proletariatu tego kraju niezbędne zmniejszenie 
nierównowartościowości wymiany jego produktów na produkty kolonii, tj. 
zmniejszenie eksploatacji kolonii — tym bardziej punkt ciężkości socjalistycznej 
akumulacji będzie się przesuwad ku podstawie wytwórczej form socjalistycznych, tzn. 
opierad się będzie o produkt dodatkowy własnego przemysłu i własnego rolnictwa” 
(J. Preobrażeoski, artykuł „Podstawowe prawo socjalistycznej akumulacji”, „Wiestnik 
Komakademii”, 1924 r., nr 8). 
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Nie ma chyba potrzeby dowodzid, że Preobrażeoski schodzi na manowce nie 
dających się pogodzid sprzeczności między interesami naszego przemysłu a 
interesami gospodarki chłopskiej naszego kraju — a więc na manowce 
kapitalistycznych metod industrializacji. 

Ja sądzę, że Preobrażeoski, kiedy przyrównuje gospodarkę chłopską do „kolonii” 
i usiłuje ułożyd stosunki między proletariatem a chłopstwem na zasadzie eksplo-
atacji — podkopuje w ten sposób, usiłuje podkopad, sam tego nie rozumiejąc, 
podstawy jakichkolwiek możliwości socjalistycznej industrializacji. 

Ja twierdzę, że ta polityka nie ma nic wspólnego z polityką partii, która opiera 
industrializację na zasadzie współpracy gospodarczej między proletariatem i 
chłopstwem. 

To samo lub prawie to samo należy powiedzied o Trockim, który obawia się 

„dobrego urodzaju” i mniema widocznie, że dobry urodzaj jest czymś groźnym z 
punktu widzenia gospodarczego rozwoju naszego kraju. Oto, co mówił na 
przykład Trocki na plenum kwietniowym: 

„W tych warunkach (Trocki mówi o warunkach współczesnej dysproporcji. — J. St.) 
dobry urodzaj, tzn. potencjalny wzrost nadwyżek towarowych rolnictwa, może stad 
się czynnikiem nie przyspieszającym tempa rozwoju gospodarczego w kierunku 
socjalizmu, lecz, przeciwnie, dezorganizującym ekonomikę, zaostrzającym stosunki 
wzajemne między miastem a wsią, a w samym mieście — między konsumentami a 
paostwem. Praktycznie biorąc, dobry urodzaj — przy braku towarów przemysłowych 
— może oznaczad wzmożoną przeróbkę zboża na samogon i zwiększenie kolejek w 
mieście. Politycznie będzie to oznaczało walkę chłopa przeciwko monopolowi handlu 
zagranicznego, tzn. przeciwko przemysłowi socjalistycznemu”  (Stenogram posiedzeo 
kwietniowego plenum KC, poprawki Trockiego do projektu rezolucji Rykowa, str. 
164). 

Wystarczy tylko zestawid to więcej niż dziwne oświadczenie Trockiego z 
oświadczeniem tow. Lenina w czasie najostrzejszego głodu towarowego, że 
dobry urodzaj jest „ratunkiem dla paostwa” »o, aby pojąd całą błędnośd 
oświadczenia Trockiego. 

Trocki nie uznaje widocznie założenia, że uprzemysłowienie może się u nas 
odbywad tylko przez stopniową poprawę sytuacji materialnej mas pracujących 
wsi. 

Trocki wychodzi widocznie z założenia, że industrializacja powinna się u nas 
odbywad poprzez jakiś, że tak powiem, „zły urodzaj”. 

Stąd wnioski praktyczne bloku opozycyjnego w sprawie podniesienia cen 
hurtowych, nacisku podatkowego na chłopstwo itd., wnioski prowadzące nie do 
wzmocnienia współpracy gospodarczej proletariatu i chłopstwa, lecz do jej 
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rozkładu, nie do przygotowania warunków do hegemonii proletariatu w 
dziedzinie budownictwa gospodarczego, lecz do podważenia tych warunków, 
nie do spójni między przemysłem a gospodarką chłopską, lecz do rozdźwięku 
między nimi. 

Kilka słów o zróżniczkowaniu chłopstwa. Powszechnie znany jest hałas i panika 
wszczęta przez opozycję z powodu wzrostu zróżniczkowania. Wiadomo 
powszechnie, że nikt tak nie rozdmuchiwał paniki z powodu wzrostu drobnego 
kapitału prywatnego na wsi, jak opozycja. Co jednak wynika w rzeczywistości? A 
oto, co wynika: 

Po pierwsze, zróżniczkowanie wśród chłopstwa, jak to wykazują fakty, 
przebiega u nas w formach zupełnie swoistych, a mianowicie — nie poprzez 
wypłukiwanie średniaka, lecz przeciwnie — przez jego wzmocnienie, przy 
znacznym zwężeniu skrajnych biegunów, przy czym takie czynniki, jak 
nacjonalizacja ziemi, masowe uspółdzielczenie chłopstwa, nasza polityka 
podatkowa itd., nie mogą nie tworzyd określonych ram i ograniczeo dla samego 
zróżniczkowania. 

Po drugie, i to jest najistotniejsze, wzrost prywatnego drobnego kapitału na wsi 
kompensowany jest i kompensowany z nadwyżką przez czynnik tak decydujący, 
jak rozwój naszego przemysłu, umacniającego pozycje proletariatu i 
socjalistycznych form gospodarki i stanowiącego podstawową odtrutkę dla 
wszelkich form kapitału prywatnego. 

Wszystkie te okoliczności uszły widocznie uwagi „nowej opozycji”, która w 
dalszym ciągu siłą bezwładności nie przestaje krzyczed i rozsiewad paniki na 
temat kapitału prywatnego na wsi. 

Nie będzie zapewne od rzeczy przypomnied opozycji słowa Lenina na ten temat. 
Oto, co o tym mówi tow. Lenin: 

„Wszelka poprawa sytuacji wielkiego przemysłu, możliwośd uruchomienia niektórych 
wielkich fabryk tak dalece wzmacnia sytuację proletariatu, że nie ma powodu 
obawiad się żywiołu drobnoburżuazyjnego, chodby nawet wzrastał. Nie tego należy 
się obawiad, że wzrośnie drobna burżuazja i drobny kapitał. Należy obawiad się tego, 
że zbyt długo trwa stan skrajnego głodu, nędzy, braku produktów, z czego wypływa 
już całkowita utrata sił proletariatu, niemożnośd stawienia przezeo czoła naciskowi 
żywiołu drobnomieszczaoskich wahao i rezygnacji. To jest groźniejsze. Przy 
zwiększeniu ilości produktów żaden rozwój drobnej burżuazji nie będzie wielkim 
minusem, skoro to niesie ze sobą rozwój wielkiego przemysłu”... (patrz t. XXVI, str. 
256). 
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Czy opozycjoniści zrozumieją kiedyś, że panika z powodu zróżniczkowania i 
prywatnego kapitału na wsi jest odwrotną stroną niewiary w możliwośd 
zwycięskiego budownictwa socjalistycznego w naszym kraju? 

Kilka słów o walce opozycji z aparatem partyjnym i „reżymem” w partii. 

Do czego sprowadza się w istocie rzeczy walka opozycji z aparatem partyjnym, 
stanowiącym kierowniczy trzon naszej partii? Nie ma chyba potrzeby dowodzid, 
że walka opozycji w tej dziedzinie sprowadza się koniec kooców do prób 
zdezorganizowania kierownictwa partyjnego i rozbrojenia partii w jej walce o 
ulepszenie aparatu paostwowego, o wymiecenie biurokratyzmu z tego aparatu, 
o kierownictwo aparatem paostwowym. 

Do czego prowadzi walka opozycji z „reżymem” w partii? Do rozprzężenia 
żelaznej dyscypliny w partii, dyscypliny, bez której dyktatura proletariatu jest 
nie do pomyślenia, i koniec kooców — do podkopania podstaw dyktatury 
proletariatu. 

Dlatego partia ma słusznośd twierdząc, że polityczne i organizacyjne błędy 
opozycji są wyrazem nacisku elementów nieproletariackich na naszą partię, na 
dyktaturę proletariatu. 

Takie są, towarzysze, błędy polityczne i organizacyjne bloku opozycyjnego. 

 

IV 

NIEKTÓRE WNIOSKI 

 

Niedawno na plenum KC i CKK91 Trocki oświadczył, że przyjęcie przez 
konferencję tez o bloku opozycyjnym musi nieuchronnie doprowadzid do 
wydalenia przywódców opozycji z partii. Muszę oświadczyd, towarzysze, że to 
twierdzenie Trockiego pozbawione jest wszelkich podstaw, że jest fałszywe. 
Muszę oświadczyd, że przyjęcie tez o bloku opozycyjnym może mied tylko jeden 
cel: zdecydowaną walkę z zasadniczymi błędami opozycji w celu całkowitego ich 
przezwyciężenia. 

Wiadomo powszechnie, że X Zjazd naszej partii uchwalił rezolucję o odchyleniu 
anarchosyndykalistycznym92. A cóż to jest odchylenie anarchosyndykalistyczne? 
Nie można powiedzied, aby odchylenie anarchosyndykalistyczne było „lepsze” 
od odchylenia socjaldemokratycznego. Jednak z faktu uchwalenia rezolucji o 
odchyleniu anarchosyndykalistycznym nikt jeszcze dotychczas nie wyciągał 
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wniosku, że członkowie „opozycji robotniczej” podlegają bezwarunkowo 
wydaleniu z partii. 

Trocki nie może nie wiedzied, że XIII Zjazd naszej partii uznał trockizm za 
„drobnomieszczaoskie odchylenie w jawnej postaci”. Nikt jednak dotychczas 
jeszcze nie uważał, że uchwalenie takiej rezolucji musi doprowadzid 
bezwarunkowo do wydalenia z partii przywódców opozycji trockistowskiej. 

Oto odpowiedni ustęp z rezolucji XIII Zjazdu: 
„W postaci obecnej «opozycji» mamy przed sobą nie tylko próbę rewizji 
bolszewizmu, nie tylko wyraźne odstępstwo od leninizmu, ale i «drobnomieszczaoskie 
odchylenie w jawnej postaci. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta «opozycja» obiek-
tywnie wyraża nacisk drobnej burżuazji na pozycje partii proletariackiej i na jej 
politykę” (Z rezolucji XIII Zjazdu). 

Niech nam Trocki wyjaśni, w czym drobnomieszczaoskie odchylenie jest lepsze 
od socjaldemokratycznego. Czyż trudno jest pojąd, że odchylenie 
socjaldemokratyczne jest odmianą drobnomieszczaoskiego odchylenia? Czy 
trudno jest pojąd, że mówiąc o odchyleniu socjaldemokratycznym precyzujemy 
jedynie to, co zostało powiedziane w rezolucji XIII Zjazdu? Wcale nie ogłaszamy 
przywódców bloku opozycyjnego za socjaldemokratów. Powiadamy tylko, że w 
bloku opozycyjnym zaznaczyło się socjaldemokratyczne odchylenie, i 
uprzedzamy, że jeszcze nie jest za późno wycofad się z tego odchylenia, do 
czego też wszyscy wzywamy blok opozycyjny. 

A oto, co mówi o trockizmie znana rezolucja KC i CKK ze stycznia 1925 roku93: 
„W istocie rzeczy współczesny trockizm jest sfalsyfikowaniem komunizmu w duchu 
zbliżenia do «europejskich» wzorów pseudomarksizmu, tzn. koniec kooców w duchu 
«europejskiej» socjaldemokracji” (Z rezolucji plenum KC i CKK, 17 stycznia 1925 
roku). 

Muszę powiedzied, że obie te rezolucje napisane zostały w zasadzie ręką 
Zinowjewa. Jednak nie tylko partia w ogólności, ale nawet sam Zinowjew w 
szczególności nie wyciągali z tego wniosku, że przywódcy opozycji 
trockistowskiej powinni byd wydaleni z partii. 

Warto może przypomnied wypowiedź Kamieniewa o trockizmie, przyrównującą 
trockizm do mieoszewizmu? Posłuchajcie: 

„Trockizm zawsze był najbardziej gładką, najbardziej zamaskowaną, najbardziej 
przystosowaną do oszukiwania właśnie rewolucyjnie usposobionej części robotników 
— formą mieoszewizmu” (Zbiór artykułów „Za leninizm”. L. Kamieniew, „Partia a 
trockizm”, str. 51). 
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Wszystkie te fakty są Trockiemu znane nie mniej niż komukolwiek z nas. Jednak 
nikt jeszcze nie stawiał sprawy wydalenia Trockiego i jego zwolenników na pod-
stawie rezolucji, powiedzmy, XIII Zjazdu. 

Oto, dlaczego myślę, że oświadczenie Trockiego na plenum KC i CKK jest 
nieszczere, fałszywe. 

Aprobując w zasadzie tezy o bloku opozycyjnym październikowe plenum KC i 
CKK miało na względzie nie represje, lecz koniecznośd walki ideologicznej z za-
sadniczymi błędami opozycji, których się opozycja ciągle jeszcze nie wyrzeka i o 
które zamierza walczyd w ramach statutu, jak to zapowiada w swym 
„oświadczeniu” z dnia 16 października. Postępując w ten sposób plenum KC i 
CKK wychodziło z założenia, że walka z zasadniczymi błędami opozycji jest 
jedynym środkiem ich przezwyciężenia, a przezwyciężenie tych błędów — 
jedyną drogą do prawdziwej jedności w naszej partii. Przez rozbicie bloku 
opozycyjnego i zmuszenie go do wyrzeczenia się frakcyjności partia osiągnęła 
niezbędne minimum, bez którego niemożliwa jest jednośd partii. Jest to 
oczywiście niemało. Ale to nie wystarcza. Aby osiągnąd całkowitą jednośd, 
trzeba uczynid jeszcze jeden krok naprzód, domagając się od bloku 
opozycyjnego wyrzeczenia się jego zasadniczych błędów i zabezpieczając w ten 
sposób partię i leninizm przed wypadami i próbami rewizji. 

Taki jest pierwszy wniosek. 

Odrzucając zasadnicze stanowisko bloku opozycyjnego i odcinając się od próby 
opozycji wszczęcia nowej dyskusji masy partyjne powiedziały: nie czas teraz na 
rozprawianie, czas już zabrad się bezpośrednio do budownictwa 
socjalistycznego. Stąd wniosek: mniej rozprawiania, więcej twórczej, 
pozytywnej pracy, naprzód do budownictwa socjalistycznego! 

Taki jest drugi wniosek. 

A trzeci wniosek polega na tym, że w toku walki wewnątrzpartyjnej i w toku 
odpierania wypadów opozycji partia zespoliła się i zjednoczyła jak nigdy dotąd 
na gruncie socjalistycznych perspektyw naszego budownictwa. 

Taki jest trzeci wniosek. 

Partia zespolona na gruncie socjalistycznych perspektyw naszego budownictwa 
— to właśnie ta dźwignia, której nam teraz trzeba, by ruszyd naprzód 
budownictwo socjalistyczne w naszym kraju. 

Dźwignię tę wykuliśmy w walce z blokiem opozycyjnym. 

Walka zespoliła naszą partię wokół jej KC na gruncie socjalistycznych 
perspektyw naszego budownictwa. Konferencja powinna przyoblec to 
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zespolenie w konkretną formę, przyjmując, mam nadzieję, jednogłośnie tezy 
przedłożone jej przez Komitet Centralny. 

Nie wątpię, że konferencja godnie spełni to swoje zadanie. (Burzliwe 
d ł u g o t r w a ł e  o k l a s k i ;  w s z y s c y  d e l e g a c i  w s t a j ą ,  o w a c j a ) .  

 

„Prawda” nr nr 256 i 257; 5 i 6 listopada 1926 r. 

 

 

SŁOWO KOOCOWE PO DYSKUSJI NAD REFERATEM 

3 listopada 1926 r. 

 

I 

O NIEKTÓRYCH ZAGADNIENIACH OGÓLNYCH 

 

1. MARKSIZM NIE JEST DOGMATEM, LECZ WYTYCZNĄ DZIAŁANIA 

 

Towarzysze! W referacie swoim mówiłem, że marksizm nie jest dogmatem, lecz 

wytyczną działania, że znane sformułowanie Engelsa z lat 40-ych ubiegłego 

stulecia było w swoim czasie słuszne, lecz obecnie stało się nie wystarczające. 

Mówiłem, że wobec tego należy je zastąpid sformułowaniem Lenina, iż w 

nowych warunkach rozwoju kapitalizmu i walki klasowej proletariatu 

zwycięstwo socjalizmu w poszczególnych krajach jest zupełnie możliwe i 

prawdopodobne. 

Oponowano mi w toku dyskusji. Szczególnie wysilał się pod tym względem 

Zinowjew. Zmuszony więc jestem ponownie postawid to zagadnienie i naświetlid 

je bardziej dokładnie. 
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Sądzę, że Zinowjew nie czytał „Zasad komunizmu” Engelsa, a jeśli czytał — to ich 

nie zrozumiał, w przeciwnym razie nie oponowałby, w przeciwnym razie 

uwzględniłby fakt, że starego sformułowania Engelsa czepia się teraz kurczowo 

socjaldemokracja w swej walce z leninizmem, w przeciwnym razie Zinowjew 

zrozumiałby, że krocząc śladami socjaldemokracji można się narazid na pewne 

niebezpieczeostwa „wyrodzenia się”. 

Oto, co mówi Engels w swoich „Zasadach komunizmu”11, stanowiących wykład 

poszczególnych tez w postaci pytao i odpowiedzi: 

„Pytanie: Czy możliwe będzie zniesienie prywatnej własności za jednym zamachem?  

Odpowiedź: Nie, podobnie jak nie dałoby się za jednym zamachem powiększyd 

istniejących już sił wytwórczych w stopniu koniecznym dla stworzenia wspólnoty. 

Rewolucja proletariatu, która nastąpi według wszelkiego prawdopodobieostwa, 

będzie więc tylko stopniowo przekształcad obecne społeczeostwo i wtedy dopiero 

będzie mogła znieśd własnośd prywatną, kiedy zostanie stworzona konieczna do tego 

ilośd środków produkcji. 

Pytanie: Jaki przebieg mied będzie ta rewolucja? 

Odpowiedź: Przede wszystkim ustanowi ona demokratyczny ustrój paostwowy, a 

wraz z nim pośrednio lub bezpośrednio władzę polityczną proletariatu”. 

Mowa tutaj, oczywiście, o obaleniu burżuazji, o zdobyciu dyktatury proletariatu. 

Wiecie, towarzysze, że ten punkt jest już u nas zrealizowany, zrealizowany z 

nadwyżką.  

Dalej: 

„Demokracja byłaby dla proletariatu zupełnie bezużyteczna, jeśliby natychmiast nie 

użyto jej jako środka do dokonania dalszych posunięd bezpośrednio podważających 

własnośd prywatną i zapewniających egzystencję proletariatu. Oto najważniejsze z 

nich, już teraz nieuchronnie wynikające z istniejących stosunków: 

1) Ograniczenie własności prywatnej przez ustanowienie podatków progresywnych, 

wysokich podatków spadkowych, zniesienie dziedziczenia w linii bocznej (braci, 

siostrzeoców itp.), pożyczki przymusowe itd.” 

Wiecie, że poczynania te są u nas zrealizowane i realizują się z nadwyżką. Dalej: 
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„2) Stopniowe wywłaszczenie właścicieli ziemskich, fabrykantów, właścicieli kolei i 

okrętów, częściowo przez konkurencję przemysłu paostwowego, częściowo drogą 

wypłaty odszkodowao w asygnatach”. 

Wiecie, że i te poczynania zostały u nas zrealizowane jeszcze w pierwszych 

latach naszej rewolucji. 

Dalej: 

„3) Konfiskata majątków wszystkich emigrantów I buntujących się przeciwko 

większości narodu”. 

Wiecie, że skonfiskowaliśmy już i wykonfiskowaliśmy wszystko tak, że tu nic już 

zrobid się nie da. (śmiech). 

Dalej: 

„4) Organizacja pracy lub zatrudnienie proletariatu w dobrach narodowych, fabrykach 

i warsztatach, dzięki czemu zniknie konkurencja wzajemna między robotnikami, a 

fabrykanci, dopóki jeszcze będą istnied, zmuszeni będą podnieśd płace do tej samej 

wysokości co paostwo”. 

Wiadomo, że tą drogą idziemy, że odnosimy na tej drodze szereg zwycięstw i że 

w zasadzie punkt ten jest u nas z powodzeniem realizowany. 

Dalej: 

„5) Przymus pracy stosowany jednakowo w odniesieniu do wszystkich członków 

społeczeostwa aż do czasu zupełnego zniesienia prywatnej własności. Tworzenie 

armii przemysłowej, zwłaszcza dla gospodarstwa wiejskiego”. 

Wiecie, że próbowaliśmy tej drogi w okresie komunizmu wojennego w postaci 

organizacji armii pracy. Ale na tej drodze nie osiągnęliśmy poważniejszych 

wyników. Zaczęliśmy potem zmierzad do tego celu drogą okólną i nie ma 

powodu wątpid, że w tej dziedzinie osiągniemy decydujące sukcesy. 

Dalej: 

„6) Centralizacja systemu kredytowego i handlu pieniędzmi w ręku paostwa 

przy pomocy banku narodowego, rozporządzającego kapitałem paostwowym, 

oraz zlikwidowanie wszystkich banków prywatnych i bankierów”. 
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I to również, towarzysze, jak dobrze wiecie, zostało już w zasadzie u nas 

urzeczywistnione. 

Dalej: 

„7) Zwiększenie liczby unarodowionych fabryk, warsztatów, kolei i okrętów, 

wzięcie pod uprawę wszystkich gruntów i ulepszenie już uprawionych w tym 

samym stosunku, w jakim rośnie ilośd robotników i kapitału, będących do 

rozporządzenia narodu”. 

Wiecie, że to również realizujemy i posuwamy naprzód, do czego przyczynia się 

ze wszech miar nacjonalizacja ziemi i nacjonalizacja podstawowych gałęzi 

przemysłu. 

Dalej: 

„8) Wychowanie wszystkich dzieci od chwili, gdy mogą się obejśd bez najniezbędniejszej 

macierzyoskiej opieki, w zakładach paostwowych i na koszt paostwa”. 

To jest u nas w stadium realizacji, ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia, 

jesteśmy bowiem zrujnowani przez wojnę i interwencję i nie możemy jeszcze 

wziąd pod opiekę paostwa wychowania wszystkich dzieci w kraju. 

Dalej: 

„9) Wzniesienie w dobrach narodowych wielkich pałaców jako wspólnych mieszkao 

dla zrzeszeo obywateli, które będą zajmowad się zarówno przemysłem jak i 

rolnictwem, łącząc w sobie zarówno dobre strony życia wiejskiego jak i miejskiego, a 

unikając jednostronności i złych następstw obydwóch sposobów życia”. 

Mowa tu oczywiście o kwestii mieszkaniowej w szerokim zakresie. Wiecie, że 

praca w tej dziedzinie posuwa się naprzód i że jeśli zagadnienie to nie jest 

jeszcze w zasadzie rozwiązane i nieprędko bodaj będzie rozwiązane, to dlatego, 

że otrzymaliśmy w spadku przemysł zrujnowany, nie zdążyliśmy i nie mogliśmy 

zdążyd nagromadzid wystarczających funduszów do budownictwa 

mieszkaniowego w szerokim zakresie. 

Dalej: 

„10) Zburzenie wszystkich niezdrowych i wadliwie zbudowanych mieszkao i dzielnic w 

miastach”. 
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Punkt ten stanowi częśd składową punktu poprzedniego — toteż to, co 

powiedziano o poprzednim punkcie, odnosi się i do tego punktu. 

„11) Jednakowe prawo spadkowe dla ślubnych jak i nieślubnych dzieci”. 

Wydaje mi się, że ta sprawa posuwa się u nas, rzec można, zadowalająco. 

I wreszcie punkt ostatni: 

„12) Koncentracja całego transportu w rękach narodu”. 

Wiecie, że to zrealizowaliśmy u nas w zupełności. 

Taki jest, towarzysze, program rewolucji proletariackiej, sformułowany przez 

Engelsa w jego „Zasadach komunizmu”. 

Widzicie, towarzysze, że dziewięd dziesiątych tego programu już zrealizowane 

zostało przez naszą rewolucję. 

Dalej: 

„Pytanie: Czy rewolucja ta (o której mowa wyżej. — J. St.) będzie mogła dokonad się 

w jednym poszczególnym kraju? 

Odpowiedź: Nie. Wielki przemysł już przez to, że stworzył rynek światowy, tak związał 

między sobą wszystkie narody kuli ziemskiej, a zwłaszcza narody cywilizowane, że 

każdy z nich zależny jest od tego, co się u drugiego dzieje. Dalej, wielki przemysł tak 

dalece wyrównał rozwój społeczny we wszystkich cywilizowanych krajach, że 

wszędzie tam burżuazja i proletariat stały się dwiema decydującymi klasami 

społeczeostwa, a walka między nimi — główną walką naszych czasów. Dlatego 

rewolucja komunistyczna nie będzie wyłącznie narodowa, ale nastq.pl jednocześnie 

we wszystkich krajach cywilizowanych, tzn. przynajmniej w Anglii, Ameryce, Francji i 

w Niemczech”... (patrz F. Engels, „Zasady komunizmu”). 

Oto, towarzysze, jak sprawa się przedstawia. 

Engels mówił, że rewolucja proletariacka o przytoczonym wyżej programie nie 

może dokonad się w jednym kraju. A fakty mówią, że w nowych warunkach 

walki klasowej proletariatu, w warunkach imperializmu myśmy w zasadzie już 

dokonali takiej rewolucji w jednym kraju, w naszym kraju, realizując dziewięd 

dziesiątych jej programu. 
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Zinowjew może powiedzied, że popełniliśmy błąd realizując ten program, 

realizując te punkty. (Śmiech). Bardzo możliwe, że w pewnym stopniu 

popełniliśmy błąd „narodowej ograniczoności” realizując te punkty. (Śmiech). 

Bardzo byd może. Jedno jest jednak jasne, że to, co Engels w latach 40-ych 

ubiegłego stulecia, w warunkach kapitalizmu przedmonopolistycznego uważał 

za nieosiągalne i niemożliwe dla jednego kraju, stało się osiągalne i możliwe w 

naszym kraju w warunkach imperializmu. 

Oczywiście, gdyby Engels żył, nie trzymałby się starego sformułowania, lecz 

przeciwnie, powitałby naszą rewolucję jak najgoręcej, mówiąc: „Do diabła ze 

wszystkimi starymi sformułowaniami, niech żyje zwycięska rewolucja w ZSRR!”. 

Ale innego zdania są panowie z obozu socjaldemokracji. Trzymają się oni starego 

sformułowania Engelsa, aby zasłaniając się nim, ułatwid sobie walkę przeciwko 

naszej rewolucji, przeciwko bolszewikom. To, oczywiście, ich sprawa, źle jest 

tylko, że Zinowjew usiłuje naśladowad tych panów wchodząc w ten sposób na 

drogę socjaldemokracji. 

Przytaczając sformułowanie Engelsa i rozwijając je szczegółowo, miałem trzy 

rzeczy na względzie: 

po pierwsze — przez przeciwstawienie sformułowania Lenina o możliwości 

zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju sformułowaniu Engelsa, które jest 

najbardziej kraocowym i jaskrawym wyrazem stanowiska marksistów dawnego 

okresu — wprowadzid maksymalną jasnośd w tej sprawie; 

po drugie — zdemaskowad reformizm i antyrewolucyjnośd socjaldemokracji, 

która usiłuje zasłonid swój oportunizm powoływaniem się na stare 

sformułowanie Engelsa; 

po trzecie — wykazad, że Lenin był pierwszym, który rozwiązał zagadnienie 

zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju. 

Trzeba przyznad, towarzysze, że właśnie Lenin, a nie kto inny, odkrył prawdę o 

możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju. Nie można odebrad Leninowi 

tego, co mu się słusznie należy. Nie trzeba obawiad się prawdy, trzeba mied 

odwagę powiedzied prawdę, trzeba mied odwagę powiedzied otwarcie, że Lenin 
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był pierwszym spośród marksistów, który po nowemu postawił zagadnienie 

zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju i rozstrzygnął je w sensie pozytywnym. 

Nie chcę wcale powiedzied przez to, że Lenin jako myśliciel przewyższał Engelsa 

lub Marksa. Chcę tylko powiedzied przez to dwie rzeczy: 

po pierwsze: nie można wymagad od Engelsa lub Marksa, mimo że byli oni 

genialnymi myślicielami, by przewidzieli w okresie kapitalizmu 

przedmonopolistycznego wszystkie możliwości walki klasowej proletariatu i 

rewolucji proletariackiej, jakie otwarły się po upływie przeszło pół wieku, w 

okresie rozwiniętego kapitalizmu monopolistycznego; 

po drugie: nie ma w tym nic dziwnego, że Lenin, jako genialny uczeo Engelsa i 

Marksa, potrafił uchwycid nowe możliwości rewolucji proletariackiej w nowych 

warunkach rozwoju kapitalizmu i w ten sposób odkrył prawdę o możliwości 

zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju. 

Trzeba umied odróżniad literę marksizmu od jego istoty, poszczególne tezy 

marksizmu od jego metody. Lenin dlatego zdołał odkryd prawdę o zwycięstwie 

socjalizmu w jednym kraju, że uważał marksizm nie za dogmat, lecz za wytyczną 

działania, nie był on niewolnikiem litery i umiał chwytad to, co najgłówniejsze, 

podstawowe w marksizmie. 

Oto, co Lenin powiada w tej sprawie w swej broszurze „Dziecięca choroba 

«lewicowości» w komunizmie”. 

„Nasza teoria nie jest dogmatem, lecz wytyczną działania — mówili Marks i Engels, i 

największym błędem, największym przestępstwem takich «patentowanych» 

marksistów, jak Karol Kautsky, Otto Bauer itp., jest to, że tego nie zrozumieli, nie 

potrafili zastosowad w najbardziej decydujących momentach rewolucji 

proletariackiej” (patrz t. XXV, str. 211). 

Oto droga, droga Marksa, Engelsa i Lenina, którą kroczymy i którą kroczyd 

powinniśmy w przyszłości, jeśli chcemy zostad rewolucjonistami do kooca. 

Leninizm dlatego obronił swą pozycję jako marksizm epoki imperializmu i 

rewolucji proletariackiej, że trwał i trwa nadal na tej drodze. Zejśd z tej drogi — 

to znaczy wpaśd w błoto oportunizmu. Ześliznąd się z tej drogi — to znaczy wlec 
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się w ogonie socjaldemokracji, co się też przydarzyło w danym wypadku 

Zinowjewowi. 

Zinowjew mówił tutaj, że Marks i Engels złagodzili później dawne sformułowanie 

Engelsa, przyjmując możliwośd, że rewolucja proletariacka może się rozpocząd w 

poszczególnych krajach. Przytaczał cytat z Engelsa, że „Francuz rozpocznie, a 

Niemiec dokooczy”12. To wszystko prawda. Wie o tym dziś każdy słuchacz szkoły 

dla pracowników radzieckich i partyjnych. Ale rzecz w tym, że nie o tym teraz 

mowa. Co innego jest powiedzied: rozpoczynaj rewolucję, w najbliższym czasie 

dopomoże ci zwycięska rewolucja w innych krajach, przy czym w wypadku 

takiego zwycięstwa w innych krajach możesz liczyd na zwycięstwo. To jedno. A 

co innego powiedzied: rozpoczynaj rewolucję i rozwijaj ją wiedząc, że nawet jeśli 

w najbliższym czasie nie przyjdzie ci w porę z pomocą zwycięstwo rewolucji w 

innych krajach, to warunki walki są obecnie, w okresie rozwiniętego 

imperializmu, takie, że możesz jednak odnieśd zwycięstwo, aby potem rozpalid 

rewolucję w innych krajach. To zupełnie co innego. 

I jeśli przytoczyłem dawne sformułowanie Engelsa, to nie po to, by pominąd 

fakt, iż Engels i Marks złagodzili później tę ostrą i kraocową formułę, lecz po to, 

aby: 

a) wprowadzid jasnośd do sprawy przez przeciwstawienie dwóch formuł 

przeciwstawnych; 

b) ujawnid oportunizm socjaldemokracji, która usiłuje zasłonid się dawnym 

sformułowaniem Engelsa; 

c) wykazad, że Lenin był pierwszym, który po nowemu postawił zagadnienie 

zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju i rozwiązał je w sensie pozytywnym. 

Jak widzicie, towarzysze, miałem rację mówiąc, że Zinowjew nie czytał „Zasad 

komunizmu”, a jeśli nawet czytał, to nie zrozumiał ich, traktując dawne 

sformułowanie Engelsa w sposób socjaldemokratyczny i staczając się w ten 

sposób na drogę oportunizmu. 
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2. NIEKTÓRE UWAGI LENINA O DYKTATURZE PROLETARIATU 

 

Mówiłem dalej w swym referacie, że mniej lub bardziej analogiczny wypadek 

mamy w zagadnieniu dyktatury proletariatu w warunkach rozwiniętego 

imperializmu. Mówiłem, że w zagadnieniu dyktatury proletariatu, rozumianej 

jako rozbicie starego, burżuazyjnego aparatu paostwowego i budowa nowego 

aparatu, proletariackiego, Marks w swoim czasie (w latach 70-ych XIX stulecia) 

zrobił wyjątek dla Anglii i, byd może, dla Ameryki, gdzie militaryzm i biurokracja 

były wówczas słabo rozwinięte i gdzie mogła wówczas istnied możliwośd 

zdobycia przez proletariat władzy politycznej inną drogą, drogą „pokojową”. 

Mówiłem, że ten wyjątek czy to ograniczenie, przyjęte przez Marksa w 

odniesieniu do Anglii i Ameryki, w owym czasie słuszne, stało się, zdaniem 

Lenina, niesłuszne i zbędne w obecnych warunkach rozwiniętego imperializmu, 

kiedy militaryzm i biurokracja rozkwitły w Anglii i Ameryce podobnie jak w 

innych krajach. 

Niech mi wolno będzie, towarzysze, powoład się na Marksa. Oto, co pisał Marks 

w liście do Kugelmanna w kwietniu 1871 roku: 

„...Jeżeli zajrzysz do ostatniego rozdziału mego «18 brumaire'a», przekonasz się, że 

jako następną próbę rewolucji francuskiej zapowiadam: nie przekazywanie z rąk do 

rąk maszyny biurokratyczno-wojskowej, jak to bywało dotychczas, lecz rozbicie jej... i 

taki jest właśnie przedwstępny warunek wszelkiej istotnie ludowej rewolucji na 

kontynencie. Na tym właśnie polega próba naszych bohaterskich towarzyszy 

paryskich” (cytuję według książki Lenina „Paostwo a rewolucja”, t. XXI, str. 394). 

Tak pisał Marks w roku 1871.  

Tego cytatu uchwycili się, jak wiadomo, wszelacy socjaldemokraci, a przede 

wszystkim Kautsky, twierdząc, że zbrojna rewolucja proletariatu nie jest 

konieczną metodą posuwania się w kierunku socjalizmu, że dyktatura 

proletariatu niekoniecznie musi byd rozumiana jako rozbicie starego, 

burżuazyjnego aparatu paostwowego i zbudowanie nowego aparatu, 

proletariackiego, że pokojowa droga przejścia od kapitalizmu do socjalizmu jest 

tą właśnie drogą, o którą powinien walczyd proletariat. 
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Jak reagował na tę okolicznośd tow. Lenin? Oto, co pisał on w tej sprawie w swej 

książce „Paostwo a rewolucja”: 

„Na szczególną uwagę zasługują dwa punkty w przytoczonym rozumowaniu Marksa. 

Po pierwsze, ogranicza on swój wniosek jedynie do kontynentu. Było to zrozumiałe w 

roku 1871, kiedy Anglia była jeszcze wzorem kraju na wskroś kapitalistycznego, lecz 

bez militaryzmu i w znacznym stopniu bez biurokracji. Dlatego Marks wyłączał Anglię, 

gdzie rewolucja, i nawet rewolucja ludowa, wydawała się możliwa i była wtedy 

możliwa bez przedwstępnego warunku zburzenia «gotowej machiny paostwowej».  

Obecnie , w roku 1917, w epoce pierwszej wielkiej wojny imperialistycznej, to 

ograniczenie Marksa odpada. Zarówno Anglia jak i Ameryka, największe i ostatnie — 

na całym świecie — przedstawicielki «wolności» anglosaskiej w sensie braku 

militaryzmu i biurokracji, stoczyły się całkowicie do ogólnoeuropejskiego, plugawego, 

krwawego bagna instytucji biurokratyczno-militarnych, które podporządkowują sobie 

wszystko i wszystko sobą przytłaczają. Obecnie i w Anglii, i w Ameryce 

«przedwstępnym warunkiem wszelkiej istotnie ludowej rewolucji» jest rozbicie, 

zburzenie «gotowej» (doprowadzonej tam w latach 1914—1917 do «europejskiej», 

ogólnoimperialistycznej doskonałości) «machiny paostwowej»” (patrz t. XXI, str. 395).  

Widzicie, że marny tu wypadek mniej więcej podobny do tego, który 

referowałem w związku z dawnym sformułowaniem Engelsa o zwycięstwie 

socjalizmu. 

Ograniczenie czy wyjątek, jaki przyjął Marks w odniesieniu do Anglii i Ameryki, 

miało swoje uzasadnienie, dopóki w tych krajach nie było rozwiniętego mi-

litaryzmu i rozwiniętej biurokracji. Ograniczenie to, zdaniem Lenina, odpadło w 

nowych warunkach kapitalizmu monopolistycznego, kiedy militaryzm i 

biurokracja rozwinęły się w Anglii i w Ameryce w stopniu nie mniejszym, a, byd 

może, i większym niż w krajach kontynentu europejskiego. 

Dlatego rewolucja proletariatu, dokonana przy użyciu przemocy, dyktatura 

proletariatu, staje się nieuniknionym i koniecznym warunkiem posuwania się w 

kierunku socjalizmu we wszystkich bez wyjątku paostwach imperialistycznych. 

Dlatego oportuniści wszystkich krajów, chwytając się warunkowego 

ograniczenia, jakie przyjmował Marks, i tocząc bój przeciwko dyktaturze 

proletariatu, bronią nie marksizmu, lecz swojej własnej oportunistycznej sprawy. 
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Lenin doszedł do tego wniosku dlatego, że umiał odróżnid literę marksizmu od 

istoty marksizmu, że traktował marksizm nie jako dogmat, lecz jako wytyczną 

działania. 

Byłoby dziwne wymagad, by Marks na kilka dziesięcioleci naprzód przewidział 

wszystkie najrozmaitsze możliwości rozwoju kapitalizmu i walki klasowej, jakie 

wystąpią w przyszłości. Ale byłoby jeszcze dziwniejsze zdumiewad się z powodu 

tego, że Lenin dostrzegł i uogólnił te możliwości w nowych warunkach rozwoju 

kapitalizmu, kiedy możliwości te pojawiły się i rozwinęły w stopniu aż nadto 

dostatecznym. 

Padła tu z ław replika, zdaje się Riazanowa, że ograniczenie, jakie przyjął Marks 

w stosunku do Anglii i Ameryki, jest niesłuszne nie tylko w obecnych warunkach 

walki klasowej, ale było niesłuszne również i w ówczesnych warunkach, kiedy 

Marks je przyjmował. Nie zgadzam się z Riazanowem. Sądzę, że Riazanow się 

myli. Lenin w każdym razie jest innego zdania, skoro oświadcza zupełnie 

wyraźnie, że Marks miał słusznośd stawiając w ten sposób sprawę w stosunku 

do Anglii i Ameryki z lat 70-ych. 

Oto, co w tej sprawie pisze tow. Lenin w swej broszurze „O podatku 

żywnościowym”: 

„Kiedy spieraliśmy się w CIK z Bucharinem, zauważył on między innymi: w kwestii 

wysokich uposażeo specjalistów «my» stoimy «bardziej na prawo niż Lenin», nie 

widzimy tu bowiem żadnego uchybienia zasadom, pomni słów Marksa, że w 

określonych warunkach najbardziej celowe dla klasy robotniczej byłoby «wykupid się 

od tej bandy» (właśnie od bandy kapitalistów, czyli wykupid od burżuazji ziemię, 

fabryki, zakłady przemysłowe i inne środki produkcji). Jest to niezmiernie ciekawa 

uwaga”. „...Zastanówcie się nad myślą Marksa. Mowa była o Anglii z lat 70-ych 

ubiegłego stulecia, o kulminacyjnym okresie kapitalizmu przedmonopolistycznego, o 

kraju, w którym najmniej było wówczas militaryzmu i biurokracji, o kraju, w którym 

najwięcej było wówczas możliwości «pokojowego» zwycięstwa socjalizmu w sensie 

«spłacenia» burżuazji przez robotników. I Marks mówił: w określonych warunkach 

robotnicy bynajmniej nie odrzucą tego, aby burżuazję «spłacid». Marks nie związywał 

sobie — i przyszłym działaczom rewolucji socjalistycznej — rąk co do form, sposobów, 

środków przewrotu, doskonale rozumiejąc, jakie mnóstwo nowych problemów 

wówczas powstanie, jak zmieni się cała sytuacja w toku przewrotu, jak często i jak 

poważnie będzie się w czasie przewrotu zmieniała. No, a w Rosji Radzieckiej, po 
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zdobyciu władzy przez proletariat, po złamaniu zbrojnego i sabotażowego oporu 

wyzyskiwaczy — czyż nie jest oczywiste, że niektóre warunki ułożyły się według wzoru 

tych, jakie mogły się ułożyd pół wieku temu w Anglii, gdyby Anglia zaczęła wówczas 

pokojowo przechodzid do socjalizmu? Podporządkowanie kapitalistów robotnikom 

mogłoby w Anglii byd wówczas zapewnione przez następujące warunki: (1) przez 

zdecydowaną przewagę robotników, proletariuszy, wśród ogółu ludności wskutek 

braku chłopstwa (w latach 70-ych w Anglii były oznaki, które pozwalały liczyd na 

niezwykle szybkie postępy socjalizmu wśród robotników rolnych); (2) przez doskonały 

stan zorganizowania proletariatu w związkach zawodowych (Anglia była wówczas pod 

tym względem pierwszym krajem na świecie); (3) przez stosunkowo wysoki poziom 

kulturalny proletariatu, wyszkolonego przez wieki rozwoju wolności politycznej; (4) 

przez wieloletnie przyzwyczajenie doskonale zorganizowanych kapitalistów 

angielskich — wówczas byli oni najlepiej zorganizowanymi kapitalistami spośród 

wszystkich krajów świata (obecnie to pierwszeostwo przeszło do Niemiec) — do 

kompromisowego załatwiania spraw politycznych i gospodarczych. Oto, jakie 

okoliczności sprawiły, że mogła wówczas zrodzid się myśl o możliwości pokojowego 

podporządkowania kapitalistów angielskich angielskim robotnikom... Marks miał 

najzupełniejszą słusznośd, kiedy uczył robotników, jak ważne jest zachowanie 

organizacji wielkiej wytwórczości właśnie w celu ułatwienia przejścia do socjalizmu i 

jak całkowicie dopuszczalna jest myśl, aby dobrze zapłacid kapitalistom, spłacid ich, 

jeśli (w drodze wyjątku: Anglia była wówczas wyjątkiem) okoliczności tak się ułożą, że 

zmuszą kapitalistów do pokojowego podporządkowania się i przejścia w sposób 

kulturalny, zorganizowany do socjalizmu na warunkach wykupu” (patrz t. XXVI, str. 

327—329). 

Rację ma tu oczywiście Lenin, a nie Riazanow. 

 

3. O NIERÓWNOMIERNOŚCI ROZWOJU KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH 

 

Mówiłem w swym referacie, że Lenin odkrył i uzasadnił prawo 

nierównomierności rozwoju ekonomicznego i politycznego krajów 

kapitalistycznych, że wychodząc z tego prawa, wychodząc z faktu rozwoju i 

zaostrzenia się nierównomierności Lenin doszedł do idei możliwości zwycięstwa 

socjalizmu w jednym kraju. Przeciwko temu twierdzeniu oponowali Trocki i 

Zinowjew. Trocki mówił, że to twierdzenie Lenina jest niesłuszne teoretycznie, a 

Zinowjew razem z Trockim oświadczył, że poprzednio, w 
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przedmonopolistycznym okresie kapitalizmu, nierównomierności rozwoju były 

większe niż obecnie, w okresie kapitalizmu monopolistycznego, że nie można 

wiązad idei możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju z prawem 

nierównomierności rozwoju kapitalizmu. 

Że Trocki oponuje przeciwko znanemu teoretycznemu twierdzeniu Lenina o 

prawie nierównomiernego rozwoju, nie ma w tym nic dziwnego, gdyż wiadomo, 

że prawo to obala teorię Trockiego o permanentnej rewolucji. 

Prócz tego Trocki wyraźnie stacza się tutaj na pozycje kołtuna. Myli on tu 

nierównośd ekonomiczną poszczególnych krajów w przeszłości — która to 

nierównośd nie zawsze prowadziła i nie mogła prowadzid do rozwoju tych 

krajów w drodze skoków — z nierównomiernością ekonomicznego i 

politycznego rozwoju w okresie imperializmu, kiedy nierównośd ekonomiczna 

między krajami jest mniejsza niż w przeszłości, ale nie-równomiernośd rozwoju 

ekonomicznego i politycznego jest nieporównanie większa niż przedtem i 

przejawia się ostrzej niż przedtem, przy czym nierównomiernośd ta prowadzi w 

sposób konieczny i nieunikniony do rozwoju skokami, prowadzi do tego, że kraje 

zacofane przemysłowo prześcigają w mniej lub bardziej krótkim czasie kraje, 

które wysunęły się naprzód, co nie może nie stworzyd przesłanek dla ogromnych 

wojen imperialistycznych i możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju. 

Nie ma chyba potrzeby dowodzid, że takie pomieszanie dwu różnorodnych pojęd 

nie świadczy i nie może świadczyd o wysokim „teoretycznym” poziomie 

Trockiego. 

Nie mogę jednak zrozumied Zinowjewa, który był przecież bolszewikiem i coś 

niecoś powąchał z bolszewizmu. Jak można twierdzid, że nierównomiernośd 

rozwoju była dawniej większa niż obecnie, w warunkach kapitalizmu 

monopolistycznego, nie ryzykując, że wpadnie się w błoto ultraimperializmu i 

kautskizmu? Jak można twierdzid, że idea zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju 

nie jest związana z prawem nierównomierności rozwoju? Czyż nie jest rzeczą 

wiadomą, że Lenin wyprowadził tę ideę właśnie z prawa nierównomierności 

rozwoju? O czym świadczą na przykład te słowa Lenina: 

„Nierównomiernośd rozwoju ekonomicznego i politycznego jest bezwarunkowym 

prawem kapitalizmu. Stąd wynika, że możliwe jest zwycięstwo socjalizmu początkowo 
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w kilku lub nawet w jednym z osobna wziętym kraju kapitalistycznym” (patrz t. XVIII, 

str. 232). 

Z jakich założeo wypływa prawo nierównomierności rozwoju? 

Wypływa ono z tego, że: 

1) dawny kapitalizm przedmonopolistyczny przerósł i rozwinął się w kapitalizm 

monopolistyczny, w imperializm; 

2) podział świata na strefy wpływów grup i mocarstw imperialistycznych jest już 

zakooczony; 

3) gospodarka światowa rozwija się w warunkach rozpaczliwej, śmiertelnej walki 

grup imperialistycznych o rynki, o surowce, o rozszerzenie dawnych sfer 

wpływów; 

4) rozwój ten odbywa się nie w sposób równomierny, lecz skokami, poprzez 

wypieranie z rynków mocarstw, które wysuwały się naprzód, i wysuwanie się 

nowych; 

5) taką drogę rozwoju wyznacza to, iż jedne spośród grup imperialistycznych 

mają możnośd szybszego rozwoju techniki, zniżania cen towarów i zagarniania 

rynków ze szkodą dla innych grup imperialistycznych; 

6) dzielenie co pewien czas na nowo już podzielonego świata staje się w ten 

sposób absolutną koniecznością; 

7) to dzielenie na nowo może się zatem odbywad jedynie przy użyciu siły, w 

trybie zbrojnej próby sił tych czy innych grup imperialistycznych; 

8) okolicznośd ta nie może nie prowadzid do spotęgowanych konfliktów i do 

ogromnych wojen pomiędzy grupami imperialistycznymi; 

9) taki stan rzeczy nieuchronnie prowadzi do wzajemnego osłabiania się 

imperialistów i stwarza możliwośd przerwania frontu imperialistycznego w 

poszczególnych krajach; 

10) możliwośd przerwania frontu imperialistycznego w poszczególnych krajach 

nie może nie stwarzad warunków sprzyjających zwycięstwu socjalizmu w jednym 

kraju. 
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Co decyduje o zaostrzeniu się nierównomierności i o decydującym znaczeniu 

nierównomiernego rozwoju w warunkach imperializmu? 

Dwa główne czynniki: 

po pierwsze to, że podział świata pomiędzy grupy imperialistyczne jest 

zakooczony, „wolnych” terytoriów więcej już na świecie nie ma i ponowny 

podział tego, co już podzielono, za pomocą wojen imperialistycznych staje się 

dla osiągnięcia „równowagi” ekonomicznej absolutną koniecznością; 

po drugie to, że nie spotykany dotychczas, olbrzymi rozwój techniki, w 

najszerszym znaczeniu tego słowa, ułatwia jednym grupom imperialistycznym 

prześciganie i wyprzedzanie innych grup imperialistycznych w walce o zdobycie 

rynków, w walce o zagarnięcie źródeł surowców itd. 

Ale czynniki te rozwinęły się i osiągnęły punkt szczytowy dopiero w okresie 

rozwiniętego imperializmu. Inaczej zresztą byd nie mogło, dopiero bowiem w 

okresie imperializmu mógł się zakooczyd podział świata, a olbrzymie możliwości 

techniki wystąpiły dopiero W okresie rozwiniętego imperializmu. 

Tym też należy tłumaczyd fakt, że jeśli poprzednio Anglia mogła pod względem 

przemysłu wyprzedzad wszystkie paostwa pozostawiając je poza sobą w ciągu 

przeszło stu lat, to później, w okresie kapitalizmu monopolistycznego, Niemcom 

wystarczyło zaledwie dwudziestu lat, by zacząd wyprzedzad Anglię, a Ameryce 

wystarczyło jeszcze mniej, by wyprzedzid kraje europejskie. 

Jak po tym wszystkim można utrzymywad, że dawniej nierównomiernośd 

rozwoju była większa niż obecnie, że idea możliwości zwycięstwa socjalizmu w 

jednym kraju nie jest związana z prawem nierównomiernego rozwoju 

kapitalizmu w okresie imperializmu? 

Czyż nie jest jasne, że tylko kołtuny w dziedzinie teorii mieszad mogą nierównośd 

ekonomiczną krajów przemysłowych w przeszłości z prawem nierówno-

mierności rozwoju ekonomicznego i politycznego, które nabrało szczególnej siły 

i ostrości dopiero w okresie rozwiniętego kapitalizmu monopolistycznego? 

Czyż nie jest jasne, że tylko całkowita ignorancja w dziedzinie leninizmu mogła 

podyktowad Zinowjewowi i jego przyjaciołom co najmniej dziwne argumenty 
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przeciwko znanym twierdzeniom Lenina, związanym z prawem 

nierównomierności rozwoju ekonomicznego i politycznego krajów 

kapitalistycznych? 

 

II 

KAMIENIEW TORUJE DROGĘ TROCKIEMU 

 

Na czym polega zasadniczy sens wystąpienia Kamieniewa na obecnej 

konferencji? Jeśli odrzucid pewne drobiazgi i zwykłą dyplomację Kamieniewa, 

sens jego wystąpienia polega na tym, by ułatwid Trockiemu obronę jego 

stanowiska, ułatwid mu walkę z leninizmem w podstawowym zagadnieniu 

możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju. 

W tym celu Kamieniew podjął się „pracy” udowodnienia, że podstawowy artykuł 

Lenina (1915 r.), poświęcony zagadnieniu możliwości zwycięstwa socjalizmu w 

jednym kraju, nie dotyczy rzekomo Rosji, że Lenin mówiąc o takiej możliwości 

miał na myśli nie Rosję, lecz inne kraje kapitalistyczne. Kamieniew podjął się tej 

wątpliwej „pracy”, aby utorowad w ten sposób drogę Trockiemu, którego 

„schemat” rozbija — i nie może nie rozbijad — artykuł Lenina, napisany w roku 

1915. 

Po prostu mówiąc, Kamieniew podjął się u Trockiego, że tak powiem, roli 

zamiatacza (śmiech), który zmiata pył z jego drogi. Niewątpliwie przykro jest 

widzied dyrektora Instytutu Lenina w roli zamiatacza u Trockiego nie dlatego, by 

praca zamiatacza była czymś złym, tylko dlatego, że Kamieniew, człowiek o 

niewątpliwych kwalifikacjach fachowych, mógłby, jak sądzę, zająd się inną, 

bardziej wykwalifikowaną pracą, (śmiech). Ale podjął się tej roli dobrowolnie, do 

czego miał oczywiście całkowite prawo i na to nie ma rady. 

Zobaczymy teraz, czy Kamieniew podołał tej więcej niż osobliwej roli. 

Kamieniew oświadczył w swym przemówieniu, że podstawowe twierdzenie 

Lenina w jego artykule z roku 1915, twierdzenie, które wyznaczyło całą linię 

naszej rewolucji i naszego budownictwa, że twierdzenie to, mówiące o 
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możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju, nie dotyczy i nie może 

dotyczyd Rosji, że Lenin, mówiąc o możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym 

kraju, miał na myśli nie Rosję, lecz jedynie inne kraje kapitalistyczne. Jest to 

nieprawdopodobne i potworne, jest to bardzo podobne do pospolitego 

oszczerstwa w stosunku do tow. Lenina, ale Kamieniewa widocznie nie 

obchodzi, co może pomyśled partia o takim fałszowaniu Lenina. Jego obchodzi 

jedynie to, by utorowad Trockiemu drogę za wszelką cenę. 

Jakże usiłuje on uzasadnid to osobliwe twierdzenie? 

Powiada, że w dwa tygodnie po wymienionym artykule tow. Lenina, Lenin 

opracował znane tezy ''e o charakterze zbliżającej się rewolucji w Rosji, w 

których powiedział, że zadanie marksistów ogranicza się do tego, aby osiągnąd 

zwycięstwo rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w Rosji, że mówiąc to Lenin 

wychodził rzekomo z założenia, iż rewolucja w Rosji powinna zatrzymad się na 

jej fazie burżuazyjnej, nie przerastając w rewolucję socjalistyczną. No, a 

ponieważ artykuł Lenina o możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju 

mówi nie o rewolucji burżuazyjnej, lecz o rewolucji socjalistycznej, to jasne jest, 

że Lenin nie mógł w tym artykule mied na myśli Rosji. 

W ten sposób według Kamieniewa okazuje się, że Lenin ujmował rozmach 

rewolucji rosyjskiej jak lewicowy rewolucjonista burżuazyjny lub jak reformista z 

kategorii socjaldemokratów, których zdaniem rewolucja burżuazyjna nie 

powinna przerosnąd w rewolucję socjalistyczną, których zdaniem między 

rewolucją burżuazyjna a rewolucją socjalistyczną powinien istnied długi interwał 

historyczny, długa przerwa, okres co najmniej kilkudziesięciu lat, w czasie 

którego kapitalizm będzie prosperował, a proletariat będzie wegetował. 

Wynika z tego, że Lenin w r. 1915, kiedy pisał swój artykuł, nie myślał, nie 

pragnął i nie walczył o to, aby od zwycięstwa rewolucji burżuazyjnej przejśd 

niezwłocznie do rewolucji socjalistycznej. 

Powiecie, że to jest nieprawdopodobne i potworne. Tak, to twierdzenie 

Kamieniewa jest istotnie nieprawdopodobne i potworne. Ale Kamieniewa wcale 

to nie zbija z tropu. 
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Pozwólcie, że przytoczę pewne dokumenty świadczące, że Kamieniew 

ordynarnie fałszuje tow. Lenina w tej sprawie. 

Oto, co pisał tow. Lenin o charakterze rewolucji rosyjskiej jeszcze w roku 1905, 

kiedy rozmach rosyjskiej rewolucji nie był i nie mógł byd tak potężny, jakim stał 

się później, na skutek wojny imperialistycznej, w lutym 1917 roku: 

„Od rewolucji demokratycznej zaczniemy niezwłocznie przechodzid, i to w miarę 

naszych sił, sił świadomego i zorganizowanego proletariatu, zaczniemy przechodzid 

do rewolucji socjalistycznej” (patrz t. VIII, str. 186). 

Jest to cytat z artykułu Lenina, który ukazał się we wrześniu 1905 roku. 

Czy Kamieniew wie o istnieniu tego artykułu? Sądzę, że dyrektor Instytutu 

Lenina powinien o nim wiedzied. 

Okazuje się więc, że zwycięstwo rewolucji burżuazyjno-demokratycznej Lenin 

ujmował nie jako zakooczenie walki proletariatu i rewolucji w ogóle, lecz jako 

pierwszy etap i szczebel przejściowy do rewolucji socjalistycznej. 

Może jednak Lenin zmienił później swój pogląd na charakter i rozmach rewolucji 

rosyjskiej? Sięgnijmy po inny dokument. Mam na myśli artykuł Lenina, który 

ukazał się w roku 1915, w listopadzie, w trzy miesiące po ukazaniu się 

podstawowego artykułu tow. Lenina o możliwości zwycięstwa socjalizmu w 

jednym kraju. Oto, co mówi on w tym artykule: 

„Proletariat walczy i będzie nadal ofiarnie walczył o zdobycie władzy, o republikę, o 

konfiskatę gruntów, to znaczy o przyciągnięcie chłopstwa, o wyzyskanie w całej pełni 

jego sił rewolucyjnych, o udział «nieproletariackich mas ludowych» w wyzwoleniu 

Rosji burżuazyjnej od «imperializmu» wojskowo-feudalnego (=caratu). I to 

wyzwolenie burżuazyjnej Rosji od caratu, od władzy obszarników nad ziemią 

proletariat wykorzysta niezwłocznie nie w celu dopomożenia zamożnemu chłopstwu 

w jego walce z robotnikiem rolnym, lecz dla dokonania rewolucji socjalistycznej w 

sojuszu z proletariuszami Europy” (patrz t. XVIII, str. 318). 

Widzicie, że zarówno tutaj jak i w poprzednim cytacie, zarówno w roku 1905 jak 

i w roku 1915, Lenin tak samo wychodził z założenia, że rewolucja burżuazyjna 

powinna w Rosji przerosnąd w rewolucję socjalistyczną, że zwycięstwo rewolucji 

burżuazyjno-demokratycznej w Rosji stanowi pierwszy etap rewolucji rosyjskiej 
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niezbędny do tego, by niezwłocznie przejśd do drugiego jej etapu, do rewolucji 

socjalistycznej. 

A jakże ma się sprawa z tezami Lenina w roku 1915, na które powoływał się w 

swym przemówieniu Kamienie w i w których jest mowa o zadaniach rewolucji 

burżuazyjno-demokratycznej w Rosji? Czy tezy te nie przeczą idei przerastania 

rewolucji burżuazyjnej w rewolucję socjalistyczną? Oczywiście, nie przeczą, 

przeciwnie, podstawą tych tez jest właśnie idea przerastania rewolucji 

burżuazyjnej w rewolucję socjalistyczną, idea przerastania pierwszego etapu 

rewolucji rosyjskiej w drugi etap. Po pierwsze, Lenin wcale nie mówi w tych 

tezach, że rozmach rewolucji rosyjskiej i zadania marksistów w Rosji ograniczają 

się do zadao obalenia cara i obszarników, do zadao rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej. Po drugie, Lenin dlatego ogranicza się w tych tezach do 

scharakteryzowania zadao rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, że uważa tę 

rewolucję za pierwszy etap i za najbliższe zadanie rosyjskich marksistów. Po 

trzecie, Lenin wychodzi z założenia, że realizację swych zadao marksiści rosyjscy 

powinni rozpocząd nie od drugiego etapu (jak to proponował Trocki kierując się 

schematem „bez cara, a rząd robotniczy”), lecz od pierwszego etapu, od 

rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. 

Czy jest tu jakaś sprzecznośd, chociażby cieo sprzeczności z ideą przerastania 

rewolucji burżuazyjnej w rewolucję socjalistyczną? Jasne, że nie. 

Wynika z tego, że Kamienie w jawnie sfałszował stanowisko Lenina. 

Mamy jednak świadków przeciwko Kamieniewowi nie tylko w postaci 

dokumentów pochodzących od Lenina. Mamy jeszcze świadków w postaci 

żywych ludzi, w rodzaju na przykład Trockiego, w rodzaju XIV Konferencji naszej 

partii i wreszcie, jakkolwiek może się to wydad dziwne, w osobach samego 

Kamieniewa i Zinowjewa. 

Wiadomo, że artykuł Lenina o możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju 

został opublikowany w 1915 roku. Wiadomo, że Trocki, który polemizował 

wówczas z tow. Leninem w kwestii zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju, 

natychmiast, tzn. w tymże 1915 roku odpowiedział na ten artykuł specjalnym 

artykułem krytycznym. Cóż wówczas, w 1915 roku, powiedział Trocki w swym 

artykule krytycznym? Jak ocenił artykuł tow. Lenina? Czy zrozumiał go tak, że 
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mówiąc o zwycięstwie socjalizmu w jednym kraju Lenin nie miał na myśli Rosji, 

czy też zrozumiał go w jakiś inny sposób, powiedzmy, tak jak go dzisiaj wszyscy 

rozumiemy? Oto cytat z owego artykułu Trockiego: : 

„Jedyny jako tako konkretny argument historyczny przeciwko hasłu Stanów 

Zjednoczonych sformułowany został w piśmie szwajcarskim «Socjał-Demokrat» 

(ówczesny centralny organ bolszewików, w którym właśnie był wydrukowany 

wspomniany artykuł Lenina. — J. St.) w następującym zdaniu: «nierównomiernośd 

rozwoju ekonomicznego i politycznego jest bezwzględnym prawem kapitalizmu. Stąd 

«Socjał-Demokrat» wyciągał wniosek, że możliwe jest zwycięstwo socjalizmu w 

jednym kraju i że wobec tego nie ma potrzeby uzależniad dyktatury proletariatu w 

każdym poszczególnym kraju od stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy... To, że 

żaden kraj nie powinien «czekad» w swej walce na inne kraje — to myśl elementarna, 

którą dobrze jest i należy powtarzad, aby idei równoległego międzynarodowego 

działania nie zastępowała idea wyczekującej międzynarodowej bezczynności. Nie 

czekając na innych, rozpoczynamy i prowadzimy walkę na gruncie narodowym w 

całkowitym przekonaniu, że nasza inicjatywa będzie bodźcem do walki w innych 

krajach; a gdyby to nie nastąpiło, to beznadziejne jest spodziewad się — dowodzi tego 

zarówno doświadczenie historii jak i teoretyczne rozumowanie — że np. rewolucyjna 

Rosja zdołałaby się ostad wobec konserwatywnej Europy  lub że socjalistyczne Niemcy 

mogłyby pozostad izolowane w świecie kapitalistycznym” (patrz dzieła Trockiego, t. 

III, cz. 1, str. 89—90). 

Wynika z tego, że Trocki zrozumiał wówczas artykuł Lenina nie tak, jak usiłuje 

teraz „zrozumied” go Kamieniew, tylko tak, jak rozumiał go Lenin, jak rozumiała 

go partia i jak rozumiemy go my wszyscy, w przeciwnym wypadku Trocki dla 

umocnienia swej pozycji nie użyłby w polemice z Leninem argumentu o Rosji. 

Wynika z tego, że Trocki świadczy tu w tym cytacie przeciwko swemu obecnemu 

sojusznikowi, przeciwko Kamieniewowi. 

Czemuż więc nie wystąpił na tej konferencji przeciwko Kamieniewowi? Dlaczego 

Trocki nie oświadczył tutaj otwarcie i uczciwie, że Kamieniew najwyraźniej 

wypacza Lenina? Czy Trocki przypuszcza, że jego przemilczenie w tym wypadku 

można określid jako wzór uczciwej polemiki? Ależ Trocki nie wystąpił tutaj 

przeciwko Kamieniewowi dlatego, że nie chciał widocznie wplątad się w 

wątpliwą „sprawę” pospolitego oczerniania Lenina — pozostawił tę brudną 

robotę Kamieniewowi. 
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A jak zapatruje się na tę sprawę partia, np. w postaci XIV Konferencji? Oto, co 

głosi w tej sprawie rezolucja XIV Konferencji, mówiąca o możliwości zwycięstwa 

socjalizmu w jednym kraju: 

„Z «nierównomierności rozwoju ekonomicznego i politycznego, która to 

nierównomiernośd jest bezwzględnym prawem kapitalizmu», tow. Lenin słusznie 

wyprowadzał dwie rzeczy: a) możliwośd «zwycięstwa socjalizmu początkowo w kilku 

lub nawet w jednym wziętym z osobna kraju kapitalistycznym» i b) możliwośd, że te 

kilka lub nawet ten jeden kraj niekoniecznie będą krajami najbardziej rozwiniętego 

kapitalizmu (patrz zwłaszcza notatki o Suchanowie). Doświadczenie rewolucji 

rosyjskiej dowiodło, że takie pierwsze zwycięstwo w jednym kraju jest nie tylko 

możliwe, ale że przy szeregu okoliczności sprzyjających ten pierwszy kraj zwycięskiej 

rewolucji proletariackiej może (przy pewnym poparciu ze strony międzynarodowego 

proletariatu) utrzymad się i utrwalid na długi okres nawet w wypadku, jeśli poparcie 

to nie występuje w postaci bezpośrednich rewolucji proletariackich w innych krajach” 

(Z rezolucji XIV Konferencji partii „O zadaniach Kominternu i RKP(b) w związku z 

rozszerzonym plenum KWMK”13). 

Wynika z tego, że partia jako całośd, w postaci jej XIV Konferencji, jest 

świadkiem przeciwko Kamieniewowi, przeciwko jego twierdzeniu, że Lenin w 

swym artykule o zwycięstwie socjalizmu w jednym kraju nie miał rzekomo na 

myśli Rosji. W przeciwnym wypadku konferencja nie twierdziłaby, że 

„doświadczenie rewolucji rosyjskiej dowiodło” słuszności znanego artykułu 

Lenina o zwycięstwie socjalizmu w jednym kraju. 

Wynika z tego, że XIV Konferencja zrozumiała artykuł tow. Lenina tak samo, jak 

go rozumiał Lenin, jak rozumiał go Trocki i jak go rozumiemy my wszyscy. 

A jaką postawę zajęli Kamieniew i Zinowjew wobec tej rezolucji XIV Konferencji? 

Czy nie jest faktem, że projekt rezolucji został opracowany i przyjęty 

jednomyślnie przez komisję, w której skład wchodzili Zinowjew i Kamieniew? 

Czy nie jest faktem, że Kamieniew był przewodniczącym XIV Konferencji, która 

jednomyślnie uchwaliła wyżej wspomnianą rezolucję, a Zinowjew był 

referentem tej rezolucji? Jak mogło się zdarzyd, że Kamieniew i Zinowjew 

głosowali za tą rezolucją, za wszystkimi jej punktami? Czy nie jest jasne, że 

Kamieniew rozumiał wówczas artykuł Lenina, z którego cytat został wprost 

włączony do rezolucji XIV Konferencji, inaczej, niż usiłuje go „zrozumied” dzisiaj? 

Któremu Kamieniewowi wierzyd: czy temu, który jako przewodniczący XIV 
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Konferencji głosował za rezolucją XIV Konferencji, czy temu, który występuje 

obecnie, na XV Konferencji, w roli zamiatacza przy Trockim? Wynika z tego, że 

Kamieniew z okresu XIV Konferencji jest świadkiem przeciwko Kamieniewowi z 

okresu XV Konferencji. 

A dlaczego milczy Zinowjew i nie próbuje poprawid Kamieniewa, który jawnie 

fałszuje zarówno artykuł Lenina z 1915 roku jak i rezolucję XIV Konferencji? Czyż 

nie jest faktem, że nie kto inny, lecz właśnie Zinowjew bronił na XIV Konferencji 

rezolucji o zwycięstwie socjalizmu w jednym kraju? 

Wynika z tego, że sprawa z Zinowjewem nie jest tu zupełnie czysta. (Głosy; 

„Wcale nieczysta”). Gdzież tu uczciwa polemika? 

Wynika z tego, że Kamieniew i Zinowjew mają teraz co innego w głowie niż 

uczciwą polemikę. 

A wniosek? Wniosek jest taki, że Kamieniew nie potrafił spełnid roli zamiatacza 

przy Trockim. Nie spełnił nadziei Trockiego. 

 

III 

NIEBYWAŁY MĘTLIK, CZYLI ZINOWJEW O REWOLUCYJNOŚCI I 

INTERNACJONALIZMIE 

 

Przechodzę do Zinowjewa. Jeśli Kamieniew w całym swoim przemówieniu 

usiłował utorowad drogę Trockiemu, to Zinowjew podjął się udowodnienia, że 

przywódcy opozycji są jedynymi rewolucjonistami i jedynymi internacjonalistami 

na świecie. 

Rozpatrzmy jego „argumenty”. 

Bierze on słowa Bucharina, że przy rozpatrywaniu zagadnieo natury 

wewnętrznej (budownictwa socjalizmu) należy z punktu widzenia 

metodologicznego oderwad się od zagadnieo natury zewnętrznej, zestawia 

następnie to twierdzenie Bucharina z tezami o bloku opozycyjnym, gdzie jest 

mowa o możliwości zwycięstwa socjalizmu w naszym kraju, i dochodzi do 
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wniosku, że Bucharin i KC, który tezy w zasadzie zatwierdził, zapominają 

rzekomo w ten sposób o międzynarodowych zadaniach naszej rewolucji, o 

interesach rewolucji międzynarodowej. 

Czy wszystko to jest słuszne? Wszystko to są głupstwa, towarzysze. Tajemnica 

polega tu na tym, że Zinowjew nie jest mocny w metodologii, że zabłądził wśród 

trzech sosen i własny swój mętlik podaje za rzeczywistośd. Bucharin powiada, że 

nie wolno mieszad zagadnieo budownictwa socjalizmu z zagadnieniami 

stworzenia gwarancji przed interwencją wobec naszego kraju, zagadnieo natury 

wewnętrznej z zagadnieniami natury zewnętrznej. Bucharin wcale nie mówi, że 

zagadnienia wewnętrzne nie są związane z zagadnieniami zewnętrznymi, z 

zagadnieniami międzynarodowymi. Powiada jedynie, że zagadnieo jednego 

rzędu nie wolno mieszad z zagadnieniami drugiego rzędu. Jest to podstawowe i 

elementarne wymaganie metodologii. Któż więc jest winien, jeśli Zinowjew nie 

rozumie elementarnych zagadnieo metodologii? 

My wychodzimy z założenia, że kraj nasz jest widownią dwojakiego szeregu 

sprzeczności: sprzeczności natury wewnętrznej i sprzeczności natury 

zewnętrznej. Sprzeczności natury wewnętrznej polegają przede wszystkim na 

walce elementów socjalistycznych i kapitalistycznych. Powiadamy, że 

sprzeczności te możemy przezwyciężyd własnymi siłami, możemy pokonad 

kapitalistyczne elementy w naszej gospodarce, wciągnąd do budownictwa 

socjalistycznego podstawowe masy chłopstwa i zbudowad społeczeostwo 

socjalistyczne. 

Sprzeczności natury zewnętrznej polegają na walce między krajem socjalizmu a 

otoczeniem kapitalistycznym. Powiadamy, że rozstrzygnąd tych sprzeczności 

własnymi siłami nie zdołamy, że dla rozstrzygnięcia tych sprzeczności konieczne 

jest zwycięstwo socjalizmu przynajmniej w kilku krajach. Właśnie dlatego 

powiadamy, że zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju nie jest celem samym w 

sobie, a pomocą, środkiem i narzędziem zwycięstwa rewolucji proletariackiej we 

wszystkich krajach. 

Czy to wszystko jest słuszne? Niechaj Zinowjew udowodni, że to nie jest słuszne. 

Nieszczęście Zinowjewa polega na tym, że nie widzi różnicy pomiędzy tymi 

dwoma szeregami przeciwieostw, że plącze je niesamowicie i ten swój mętlik 
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przedstawia jako „prawdziwy” internacjonalizm, sądząc, że ten, kto odrywa się 

metodologicznie od zagadnieo natury zewnętrznej przy rozpatrywaniu 

zagadnieo natury wewnętrznej, zapomina o interesach międzynarodowej 

rewolucji. 

To bardzo śmieszne, ale trzeba przecież zrozumied, że to nie jest 

przekonywające. 

Co się tyczy tez, które rzekomo pomijają międzynarodowy aspekt naszej 

rewolucji, to wystarczy te tezy przeczytad, aby zrozumied, że Zinowjew znów się 

zaplątał. Oto, co powiedziane jest w tezach: 

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

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

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

dalszego rozwoju światowego ruchu rewolucyjnego i po drugie, otwiera okres 

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

ciągu którego proletariat, stosując słuszną politykę wobec chłopstwa, może i będzie z 

powodzeniem budował całkowicie socjalistyczne społeczeostwo, jeśli oczywiście 

potęga międzynarodowego ruchu rewolucyjnego, z jednej strony, i potęga 

proletariatu ZSRR, z drugiej strony, będzie dostatecznie wielka, aby osłonid ZSRR 

przed interwencją wojenną imperializmu”. 

Widzicie, że aspekt międzynarodowy został w tezach całkowicie i w zupełności 

uwzględniony. 

Dalej. Zinowjew, a wraz z nim i Trocki przytacza cytaty z dzieł Lenina, że 

„całkowite zwycięstwo rewolucji socjalistycznej jest w jednym kraju nie do 

pomyślenia, lecz wymaga jak najbardziej aktywnego współdziałania co najmniej 

kilku przodujących krajów” — i w osobliwy sposób dochodzi do wniosku, że 

zbudowanie socjalizmu w jednym kraju — to zadanie ponad siły dla proletariatu 

naszego kraju. To przecie zupełny mętlik, towarzysze! Czyż partia mówiła 

kiedykolwiek, że całkowite zwycięstwo, ostateczne zwycięstwo socjalizmu w 

naszym kraju jest możliwe i na miarę sił proletariatu jednego kraju? Niech nam 

pokażą, gdzie i kiedy to było powiedziane. Czyż partia nie mówi i nie mówiła 

zawsze razem z Leninem, że całkowite, ostateczne zwycięstwo socjalizmu 

możliwe jest jedynie pod warunkiem zwycięstwa socjalizmu w kilku krajach? Czy 
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partia nie wyjaśniała dziesiątki i setki razy, że nie wolno mieszad zwycięstwa 

socjalizmu w jednym kraju z całkowitym i ostatecznym jego zwycięstwem? 

Partia zawsze wychodziła z założenia, że zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju 

oznacza możliwośd zbudowania socjalizmu w tym kraju, przy czym zadanie to 

może byd rozwiązane siłami jednego kraju, natomiast całkowite zwycięstwo 

socjalizmu oznacza gwarancję przed interwencją i przed restauracją, przy czym 

zadanie to może byd wykonane jedynie w warunkach zwycięstwa rewolucji w 

kilku krajach. Jak można po tym wszystkim tak niesamowicie mieszad jedno z 

drugim? Któż jest winien, że Zinowjew, a wraz z nim Trocki niesamowicie 

mieszają zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju z całkowitym, ostatecznym jego 

zwycięstwem? Niechby przeczytali przynajmniej znaną rezolucję XIV Konferencji, 

gdzie zagadnienie to zostało wyjaśnione ze ścisłością, która może zadowolid 

nawet słuchacza szkoły dla pracowników radzieckich i partyjnych. 

Zinowjew, a wraz z nim Trocki przytaczają szereg cytatów z dzieł Lenina z okresu 

pokoju brzeskiego, w których mowa jest o tym, iż wróg zewnętrzny może 

rozgromid naszą rewolucję. Ale czy trudno jest pojąd, że te cytaty nie mają 

związku z zagadnieniem możliwości zbudowania socjalizmu w naszym kraju? 

Tow. Lenin powiada, ze nie jesteśmy zabezpieczeni przed możliwością 

interwencji, i to jest zupełnie słuszne. Ale czy partia mówiła kiedykolwiek, że 

możemy zabezpieczyd nasz kraj przed możliwością interwencji przy pomocy 

jedynie naszych sił? Czyż partia nie twierdziła i nie twierdzi nadal, że gwarancję 

przed interwencją może nam dad jedynie zwycięstwo rewolucji proletariackiej w 

kilku krajach? Jak można na tej podstawie twierdzid, że zbudowanie socjalizmu 

w naszym kraju jest ponad siły proletariatu naszego kraju? Czy nie czas już, by 

zaprzestad tego świadomego mieszania zagadnieo zewnętrznych, zagadnieo 

bezpośredniej walki ze światową burżuazją z zagadnieniami budownictwa 

socjalistycznego w naszym kraju, z zagadnieniami zwycięstwa nad elementami 

kapitalistycznymi wewnątrz naszego kraju. 

Dalej. Zinowjew przytacza cytat z „Manifestu Komunistycznego”: „Połączenie 

wysiłków przynajmniej krajów cywilizowanych jest jednym z podstawowych 

warunków wyzwolenia proletariatu”, zestawia ten cytat z cytatem z pewnego 

rękopisu tow. Lenina, że „do zwycięstwa socjalizmu potrzebny jest wspólny 

wysiłek robotników kilku przodujących krajów”, i dochodzi do wniosku, że partia 
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nasza zwróciła się rzekomo przeciwko tym ogólnie przyjętym i bezspornym 

tezom, zapominając o międzynarodowych warunkach zwycięstwa rewolucji 

proletariackiej. Czyż to nie śmieszne, towarzysze? Gdzie i kiedy zdarzyło się, by 

nasza partia nie doceniała decydującego znaczenia międzynarodowych wysiłków 

klasy robotniczej i międzynarodowych warunków zwycięstwa rewolucji w 

naszym kraju? A czym jest Komintern, jeśli nie wyrazem zespolenia wysiłków 

proletariuszy nie tylko przodujących krajów, ale wszystkich krajów świata, 

zarówno dla rewolucji światowej jak i dla rozwoju naszej rewolucji? A kto podjął 

inicjatywę utworzenia Kominternu i kto jest jego oddziałem czołowym, jeśli nie 

nasza partia? A czym jest polityka jednolitego frontu związków zawodowych, 

jeśli nie zespoleniem wysiłków robotników nie tylko krajów przodujących, ale 

wszystkich krajów w ogóle? Kto może zaprzeczad przodującej roli naszej partii w 

dziele realizacji polityki jednolitego frontu związków zawodowych na całym 

świecie? Czyż nie jest faktem, że nasza rewolucja zawsze popierała i popiera 

nadal rozwój rewolucji we wszystkich krajach? Czyż nie jest faktem, że robotnicy 

wszystkich krajów swoją sympatią dla naszej rewolucji i swą walką przeciwko 

próbom interwencji popierali i nadal popierają naszą rewolucję? Czymże to jest, 

jeśli nie zespoleniem wysiłków robotników wszystkich krajów dla zwycięstwa 

naszej rewolucji? A walka angielskich robotników przeciwko Curzonowi w 

związku ze znaną notą14? A poparcie górników angielskich przez robotników 

ZSRR? Mógłbym, towarzysze, przytoczyd jeszcze szereg znanych powszechnie 

faktów tego rodzaju, gdyby to było potrzebne. 

Gdzież tu zapomnienie międzynarodowych zadao naszej rewolucji? 

W czymże więc tkwi tu tajemnica? Tajemnica tkwi w tym, że Zinowjew usiłuje 

podsunąd zagadnienia wspólnego wysiłku proletariuszy wszystkich krajów dla 

zwycięstwa socjalizmu w naszym kraju zamiast kardynalnego zagadnienia 

możliwości zbudowania socjalizmu w naszym kraju bez paostwowego poparcia 

ze strony proletariatu Europy, zamiast kardynalnego zagadnienia, czy w obecnej 

sytuacji międzynarodowej władza proletariacka w Rosji może się ostad w obliczu 

konserwatywnej Europy. 

Trocki, obecny nauczyciel Zinowjewa, powiada: 
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„Beznadziejne byłoby sądzid... że np. Rosja rewolucyjna mogłaby się ostad wobec 

konserwatywnej Europy” (Trocki, t. III, cz. 1, str. 90). 

Trocki, obecny nauczyciel Zinowjewa, powiada: 

„Bez bezpośredniego paostwowego poparcia ze strony proletariatu europejskiego 

klasa robotnicza Rosji nie zdoła się utrzymad przy władzy i przekształcid swego 

czasowego panowania w długotrwałą socjalistyczną dyktaturę. Nie można o tym 

wątpid ani chwili” (patrz „Nasza rewolucja”, str. 278). 

A zatem Zinowjew zamiast zagadnienia zwycięstwa socjalizmu w naszym kraju 

pod warunkiem zwycięstwa proletariatu w Europie („poparcie paostwowe ze 

strony proletariatu Europy”) podsuwa zagadnienie wspólnego wysiłku 

robotników Europy i Rosji. 

Oto, na czym polega zagadnienie i o co toczy się nasz spór. 

Zinowjew, przytaczając cytaty z dzieł Lenina i z „Manifestu Komunistycznego”, 

usiłuje podsunąd jedno zagadnienie zamiast drugiego. 

W tym właśnie tkwi tajemnica wypocin Zinowjewa na temat „zapomnienia” 

przez naszą partię międzynarodowych zadao naszej rewolucji. 

Oto tajemnica kuglarskich sztuczek, mętliku i rozgardiaszu u Zinowjewa. 

I starcza Zinowjewowi „skromności”, by ten właśnie nieprawdopodobny mętlik, 

tę kaszę i ten rozgardiasz w swej własnej głowie podawad za „prawdziwą” 

rewolucyjnośd i „prawdziwy” internacjonalizm. 

Czy wszystko to nie jest śmieszne, towarzysze? Nie, aby w naszych czasach, w 

szeregach naszej partii, byd rewolucjonistą-internacjonalistą, należy umacniad ze 

wszech miar i popierad ze wszystkich sił naszą partię, która zarazem stanowi 

czołowy oddział Kominternu. A opozycjoniści rozbijają ją i dyskredytują. By byd 

w naszych czasach internacjonalistą, należy umacniad ze wszech miar i popierad 

ze wszystkich sił Międzynarodówkę Komunistyczną. A opozycjoniści ją rozkładają 

i rozbijają, popierając i instruując najrozmaitszych Masłowów i Souvarine'ów. 

Czas zrozumied, że nie można byd rewolucjonistą i internacjonalistą pozostając 

zarazem w stanie wojny z naszą partią, która jest czołowym oddziałem 

Międzynarodówki Komunistycznej. (Oklaski). 



71 
 

Czas zrozumied, że opozycjoniści, skoro wszczęli wojnę z Kominternem, przestali 

byd rewolucjonistami i internacjonalistami. (Oklaski). 

Czas zrozumied, że opozycjoniści to nie rewolucjoniści i internacjonaliści, lecz 

gaduły mielące o rewolucji i internacjonalizmie. (Oklaski). 

Czas zrozumied, że nie są to rewolucjoniści czynu, lecz rewolucjoniści 

krzykliwych frazesów i taśmy filmowej. (Śmiech, oklaski). 

Czas zrozumied, że nie są to rewolucjoniści czynu, lecz rewolucjoniści z 

kinematografu. (Śmiech, oklaski). 

 

IV 

TROCKI FAŁSZUJE LENINIZM 

 

1. KUGLARSKIE SZTUCZKI TROCKIEGO, CZYLI ZAGADNIENIE „PERMANENTNEJ 

REWOLUCJI” 

Przechodzę do przemówienia Trockiego. 

Trocki oświadczył, że teoria permanentnej rewolucji nie ma żadnego związku z 

omawianym zagadnieniem charakteru i perspektyw naszej rewolucji. 

To bardzo dziwne, żeby nie powiedzied więcej. Jakże to? Czyż teoria 

permanentnej rewolucji nie jest teorią sił napędowych rewolucji? Czy nie jest 

prawdą, że teoria permanentnej rewolucji mówi przede wszystkim o siłach 

napędowych naszej rewolucji? A czymże jest zagadnienie charakteru i 

perspektyw naszej rewolucji, jeśli nie zagadnieniem sił napędowych tej 

rewolucji? Jak można twierdzid, że teoria permanentnej rewolucji nie ma 

żadnego związku z omawianym zagadnieniem? To nieprawda, towarzysze. To 

wykręt, kuglarska sztuczka. To próba zatarcia śladów. To próba znalezienia 

kryjówki. Daremny trud! Nie próbujcie się ukryd — i tak się nie ukryjecie! 

W innym punkcie swego przemówienia Trocki usiłował „napomknąd”, że dawno 

już przestał przypisywad poważne znaczenie teorii permanentnej rewolucji. A 
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Kamieniew w swym przemówieniu „dał do zrozumienia”, że Trocki bodaj że 

gotów jest wycofad się z teorii permanentnej rewolucji, jeśli się z niej już nie 

wycofał. 

Same cuda! 

Ale zbadajmy sprawę: czy prawdą jest, że teoria permanentnej rewolucji nie ma 

związku z omawianym zagadnieniem, a jeśli to nieprawda, czy można uwierzyd 

Kamieniewowi, że Trocki nie przywiązuje znaczenia do teorii permanentnej 

rewolucji i prawie się już jej wyrzekł? 

Zwródmy się do dokumentów. Przede wszystkim mam na myśli list Trockiego do 

tow. Olmioskiego z grudnia 1921 roku, ogłoszony drukiem w roku 1925, list, 

którego Trocki nigdy nie próbował się wyrzec i nie wyrzekł się do dziś dnia ani 

pośrednio, ani bezpośrednio i który wobec tego zachowuje całkowicie swą moc. 

Co w tym liście czytamy o permanentnej rewolucji? 

Posłuchajcie: 

„Wcale nie uważam, abym w moich rozbieżnościach z bolszewikami w niczym nie 

miał racji. Nie miałem, 1 to całkowicie, racji w ocenie frakcji mieoszewickiej, gdy 

przeceniałem jej możliwości rewolucyjne i spodziewałem się, że uda się w niej 

odizolowad i sprowadzid do zera jej prawe skrzydło. Ten błąd podstawowy wynikał 

jednak z tego, że do obu frakcji, zarówno bolszewickiej jak mieoszewickiej, 

podchodziłem z punktu widzenia idei permanentnej rewolucji i dyktatury 

proletariatu, podczas gdy zarówno bolszewicy jak mieoszewicy stali wówczas na 

gruncie rewolucji burżuazyjnej i republiki demokratycznej. Uważałem, że rozbieżności 

pomiędzy obydwiema frakcjami nie są zasadniczo tak głębokie, i spodziewałem się 

(czemu nieraz dawałem wyraz w listach i referatach), że sam przebieg rewolucji 

sprowadzi obie frakcje na pozycje permanentnej rewolucji i zdobycia władzy przez 

klasę robotniczą, co też dokonało się częściowo w roku 1905 (przedmowa tow. Lenina 

do artykułu Kautskiego o siłach napędowych rewolucji rosyjskiej i cała linia pisma 

«Naczało»). 

Uważam, że moja ocena sił napędowych rewolucji była bezwzględnie słuszna, zaś 

wnioski, które z niej wyciągałem w stosunku do obu frakcji, były bezwzględnie 

niesłuszne. Tylko bolszewizm, dzięki swej nieprzejednanej linii, skupił w swych 

szeregach rzeczywiście rewolucyjne elementy zarówno spośród dawnej inteligencji 

jak i z przodującej warstwy klasy robotniczej. Tylko dzięki temu, że bolszewizmowi 
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udało się stworzyd tę zwartą organizację rewolucyjną, okazał się możliwy tak szybki 

zwrot z pozycji rewolucyjno-demokratycznej na pozycje rewolucyjno-socjalistyczne. 

Mógłbym również obecnie bez trudu podzielid moje artykuły polemiczne przeciwko 

mieoszewikom i bolszewikom na dwie kategorie: jedne — poświęcone analizie sił 

wewnętrznych rewolucji, jej perspektywom (teoretyczny organ polski Róży 

Luksemburg, «Neue Zeit») oraz inne — poświęcone ocenie frakcji rosyjskich 

socjaldemokratów, ich walce itd. Artykuły pierwszej kategorii mógłbym i teraz wydad 

bez poprawek, ponieważ całkowicie i w zupełności zbieżne są ze stanowiskiem naszej 

partii, poczynając od roku 1917. Artykuły drugiej kategorii są wyraźnie błędne i 

wydawad ich ponownie nie warto” (patrz „Lenin o Trockim”, 1925 r. z przedmową 

tow. Olmioskiego). 

Co z tego wynika? 

Wynika z tego, że Trocki mylił się w sprawach organizacyjnych, natomiast w 

sprawie oceny naszej rewolucji, w sprawie rewolucji permanentnej miał i nadal 

ma rację. 

Co prawda, Trocki nie może nie wiedzied, że Lenin walczył z teorią permanentnej 

rewolucji do ostatnich dni swego życia. Ale to nie przysparza mu kłopotu. 

Dalej, wynika, że obie frakcje, zarówno mieoszewicy jak bolszewicy powinni byli 

dojśd do teorii permanentnej rewolucji, w rzeczywistości jednak doszli do tej 

teorii tylko bolszewicy, wskutek tego, iż posiadali zwartą organizację 

rewolucyjną robotników i starej inteligencji, i doszli nie od razu, lecz „poczynając 

od roku 1917”. 

I wreszcie wynika, że teoria permanentnej rewolucji „całkowicie i w zupełności 

zbiega się ze stanowiskiem naszej partii, poczynając od roku 1917”. 

Osądźcie teraz sami, czy wygląda na to, że Trocki nie przywiązuje wielkiego 

znaczenia do teorii permanentnej rewolucji? Nie, nie wygląda. Przeciwnie, jeśli 

teoria permanentnej rewolucji rzeczywiście zbiegła się „poczynając od roku 

1917” ze stanowiskiem partii, to z tego można wysnud jeden tylko wniosek — że 

Trocki przywiązywał i nadal przywiązuje do tej teorii decydujące znaczenie dla 

całej naszej partii. 

Ale co to znaczy „zbiegła się”? Jak może teoria permanentnej rewolucji 

Trockiego zbiegad się ze stanowiskiem naszej partii, skoro dowiedzione jest, że 
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partia nasza w osobie Lenina przez cały czas prowadziła walkę z tą właśnie 

teorią? 

Jedno z dwojga: albo partia nasza nie posiadała własnej teorii i przez bieg 

wypadków zmuszona została później do przyjęcia teorii rewolucji Trockiego, 

albo też posiadała własną teorię, tylko że teoria ta została w sposób 

niedostrzegalny wyparta przez teorię permanentnej rewolucji Trockiego, 

„poczynając od roku 1917”. 

Trocki później, w swej napisanej w roku 1922 „Przedmowie” do książki „Rok 

1905”, wytłumaczył nam to „dziwne zjawisko”. Wykładając istotę teorii 

permanentnej rewolucji i analizując ocenę naszej rewolucji z punktu widzenia 

teorii permanentnej rewolucji, Trocki dochodzi do następującego wniosku: 

„Ocena ta, mimo że po dwunastoletniej przerwie, znalazła całkowite potwierdzenie” 

(Trocki, „1905”, „Przedmowa”). 

Innymi słowy: teoria permanentnej rewolucji, „skonstruowana”' przez Trockiego 

w roku 1905, „znalazła całkowite potwierdzenie” w roku 1917, po dwunastu 

latach. 

Jakżeż jednak mogła się potwierdzid? A bolszewicy — gdzież oni się podziali? 

Czyżby szli do rewolucji bez jakiejkolwiek własnej teorii, czyżby okazali się zdolni 

jedynie do skupienia rewolucyjnej inteligencji, rewolucyjnych robotników? A 

dalej, na jakim gruncie skupili robotników, na gruncie jakich zasad? Chyba 

bolszewicy posiadali przecie jakąś teorię, ocenę rewolucji, ocenę napędowych sił 

rewolucji? Czyżby prócz teorii permanentnej rewolucji nie było w naszej partii 

żadnej innej teorii? 

Osądźcie sami: żyliśmy, my, bolszewicy, i rozwijaliśmy się bez perspektyw i bez 

teorii rewolucyjnej; żyliśmy tak od roku 1903 do 1917; a potem, „poczynając od 

roku 1917”, wchłonęliśmy niepostrzeżenie teorię rewolucji permanentnej i 

stanęliśmy na nogi. Bez wątpienia to bardzo ciekawa bajeczka. Ale jak mogło się 

to odbyd niepostrzeżenie, bez walki, bez wstrząsów w partii? Jak się to mogło 

stad tak po prostu, ni stąd, ni zowąd? Wiadomo przecież, że Lenin i jego partia 

walczyli z teorią permanentnej rewolucji od pierwszej chwili jej pojawienia się 

na światło dzienne. 
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Zresztą Trocki wyjaśnia nam to „dziwne zjawisko” w innym dokumencie. Mam 

na myśli „Przypis” do artykułu Trockiego „Nasze rozbieżności”, napisany w roku 

1922. 

Oto odpowiedni ustęp z tego artykułu Trockiego: 

„Jeśli mieoszewicy, wychodząc z abstrakcji: «nasza rewolucja jest burżuazyjna», 

dochodzą do koncepcji dostosowania całej taktyki proletariatu do postępowania 

liberalnej burżuazji, aż do zdobycia przez nią władzy paostwowej — to bolszewicy, 

wychodząc z podobnej czystej abstrakcji: «demokratyczna, a nie socjalistyczna 

dyktatura», dochodzą do koncepcji burżuazyjno-demokratycznego samoograniczenia 

proletariatu, w którego rękach znajduje się władza paostwowa. Co prawda, różnica 

między nimi w tej sprawie jest bardzo istotna: podczas gdy antyrewolucyjne aspekty 

mieoszewizmu występują w pełni już obecnie, antyrewolucyjne cechy bolszewizmu 

zagrażają olbrzymim niebezpieczeostwem jedynie w wypadku rewolucyjnego 

zwycięstwa” (Trocki, „1905”, str. 285). 

Wynika z tego, że nie tylko mieoszewizm posiadał aspekty antyrewolucyjne, lecz 

i bolszewizm nie był wolny od „cech anty rewolucyjnych”, które zagrażały 

„olbrzymim niebezpieczeostwem jedynie w wypadku rewolucyjnego 

zwycięstwa”. 

Czy bolszewicy uwolnili się później od „antyrewolucyjnych cech” bolszewizmu, a 

jeśli tak, to w jaki sposób? 

Trocki wyjaśnia nam to „dziwne zjawisko” w „Przypisie” do artykułu „Nasze 

rozbieżności”. 

Słuchajcie: 

„To, jak wiadomo, nie nastąpiło, gdyż bolszewizm pod kierownictwem tow. Lenina 

(nie bez walki wewnętrznej) uzbroił się na nowo ideologicznie w tym najważniejszym 

zagadnieniu wiosną 1917 roku, tzn. przed zdobyciem władzy” (Trocki, „1905”, str. 

285). 

A więc „uzbrojenie się na nowo” bolszewików, „poczynając od roku 1917”, na 

gruncie teorii permanentnej rewolucji, ocalenie w ten sposób bolszewików od 

„anty-rewolucyjnych cech bolszewizmu”, wreszcie fakt, że teoria permanentnej 

rewolucji znalazła w ten sposób „całkowite” „potwierdzenie” — oto wniosek 

Trockiego. 
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A gdzie się podział leninizm, teoria bolszewizmu, bolszewicka ocena naszej 

rewolucji, jej sił napędowych itd.? Albo nie znalazły „całkowitego 

potwierdzenia”, albo wcale nie znalazły „potwierdzenia”, albo rozwiały się w 

powietrzu, ustępując miejsca teorii permanentnej rewolucji — jeśli idzie o 

„uzbrojenie na nowo” partii. 

Tak więc żyli sobie na świecie bolszewicy, „zwierali” jakoś partię, „poczynając” 

od 1903 roku, ale nie posiadali teorii rewolucyjnej, błąkali się, błąkali 

„poczynając” od 1903 r. i dobrnęli jakoś do r. 1917; potem, dostrzegłszy 

Trockiego z teorią rewolucji permanentnej w garści, postanowili „uzbroid się na 

nowo” i „uzbrajając się na nowo” pogubili ostatnie resztki leninizmu, 

leninowskiej teorii rewolucji, realizując w ten sposób „całkowitą zbieżnośd” 

teorii permanentnej rewolucji ze „stanowiskiem” naszej partii. 

Bardzo to ciekawa bajeczka, towarzysze. Jest to, jeśli wolicie, jedna z tych 

wspaniałych kuglarskich sztuczek, jakie możecie oglądad w cyrku. Ale nie 

jesteśmy przecież w cyrku, tylko na konferencji naszej partii. I nie 

wynajmowaliśmy Trockiego na cyrkowca. Po co więc te sztuczki? 

Jak oceniał tow. Lenin teorię permanentnej rewolucji Trockiego? Oto, co pisze 

on o tej teorii w jednym ze swych artykułów, wyśmiewając ją jako „oryginalną” i 

„przepiękną” teorię: 

„Wyjaśnid wzajemny stosunek mas w nadchodzącej rewolucji — to główne zadanie 

partii rewolucyjnej... Zadanie to niesłusznie rozwiązuje w «Naszym Słowie» Trocki 

powtarzając swą «oryginalną» teorię z 1905 roku i nie chcąc pomyśled o tym, z jakich 

to powodów życie przez całe dziesięd lat omijało tę przepiękną teorię. 

Oryginalna teoria Trockiego zapożycza od bolszewików wezwanie do zdecydowanej 

rewolucyjnej walki proletariatu i do zdobycia przezeo władzy politycznej, a od 

mieoszewików — «zaprzeczenie» roli chłopstwa”... W ten sposób „Trocki w 

rzeczywistości pomaga liberalnym politykom robotniczym w Rosji, którzy przez 

«zaprzeczenie» roli chłopstwa rozumieją niechęd mobilizowania chłopów do 

rewolucji!”( patrz t. XVIII, str. 317—318). 

Wynika z tego, że według Lenina teoria permanentnej rewolucji jest teorią na 

wpół mieoszewicką, ignorującą rewolucyjną rolę chłopstwa w rewolucji 

rosyjskiej. 
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Niezrozumiałe jest tylko, jak mogła „całkowicie i w zupełności się zbiec” ta na 

wpół mieoszewicką teoria ze stanowiskiem naszej partii, chodby nawet 

„poczynając od roku 1917”. 

A jak ocenia nasza partia teorię permanentnej rewolucji? Oto, co mówi o niej 

znana rezolucja XIV Konferencji partyjnej: 

„Składową częścią trockistowskiej teorii permanentnej rewolucji jest twierdzenie, że 

«rzeczywisty rozwój gospodarki socjalistycznej w Rosji możliwy będzie dopiero po 

zwycięstwie proletariatu w głównych krajach Europy» (Trocki, 1922 r.) — twierdzenie 

skazujące proletariat ZSRR w obecnym okresie na fatalistyczną biernośd. Przeciwko 

podobnym «teoriom» Lenin pisał: «Nieskooczenie szablonowy jest ich argument, 

który wykuli na pamięd w okresie rozwoju zachodnio-europejskiej socjaldemokracji, a 

który polega na tym, że nie dorośliśmy do socjalizmu, że brak nam, jak wyrażają się 

rozmaici «uczeni» panowie spośród nich, obiektywnych przesłanek ekonomicznych 

dla socjalizmu»„ (Notatki o Suchanowie). (Rezolucja XIV Partkonferencji)15. 

Wynika z tego, że teoria permanentnej rewolucji jest to ta sama 

suchanowszczyzna, którą Lenin piętnuje w swych notatkach „O naszej rewolucji” 

jako socjaldemokratyzm. 

Niezrozumiałe jest tylko, jak taka teoria mogła „uzbroid na nowo” naszą 

bolszewicką partię. 

Kamieniew w swym przemówieniu „dał do zrozumienia”, że Trocki wycofuje się 

ze swej teorii permanentnej rewolucji, przytaczając na potwierdzenie tego 

następujący, więcej niż dwuznaczny cytat z ostatniego listu Trockiego do 

opozycjonistów z września 1926 r.: 

„Wychodzimy z założenia, że jak to nieodparcie wykazało doświadczenie, we 

wszystkich jako tako zasadniczych zagadnieniach, gdy ktokolwiek z nas nie zgadzał się 

z Leninem, słusznośd była bezwzględnie po stronie Włodzimierza Iljicza”. 

Ale Kamieniew przemilczał, że zaraz potem, w tym samym liście, Trocki złożył 

następujące oświadczenie, które obala jego poprzednie słowa: 

„Opozycja leningradzka wystąpiła energicznie przeciwko teorii socjalizmu w jednym 

kraju jako teoretycznemu usprawiedliwieniu ograniczoności narodowej” (patrz list 

Trockiego, wrzesieo 1926 r. — załącznik do stenogramu posiedzeo BP KC WKP(b) z 8 i 

11 października 1926 r.). 
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Jakie znaczenie może posiadad pierwsze, dwuznaczne i do niczego nie 

obowiązujące oświadczenie Trockiego wobec drugiego jego oświadczenia, które 

obala to pierwsze? 

Co to jest teoria permanentnej rewolucji? Zaprzeczenie leninowskiej „teorii 

socjalizmu w jednym kraju”. 

Co to jest leninowska „teoria socjalizmu w jednym kraju”? Zaprzeczenie teorii 

permanentnej rewolucji Trockiego. 

Czyż nie jest jasne, że Kamieniew, cytując pierwszy ustęp z listu Trockiego i 

przemilczając drugi, usiłował wprowadzid w błąd i oszukad naszą partię? 

Ale oszukad naszą partię — to sprawa nie tak łatwa. 

 

2. ŻONGLERKA CYTATAMI, CZYLI TROCKI FAŁSZUJE LENINIZM 

 

Czy zwróciliście, towarzysze, uwagę, że całe przemówienie Trockiego 

poprzetykane jest najróżnorodniejszymi cytatami z dzieł Lenina? Czyta się te 

cytaty powyrywane z różnych artykułów Lenina i trudno zrozumied, do czego 

bardziej dąży Trocki, czy do tego, by podeprzed za pomocą tych cytatów własną 

pozycję, czy też do tego, by „złapad” tow. Lenina na „sprzecznościach”. 

Przytoczył tu jedną grupę cytatów z prac Lenina, mówiących, że 

niebezpieczeostwo interwencji może byd przezwyciężone jedynie w wypadku 

zwycięstwa rewolucji w kilku krajach, sądząc zapewne, że „zdemaskuje” w ten 

sposób partię. Ale nie zrozumiał albo nie chce zrozumied, że cytaty te 

przemawiają nie przeciwko stanowisku partii, lecz za nim, a przeciw stanowisku 

Trockiego, gdyż ciężar gatunkowy niebezpieczeostwa od zewnątrz ocenia partia 

w całkowitej zgodzie z linią Lenina. Przytoczył drugą grupę cytatów, mówiących, 

że całkowite zwycięstwo socjalizmu jest niemożliwe bez zwycięstwa rewolucji w 

kilku krajach, starając się żonglowad tymi cytatami na wszelkie sposoby. Ale nie 

zrozumiał albo nie chce zrozumied, że nie wolno wrzucad do jednego worka 

całkowitego zwycięstwa socjalizmu (gwarancja przed interwencją) i zwycięstwa 

socjalizmu w ogóle (zbudowanie społeczeostwa socjalistycznego), nie 
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rozumiejąc lub nie chcąc zrozumied, że te cytaty z dzieł Lenina przemawiają nie 

przeciwko partii, lecz za partią, a przeciw stanowisku Trockiego. 

Ale przytaczając mnóstwo cytatów nie mających związku z omawianą sprawą 

Trocki wolał jednak nie zatrzymad się przy zasadniczym artykule Lenina o 

możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju (r. 1915), sądząc zapewne, że 

Kamieniew swym przemówieniem szczęśliwie uwolnił go od tego artykułu. 

Obecnie jednak można uważad za całkowicie dowiedzione, że Kamieniewowi nie 

udało się spełnid swej roli i artykuł tow. Lenina zachowuje całą swą moc. 

Trocki przytoczył następnie cytat ze znanego artykułu tow. Lenina o braku 

rozbieżności między nimi w sprawie chłopskiej w dziedzinie polityki bieżącej. Ale 

zapomniał powiedzied, że ten artykuł Lenina nie tylko nie rozstrzyga, lecz nawet 

nie porusza kwestii rozbieżności między Trockim i Leninem w kwestii chłopskiej 

w związku z możliwością zbudowania całkowicie socjalistycznego społeczeostwa 

w naszym kraju. 

To wyjaśnia właściwie, że manipulacje Trockiego z cytatami stały się jałową 

żonglerką cytatami. 

Trocki usiłował dowieśd, że jego stanowisko „zbiega się” ze stanowiskiem Lenina 

w sprawie możliwości zbudowania społeczeostwa socjalistycznego w naszym 

kraju w oparciu o wewnętrzne siły naszej rewolucji. Ale jak można dowieśd 

rzeczy niemożliwych do dowiedzenia? 

Jak pogodzid tezę Lenina, że „możliwe jest zwycięstwo socjalizmu początkowo w 

niewielu, a nawet w jednym wziętym z osobna kraju kapitalistycznym”16, z tezą 

Trockiego, że „beznadziejne jest sądzid... że na przykład rewolucyjna Rosja 

zdołałaby się ostad wobec konserwatywnej Europy”? 

Jak następnie pogodzid tezę Lenina, że „zwycięski proletariat tego kraju (jednego 

kraju. — J. St.), wywłaszczywszy kapitalistów i zorganizowawszy u siebie 

wytwórczośd socjalistyczną, stanąłby przeciwko pozostałemu kapitalistycznemu 

światu” 17, z tezą Trockiego, że „bez bezpośredniego paostwowego poparcia ze 

strony proletariatu europejskiego klasa robotnicza Rosji nie zdoła utrzymad się 

przy władzy i przekształcid swego czasowego panowania w długotrwałą 

socjalistyczną dyktaturę”? 
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Jak wreszcie pogodzid tezę Lenina, że „jedynie sojusz z chłopstwem może 

uratowad rewolucję socjalistyczną w Rosji, dopóki nie nastąpiła rewolucja w 

innych krajach”18, z tezą Trockiego, że „przeciwieostwa w sytuacji rządu 

robotniczego w kraju zacofanym, o przytłaczającej większości ludności 

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

arenie światowej rewolucji proletariatu”? 

A dalej: czym właściwie różni się stanowisko Trockiego w sprawie zwycięstwa 

socjalizmu w naszym kraju od stanowiska mieoszewika O. Bauera, które polega 

na tym, że: 

„W Rosji, gdzie proletariat stanowi tylko nieznaczną mniejszośd narodu, może on 

ustanowid swoje panowanie jedynie na pewien czas”, że „musi on je nieuchronnie 

utracid, skoro tylko chłopskie masy narodu staną się dostatecznie dojrzałe pod 

względem rozwoju kulturalnego, by ująd władzę we własne ręce”, że „tylko na drodze 

zdobycia władzy politycznej przez proletariat przemysłowego Zachodu można 

zabezpieczyd długotrwałe panowanie przemysłowego socjalizmu” w Rosji? 

Czyż nie jest jasne, że Trocki jest bliżej Bauera niż Lenina? I czy nie jest prawdą, 

że stanowisko Trockiego jest stanowiskiem socjaldemokratycznego odchylenia, 

że Trocki w gruncie rzeczy neguje socjalistyczny charakter naszej rewolucji? 

Trocki usiłował uzasadnid swą tezę o niemożliwości utrzymania władzy 

proletariackiej w obliczu konserwatywnej Europy przez wywody na temat tego, 

że obecnie Europa nie jest konserwatywna, że jest mniej lub bardziej liberalna i 

że gdyby Europa była naprawdę konserwatywna, to proletariat naszego kraju 

nie mógłby utrzymad się przy władzy. Ale czy trudno pojąd, że Trocki zaplątał się 

tu całkowicie i ostatecznie? Jak nazwad na przykład obecne Włochy czy Anglię, 

czy Francję — czy są to kraje konserwatywne, czy liberalne? Czym jest obecna 

Ameryka Północna — krajem konserwatywnym czy liberalnym? I jakie może 

mied znaczenie dla całości i suwerenności naszej republiki to „subtelne” i 

śmieszne podkreślenie różnicy pomiędzy konserwatywną a „liberalną” Europą? 

Czy republikaoska Francja i demokratyczna Ameryka nie interweniowały w 

naszym kraju w okresie Kołczaka i Denikina tak samo jak monarchistyczna i 

konserwatywna Anglia? 
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Szczególnie wiele miejsca poświęcił Trocki zagadnieniu średniaka. Przytoczył 

cytat z dzieł Lenina z okresu 1908 r., w którym Lenin przepowiada możliwośd 

przejścia części średniaków, po zwycięstwie rewolucji burżuazyjnej, na stronę 

kontrrewolucji, usiłując najwidoczniej w ten sposób udowodnid, że cytat ten 

„zbiega się” ze stanowiskiem Trockiego w kwestii chłopskiej po zwycięstwie 

rewolucji socjalistycznej. Nie trudno pojąd, że Trocki porównuje tu rzeczy 

nieporównywalne. Trocki skłonny jest traktowad średnie chłopstwo jako „rzecz 

samą w sobie”, jako coś stałego i niezmiennego raz na zawsze. Ale bolszewicy 

nigdy nie zapatrywali się w ten sposób na średnie chłopstwo. 

Trocki zapomniał widocznie, że bolszewicy posiadają trzy plany w stosunku do 

podstawowych mas chłopstwa: jeden plan obliczony na okres rewolucji 

burżuazyjnej, drugi plan obliczony na okres rewolucji proletariackiej i trzeci plan 

obliczony na okres po utrwaleniu się Władzy Radzieckiej. 

W pierwszym okresie bolszewicy mówili: razem z całym chłopstwem, przeciwko 

carowi i obszarnikom, przy neutralizacji liberalnej burżuazji, za rewolucję 

burżuazyjno-demokratyczną. 

W drugim okresie bolszewicy mówili: razem z biedotą chłopską przeciwko 

burżuazji i kułakom, przy neutralizacji średniego chłopstwa, za rewolucję 

socjalistyczną. A co to znaczy neutralizacja średniego chłopstwa? Znaczy to 

trzymad je pod kontrolą polityczną proletariatu, nie ufad mu i stosowad wszelkie 

środki, aby nie wymknęło się z jego rąk. 

W trzecim okresie, w okresie, który przeżywamy obecnie, bolszewicy mówią: 

razem z biedotą chłopską, w trwałym sojuszu ze średniakiem, przeciwko 

elementom kapitalistycznym w naszej gospodarce w mieście i na wsi, za 

zwycięstwo budownictwa socjalistycznego. 

Kto miesza te trzy plany, te trzy różne linie, odzwierciedlające trzy różne okresy 

naszej rewolucji, ten nic nie rozumie z bolszewizmu. 

Lenin miał zupełną słusznośd twierdząc, że po zwycięstwie rewolucji 

burżuazyjnej częśd średniaków przejdzie na stronę kontrrewolucji. Tak też się 

stało w okresie na przykład „rządu ufimskiego” 19, kiedy częśd średniaków na 

Powołżu przeszła na stronę kontrrewolucji, do kułaków, a znaczna ilośd 
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średniaków wahała się między rewolucją i kontrrewolucją. Inaczej zresztą byd 

nie mogło, średniak dlatego właśnie jest średniakiem, żeby wyczekiwał i wahał 

się: „kto będzie górą — nie wiadomo, lepiej odczekad”. Dopiero po pierwszych 

poważniejszych zwycięstwach nad wewnętrzną kontrrewolucją, a zwłaszcza po 

utrwaleniu się Władzy Radzieckiej, średniak zaczął wyraźnie zwracad się w 

stronę Władzy Radzieckiej, uznając widocznie, że bez władzy nie da rady, władza 

bolszewicka jest silna i współpraca z tą władzą stanowi jedyne wyjście. W tym 

właśnie okresie wypowiedział tow. Lenin prorocze słowa, że „wkroczyliśmy w 

takie stadium budownictwa socjalistycznego, kiedy należy konkretnie, 

szczegółowo opracowad sprawdzone w doświadczeniu pracy na wsi 

podstawowe zasady i wskazówki, którymi winniśmy się kierowad, aby w 

stosunku do średniego chłopstwa stanąd na gruncie trwałego sojuszu” 

(przemówienie na VIII Zjeździe partii, t. XXIV, str. 114). 

Oto, jak przedstawia się zagadnienie średniaków. 

Błąd Trockiego polega na tym, że podchodzi on do zagadnienia średniego 

chłopstwa metafizycznie, traktuje średnie chłopstwo jako „rzecz samą w sobie” i 

zaciemnia przez to sprawę, wypaczając i fałszując leninizm. 

Wreszcie, sprawa wcale nie na tym polega, że mogą istnied i będą jeszcze 

zachodzid sprzeczności i konflikty między proletariatem a pewną częścią 

średniaków. Rozbieżnośd pomiędzy partią a opozycją wcale nie na tym polega. 

Rozbieżnośd polega tu na tym, że partia uważa te sprzeczności i możliwe 

konflikty za zupełnie możliwe do przezwyciężenia w oparciu o własne siły naszej 

rewolucji, podczas gdy Trocki i opozycja uważają, że te sprzeczności i konflikty 

mogą byd przezwyciężone „jedynie w skali międzynarodowej, na arenie 

światowej rewolucji proletariatu”. 

Trocki, żonglując cytatami, usiłuje ukryd gdzieś w kącie te rozbieżności. Ale jak 

już mówiłem, nie uda się oszukad naszej partii. 

A wniosek? Wniosek jest taki, że należy byd dialektykiem, a nie kuglarzem. 

Pouczylibyście się, szanowni opozycjoniści, dialektyki u tow. Lenina, 

poczytalibyście jego dzieła — przydałoby się wam. (Oklaski, śmiech). 
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3. „DROBIAZGI” I SMIESZNOSTKI 

 

Trocki czynił mi wyrzuty jako autorowi tez w związku z tym, co w nich jest 

powiedziane o rewolucji „samej w sobie” jako o rewolucji socjalistycznej. Trocki 

znajduje, że takie traktowanie rewolucji jest metafizyką. Ja nie mogę w żaden 

sposób z tym się zgodzid. 

Dlaczego w tezach jest mowa o rewolucji „samej w sobie” jako o rewolucji 

socjalistycznej? Dlatego że w ten sposób podkreśla się całą różnicę w ocenie 

naszej rewolucji między poglądami naszej partii a poglądami opozycji. 

Na czym polega ta różnica? Na tym, że partia traktuje naszą rewolucję jako 

rewolucję socjalistyczną, jako rewolucję stanowiącą pewną siłę samodzielną, 

zdolną do walki ze światem kapitalistycznym, podczas gdy opozycja traktuje 

naszą rewolucję jako bezpłatny dodatek do przyszłej rewolucji proletariackiej na 

Zachodzie, rewolucji, która jeszcze nie zwyciężyła, jako „dodatkowy załącznik” 

do przyszłej rewolucji na Zachodzie, jako coś, co jest pozbawione wszelkiej siły 

samodzielnej. Wystarczy tylko porównad leninowską ocenę dyktatury 

proletariatu w naszym kraju z oceną bloku opozycyjnego, by zrozumied, jaka 

przepaśd leży między nimi. Podczas gdy Lenin ocenia dyktaturę proletariatu jako 

siłę pełną inicjatywy, która, po zorganizowaniu gospodarki socjalistycznej, 

powinna wystąpid z bezpośrednim poparciem dla światowego proletariatu, 

wystąpid do walki ze światem kapitalistycznym, opozycja, przeciwnie, traktuje 

dyktaturę proletariatu w naszym kraju jako siłę bierną, żyjącą pod groźbą 

natychmiastowej utraty władzy „w obliczu konserwatywnej Europy”. 

Czy nie jest jasne, że słówko „metafizyka” puszczono w obieg po to, by osłonid 

nagośd socjaldemokratycznej oceny naszej rewolucji ze strony opozycji? Trocki 

mówił dalej, iż zastąpiłem nieścisłe i niesłuszne sformułowanie zagadnienia 

zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju, jakie podałem w książce „O podstawach 

leninizmu” w roku 1924, innym sformułowaniem, bardziej ścisłym i słusznym. 

Trocki jest z tego widocznie niezadowolony. Czemu, na jakiej podstawie — tego 

nam nie powiedział. Cóż w tym może byd złego, że poprawiłem nieścisłe 

sformułowanie, zastępując je ścisłym? Nie uważam się bynajmniej za wolnego 

od grzechu. Myślę, że partia może na tym tylko zyskad, jeśli ten czy ów 
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towarzysz, który popełnił błąd, przyznaje się do błędu i naprawia go. Co chce 

Trocki właściwie powiedzied podkreślając ten fakt? Może chce pójśd za dobrym 

przykładem i zająd się wreszcie naprawieniem licznych własnych błędów? 

(Oklaski, śmiech). Cóż, gotów jestem mu w tym dopomóc, jeśli potrzeba tu 

mojej pomocy, gotów jestem go popchnąd i pomóc mu. (Oklaski, śmiech). Ale 

Trocki zmierza widocznie do jakiegoś innego celu. Jeśli to prawda, to muszę 

powiedzied, że ta jego próba jest próbą podjętą przy pomocy nieprzydatnych 

środków. 

Trocki zapewniał w swym przemówieniu, że nie jest znów aż tak złym 

komunistą, jak go rysują przedstawiciele większości partii. Przytoczył szereg 

cytatów z własnych artykułów, świadczących, iż on, Trocki, uznawał i uznaje w 

dalszym ciągu „socjalistyczny charakter” naszej pracy, że nie neguje 

„socjalistycznego charakteru” naszego przemysłu paostwowego itd., itp. Wielka 

mi nowina! Tego jeszcze brakowało, by Trocki negował „socjalistyczny 

charakter” naszej pracy, naszego przemysłu paostwowego itd. Te fakty uznają 

dziś wszyscy, aż do giełdy nowojorskiej włącznie, aż do naszych nepmanów, nie 

mówiąc już o O. Bauerze. Dziś wszyscy widzą, zarówno wrogowie jak przyjaciele, 

że budujemy przemysł nie tak, jak go budują kapitaliści, że do rozwoju naszego 

życia gospodarczego i politycznego wnosimy jakieś nowe elementy, nie mające 

nic wspólnego z kapitalizmem. 

Nie, szanowni opozycjoniści, nie o to teraz chodzi. 

Sprawa obecnie przedstawia się bardziej poważnie, niż się to może wydawad 

blokowi opozycyjnemu. 

Idzie teraz nie o socjalistyczny charakter naszego przemysłu, lecz o to, by 

zbudowad gospodarkę socjalistyczną w całokształcie, mimo okrążenia 

kapitalistycznego, mimo istnienia wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, 

czyhających na zgubę dyktatury proletariatu. Idzie teraz o to, aby osiągnąd pełny 

triumf leninizmu w naszej partii. 

Idzie teraz nie o drobiazgi i śmiesznostki. Drobiazgami i śmiesznostkami nie 

można się teraz wykręcid przed partią. Partia wymaga teraz od opozycji czegoś 

więcej. 
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Albo zdobędziecie się na odwagę i potraficie jawnie i uczciwie wyrzec się swych 

zasadniczych błędów, albo tego nie uczynicie, a wówczas otrzymacie od partii 

zasłużoną ocenę waszego stanowiska jako stanowiska socjaldemokratycznego 

odchylenia. 

Jedno z dwojga. 

Wybór zależy od opozycjonistów. (Głosy: „Słusznie!” Oklaski). 

 

V 

PRAKTYCZNA PLATFORMA OPOZYCJI. ŻĄDANIA PARTII 

 

Od żonglowania cytatami przywódcy opozycji próbowali przejśd do rozbieżności 

o charakterze praktycznym. Trocki i Kamieniew, podobnie jak Zinowjew, 

usiłowali sformułowad te rozbieżności, twierdząc równocześnie, że ważne są nie 

teoretyczne rozbieżności, lecz rozbieżności praktyczne. Muszę jednak 

powiedzied, że ani jedno ze sformułowao naszych rozbieżności, przedstawionych 

na obecnej konferencji przez opozycję, nie wyróżnia się ani obiektywizmem, ani 

kompletnością. 

Chcecie wiedzied, na czym polegają nasze rozbieżności praktyczne, chcecie 

wiedzied, czego żąda od was partia? 

Posłuchajcie: 

1) Partia nie może dłużej tolerowad i nie będzie tolerowad, byście za każdym 

razem, ilekrod pozostajecie w mniejszości, wychodzili na ulicę, ogłaszali kryzys w 

partii i szarpali partię. Tego partia tolerowad dłużej nie będzie. (Głosy: 

„Słusznie!” Oklaski). 

2) Partia nie może i nie będzie tolerowad, byście utraciwszy nadzieję uzyskania 

większości w naszej partii zbierali i gromadzili wszelkie niezadowolone elementy 

jako materiał do budowy nowej partii. Tego partia nie może i nie będzie 

tolerowad.  
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3) Partia nie może i nie będzie tolerowad, byście szkalując partyjny aparat 

kierowniczy i łamiąc reżym partyjny, łamiąc żelazną dyscyplinę partyjną pod 

hasłem swobody frakcji jednoczyli i organizowali w nową partię najrozmaitsze 

potępione przez partię kierunki. Partia tego nie będzie tolerowad.  

4) My wiemy, że mamy poważne trudności w pracy nad budową socjalizmu. 

Widzimy te trudności i mamy możnośd ich przezwyciężania. Powitalibyśmy 

każdą pomoc ze strony opozycji w przezwyciężaniu tych trudności. Ale partia nie 

może i nie będzie tolerowad, byście usiłowali wykorzystad te trudności dla 

pogorszenia naszej sytuacji, dla napaści na partię, dla ataków na partię.  

5) Partia rozumie lepiej niż wszystkie opozycje razem wzięte, że rozwój 

industrializacji i budowa socjalizmu możliwe są jedynie przy nieustannym 

podnoszeniu się poziomu materialnego i kulturalnego klasy robotniczej. Partia 

podejmuje i będzie podejmowała wszelkie kroki, aby materialne i kulturalne 

warunki bytu klasy robotniczej stale się poprawiały. Ale partia nie może i nie 

będzie tolerowała, by opozycja wychodziła na ulicę z demagogicznymi żądaniami 

natychmiastowego podniesienia płac o 30—40%, z całkowitą świadomością, że 

przemysł nie może w obecnej chwili wytrzymad takiej podwyżki płac, z całkowitą 

świadomością, że podobne demagogiczne wystąpienia mają na celu nie 

poprawę sytuacji klasy robotniczej, lecz kultywowanie niezadowolenia wśród 

zacofanych warstw mas pracujących i organizowanie niezadowolenia przeciwko 

partii, przeciwko awangardzie klasy robotniczej. Partia nie może i nie będzie 

tego tolerowad.  

6) Partia nie może i nie będzie tolerowad, by opozycja nadal podważała 

podstawy spójni robotników i chłopów, podstawy sojuszu robotników i 

chłopów, głosząc ideę podniesienia cen hurtowych i wzmożenia nacisku 

podatkowego na chłopstwo, usiłując „skonstruowad” stosunki między 

proletariatem a chłopstwem nie jako stosunki współpracy ekonomicznej, lecz 

jako stosunki wyzysku chłopstwa przez paostwo proletariackie. Partia nie może i 

nie będzie tego tolerowad.  

7) Partia nie może i nie będzie tolerowad, by opozycjoniści siali nadal zamęt 

ideologiczny w partii, wyolbrzymiali nasze trudności, kultywowali nastroje 

defetyzmu, głosili ideę niemożliwości zbudowania socjalizmu w naszym kraju i 
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podważali w ten sposób podstawy leninizmu. Partia nie może i nie będzie tego 

tolerowad.  

8) Partia nie może i nie będzie tolerowad — jakkolwiek nie jest to tylko jej 

sprawa, lecz sprawa wszystkich sekcji Kominternu — byście nadal szarpali 

Komintern, wnosili rozkład do jego sekcyj i dyskredytowali kierownictwo 

Kominternu. Partia nie może i nie będzie tego tolerowad.  

Oto, na czym polegają nasze praktyczne rozbieżności. 

Oto istota politycznej i praktycznej platformy bloku opozycyjnego i oto, 

przeciwko czemu walczy obecnie nasza partia. 

Trocki, przedstawiając w swym przemówieniu niektóre punkty tej platformy i 

starannie ukrywając inne punkty, zapytywał: co w tym jest 

socjaldemokratyczne? Dziwne pytanie! A ja pytam: co w tym jest 

komunistyczne, w tej platformie bloku opozycyjnego? Co w tym jest 

niesocjaldemokratyczne? Czyż nie jest jasne, że platforma praktyczna bloku 

opozycyjnego jest platformą oddalania się od leninizmu, zbliżania się do 

socjaldemokratyzmu? 

Chcieliście, szanowni opozycjoniści, wiedzied, czego żąda od was partia — teraz 

wiecie, czego od was żąda. 

Albo spełnicie te warunki, które są zarazem warunkami całkowitej jedności w 

naszej partii, albo tego nie uczynicie, i wówczas partia, która pobiła was wczoraj, 

zacznie was jutro dobijad. 

 

VI 

WYNIKI 

 

Jakie są wyniki, rezultaty naszej walki wewnątrzpartyjnej? 

Posiadam dokument z września 1926 roku, podpisany przez Trockiego. 

Dokument ten znamienny jest przez to, że zawiera pewną próbę antycypacji 
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wyników walki wewnątrzpartyjnej, pewną prognozę i zarys perspektyw naszej 

walki wewnątrzpartyjnej. W dokumencie tym czytamy: 

„Zjednoczona opozycja wykazała w kwietniu i w lipcu i wykaże w październiku, że 

jednośd jej poglądów doznaje jedynie wzmocnienia pod wpływem brutalnej i 

nielojalnej nagonki, i partia zrozumie, że jedynie na platformie poglądów 

zjednoczonej opozycji znaleźd można wyjście z obecnego ciężkiego kryzysu” (List 

Trockiego do opozycjonistów, wrzesieo 1926 r. — załącznik do stenogramu posiedzeo 

Biura Politycznego z 8 i 11 października 1926 r.). 

Widzicie, że to prawie przepowiednia. (Głos: „Właśnie — prawie”). Jest to 

nieomal proroctwo w czysto marksistowskim stylu, jasnowidztwo na całe dwa 

miesiące naprzód, (śmiech). 

Jest w tym, rzecz prosta, nieco przesady, (śmiech). Mowa tu na przykład o 

obecnym ciężkim kryzysie naszej partii. Jednakże jesteśmy, dzięki bogu, żywi i 

zdrowi i nawet nie zauważyliśmy kryzysu. Istnieje rzecz prosta, pewien kryzys, 

ale nie jest to kryzys partii, tylko pewnej frakcji, zwanej frakcją bloku 

opozycyjnego. Ale nie można przecież podawad kryzysu maleokiej frakcji za 

kryzys milionowej partii. 

Dokument Trockiego głosi dalej, że blok opozycyjny wzmacnia się i będzie się 

jeszcze wzmacniał. Sądzę, ze i w tym jest nieco przesady. (Śmiech). Nie podobna 

negowad faktu, że blok opozycyjny ulega rozkładowi, ze co lepsze elementy 

opozycji odłupują się od mego, ze dławią go wewnętrzne sprzeczności. Czyż nie 

jest faktem że tow. Krupska na przykład odchodzi od bloku opozycyjnego? 

(Burzliwe oklaski). Czy to przypadek? 

Dokument Trockiego głosi wreszcie, że jedynie na platformie poglądów 

zjednoczonej opozycji znaleźd można wyjście z obecnego kryzysu. Sądzę, że i w 

tym Trocki nieco przesadza, (śmiech). Opozycjoniści me mogą nie wiedzied, że 

partia zjednoczyła się i zespoliła w jedną całośd nie na gruncie poglądów bloku 

opozycyjnego, lecz w walce z tymi poglądami i przeciwko tym poglądom na 

gruncie socjalistycznych perspektyw naszego budownictwa. Przesada w 

dokumencie Trockiego jest oczywista. 

Ale jeśli odrzucid wszelką przesadę, zawartą w dokumencie Trockiego, to 

właściwie, towarzysze, z jego prognozy nic nie pozostaje. (Ogólny śmiech). 
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Jak widzicie, wynik jest wręcz odwrotny niż ten, jaki nam Trocki odmalował w 

swej prognozie. 

Kooczę, towarzysze. 

Zinowjew chwalił się w swoim czasie, że umie przykładad ucho do ziemi (śmiech) 

i że kiedy przykłada ucho do ziemi, słyszy kroki historii. Bardzo możliwe, ze tak 

jest naprawdę. Trzeba jednak przyznad jedno, ze Zinowjew, który umie 

przykładad ucho do ziemi i słyszed kroki historii, nie słyszy czasem pewnych 

„drobnostek”. Byd może, opozycja rzeczywiście umie przykładad uszy do ziemi i 

słyszed rzeczy tak wspaniałe, jak kroki historii, ale nie podobna nie przyznad, że 

umiejąc słyszed rzeczy wspaniałe, nie zdołała usłyszed takiej „drobnostki”, że 

partia od dawna już odwróciła się plecami do opozycji, a opozycja pozostała na 

mieliźnie. Tego me dosłyszeli. (Głosy: „Słusznie!”) 

Cóż z tego wynika? To chyba, że opozycja ma widocznie uszy nie w porządku, 

(śmiech). 

Stąd moja rada: szanowni opozycjoniści, leczcie swoje uszy! 

 

„Prawda” nr 262,  12 listopada 1926 r. 

 

Przypisy: 

 

1. XV Konferencja WKP(b) obradowała 26 października-3 listopada 1926 roku. 
Konferencja omówiła zagadnienia: sytuację międzynarodową, sytuację 
gospodarczą kraju i zadao partii, wyniki pracy i kolejne zadania związków 
zawodowych, kwestię opozycji i sytuacji wewnątrzpartyjnej. Konferencja 
zaaprobowała politykę KC i jednomyślnie przyjęła tezy referatu J. W. Stalina "O 
bloku opozycyjnym w WKP(b)", charakteryzujące trockistowsko-zinowjewowski 
blok opozycyjny jako socjaldemokratyczne odchylenie w szeregach partii 
bolszewickiej, jako oddział pomocniczy II Międzynarodówki w 
międzynarodowym ruchu robotniczym. Konferencja dała wyraz formalny i 
doprowadziła do kooca dzieło uzbrojenia partii w ideę zwycięstwa budownictwa 
socjalistycznego w Związku Radzieckim oraz wezwała do stanowczej walki o 
jednośd partii, o zdemaskowanie bloku trockistowsko-zinowjewowskiego.  
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2. Mowa o plenum KC WKP(b), które obradowało 6-9 kwietnia 1926 roku.  

3. Mowa o połączonym plenum KC i CKK WKP(b), które obradowało 14-23 lipca 
1926 roku.  

4. Mowa o rezolucji "O wynikach dyskusji i o drobnomieszczaoskim odchyleniu 
w partii", przyjętej przez XIII Konferencję RKP(b), zatwierdzonej przez XIII Zjazd 
RKP(b) i dołączonej do uchwał zjazdu (patrz WKP(b) w rezolucjach i uchwałach 
zjazdów, konferencyj i posiedzeo plenarnych KC", cz. I, 1941, str. 540-545)  

5. W. I. Lenin, "O podatku żywnościowym", rozdział "O współczesnej ekonomice 
Rosji" 

6. Patrz Lenin, dzieła wybrane, t. II, "Książka i Wiedza" 1949, str. 182  

7. "Nasze Słowo" - pismo mieoszewicko-trockistowskie; wychodziło w Paryżu od 
stycznia 1915 roku do września 1916 roku. 

8. Patrz "WKP(b) w rezolucjach i uchwałach zjazdów, konferencyj i posiedzeo 
plenarnych KC", cz. II, 1941, str. 29. - 272 

9. Patrz "WKP(b) w rezolucjach i uchwałach zjazdów, konferencyj i posiedzeo 
plenarnych KC", cz. II, 1941, str. 29. - 272 

10.Patrz "WKP(b) w rezolucjach i uchwałach zjazdów, konferencyj i posiedzeo 
plenarnych KC", cz. II, 1941, str. 29-30. - 273 

11. Patrz K. Marks i P. Engels, „Manifest Partii Komunistycznej”, Dzieła wybrane 

w dwóch tomach, cyt. wyd., t. I, str. 14—55.  

12. Cytowane są słowa Lenina z referatu „O działalności Rady Komisarzy 

Ludowych”, wygłoszonego na III ogólnorosyjskim zjeździe Rad (patrz W. 1. Lenin, 

Dzieła. 4 wyd. ros., t. 26, str. 429; patrz również list Engelsa do Pawła Lafargue'a 

z 2 czerwca 1894 roku, K. Marks i F. Engels, Dzieła, wyd. ros., t. XXIX, str. 311).  

13. Patrz „WKP(b) w rezolucjach i uchwałach zjazdów, konferencyj i posiedzeo 

plenarnych KC”, cz. II, 1941, str. 27—28.  

14. Mowa tu o nocie angielskiego ministra spraw zagranicznych Curzona z 8 

maja 1923 roku, zawierającej groźbę nowej interwencji przeciw ZSRR. 

15. Patrz „WKP(b) w rezolucjach i uchwałach zjazdów, konferencyj i posiedzeo 

plenarnych KC”, cz. II, 1941, str. 29—30.  

16. Patrz W. I. Lenin, Dzieła, 4 wyd. ros., t. 21, str. 311.  
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17. Patrz W. I. Lenin, Dzieła, 4 wyd. ros., t. 21, str. 311. 

18. Patrz W. I. Lenin, Dzieła, 3 wyd. ros., t. XXVI, str. 238.  

19. „Rząd Ufimski” — kontrrewolucyjna organizacja, która mianowała się 

„Wszechrosyjskim Rządem Tymczasowym” (Dyrektoriatem). Utworzony został 

23 września 1918 roku w Ufie na naradzie przedstawicieli „rządów” 

białogwardyjskich, mieoszewików, eserowców i obcych interwentów; istniał do 

18 listopada 1918 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


