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LENINGRADZKIEJ 
ORGANIZACJI WKP(b) 

POŚWIĘCAM 
J. STALIN 

 

I 

OKREŚLENIE LENINIZMU 

 

W broszurze „O podstawach leninizmu" dane zostało znane określenie 

leninizmu, które jak widad, otrzymało prawo obywatelstwa. Brzmi ono: 

„Leninizm — to marksizm epoki imperializmu i rewolucji proletariackiej. Ściślej 

mówiąc: leninizm — to teoria i taktyka rewolucji proletariackiej w ogóle, teoria i 

taktyka dyktatury proletariatu w szczególności". 

Czy słuszne jest to określenie? 

Sądzę, że tak. Słuszne jest, po pierwsze, dlatego, że słusznie wskazuje na 

historyczne źródła leninizmu charakteryzując go jako marksizm epoki 

imperializmu, w przeciwstawieniu do niektórych krytyków Lenina, którzy 

błędnie sądzą, że leninizm powstał po wojnie imperialistycznej. Słuszne jest, po 

drugie, dlatego, że słusznie wskazuje na międzynarodowy charakter leninizmu, 

w przeciwstawieniu do socjaldemokracji, która uważa, że leninizm może byd 

stosowany jedynie w warunkach narodowo-rosyjskich. Słuszne jest, po trzecie, 

dlatego, że słusznie wskazuje na organiczny związek leninizmu z nauką Marksa 

charakteryzując go jako marksizm epoki imperializmu, w przeciwstawieniu do 

niektórych krytyków leninizmu, którzy uważają go nie za dalsze rozwinięcie 

marksizmu, lecz jedynie za odrodzenie marksizmu i zastosowanie go do 

rzeczywistości rosyjskiej. 

Wszystko to nie wymaga jak gdyby specjalnych komentarzy. 

Jednakże, jak się okazuje, w partii naszej znajdują się ludzie, którzy uważają za 

niezbędne dad nieco inne określenie leninizmu. Oto np. Zinowjew sądzi, że: 
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„Leninizm — to marksizm epoki wojen imperialistycznych i rewolucji światowej, 

która rozpoczęła się bezpośrednio w kraju o przewadze chłopstwa". 

Cóż mogą oznaczad wyrazy, podkreślone przez Zinowjewa? Cóż oznacza 

włączenie sprawy zacofania Rosji, jej charakteru chłopskiego, do określenia 

leninizmu? 

Oznacza to przekształcenie leninizmu z międzynarodowej nauki proletariackiej w 

wytwór swoistych warunków Rosji. 

Oznacza to wysługiwanie się Bauerowi i Kautsky'emu, którzy negują przydatnośd 

leninizmu dla innych krajów, bardziej rozwiniętych pod względem 

kapitalistycznym. 

Jest rzeczą bezsporną, że kwestia chłopska ma dla Rosji bardzo ważne znaczenie, 

że kraj nasz jest chłopski. Ale jakie znaczenie może mied ten fakt dla 

charakterystyki podstaw leninizmu? Czy leninizm uformował się tylko na gruncie 

Rosji i dla Rosji, a nie na gruncie imperializmu i nie dla krajów imperialistycznych 

w ogóle? Czyż takie prace Lenina, jak: „Imperializm", „Paostwo a rewolucja", 

„Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky", „Dziecięca choroba „lewicowości"" 

itd., mają znaczenie tylko dla Rosji, a nie dla wszystkich krajów 

imperialistycznych w ogóle? Czyż leninizm nie jest uogólnieniem doświadczenia 

ruchu rewolucyjnego wszystkich krajów? Czyż podstawy teorii i taktyki 

leninizmu nie są przydatne, nie są obowiązujące dla partii proletariackich 

wszystkich krajów? Czyż Lenin nie miał słuszności mówiąc, że „bolszewizm służyd 

może za wzór taktyki dla wszystkich"? (patrz Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 470). 

Czyż Lenin nie miał słuszności mówiąc o „międzynarodowym znaczeniu Władzy 

Radzieckiej a także podstaw teorii i taktyki bolszewickiej"? (patrz „Dziecięca 

choroba „lewicowości" w komunizmie", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd.,- str. 669).  

Czyż niesłuszne są np. następujące słowa Lenina: 

„W Rosji dyktatura proletariatu w porównaniu z przodującymi krajami z 

konieczności musi się różnid pewnymi swoistymi cechami, wskutek bardzo 

znacznego zacofania i drobnomieszczaoskiego charakteru naszego kraju. 
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Jednakże podstawowe siły — i podstawowe formy gospodarstwa społecznego 

— są w Rosji te same, co w każdym kraju kapitalistycznym, tak że te cechy 

swoiste nie mogą w żadnym razie dotyczyd rzeczy najważniejszych" . 

(„Ekonomika i polityka w epoce dyktatury proletariatu", Dz. wybr., t. II, cyt. 

wyd., str. 614). 

Jeśli jednak wszystko to jest słuszne, to czyż nie wynika stąd, że określenie 

leninizmu, które dał Zinowjew, nie może byd uznane za słuszne? 

Jak pogodzid to narodowo-ograniczone określenie leninizmu z 

internacjonalizmem? 

 

II 

RZECZ GŁÓWNA W LENINIZMIE 

 

W broszurze „O podstawach leninizmu" powiedziane jest: 

„Niektórzy sądzą, że podstawową rzeczą w leninizmie jest kwestia chłopska, że 

punktem wyjścia leninizmu jest zagadnienie chłopstwa, jego roli, jego ciężaru 

gatunkowego. Jest to zupełnie niesłuszne. Podstawowym zagadnieniem w 

leninizmie, jego punktem wyjścia jest nie kwestia chłopska, lecz zagadnienie 

dyktatury proletariatu, warunków jej zdobycia, warunków jej utrwalenia. 

Kwestia chłopska, jako sprawa sojusznika proletariatu w jego walce o władzę 

jest kwestią pochodną". 

 

Czy słuszne jest to twierdzenie? 

Sądzę, że tak. Twierdzenie te wynika całkowicie z określenia leninizmu1. W 

rzeczy samej, jeżeli leninizm jest teorią i taktyką rewolucji proletariackiej, a 

podstawową treścią rewolucji proletariackiej jest dyktatura proletariatu, to 

jasne jest, że rzecz główną w leninizmie stanowi zagadnienie dyktatury 
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proletariatu, opracowanie tego zagadnienia, uzasadnienie i konkretyzacja tego 

zagadnienia. 

Niemniej jednak Zinowjew nie zgadza się widocznie z tym twierdzeniem. W 

artykule swym „Pamięci Lenina" mówi on: 

„Zagadnienie roli chłopstwa, jak już powiedziałem, jest podstawowym 

zagadnieniem'' bolszewizmu, leninizmu". 

To twierdzenie Zinowjewa całkowicie wynika, jak widzicie, z błędnego określenia 

leninizmu, jakie dal Zinowjew. Dlatego też jest ono równie błędne, jak błędne 

jest jego określenie leninizmu. 

Czy słuszna jest teza Lenina, że dyktatura proletariatu jest „zasadniczą treścią 

rewolucji proletariackiej"? (patrz Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 412). 

Bezwarunkowo słuszna. Czy słuszna jest teza, że leninizm jest teorią i taktyką 

rewolucji proletariackiej? Sądzę, że słuszna. Cóż jednak z tego wynika? Wynika z 

tego, że podstawowym zagadnieniem leninizmu, jego punktem wyjścia, jego 

fundamentem jest zagadnienie dyktatury proletariatu. 

Czyż nie jest prawdą, że zagadnienie imperializmu, zagadnienie 

charakterystycznego dla imperializmu rozwoju skokami, zagadnienie zwycięstwa 

socjalizmu w jednym kraju, zagadnienie paostwa proletariatu, zagadnienie 

radzieckiej formy tego paostwa, zagadnienie roli partii w systemie dyktatury 

proletariatu, zagadnienie dróg budownictwa socjalizmu — że wszystkie te 

zagadnienia opracował właśnie Lenin? Czyż nie jest prawdą, że te właśnie 

zagadnienia stanowią podstawę, fundament idei dyktatury proletariatu? Czyż 

nie jest prawdą, że bez opracowania tych podstawowych zagadnieo 

opracowanie kwestii chłopskiej z punktu widzenia dyktatury proletariatu byłoby 

nie do pomyślenia? 

Jest rzeczą bezsporną, że Lenin był znawcą kwestii chłopskiej. Jest rzeczą 

bezsporną, że kwestia chłopska jako zagadnienie sojusznika proletariatu ma 

niezmiernie ważne znaczenie dla proletariatu i jest częścią składową 

podstawowego zagadnienia dyktatury proletariatu. Czyż nie jest jednak jasne, że 

gdyby przed leninizmem nie stało podstawowe zagadnienie dyktatury 

proletariatu, to nie istniałoby i pochodne zagadnienie, zagadnienie sojusznika 
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proletariatu, zagadnienie chłopstwa? Czyż nie jest jasne, że gdyby przed 

leninizmem nie stało praktyczne zagadnienie zdobycia władzy przez proletariat, 

to nie istniałoby również zagadnienie sojuszu z chłopstwem? 

Lenin nie byłby genialnym ideologiem proletariackim, jakim jest niewątpliwie, 

byłby zwykłym „filozofem chłopskim", jakim malują go nieraz zagraniczni filistrzy 

literaccy, gdyby opracowywał kwestię, chłopską nie na podstawie teorii i taktyki 

dyktatury proletariatu, lecz niezależnie od tej podstawy, poza tą podstawą. 

Jedno z dwojga: 

albo kwestia chłopska jest rzeczą główną w leninizmie, a wtedy leninizm nie jest 

przydatny ani obowiązujący dla krajów rozwiniętych pod względem 

kapitalistycznym, dla krajów, które nie są krajami chłopskimi; 

albo rzeczą główną w leninizmie jest dyktatura proletariatu, a wtedy leninizm 

jest międzynarodową nauką proletariuszy wszystkich krajów, przydatną i 

obowiązującą dla wszystkich bez wyjątku krajów, a więc i dla krajów 

rozwiniętych pod względem kapitalistycznym. 

Tu trzeba wybierad. 

 

III 

ZAGADNIENIE „PERMANENTNEJ" REWOLUCJI 

 

W broszurze „O podstawach leninizmu" „teoria permanentnej rewolucji" 

scharakteryzowana została jako „teoria" niedoceniania roli chłopstwa. 

Powiedziano tam: 

„Lenin walczył ze zwolennikami „permanentnej" rewolucji nie dlatego, że 

wypowiadali się za nieprzerwaną ciągłością rewolucji, albowiem Lenin sam stał 

na 
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stanowisku rewolucji nieustającej,  ale  z powodu  niedoceniania przez  nich roli 

chłopstwa stanowiącego największą rezerwę proletariatu". 

Ta charakterystyka „permanentników" rosyjskich uważana była do ostatnich 

czasów za ogólnie przyjętą. Niemniej jednak będąc na ogół słuszną nie może byd 

mimo to uznana za wyczerpującą. Dyskusja. 1924 r. —  jednej strony, i dokładna 

analiza prac Lenina — z drugiej, wykazały, że błąd „permanentników" rosyjskich 

polegał nie tylko na niedocenianiu roli chłopstwa, lecz również na niedocenianiu 

sił i zdolności proletariatu do poprowadzenia za sobą chłopstwa, na niewierze w 

ideę hegemonii proletariatu. 

Dlatego też w swej broszurze „Rewolucja Październikowa a taktyka komunistów 

rosyjskich" (grudzieo 1924 r.) rozszerzyłem tę charakterystykę i zastąpiłem ją 

inną, bardziej kompletną. Oto, co powiedziane jest na ten temat w tej 

broszurze: 

„Dotychczas podkreślano zazwyczaj jedną stronę teorii „permanentnej 

rewolucji" — niewiarę w rewolucyjne możliwości ruchu chłopskiego. Teraz gwoli 

sprawiedliwości należy tę stronę uzupełnid drugą stroną — niewiarą w siły i 

zdolności proletariatu Rosji". 

Nie znaczy to oczywiście, że leninizm był lub jest przeciwny idei rewolucji 

permanentnej bez cudzysłowu, proklamowanej przez Marksa w latach 40-ych 

ubiegłego stulecia. Przeciwnie, Lenin był jedynym marksistą, który należycie 

zrozumiał i rozwinął ideę rewolucji permanentnej. Różnica pomiędzy Leninem a 

„permanentnikami" polega w tej sprawie na tym, że „permanentnicy" wypaczali 

ideę rewolucji permanentnej Marksa przeobrażając ją w nieżyciową, książkową 

mądrośd, podczas gdy Lenin wziął ją w czystej postaci i uczynił z niej jedną z 

podstaw swej teorii rewolucji. Pamiętad należy, że idea przerastania rewolucji 

burżuazyjno-demokratycznej w rewolucję socjalistyczną, idea sformułowana 

przez Lenina już w roku 1905, jest jedną z form ucieleśnienia marksistowskiej 

teorii permanentnej rewolucji. Oto, co pisał Lenin w tej sprawie już w roku 1905: 

„Od rewolucji demokratycznej zaczniemy niezwłocznie przechodzid i to właśnie 

w miarę naszych sił, sił uświadomionego i zorganizowanego proletariatu, 
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zaczniemy przechodzid do rewolucji socjalistycznej. Jesteśmy za nieustającą 

rewolucją. Nie zatrzymamy się w pół drogi... 

Nie wpadając w awanturnictwo, nie sprzeniewierzając się swemu naukowemu 

sumieniu, nie uganiając się za tanią popularnością możemy powiedzied i 

mówimy tylko jedno: ze wszystkich sił pomożemy całemu chłopstwu dokonad 

rewolucji demokratycznej, by tym łatwiej było nam, partii proletariatu, przejśd 

możliwie najprędzej do nowego i wyższego zadania — do rewolucji 

socjalistycznej" (patrz t. VIII, str. 186 —187). 

A oto, co pisze Lenin na ten temat po upływie szesnastu lat, już po zdobyciu 

władzy przez proletariat: 

„Kautscy, Hilferdingowie, Martowowie, Czernowowie, Hillquitowie, 

Longuetowie, Macdonaldowie, Turati i inni rycerze «II 1/2» marksizmu nie 

potrafili zrozumied... wzajemnego stosunku między rewolucją burżuazyjno-

demokratyczną a proletariacko-socjalistyczną. Pierwsza przerasta w drugą. 

Druga mimochodem rozwiązuje zagadnienia pierwszej. Druga utrwala dzieło 

pierwszej. Walka i tylko walka rozstrzyga, w jakiej mierze udaje się drugiej wyjśd 

poza ramy pierwszej" (patrz t. XXVII, str. 26). 

Zwracam szczególną uwagę na pierwszy cytat, zaczerpnięty z artykułu Lenina 

„Stosunek socjaldemokracji do ruchu chłopskiego", opublikowanego 1 września 

1905 r. Podkreślam to zwłaszcza ku wiadomości tych, którzy wciąż jeszcze 

utrzymują, że Lenin doszedł jakoby do idei przerastania rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej w rewolucję socjalistyczną, to znaczy do idei rewolucji 

permanentnej, po wojnie imperialistycznej. Cytat ten nie pozostawia 

wątpliwości, co do tego, że ludzie ci mylą się głęboko. 

 

IV 

REWOLUCJA PROLETARIACKA A DYKTATURA PROLETARIATU 
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Na czym polegają cechy charakterystyczne rewolucji proletariackiej w 

odróżnieniu od rewolucji burżuazyjnej? 

Różnicę między rewolucją proletariacką a rewolucją burżuazyjną można by 

sprowadzid do pięciu zasadniczych punktów: 

1) Rewolucja burżuazyjna zaczyna się zazwyczaj wówczas, gdy istnieją mniej lub 

bardziej gotowe formy kapitalistycznego układu stosunków, wyrosłe i dojrzałe w 

łonie społeczeostwa feudalnego jeszcze przed jawną rewolucją, gdy natomiast 

rewolucja proletariacka zaczyna się wówczas, gdy jeszcze nie ma lub jeszcze 

prawie nie ma gotowych form socjalistycznego układu stosunków. 

2) Podstawowe zadanie rewolucji burżuazyjnej sprowadza się do tego, aby 

zdobyd władzę i dostosowad ją do istniejącej ekonomiki burżuazyjnej, gdy 

natomiast podstawowe zadanie rewolucji proletariackiej sprowadza się do tego, 

aby po zdobyciu władzy zbudowad nową, socjalistyczną ekonomikę. 

3) Dla rewolucji burżuazyjnej zdobycie władzy oznacza zazwyczaj jej 

uwieoczenie, gdy natomiast dla rewolucji proletariackiej zdobycie władzy jest 

dopiero jej początkiem, przy czym władza zostaje wykorzystana jako dźwignia 

przebudowy dawnej ekonomiki i zorganizowania nowej. 

4) Rewolucja burżuazyjna ogranicza się do zastąpienia władzy jednej grupy 

wyzyskiwaczy przez władzę innej grupy wyzyskiwaczy, wobec czego nie ma ona 

potrzeby burzenia starej maszyny paostwowej, gdy tymczasem rewolucja 

proletariacka usuwa od władzy wszystkie bez wyjątku grupy wyzyskiwaczy i 

stawia u władzy wodza wszystkich pracujących i wyzyskiwanych — klasę 

proletariuszy, wobec czego nie może się ona obejśd bez zburzenia starej 

maszyny paostwowej i zastąpienia jej przez nową.  

5) Rewolucja burżuazyjna nie może skupid wokół burżuazji na jakikolwiek 

dłuższy okres milionów mas pracujących i wyzyskiwanych właśnie dlatego, że są 

to masy pracujące i wyzyskiwane, gdy natomiast rewolucja proletariacka może i 

powinna związad je z proletariatem w długotrwałym sojuszu właśnie jako masy 

pracujące i wyzyskiwane, jeżeli chce spełnid swe podstawowe zadanie 

utrwalenia władzy proletariatu i zbudowania nowej, socjalistycznej ekonomiki. 
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Oto niektóre podstawowe twierdzenia Lenina w tej sprawie: 

„Jedna z podstawowych różnic — mówi Lenin — między rewolucją burżuazyjną 

a socjalistyczną polega na tym, że dla rewolucji burżuazyjnej. wyrastającej z 

feudalizmu w łonie starego ustroju, tworzą się stopniowo nowe organizacje 

ekonomiczne, które zmieniają stopniowo wszystkie dziedziny społeczeostwa 

feudalnego. Przed rewolucją burżuazyjną stało jedno tylko zadanie: zmieśd, 

odrzucid, skruszyd wszystkie pęta dawnego społeczeostwa. Wykonując to 

zadanie każda rewolucja burżuazyjna spełnia wszystko, czego się od niej 

wymaga: potęguje wzrost kapitalizmu. 

W zupełnie innej sytuacji znajduje się rewolucja socjalistyczna. Im bardziej 

zacofany jest kraj, któremu na skutek zygzaków historii wypadło rozpocząd 

rewolucję socjalistyczną, tym trudniejsze jest dla niego przejście od starych 

stosunków kapitalistycznych do stosunków socjalistycznych. Tutaj do zadao 

burzenia przybywają nowe, niesłychanie trudne zadania — organizacyjne" (patrz 

t. XXII, str. 315). 

„Gdyby — mówi dalej Lenin — twórczośd mas ludowych rewolucji rosyjskiej, 

mająca za sobą wielkie doświadczenie roku 1905, nie stworzyła Rad już w lutym 

roku 1917, w żadnym razie nie mogłyby one ująd w swe ręce władzy w 

październiku. gdyż powodzenie zależało jedynie od istnienia gotowych już form 

organizacyjnych ruchu, który ogarnął miliony. Rady były tą gotową formą i 

dlatego w dziedzinie politycznej czekały nas te wspaniałe sukcesy, ów 

bezustanny pochód triumfalny, któryśmy przeżyli, nowa bowiem forma władzy 

politycznej była już gotowa i pozostało nam tylko za pomocą kilku dekretów 

przekształcid Władzę Radziecką ze stanu zarodkowego, w którym znajdowała się 

w pierwszych miesiącach rewolucji, w formę prawnie uznaną, utrwaloną w 

paostwie rosyjskim — w Rosyjską Republikę Rad" (patrz tamże, str. 315). 

„Pozostawały jeszcze — mówi Lenin — dwa zadania ogromnie trudne, których 

rozwiązanie nie mogło byd w żadnym razie takim pochodem tryumfalnym, jakim 

kroczyła w pierwszych miesiącach nasza rewolucja" (patrz tamże, str. 315). 

„Po pierwsze, były to zadania organizacji wewnętrznej, które stoją przed każdą 

rewolucją socjalistyczną. Różnica między rewolucją socjalistyczną a burżuazyjną 
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polega właśnie na tym, że w drugim wypadku istnieją w stanie gotowym formy 

stosunków kapitalistycznych, a Władza Radziecka — proletariacka — tych 

stosunków nie otrzymuje w stanie gotowym, jeśli nie brad pod uwagę 

najbardziej rozwiniętych form kapitalizmu, które w istocie rzeczy ogarnęły 

nieznaczne tylko wierzchołki przemysłu i bardzo mało dotknęły rolnictwo. 

Organizacja ewidencji, kontrola nad wielkimi fabrykami, przeistoczenie całego 

ekonomicznego mechanizmu paostwowego w jedną wielką maszynę, w 

organizm gospodarczy pracujący tak, aby setki milionów ludzi kierowało się 

jednym planem — oto owo olbrzymie zadanie organizacyjne, które spoczęło na 

naszych barkach. W obecnych warunkach pracy zadanie to nie mogło byd w 

żadnym razie rozwiązane na „hura", podobnie jak się nam udawało rozwiązywad 

zadania wojny domowej" (patrz tamże, str. 316). 

„Druga z olbrzymich trudności... — to zagadnienie międzynarodowe. Jeśli tak 

łatwo daliśmy sobie radę z bandami Kiereoskiego, jeśli tak łatwo stworzyliśmy 

władzę u siebie, jeśli bez najmniejszej trudności otrzymaliśmy dekret o 

socjalizacji ziemi, o kontroli robotniczej — jeśli otrzymaliśmy to wszystko tak 

łatwo, to dlatego jedynie, że warunki na krótki moment szczęśliwie się ułożyły i 

osłoniły nas od imperializmu międzynarodowego. Imperializm międzynarodowy 

z całą potęgą swego kapitału, ze swą wysoce rozwiniętą techniką wojenną, 

stanowiącą prawdziwą siłę, prawdziwą twierdzę kapitału międzynarodowego, w 

żadnym razie, pod żadnym warunkiem nie mógł pogodzid się z istnieniem 

Republiki Radzieckiej ani ze względu na swe obiektywne położenie, ani ze 

względu na interesy ekonomiczne tej klasy kapitalistycznej, która znalazła w 

imperializmie swe ucieleśnienie — nie mógł wskutek swych stosunków 

handlowych, wskutek międzynarodowych stosunków finansowych. Tutaj 

konflikt jest nieunikniony. Tutaj tkwi największa trudnośd rewolucji rosyjskiej, jej 

największy problemat dziejowy: koniecznośd rozwiązania zagadnieo 

międzynarodowych, koniecznośd wywołania rewolucji międzynarodowej" (patrz 

tamże, str. 317). 

Taki jest charakter wewnętrzny i podstawowy sens rewolucji proletariackiej. 

Czy można dokonad takiej gruntownej przebudowy starych, burżuazyjnych 

porządków bez rewolucji opartej na przemocy, bez dyktatury proletariatu? 
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Rzecz jasna, że nie można. Sądzid, że takiej rewolucji można dokonad pokojowo, 

w ramach demokracji burżuazyjnej, przystosowanej do panowania burżuazji — 

znaczy to albo dostad pomieszania zmysłów i utracid zdolnośd normalnego 

ludzkiego pojmowania, albo też jawnie i bez ogródek wyrzec się rewolucji 

proletariackiej. 

Twierdzenie to podkreślid należy z tym większą mocą i kategorycznością, że 

mamy do czynienia z rewolucją proletariacką, która jak dotąd zwyciężyła w 

jednym kraju, otoczonym przez wrogie kraje kapitalistyczne, kapitał zaś 

międzynarodowy musi popierad burżuazję tego kraju. 

Oto, dlaczego Lenin mówi, że „wyzwolenie klasy uciskanej niemożliwe jest nie 

tylko bez rewolucji opartej na przemocy, ale i bez zniszczenia tego aparatu 

władzy paostwowej, który stworzony został przez klasę panującą” („Paostwo a 

rewolucja", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 158). 

„Niechaj najpierw przy istnieniu własności prywatnej, tj. przy istnieniu władzy i 

ucisku kapitału, większośd ludności wypowie się za partią proletariatu — 

dopiero wtedy jest ona w stanie i powinna wziąd władzę" — tak mówią 

demokraci drobno-mieszczaoscy, faktyczne sługusy burżuazji, którzy nazywają 

siebie «socjalistami»" („Wybory do Konstytuanty a dyktatura proletariatu", 

Dzieła, t. XXIV, str. 647, wyd. III). 

„Niechaj najpierw proletariat rewolucyjny obali burżuazję, złamie ucisk kapitału, 

zdruzgoce burżuazyjny aparat paostwowy — wtedy proletariat odniósłszy 

zwycięstwo zdoła szybko pozyskad dla swej sprawy sympatię i poparcie 

większości nie-proletariackich mas pracujących zaspokajając ich potrzeby 

kosztem wyzyskiwaczy — powiadamy my'' (patrz tamże). 

„Żeby przyciągnąd większośd ludności na swoją stronę — kontynuuje Lenin — 

proletariat musi, po pierwsze, obalid burżuazję i ująd władzę paostwową w swe 

ręce; musi, po drugie, zaprowadzid Władzę Radziecką zburzywszy doszczętnie 

dawny aparat paostwowy, przez co od razu podkopuje panowanie, autorytet, 

wpływy burżuazji i ugodowców drobnomieszczaoskich wśród nieproletariackich 

mas pracujących. Musi, po trzecie, dobid wpływy burżuazji i ugodowców 

drobnomieszczaoskich wśród większości nieproletariackich mas pracujących 
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przez rewolucyjne zaspokojenie ich potrzeb ekonomicznych kosztem 

wyzyskiwaczy" (patrz tamże, str. 641). 

Takie są charakterystyczne właściwości rewolucji proletariackiej. 

Jakie są w związku z tym główne cechy dyktatury proletariatu, jeśli uznaliśmy, że 

dyktatura proletariatu jest podstawową treścią rewolucji proletariackiej ? 

Oto najogólniejsze określenie dyktatury proletariatu, które dał Lenin: 

„Dyktatura proletariatu nie jest zakooczeniem walki klasowej, lecz jest jej 

kontynuowaniem w nowych formach.   Dyktatura proletariatu jest to walka 

klasowa proletariatu, który zwyciężył i wziął w swe ręce władzę polityczną, 

walka przeciw burżuazji zwyciężonej, ale nie unicestwionej, która nie przestała 

istnied i nie przestała stawiad oporu, która spotęgowała swój opór" 

(„Przedmowa do przemówienia „O oszukiwaniu ludu za pomocą haseł"", Dzieła, 

t. XXIV, str. 311, wyd. III). 

Występując przeciw mieszaniu dyktatury proletariatu z władzą „ogólno-

ludową", „przez ogół wybraną", z władzą „nieklasową" Lenin mówi: 

„Ta klasa, która wzięła w swe ręce panowanie polityczne, wzięła je zdając sobie 

sprawę, że bierze je sama jedna. Jest to zawarte w pojęciu dyktatury 

proletariatu. Pojęcie to tylko wtedy ma sens, kiedy pewna klasa wie, że sama 

jedna bierze w swe ręce władzę polityczną i nie oszukuje ani siebie, ani innych 

gadaniem o władzy «ogólnoludowej, przez ogół wybranej, uświęconej przez cały 

lud»" („Przemówienie na ogólnoros. zjeździe transportowców", Dz. wybr., t. II, 

cyt. wyd., str. 811). 

Nie znaczy to jednak, że władza jednej klasy, klasy proletariuszy, która nie dzieli i 

nie może dzielid władzy z innymi klasami, nie wymaga dla urzeczywistnienia 

swych celów pomocy, sojuszu z pracującymi i wyzyskiwanymi masami innych 

klas. Przeciwnie. Władza ta, władza jednej klasy, może byd utrwalona i 

urzeczywistniona do kooca jedynie za pomocą szczególnej formy sojuszu między 

klasą proletariuszy a masami pracującymi klas drobnomieszczaoskich, przede 

wszystkim zaś masami pracującymi chłopstwa. 
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Cóż to za szczególna forma sojuszu, na czym ona polega? Czy ten sojusz z 

masami pracującymi innych, nieproletariackich klas nie jest w ogóle sprzeczny z 

ideą dyktatury jednej klasy? 

Ta szczególna forma sojuszu polega na tym, że kierowniczą siłą tego sojuszu jest 

proletariat. Ta szczególna forma sojuszu polega na tym, że kierownikiem 

paostwa, kierownikiem w systemie dyktatury proletariatu jest jedna partia, 

partia proletariatu, partia komunistów, która nie dzieli i nie może dzielid 

kierownictwa z innymi partiami. 

Jak widzicie, sprzecznośd jest tu tylko pozorna, złudna. 

„Dyktatura proletariatu — mówi Lenin — jest to szczególna forma sojuszu 

klasowego między proletariatem, awangardą ludu pracującego, i licznymi 

nieproletariackimi warstwami ludu pracującego (drobnomieszczaostwo, drobni 

posiadacze, chłopstwo, inteligencja itd.) lub ich większością, sojuszu przeciw 

kapitałowi, sojuszu mającego na celu zupełne obalenie kapitału, całkowite 

zdławienie oporu burżuazji i prób restauracji z jej strony, sojuszu mającego na 

celu ostateczne stworzenie i utrwalenie socjalizmu. Jest to sojusz szczególnego 

rodzaju, kształtujący się w szczególnych warunkach, mianowicie w warunkach 

zaciekłej wojny domowej, jest to sojusz niezachwianych zwolenników socjalizmu 

z jego zwolennikami chwiejnymi, niekiedy z «neutralnymi» (wtedy sojusz z 

porozumienia co do walki staje się porozumieniem co do neutralności), sojusz 

między klasami niejednakowymi pod względem ekonomicznym, politycznym, 

społecznym, duchowym'' („Przedmowa do przemówienia «O oszukiwaniu ludu 

za pomocą haseł»", Dzieła, t. XXIV, str. 311, wyd. III). 

W jednym ze swych referatów instrukcyjnych Kamieniew polemizując z tego 

rodzaju pojmowaniem dyktatury proletariatu mówi: 

„Dyktatura nie jest' sojuszem jednej klasy z drugą". 

Sądzę, że Kamieniew ma tu przede wszystkim na myśli pewne miejsce z mojej 

broszury „Rewolucja Październikowa a taktyka komunistów rosyjskich", gdzie 

powiedziane jest: 
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„Dyktatura proletariatu nie jest zwykłym wierzchołkiem rządowym, 

«umiejętnie» «dobranym» troskliwą ręką «doświadczonego stratega» i 

«opierającym się rozumnie» na tych lub innych warstwach ludności. Dyktatura 

proletariatu jest klasowym sojuszem proletariatu i mas pracujących chłopstwa, 

mającym na celu obalenie kapitału i ostateczne zwycięstwo socjalizmu, pod 

warunkiem, że siłą kierowniczą tego sojuszu jest proletariat". 

Podtrzymuję w całej rozciągłości to sformułowanie dyktatury proletariatu, sądzę 

bowiem, że pokrywa się ono całkowicie i w zupełności z przytoczonym dopiero 

co sformułowaniem Lenina. 

Twierdzę, iż oświadczenie Kamieniewa, że „dyktatura nie jest sojuszem jednej 

klasy z drugą", złożone w tak kategorycznej formie, nie ma nic wspólnego z 

leninowską teorią dyktatury proletariatu. 

Twierdzę, że tak mówid mogą jedynie ludzie, którzy nie zrozumieli sensu idei 

spójni, idei sojuszu proletariatu i chłopstwa, idei hegemonii proletariatu w tym 

sojuszu. 

Tak mówid mogą jedynie ludzie, którzy nie zrozumieli leninowskiej tezy 

głoszącej, iż: 

„Tylko porozumienie z chłopstwem może uratowad rewolucję socjalistyczną w 

Rosji, dopóki nie nastąpiła rewolucja w innych krajach" („X Zjazd RKP(b)", Dzieła, 

t. XXVI, str. 238, wyd. III). 

Tak mówid mogą jedynie ludzie, którzy nie zrozumieli następującego twierdzenia 

Lenina: 

„Najwyższa zasada dyktatury' — to popieranie sojuszu proletariatu z 

chłopstwem, ażeby proletariat mógł utrzymad rolę kierowniczą i władzę 

paostwową" („III Kongres Miedz. Kom.", Dzieła, t. XXVI, str. 460, wyd. III). 

Wskazując na jeden z najważniejszych celów dyktatury — zdławienie 

wyzyskiwaczy, Lenin mówi: 

„Naukowe pojęcie dyktatury nie oznacza nic innego jak władzę niczym nie 

ograniczoną, nie skrępowaną przez żadne prawa, przez żadne absolutnie reguły, 
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opierającą się bezpośrednio na przemocy"... „Dyktatura oznacza — przyjmijcie 

to do wiadomości raz na zawsze, panowie kadeci — nieograniczoną władzę, 

opierającą się na sile, a nie na prawie. W czasie wojny domowej wszelka władza 

zwycięska może byd tylko dyktaturą" („Przyczynek do historii zagadnienia 

dyktatury", Dzieła, t. XXV, str. 441 i 436, wyd. III). 

Ale dyktatura proletariatu nie sprowadza się oczywiście tylko do przemocy, 

chociaż bez przemocy nie może byd dyktatury. 

„Dyktatura — mówi Lenin — oznacza nie tylko przemoc, chociaż bez przemocy 

jest ona niemożliwa, oznacza ona również wyższą niż poprzednio organizację 

pracy" („I ogólnoros. zjazd w sprawie oświaty pozaszkolnej", Dzieła, t. XXIV, str. 

305, wyd. III). 

„Dyktatura proletariatu... to nie tylko przemoc wobec wyzyskiwaczy i nawet nie 

głównie przemoc. Ekonomiczną podstawą tej przemocy rewolucyjnej, rękojmią 

jej żywotności i powodzenia jest to, że proletariat reprezentuje i urzeczywistnia, 

w porównaniu z kapitalizmem, wyższy typ społecznej organizacji pracy. Na tym 

polega istota rzeczy. W tym tkwi źródło siły i gwarancja niechybnego, 

całkowitego zwycięstwa komunizmu" („Wielkie poczynanie", Dz. wybr., t. II, cyt. 

wyd.,str.567). ...„Główna jej (tj. dyktatury — J-St.) istota polega na 

zorganizowaniu i zdyscyplinowaniu czołowego oddziału mas pracujących, ich 

awangardy, ich jedynego kierownika — proletariatu. Celem jego jest stworzenie 

socjalizmu, zniesienie podziału społeczeostwa na klasy, przeistoczenie 

wszystkich członków społeczeostwa w ludzi pracy, zniesienie podstawy 

wszelkiego wyzysku człowieka przez człowieka. Celu tego nie, można 

urzeczywistnid od razu, potrzebny jest do tego dośd długotrwały okres 

przejściowy od kapitalizmu do socjalizmu — i dlatego, że organizowanie 

produkcji na nowych podstawach jest rzeczą trudną, i dlatego, że potrzeba czasu 

dla wprowadzenia kardynalnych zmian we wszystkich dziedzinach życia, i 

dlatego, że ogromna siła przyzwyczajenia do drobnomieszczaoskiego i 

burżuazyjnego gospodarowania może byd przezwyciężona tylko w długiej i 

uporczywej walce. Dlatego też Marks mówi o całym okresie dyktatury 

proletariatu, jako o okresie przejścia od kapitalizmu do socjalizmu" (patrz 

„Pozdrowienie robotnikom węgierskim", tamże, str. 555). 
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Takie są cechy charakterystyczne dyktatury proletariatu. Stąd trzy podstawowe 

strony dyktatury proletariatu: 

1)  Wykorzystanie władzy proletariatu w celu zdławienia wyzyskiwaczy, w celu 

obrony kraju, utrwalenia łączności z proletariuszami innych krajów, w celu 

rozwoju i zwycięstwa rewolucji we wszystkich krajach. 

2)  Wykorzystanie władzy proletariatu w celu ostatecznego oderwania mas 

pracujących i wyzyskiwanych od burżuazji, w celu utrwalenia sojuszu 

proletariatu z tymi masami, wciągnięcia tych mas do budownictwa 

socjalistycznego, w celu paostwowego kierowania tymi masami przez 

proletariat. 

3) Wykorzystanie władzy proletariatu w celu zorganizowania socjalizmu, 

zniesienia klas i przejścia do społeczeostwa bez klas, społeczeostwa bez 

paostwa. 

Dyktatura proletariatu jest połączeniem wszystkich tych trzech stron. Żadnej z 

tych stron nie można wysunąd jako jedynej cechy charakterystycznej dyktatury 

proletariatu i, odwrotnie, brak chociażby jednej z tych cech wystarcza, żeby 

dyktatura proletariatu przestała byd dyktaturą w warunkach otoczenia 

kapitalistycznego. Dlatego też żadnej z tych trzech stron nie można pominąd bez 

obawy wypaczenia pojęcia dyktatury proletariatu. Tylko wszystkie te trzy strony 

razem wzięte dają nam całkowite i zakooczone pojęcie dyktatury proletariatu. 

Dyktatura proletariatu ma swe okresy, swoje szczególne formy, różnorodne 

metody pracy. W okresie wojny domowej szczególnie bije w oczy strona 

przemocy w dyktaturze. 2 tego jednak wcale nie wynika, że w okresie wojny 

domowej nie odbywa się żadna praca twórcza. Bez pracy twórczej prowadzenie 

wojny domowej jest niemożliwe. W okresie budownictwa socjalizmu, 

przeciwnie, szczególnie bije w oczy pokojowa, organizatorska, kulturalna praca 

dyktatury, praworządnośd rewolucyjna itd. Jednakże z tego znowu wcale nie 

wynika, że strona przemocy w dyktaturze odpadła lub może odpaśd w okresie 

budownictwa. Organy przemocy, armia i inne organizacje, niezbędne są teraz, w 

dobie budownictwa, tak samo jak w okresie wojny domowej. Bez tych organów 

niemożliwa byłaby nawet jako tako zapewniona twórcza praca dyktatury. Nie 
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należy zapominad, że na razie rewolucja zwyciężyła zaledwie w jednym kraju. 

Nie należy zapominad, że dopóki istnieje otoczenie kapitalistyczne, dopóty 

istnied będzie niebezpieczeostwo interwencji ze wszystkimi wynikającymi z tego 

niebezpieczeostwa następstwami.                                                                            

 

V 

PARTIA A KLASA ROBOTNICZA W SYSTEMIE DYKTATURY 

PROLETARIATU 

 

Wyżej mówiłem o dyktaturze proletariatu z punktu widzenia jej konieczności 

historycznej, z punktu widzenia jej treści klasowej, z punktu widzenia jej 

charakteru paostwowego, wreszcie z punktu widzenia jej zadao burzenia i 

tworzenia, wykonywanych w przeciągu całego okresu historycznego, zwanego 

okresem przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu. 

Teraz pomówid musimy o dyktaturze proletariatu z punktu widzenia jej 

struktury, z punktu widzenia jej „mechanizmu", z punktu widzenia roli i 

znaczenia tych „transmisji", „dźwigni" i „siły kierującej", które, razem wzięte, 

stanowią „system dyktatury proletariatu" {Lenin) i z których pomocą dyktatura 

proletariatu urzeczywistnia swą codzienną pracę. 

Co to za „transmisje" lub „dźwignie" w systemie dyktatury proletariatu? Co to za 

„siła kierująca"? Do czego są one potrzebne? 

Dźwignie lub transmisje — to właśnie te masowe organizacje proletariatu, bez 

których pomocy niemożliwe jest urzeczywistnianie dyktatury. 

Siła kierująca — to czołowy oddział proletariatu, jego awangarda, stanowiąca 

podstawową silę kierowniczą dyktatury proletariatu. 

Te transmisje, dźwignie i siła kierująca niezbędne są proletariatowi dlatego, że 

bez nich znalazłby się w swej walce o zwycięstwo w sytuacji bezbronnej armii w 

obliczu zorganizowanego i uzbrojonego kapitału. Organizacje te niezbędne są 



20 
 

proletariatowi dlatego, że bez nich poniósłby niechybną klęskę w walce o 

obalenie burżuazji, w walce o utrwalenie swojej władzy, w walce o 

budownictwo socjalizmu. Systematyczna pomoc tych organizacji i siła kierująca 

awangardy niezbędne są dlatego, ponieważ bez tych warunków niemożliwa jest 

nawet jako tako długotrwała i ugruntowana dyktatura proletariatu. 

Jakież to organizacje? 

Są to, po pierwsze, związki zawodowe robotników wraz z ich rozgałęzieniami 

centralnymi i lokalnymi w postaci całego szeregu organizacji wytwórczych, 

kulturalnych, wychowawczych i innych. Łączą one robotników wszystkich 

zawodów. Jest to organizacja niepartyjna. Związki zawodowe nazwad można 

wszechogarniającą organizacją panującej u nas klasy robotniczej. Są one szkołą 

komunizmu. Wyłaniają spośród siebie najlepszych ludzi do pracy kierowniczej 

we wszystkich gałęziach administracji. Urzeczywistniają łącznośd pomiędzy 

elementami przodującymi i zacofanymi wewnątrz klasy robotniczej. Łączą masy 

robotnicze z awangardą klasy robotniczej. 

Są to, po drugie, Rady wraz z ich licznymi rozgałęzieniami centralnymi i 

lokalnymi w postaci administracyjnych, gospodarczych, wojskowych, 

kulturalnych i innych organizacji paostwowych plus niezliczona ilośd 

samorzutnych masowych zrzeszeo ludności pracującej, otaczających te 

organizacje i łączących je z ludnością. Rady są masową organizacją całego ludu 

pracującego miast i wsi. Jest to organizacja niepartyjna. Rady są bezpośrednim 

wyrazem dyktatury proletariatu. Poprzez Rady przechodzą wszelkiego rodzaju 

zarządzenia, mające na celu umocnienie dyktatury i budownictwo socjalizmu. 

Poprzez Rady proletariat urzeczywistnia swe paostwowe kierownictwo w 

stosunku do chłopstwa. Rady łączą wielomilionowe masy pracujące z awangardą 

proletariatu. 

Są to, po trzecie, spółdzielnie wszelkiego rodzaju ze wszystkimi ich 

rozgałęzieniami. Jest to masowa organizacja ludu pracującego, organizacja 

niepartyjna, łącząca masy pracujące przede wszystkim jako spożywców, a z 

biegiem czasu również jako wytwórców (kooperacja rolnicza). Nabiera ona 

szczególnego znaczenia po utrwaleniu dyktatury proletariatu w okresie 

szerokiego budownictwa. Ułatwia łącznośd awangardy proletariatu z masami 
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chłopskimi i umożliwia wciągnięcie tych mas w łożysko budownictwa 

socjalistycznego. 

Jest to, po czwarte, związek młodzieży. Jest to masowa organizacja młodzieży 

robotniczej i chłopskiej, organizacja niepartyjna, lecz bliska partii. Ma ona za 

zadanie pomagad partii w dziele wychowania młodego pokolenia w duchu 

socjalizmu. Daje młode rezerwy wszystkim pozostałym masowym organizacjom 

proletariatu we wszystkich gałęziach administracji. Związek młodzieży nabrał 

szczególnego' znaczenia po utrwaleniu dyktatury proletariatu, w okresie 

szerokiej kulturalnej i wychowawczej pracy proletariatu.. 

Jest to wreszcie partia proletariatu, jego awangarda. Siła jej polega na tym, że 

wchłania ona wszystkie najlepsze jednostki spośród proletariatu ze wszystkich 

jego organizacji masowych. Misja jej polega na' tym, żeby jednoczyd pracę 

wszystkich bez wyjątku masowych organizacji proletariatu i skierowywad ich 

działania do jednego celu — wyzwolenia proletariatu. Jednoczenie zaś i 

kierowanie ich do jednego celu jest absolutnie niezbędne, ponieważ bez tego 

niemożliwa jest jednośd walki proletariatu, ponieważ bez tego niemożliwe jest 

kierownictwo masami proletariackimi w ich walce o władzę, w ich walce o 

budownictwo socjalizmu. Ale jednoczyd pracę masowych organizacji 

proletariatu i nadawad jej kierunek zdolna jest tylko awangarda proletariatu, 

jego partia. Jedynie partia proletariatu, jedynie partia komunistów potrafi 

spełnid tę rolę głównego kierownika w systemie dyktatury proletariatu. 

Dlaczego? 

„Dlatego, po pierwsze, że partia jest skupieniem najlepszych elementów klasy 

robotniczej, mających bezpośrednią łącznośd z bezpartyjnymi organizacjami 

proletariatu i bardzo często kierujących nimi; dlatego, po drugie, że partia, jako 

skupienie najlepszych ludzi spośród klasy robotniczej, jest najlepszą szkołą 

wychowania przywódców klasy robotniczej, zdolnych do kierowania wszystkimi 

formami organizacji swojej klasy; dlatego, po trzecie, że partia, jako najlepsza 

szkoła przywódców klasy robotniczej, dzięki swemu doświadczeniu i 

autorytetowi, jest jedyną organizacją, która potrafi scentralizowad kierownictwo 

walką proletariatu i przekształcid w ten sposób wszelkiego rodzaju bezpartyjne 
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organizacje klasy robotniczej w organy pomocnicze i transmisje łączące partię z 

klasą" (patrz „O podstawach leninizmu"). 

Partia jest podstawową silą kierowniczą w systemie dyktatury proletariatu. 

„Partia   jest   najwyższą   formą   klasowego   zjednoczenia   proletariatu" 

(Lenin). 

Tak więc: związki zawodowe jako masowa organizacja proletariatu, łącząca 

partię z klasą przede wszystkim w zakresie produkcji; Rady jako masowa 

organizacja ludu pracującego, łącząca z nim partię przede wszystkim w zakresie 

paostwowym; spółdzielnie jako masowa organizacja, głównie chłopstwa, łącząca 

partię z masami chłopskimi przede wszystkim w zakresie gospodarczym, w 

zakresie wciągania chłopstwa do budownictwa socjalistycznego; związek 

młodzieży jako masowa organizacja młodzieży robotniczej i chłopskiej, 

powołana do tego, aby ułatwid awangardzie proletariatu socjalistyczne 

wychowanie nowego pokolenia i urobienie młodych rezerw; wreszcie partia jako 

podstawowa siła kierująca w systemie dyktatury proletariatu, powołana do' 

kierowania wszystkimi tymi masowymi organizacjami — tak w ogólnych 

zarysach wygląda „mechanizm" dyktatury, „system dyktatury proletariatu". 

Bez partii jako podstawowej siły kierowniczej niemożliwa jest nawet jako tako 

długotrwała i ugruntowana dyktatura proletariatu. 

Tak więc, mówiąc słowami Lenina, „powstaje, na ogół biorąc, formalnie 

niekomunistyczny, sprężysty i stosunkowo szeroki, nader potężny aparat 

proletariacki, poprzez który partia związana jest ściśle z klasą i Z masami i 

poprzez który, pod kierownictwem partii, urzeczywistniana zostaje dyktatura 

klasy" („Dziecięca choroba „lewicowości" w komunizmie", Dz. wybr., t. II, cyt. 

wyd., str. 693). 

Nie znaczy to, oczywiście, że partia może lub powinna zastąpid związki 

zawodowe, Rady i inne organizacje masowe. Partia urzeczywistnia dyktaturę 

proletariatu. Ale urzeczywistnia ją nie bezpośrednio, lecz przy pomocy związków 

zawodowych, poprzez Rady i ich rozgałęzienia. Bez tych „transmisji" nawet jako 

tako ugruntowana dyktatura byłaby niemożliwa. 
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„Nie można—mówi Lenin — urzeczywistniad dyktatury bez kilku „transmisji" od 

awangardy do klasy przodującej w jej masie, od klasy przodującej do mas 

pracujących"... „Partia, rzec można, wchłania w siebie awangardę proletariatu i 

awangarda ta urzeczywistnia dyktaturę proletariatu. Nie mając takiego 

fundamentu, jak związki zawodowe, nie można urzeczywistniad dyktatury, nie 

można sprawowad funkcji paostwowych. Urzeczywistniad zaś je wypada poprzez 

szereg specjalnych instytucji znowu jakiegoś nowego typu, mianowicie: poprzez 

aparat radziecki" („O związkach zawodowych", Dzieła, t. XXVI, str. 64 i 65, wyd. 

III). 

Za najwyższy wyraz kierowniczej roli partii, np. u nas, w Związku Radzieckim, w 

kraju dyktatury proletariatu, uznad należy fakt, że ani jedno ważne zagadnienie 

polityczne czy organizacyjne nie jest rozstrzygane przez nasze organizacje 

radzieckie i inne organizacje masowe bez kierowniczych wskazao partii. W tym 

sensie można by było powiedzied, że dyktatura proletariatu jest w istocie rzeczy 

„dyktaturą" jego awangardy, „dyktaturą" jego partii, jako podstawowej siły 

kierowniczej proletariatu. Oto, co mówił w tej sprawie Lenin na II Kongresie 

Międzynarodówki Komunistycznej: 

„Tenner powiada, że jest za dyktaturą proletariatu, ale że dyktaturę proletariatu 

wyobraża sobie niezupełnie tak, jak my ją sobie wyobrażamy. Powiada, że my 

rozumiemy przez dyktaturę proletariatu w istocie rzeczy* dyktaturę jego 

zorganizowanej i uświadomionej mniejszości. I rzeczywiście, w epoce 

kapitalizmu, kiedy masy robotnicze podlegają bezustannemu wyzyskowi i nie 

mogą rozwijad swych zdolności ludzkich, najbardziej charakterystyczną rzeczą 

dla robotniczych partii politycznych jest właśnie to, że mogą ogarniad tylko 

mniejszośd swej klasy. Partia polityczna może zjednoczyd tylko mniejszośd klasy, 

podobnie jak rzeczywiście uświadomieni robotnicy w każdym społeczeostwie 

kapitalistycznym stanowią tylko mniejszośd wszystkich robotników. Dlatego też 

zmuszeni jesteśmy uznad, że jedynie ta uświadomiona mniejszośd może 

kierowad szerokimi masami robotniczymi i prowadzid je za sobą. I jeżeli tow. 

Tenner powiada, że jest wrogiem partii, lecz jednocześnie zwolennikiem tego, 

żeby mniejszośd najlepiej zorganizowanych i najbardziej rewolucyjnych 

robotników wskazywała drogę całemu proletariatowi, to ja powiadam,  że 
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różnicy między nami w rzeczywistości nie ma" („II Kongres Miedz. Kom.", Dzieła, 

t. XXV, str. 347, wyd. III). 

Czy oznacza to jednak, że między dyktaturą proletariatu a kierowniczą rolą partii 

(„dyktaturą" partii) można postawid znak równości, że można utożsamid 

pierwszą z drugą, że na miejsce pierwszej można podsunąd drugą? Oczywiście, 

że nie. Oczywiście, że nie można. Oto np. Sorin powiada, że „dyktatura 

proletariatu jest dyktaturą naszej partii" (patrz „Nauka Lenina o partii", str. 95). 

Twierdzenie to, jak widzicie, utożsamia „dyktaturę partii" z dyktaturą 

proletariatu. Czy można uznad za słuszne to utożsamienie pozostając na gruncie 

leninizmu? Nie, nie można. A oto dlaczego. 

Po pierwsze. W przytoczonej powyżej cytacie z mowy Lenina na II Kongresie 

Międzynarodówki Komunistycznej Lenin bynajmniej nie, utożsamia kierowniczej 

roli partii z dyktaturą proletariatu. Mówi on tylko, że „jedynie uświadomiona 

mniejszośd (tj. partia. — J. St.) może kierowad szerokimi masami robotniczymi i 

prowadzid je za sobą", że właśnie w tym sensie „przez dyktaturę proletariatu 

rozumiemy w istocie rzeczy'"' dyktaturę jego zorganizowanej i uświadomionej 

mniejszości". Powiedzied — „w istocie rzeczy" to nie to samo, co powiedzied — 

„całkowicie". Mówimy często, że kwestia narodowa jest w istocie rzeczy kwestią 

chłopską. I jest to zupełnie słuszne. Nie znaczy to jednak jeszcze, że kwestia 

narodowa pokrywa się z kwestią chłopską, że kwestia chłopska równa się kwestii 

narodowej co do swego zakresu, że kwestia chłopska — to to samo, co kwestia 

narodowa. Nie ma potrzeby dowodzid, że kwestia narodowa jest co do swego 

zakresu szersza i bogatsza od kwestii chłopskiej. To samo powiedzied należy 

przez analogię o kierowniczej' roli partii i o dyktaturze proletariatu. Jeżeli partia 

realizuje dyktaturę proletariatu i w tym sensie dyktatura proletariatu jest w 

istocie rzeczy „dyktaturą" jego partii, to nie znaczy to jeszcze, że „dyktatura 

partii" (rola kierownicza) — to to samo, co dyktatura proletariatu, że pierwsza 

równa się drugiej pod względem swego zakresu. Nie ma potrzeby dowodzid, że 

dyktatura proletariatu jest co do swego zakresu szersza i bogatsza aniżeli 

kierownicza rola partii. Partia realizuje dyktaturę proletariatu, lecz realizuje 

dyktaturę proletariatu a nie jakąkolwiek inną. Kto utożsamia kierowniczą rolę 

partii z dyktaturą proletariatu, ten na miejsce dyktatury proletariatu podsuwa 

„dyktaturę" partii. 
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Po drugie. Ani jedna ważna decyzja masowych organizacji proletariatu nie 

zostaje powzięta bez kierowniczych wskazao partii. Jest to zupełnie słuszne. Czy 

znaczy to jednak, że dyktatura proletariatu sprowadza się tylko do 

kierowniczych wskazao partii? Czy oznacza to, że kierownicze wskazania partii 

można wobec tego utożsamid z dyktaturą proletariatu? Oczywiście, że nie. Na 

dyktaturę proletariatu składają się kierownicze wskazania partii plus wykonanie 

tych wskazao przez masowe organizacje proletariatu, plus wcielenie ich w życie 

przez ludnośd. Mamy tu, jak widzicie, do czynienia z całym szeregiem przejśd i 

stopni pośrednich, stanowiących wcale nie błahy moment dyktatury 

proletariatu. Tak więc między kierowniczymi wskazaniami partii a ich 

wcieleniem w życie leży wola i czyny ludzi, którymi partia kieruje, wola i czyny 

klasy, jej gotowośd (lub brak chęci) do^ poparcia tych wskazao, jej umiejętnośd 

(lub nieumiejętnośd) wykonania tych wskazao, jej umiejętnośd (lub 

nieumiejętnośd) wykonania ich tak właśnie, jak tego> wymagają warunki. Nie 

trzeba chyba dowodzid, że partia, która podjęła się kierownictwa, nie może nie 

liczyd się z wolą, ze stanem, z poziomem świadomości ludzi, którymi kieruje, nie 

może pomijad w rachunku — woli, stanu i poziomu świadomości swej klasy. 

Dlatego też, kto utożsamia kierowniczą rolę partii z dyktaturą proletariatu, ten 

na miejsce woli i czynów klasy podsuwa wskazania partii. 

Po trzecie. „Dyktatura proletariatu— mówi Lenin — jest to walka klasowa 

proletariatu, który zwyciężył i wziął w swe ręce władzę polityczną" („Przedmowa 

do przemówienia „O oszukiwaniu ludu za pomocą haseł" ", t. XXIV, str. 311). W 

czym może znaleźd wyraz ta walka klasowa? Może znaleźd wyraz w szeregu 

zbrojnych wystąpieo proletariatu przeciw wypadom obalonej burżuazji lub 

przeciw interwencji burżuazji zagranicznej. Może znaleźd wyraz w wojnie 

domowej, jeżeli władza proletariatu nie jest jeszcze utrwalona. Może znaleźd 

wyraz w szerokiej organizatorskiej i twórczej pracy proletariatu z 

przyciągnięciem do tej pracy szerokich mas wtedy, gdy władza już się utrwaliła. 

We wszystkich tych wypadkach osobą działającą jest proletariat jako klasa. Nie 

byk> wypadku, żeby partia, sama tylko partia, przeprowadzała wszystkie te 

wystąpienia wyłącznie własnymi silami, bez poparcia klasy. Zazwyczaj partia 

jedynie kieruje tymi wystąpieniami i o tyle nimi kieruje, o ile ma poparcie klasy. 

Partia bowiem nie może utożsamid się z klasą, nie może jej zastąpid. Partia 
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bowiem przy całej swej doniosłej roli kierowniczej pozostaje jednak częścią 

klasy. Dlatego też, kto1 utożsamia kierowniczą rolę partii z dyktaturą 

proletariatu, ten na miejsce klasy podsuwa partię. 

Po czwarte. Partia urzeczywistnia dyktaturę proletariatu. „Partia — to 

bezpośrednio rządząca awangarda proletariatu, to — kierownik" (Lenin). "W 

tym sensie partia bierze władzę, partia rządzi krajem. Jednakże nie znaczy to 

jeszcze, że partia urzeczywistnia dyktaturę proletariatu poza władzą paostwową, 

bez władzy paostwowej, że partia rządzi krajem poza Radami, a nie przez Rady. 

Nie znaczy to jeszcze, że partię można utożsamid z Radami, z władzą 

paostwową. Partia jest trzonem władzy. Jednakże nie jest i nie może byd 

utożsamiona z władzą paostwową. „Jako partia rządząca — mówi Lenin — 

musieliśmy stapiad „wierzchołki" radzieckie z „wierzchołkami" partyjnymi—są 

one u nas stopione i będą stopione" („X Zjazd RKP(b)" Dzieła, t. XXVI, str. 208). 

Jest to zupełnie słuszne. Jednakże Lenin nie chce przez to wcale powiedzied, że 

nasze instytucje radzieckie jako' całośd, np. nasza armia, nasz transport, nasze 

instytucje gospodarcze itd., są instytucjami naszej partii, że partia może zastąpid 

Rady i ich rozgałęzienia, że partię można utożsamid z władzą paostwową. Lenin 

niejednokrotnie mówił, że „system Rad jest dyktaturą proletariatu", że „Władza 

Radziecka jest dyktaturą proletariatu" („I Kongres Miedz. Kom.", Dzieła, t.XXIV, 

str. 14 i 15), ale nie mówił nigdy, że partia jest władzą paostwową, że Rady i 

partia — to jedno i to samo. Partia licząca kilkaset tysięcy członków kieruje 

Radami i ich rozgałęzieniami centralnymi i lokalnymi, ogarniającymi kilka 

milionów ludzi, partyjnych i bezpartyjnych, ale nie może i nie powinna ich 

zastępowad. Oto, dlaczego Lenin mówi, że „dyktaturę urzeczywistnia 

zorganizowany w Radach proletariat, którym kieruje komunistyczna partia 

bolszewików", że „cala praca partii odbywa się poprzez Rady, które jednoczą 

masy pracujące bez różnicy zawodu" („Dziecięca choroba „lewicowości" w 

komunizmie", Dz. wybr., t. II, str. 692, 694), że dyktaturę „wypada 

urzeczywistniad... poprzez* aparat radziecki" („O związkach zawodowych", 

Dzieła, t. XXVI, str. 64). Dlatego też, kto utożsamia kierowniczą rolę partii z 

dyktaturą proletariatu, ten na miejsce Rad, na miejsce władzy paostwowej 

podsuwa partię. 
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Po piąte. Pojęcie dyktatury proletariatu jest pojęciem paostwowym. Dyktatura 

proletariatu zawiera w sobie nieodzownie pojęcie przemocy. Bez przemocy nie 

bywa dyktatury, jeżeli dyktaturę rozumied w ścisłym znaczeniu tego słowa. Lenin 

określa dyktaturę proletariatu jako „władzę opierającą się bezpośrednio na 

przemocy" („O haśle „rozbrojenia"", Dzieła, t.XIX, str. 315). Wobec tego mówid o 

dyktaturze partii w stosunku do klasy proletariuszy i utożsamiad ją z dyktaturą 

proletariatu — znaczy to utrzymywad, że partia powinna byd w stosunku do swej 

klasy nie tylko kierownikiem, nie tylko wodzem i nauczycielem, lecz i swego 

rodzaju władzą paostwową, stosującą względem niej przemoc. Dlatego też, kto 

utożsamia „dyktaturę partii" z dyktaturą proletariatu, ten milcząco wychodzi z 

założenia, że można budowad autorytet partii na przemocy, co jest absurdalne i 

nie daje się w żaden sposób pogodzid z leninizmem. Autorytet partii opiera się 

na zaufaniu klasy robotniczej. A zaufanie klasy robotniczej zaskarbia się nie 

przemocą — przemoc je tylko zabija — lecz słuszną teorią partii, słuszną polityką 

partii, wiernością partii wobec klasy robotniczej, jej łącznością z masami klasy 

robotniczej, jej gotowością, jej umiejętnością przekonywania mas o słuszności 

swych haseł. 

Cóż więc z tego wszystkiego wynika? 

Wynika z tego, że: 

1) Lenin używa wyrazu dyktatura partii nie w ścisłym znaczeniu tego słowa 

(„władza opierająca się na przemocy"), lecz w znaczeniu przenośnym, w 

znaczeniu kierownictwa; 

2) kto utożsamia kierownictwo partii z dyktaturą proletariatu, ten wypacza 

Lenina, błędnie przyswajając partii funkcje przemocy w stosunku do klasy 

robotniczej jako całości; 

3) kto przyswaja partii niewłaściwe jej funkcje przemocy w stosunku do klasy 

robotniczej, ten gwałci elementarne wymagania właściwych stosunków 

wzajemnych pomiędzy awangardą a klasą, pomiędzy partią a proletariatem. 

Doszliśmy zatem bezpośrednio do zagadnienia stosunków wzajemnych 

pomiędzy partią a klasą, pomiędzy członkami partii a masami bezpartyjnymi w 

łonie klasy robotniczej. 
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Lenin określa te stosunki wzajemne jako „zaufanie wzajemne"' między 

awangardą klasy robotniczej a masami robotniczymi" („X Zjazd RKP(b)", Dzieła, 

t. XXVI, str. 235, wyd. III). 

Co to znaczy? 

Znaczy to, po pierwsze, że partia powinna uważnie przysłuchiwad się głosowi 

mas, że powinna zwracad baczną uwagę na rewolucyjny instynkt mas, że 

powinna badad praktykę walki mas sprawdzając w ten sposób słusznośd swej 

polityki, że więc powinna nie tylko uczyd masy, lecz również uczyd się u mas. 

Znaczy to, po drugie, że partia powinna bezustannie zdobywad sobie zaufanie 

mas proletariackich —że swą polityką i swą pracą powinna wykuwad sobie 

poparcie mas, że powinna nie komenderowad, lecz przede wszystkim 

przekonywad ułatwiając masom przekonanie się z własnego doświadczenia o 

słuszności polityki partii, że więc powinna byd kierownikiem, wodzem, 

nauczycielem swej klasy. 

Naruszenie tych warunków oznacza zakłócenie właściwych stosunków 

wzajemnych pomiędzy awangardą a klasą, podważenie „zaufania wzajemnego", 

rozprzężenie karności, zarówno klasowej jak partyjnej. 

„Z pewnością teraz już prawie każdy widzi — mówi Lenin — że bolszewicy nie 

utrzymaliby się u władzy nie tylko 2 i pól roku, lecz nawet 2 i pól miesiąca bez jak 

najsurowszej, prawdziwie żelaznej dyscypliny w naszej partii, bez 

najzupełniejszego i bezgranicznego poparcia jej przez całą klasę robotniczą 

wziętą w swe] masie"', tj. przez to wszystko, co w niej jest myślącego, 

uczciwego, ofiarnego, wpływowego, zdolnego do poprowadzenia za sobą lub 

porwania warstw zacofanych" („Dziecięca choroba „lewicowości" w 

komunizmie", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 670). 

„Dyktatura proletariatu — mówi dalej Lenin — jest to uporczywa walka, krwawa 

i bezkrwawa, prowadzona środkami przemocy i pokoju, zbrojna i gospodarcza, 

pedagogiczna i administratorska — przeciwko silom i tradycjom starego 

społeczeostwa. Silą przyzwyczajenia milionów i dziesiątków milionów — to siła 

najstraszniejsza. Nie podobna prowadzid skutecznie takiej walki bez partii, 

żelaznej i zahartowanej w boju, bez partii, cieszącej sie zaufaniem wszystkiego, 
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co jest uczciwe w danej klasie, bez partii, umiejącej wyczuwad nastroje mas i 

wpływad na nie" („Dziecięca choroba „lewicowości" w komunizmie", Dz. wybr., 

t. II, cyt. wyd., str. 690). 

Ale jak partia zdobywa to zaufanie i poparcie klasy? Jak powstaje niezbędna dla 

dyktatury proletariatu żelazna karnośd, na jakim gruncie ona wyrasta? 

Oto, co mówi w tej sprawie Lenin: 

„Na czym opiera się karnośd rewolucyjnej partii proletariatu? Co jest jej 

sprawdzianem? Co ją umacnia? Po pierwsze, uświadomienie awangardy 

proletariackiej i jej wiernośd rewolucji, jej hart, ofiarnośd, bohaterstwo. Po 

drugie, jej umiejętnośd powiązania się, zbliżenia się, jeśli chcecie, do pewnego 

stopnia zespolenia się z najszerszymi masami ludu pracującego"', przede 

wszystkim z masami proletariackimi, lecz również i z nie proletariackimi masami 

pracującymi. Po trzecie, słusznośd kierownictwa politycznego, 

urzeczywistnianego przez tę awangardę, słusznośd jej strategii i taktyki 

politycznej, pod warunkiem, by jak najszersze masy z własnego doświadczenia 

przekonały się o tej słuszności. Bez spełnienia tych warunków nie podobna 

urzeczywistnid karności w partii rewolucyjnej, rzeczywiście zdolnej do tego, aby 

byd partią klasy przodującej, która ma obalid burżuazję i przekształcid całe 

społeczeostwo. Bez spełnienia tych warunków próby stworzenia karności 

nieuchronnie stają się czczym dźwiękiem, frazesem, błazeostwem. Z drugiej zaś 

strony warunki te nie mogą powstad od razu. Tworzą się one jedynie dzięki 

długotrwałej pracy i ciężkiemu doświadczeniu; do stworzenia ich przyczynia się 

słuszna teoria rewolucyjna, która ze swej strony nie jest dogmatem, lecz 

ostatecznie kształtuje się jedynie w ścisłym związku z praktyką ruchu 

rzeczywiście masowego i rzeczywiście rewolucyjnego" („Dziecięca choroba 

„lewicowości" w komunizmie", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 671—672). 

I dalej: 

„Dla osiągnięcia zwycięstwa nad kapitalizmem niezbędny jest właściwy stosunek 

wzajemny między kierowniczą, komunistyczną partią, rewolucyjną klasą, 

proletariatem — i masą, tj. całym ogółem mas pracujących i wyzyskiwanych. 

Jedynie partia komunistyczna, jeżeli jest rzeczywiście awangardą klasy 
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robotniczej, jeżeli ogarnia wszystkich najlepszych przedstawicieli tej klasy, jeżeli 

składa się z zupełnie uświadomionych i oddanych sprawie komunistów, 

nauczonych i zahartowanych do-świadczeniem uporczywej walki rewolucyjnej, 

jeżeli partia ta umiała związad się nierozerwalnie z całym życiem swej klasy, a 

przez nią z całą masą ludu wyzyskiwanego, i pozyskad w tej klasie i w tej masie 

całkowite zaufanie"' — jedynie taka partia potrafi kierowad proletariatem w 

najbardziej nieubłaganej, decydującej, ostatniej walce przeciw wszystkim siłom 

kapitalizmu. Z drugiej strony, tylko pod kierownictwem takiej partii proletariat 

może rozwinąd całą potęgę swego rewolucyjnego natarcia przezwyciężając 

nieuchronną apatię i nawet opór nieznacznej mniejszości zdemoralizowanej 

przez kapitalizm arystokracji robotniczej, starych wodzów trade-unionistycznych 

i spółdzielczych itp. — może rozwinąd całą swą siłę, która ze względu na samą 

strukturę ekonomiczną społeczeostwa kapitalistycznego jest bez porównania 

większa aniżeli odsetek proletariatu w stosunku do ogółu ludności" („Tezy o 

podstawowych zadaniach II Kongresu Miedz. Kom.", Dzieła, t. XXV, str. 315, wyd. 

III). 

Z cytat tych wynika, że: 

1) autorytet partii i żelazna karnośd wśród klasy robotniczej, niezbędna dla 

dyktatury proletariatu, opiera się nie na bojaźni lub „nieograniczonych" prawach 

partii, lecz na zaufaniu klasy robotniczej do> partii, na poparciu partii przez klasę 

robotniczą; 

2) zaufanie klasy robotniczej partia zaskarbia sobie nie od razu i nie przemocą w 

stosunku do klasy robotniczej, lecz długotrwałą pracą wśród mas, słuszną 

polityką partii, umiejętnością partii przekonywania mas o słuszności swej 

polityki na podstawie własnego1 doświadczenia mas, umiejętnością partii 

zapewnienia sobie poparcia klasy robotniczej, prowadzenia za sobą mas klasy 

robotniczej; 

3) bez słusznej polityki partii, popartej przez doświadczenie walki mas, i bez 

zaufania klasy robotniczej nie ma i nie może byd rzeczywistego kierownictwa 

partii; 
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4) nie można przeciwstawiad dyktaturze proletariatu — partii i jej kierownictwa, 

jeżeli partia cieszy się zaufaniem klasy i jeśli kierownictwo to jest rzeczywistym 

kierownictwem, gdyż bez kierownictwa partii („dyktatury" partii) cieszącej się 

zaufaniem klasy robotniczej niemożliwa jest nawet jako tako trwała dyktatura 

proletariatu. 

Bez tych warunków autorytet partii i żelazna karnośd jest albo czczym frazesem, 

albo samochwalstwem i awanturnictwem. 

Nie można przeciwstawiad dyktatury proletariatu kierownictwu („dyktaturze") 

partii. Nie można, gdyż kierownictwo partii jest rzeczą główną w dyktaturze 

proletariatu, jeśli mied na względzie dyktaturę chodby do pewnego stopnia 

ugruntowaną i całkowitą, a nie taką, jaką była np. Komuna Paryska, która była 

dyktaturą niecałkowitą i nietrwałą. Nie można, gdyż dyktatura proletariatu i 

kierownictwo partii znajdują się, rzec można, na jednej linii pracy, działają w 

jednym kierunku. 

„Samo już ujęcie zagadnienia — mówi Lenin — „dyktatura partii czy dyktatura 

klasy? dyktatura (partia) przywódców czy dyktatura (partia) mas?" świadczy o 

najbardziej niewiarogodnym i beznadziejnym zamęcie myślowym... Wszyscy 

wiedzą, że masy dzielą się na klasy... że klasami kierują zwykle w większości 

wypadków przynajmniej we współczesnych krajach cywilizowanych partie 

polityczne; — że partiami politycznymi z reguły kierują mniej lub bardziej stałe 

grupy ludzi cieszących się największym autorytetem, wpływowych, 

doświadczonych, wybieranych na najodpowiedzialniejsze stanowiska, zwanych 

wodzami... Dogadad się... do przeciwstawiania w ogóle dyktatury mas 

dyktaturze przywódców jest to śmieszna niedorzecznośd i głupota" („Dziecięca 

choroba „lewicowości" w komunizmie", Dz.wybr., t. II, cyt. wyd., str. 687—688). 

Jest to> zupełnie słuszne. Ale to słuszne twierdzenie ma za przesłankę istnienie 

właściwych stosunków wzajemnych między awangardą a masami robotniczymi, 

pomiędzy partią a klasą. Wychodzi ono z założenia, że stosunki wzajemne 

pomiędzy awangardą a klasą pozostają, rzec można, normalne, nie wybiegają 

poza granice „zaufania wzajemnego". 
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No, a cóż począd, jeśli właściwe stosunki wzajemne między awangardą a klasą, 

jeżeli stosunki „zaufania wzajemnego" między partią a klasą są zakłócone? Cóż 

począd, jeżeli sama partia zaczyna tak lub inaczej przeciwstawiad się klasie 

naruszając podstawy właściwych stosunków wzajemnych z klasą, naruszając 

podstawy „zaufania wzajemnego"? Czy możliwe są w ogóle takie wypadki? Tak, 

są możliwe. Są one możliwe: 

1) jeżeli partia zaczyna budowad swój autorytet w masach nie na podstawie 

swej pracy i zaufania mas, lecz na swych „nieograniczonych" prawach; 

2) jeżeli polityka partii jest wyraźnie niesłuszna, a partia nie chce zrewidowad i 

naprawid swego błędu; 

3) jeżeli polityka jest na ogół słuszna, lecz masy nie są jeszcze gotowe do jej 

przyswojenia, a partia nie chce lub nie umie przeczekad, aby umożliwid masom 

przekonanie się z własnego doświadczenia o słuszności polityki partii. 

Historia naszej partii zna cały szereg takich wypadków. Różne ugrupowania i 

frakcje w naszej partii upadały i rozpraszały się dlatego, że pogwałcały jeden z 

tych trzech warunków, a niekiedy i wszystkie te warunki razem wzięte. 

Ale z tego wynika, że przeciwstawianie dyktatury proletariatu „dyktaturze" 

(kierownictwu) partii nie może byd uznane za słuszne w tym tylko wypadku: 

1)  jeżeli przez dyktaturę partii w stosunku do klasy robotniczej rozumied nie 

dyktaturę we właściwym znaczeniu tego słowa („władza opierająca się na 

przemocy"), lecz kierownictwo partii, wyłączające przemoc nad klasą jako 

całością, nad jej większością, jak to właśnie rozumie Lenin; 

2) jeżeli partia ma dane, aby byd rzeczywistym kierownikiem klasy, tj. jeżeli 

polityka partii jest słuszna, jeżeli polityka ta odpowiada interesom klasy; 

3) jeżeli klasa, jeżeli większośd klasy przyjmuje tę politykę, przyswaja ją sobie, 

przekonuje się dzięki pracy partii o słuszności tej polityki, ufa partii i popiera ją. 

Naruszenie tych warunków wywołuje nieuchronnie konflikt pomiędzy partią a 

klasą, rozłam między nimi, ich przeciwstawienie się sobie. 
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Czy można klasie narzucid siłą kierownictwo partii? Nie, nie można. W każdym 

razie takie kierownictwo nie może byd nawet jako tako długotrwale. Partia, jeśli 

chce pozostad partią proletariatu, powinna wiedzied, że jest przede wszystkim i 

głównie kierownikiem, wodzem, nauczycielem klasy robotniczej. Nie wolno nam 

zapominad słów Lenina, wypowiedzianych przezeo w tej sprawie w broszurze 

„Paostwo a rewolucja": 

„Wychowując partię robotniczą marksizm wychowuje awangardę proletariatu, 

która potrafi wziąd władzę i poprowadzid cały lud do socjalizmu, organizowad 

nowy ustrój i nadawad mu kierunek, byd nauczycielem, kierownikiem, 

wodzem"* ogółu mas pracujących i wyzyskiwanych w organizowaniu ich życia 

społecznego bez burżuazji i przeciw burżuazji" („Paostwo a rewolucja", Dz. 

wybr., t. II, cyt. wyd., str. 172). 

Czy można uważad, że partia jest prawdziwym kierownikiem klasy, jeżeli jej 

polityka jest niesłuszna, jeżeli polityka jej doprowadza do kolizji z interesami 

klasy? Oczywiście, że nie. W takich wypadkach partia, jeśli chce pozostad 

kierownikiem, powinna zrewidowad swą politykę, powinna, naprawid ją, 

powinna uznad swój błąd i naprawid go. Na poparcie tego twierdzenia można by 

powoład się na taki chodby fakt z dziejów naszej partii, jak okres skasowania 

polityki ściągania przez paostwo nadwyżek żywnościowych, kiedy masy 

robotnicze i chłopskie były jawnie niezadowolone z naszej polityki i kiedy partia 

zgodziła się, otwarcie i rzetelnie zgodziła się, na rewizję tej polityki. Oto, co 

mówił wówczas Lenin na X zjeździe w sprawie skasowania polityki ściągania 

nadwyżek żywnościowych i wprowadzenia nowej polityki ekonomicznej: 

„Nie powinniśmy starad się ukrywad czegokolwiek, lecz powinniśmy powiedzied 

bez ogródek, że chłopstwo jest niezadowolone z formy stosunków, która się 

między nami a nim ustaliła, że nie chce tej formy stosunków i nadal tak żyd nie 

będzie. Jest to bezsprzeczne. Ta jego wola wyrażona została w sposób dobitny. 

Jest to wola ogromnych mas ludności pracującej. Musimy się z tym liczyd i 

jesteśmy dostatecznie trzeźwymi politykami, ażeby powiedzied wprost: 

zabierzmy się do rewizji naszej polityki wobec chłopstw" („X Zjazd RKP(b)", 

Dzieła, t. XXVI, str. 238, wyd. III). 
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Czy można uważad, że partia powinna podjąd się inicjatywy i kierownictwa w 

organizowaniu decydujących wystąpieo mas na tej jedynie podstawie, że 

polityka jej jest na ogół słuszna, jeżeli polityka ta nie spotyka się jeszcze z 

zaufaniem i poparciem klasy, powiedzmy, wskutek jej zacofania politycznego, 

jeżeli partia nie zdołała jeszcze przekonad klasy o słuszności swej polityki z 

powodu tego-, powiedzmy, że wypadki jeszcze nie dojrzały? Nie, tak uważad nie 

można. W takich wypadkach partia, jeśli chce byd prawdziwym kierownikiem, 

powinna umied przeczekad, powinna przekonywad masy o słuszności swej 

polityki, powinna pomóc masom przekonad się 1 własnego doświadczenia o 

słuszności tej polityki. 

„Jeżeli partia rewolucyjna — mówi Lenin — nie ma większości w przodujących 

zastępach klas rewolucyjnych i w kraju, to nie może byd mowy o powstaniu" 

(„Czy bolszewicy utrzymają władzę paostwową?", Dzieła, t. XXI, str. 282, wyd. 

III). „Bez zmiany poglądów większości klasy robotniczej rewolucja jest 

niemożliwa, zmianę tę zaś wytwarza polityczne doświadczenie mas" („Dziecięca 

choroba „lewicowości" w komunizmie", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 727). 

„Awangarda proletariacka została pod względem ideowym zdobyta. To naj- -

ważniejsze. Bez tego nie można zrobid nawet pierwszego kroku ku zwycięstwu. 

Ale od tego do zwycięstwa jest jeszcze dośd daleko. 2 samą tylko awangardą 

zwyciężyd nie można. Rzucid samą tylko awangardę do decydującego boju, 

dopóki cała klasa, dopóki szerokie masy nie stanęły na stanowisku bądź 

bezpośredniego poparcia awangardy, bądź też przynajmniej życzliwej 

neutralności w stosunku do niej, neutralności, całkowicie uniemożliwiającej 

popieranie przeciwnika — byłoby nie tylko głupotą, ale i przestępstwem. Aby zaś 

rzeczywiście cala klasa, aby rzeczywiście szerokie masy pracujące i uciskane 

przez kapitał stanęły na takim stanowisku — nie dośd samej tylko propagandy, 

samej tylko agitacji. Do tego potrzebne jest własne doświadczenie polityczne 

tych mas" (patrz tamże, str. 735). 

Wiadomo, że partia nasza tak właśnie postępowała w okresie od kwietniowych 

tez Lenina do Powstania Październikowego roku 1917. I właśnie dlatego, że 

działała według tych wskazao Lenina, wygrała powstanie. 
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Takie są w zasadzie warunki właściwych stosunków wzajemnych pomiędzy 

awangardą a klasą. 

Co to znaczy kierowad, jeżeli polityka partii jest słuszna, a właściwe stosunki 

pomiędzy awangardą a klasą nie są zakłócone? 

Kierowad w takich warunkach — to znaczy umied przekonad masy o słuszności 

polityki partii, to znaczy wysuwad i realizowad takie hasła, które doprowadzają 

masy do pozycji partii i ułatwiają im poznanie z własnego doświadczenia 

słuszności polityki partii, to znaczy umied podnosid masy do poziomu 

świadomości partii i zapewniad sobie w ten sposób poparcie mas, ich gotowośd 

do' stanowczej walki. 

Dlatego metoda przekonywania jest podstawową metodą kierowania klasą 

przez partię. 

„Gdybyśmy — mówi Lenin — teraz w Rosji, po dwóch i pół latach niebywałych 

zwycięstw nad burżuazją Rosji i ententy, postawili w związkach zawodowych 

jako warunek wstąpienia do nich „uznanie dyktatury", to popełnilibyśmy 

głupstwo, zaszkodzilibyśmy swemu wpływowi na masy, pomoglibyśmy 

mienszewikom. Całe bowiem zadanie komunistów polega na tym, by umied 

przekonad zacofanych, umied pracowad wśród nich, a nie odgradzad się od nich 

wymyślonymi dziecinnie „lewicowymi" hasłami” („Dziecięca choroba 

„lewicowości" w komunizmie", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 699). 

Nie znaczy to oczywiście, że partia musi przekonad wszystkich co do jednego 

robotników, a dopiero potem można przystąpid do działao, a dopiero potem 

można rozpocząd działania. Bynajmniej. Znaczy to tylko, że przed przejściem do 

decydujących działao politycznych partia powinna zapewnid sobie przez 

długotrwałą pracę rewolucyjną poparcie większości mas robotniczych lub 

przynajmniej życzliwą neutralnośd większości klasy. W przeciwnym razie 

twierdzenie leninowskie, że przyciągnięcie większości klasy robotniczej na 

stronę partii jest niezbędnym warunkiem zwycięskiej rewolucji — pozbawione 

byłoby wszelkiego sensu. 

No, a cóż robid z mniejszością, jeśli nie chce, jeśli się nie zgadza podporządkowad 

dobrowolnie woli większości? Czy partia może, czy partia powinna mając po 
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swej stronie zaufanie większości, zmusid mniejszośd do podporządkowania się 

woli większości? Tak, może zmusid i powinna to zrobid. Metoda przekonywania 

mas, jako' podstawowa metoda oddziaływania partii na masy, zapewnia 

kierownictwo. Ale to nie wyłącza, lecz zakłada z góry przymus, jeśli ten przymus 

ma za swą podstawę zaufanie do partii i poparcie jej przez większośd klasy 

robotnicze], jeśli jest stosowany względem mniejszości potem, kiedy zdołano już 

przekonad większośd. Należałoby przypomnied spory w naszej partii w tej 

sprawie w okresie dyskusji o związkach zawodowych. Na czym polegał wówczas 

błąd opozycji, błąd Cektranu (Zarząd Centralny Związku Kolejarzy i Pracowników 

Transportu Wodnego)? Czy nie na tym, że opozycja uważała wtedy przymus za 

możliwy? Nie, nie na tym. Błąd opozycji polegał wtedy na tym, że nie będąc w 

stanie przekonad większości o słuszności swego stanowiska, utraciwszy zaufanie 

większości niemniej jednak zaczęła stosowad przymus, zaczęła nalegad na 

„przetrząsanie" ludzi cieszących się zaufaniem większości. 

Oto, co mówił wówczas Lenin na X zjeździe partii w swym przemówieniu 0' 

związkach zawodowych: 

„Aby ustalid stosunki wzajemne, zaufanie wzajemne, między awangardą klasy 

robotniczej a masami robotniczymi, należało, jeżeli Cektran popełnił błąd... 

należało go naprawid. Kiedy jednak zaczynają bronid tego błędu, to staje się to 

źródłem politycznego niebezpieczeostwa. Gdyby nie uczyniono maksimum tego, 

co można, w sensie demokracji, licząc się z tymi nastrojami, których wyrazem 

jest tutaj Kutuzow, to doszlibyśmy do krachu politycznego. Powinniśmy przede 

wszystkim przekonad, a potem zmusid. Powinniśmy za wszelką cenę najpierw 

przekonad, a potem zmusid'''. Nie umieliśmy przekonad szerokich mas i 

naruszyliśmy właściwe stosunki wzajemne awangardy z masami" („X Zjazd 

RKP(b)", Dzieła, t. XXVI, str. 235, wyd. III). 

To samo mówi Lenin w swej broszurze „O związkach zawodowych": 

„Stosowaliśmy słusznie i skutecznie przymus wtedy, gdy potrafiliśmy uprzednio 

oprzed go na podstawie przekonywania" (patrz tamże, str. 74). 

I jest to zupełnie słuszne. Bo bez tych warunków niemożliwe jest żadne 

kierownictwo. Bo tylko w ten sposób zapewnid można jednośd działania w partii, 

jeżeli mowa o partii, jednośd działania klasy, jeśli mowa o klasie jako całości. W 
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przeciwnym razie — rozłam, rozprzężenie, rozkład w szeregach klasy 

robotniczej. 

Takie są w ogólnych zarysach podstawy słusznego kierownictwa partii. Wszelkie 

inne pojmowanie kierownictwa — to syndykalizm, anarchizm, biurokratyzm, 

wszystko, co chcecie — tylko nie bolszewizm, tylko nie leninizm. Nie można 

przeciwstawiad dyktatury proletariatu kierownictwu („dyktaturze") partii, jeżeli 

istnieją właściwe stosunki wzajemne między partią a klasą robotniczą, między 

awangardą a masami robotniczymi. Ale wynika stąd, że tym bardziej nie można 

utożsamiad partii z klasą robotniczą, kierownictwa („dyktatury") partii z 

dyktaturą klasy robotniczej. Na tej podstawie, że „dyktatury" partii nie można 

przeciwstawiad dyktaturze proletariatu, Sorin doszedł do błędnego' wniosku, że 

„dyktatura proletariatu jest dyktaturą naszej partii". Ale Lenin mówi nie tylko o 

niedopuszczalności takiego przeciwstawiania. Mówi on zarazem o 

niedopuszczalności przeciwstawiania „dyktatury mas dyktaturze wodzów". Czy 

nie zechcecie na te) podstawie utożsamid dyktatury wodzów z dyktaturą 

proletariatu? Idąc tą drogą powinni byśmy powiedzied, że „dyktatura 

proletariatu jest dyktaturą naszych wodzów". A przecież właśnie do tej 

niedorzeczności prowadzi, właściwie mówiąc, polityka utożsamiania „dyktatury" 

partii z dyktaturą proletariatu... 

Jak wygląda ta sprawa u Zinowjewa? 

Zinowjew stoi w gruncie rzeczy na tym samym stanowisku utożsamiania 

„dyktatury" partii z dyktaturą proletariatu, co i Sorin, z tą jednak różnicą, że 

Sorin wyraża się prościej i jaśniej, a Zinowjew „kręci". Żeby się o tym przekonad, 

dośd przytoczyd chodby następujące miejsce z książki Zinowjewa, „Leninizm": 

„Czym jest — mówi Zinowjew — ustrój istniejący w Związku SRR z punktu 

widzenia swej treści klasowej? Jest to dyktatura proletariatu. Jaka jest 

bezpośrednia sprężyna władzy w ZSRR? Kto urzeczywistnia władzę klasy 

robotniczej? Partia Komunistyczna! W tym sensie mamy'' dyktaturą partii. Jaka 

jest prawna forma władzy w ZSRR? Jaki jest nowy typ ustroju paostwowego, 

stworzony przez Rewolucję Październikową? Jest to system radziecki. Jedno 

bynajmniej nie przeczy drugiemu". 
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Że jedno drugiemu nie przeczy, to jest oczywiście słuszne, jeśli przez dyktaturę 

partii w stosunku do klasy robotniczej jako całości rozumied kierownictwo partii. 

Ale jak można stawiad na tej podstawie znak równości między dyktaturą 

proletariatu a „dyktaturą" partii, między systemem radzieckim a „dyktaturą" 

partii? Lenin utożsamiał system Rad z dyktaturą proletariatu i miał słusznośd, 

ponieważ Rady, nasze Rady są organizacją skupiania mas pracujących wokół 

proletariatu pod kierownictwem partii. Ale kiedy, gdzie, w jakiej swej pracy 

Lenin stawiał znak równości między „dyktaturą" partii a dyktaturą proletariatu, 

między „dyktaturą" partii a systemem Rad, jak to teraz czyni Zinowjew? Nie 

tylko kierownictwo („dyktatura") partii, lecz i kierownictwo („dyktatura") 

wodzów nie przeczą dyktaturze proletariatu. Czy nie spodoba się komu na tej 

podstawie ogłosid, że kraj nasz jest krajem dyktatury proletariatu, to jest krajem 

dyktatury partii, to jest krajem dyktatury wodzów? A przecież do tej właśnie 

niedorzeczności prowadzi „zasada" utożsamiania „dyktatury" partii z dyktaturą 

proletariatu, chyłkiem i nieśmiało przeprowadzana przez Zinowjewa. 

W licznych pracach Lenina udało mi się zauważyd tylko pięd wypadków, kiedy 

Lenin przelotnie porusza zagadnienie dyktatury partii. 

Pierwszy wypadek — to polemika z eserowcami i mienszewikami, w której 

mówi: 

„Kiedy zarzucają nam dyktaturę jednej partii i proponują, jak to słyszeliście, 

jednolity front socjalistyczny, my powiadamy: „Tak, dyktatura jednej partii! 

Stoimy na jej gruncie i z tego gruntu zejśd nie możemy, ponieważ jest to ta 

partia, która w ciągu dziesięcioleci zdobyła stanowisko awangardy całego 

proletariatu fabrycznego i przemysłowego"" („Przemówienie na I ogólnoros. 

zjeździe pracowników oświatowych", Dzieła, t. XXIV, str. 423, wyd. III.) 

Drugi wypadek — to „List do robotników i chłopów z powodu zwycięstwa nad 

Kołczakiem", gdzie Lenin mówi: 

„Chłopów straszą (zwłaszcza mienszewicy i eserowcy, wszyscy, nawet 

„lewicowi" straszakiem „dyktatury jednej partii", partii bolszewików-

komunistów. Na przykładzie Kołczaka chłopi nauczyli się tego, by nie bad się 

straszaka. Albo dyktatura (tj. żelazna władza) obszarników i kapitalistów, albo 
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dyktatura klasy robotniczej" („List do robotników i chłopów", Dz. wybr., t. II, cyt. 

wyd., str. 607). 

Trzeci wypadek —to mowa Lenina na II Kongresie Międzynarodówki 

Komunistycznej w polemice z Tennerem. Mowę tę zacytowałem wyżej. 

Czwarty wypadek — to kilka wierszy w broszurze „Dziecięca choroba". 

Odpowiednie cytaty zostały już przytoczone powyżej. 

A piąty wypadek — to szkic schematu dyktatury proletariatu, ogłoszony w III 

„Leninskim Sborniku", w którym znajduje się podtytuł pod, nazwą „Dyktatura 

jednej partii" (patrz „Leninskij Sbornik" III, str. 497). 

Należy zaznaczyd, że w dwóch wypadkach z pięciu, w ostatnim i w drugim 

wypadku, Lenin bierze wyrazy „dyktatura jednej partii" w cudzysłów 

podkreślając wyraźnie nieścisłe, przenośne znaczenie tej formuły. 

Należy też zaznaczyd, że we wszystkich tych wypadkach przez „dyktaturę partii" 

w stosunku do klasy robotniczej Lenin rozumie nie dyktaturę w ścisłym 

znaczeniu tego słowa („władza opierająca się na przemocy"), lecz kierownictwo' 

partii. 

Rzecz charakterystyczna, że ani w jednej ze swych prac, podstawowych i 

drugorzędnych, w których Lenin traktuje lub po prostu wspomina O' dyktaturze 

proletariatu i o roli partii w systemie dyktatury proletariatu, nie ma nawet 

napomknienia, że „dyktatura proletariatu — to dyktatura naszej partii". 

Przeciwnie, każda stronica, każdy wiersz tych prac woła wielkim głosem przeciw 

takiej formule (patrz „Paostwo a rewolucja", „Rewolucja proletariacka a renegat 

Kautsky", „Dziecięca choroba „lewicowości" " itd.). 

Jeszcze bardziej charakterystyczne jest to, że w tezach II Kongresu 

Międzynarodówki Komunistycznej o roli partii politycznej, opracowanych pod 

bezpośrednim kierownictwem Lenina, na które Lenin powoływał się 

niejednokrotnie w swych mowach jako na wzór prawidłowego sformułowania 

roli i zadao partii — nie znajdujemy ani jednego, literalnie ani jednego słowa o 

dyktaturze partii. 

O czym to wszystko świadczy? 
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O tym, że: 

a) Lenin nie uważał formuły „dyktatura partii" za formułę bez zarzutu, za 

formułę ścisłą, wobec czego w pracach Lenina występuje ona niezmiernie 

rzadko i wzięta jest niekiedy w cudzysłów; 

b) w tych nielicznych wypadkach, kiedy Lenin zmuszony był w polemice z 

przeciwnikami mówid o dyktaturze partii, mówił zazwyczaj o „dyktaturze jednej 

partii", tj. o tym, że partia nasza znajduje się u władzy sama jedna, że nie dzieli 

władzy z innymi partiami, przy czym wyjaśniał zawsze, że przez dyktaturę partii 

w stosunku do klasy robotniczej rozumied należy kierownictwo partii, jej rolę 

kierowniczą; 

c) we wszystkich tych wypadkach, kiedy Lenin uważał za potrzebne określid 

naukowo rolę partii w systemie dyktatury proletariatu, mówił on wyłącznie o 

kierowniczej roli partii (a takich wypadków jest tysiące) w stosunku do klasy 

robotniczej; 

d) właśnie dlatego Lenin nie „wpadł na pomysł" włączenia do' zasadniczej 

rezolucji o roli partii — mam na myśli rezolucję II Kongresu Międzynarodówki 

Komunistycznej — formuły „dyktatura partii"; 

e) nie mają słuszności z punktu widzenia leninizmu i politycznie są 

krótkowzroczni ci towarzysze, którzy utożsamiają lub próbują utożsamid 

„dyktaturę" partii, a więc i „dyktaturę wodzów" z dyktaturą proletariatu, bo 

naruszają w ten sposób warunki właściwego stosunku wzajemnego1 pomiędzy 

awangardą a klasą. 

Nie mówię już o tym, że formuła „dyktatura partii", wzięta bez wskazanych 

wyżej zastrzeżeo, może wytworzyd cały szereg niebezpieczeostw i minusów 

politycznych w naszej pracy praktycznej. Przez tę formułę, wziętą bez 

zastrzeżeo, podpowiada się niejako: 

a) masom bezpartyjnym: nie ważcie się sprzeciwiad, nie ważcie się rozumowad, 

bo partia wszystko może, bo1 mamy dyktaturę partii; 

b) kadrom partyjnym: działajcie śmielej, naciskajcie mocniej, można nawet nie 

przysłuchiwad się głosowi mas bezpartyjnych — mamy dyktaturę partii; 
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c) górom partyjnym: można sobie pozwolid na przyjemnośd zbytniego 

zadowolenia z siebie, można bodaj stad się nieco zarozumiałymi, bo mamy 

dyktaturę partii, a „więc" i dyktaturę wodzów. 

O tych niebezpieczeostwach pora przypomnied teraz właśnie, w okresie wzrostu 

aktywności politycznej mas, kiedy gotowośd partii do bacznego przysłuchiwania 

się głosowi mas ma dla nas szczególną wartośd, kiedy wrażliwośd na wymagania 

mas jest podstawowym przykazaniem naszej partii, kiedy partia musi wykazad 

szczególną rozwagę i szczególną giętkośd w polityce, kiedy niebezpieczeostwo 

pyszałkowatości jest jednym z najpoważniejszych niebezpieczeostw grożących 

partii w dziedzinie właściwego kierownictwa masami. 

Należy przypomnied złote słowa Lenina, wypowiedziane przezeo na XI zjeździe 

naszej partii. 

„W masie ludowej my (komuniści. — J. St.) jesteśmy jednakże kroplą w morzu i 

możemy rządzid tylko wtedy, gdy trafnie wyrażamy to, co lud sobie uświadamia. 

W przeciwnym razie partia komunistyczna nie będzie prowadziła proletariatu, a 

proletariat nie będzie prowadził za sobą mas i cała maszyna się rozleci" (patrz 

Sprawozdanie polityczne KC RKP(b) na XI Zjeździe RKP(b), Dz. wybr., t. II, cyt. 

wyd., str. 949). 

„Trafnie wyrażad to, co lud sobie uświadamia" — jest to właśnie ten niezbędny 

warunek, który zapewnia partii zaszczytną rolę podstawowej siły kierowniczej w 

systemie dyktatury proletariatu. 

 

VI 

ZAGADNIENIE ZWYCIĘSTWA SOCJALIZMU W JEDNYM KRAJU 

 

W broszurze „O podstawach leninizmu" (kwiecieo 1924 r., wydanie pierwsze) 

podane są dwa sformułowania w kwestii zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju. 

Pierwsze sformułowanie głosi: 
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„Dawniej uważano zwycięstwo rewolucji w jednym kraju za niemożliwe sądząc, 

że do zwycięstwa nad burżuazją niezbędne jest wspólne wystąpienie 

proletariuszy wszystkich krajów przodujących albo przynajmniej większości 

takich krajów. Teraz ten punkt widzenia nie odpowiada już rzeczywistości. Teraz 

należy brad za punkt wyjścia możliwośd takiego zwycięstwa, gdyż 

nierównomierny i odbywający się skokami rozwój różnych krajów 

kapitalistycznych w warunkach imperializmu, rozwój "katastrofalnych 

sprzeczności wewnątrz imperializmu, doprowadzających nieuchronnie do 

wojen, wzrost ruchu rewolucyjnego we wszystkich krajach świata — wszystko to 

prowadzi nie tylko do możliwości, lecz i do konieczności zwycięstwa proletariatu 

w poszczególnych krajach" (patrz „O podstawach leninizmu"). 

Twierdzenie to jest zupełnie słuszne i nie wymaga komentarzy. Zwrócone jest 

przeciw teorii socjaldemokratów, uważających wzięcie władzy przez proletariat 

w jednym kraju bez jednoczesnej zwycięskiej rewolucji w innych krajach za 

utopię. 

Lecz w broszurze „O podstawach leninizmu" jest jeszcze inne sformułowanie. 

Czytamy tam; 

„Ale obalenie władzy burżuazji i ustanowienie władzy proletariatu w jednym 

kraju nie oznacza jeszcze zapewnienia całkowitego zwycięstwa socjalizmu. 

Pozostaje jeszcze do rozwiązania główne zadanie socjalizmu — organizacja 

produkcji socjalistycznej. Czy można rozwiązad to zadanie, czy można osiągnąd 

ostateczne zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju bez wspólnych wysiłków 

proletariuszy kilku krajów przodujących? Nie, nie można. Do obalenia burżuazji 

wystarczy wysiłek jednego kraju — świadczy nam o tym historia naszej 

rewolucji. Do ostatecznego zwycięstwa socjalizmu, do organizacji produkcji 

socjalistycznej, wysiłki jednego kraju, zwłaszcza takiego kraju chłopskiego jak 

Rosja, już nie wystarczają — do tego konieczne są wysiłki proletariuszy kilku 

krajów przodujących” (patrz „O podstawach leninizmu", wydanie pierwsze). 

To drugie sformułowanie skierowane było przeciw twierdzeniu krytyków 

leninizmu, przeciw trockistom, którzy oświadczali, że dyktatura proletariatu w 

jednym kraju bez zwycięstwa w innych krajach nie może „ostad się przed 

konserwatywną Europą". 
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O tyle — lecz tylko o tyle — sformułowanie to było wtedy (kwiecieo 1924 r.) 

wystarczające i przyniosło niewątpliwie pewien pożytek. 

Ale później, kiedy krytyka leninizmu w tym zakresie była już przezwyciężona w 

partii i kiedy na porządku dziennym stanęło nowe zagadnienie, zagadnienie 

możliwości zbudowania społeczeostwa całkowicie socjalistycznego siłami 

naszego kraju, bez pomocy z zewnątrz — drugie sformułowanie okazało się już 

jawnie nie wystarczające i dlatego niesłuszne. 

Na czym polega słaba strona tego sformułowania? 

Jego słaba strona polega na tym, że łączy ono w jedno zagadnienie dwa różne 

zagadnienia: zagadnienie możliwości zbudowania socjalizmu siłami jednego 

kraju, na co należy dad odpowiedź twierdzącą, i zagadnienie, czy kraj z dyktaturą 

proletariatu może się uważad za zupełnie zabezpieczony przed interwencją, a 

zatem i przed restauracją dawnych porządków bez zwycięskiej rewolucji w 

szeregu innych krajów, na co dad należy odpowiedź przeczącą. Nie mówię już o 

tym, że sformułowanie to może dad powód do przypuszczenia, iż 

zorganizowanie społeczeostwa socjalistycznego silami jednego kraju jest 

niemożliwe, co jest oczywiście niesłuszne. 

Na tej podstawie zmodyfikowałem, poprawiłem to sformułowanie w swojej 

broszurze „Rewolucja Październikowa a taktyka komunistów rosyjskich" 

(grudzieo 1924 r.) rozdzielając to zagadnienie na dwa zagadnienia, na 

zagadnienie zupełne) gwarancji przed restauracją porządków burżuazyjnych i 

zagadnienie możliwości zbudowania społeczeostwa całkowicie socjalistycznego 

w jednym kraju. Zostało to osiągnięte, po pierwsze, przez traktowanie 

„zupełnego zwycięstwa socjalizmu" jako „zupełnej gwarancji przed 

przywróceniem dawnych porządków", możliwej jedynie na skutek „wspólnych 

wysiłków proletariuszy kilku krajów", i po drugie, przez proklamowanie na 

podstawie broszury Lenina „O kooperacji" tej bezsprzecznej prawdy, że mamy 

wszystko, co jest niezbędne do zbudowania społeczeostwa całkowicie 

socjalistycznego (patrz „Rewolucja Październikowa a taktyka komunistów 

rosyjskich", To nowe sformułowanie zagadnienia zastąpiło później, w 

następnych wydaniach broszury „O podstawach leninizmu", dawne 

sformułowanie tego zagadnienia.) . 
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To nowe sformułowanie zagadnienia zostało właśnie wzięte za podstawę do 

znanej rezolucji XIV konferencji partyjnej „O zadaniach Międzynarodówki 

Komunistycznej i RKP(b)", która to rezolucja rozpatruje zagadnienie zwycięstwa 

socjalizmu w jednym kraju w związku ze stabilizacją kapitalizmu (kwiecieo 1925) 

i uważa zbudowanie socjalizmu siłami naszego kraju za możliwe i niezbędne. 

Sformułowanie to posłużyło również za podstawę mojej broszury „O wynikach 

pracy XIV konferencji partyjnej", wydanej bezpośrednio po XIV konferencji 

partyjnej, w maju 1925 r. 

W sprawie ujęcia zagadnienia zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju w 

broszurze tej było powiedziane: 

„W kraju naszym istnieją dwie grupy sprzeczności. Pierwsza grupa sprzeczności 

— to sprzeczności wewnętrzne, istniejące między proletariatem a chłopstwem 

(mowa tu o zbudowaniu socjalizmu w jednym kraju. — J. St.). Druga grupa 

sprzeczności — to sprzeczności zewnętrzne, między naszym krajem jako krajem 

socjalizmu, a wszystkimi pozostałymi krajami jako krajami kapitalizmu (mowa tu 

o ostatecznym zwycięstwie socjalizmu. — J. St.)"... „Kto plącze pierwszą grupę 

sprzeczności, które mogą byd całkowicie przezwyciężone wysiłkami jednego 

kraju, z drugą grupą sprzeczności, wymagających dla swego rozwiązania 

wysiłków proletariuszy kilku krajów — ten popełnia bardzo poważny błąd 

przeciw leninizmowi, ten jest albo gmatwaczem, albo niepoprawnym 

oportunistą" (patrz „O wynikach pracy XIV konferencji partyjnej"). 

W kwestii zwycięstwa socjalizmu w naszym kraju broszura mówi: 

„Możemy zbudowad socjalizm i będziemy go budowali wraz z chłopstwem pod 

kierownictwem klasy robotniczej"... albowiem „w warunkach dyktatury 

proletariatu mamy... wszystkie dane, niezbędne do tego, by zbudowad 

społeczeostwo całkowicie socjalistyczne przezwyciężając wszelkiego rodzaju 

trudności wewnętrzne, możemy bowiem i powinniśmy przezwyciężyd je 

własnymi siłami" (patrz tamże). 

"W kwestii zaś ostatecznego zwycięstwa socjalizmu czytamy tam: 
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„Ostateczne zwycięstwo socjalizmu — to zupełna gwarancja przed próbami 

interwencji, a więc i restauracji, wszelka bowiem cokolwiek poważniejsza próba 

restauracji może nastąpid tylko przy poważnym poparciu z zewnątrz, tylko przy 

poparciu ze strony kapitału "międzynarodowego. Dlatego też poparcie naszej 

rewolucji przez robotników wszystkich krajów, a tym bardziej zwycięstwo tych 

robotników chociażby w kilku krajach, jest koniecznym warunkiem zupełnego 

zagwarantowania pierwszego zwycięskiego kraju przed próbami interwencji i 

restauracji, koniecznym warunkiem ostatecznego zwycięstwa socjalizmu" (patrz 

tamże). 

Chyba jasne. 

Wiadomo, że w tym samym duchu traktowane jest to zagadnienie w mojej 

broszurze „Pytania i odpowiedzi" (czerwiec 1925 r.) i w sprawozdaniu 

politycznym KC na XIV zjeździe WKP(b) (grudzieo 1925 r.). 

Takie są fakty. 

Fakty te znane są, jak sądzę, wszystkim bez wyjątku, nie wyłączając Zinowjewa. 

Jeżeli teraz, prawie w dwa lata po walce ideowej w partii i po rezolucji, przyjętej 

na XIV konferencji partyjnej (kwiecieo 1925 r.), Zinowjew uważa za możliwe w 

swym przemówieniu koocowym na XIV zjeździe partyjnym (grudzieo 1925 r.) 

wywlec dawną, zupełnie nie wystarczającą formułę z broszury Stalina, pisanej w 

kwietniu 1924 r., jako podstawę do rozstrzygnięcia rozstrzygniętej już kwestii 

zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju — to ta swoista maniera Zinowjewa 

mówi jedynie o tym, że zaplątał się on ostatecznie w tej kwestii. Ciągnąd partię 

wstecz, gdy poszła już ona naprzód, pomijad rezolucję XIV konferencji partyjnej 

po zatwierdzeniu jej przez plenum KC — znaczy to beznadziejnie ugrzęznąd w 

sprzecznościach, nie wierzyd w sprawę budownictwa socjalizmu, zboczyd z drogi 

Lenina i zadokumentowad własną klęskę. 

Co to jest możliwośd zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju? 

Jest to możliwośd rozwiązania sprzeczności między proletariatem a chłopstwem 

wewnętrznymi siłami naszego kraju, możliwośd wzięcia władzy przez proletariat 

i wykorzystania tej władzy dla zbudowania społeczeostwa całkowicie 
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socjalistycznego w naszym kraju przy sympatii i poparciu proletariuszy innych 

krajów, lecz bez uprzedniego' zwycięstwa rewolucji proletariackiej w innych 

krajach. 

Bez takiej możliwości budownictwo socjalizmu byłoby budownictwem bez 

perspektyw, budownictwem bez pewności zbudowania socjalizmu. Nie można 

budowad socjalizmu nie mając pewności, że można go zbudowad, nie mając 

pewności, że zacofanie techniczne naszego kraju nie jest niepokonalną 

przeszkodą do zbudowania społeczeostwa całkowicie socjalistycznego. 

Negowanie takiej możliwości jest niewiarą w sprawę budownictwa socjalizmu, 

jest odstępstwem od leninizmu. 

Co to jest niemożliwośd zupełnego, ostatecznego zwycięstwa socjalizmu w 

jednym kraju bez zwycięstwa rewolucji w innych krajach? 

Jest to niemożliwośd zupełnej gwarancji przed interwencją a więc i przed 

restauracją porządków burżuazyjnych bez zwycięstwa rewolucji przynajmniej w 

szeregu krajów. Negowanie tego bezsprzecznego twierdzenia jest odstępstwem 

od internacjonalizmu, odstępstwem od leninizmu. 

„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 pomyślenia. Koniec kooców zwycięży albo jedno, albo drugie. A 

zanim ten koniec nastąpi, nieunikniony jest szereg najokropniejszych stard 

między Republiką Radziecką a paostwami burżuazyjnymi. Oznacza to, że klasa 

panująca, proletariat, jeśli tylko zechce i będzie panował, musi tego dowieśd 

również swą organizacją wojskową" („VIII zjazd RKP(b)", Dzieła, t. XXIV, str. 122, 

wyd. III). 

 

„Mamy przed sobą — mówi Lenin w innym miejscu — pewną równowagę w 

najwyższym stopniu chwiejną, lecz mimo to niewątpliwą, niezaprzeczalną. Czy 

na długo — nie wiem i sądzę, że nie można tego wiedzied. I dlatego z naszej 

strony konieczna jest jak największa ostrożnośd. Pierwszym też przykazaniem 

naszej polityki, pierwszą nauką, wypływającą z naszej rocznej działalności 

rządowej, nauką, którą powinni przyswoid sobie wszyscy robotnicy i chłopi — 
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jest mied się na baczności, pamiętad, że otaczają nas ludzie, klasy, rządy, które 

dają otwarcie wyraz ogromnej nienawiści do nas. Pamiętad należy, że od 

wszelkiego rodzaju najazdu znajdujemy się zawsze o włos" („IX ogólnoros. zjazd 

Rad", Dzieła, t. XXVII, str. 117, wyd. III). 

Chyba jasne. 

Jak wygląda u Zinowjewa kwestia zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju? 

Posłuchajcie: 

 „Przez ostateczne zwycięstwo socjalizmu rozumied należy co najmniej: 1) 

likwidację klas, a więc i 2) zniesienie dyktatury jednej klasy, w danym wypadku 

dyk tury proletariatu"... „Żeby jeszcze dokładniej wyjaśnid sobie — mówi dalej 

Zinowjew — jak sprawa wygląda u nas w ZSRR w roku 1925, należy odróżniad 

dwie rzeczy: 1) zapewnioną możliwośd budowania socjalizmu — taka możliwośd 

budowania socjalizmu, rozumie się, jest najzupełniej do pomyślenia również w 

ramach jednego kraju, i 2) ostateczne zbudowanie i utrwalenie socjalizmu, tj. 

urzeczywistnienie ustroju socjalistycznego, społeczeostwa socjalistycznego". 

Co to wszystko może oznaczad? 

To właśnie, że przez ostateczne zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju Zinowjew 

rozumie nie zabezpieczenie przed interwencją i restauracją, lecz możliwośd 

zbudowania socjalistycznego społeczeostwa. Przez zwycięstwo zaś socjalizmu w 

jednym kraju Zinowjew rozumie takie budownictwo socjalizmu, które nie może 

doprowadzid i nie doprowadzi do zbudowania socjalizmu. Budownictwo na 

„jakoś to będzie", bez perspektywy, budownictwo socjalizmu przy jednoczesnej 

niemożliwości zbudowania społeczeostwa socjalistycznego — oto stanowisko 

Zinowjewa. 

Budowad socjalizm nie mając możności zbudowania go, budowad wiedząc, że się 

nie zbuduje — oto, do jakich nonsensów dogadał się Zinowjew. 

Ale to przecież kpiny z zagadnienia, a nie rozwiązanie zagadnienia! 

A oto jeszcze jeden ustęp z koocowego przemówienia Zinowjewa na XIV zjeździe 

partyjnym: 
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„Popatrzcie, do czego np. dogadał się t. Jakowlew na ostatniej kurskiej partyjnej 

konferencji gubernialnej. „Czy możemy w jednym kraju — pyta on — otoczeni 

ze wszystkich stron przez wrogów kapitalistycznych, czy możemy w takich 

warunkach w jednym kraju zbudowad socjalizm?" I odpowiada: „Na podstawie 

wszystkiego, co zostało powiedziane, mamy prawo powiedzied, że nie tylko 

budujemy socjalizm, lecz że my ten socjalizm zbudujemy, mimo iż tymczasem 

jesteśmy sami, iż jesteśmy na razie jedynym na świecie krajem radzieckim, 

paostwem radzieckim" („Kurskaja Prawda", nr 279 z dn. 8 grudnia 1925 r.). Czyż 

jest to leninowskie ujęcie zagadnienia, czy to nie trąci narodową 

ograniczonością?"'' 

Tak więc według Zinowjewa wynika, że uznad możliwośd zbudowania socjalizmu 

w jednym kraju — znaczy to stanąd na stanowisku narodowej ograniczoności, a 

zaprzeczad takiej możliwości — znaczy to stanąd na stanowisku 

internacjonalizmu. 

Ale jeśli tak jest — to czyż warto w ogóle prowadzid walkę o zwycięstwo nad 

elementami kapitalistycznymi naszego gospodarstwa? Czyż z tego nie wynika, że 

takie zwycięstwo' jest niemożliwe? 

Kapitulacja wobec elementów kapitalistycznych naszego gospodarstwa — oto, 

dokąd prowadzi wewnętrzna logika argumentacji Zinowjewa. 

I ten nonsens, nie mający nic wspólnego z leninizmem, podaje nam Zinowjew 

jako „internacjonalizm", jako> „stuprocentowy leninizm"! 

Twierdzę, że w najważniejszym zagadnieniu budownictwa socjalizmu Zinowjew 

odstępuje od leninizmu staczając się do stanowiska mienszewika Suchanowa. 

Zwródmy się do Lenina. Oto, co mówi on o zwycięstwie socjalizmu w jednym 

kraju, jeszcze przed Rewolucją Październikową, w sierpniu roku 1915: 

„Nierównomiernośd rozwoju ekonomicznego i politycznego to prawo 

bezwzględne, właściwe kapitalizmowi. Stąd wynika, że możliwe jest zwycięstwo 

socjalizmu początkowo w , niewielu lub nawet w jednym, z osobna wziętym, 

kraju kapitalistycznym. Zwycięski proletariat tego kraju wywłaszczywszy 

kapitalistów i zorganizowawszy u siebie -produkcją socjalistyczną* stanąłby 
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przeciw pozostałemu światu, światu kapitalistycznemu pociągając ku sobie klasy 

uciskane innych krajów, wzniecając wśród nich powstanie przeciw kapitalistom, 

występując w razie potrzeby nawet siłą zbrojną przeciwko klasom wyzyskującym 

i ich paostwom" („O haśle Stanów Zjednoczonych Europy", Dz. wybr., t. I, cyt. 

wyd., str. 868). 

Co znaczy podkreślone zdanie Lenina: „zorganizowawszy u siebie produkcję 

socjalistyczną"? Znaczy to, że proletariat kraju zwycięskiego' może zorganizowad 

i powinien zorganizowad u siebie powzięciu władzy produkcję socjalistyczną. A 

co znaczy „zorganizowad produkcję socjalistyczną"? Znaczy to zbudowad 

społeczeostwo socjalistyczne. Nie trzeba chyba dowodzid, że to jasne i wyraźne 

twierdzenie Lenina nie wymaga dalszych komentarzy. W przeciwnym razie 

niezrozumiałe byłyby nawoływania Lenina do wzięcia władzy przez proletariat w 

październiku 1917 roku. 

Widzicie, że to wyraźne twierdzenie Lenina różni się jak niebo od ziemi od 

mętnego i antyleninowskiego „twierdzenia" Zinowjewa, że możemy budowad 

socjalizm „w ramach jednego kraju" przy jednoczesnej niemożliwości 

zbudowania go. 

Lenin powiedział to w roku 1915, przed wzięciem władzy przez proletariat. Może 

jednak zmienił swe poglądy po doświadczeniu wzięcia władzy, po roku 1917? 

Zajrzyjmy do broszury Lenina „O kooperacji", napisanej w roku 1923. 

„W samej rzeczy — mówi Lenin — władza paostwa, rozpościerająca się na 

wszystkie wielkie środki produkcji, władza paostwa w rękach proletariatu, sojusz 

tego proletariatu z wielu milionami drobnych i najdrobniejszych chłopów, 

zapewnienie temu proletariatowi kierownictwa w stosunku do chłopstwa itd. — 

czyż to nie wszystko, czego trzeba, aby z kooperacji, z samej tylko kooperacji, 

którą dawniej traktowaliśmy pogardliwie jako kramikarską i którą pod pewnym 

względem mamy prawo teraz, przy Nepie, tak samo traktowad, — 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"'' („O kooperacji", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 985). 
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Inaczej mówiąc: możemy i powinniśmy zbudowad całkowicie socjalistyczne 

społeczeostwo, rozporządzamy bowiem wszystkim, co jest niezbędne i 

wystarczające do zbudowania go. 

Chyba trudno- wypowiedzied się wyraźniej. 

Porównajcie to klasyczne twierdzenie Lenina z antyleninowskim wypadem 

Zinowjewa przeciw Jakowlewowi, a zrozumiecie, że Jakowlew powtórzył tylko 

słowa Lenina o możliwości zbudowania socjalizmu w jednym kraju, a Zinowjew 

występując przeciw temu twierdzeniu, biczując Jakowlewa odstąpił od Lenina i 

stanął na stanowisku mienszewika Suchanowa, na stanowisku niemożliwości 

zbudowania socjalizmu w naszym kraju ze względu na jego zacofanie 

techniczne. 

Nie wiadomo tylko, po co braliśmy władzę w październiku roku 1917, jeżeli nie 

liczyliśmy na to, że zbudujemy socjalizm? 

Nie trzeba było brad władzy w październiku roku 1917 — oto-, do jakiego 

wniosku prowadzi wewnętrzna logika argumentacji Zinowjewa, 

Twierdzę dalej, że w najważniejszej sprawie zwycięstwa socjalizmu Zinowjew 

wystąpił przeciw wyraźnym uchwałom naszej partii, sformułowanym w znanej 

rezolucji XIV konferencji partyjnej „O zadaniach Międzynarodówki 

Komunistycznej i RKP(b) w związku z rozszerzonym plenum KWMK". 

Zajrzyjmy do tej rezolucji. Oto, co powiedziano tam o zwycięstwie socjalizmu w 

jednym kraju: 

„Istnienie dwóch wręcz przeciwstawnych systemów społecznych wywołuje stałą 

groźbę blokady kapitalistycznej, innych form nacisku ekonomicznego, 

interwencji zbrojnej, restauracji. Jedyną gwarancją ostatecznego zwycięstwa 

socjalizmu, tj. gwarancją przed restauracją'', jest więc zwycięska rewolucja 

socjalistyczna w szeregu krajów..." „Leninizm uczy, że ostateczne zwycięstwo 

socjalizmu w sensie zupełnej gwarancji przed restauracją''' stosunków 

burżuazyjnych możliwe jest tylko w skali międzynarodowej..." „Z tego nie wynika 

bynajmniej, że niemożliwe jest zbudowanie społeczeostwa całkowicie 

socjalistycznego'' w tak zacofanym kraju jak Rosja bez „pomocy paostwowej" 
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(Trocki) krajów bardziej rozwiniętych pod względem techniczno-ekonomicznym" 

(patrz rezolucję). 

Widzicie, że rezolucja traktuje ostateczne zwycięstwo socjalizmu jako gwarancję 

przed interwencją i restauracją, w zupełnym przeciwieostwie do traktowania tej 

sprawy przez Zinowjewa w jego książce' „Leninizm". 

Widzicie, że rezolucja uznaje możliwośd zbudowania całkowicie socjalistycznego 

społeczeostwa w tak zacofanym kraju jak Rosja bez; „pomocy paostwowej" 

krajów bardziej rozwiniętych pod względem techniczno-ekonomicznym — w 

zupełnym przeciwieostwie do odwrotnego twierdzenia Zinowjewa w jego 

polemice z, Jakowlewem w przemówieniu koocowym na XIV zjeździe partyjnym. 

Jak to nazwad, jeśli nie walką Zinowjewa przeciw rezolucji XIV konferencji 

partyjnej? 

Oczywiście, rezolucje partyjne bywają czasem nie bez grzechu. Zdarza się, że 

rezolucje partyjne zawierają błędy. Na ogół mówiąc, można przypuścid, że 

rezolucja XIV konferencji partyjnej również zawiera pewne błędy. Byd może, że 

Zinowjew uważa tę rezolucję za błędną. Wtedy jednak trzeba to powiedzied 

wyraźnie i otwarcie, jak przystoi bolszewikowi. Jednakże Zinowjew z jakiegoś 

powodu nie czyni tego. Wolał obrad inną drogę, drogę ataków z tyłu na rezolucję 

XIV konferencji partyjnej, przemilczając tę rezolucję i nie poddając jej 

jakiejkolwiek otwartej krytyce. Zinowjew sądzi widocznie, że ta droga najlepiej 

prowadzi do celu. A ma on tylko jeden cel — „ulepszyd" rezolucję i „nieco" 

poprawid Lenina. Nie trzeba chyba dowodzid, że Zinowjew zawiódł się w swych 

rachubach. 

Skąd wypływa błąd Zinowjewa? W czym tkwi źródło tego błędu? 

Źródło tego błędu tkwi według mnie w przekonaniu Zinowjewa, że zacofanie 

techniczne naszego kraju stanowi niepokonalną przeszkodę do zbudowania 

społeczeostwa całkowicie socjalistycznego, że proletariat nie może zbudowad 

socjalizmu ze względu na zacofanie techniczne naszego kraju. Zinowjew i 

Kamieniew próbowali w swoim czasie wystąpid z tym argumentem na jednym z 

posiedzeo KC partii przed kwietniową konferencją partyjną. Otrzymali jednak 

odprawę i zmuszeni byli wycofad się, podporządkowując się formalnie 
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przeciwnemu stanowisku, stanowisku większości KC. Ale podporządkowując mu 

się formalnie Zinowjew przez cały czas nadal prowadził z nim walkę. Oto, co 

mówi o tym „zajściu" w KC WKP(b) Komitet Moskiewski naszej partii w swej 

„odpowiedzi" na list leningradzkiej gubernialnej konferencji partyjnej: 

„Nie tak dawno Kamieniew i Zinowjew bronili w Biurze Politycznym stanowiska, 

że nie będziemy jakoby mogli uporad się z trudnościami wewnętrznymi z 

powodu naszego zacofania technicznego i ekonomicznego, jeśli tylko nie ocali 

nas rewolucja międzynarodowa. My zaś wraz z większością KC sądzimy, że 

możemy budowad socjalizm, budujemy i zbudujemy go pomimo zacofania 

technicznego i wbrew niemu. Sądzimy, że budownictwo to posuwad się będzie 

oczywiście znacznie wolniej niż w warunkach zwycięstwa światowego, niemniej 

jednak posuwamy się i będziemy posuwali się naprzód. Uważamy również, że 

stanowisko Kamieniewa i Zinowjewa jest wyrazem niewiary w siły wewnętrzne 

naszej klasy. robotniczej i idących za nią mas chłopskich. Uważamy, że oznacza 

ono odstępstwo od stanowiska leninowskiego” (patrz „Odpowiedź"). 

Dokument ten ukazał się w druku w czasie pierwszych posiedzeo XIV zjazdu 

partii. Zinowjew miał oczywiście możnośd jeszcze na zjeździe wystąpid przeciw 

temu dokumentowi. Rzecz charakterystyczna, że Zinowjew i Kamieniew nie 

znaleźli argumentów przeciw tak ciężkiemu oskarżeniu, wysuniętemu przeciw 

nim przez Komitet Moskiewski naszej partii. Czy to przypadek? Sądzę, że to nie 

przypadek. Oskarżenie, jak widad, trafiło do celu. Zinowjew i Kamieniew 

„odpowiedzieli" na to oskarżenie milczeniem dlatego, że nie mieli czym go 

,,zbid". 

Nowa opozycja obraża się o to, że Zinowjewa oskarżają o niewiarę w zwycięstwo 

budownictwa socjalistycznego w naszym kraju. Lecz jeżeli Zinowjew po całym 

roku omawiania kwestii zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju, po odrzuceniu 

stanowiska Zinowjewa przez Biuro Polityczne KC (kwiecieo 1925), po 

skrystalizowaniu się już określonego poglądu partii w tej sprawie, 

zadokumentowanego w znanej rezolucji XIV konferencji partyjnej (kwiecieo 

1925), jeśli po tym wszystkim Zinowjew decyduje się na wystąpienie w swej 

książce „Leninizm" (wrzesieo 1925 r.) przeciw stanowisku partii, jeśli następnie 

powtarza to wystąpienie na XIV zjeździe — to jakże wytłumaczyd to wszystko, 
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ten upór, tę zaciętośd w obronie swego błędu, jak nie tym, że Zinowjew jest 

zarażony, beznadziejnie zarażony niewiarą w zwycięstwo budownictwa 

socjalistycznego w naszym kraju? 

Zinowjewowi podoba się traktowad swą niewiarę jako internacjonalizm. Ale od 

kiedy to odstępstwo od leninizmu w kardynalnym zagadnieniu leninizmu 

zaczęto u nas traktowad jako internacjonalizm? 

Czy nie będzie bardziej zgodne z prawdą, gdy powiemy, że nie partia, lecz 

Zinowjew grzeszy tutaj przeciw internacjonalizmowi, przeciw rewolucji 

międzynarodowej? Czymże bowiem jest nasz kraj „budującego się socjalizmu", 

jeśli nie bazą rewolucji światowej? Czyż może on jednak byd prawdziwą bazą 

rewolucji światowej, jeżeli nie jest w stanie zbudowad społeczeostwa 

socjalistycznego? Czyż może pozostad tym ogromnym ośrodkiem 

przyciągającym dla robotników wszystkich krajów, jakim jest bez wątpienia 

teraz, jeżeli niezdolny jest do osiągnięcia u siebie zwycięstwa nad elementami 

kapitalistycznymi naszego gospodarstwa, zwycięstwa budownictwa 

socjalistycznego? Sądzę, że nie. Lecz czyż z tego nie wynika, że niewiara w 

zwycięstwo budownictwa socjalistycznego, głoszenie tej niewiary prowadzi do 

dyskredytowania naszego kraju jako' bazy rewolucji światowej, dyskredytowanie 

zaś naszego kraju prowadzi do osłabienia światowego ruchu rewolucyjnego? 

Czym odstraszali od nas robotników pp. socjaldemokraci? Kazaniami o tym, że 

„Rosjanom nic się nie uda". Czym bijemy teraz socjaldemokratów przyciągając 

do siebie niezliczone szeregi delegacji robotniczych i wzmacniając przez to samo 

pozycje komunizmu na całym świecie? Naszymi sukcesami w dziedzinie 

budownictwa socjalizmu. Ale czyż nie jest wobec tego jasne, że kto głosi 

niewiarę w nasze sukcesy w dziedzinie budownictwa socjalizmu, ten pośrednio 

pomaga socjaldemokratom, ten osłabia rozmach międzynarodowego ruchu 

rewolucyjnego, ten nieuchronnie odstępuje od internacjonalizmu?... 

"Widzicie, że z „internacjonalizmem" Zinowjewa sprawa wygląda wcale nie 

lepiej aniżeli z jego „stuprocentowym leninizmem" w kwestii budownictwa 

socjalizmu w jednym kraju. 

Dlatego XIV zjazd partyjny postąpił słusznie określając poglądy nowej opozycji 

jako „niewiarę w dzieło budownictwa socjalizmu" i „wypaczenie leninizmu". 
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VII 

WALKA O ZWYCIĘSTWO BUDOWNICTWA SOCJALISTYCZNEGO 

 

Sądzę, że niewiara w zwycięstwo budownictwa socjalistycznego jest 

podstawowym błędem nowej opozycji. Błąd ten jest według mnie podstawowy 

dlatego, że z niego wynikają wszystkie pozostałe błędy nowej opozycji. Błędy 

nowej opozycji w sprawie Nepu, kapitalizmu paostwowego, charakteru 

naszego1 przemysłu socjalistycznego, roli kooperacji w warunkach dyktatury 

proletariatu, metod walki z kułactwem, roli i ciężaru gatunkowego średniego 

chłopstwa — wszystkie te błędy wynikają z podstawowego błędu opozycji, z 

niewiary w możnośd zbudowania społeczeostwa socjalistycznego siłami naszego 

kraju. 

Co to jest niewiara w zwycięstwo budownictwa socjalistycznego w naszym 

kraju? 

Jest to przede wszystkim brak przekonania, że podstawowe masy chłopstwa 

mogą byd wciągnięte dzięki określonym warunkom rozwoju naszego kraju do 

dzieła budownictwa socjalistycznego. 

Jest to, po drugie, brak przekonania, że proletariat naszego kraju, 

rozporządzający kluczowymi pozycjami gospodarstwa narodowego, potrafi 

wciągnąd podstawowe masy chłopstwa do dzieła budownictwa socjalistycznego. 

Z tych założeo wychodzi milcząco opozycja konstruując swe koncepcje o 

drogach naszego rozwoju — bez względu na to, czy robi to świadomie, czy 

nieświadomie. 

Czy można wciągnąd podstawową masę chłopstwa radzieckiego do dzieła 

budownictwa socjalistycznego? 

W broszurze „O podstawach leninizmu" znajdujemy w tej sprawie dwa 

zasadnicze twierdzenia: 
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1) „Nie należy mieszad chłopstwa Związku Radzieckiego z chłopstwem Zachodu. 

Chłopstwo, które przeszło szkołę trzech rewolucji, które walczyło przeciw carowi 

i władzy burżuazyjnej razem z proletariatem i pod wodzą proletariatu, 

chłopstwo, które otrzymało ziemię i pokój z rąk rewolucji proletariackiej i które 

wobec tego stało się rezerwą proletariatu — takie chłopstwo musi się różnid od 

chłopstwa, które walczyło w czasie rewolucji burżuazyjnej pod wodzą burżuazji 

liberalnej, które otrzymało ziemię z rąk tej burżuazji i wobec tego stało się 

rezerwą burżuazji. Nie trzeba chyba dowodzid, że chłopstwo radzieckie, które 

przywykło cenid przyjaźo polityczną i współpracę polityczną z proletariatem i 

wolnośd swą zawdzięcza tej przyjaźni i tej współpracy — siłą rzeczy musi 

stanowid wyjątkowo podatny materiał do ekonomicznej współpracy z 

proletariatem". 

 

2) „Nie należy mieszad rolnictwa Rosji z rolnictwem Zachodu. Tam rozwój 

rolnictwa kroczy po zwykłej linii kapitalizmu, w warunkach głębokiego 

zróżniczkowania chłopstwa, z wielkimi majątkami i latyfundiami prywatno-

kapitalistycznymi — na jednym biegunie, z pauperyzmem, nędzą i najemnym 

niewolnictwem — na drugim. Tam rozpadanie się i rozkład są wobec tego 

zupełnie naturalne. Co innego w Rosji. U nas rozwój rolnictwa nie może pójśd tą 

drogą chociażby dlatego, że istnienie Władzy Radzieckiej i nacjonalizacja 

podstawowych narzędzi i środków produkcji nie pozwala na taki rozwój. W Rosji 

rozwój rolnictwa musi pójśd inną drogą, drogą skooperowania milionów 

drobnego i średniego chłopstwa, drogą rozwoju na wsi masowej spółdzielczości, 

popieranej przez paostwo za pomocą udzielania ulgowych kredytów. Lenin w 

artykułach o kooperacji słusznie wskazał, że rozwój rolnictwa u nas powinien 

pójśd po nowej drodze, po drodze wciągania większości chłopów poprzez 

spółdzielczośd do budownictwa socjalistycznego, po drodze stopniowego 

wszczepiania w rolnictwo zasad kolektywizmu naj-pierw w dziedzinie zbytu, 

później zaś — w dziedzinie wytwarzania produktów rolnych"... „Nie trzeba 

chyba dowodzid, że olbrzymia większośd chłopstwa chętnie wejdzie na tę nawą 

drogę rozwoju, odrzuciwszy drogę latyfundiów prywatno--kapitalistycznych i 

niewolnictwa najemnego, drogę nędzy i ruiny". 
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Czy słuszne są te twierdzenia? 

Sądzę, że oba te twierdzenia są słuszne i niezaprzeczalne dla całego okresu 

naszego budownictwa w warunkach Nepu. 

Są one jedynie wyrazem znanych tez Lenina o spójni proletariatu i chłopstwa, o 

włączeniu gospodarstw chłopskich do systemu socjalistycznego rozwoju kraju, o 

tym, że proletariat powinien posuwad się ku socjalizmowi wraz z podstawowymi 

masami chłopstwa, o tym, że skooperowanie wielomilionowych mas chłopstwa 

jest głównym traktem budownictwa socjalistycznego na wsi, że wobec wzrostu 

naszego przemysłu socjalistycznego „zwykły wzrost kooperacji jest dla nas 

identyczny ze wzrostem socjalizmu" („O kooperacji", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., 

str. 990). 

W rzeczy samej, jaką drogą może i powinien pójśd rozwój gospodarstwa 

chłopskiego w naszym kraju? 

Gospodarstwo chłopskie nie jest gospodarstwem kapitalistycznym. 

Gospodarstwo chłopskie, jeśli weźmiemy przytłaczającą większośd gospodarstw 

chłopskich, jest gospodarstwem drobnotowarowym. A cóż to jest drobno-

towarowe gospodarstwo1 chłopskie? 

Jest to gospodarstwo stojące na rozdrożu pomiędzy kapitalizmem a 

socjalizmem. Może się ono rozwinąd i w kierunku kapitalizmu, jak to się odbywa 

obecnie w krajach kapitalistycznych, i w kierunku socjalizmu, jak to powinno 

dokonad się u nas, w naszym kraju, w warunkach dyktatury proletariatu. 

Skąd taka chwiejnośd, niesamodzielnośd gospodarstwa chłopskiego? Czym ją 

wytłumaczyd? 

Wytłumaczyd ją można rozproszeniem gospodarstw chłopskich, ich nie-

zorganizowaniem, ich zależnością od miasta, od przemysłu, od systemu 

kredytowego, od charakteru władzy w kraju, wytłumaczyd ją wreszcie można 

ogólnie znanym założeniem, że wieś idzie i musi iśd za miastem, zarówno pod 

względem materialnym jak i kulturalnym. 

Kapitalistyczna droga rozwoju gospodarstwa chłopskiego oznacza rozwój 

poprzez nadzwyczaj głębokie zróżniczkowanie chłopstwa, z wielkimi 



57 
 

latyfundiami na jednym biegunie i masową pauperyzacją na drugim biegunie. 

Taka droga rozwoju jest nieunikniona w krajach kapitalistycznych, gdyż wieś, 

gospodarstwo chłopskie, znajduje się w zależności od miasta, od przemysłu, od 

skoncentrowanego kredytu w mieście, od charakteru władzy, 

w mieście zaś panuje burżuazja, przemysł kapitalistyczny, kapitalistyczny system 

kredytowy, kapitalistyczna władza paostwowa. 

Czy konieczna jest ta droga rozwoju gospodarstw chłopskich w naszym kraju, 

gdzie miasto ma zupełnie inne oblicze, gdzie przemysł znajduje się W rękach 

proletariatu, gdzie transport, system kredytowy, władza paostwowa itd. 

ześrodkowane są w rękach proletariatu, gdzie nacjonalizacja ziemi jest 

powszechnym prawem w kraju? Oczywiście, że nie jest konieczna. Odwrotnie. 

Właśnie dlatego, że miasto jest kierownikiem wsi, a w mieście panuje u nas 

proletariat mający w swych rękach wszystkie pozycje kluczowe gospodarstwa 

narodowego, właśnie dlatego gospodarstwa chłopskie w swoim rozwoju muszą 

pójśd inną drogą, drogą budownictwa socjalistycznego. 

Co to za droga? 

Jest to droga masowego zrzeszenia się milionów gospodarstw chłopskich w 

spółdzielniach wszelkiego rodzaju, droga zjednoczenia rozdrobnionych 

gospodarstw chłopskich wokół przemysłu socjalistycznego, droga krzewienia 

zasad kolektywizmu wśród chłopstwa, najpierw w zakresie zbytu produktów 

rolnictwa i zaopatrywania gospodarstw chłopskich w wyroby miejskie, później 

zaś w zakresie produkcji rolniczej. 

I im dalej, tym bardziej droga ta staje się nieunikniona w warunkach dyktatury 

proletariatu, bo spółdzielczośd w zakresie zbytu, spółdzielczośd w zakresie 

zaopatrywania, wreszcie spółdzielczośd w zakresie kredytu i produkcji 

(stowarzyszenia rolnicze) jest jedyną drogą podniesienia dobrobytu wsi, 

jedynym środkiem ocalenia szerokich mas chłopstwa od nędzy i ruiny. 

Powiadają, że chłopstwo nasze jest niesocjalistyczne z natury swej sytuacji, że 

skutkiem tego nie jest zdolne do rozwoju socjalistycznego. Jest oczywiście 

prawdą, że chłopstwo jest niesocjalistyczne z natury swej sytuacji. Lecz nie 

stanowi to argumentu przeciw rozwojowi gospodarstw chłopskich w kierunku 
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socjalizmu, jeśli dowiedzione jest, że wieś idzie za miastem, a w mieście panuje 

przemysł socjalistyczny. W czasie Rewolucji Październikowej chłopstwo również 

nie byk> socjalistyczne z natury swej sytuacji i wcale nie chciało zaprowadzid w 

kraju socjalizmu. Domagało się ono1 wtedy głównie likwidacji władzy 

obszarniczej i zakooczenia wojny, ustanowienia pokoju. Niemniej jednak poszło 

wtedy za socjalistycznym proletariatem. Dlaczego? Dlatego, że obalenie 

burżuazji i ujęcie władzy przez proletariat socjalistyczny było wtedy jedyną 

drogą wyjścia z wojny imperialistycznej, jedyną drogą ustanowienia pokoju. 

Dlatego, że innych dróg wówczas nie było i byd nie mogło. Dlatego, że partia 

nasza potrafiła wtedy wyczud, odnaleźd ten stopieo połączenia i 

podporządkowania swoistych interesów chłopstwa (obalenie obszarnika, pokój) 

ogólnym interesom kraju  (dyktatura proletariatu), stopieo połączenia, który 

okazał się możliwy do przyjęcia i korzystny dla chłopstwa. I chłopstwo pomimo 

swego' niesocjalistycznego charakteru poszło' wtedy za socjalistycznym 

proletariatem. 

To samo powiedzied należy o budownictwie socjalistycznym w naszym kraju, o 

wciągnięciu chłopstwa w łożysko tego budownictwa. Chłopstwo jest 

niesocjalistyczne z natury swej sytuacji. Ale musi ono- wstąpid i wstąpi 

niechybnie na drogę rozwoju socjalistycznego, bo nie ma i byd nie może innych 

dróg ocalenia chłopstwa od nędzy i ruiny prócz spójni z proletariatem, prócz 

spójni z przemysłem socjalistycznym, prócz wciągnięcia gospodarstwa 

chłopskiego przez masowe skooperowanie chłopstwa w ogólne łożysko rozwoju 

socjalistycznego1. 

Dlaczego właśnie przez masowe skooperowanie chłopstwa? 

Dlatego, że w masowej spółdzielczości „znaleźliśmy ten stopieo połączenia 

interesu prywatnego, interesu prywatno-handlowego<, sprawdzania i 

kontrolowania go przez paostwo, stopieo podporządkowania go interesom 

ogólnym" (Lenin), który jest do przyjęcia i korzystny dla chłopstwa i który 

zapewnia proletariatowi możnośd wciągnięcia podstawowej masy chłopstwa do 

budownictwa socjalistycznego. Właśnie dlatego, że dla chłopstwa korzystną jest 

rzeczą zorganizowanie zbytu swych towarów i zaopatrywanie swego 
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gospodarstwa w maszyny przez spółdzielnie, właśnie dlatego powinno ono pójśd 

i pójdzie drogą masowej spółdzielczości. 

A co oznacza masowe skooperowanie gospodarstw chłopskich przy zachowaniu 

przewodniej roli przemysłu socjalistycznego? 

Oznacza ono zejście drobnotowarowego gospodarstwa chłopskiego z dawnej 

drogi kapitalistycznej, brzemiennej w masową ruinę chłopstwa, i przejście na 

nową drogę rozwoju, na drogę budownictwa socjalistycznego. 

Oto dlaczego walka o nową drogę rozwoju gospodarstwa chłopskiego, walka o 

wciągnięcie podstawowej masy chłopstwa do dzieła budownictwa 

socjalistycznego jest najbliższym zadaniem naszej partii. 

Toteż XIV" zjazd WKP(b) postąpił słusznie, gdy uchwalił, że: 

„Podstawowa droga budownictwa socjalistycznego na wsi polega na tym, żeby 

przy wzrastającym kierownictwie ekonomicznym ze strony socjalistycznego 

przemysłu paostwowego, paostwowych instytucji kredytowych i innych pozycji 

kluczowych znajdujących się w rękach proletariatu, wciągnąd do organizacji 

spółdzielczej podstawową masę chłopstwa i zapewnid tej organizacji rozwój 

socjalistyczny wykorzystując, przezwyciężając i wypierając jej elementy 

kapitalistyczne" (patrz rezolucję zjazdu do sprawozdania KC). 

Największy błąd nowej opozycji polega na tym, że nie wierzy ona w tę nową 

drogę rozwoju chłopstwa, nie widzi lub nie rozumie całej nieuchronności tej 

drogi w warunkach dyktatury proletariatu. Nie rozumie zaś tego, ponieważ nie 

wierzy w zwycięstwo budownictwa socjalistycznego w naszym kraju, nie wierzy 

w zdolnośd naszego proletariatu do poprowadzenia za sobą chłopstwa po 

drodze do' socjalizmu. 

Stąd niezrozumienie dwoistego charakteru Nepu, wyolbrzymianie ujemnych 

stron Nepu i traktowanie Nepu głównie jako odwrotu. 

Stąd wyolbrzymianie roli elementów kapitalistycznych naszego gospodarstwa i 

pomniejszanie roli dźwigni naszego rozwoju socjalistycznego (przemysł 

socjalistyczny, system kredytowy, spółdzielczośd, władza proletariatu itd.). 
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Stąd niezrozumienie socjalistycznego charakteru naszego przemysłu 

paostwowego i wątpliwości co do słuszności planu spółdzielczego Lenina. 

Stąd rozdmuchiwanie zróżniczkowania wsi, panika wobec kułaka, pomniejszanie 

roli średniaka, próby udaremnienia polityki partii zmierzającej do zapewnienia 

trwałego sojuszu ze średniakiem i w ogóle miotanie się z jednej strony na drugą 

w kwestii polityki partii na wsi. 

Stąd niezrozumienie tej olbrzymiej pracy partii nad wciągnięciem milionowych 

mas robotników i chłopów do> budownictwa przemysłu i rolnictwa, do 

ożywienia kooperacji i Rad, do rządzenia krajem, do walki z biurokratyzmem, do 

walki o udoskonalenie i przerobienie naszego aparatu paostwowego, która 

cechuje nowy etap rozwoju i bez której nie da się pomyśled żadne budownictwo 

socjalistyczne. 

Stąd pesymizm i dezorientacja w obliczu trudności naszego budownictwa, 

powątpiewanie o możliwości uprzemysłowienia naszego kraju, pesymistyczna 

paplanina o wyrodzeniu się partii itd. 

U nich, u burżujów, wszystko ma się mniej lub bardziej dobrze, natomiast u nas, 

u proletariuszy — mniej lub bardziej źle; jeżeli nie przyjdzie na czas rewolucja z 

Zachodu, to sprawa nasza jest przegrana — taki jest ogólny ton nowej opozycji, 

ton, moim zdaniem, likwidatorski, ale dla jakichś powodów (widocznie na kpiny) 

przedstawiany przez opozycję jako „internacjonalizm". 

Nep — to kapitalizm, powiada opozycja. Nep — to głównie odwrót, powiada 

Zinowjew. Wszystko to oczywiście jest niesłuszne. W rzeczywistości Nep jest 

polityką partii pozwalającą na walkę elementów socjalistycznych z 

kapitalistycznymi i obliczoną na zwycięstwo elementów socjalistycznych nad 

elementami kapitalistycznymi. W rzeczywistości Nep tylko rozpoczął się od 

odwrotu, lecz obliczony jest na to, aby w toku cofania się dokonad 

przegrupowania sił i podjąd ofensywę. W rzeczywistości nacieramy już od lat 

kilku i nacieramy z powodzeniem rozwijając nasz przemysł, rozwijając handel 

radziecki, wypierając kapitał prywatny. 

Jaki sens ma jednak teza: Nep — to kapitalizm, Nep — to głównie odwrót? Z 

jakich założeo wychodzi ta teza? 
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Wychodzi ona z niesłusznej przesłanki, że u nas odbywa się teraz zwykłe 

przywracanie kapitalizmu, zwykły „powrót" kapitalizmu. Tylko1 tą przesłanką 

wytłumaczyd można powątpiewania opozycji co do socjalistycznego charakteru 

naszego przemysłu. Tylko tą przesłanką wytłumaczyd można panikę opozycji 

wobec kułaka. Tylko' tą przesłanką wytłumaczyd można skwapliwośd, z jaką 

uczepiła się opozycja błędnych cyfr o zróżniczkowaniu chłopstwa. Tylko tą 

przesłanką wytłumaczyd można szczególną łatwośd zapominania przez opozycję 

faktu, że średniak jest u nas centralną figurą rolnictwa. Tylko tą przesłanką 

wytłumaczyd można niedocenianie ciężaru gatunkowego średniaka i 

powątpiewanie o planie spółdzielczym Lenina. Tylko tą przesłanką „uzasadnid" 

można niewiarę nowej opozycji w nową drogę rozwoju wsi, w drogę wciągnięcia 

wsi do budownictwa socjalistycznego. 

W rzeczywistości odbywa się u nas teraz nie jednostronny proces przywracania 

kapitalizmu, lecz dwustronny proces: rozwoju kapitalizmu i rozwoju socjalizmu, 

pełen sprzeczności proces walki elementów socjalistycznych z elementami 

kapitalistycznymi, proces przezwyciężania elementów kapitalistycznych przez 

elementy socjalistyczne. Jest to w równym stopniu bezsprzeczne zarówno1 dla 

miasta, gdzie podstawą socjalizmu jest przemysł paostwowy, jak dla wsi, gdzie 

głównym punktem zahaczenia się dla rozwoju socjalistycznego' jest masowa 

kooperacja, ściśle powiązana z przemysłem socjalistycznym. 

Zwykłe przywrócenie kapitalizmu nie jest możliwe chodby dlatego, że mamy 

władzę proletariacką, że wielki przemysł znajduje się w rękach proletariatu, że 

transport i kredyt znajdują się w rozporządzeniu paostwa proletariackiego. 

Zróżniczkowanie nie może przybrad dawnych rozmiarów, średniak pozostaje 

podstawową masą chłopstwa, a kułak nie może odzyskad poprzedniej siły 

chodby dlatego, że ziemia jest u nas znacjonalizowana, wycofana z obrotu, a 

nasza polityka handlowa, kredytowa, podatkowa i spółdzielcza zmierza ku temu, 

aby ograniczyd dążenia kułactwa do wyzysku, podnieśd dobrobyt jak 

najszerszych mas chłopstwa i wyrównywad kraocowości na wsi. Nie mówię już o 

tym, że walka z kułactwem toczy się u nas teraz nie tylko po dawnej linii, po linii 

organizacji biedoty przeciw kułactwu, lecz i po nowej linii, po> linii utrwalenia 

sojuszu proletariatu i biedoty ze średniackimi masami wsi przeciw kułakowi. 
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Fakt, że opozycja nie rozumie sensu i znaczenia walki z kułactwem po tej drugiej 

linii, fakt ten raz jeszcze potwierdza, 

że opozycja stacza się na stare tory rozwoju wsi, na tory jej rozwoju 

kapitalistycznego, kiedy kułak i biedota byli podstawowymi siłami wsi, a 

średniak był „spłukiwany". 

Kooperacja — to odmiana kapitalizmu paostwowego, powiada opozycja 

powołując się przy tym na „Podatek żywnościowy" Lenina i wobec tego nie 

wierzy w możnośd wykorzystania kooperacji jako głównego punktu zahaczenia 

się dla rozwoju socjalistycznego. Opozycja popełnia i tutaj bardzo poważny błąd. 

Takie traktowanie kooperacji było wystarczające i zadowalające w 1921 r., kiedy 

był napisany „Podatek żywnościowy", kiedy nie mieliśmy rozwiniętego 

przemysłu socjalistycznego, kiedy Lenin przedstawiał sobie kapitalizm 

paostwowy jako ewentualną formę podstawową naszej gospodarki, a 

kooperację rozpatrywał w powiązaniu z kapitalizmem paostwowym. Ale takie 

traktowanie jest już teraz nie wystarczające i przezwyciężone przez historię, 

ponieważ od tej pory czasy się zmieniły, rozwinął się u nas przemysł 

socjalistyczny, kapitalizm paostwowy nie przyjął się w tym stopniu, w jakim było 

to pożądane, a kooperacja ogarniająca teraz ponad dziesięd milionów członków 

zaczęła nawiązywad ścisłą łącznośd z przemysłem socjalistycznym. 

Jakżeż inaczej wytłumaczyd fakt, że już po upływie dwóch lat po „Podatku 

żywnościowym", w roku 1923, Lenin zaczął traktowad kooperację w inny sposób 

uważając, iż „kooperacja w naszych warunkach bardzo często pokrywa się w 

zupełności z socjalizmem"? („O kooperacji", Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 989). 

Jakżeż inaczej wytłumaczyd ten fakt, jak nie tym, że w ciągu tych dwóch lat 

przemysł socjalistyczny zdołał już wyrosnąd, a kapitalizm paostwowy nie przyjął 

się w należytym stopniu, wskutek czego Lenin zaczął traktowad kooperację już 

nie w powiązaniu z kapitalizmem paostwowym, lecz w powiązaniu z przemysłem 

socjalistycznym? 

Zmieniły się warunki rozwoju kooperacji. Musiało zmienid się również i ujęcie 

kwestii kooperacji. 
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Oto, na przykład, świetny urywek z broszury Lenina „O kooperacji" (1923 r.), 

rzucający światło na tę kwestię: 

„W warunkach kapitalizmu paostwowego* przedsiębiorstwa spółdzielcze różnią 

się od paostwowo-kapitalistycznych, po pierwsze, jako przedsiębiorstwa 

prywatne, i po drugie, jako kolektywne. W naszym obecnym ustroju* 

przedsiębiorstwa spółdzielcze różnią się od przedsiębiorstw prywatno-

kapitalistycznych jako przedsiębiorstwa kolektywne, ale nie różnią  się od 

przedsiębiorstw socjalistycznych, skoro ziemia, na której są zbudowane, oraz 

środki produkcji należą do paostwa, tj. do klasy robotniczej" („O kooperacji", Dz. 

wybr., t. II, cyt. wyd., str. 989). 

W tej niewielkiej cytacie rozstrzygnięte są dwa wielkie zagadnienia. Po pierwsze 

to, że „nasz obecny ustrój" nie jest kapitalizmem paostwowym. Po drugie to, że 

przedsiębiorstwa spółdzielcze, wzięte w powiązaniu „z naszym ustrojem", „nie 

różnią się" od przedsiębiorstw socjalistycznych. Sądzę, że trudno' wyrazid się 

jaśniej. Oto jeszcze jedno miejsce z tej samej broszury Lenina: „Zwykły wzrost 

kooperacji jest dla nas identyczny (poza wskazanym powyżej „niewielkim" 

wyjątkiem) ze wzrostem Socjalizmu, a wraz z tym zmuszeni jesteśmy przyznad 

gruntowną zmianę całego naszego punktu widzenia na socjalizm" (patrz tamże, 

str. 990). 

Rzecz jasna, że w broszurze „O kooperacji" mamy do' czynienia z nową oceną 

kooperacji, czego nie chce uznad i co usilnie przemilcza nowa opozycja wbrew 

faktom, wbrew oczywistej prawdzie, wbrew leninizmowi. 

Co innego — kooperacja, rozpatrywana w powiązaniu z kapitalizmem 

paostwowym, a co innego—kooperacja, rozpatrywana w powiązaniu z 

przemysłem socjalistycznym. 

Z tego nie należy jednak wyprowadzad wniosku, że pomiędzy „Podatkiem 

żywnościowym" a broszurą „O kooperacji" leży przepaśd. Jest to oczywiście 

niesłuszne. Dośd powoład się, na przykład, na następujący urywek z „Podatku 

żywnościowego", żeby od razu uchwycid nierozerwalny związek — w sprawie 

oceny kooperacji — pomiędzy „Podatkiem żywnościowym" a broszurą „O 

kooperacji". Urywek ten brzmi: 
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„Przejście od koncesji do socjalizmu jest to przejście od jednej formy wielkiej 

produkcji do innej formy wielkiej produkcji. Przejście od kooperacji drobnych 

posiadaczy do socjalizmu jest przejściem od drobnej produkcji do wielkiej, tj. 

przejściem bardziej złożonym, lecz za to mogącym ogarnąd w razie powodzenia 

szersze masy ludności, mogącym wyrwad głębsze i bardziej żywotne korzenie 

dawnych przedsocjalistycznych*, nawet. przedkapitalistycznych stosunków, 

najbardziej odpornych w sensie sprzeciwiania się wszelkiemu «nowatorstwu»" 

(Dz. wybr., t. II, cyt. wyd., str. 844—845). 

Z cytaty tej widad, że Lenin już w czasie „Podatku żywnościowego", kiedy nie 

mieliśmy jeszcze rozwiniętego przemysłu socjalistycznego, uważał za możliwe 

przekształcenie kooperacji w razie powodzenia w potężny środek walki przeciw 

stosunkom „przedsocjalistycznym", a więc i przeciw stosunkom 

kapitalistycznym. Sądzę, że ta właśnie myśl stała się w następstwie punktem 

wyjścia jego1 broszury „O kooperacji". Cóż jednak z tego wszystkiego wynika? 

Wynika z tego, że nowa opozycja ujmuje zagadnienie kooperacji nie po 

marksistowsku, lecz metafizycznie. Rozpatruje ona kooperację nie jako zjawisko' 

historyczne, wzięte w powiązaniu z innymi zjawiskami, w powiązaniu, 

powiedzmy, z kapitalizmem paostwowym (w 1921 r.) lub z przemysłem 

socjalistycznym (w r. 1923), lecz jako coś stałego i ukształtowanego raz na 

zawsze, jako „rzecz samą w sobie". 

Stąd błędy opozycji w kwestii kooperacji, stąd jej niewiara w rozwój wsi poprzez 

kooperację ku socjalizmowi, stąd zbaczanie opozycji na starą drogę, na drogę 

kapitalistycznego rozwoju wsi. 

Takie jest w ogólnych zarysach stanowisko nowej opozycji w praktycznych 

zagadnieniach budownictwa socjalistycznego. 

Wniosek z tego jest jeden: linia opozycji, o ile ma ona linię, wahania i chwiejnośd 

opozycji, jej niewiara i dezorientacja w obliczu trudności — prowadzą do 

kapitulacji przed elementami kapitalistycznymi naszego gospodarstwa. Jeśli 

bowiem NEP jest głównie odwrotem, jeśli socjalistyczny charakter przemysłu 

paostwowego ulega wątpliwości, jeśli kułak jest prawie wszechwładny, po 

kooperacji mało się można spodziewad, rola średniaka coraz bardziej upada, 
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nowa droga rozwoju wsi jest wątpliwa, partia niemal wyradza się, rewolucja zaś 

na Zachodzie nie jest jeszcze bliska, to cóż pozostaje po tym wszystkim w 

arsenale opozycji, na co liczy ona w* walce z elementami kapitalistycznymi 

naszego gospodarstwa? Nie podobna przecież iśd do walki samą tylko „Filozofią 

epoki". 

Rzecz jasna, że arsenał nowej opozycji jest nie do pozazdroszczenia, jeśli w ogóle 

można go nazwad arsenałem. To nie jest arsenał dla walki. Tym mniej dla 

zwycięstwa. 

Rzecz jasna, że gdyby partia porwała się do bitki z takim arsenałem, zgotowałaby 

sobie „w oka mgnieniu" zgubę — wypadłoby jej po prostu skapitulowad przed 

elementami kapitalistycznymi naszego gospodarstwa. 

Dlatego też XIV zjazd partii postąpił zupełnie słusznie, gdy uchwalił, że „walka o 

zwycięstwo' budownictwa socjalistycznego w ZSRR jest podstawowym zadaniem 

naszej partii"; że jednym z niezbędnych warunków rozwiązania tego zadania jest 

„walka z niewiarą w budownictwo socjalizmu w naszym kraju i z próbami 

rozpatrywania naszych przedsiębiorstw, będących przedsiębiorstwami „typu 

konsekwentnie socjalistycznego"" (Lenin), jako przedsiębiorstw „paostwowo-

kapitalistycznych"; że „takie prądy ideowe, uniemożliwiające świadomy 

stosunek mas do budownictwa socjalizmu w ogóle i przemysłu socjalistycznego 

w szczególności, mogą jedynie zahamowad wzrost socjalistycznych elementów 

gospodarstwa i ułatwid kapitałowi prywatnemu walkę z nimi"; że „zjazd uważa 

dlatego za niezbędną szeroką pracę wychowawczą w celu przezwyciężenia tych 

wypaczeo leninizmu" (patrz rezolucję do sprawozdania KC WKP(b)). 

Historyczne znaczenie XIV zjazdu WKP(b) polega na tym, że potrafił on obnażyd 

aż do podstaw błędy nowej opozycji, odrzucił precz jej niewiarę i biadania, 

nakreślił jasno i wyraźnie drogę dalszej walki o socjalizm, dal partii perspektywę 

zwycięstwa i przez to uzbroił proletariat w niezłomną wiarę w zwycięstwo 

budownictwa socjalistycznego. 

 

 


