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Przemówienie „Opozycja trockistowska dawniej a dziś” wygłoszono ostatniego dnia 

Połączonego Plenum KC i CKK WKP(b) obradowało 21-23 października 1927 roku. Plenum 

rozważyło i zatwierdziło przedstawione przez Biuro Polityczne KC WKP(b) projekty tez do 

punktów porządku dziennego XV Zjazdu WKP(b): o wytycznych opracowania planu 

pięcioletniego gospodarki narodowej i o pracy na wsi; plenum zatwierdziło referentów, 

podjęło uchwałę w sprawie dyskusji i postanowiło opublikowad tezy na XV Zjazd w celu 

przedyskutowania ich na zebraniach partyjnych i w prasie. W związku z wypadem 

przywódców opozycji trockistowsko-zinowjewowskiej przeciw Manifestowi CIK Związku SRR 

uchwalonemu celem uczczenia dziesięciolecia Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 

Październikowej, zwłaszcza zaś przeciw punktowi dotyczącemu przejścia na 7-godzinny 

dzieo pracy, plenum przedyskutowało tę sprawę i w specjalnej uchwale uznało za słuszną 

zarówno inicjatywę Biura Politycznego KC co do ogłoszenia Manifestu jak i sam Manifest CIK 

Związku SRR. Plenum wysłuchało referatu prezydium CKK o frakcyjnej działalności Trockiego 

i Zinowjewa po plenum sierpniowym (1927 r.)  KC i CKK WKP(b). Podczas dyskusji nad tą 

sprawą J.W.Stalin wygłosił na posiedzeniu plenum w dniu 23 października przemówienie 

"Opozycja trockistowska dawniej a dziś". Za oszukiwanie partii i za walkę frakcyjną z partią 

plenum usunęło Trockiego i Zinowjewa z KC i postanowiło przedstawid do rozpatrzenia XV 

Zjazdowi partii wszystkie materiały dotyczące rozłamowej działalności  przywódców 

opozycji trockistowsko-zinowjewowskiej. (Rezolucje i postanowienia plenum – patrz 

"WKP(b) w rezolucjach i uchwałach zjazdów, konferencyj i posiedzeo plenarnych KC", cz. II, 

1941 r., str. 195-220). 
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I. Kilka spraw pomniejszych 

  

Towarzysze! Mało mam czasu i dlatego poruszę poszczególne sprawy. 

Przede wszystkim - moment osobisty. Słyszeliście tu, jak gorliwie, nie szczędząc 
sił, wymyślają opozycjoniści Stalinowi. Nie dziwi mnie to, towarzysze. To, że 
główne ataki wymierzone są przeciw Stalinowi, tłumaczy się tym, że Stalin lepiej 
może niż niektórzy nasi towarzysze zna wszystkie matactwa opozycji, że nabrad 
go nie jest bodaj tak łatwo, więc przeciw Stalinowi przede wszystkim kierują 
uderzenie. Cóż, niech sobie wymyślają na zdrowie. 

Ale co tam Stalin, Stalin to mały człowiek. Weźcie Lenina. Któż o tym nie wie, że 
opozycja z Trockim na czele w okresie Bloku Sierpniowego prowadziła jeszcze 
bardziej chuligaoską nagonkę na Lenina. Posłuchajcie na przykład Trockiego: 

"Działaniem jakichś bezmyślnych złych mocy wydają się te nikczemne swary, 
jakie systematycznie roznieca majster od tych spraw, Lenin, ten zawodowy 
eksploatator wszelkiego zacofania w rosyjskim ruchu robotniczym" (patrz "List 
Trockiego do Czcheidzego" z kwietnia 1913 r.). 

Ależ języczek, zwródcie uwagę, towarzysze, jaki języczek. To pisze Trocki. I pisze 
to o Leninie. 

Czy można się dziwid, że Trocki tak bezceremonialnie pomiatający wielkim 
Leninem, któremu nie dorasta do pięt, wymyśla teraz ile wlezie jednemu z 
licznych uczniów Lenina - tow. Stalinowi. 

Powiem więcej, poczytuję to sobie za zaszczyt, że opozycja całą swoją nienawiśd 
kieruje przeciw Stalinowi. Tak właśnie byd powinno. Sądzę, że byłoby to dziwne i 
ubliżające, gdyby opozycja, która usiłuje rozbijad partię, chwaliła Stalina 
broniącego podstaw leninowskiej partyjności. 

Teraz o "testamencie Lenina". Opozycjoniści wołali tu - wszyscyście to słyszeli - 
że Komitet Centralny partii "zataił" "testament" Lenina. Sprawa ta kilka razy 
omawiana była u nas na plenum KC i CKK, wiecie o tym zresztą. (Głos: "Dziesiątki 
razy"). Stwierdzono, i to wielokrotnie, że nikt nic nie zataja, że "testament" 
Lenina adresowany był do XIII Zjazdu partii, że odczytano ten "testament" na 
zjeździe (głosy: "Tak jest!"), że zjazd jednogłośnie uchwalił nie publikowad go, 
między innymi dlatego że Lenin sam sobie tego nie życzył i tego nie żądał. O tym 
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wszystkim opozycja wie równie dobrze jak my. A mimo to opozycja ma czelnośd 
oświadczad, że KC "zataja" "testament". 

Sprawa "testamentu" Lenina wyłoniła się - jeśli się nie mylę - już w roku 1924. 
Istnieje sobie niejaki Eastman, były komunista amerykaoski, którego wyrzucono 
potem z partii. Pan ten pokręcił się w Moskwie 
wśród  trockistów,  nazbierał  trochę  pogłosek i plotek o "testamencie" Lenina, 
po czym wyjechał za granicę i wydał książkę pod tytułem "Po śmierci Lenina", w 
której nie szczędzi barw, żeby oczernid partię, Komitet Centralny i Władzę 
Radziecką, i w której wszystko buduje na tym, że KC naszej partii jakoby "zataja" 
"testament" Lenina. Ponieważ ów Eastman utrzymywał jakiś czas kontakt z 
Trockim, przeto my, członkowie Biura Politycznego, zwróciliśmy się do Trockiego 
z żądaniem, by się odgrodził od Eastmana, który nawiązując do Trockiego i 
powołując się na opozycję czyni Trockiego odpowiedzialnym za rzucone na 
naszą partię oszczerstwo w związku z "testamentem". Wobec tego, że sprawa 
była oczywista, Trocki rzeczywiście odgrodził się od Eastmana ogłaszając w 
prasie odpowiednie oświadczenie. Zostało ono opublikowane we wrześniu 1925 
roku w nrze 16 "Bolszewika". 

Pozwolę sobie przeczytad z artykułu Trockiego ustęp dotyczący tego, czy partia 
nasza i jej KC zataja "testament" Lenina, czy też go nie zataja. Cytuję artykuł 
Trockiego: 

"W kilku miejscach swej książki Eastman twierdzi, że KC "zataił" przed partią 
szereg wyjątkowo ważnych dokumentów napisanych przez Lenina w ostatnim 
okresie jego życia (chodzi o listy na temat kwestii narodowej, o tak zwany 
"testament" itp.);   nie  podobna  nazwać   tego  inaczej,  jak   oszczerstwem 
wobec KC naszej partii (pogrubienie Stalin). Ze słów Eastmana można by wysnud 
wniosek, jakoby Włodzimierz Iljicz listy te, mające charakter rad wewnętrzno-
organizacyjnych, przeznaczał do druku. W rzeczywistości nie odpowiada to 
absolutnie prawdzie. Włodzimierz Iljicz od czasu swojej choroby zwracał się 
nieraz do kierowniczych instancji partii i jej zjazdu z zaleceniami, listami itp. 
Wszystkie te listy i zalecenia, co rozumie się samo przez się, zawsze były 
dostarczane zgodnie z przeznaczeniem, podawane do wiadomości delegatów XII 
i XIII Zjazdów partii i oczywiście zawsze wywierały należyty wpływ na uchwały 
partii, jeżeli zaś nie wszystkie te listy są wydrukowane, to dlatego że autor nie 
przeznaczał ich do druku, żadnego "testamentu" Włodzimierz Iljicz nie 
pozostawił, sam zresztą charakter jego stosunku do partii, zarówno jak i 
charakter samej partii wykluczały możliwośd takiego "testamentu". Pod maską 
"testamentu" figuruje zazwyczaj w emigracyjnej i zagranicznej prasie 
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burżuazyjnej i mienszewickiej  (w postaci zniekształconej nie do poznania) 
jeden  z  listów Włodzimierza Iljicza zawierający rady natury organizacyjnej. XIII 
Zjazd partii i do tego listu jak do wszystkich innych ustosunkował się w sposób 
jak najbardziej wnikliwy i wysnuł z niego wnioski odpowiednio do okoliczności i 
warunków chwili. Wszelkie głosy o zatajonym czy naruszonym „testamencie”, 
są złośliwym wymysłem i wymierzone są całkowicie przeciw faktycznej woli 
Włodzimierza Iljicza (pogrubienie Stalin) i przeciwko interesom stworzonej 
przezeo partii" (patrz artykuł Trockiego "Wobec książki Eastmana "Po śmierci 
Lenina"", "Bolszewik" nr 16, 1 września 1925 r.( str. 68). 

Zdaje się, że sprawa jest jasna? Pisze to nie kto inny, tylko Trocki. Na jakiej wiec 
podstawie Trocki, Zinowjew i Kamieniew kłamią teraz twierdząc, że partia i jej 
KC "zatajają" "testament" Lenina? "Można" kłamad, ale trzeba przecież znad 
miarę. 

Mówią, że w tym "testamencie" tow. Lenin zalecił zjazdowi zastanowid się 
wobec "brutalności" Stalina nad sprawą zastąpienia Stalina na stanowisku 
sekretarza generalnego innym towarzyszem. To się w zupełności zgadza z 
prawdą. Tak, jestem brutalny, towarzysze, wobec tych, którzy brutalnie i 
wiarołomnie niszczą i rozbijają partię. Tego nie ukrywałem i nie ukrywam. Byd 
może, że trzeba tu pewnej łagodności wobec rozłamowców. Ale ja tego nie 
potrafię. Od razu na pierwszym posiedzeniu plenum KC po XIII Zjeździe prosiłem 
plenum KC o zwolnienie mnie z obowiązków sekretarza generalnego. Zjazd sam 
rozważał tę sprawę. Każda delegacja rozważała tę sprawę i wszystkie delegacje 
jednomyślnie, nie wyłączając również Trockiego, Kamieniewa i Zinowjewa, 
zobowiązały Stalina do pozostania na swym stanowisku. 

Cóż miałem zrobid? Uciec z posterunku? Nie leży to w moim charakterze, nigdy z 
żadnych posterunków nie uciekałem i nie mam prawa uciekad. Byłoby to 
bowiem dezercją. Nie rozporządzam, jak już przedtem wspomniałem, własną 
osobą, i skoro partia  każe, muszę  się podporządkowad. 

Po upływie roku ponownie złożyłem plenum deklarację w sprawie zwolnienia, 
ale ponownie zobowiązano mnie do pozostania na posterunku. 

Cóż więc mogłem jeszcze zrobid? 

Co się tyczy opublikowania "testamentu", to zjazd postanowił go nie 
publikowad, ponieważ był on adresowany do zjazdu i nie był przeznaczony do 
druku. 
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Mamy uchwałę plenum KC i CKK z 1926 r. w sprawie zwrócenia się do XV Zjazdu 
o zezwolenie na wydrukowanie tego dokumentu. Mamy uchwałę tegoż plenum 
KC i CKK w sprawie wydrukowania innych listów Lenina, w których Lenin 
podkreśla błędy Kamieniewa i Zinowjewa przed Powstaniem Październikowym i 
żąda usunięcia ich z partii1. 

Jest rzeczą jasną, że gadanina, iż partia ukrywa te dokumenty, to nikczemne 
oszczerstwo. Dotyczy to również i takich dokumentów, jak listy Lenina o 
konieczności usunięcia z partii Zinowjewa i Kamieniewa. Nie zdarzało się nigdy, 
żeby partia bolszewicka, żeby KC partii bolszewickiej obawiał się prawdy. Siła 
partii bolszewickiej na tym właśnie polega, że nie boi się ona prawdy i patrzy jej 
prosto w oczy. 

Opozycja usiłuje wygrywad "testament" Lenina. Wystarczy jednak ten 
"testament" przeczytad, żeby się przekonad, że nie ma tu nic do wygrywania. 
Przeciwnie, "testament" Lenina jest zabójczy dla obecnych przywódców 
opozycji. 

W rzeczy samej jest faktem, że Lenin w "testamencie" swoim zarzuca Trackiemu 
"niebolszewizm", a o błędzie Kamieniewa i Zinowjewa w Październiku mówi, że 
błąd ten nie jest "przypadkiem". Co to znaczy? To znaczy, że pod względem 
politycznym nie można mied zaufania ani do Trockiego, który cierpi na 
"niebolszewizm", ani do Kamieniewa i Zinowjewa, których błędy nie są 
"przypadkiem" i które mogą i muszą się powtórzyd. 

Rzecz charakterystyczna, że ani jednego słowa, ani jednej aluzji nie ma w 
"testamencie" na temat błędów Stalina. Mowa tam tylko o brutalności Stalina. 
Ale brutalnośd nie jest i nie może byd wadą politycznej linii lub pozycji Stalina. 

Oto odpowiednie miejsce z "testamentu": 

  

"Nie będę dalej charakteryzował innych członków KC pod względem ich cech 
osobistych. Przypomnę tylko, że epizod październikowy Zinowjewa i 
Kamieniewa nie jest oczywiście przypadkiem, lecz że tak samo trudno winid ich o 
to osobiście, jak Trockiego o niebolszewizm". 

Chyba jasne. 

II. O „platformie” opozycji 
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Następna sprawa. Dlaczego KC nie wydrukował wiadomej "platformy" opozycji? 
Zinowjew i Trocki tłumaczą to tym, że KC i partia "boi" się prawdy. Czy 
rzeczywiście tak jest? Oczywiście nie. Co więcej, głupio jest mówid, że partia 
albo KC boi się prawdy. Posiadamy stenogramy posiedzeo plenarnych KC i CKK. 
Stenogramy te drukuje się w wielu tysiącach egzemplarzy i rozdaje członkom 
partii. Są tam przemówienia opozycjonistów, tak samo jak i przemówienia 
przedstawicieli linii partii. Czytają je dziesiątki i setki tysięcy członków partii. 
(Głosy: "Tak jest!"). Gdybyśmy się bali prawdy, nie rozpowszechnialibyśmy tych 
dokumentów. To właśnie stanowi zaletę tych dokumentów, że dają one 
partyjniakom możnośd porównania stanowiska KC z poglądami opozycji i 
powzięcia własnej decyzji. Gdzież tu obawa przed prawdą? 

W październiku 1926 roku przywódcy opozycji głosili wyzywająco, tak samo jak i 
teraz głoszą, że KC boi się prawdy, ukrywa ich "platformę", zataja ją przed partią 
itd. Dlatego właśnie zaczęli chodzid po komórkach w Moskwie (przypomnijcie 
sobie "Awiapribor"), w Leningradzie (przypomnijcie sobie Zakłady Putiłowskie) 
itd. I co się okazało? Okazało się, że robotnicy-komunardzi dali naszym 
opozycjonistom w skórę, i to tak solidnie, że przywódcy opozycji musieli uciec z 
pola walki. Dlaczegoż nie zdecydowali się wtedy, żeby obejśd wszystkie komórki i 
sprawdzid, kto z nas boi się prawdy - opozycjoniści czy KC? Dlatego po prostu, że 
stchórzyli, gdyż zlękli się rzeczywistej (a nie zmyślonej) prawdy. 

A teraz? Czyż teraz, mówiąc z ręką na sercu, nie ma u nas dyskusji w 
komórkach? Wskażcie chodby jedną komórkę, w której by się znajdował chod 
jeden opozycjonista, a w której odbyłoby się w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy chod 
jedno posiedzenie bez wystąpieo ze strony opozycji, bez dyskusji. Czyż nie jest 
faktem, że w ciągu ostatnich 3-4 miesięcy opozycja wszędzie, gdzie tylko może, 
występuje na komórkach ze swoimi kontrrezolucjami. (Głosy: "Słuszna 
prawda!"). Czemu więc Trocki i Zinowjew nie spróbują przyjśd na komórki, żeby 
wypowiedzied tam swoje poglądy? 

Charakterystyczny fakt. W sierpniu tego roku, po plenum KC i CKK, Trocki i 
Zinowjew przysłali oświadczenie, że chcieliby przemówid na aktywie 
moskiewskim, jeżeli nie będzie sprzeciwu ze strony KC. KC odpowiedział na to (i 
odpowiedź ta rozesłana została organizacjom miejscowym), że KC nie sprzeciwia 
się zabraniu głosu przez Trockiego i Zinowjewa, z zastrzeżeniem jednak, żeby 
jako członkowie KC nie występowali przeciw uchwałom KC. I co się okazało? 
Zrezygnowali z zabrania głosu. (Ogólny śmiech). 
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Tak, towarzysze, ktoś z nas rzeczywiście boi się prawdy, ale nie KC i tym bardziej 
nie partia, tylko przywódcy naszej opozycji. 

Dlaczego więc w takim razie KC nie wydrukował "platformy" opozycji? 

Przede wszystkim dlatego że KC nie chciał i nie miał prawa legalizowad frakcji 
Trockiego, legalizowad w ogóle grup frakcyjnych. Lenin mówi w rezolucji X 
Zjazdu "O jedności", że istnienie "platformy" stanowi jedną z głównych oznak 
frakcyjności. Mimo to opozycja sformułowała "platformę" i zażądała 
wydrukowania jej, łamiąc przez to samo uchwałę X Zjazdu. Co by to oznaczało, 
gdyby KC wydrukował "platformę" opozycji? Oznaczałoby to, że KC godzi się 
brad udział we frakcyjnej robocie opozycji łamiącej uchwały X Zjazdu. Czy KC i 
CKK mogły się na to zgodzid? Jest rzeczą jasną, że żaden szanujący się KC nie 
mógł zgodzid się na ten frakcyjny krok. (Głosy: "Słusznie!"). 

Dalej. W tej samej rezolucji X Zjazdu "O jedności", pisanej ręką Lenina, jest 
powiedziane, że "zjazd nakazuje niezwłoczne rozwiązanie wszystkich bez 
wyjątku grup utworzonych na tej czy innej platformie", że "niewykonanie tego 
postanowienia zjazdu powinno pociągad za sobą bezwarunkowe i niezwłoczne 
usunięcie z partii". Dyrektywa jasna i wyraźna. A co by to oznaczało, gdyby KC i 
CKK wydrukowały "platformę" opozycji? Czy można by to było określid jako 
rozwiązanie wszystkich bez wyjątku grup utworzonych na tej czy innej 
"platformie"? Rzecz jasna, że nie. Przeciwnie, oznaczałoby to, że KC i CKK same 
zaczynają nie rozwiązywad, lecz pomagad w organizowaniu grup i frakcyj na 
podstawie "platformy" opozycji. Czy KC i CKK mogły się zgodzid na ten 
rozłamowy krok? Rzecz jasna, że nie mogły. 

Wreszcie platforma opozycji zawiera takie insynuacje pod adresem partii, że 
gdyby je opublikowano, wyrządziłyby one zarówno partii jak i paostwu naszemu 
niepowetowaną szkodę. 

Oto "platforma" opozycji głosi, że partia nasza jakoby gotowa jest znieśd 
monopol handlu zagranicznego i spłacad wszystkie długi, a więc również długi 
wojenne. Każdy wie, że jest to nikczemna insynuacja pod adresem naszej partii, 
naszej klasy robotniczej, naszego paostwa. Przypuśdmy, żeśmy wydrukowali tę 
"platformę" z podobną insynuacją pod adresem partii i paostwa. Jakie byłyby 
tego skutki? Skutki byłyby takie, że międzynarodowa burżuazja zaczęłaby na nas 
jeszcze bardziej napierad żądając takich ustępstw, na które w żadnym razie nie 
możemy się zgodzid (na przykład zniesienia monopolu handlu zagranicznego, 
spłaty długów wojennych itd.), i grożąc nam wojną. 
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Jeżeli tacy członkowie KC, jak Trocki i Zinowjew, składają fałszywy donos na 
naszą partię wobec imperialistów wszystkich krajów zapewniając ich, że gotowi 
jesteśmy zgodzid się na maksymalne ustępstwa nie wyłączając zniesienia 
monopolu handlu zagranicznego, to może to mied tylko jedno znaczenie: 
naciskajcie dalej, panowie burżua, na partię bolszewicką, groźcie jej wojną, oni, 
tzn. bolszewicy, gotowi są na wszelkie ustępstwa, jeśli będziecie napierad. 

Fałszywy donos Zinowjewa i Trockiego na naszą partię wobec panów 
imperialistów, mający na celu pogłębienie naszych trudności w polityce 
zagranicznej - oto do czego sprowadza się "platforma" opozycji. 

Komu wyrządza to szkodę? Jasna rzecz, że wyrządza to szkodę proletariatowi 
ZSRR, partii komunistycznej ZSRR, całemu naszemu paostwu. 

Komu przynosi to korzyśd? Przynosi to korzyśd imperialistom wszystkich krajów. 

Teraz zapytuję was - czy mógł KC zgodzid się na wydrukowanie takiej 
nikczemności w naszej prasie? Rzecz jasna, że nie mógł. 

Oto jakie względy skłoniły KC do odmowy wydrukowania "platformy" opozycji. 

  

III. Lenin o dyskusji i opozycji w ogóle 

  

Następna sprawa. Zinowjew pomstował tu usiłując dowieśd, że Lenin jakoby 
zawsze i bez względu na okoliczności opowiadał się za dyskusją, przy czym 
powołał się na fakt dyskusji nad platformami przed X Zjazdem i na samym 
zjeździe. "Zapomniał" jednak dodad, że Lenin uważał dyskusję przed X Zjazdem 
za błąd. "Zapomniał" powiedzied, że rezolucja X Zjazdu "O jedności partii" 
napisana ręką Lenina i stanowiąca dyrektywę, która określa rozwój naszej partii, 
zaleca nie dyskusję nad "platformami", lecz rozwiązanie wszelkich grup 
utworzonych na tej czy innej "platformie". "Zapomniał", że Lenin wypowiedział 
się na X Zjeździe za "nietolerowaniem" w partii na przyszłośd jakiejkolwiek 
opozycji. "Zapomniał" powiedzied, że Lenin uważał za rzecz absolutnie 
niedopuszczalną przekształcenie naszej partii w "klub dyskusyjny". 

Oto na przykład jak oceniał Lenin dyskusję przed X Zjazdem: 
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"Wypadło mi już dzisiaj o tym mówid i oczywiście mogłem tylko ostrożnie 
powiedzied, że chyba mało kto spośród was nie oceni tej dyskusji jako 
niepomierny luksus. Od siebie zaś muszę dodad, że zdaniem moim luksus ten był 
rzeczywiście zupełnie niedopuszczalny i że dopuszczając do takiej dyskusji 
popełniliśmy niewątpliwie błąd" (patrz protokoły X Zjazdu, str. 162). 

A oto co mówił Lenin na X Zjeździe o wszelkiej ewentualnej opozycji po X 
Zjeździe: 

"Zespolenie partii, nietolerowanie opozycji w partii - taki jest wniosek polityczny 
z obecnego momentu..." "Nie czas teraz na opozycję, towarzysze! Sądzę też, że 
zjazd partii będzie teraz musiał wyciągnąd ten wniosek, wyciągnąd wniosek, że 
dla opozycji nadszedł teraz koniec, kres, że mamy już teraz dośd opozycyj!" 
(patrz tamże, str. 61 i 633). 

Oto jak zapatrywał się Lenin na sprawę dyskusji i opozycji w ogóle. 

  

IV. Opozycja a „trzecia siła” 

  

Następna sprawa. Po co potrzebna była informacja tow. Mienżyoskiego o 
białogwardzistach, z którymi związana jest częśd "pracowników" nielegalnej 
antypartyjnej drukarni trockistów? 

Po pierwsze, po to, żeby rozwiad kłamstwa i oszczerstwa, jakie rozpowszechnia 
w tej sprawie opozycja w swoich antypartyjnych ulotkach. Opozycja zapewnia 
wszystkich razem i każdego z osobna, że sprawa białogwardzistów związanych w 
ten czy inny sposób z sojusznikami opozycji w rodzaju Szczerbakowa, 
Twierskiego i innych - to rzecz urojona, zmyślona, puszczona w obieg w celu 
zniesławienia opozycji. Informacja tow. Mienżyoskiego przytaczająca zeznania 
aresztowanych nie pozostawia żadnej wątpliwości, że częśd "pracowników" 
nielegalnej antypartyjnej drukarni trockistów jest związana, jest bezwzględnie 
związana z kontrrewolucyjnymi elementami spośród białogwardzistów. Niech 
opozycja spróbuje obalid te fakty i dokumenty. 

Po drugie, po to, żeby zdemaskowad kłamstwo, jakie rozpowszechnia teraz 
organ Masłowa w Berlinie ("Fahne des Kommunismus", tzn. "Sztandar 
Komunizmu"). Dopiero co otrzymaliśmy świeży numer tego brudnego świstka 
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renegata Masłowa, który zajmuje się rzucaniem oszczerstw na ZSRR i 
wyjawianiem burżuazji tajemnic paostwowych ZSRR. W tym organie prasowym 
wydrukowane są do publicznej wiadomości, oczywiście w sposób przeinaczony, 
zeznania aresztowanych białogwardzistów i ich sojuszników z nielegalnej 
antypartyjnej drukarni. (Głosy: "Dobre sobie!"). Skąd mógł Masłow otrzymad te 
informacje? Informacje te są poufne, ponieważ nie wszyscy jeszcze uczestnicy 
koła białogwardzistów, które zamieszane jest w sprawę, organizacji spisku typu 
spisku Piłsudskiego, zostali wykryci i aresztowani. Zeznania te czytali w CKK 
Trocki, Zinowjew, Smiłga i inni opozycjoniści. Zabroniono im na razie 
sporządzania odpisów tych zeznao. Mimo to, jak widad, sporządzili oni jednak 
odpis i postarali się przesład go Masłowowi. Ale co to znaczy przekazad te 
informacje Masłowowi do opublikowania? To znaczy ostrzec tych 
białogwardzistów, których jeszcze nie wykryto i nie aresztowano, ostrzec ich, że 
bolszewicy zamierzają ich aresztowad. 

Czy to jest w porządku, czy wolno tak postępowad komunistom? Rzecz jasna, że 
nie. 

Artykuł w organie Masłowa zaopatrzony jest w pikantny tytuł: "Stalin rozbija 
WKP(b). Spisek białogwardzistów. List z ZSRR". (Głosy: "Łajdaki!") Czy mogliśmy 
po tym wszystkim, po tym jak Masłow przy pomocy Trockiego i Zinowjewa 
wydrukował do publicznej wiadomości przeinaczone zaznania aresztowanych - 
czy mogliśmy po tym wszystkim nie złożyd sprawozdania wobec plenum KC i 
CKK, nie przeciwstawid plotkom rzeczywistych faktów i rzeczywistych zeznao? 

Oto dlaczego KC i CKK uznały za stosowne polecid tow. Mienżyoskiemu 
poinformowanie plenum o faktach. 

Co wynika z tych zeznao, z informacji tow. Mienżyoskiego? Czy oskarżaliśmy 
kiedykolwiek opozycję lub oskarżamy ją teraz o organizowanie spisku 
zbrojnego? Oczywiście nie. Czy oskarżaliśmy kiedykolwiek opozycję lub 
oskarżamy ją teraz o udział w tym spisku? Oczywiście nie. (Murałow: "Na 
poprzednim plenum oskarżaliście"). Nieprawda, Murałow, mamy dwa 
komunikaty KC i CKK o nielegalnej drukarni antypartyjnej i o bezpartyjnych 
inteligentach z drukarnią tą związanych. Nie znajdziecie w tych dokumentach ani 
jednego zdania, ani jednego słowa, które by świadczyło, że oskarżamy opozycję 
o udział w spisku zbrojnym. KC i CKK stwierdzają w tych dokumentach tylko tyle, 
że opozycja organizując nielegalną drukarnię związała się z bur-żuazyjnymi 
inteligentami, częśd zaś tych inteligentów, jak się z kolei okazało, pozostaje w 
kontakcie z białogwardzistami knującymi spisek zbrojny. Prosiłbym Murałowa, 
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żeby wskazał odpowiednie miejsce w dokumentach wydanych przez Biuro 
Polityczne KC i Prezydium CKK w związku z tą sprawą. Murałow miejsc takich nie 
wskaże, bo miejsc takich nie ma. 

O cóż w takim razie oskarżaliśmy i w dalszym ciągu oskarżamy opozycję? 

Po pierwsze, o to, że opozycja uprawiając politykę rozłamową zorganizowała 
antypartyjną nielegalną drukarnię. 

Po drugie, o to, że w celu zorganizowania tej drukarni opozycja zblokowała się z 
burżuazyjnymi inteligentami, których częśd, jak się okazało, pozostaje w 
bezpośrednim związku z kontrrewolucyjnymi spiskowcami. 

Po trzecie, o to, że kaptując sobie burżuazyjnych inteligentów i konspirując z 
nimi przeciw partii opozycja mimo woli, mimo że tego nie chciała, znalazła się w 
orbicie tak zwanej "trzeciej siły". 

Opozycja wykazuje znacznie więcej zaufania do tych burżuazyjnych inteligentów 
niż do własnej partii. W przeciwnym razie nie domagałaby się zwolnienia 
"wszystkich aresztowanych" w związku z nielegalną drukarnią, nie wyłączając 
Szczerbakowa, Twierskiego, Bolszakowa i innych, którzy, jak się okazało, 
pozostają w kontakcie z elementami kontrrewolucyjnymi. 

Opozycja chciała mied antypartyjną nielegalną drukarnię i w tym celu zwróciła 
się o pomoc do burżuazyjnych inteligentów; częśd zaś spośród tych ostatnich 
pozostaje, jak się okazało, w kontakcie z wyraźnymi kontrrewolucjonistami - taki 
oto mamy, towarzysze, łaocuszek. Opozycję, mimo jej woli, mimo że tego nie 
chciała, obsiadły elementy antyradzieckie, starające się wykorzystad jej 
rozłamową działalnośd dla swoich celów. 

Sprawdziła się tedy przepowiednia Lenina sformułowana przezeo jeszcze na X 
Zjeździe naszej partii (patrz rezolucja X Zjazdu "O jedności partii"), kiedy to Lenin 
mówił, że do walki w naszej partii niechybnie postara się wśliznąd "trzecia siła", 
tj. burżuazja, po to, żeby wykorzystad działalnośd opozycji dla swoich celów 
klasowych. 

Powiadają, że i do organów radzieckich przenikają czasem, na przykład na 
froncie, elementy kontrrewolucyjne, i że nie ma to żadnego związku z opozycją. 
To prawda. Wówczas jednak organy radzieckie aresztują tych ludzi i 
rozstrzeliwują. A jak postąpiła opozycja? Zażądała zwolnienia aresztowanych w 
związku z nielegalną drukarnią inteligentów burżuazyjnych związanych z 
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elementami kontrrewolucyjnymi. Oto gdzie tkwi zło, towarzysze. Oto do czego 
prowadzi rozłamowa działalnośd opozycji. Zamiast pomyśled o tych wszystkich 
niebezpieczeostwach, zamiast pomyśled o tym, w jakim pogrążają się bagnie - 
zamiast tego nasi opozycjoniści specjalizują się w rzucaniu na partię 
wyrafinowanych oszczerstw i wszelkimi siłami starają się dezorganizowad, 
rozbijad naszą partię. 

Mówi się o byłym oficerze wranglowskim, z którego usług korzystało OGPU w 
akcji wykrycia kontrrewolucyjnych organizacji. Opozycja wierzga i bryka, podnosi 
hałas z powodu tego, że były oficer wranglowski, do którego zwrócili się 
sojusznicy opozycji, wszyscy ci Szczerbakowowie i Twierscy, okazał się agentem 
OGPU. A cóż w tym złego, że właśnie ten były oficer wranglowski pomaga 
Władzy Radzieckiej w wykrywaniu kontrrewolucyjnych spisków? Któż może 
kwestionowad prawo Władzy Radzieckiej do werbowania na swoją stronę byłych 
oficerów po to, żeby ich wykorzystad do wykrywania kontrrewolucyjnych 
organizacji? 

Szczerbakow i Twierski zwrócili się do tego byłego oficera wranglowskiego nie 
jako do agenta OGPU, lecz jako do byłego oficera wranglowskiego, po to, żeby 
wykorzystad go przeciw partii i przeciw Władzy Radzieckiej. Na tym cała rzecz 
polega i to jest właśnie nieszczęściem opozycji. Kiedy zaś OGPU idąc tymi 
śladami natknęło się zupełnie nieoczekiwanie na nielegalną antypartyjną 
drukarnię trockistów, to okazało się, że panowie Szczerbakowowie, Twierscy i 
Bolszakowowie organizując blok z opozycją już mają blok z 
kontrrewolucjonistami, z byłymi oficerami Kołczaka, w rodzaju Kostrowa i 
Nowikowa, o czym referował dzisiaj tow. Mienżyoski. 

Na tym cała rzecz polega, towarzysze, i to jest właśnie nieszczęściem opozycji. 

Rozłamowa działalnośd opozycji prowadzi ją do łączenia się z burżuazyjnymi 
inteligentami, a to łączenie się z burżuazyjnymi inteligentami ułatwia 
omotywanie opozycji przez wszelkiego rodzaju elementy kontrrewolucyjne - 
taka jest gorzka prawda. 

  

V. Jak opozycja „przygotowuje się” do Zjazdu 
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Następna sprawa: przygotowao do zjazdu. Zinowjew i Trocki pomstowali tutaj 
twierdząc, że przygotowujemy zjazd za pomocą represyj. Dziwna to rzecz, że nie 
widzą oni nic prócz "represyj". A uchwała plenum KC i CKK w sprawie dyskusji, 
na miesiąc przeszło przed zjazdem - co to ma byd według was, czy to są 
przygotowania do zjazdu, czy nie? A nieustająca dyskusja w komórkach i innych 
organizacjach partii, która trwa już trzy-cztery miesiące? A omawianie 
stenogramów i uchwał plenum za okres ostatniego półrocza, zwłaszcza za okres 
ostatnich trzech - czterech miesięcy, we wszystkich zagadnieniach polityki 
wewnętrznej i zagranicznej? Jakże nazwad to wszystko, jeśli nie wzrostem 
aktywności mas partyjnych, wciąganiem ich do rozważania najważniejszych 
zagadnieo naszej polityki, przygotowywaniem mas partyjnych do zjazdu? 

Któż jest temu winien, że organizacje partyjne nie popierają przy tym opozycji? 
Chyba winna jest temu opozycja, której linia jest linią całkowitego bankructwa, 
której polityka jest polityką bloku ze wszystkimi elementami antypartyjnymi, nie 
wyłączając renegatów Masłowa i Souvarine'a, przeciw partii i Kominternowi. 

Zinowjew i Trocki sądzą widad, że zjazd należy przygotowywad w drodze 
organizowania nielegalnych drukaro antypartyjnych, w drodze organizowania 
nielegalnych zebrao antypartyjnych, w drodze fałszywych donosów na naszą 
partię wobec imperialistów wszystkich krajów, w drodze dezorganizowania i 
rozbijania naszej partii. Zgodzicie się, że jest to dosyd osobliwe pojmowanie 
przygotowao do zjazdu partyjnego. A kiedy partia podejmuje przeciw 
dezorganizatorom i rozłamowcom stanowcze środki, do usunięcia z partii 
włącznie, opozycja krzyczy o represjach. 

Tak jest, partia stosuje i będzie stosowała represje wobec dezorganizatorów i 
rozłamowców, albowiem nie wolno rozbijad partii w żadnych okolicznościach, 
ani przed zjazdem, ani podczas zjazdu. Albowiem partia popełniłaby 
samobójstwo, gdyby pozwoliła rozłamowcom, którzy się zagalopowali, 
sojusznikom różnych tam Szczerbakowów, burzyd partię dlatego tylko, że 
pozostaje nam do zjazdu zaledwie jeden miesiąc. 

Tow. Lenin nie tak patrzył na te rzeczy. Jak wam wiadomo, w roku 1921 Lenin 
domagał się usunięcia z KC i z partii Szlapnikowa nie za organizowanie anty-
partyjnej drukarni i nie za sojusz z burżuazyjnymi inteligentami, lecz jedynie za 
to, że Szlapnikow odważył się wystąpid na komórce partyjnej  z  krytyką  uchwał 
WSNCh (Najwyższa Rada Gospodarki Narodowej). Porównajcie teraz tę postawę 
Lenina z tym, jak postępuje dzisiaj partia wobec opozycji, a zrozumiecie, jak 
dalece folgowaliśmy dezorganizatorom i rozłamowcom. 



15 
 

Nie możecie nie wiedzied, że w roku 1917, przed Powstaniem Październikowym, 
Lenin kilkakrotnie domagał się wydalenia z partii Kamieniewa i Zinowjewa 
jedynie za to, że krytykowali oni nieopublikowaną uchwałę partii w piśmie 
półsocjalistycznym i półburżuazyjnym - "Nowaja żizo"4. A ileż to tajnych uchwał 
KC i CKK publikuje teraz nasza opozycja na łamach gazety Masłowa w Berlinie, 
która jest gazetą burżuazyjną, antyradziecką i kontrrewolucyjną! A my to 
wszystko tolerujemy, tolerujemy bez kooca, dając rozłamowcom z opozycji 
możnośd burzenia naszej partii. Oto do jakiej haoby doprowadziła nas opozycja! 
Nie możemy jednak tolerowad tego w nieskooczonośd, towarzysze. (Głosy: 
"Słusznie!". Oklaski). 

Mówi się o aresztowaniach wydalonych z partii dezorganizatorów uprawiających 
działalnośd antyradziecką. Tak jest, aresztujemy ich i będziemy aresztowad, 
jeżeli nie zaprzestaną knowao przeciw partii i Władzy Radzieckiej.  (Głosy: 
"Słusznie!  Słusznie!"). 

Mówią, że historia naszej partii nie zna takich przykładów. To nieprawda. A 
grupa Miasnikowa5? A grupa "prawdy robotniczej"? Któż o tym nie wie, że 
członków tych grup aresztowano przy wyraźnym poparciu ze strony Zinowjewa, 
Trockiego i Kamieniewa? Dlaczego wolno było aresztowad usuniętych z partii 
dezorganizatorów trzy-cztery lata temu, a nie wolno tego czynid teraz, kiedy 
niektórzy byli członkowie opozycji trockistowskiej dochodzą wręcz do łączenia 
się z kontrrewolucjonistami? 

Słyszeliście informację tow. Mienżyoskiego. Z informacji tej dowiadujemy się, że 
niejaki Stiepanow (wojskowy), członek partii, zwolennik opozycji, pozostaje w 
bezpośrednim kontakcie z kontrrewolucjonistami, z Nowikowem, Kostrowem i 
innymi, czemu też nie zaprzecza sam Stiepanow w swych zeznaniach. Co każecie 
robid z tym osobnikiem, który był dotąd opozycjonistą? Głaskad go mamy czy 
aresztowad? Cóż w tym dziwnego, że OGPU aresztuje takich osobników? (Głosy 
z sali: "Słusznie, zupełnie słusznie!" Oklaski). 

Lenin mówił, że można doprowadzid partię do całkowitego zniszczenia, jeśli się 
będzie pobłażało dezorganizatorom i rozłamowcom. To słuszna racja. Dlatego 
właśnie sądzę, że czas już wyrzec się pobłażliwości wobec przywódców opozycji i 
czas już na wniosek, że Trocki i Zinowjew powinni byd wydaleni z KC naszej 
partii. (Głosy: "Słusznie!"). To jest ów elementarny wniosek i elementarny 
minimalny środek, jaki należy przedsięwziąd, aby uchronid partię przed 
rozłamową robotą dezorganizatorów. 
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Na poprzednim plenum KC i CKK w sierpniu tego roku niektórzy członkowie 
plenum wymyślali mi za pobłażliwośd wobec Trockiego i Zinowjewa, za to, że 
powstrzymywałem plenum przed niezwłocznym usunięciem Trockiego i 
Zinowjewa z KC. (Głosy z sali: "Słusznie, i teraz wymyślamy"). Możliwe, że byłem 
wówczas zbyt pobłażliwy i popełniłem błąd zalecając bardziej umiarkowaną linię 
względem Trockiego i Zinowjewa. (Głosy: "Tak jest!" Tow. Pietrowski: "Tak jest, 
zawsze będziemy wymyślad za przegniły "sznurek"!"). Teraz jednak, towarzysze, 
po tym wszystkim, co przeżyliśmy w ciągu tych trzech miesięcy, z chwilą kiedy 
opozycja złamała przyrzeczenie zlikwidowania swojej frakcji, jakie sama złożyła 
w specjalnym "oświadczeniu" z 8 sierpnia, raz jeszcze oszukując partię - po tym 
wszystkim nie ma już wcale miejsca na pobłażanie. Teraz musimy stanąd w 
pierwszych szeregach z tymi towarzyszami, którzy domagają się usunięcia 
Trockiego i Zinowjewa z KC. (Burzliwe oklaski. Głosy: "Słusznie! Słusznie!" Głos z 
sali: "Trockiego należy wydalid z partii"). O tym niech zadecyduje zjazd, 
towarzysze. 

Wydalając Trockiego i Zinowjewa z KC powinniśmy przedstawid do uznania XV 
Zjazdu wszystkie materiały o rozłamowej działalności opozycji, jakie się u nas 
nagromadziły i na podstawie których zjazd będzie miał możnośd powzięcia 
odpowiedniej decyzji. 

  

VI. Od leninizmu do trockizmu 

  

Następna sprawa. Zinowjew poruszył w swoim przemówieniu interesujące 
zagadnienie "błędów" linii partyjnej w ciągu ostatnich dwóch lat i "słuszności" 
linii opozycji. Chciałbym na to odpowiedzied w kilku 
słowach   wyjaśniając   sprawę   bankructwa   linii   opozycji i słuszności polityki 
naszej  partii w ciągu  ostatnich dwóch lat. Zbytnio jednak nadużywam waszej 
uwagi, towarzysze. (Głosy: "Prosimy, prosimy dalej!" Przewodniczący:   "Nikt się 
nie sprzeciwia?"   Głosy: "Prosimy, prosimy!"). 

Na czym polega główny grzech opozycji, grzech, który przesądził o bankructwie 
polityki opozycyjnej? Główny grzech opozycji polega na tym, że usiłowała ona, 
usiłuje i będzie jeszcze usiłowała zabarwid i zastąpid leninizm trockizmem. Były 
czasy, kiedy Kamieniew i Zinowjew bronili leninizmu przed zamachami 
Trockiego. Wówczas i Trocki nie był taki zuchwały. To była jedna orientacja. 
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Później jednak Zinowjew i Kamieniew przelękli się nowych trudności i przerzucili 
się na stronę Trockiego tworząc razem z nim niejako gorsze wydanie Bloku 
Sierpniowego i dostając się w ten sposób w niewolę trockizmu. Sprawdziła się tu 
przepowiednia Lenina, że październikowy błąd Zinowjewa i Kamieniewa nie jest 
"przypadkiem". Od walki o leninizm przeszli Zinowjew i Kamieniew na linię walki 
o trockizm. To już jest zupełnie inna orientacja. Tym się też właśnie tłumaczy, 
dlaczego Trocki stał się teraz odważniejszy.  

Na czym polega główne zadanie obecnego zjednoczonego bloku z Trockim na 
czele? Na tym, żeby powolutku i stopniowo przewekslowad partię z torów 
leninowskich na tory trockizmu. Oto główny grzech opozycji. Partia zaś chce 
pozostad partią leninowską. Rzecz prosta, że partia odwróciła się do opozycji 
plecami, podnosząc coraz wyżej sztandar leninizmu. Oto dlaczego wczorajsi 
przywódcy partii stali się teraz odszczepieocami. 

Opozycja chce "tłumaczyd" swoją klęskę momentami osobistymi, brutalnością 
Stalina, nieustępliwością Bucharina i Rykowa itd. Nazbyt tanie to tłumaczenie! 
To znachorstwo, a nie tłumaczenie. Trocki toczy walkę z leninizmem od roku 
1904. W okresie od roku 1904 do rewolucji lutowej 1917 roku Trocki przez cały 
czas kręcił się koło mieoszewików prowadząc zaciekłą walkę przeciw partii 
Lenina. W ciągu tego okresu Trocki doznał całego szeregu porażek zadanych 
przez partię Lenina. Dlaczego? Może winna jest temu brutalnośd Stalina? Ale 
Stalin nie był jeszcze wówczas sekretarzem KC, przebywał wtedy z dala od 
zagranicy, prowadząc walkę w podziemiach konspiracji, walcząc z caratem, 
walka zaś między Trockim a Leninem rozgrywała się za granicą - cóż więc ma tu 
do rzeczy brutalnośd Stalina? 

W okresie od Rewolucji Październikowej do roku 1922 Trocki będąc już w partii 
bolszewików zdążył dokonad dwóch wypadów "na wielką skalę" przeciw 
Leninowi i jego partii: w roku 1918 - w sprawie Pokoju Brzeskiego i w roku 1921 
- w sprawie związków zawodowych. Oba te wypady skooczyły się porażką 
Trockiego. Dlaczego? Może winna jest temu brutalnośd Stalina? Ale Stalin nie 
był jeszcze wówczas sekretarzem KC, stanowiska sekretarzy zajmowali wówczas 
powszechnie znani trockiści - cóż więc ma tu do rzeczy brutalnośd Stalina? 

Później partia spotkała się z całym szeregiem nowych wypadów ze strony 
Trockiego (r. 1923, r. 1924, r. 1926, r. 1927), przy czym każdy wypad kooczył się 
nową porażką Trockiego. 
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Czyż z tego wszystkiego nie wynika jasno, że walka Trockiego z leninowską partią 
ma swoje daleko sięgające, głębokie korzenie historyczne? Czyż nie wynika z 
tego jasno, że obecna walka partii z trockizmem jest dalszym ciągiem walki, jaką 
prowadziła partia z Leninem na czele od roku 1904? 

Czyż z tego wszystkiego nie wynika jasno, że usiłowania trockistów zastąpienia 
leninizmu trockizmem stanowią główną przyczynę klęski i bankructwa całej linii 
opozycji? 

Partia nasza narodziła się i wyrosła wśród burzy rewolucyjnych bitew. Nie jest to 
partia, która wyrosła w okresie pokojowego rozwoju. Właśnie dlatego jest ona 
bogata w tradycje rewolucyjne i wolna od bałwochwalczego stosunku do swoich 
przywódców. Plechanow był w swoim czasie najbardziej popularnym 
człowiekiem w partii. Co więcej, był założycielem partii, przy czym z 
popularnością jego nie może się żadną miarą równad popularnośd Trockiego czy 
Zinowjewa. I mimo to jednak partia odwróciła się od Plechanowa, gdy tylko 
zaczął odchodzid od marksizmu do oportunizmu. Cóż więc dziwnego, że tacy, nie 
tak "wielcy" ludzie, jak Trocki i Zinowjew, znaleźli się w ogonie partii, z chwilą 
gdy zaczęli odchodzid od leninizmu? 

Najbardziej jednak dobitnym wykładnikiem oportunistycznego wyrodzenia się 
opozycji, najbardziej dobitną oznaką bankructwa i upadku opozycji jest jej 
głosowanie przeciw Manifestowi CIK (Centralny Komitet Wykonawczy) Związku 
SRR. Opozycja przeciwna jest przejściu na siedmiogodzinny dzieo roboczy! 
Opozycja przeciwna jest Manifestowi CIK Związku SRR! Cała klasa robotnicza 
ZSRR, cała przodująca częśd proletariuszy wszystkich krajów wita z entuzjazmem 
Manifest, zgodnie pochwala ideę przejścia na siedmiogodzinny dzieo pracy - 
opozycja zaś głosuje przeciw Manifestowi dołączając swój głos do wspólnego 
chóru "krytyków" burżuazyjnyeh i mieoszewickich, dołączając swój głos do głosu 
oszczerców z "Vorwarts"6. Nie sądziłem, że opozycja może dojśd do takiej haoby. 

  

VII. O kilku szczególnie doniosłych wynikach polityki partii w ciągu 
ostatnich lat 

  

Przejdźmy teraz do zagadnienia linii naszej partii w ciągu ostatnich dwóch lat, do 
skontrolowania tej linii, do oceny tej linii. 
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Zinowjew i Trocki mówili, że linia naszej partii nie zdała egzaminu. Sięgnijmy po 
fakty. Weźmy cztery podstawowe zagadnienia naszej polityki i skontrolujmy linię 
naszej partii w ciągu ostatnich dwóch lat z punktu widzenia tych zagadnieo. 
Mam na myśli takie decydujące zagadnienia, jak sprawa chłopska, sprawa 
przemysłu i jego renowacji technicznej, sprawa pokoju i wreszcie sprawa 
wzrostu elementów komunistycznych na całym świecie. 

Sprawa chłopska. Jaką mieliśmy sytuację dwa-trzy lata temu? Jak wiecie, 
sytuacja na wsi była wtedy ciężka. Naszych przewodniczących gminnych 
komitetów wykonawczych i w ogóle pracowników wiejskich nie zawsze 
uznawano, a nie rzadko padali oni ofiarą terroru. Do korespondentów wiejskich 
strzelano z obciętych karabinów. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na kresach, 
grasowały bandy. A w takim kraju jak Gruzja mieliśmy nawet powstania7. Rzecz 
naturalna, że w takiej sytuacji kułak rósł w siłę, średniak skupiał się wokół 
kułaka, a biedota rozpraszała się. Szczególnie ciężko odbijało się na sytuacji kraju 
to, że siły wytwórcze wsi rosły w tempie nad wyraz powolnym, części gruntów 
ornych w ogóle nie uprawiano, obszar zasiewów stanowił jakie 70-75% obszaru 
przedwojennego. Taka była sytuacja w okresie przed XIV Konferencją naszej 
partii.  

Na XIV Konferencji partia podjęła szereg środków W postaci pewnych ustępstw 
na rzecz średniaka zmierzających do tego, żeby w szybszym tempie dźwignąd 
naprzód gospodarstwo chłopskie, zwiększyd produkcję żywnościowych i 
surowcowych artykułów rolnych, nawiązad trwały sojusz ze średniakiem i 
pchnąd naprzód sprawę izolacji kułactwa. Na XIV Zjeździe naszej partii opozycja 
pod przewodem Zinowjewa i Kamieniewa usiłowała podważyd tę politykę partii 
proponując zastąpid ją w istocie rzeczy polityką rozkułaczania, polityką 
przywracania komitetów biedoty. Była to w istocie rzeczy polityka przywracania 
wojny domowej na wsi. Partia odparła ten atak opozycji zatwierdzając uchwały 
XIV Konferencji, aprobując politykę aktywizacji Rad na wsi i wysuwając hasło 
uprzemysłowienia jako podstawowe hasło budownictwa socjalistycznego. Partia 
stanęła twardo na stanowisku trwałego sojuszu ze średniakiem i izolacji 
kułactwa. 

Co osiągnęła dzięki temu partia? 

Osiągnęła uspokojenie wsi, poprawę stosunków z podstawowymi masami 
chłopstwa, stworzenie warunków do organizowania biedoty jako samodzielnej 
siły politycznej, dalszą izolację kułactwa i stopniowe ogarnięcie przez organy 
paostwowe i spółdzielcze indywidualnych gospodarstw milionów chłopów. 
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A co to znaczy uspokojenie wsi? Jest to jeden z podstawowych warunków 
budownictwa socjalizmu. Nie można budowad socjalizmu, kiedy dochodzi do 
ekscesów bandyckich i powstao wśród chłopów. W chwili obecnej mamy obszar 
zasiewów rozszerzony do rozmiarów przedwojennych (95%), mamy uspokojoną 
wieś, sojusz ze średniakiem, mniej lub bardziej zorganizowaną biedotę, 
okrzepnięcie Rad na wsi, wzrost autorytetu proletariatu i jego partii na wsi. 

Stworzyliśmy zatem warunki dające możnośd dalszego rozwoju ofensywy na 
elementy kapitalistyczne na wsi i zapewnienia dalszych sukcesów budownictwa 
socjalizmu w naszym kraju. 

Oto rezultaty polityki naszej partii na wsi w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Wynika więc z tego, że polityka naszej partii w podstawowym zagadnieniu 
stosunków wzajemnych między proletariatem a chłopstwem okazała się słuszna. 

Sprawa przemysłu. Historia uczy, że żadne dotąd młode paostwo na świecie nie 
rozwijało swego przemysłu, zwłaszcza przemysłu ciężkiego, bez pomocy z 
zewnątrz, bez pożyczek z zewnątrz lub bez ograbiania obcych krajów, koloni] itd. 
Taka jest normalna droga uprzemysłowienia kapitalistycznego. Anglia rozwinęła 
w przeszłości swój przemysł dzięki temu, że przez setki lat zbierała soki ze 
wszystkich krajów, ze wszystkich kolonii, wkładając to, co nagrabiła, w swój 
przemysł. Niemcy dźwignęły się w ostatnich czasach dzięki temu, że mają 
pożyczki z Ameryki sięgające kilku miliardów rubli. 

My jednak nie możemy iśd żadną z tych dróg. Grabieże kolonialne wyklucza cała 
nasza polityka. Pożyczek zaś nikt nam nie daje. Pozostawała jedyna droga, jaką 
mieliśmy do rozporządzenia, droga wskazana przez Lenina, mianowicie: 
dźwignięcie naszego przemysłu, renowacja techniczna naszego przemysłu na 
podstawie akumulacji wewnętrznej. Opozycja krakała wciąż, że akumulacji 
wewnętrznej na renowację techniczną naszego przemysłu nie starczy. Jeszcze w 
kwietniu 1926 roku opozycja twierdziła na plenum KC, że akumulacja 
wewnętrzna nie wystarczy nam na to, żeby ruszyd z miejsca renowację 
techniczną przemysłu.  Opozycja przepowiadała wówczas jedno fiasko po 
drugim. Tymczasem zaś doświadczenie s wykazało, że zdołaliśmy w ciągu tych 
dwóch lat dźwignąd sprawę renowacji technicznej naszego przemysłu. Faktem 
jest, że w ciągu dwóch lat zdołaliśmy zainwestowad w naszym przemyśle 
przeszło 2 miliardy rubli. Faktem jest, że inwestycje te okazały się wystarczające, 
ażeby posunąd dalej renowację techniczną naszego przemysłu i 
uprzemysłowienie naszego kraju. Osiągnęliśmy to, czego nie osiągnęło jeszcze 
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ani jedno paostwo na świecie: dźwignęliśmy nasz przemysł, przystąpiliśmy do 
jego renowacji technicznej, posunęliśmy tę rzecz naprzód w oparciu o własną 
akumulację. 

Oto rezultaty naszej polityki w dziedzinie renowacji technicznej naszego 
przemysłu. 

Tylko ślepi mogą zaprzeczyd, że polityka naszej partii okazała się tu słuszną. 

Sprawa polityki zagranicznej. Celem naszej polityki zagranicznej, jeśli chodzi o 
stosunki dyplomatyczne z paostwami burżuazyjnymi, jest utrzymanie pokoju. Co 
osiągnęliśmy w tej dziedzinie? Osiągnęliśmy to, że obroniliśmy - dobrze czy źle - 
ale bądź co bądź obroniliśmy pokój. Osiągnęliśmy to, że mimo kapitalistycznego 
otoczenia, mimo wrogiej akcji ze strony rządów kapitalistycznych, mimo 
prowokacyjnych zajśd w Pekinie8, Londynie9, Paryżu10 - mimo to wszystko nie 
ulegliśmy prowokacji i potrafiliśmy obronid sprawę pokoju. 

Nie mamy wojny mimo niejednokrotne proroctwa Zinowjewa i innych - oto fakt 
podstawowy, wobec którego bezsilna jest histeria naszej opozycji. To zaś jest dla 
nas rzeczą ważną, jedynie bowiem w warunkach pokojowych można posuwad 
dalej z pożądaną dla nas szybkością budownictwo socjalizmu w naszym kraju. A 
ileż to mieliśmy proroctw na temat wojny! Zinowjew przepowiadał, że będziemy 
mieli wojnę na wiosnę tego roku. Potem zaczął przepowiadad, że wojna zacznie 
się według wszelkiego prawdopodobieostwa jesienią tego roku. Tymczasem zaś 
mamy już zimę za pasem, a wojny wciąż nie ma. 

Oto rezultat naszej polityki pokojowej. 

Tylko ślepi nie widzą tych rezultatów. 

Wreszcie czwarta sprawa - stan sił komunistycznych na całym świecie. Tylko 
ślepi mogą zaprzeczyd temu, że partie komunistyczne rosną na całym świecie, 
od Chin do Ameryki, od Anglii do Niemiec. Tylko ślepi mogą zaprzeczyd, że 
elementy kryzysu kapitalizmu narastają, a nie słabną. Tylko ślepi mogą 
zaprzeczyd, że rozwój budownictwa socjalistycznego w naszym kraju, sukcesy 
naszej polityki wewnątrz kraju stanowią jedną z głównych przyczyn wzrostu 
ruchu komunistycznego na całym świecie. Tylko ślepi mogą zaprzeczyd, że 
wpływ i autorytet Międzynarodówki Komunistycznej wzrasta coraz bardziej we 
wszystkich  krajach  świata. 
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Takie są wyniki linii naszej partii w czterech podstawowych zagadnieniach 
polityki wewnętrznej i zagranicznej w ciągu ostatnich dwóch lat. 

A co oznacza słusznośd polityki naszej partii? Może ona oznaczad, poza 
wszystkim innym, tylko jedno: całkowite bankructwo polityki naszej opozycji 

  

VIII. Z powrotem do Akselroda 

  

Wszystko to pięknie - może ktoś powiedzied. Linia opozycji jest niesłuszna i 
antypartyjna. Postępowania jej nie można nazwad inaczej jak rozbijactwem. 
Toteż usunięcie Zinowjewa i Trockiego jest naturalnym wyjściem z sytuacji, jaka 
się wytworzyła. To wszystko prawda. 

Jednakże był taki czas, kiedy wszyscyśmy mówili, że przywódców opozycji należy 
w KC utrzymad, że nie należy ich usuwad. Skądże teraz taka zmiana? Czym się 
ten zwrot tłumaczy? I czy jest tu w ogóle zwrot? 

Owszem, jest zwrot. Czym się on tłumaczy? Tłumaczy się radykalną zmianą 
zasadniczej linii i "schematu" organizacyjnego przywódców opozycji. Zmienili się 
przywódcy opozycji, a przede wszystkim Trocki, zmienili się na gorsze. Rzecz 
naturalna, że musiała się też zmienid polityka partii wobec tych opozycjonistów. 

Weźmy, na przykład, tak ważne zasadnicze zagadnienie, jak zagadnienie 
wyrodzenia się naszej partii. Co to znaczy wyrodzenie się naszej partii? To 
negowanie istnienia dyktatury proletariatu w ZSRR. Jakie stanowisko zajmował 
w tej dziedzinie Trocki, powiedzmy, przed trzema laty? Jak wiecie, liberałowie i 
mieoszewicy, smienowiechowcy11 i wszelacy renegaci twierdzili wówczas 
uparcie, że wyrodzenie się naszej partii jest nieuniknione. Jak wiecie, powoływali 
się oni wówczas na przykłady z rewolucji francuskiej twierdząc, że bolszewicy 
muszą ponieśd taką samą klęskę, jaką ponieśli w swoim czasie jakobini we 
Francji. Jak wiecie, analogie historyczne z rewolucją francuską (klęska 
jakobinów) stanowiły wówczas i dziś w dalszym ciągu stanowią główny 
argument wszelakich mieoszewików i smienowiechowców przeciw utrzymaniu 
dyktatury proletariatu i możliwości budowy socjalizmu w naszym kraju. 
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Jak przed trzema laty zapatrywał się na te rzeczy Trocki? Odnosił się on wtedy 
do takich analogii w sposób zdecydowanie 
negatywny.   Oto   co   pisał   wówczas w swojej broszurze "Nowy kurs" (1924 r.): 

"Analogie historyczne z wielką rewolucją francuską (klęska jakobinów!), jakimi 
karmi się i pociesza liberalizm i mieoszewizm, są powierzchowne i nie 
wytrzymują krytyki" (patrz "Nowy kurs", str. 33). 

Jasno i dobitnie! Trudno chyba wypowiedzied się w sposób bardziej stanowczy i 
dobitny. Czy słuszne jest to twierdzenie Trockiego co do analogii historycznych z 
rewolucją francuską, gorliwie wysuwanych przez wszelkiego rodzaju 
smienowiechowców i mieoszewików? Niewątpliwie tak. 

A obecnie? Czy Trocki nadal zajmuje to stanowisko? Niestety, nie. Wręcz 
przeciwnie nawet. W ciągu tych trzech lat Trocki zdążył dokonad ewolucji w 
kierunku "mieoszewizmu" i "liberalizmu". Teraz sam twierdzi, że stosowanie 
analogii historycznych z rewolucją francuską jest wyrazem nie mieoszewizmu, 
lecz "rzeczywistego", "prawdziwego" "leninizmu". Czytaliście może stenogram 
posiedzenia prezydium CKK z lipca tego roku? Jeżeliście czytali, to zrozumiecie 
bez trudu, że w swojej walce z partią opiera się teraz Trocki na mieoszewickich 
teoriach wyradzania się naszej partii na modłę upadku jakobinów w okresie 
rewolucji francuskiej. Teraz gadanina o "termidorze" jest dla Trockiego oznaką 
dobrego tonu. 

Od trockizmu do "mieoszewizmu" i "liberalizmu" w zasadniczym zagadnieniu 
wyradzania się - oto droga trockistów w ciągu ostatnich trzech lat. 

Zmienili się trockiści. Musiała się też zmienid polityka partii wobec trockistów.  

Weźmy teraz takie nie mniej doniosłe zagadnienie jak zagadnienie 
organizacyjne, sprawa dyscypliny partyjnej, podporządkowania się większości 
przez mniejszośd, roli żelaznej dyscypliny w partii dla umocnienia dyktatury 
proletariatu. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że żelazna dyscyplina w naszej 
partii stanowi jeden z podstawowych warunków utrzymania dyktatury 
proletariatu i skutecznego budownictwa socjalizmu w naszym kraju. Jest rzeczą 
powszechnie wiadomą, że mieoszewicy wszystkich krajów starają się podkopad 
przede wszystkim żelazną dyscyplinę naszej partii. Był czas, kiedy Trocki 
rozumiał i doceniał istnienie żelaznej dyscypliny w naszej partii. Rozbieżności 
między naszą partią a Trockim nigdy właściwie nie ustawały. Jednakże Trocki i 
trockiści potrafili podporządkowywad się uchwałom naszej partii. Powszechnie 
znane są niejednokrotne oświadczenia Trockiego, że jakakolwiek byłaby nasza 
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partia, gotów jest "stawad na bacznośd", kiedy partia każe. I trzeba przyznad, że 
trockiści potrafili nieraz zachowad lojalnośd wobec partii i jej organów 
kierowniczych. 

A dziś? Czy można powiedzied, że trockiści, obecna opozycja, gotowi są 
podporządkowad się uchwałom partii, stawad na bacznośd itd.? Nie, dziś nie 
można już tego powiedzied. Po dwukrotnym złamaniu własnego przyrzeczenia 
podporządkowania się uchwałom partii, po dwukrotnym oszukaniu partii, po 
zakładaniu nielegalnych drukaro wespół z burżuazyjnymi inteligentami, po 
niejednokrotnych oświadczeniach Zinowjewa i Trockiego z tej właśnie trybuny, 
że łamią i nadal łamad będą dyscyplinę naszej partii - po tym wszystkim nie 
znajdzie się chyba w naszej partii człowiek, który by znalazł w sobie dośd odwagi, 
by uwierzyd, że przywódcy opozycji gotowi są stawad przed partią na bacznośd. 
Teraz opozycja przeszła na nowe tory, na tory rozbijania partii, na tory 
tworzenia nowej partii. Teraz najbardziej wśród opozycjonistów popularną 
broszurą jest nie bolszewicka broszura Lenina "Krok naprzód, dwa kroki 
wstecz"12, lecz stara mieoszewicka broszura Trockiego "Nasze zadania 
polityczne" (wydana w r. 1904) godząca w zasady organizacyjne leninizmu, w 
broszurę Lenina "Krok naprzód, dwa kroki wstecz". 

Jak wam wiadomo, istotna treśd tej starej broszury Trockiego polega na 
negowaniu leninowskiego pojmowania partii i dyscypliny partyjnej. W broszurze 
tej Trocki nie nazywa Lenina inaczej jak "Maksymilian Lenin", czyniąc tym aluzję, 
że w osobie Lenina powtarza się Maksymilian Robespierre ze swoim dążeniem 
do osobistej dyktatury. W tej swojej broszurze Trocki powiada wręcz, że 
dyscyplinie partyjnej należy się podporządkowywad o tyle tylko, o ile uchwały 
partii nie są sprzeczne z dążeniami i poglądami tych, którzy mają 
podporządkowywad się partii. Jest to typowo mieoszewicka zasada 
organizacyjna. Nawiasem mówiąc, broszura ta jest interesująca przez to, że 
Trocki dedykuje ją mieoszewikowi P. Akselrodowi. Czytamy tam dosłownie: 
"Drogiemu nauczycielowi Pawłowi Borysowiczowi Akselrodowi". (Śmiech. Głosy: 
"Jawny mieoszewik!"). 

Od lojalności wobec partii do polityki rozłamu w partii, od broszury Lenina "Krok 
naprzód, dwa kroki wstecz" do broszury Trockiego "Nasze zadania polityczne", 
od Lenina do Akselroda - taka jest droga organizacyjna naszej opozycji. 

Zmienili się trockiści. Musiała się też zmienid polityka organizacyjna partii wobec 
opozycji trockistowskiej. No cóż - krzyżyk na drogę do "drogiego nauczyciela 
Pawła Borysowicza Akselroda"! Krzyżyk na drogę! Pospieszcie się tylko, wielce 
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czcigodny Trocki, "Paweł Borysowicz" bowiem, jako że jest już stary, może 
niebawem ducha wyzionąd, moglibyście więc nie zdążyd na czas do 
"nauczyciela". (Długotrwałe  oklaski). 

"Prawda" nr 251. 2 listopada 1927 r. 
 
Przypisy: 

1. W. I. Lenin, "List do członków partii bolszewików" oraz "List do Komitetu 
Centralnego SDPRR" (patrz Dzieła, 4 wyd. ros., t. 26, str. 185-188, 192-196). 

2. W. I. Lenin, Sprawozdanie z działalności politycznej KC RKP(b) z 8 marca 1921 
roku (patrz Dzieła, 3 wyd. ros., t. XXVI, str. 207-208). 

3. W. I. Lenin, Słowo koocowe po dyskusji nad sprawozdaniem KC RKP(b) 
wygłoszone w dniu 9 marca 1921 roku (patrz Dzieła, 3 wyd. ros., t. XXVI, str. 222, 
228). 

4. "Nowaja Zizo" ("Nowe życie") - gazeta mieoszewicka, wychodziła w 
Piotrogrodzie od kwietnia 1917 roku; została zamknięta w lipcu 1918 roku. 

5. Grupa Miasnikowa - kontrrewolucyjna grupa konspiracyjna używająca miana 
"grupy robotniczej". Grupa utworzona w roku 1923 w Moskwie przez usuniętych 
z RKP(b) G. Miasnikowa i innych, skupiała niewielką liczbę uczestników. W tymże 
roku grupa została zlikwidowana. 

6. "Vorwarts" - gazeta, centralny organ socjaldemokracji niemieckiej; wychodziła 
od roku 1876 do roku 1933. Po Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej "Vorwarts" stał się jednym z ośrodków propagandy 
antyradzieckiej. 

7. Mowa o powstaniach kontrrewolucyjnych w Gruzji 28 sierpnia 1924 roku 
zorganizowanych przez resztki rozgromionych partii burżuazyjno-
nacjonalistyeznych i przez emigracyjny mieoszewicki "rząd" N. Żordanii zgodnie 
z dyrektywą 1 przy poparciu finansowym paostw imperialistycz-nych i 
przywódców II Międzynarodówki. Powstania zlikwidowano nazajutrz, 29 
sierpnia, przy czynnej pomocy gruzioskich robotników i pracującego chłopstwa. 

8. Mowa o zbrojnym najściu oddziałów żołnierzy i policji chioskiej na 
przedstawicielstwo radzieckie w Pekinie (Beipinie) 6 kwietnia 1927 roku 
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przedsięwziętym na polecenie zagranicznych imperialistów w celu 
sprowokowania konfliktu wojennego między Chinami a ZSRR. 

9. Mowa o najściu policji angielskiej na radzieckie przedstawicielstwo handlowe 
i na Arkos (Radzieckie Towarzystwo Handlu z Anglią) w Londynie, 
zorganizowanym 12 maja 1927 roku przez angielski rząd konserwatywny. 

10. Mowa o kampanii antyradzieckiej we Francji jesienią 1927 roku. Rząd 
francuski, który tę kampanię inspirował, popierał wszelkiego rodzaju działalnośd 
antyradziecką, prowadził nagonkę na oficjalnych przedstawicieli radzieckich i 
instytucje radzieckie w Paryżu i ustosunkowywał sie pozytywnie do zerwania 
przez Anglię stosunków dyplomatycznych z ZSRR. 

11. Smienowiechowcy (Bexa –drogowskaz, Cmeha Bex –zmiana drogowskazów) 
- przedstawiciele burżuazyjnego kierunku politycznego, który powstał w roku 
1921 za granicą wśród rosyjskiej inteligencji białogwardyjskiej. Kierunkowi temu 
przewodziła grupa M. Ustriałowa, J. Klucznikowa i in., która wydawała 
czasopismo "Smiena Wiech" Smienowiechowcy dawali wyraz poglądom nowej 
burżuazji i inteligencji burżuazyjnej w Rosji Radzieckiej, które w związku z 
wprowadzeniem nowej polityki ekonomicznej liczyły na stopniowe przerodzenie 
się ustroju radzieckiego w kierunku demokracji burżuazyjnej (O 
smienowiechowcach –patrz W.I. Lenin, Dzieła, 3 wyd. ros., t. XXVII, str. 242-243 
oraz J.W. Stalin, Dzieła, wyd. ros., t. 7, str. 341-342 i t. 9, str. 70-74). 

12. Patrz. W.I. Lenin, Dzieła, 4 wyd. ros., t. 7, str. 185-392. 

 


