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I 

SYTUACJA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA  
REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ 

 

Trzy okoliczności natury zewnętrznej zdecydowały o względnej łatwości, z jaką 
udało się rewolucji proletariackiej w Rosji rozbid kajdany imperializmu i obalid w 
ten sposób władzę burżuazji. 

Po pierwsze — okolicznośd, że Rewolucja Październikowa rozpoczęła się w 
okresie zaciekłej walki dwóch podstawowych grup imperialistycznych, anglo-
francuskiej i austriacko-niemieckiej, kiedy grupy te, zajęte śmiertelnymi 
zapasami między sobą, nie miały ani czasu, ani środków na udzielenie 
dostatecznej uwagi walce z Rewolucją Październikową. Okolicznośd ta miała 
ogromne znaczenie dla Rewolucji Październikowej, gdyż umożliwiła jej 
wykorzystanie zaciekłych stard w łonie imperializmu dla umocnienia i 
zorganizowania swoich sił. 

Po drugie — okolicznośd, że Rewolucja Październikowa rozpoczęła się w toku 
wojny imperialistycznej, kiedy sama logika rzeczy podprowadziła znękane wojną 
i spragnione pokoju masy pracujące do rewolucji proletariackiej jako do 
jedynego wyjścia z wojny. Okolicznośd ta miała doniosłe znaczenie dla Rewolucji 
Październikowej, gdyż dała jej w ręce potężną broo — pokój, ułatwiła jej 
połączenie przewrotu radzieckiego z położeniem kresu znienawidzonej wojnie i 
dzięki temu wzbudziła masową sympatię do niej zarówno na Zachodzie, wśród 
robotników, jak i na Wschodzie, wśród narodów uciśnionych. 

Po trzecie — istnienie potężnego ruchu robotniczego w Europie i fakt 
dojrzewania na Zachodzie i na Wschodzie kryzysu rewolucyjnego, wywołanego 
przez długotrwałą wojnę imperialistyczną. Okolicznośd ta miała dla rewolucji w 
Rosji nieocenione znaczenie, gdyż zapewniła jej w jej walce z imperializmem 
światowym wiernych sojuszników poza Rosją. 

Jednakże prócz okoliczności natury zewnętrznej również szereg sprzyjających 
warunków wewnętrznych ułatwił zwycięstwo Rewolucji Październikowej. 

Za główne spośród tych warunków należy uważad następujące: 

Po pierwsze, Rewolucja Październikowa miała po swojej stronie nader czynne 
poparcie ogromnej większości klasy robotniczej Rosji. 
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Po drugie, miała niewątpliwe poparcie biedoty chłopskiej i większości żołnierzy, 
spragnionych pokoju i ziemi. 

Po trzecie, na jej czele stała, jej siłą kierowniczą była tak wypróbowana partia, 
jak partia bolszewików, zawdzięczająca swą siłę nie tylko doświadczeniu i kształ-
towanej w ciągu wielu lat dyscyplinie, lecz również potężnym więziom łączącym 
ją z masami pracującymi. 

Po czwarte, Rewolucja Październikowa miała przeciwko sobie takich stosunkowo 
łatwych do pokonania wrogów, jak mniej lub bardziej słaba burżuazja rosyjska, 
jak ostatecznie zastraszona „buntami” chłopskimi klasa obszarników oraz partie 
ugodowe (mieoszewików i eserowców), które zupełnie zbankrutowały w toku 
wojny. 

Po piąte, miała ona do swej dyspozycji ogromne obszary młodego paostwa, na 
których mogła swobodnie manewrowad, cofad się, gdy tego wymagały warunki, 
odetchnąd, skupid swe siły itd. 

Po szóste, Rewolucja Październikowa mogła liczyd w swej walce z 
kontrrewolucją na dostateczną ilośd zasobów żywności, paliwa i surowców 
wewnątrz kraju. 

Połączenie tych okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wytworzyło swoistą 
sytuację, która zadecydowała o stosunkowej łatwości zwycięstwa Rewolucji 
Październikowej. 

Nie znaczy to oczywiście, że w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, w 
jakich się rozegrała Rewolucja Październikowa, nie było również minusów. Dośd 
wspomnied taki na przykład minus, jak pewne osamotnienie Rewolucji 
Październikowej, brak obok niej i w sąsiedztwie z nią kraju radzieckiego, o który 
by się mogła oprzed. Nie ulega wątpliwości, że przyszła rewolucja, na przykład w 
Niemczech, znalazłaby się pod tym względem w sytuacji korzystniejszej, 
ponieważ ma w sąsiedztwie kraj radziecki stanowiący tak poważną potęgę, jak 
nasz Związek Radziecki. Nie mówię już o takim minusie w sytuacji Rewolucji 
Październikowej, jak to, że proletariat nie stanowił większości w kraju. 

Jednakże minusy te uwypuklają tylko olbrzymie znaczenie owych swoistych 
warunków wewnętrznych i zewnętrznych Rewolucji Październikowej, o których 
była mowa wyżej. 

O tej swoistości nie wolno zapominad ani na chwilę. Pamiętad o niej należy 
zwłaszcza przy analizie wydarzeo niemieckich z jesieni 1923 roku. Pamiętad o 
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niej powinien przede wszystkim Trocki, podciągający pod jeden strychulec 
Rewolucję Październikową i rewolucję w Niemczech i nieokiełznanie atakujący 
komunistyczną partię Niemiec za jej rzeczywiste i rzekome błędy. 

„Rosji — mówi Lenin — w konkretnej, historycznie niezwykle oryginalnej 
sytuacji 1917 roku łatwo było rozpocząd rewolucję socjalistyczną, gdy 
tymczasem prowadzid ją dalej i doprowadzid do kooca będzie Rosji trudniej niż 
krajom europejskim. Już na początku roku 1918 wypadło mi wskazywad na tę 
okolicznośd, a dwuletnie doświadczenie późniejsze w zupełności potwierdziło 
słusznośd tego poglądu. Takich specyficznych warunków, jak: 1) możnośd 
połączenia przewrotu radzieckiego z zakooczeniem dzięki niemu wojny 
imperialistycznej, która niesłychanie znękała robotników i chłopów; 2) 
możnośd wykorzystywania przez pewien czas śmiertelnej walki dwóch 
stanowiących największe potęgi światowe grup drapieżców 
imperialistycznych, które to grupy nie mogły połączyd się przeciwko wrogowi 
radzieckiemu; 3) możnośd wytrwania w stosunkowo długotrwałej wojnie 
domowej, częściowo zawdzięczana olbrzymiemu obszarowi kraju i złym 
środkom komunikacji; 4) istnienie w łonie chłopstwa tak głębokiego 
burżuazyjno-demokratycznego ruchu rewolucyjnego, że partia proletariatu 
przejęła rewolucyjne żądania od partii chłopów (s.-r. , partii w swej większości 
skrajnie wrogiej bolszewizmowi) i od razu urzeczywistniła je dzięki zdobyciu 
władzy politycznej przez proletariat; — takich specyficznych warunków nie ma 
teraz w Europie zachodniej i o powtórzenie się takich lub podobnych 
warunków nie jest zbyt łatwo. Oto dlaczego między innymi — że pominiemy 
szereg innych przyczyn — Europie zachodniej jest trudniej niż nam rozpocząd 
rewolucję socjalistyczną” (patrz t. XXV, str. 205). 

Tych słów Lenina nie wolno zapominad. 
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II 

O DWÓCH WŁAŚCIWOŚCIACH REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ, CZYLI 
PAŹDZIERNIK A TEORIA „PERMANENTNEJ” REWOLUCJI TROCKIEGO 

 

Istnieją dwie właściwości Rewolucji Październikowej, których wyjaśnienie sobie 
jest konieczne przede wszystkim po to, by można było zrozumied wewnętrzny 
sens i historyczne znaczenie tej rewolucji. 

Cóż to za właściwości? 

Jest to, po pierwsze, fakt, że dyktatura proletariatu zrodziła się u nas jako 
władza, powstała na gruncie sojuszu proletariatu i mas pracującego chłopstwa, 
w którym to sojuszu proletariatowi przypada rola kierownicza wobec tych 
ostatnich. Jest to, po drugie, fakt, że dyktatura proletariatu utrwaliła się u nas w 
wyniku zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju, kraju słabo rozwiniętym pod 
względem kapitalistycznym, podczas gdy kapitalizm utrzymał się w innych 
krajach, bardziej rozwiniętych pod względem kapitalistycznym. Nie znaczy to 
oczywiście, że Rewolucja Październikowa nie ma innych charakterystycznych 
cech. Dla nas jednak ważne są teraz właśnie te dwie jej właściwości nie tylko 
dlatego, że one to wyrażają dobitnie istotę Rewolucji Październikowej, lecz i 
dlatego, że doskonale ujawniają oportunistyczny charakter teorii 
„permanentnej” rewolucji. 

Rozpatrzmy pokrótce te właściwości. 

Zagadnienie pracujących mas drobnej burżuazji miejskiej i wiejskiej, zagadnienie 
zdobycia tych mas dla sprawy proletariatu jest jednym z najważniejszych za-
gadnieo rewolucji proletariackiej. Kogo poprze w walce o władzę lud pracujący 
miast i wsi, burżuazję czy proletariat, czyją rezerwą się stanie — rezerwą 
burżuazji czy też rezerwą proletariatu — od tego zależą losy rewolucji i 
utrwalenie się dyktatury proletariatu. Rewolucje roku 1848 i 1871 we Francji 
upadły głównie dlatego, że rezerwy chłopskie znalazły się po stronie burżuazji. 
Rewolucja Październikowa zwyciężyła dlatego, że zdołała odebrad burżuazji jej 
rezerwy chłopskie, że zdołała przeciągnąd te rezerwy na stronę proletariatu — i 
proletariat okazał się w tej rewolucji jedyną siłą kierowniczą milionowych mas 
ludu pracującego miast i wsi. 
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Kto tego nie zrozumiał, ten nigdy nie zrozumie ani charakteru Rewolucji 
Październikowej ani istoty dyktatury proletariatu, ani swoistości polityki 
wewnętrznej naszej władzy proletariackiej. 

Dyktatura proletariatu nie jest to zwykła góra rządząca, „umiejętnie” „dobrana” 
troskliwą ręką „doświadczonego stratega” i „rozumnie opierająca się” na tych 
lub innych warstwach ludności. Dyktatura proletariatu jest to klasowy sojusz 
proletariatu i mas pracującego chłopstwa, mający na celu obalenie kapitału i 
ostateczne zwycięstwo socjalizmu, co wymaga, by siłą kierowniczą tego sojuszu 
był proletariat. 

Chodzi więc tu nie o to, czy się „trochę” nie doceni, czy „trochę” przeceni 
rewolucyjne możliwości ruchu chłopskiego, jak lubią się teraz wyrażad niektórzy 
dyplomatyczni obroocy „permanentnej rewolucji”. Chodzi tu o istotę nowego 
paostwa proletariackiego, które powstało w wyniku Rewolucji Październikowej. 
Chodzi tu o charakter władzy proletariackiej, o podstawy samej dyktatury 
proletariatu. 

„Dyktatura proletariatu — mówi Lenin — jest to szczególna forma sojuszu 
klasowego między proletariatem, awangardą ludu pracującego, a licznymi 
nieproletariackimi warstwami ludu pracującego (drobnomieszczaostwo, 
drobni posiadacze, chłopstwo, inteligencja itd.) lub ich większością — sojuszu 
przeciw kapitałowi, sojuszu mającego na celu całkowite obalenie kapitału, 
całkowite zdławienie oporu burżuazji i podejmowanych przez nią prób 
restauracji, sojuszu mającego na celu ostateczne stworzenie i utrwalenie 
socjalizmu” i patrz t. XXIV, str. 311). 

I dalej: 

„Dyktatura proletariatu, jeśli przetłumaczymy to łacioskie, naukowe, 
historyczno-filozoficzne wyrażenie na bardziej prosty język, oznacza, co 
następuje: tylko określona klasa, a mianowicie robotnicy miejscy i w ogóle 
robotnicy fabryczni, przemysłowi mogą kierowad całym ludem pracującym i 
wyzyskiwanym w walce o zrzucenie jarzma kapitału, w toku samego zrzucania, 
w walce o utrzymanie i utrwalenie zwycięstwa, w pracy nad stworzeniem 
nowego, socjalistycznego ustroju społecznego, w całej walce o zupełne 
zniesienie klas” (patrz t. XXIV, str. 336). 

Taka jest dana przez Lenina teoria dyktatury proletariatu. 

Jedna z charakterystycznych cech Rewolucji Październikowej polega na tym, że 
rewolucja ta jest klasyczną realizacją leninowskiej teorii dyktatury proletariatu. 
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Niektórzy towarzysze sądzą, że teoria ta jest teorią czysto „rosyjską”, dotyczącą 
tylko rzeczywistości rosyjskiej. To niesłuszne. To zupełnie niesłuszne. Mówiąc o 
masach pracujących klas nieproletariackich kierowanych przez proletariat Lenin 
ma na myśli nie tylko chłopów rosyjskich, lecz również elementy pracujące 
kresów Związku Radzieckiego, które do niedawna jeszcze stanowiły kolonie 
Rosji. Lenin zawsze twierdził, że bez sojuszu z tymi masami należącymi do innych 
narodowości proletariat Rosji nie będzie mógł zwyciężyd. W swych artykułach 
poświęconych kwestii narodowej i w przemówieniach na kongresach 
Kominternu Lenin mówił niejednokrotnie, że zwycięstwo rewolucji światowej 
niemożliwe jest bez rewolucyjnego sojuszu, bez rewolucyjnego bloku 
proletariatu krajów przodujących z uciskanymi narodami ujarzmionych kolonii. 
Cóż jednak ma się na myśli mówiąc o koloniach, jeśli nie te właśnie uciskane 
masy pracujące, a przede wszystkim masy pracującego chłopstwa? Któż nie wie, 
że kwestia wyzwolenia kolonu jest w istocie rzeczy kwestią wyzwolenia mas 
pracujących klas nieproletariackich od ucisku i wyzysku ze strony kapitału 
finansowego? 

Ale z tego wynika, że leninowska teoria dyktatury proletariatu nie jest teorią 
czysto „rosyjską”, lecz teorią obowiązującą dla wszystkich krajów. Bolszewizm 
nie jest zjawiskiem tylko rosyjskim. „Bolszewizm” — mówi Lenin — to „wzór 
taktyki dla wszystkich” (patrz tom XXIII, str. 386). 

Oto co charakteryzuje pierwszą właściwośd Rewolucji Październikowej. 

Jak się ma rzecz z teorią „permanentnej rewolucji” Trockiego z punktu widzenia 
tej właściwości Rewolucji Październikowej ? 

Nie będziemy się rozwodzid nad stanowiskiem Trockiego w roku 1905, kiedy „po 
prostu” zapomniał on o chłopstwie jako sile rewolucyjnej wysuwając hasło: „bez 
cara, a rząd — robotniczy”, tj. hasło rewolucji bez chłopstwa. Nawet Radek, ów 
dyplomatyczny obrooca „permanentnej rewolucji”, zmuszony jest teraz przy-
znad, że „permanentna rewolucja” w roku 1905 oznaczała „skok w próżnię” od 
rzeczywistości. Teraz już widad wszyscy przyznają, że tym „skokiem w próżnię” 
nie warto sobie nadal zawracad głowy. 

Nie będziemy się także rozwodzid nad stanowiskiem Trockiego w okresie wojny, 
powiedzmy w roku 1915, kiedy w swym artykule „Walka o władzę”, wychodząc z 
założenia, że „żyjemy w epoce imperializmu”, że imperializm „przeciwstawia nie 
burżuazyjny naród staremu porządkowi, lecz proletariat — burżuazyjnemu 
narodowi”, doszedł do wniosku, że rewolucyjna rola chłopstwa musi się 
zmniejszad, że hasło konfiskaty ziemi nie ma już tego znaczenia, jakie miało 
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dawniej. Wiadomo, że Lenin analizując ten artykuł Trockiego oskarżał go wtedy 
o „negowanie” „roli chłopstwa”, mówiąc, że „Trocki w rzeczywistości pomaga 
liberalnym politykom robotniczym w Rosji, którzy przez «zaprzeczenie» roli 
chłopstwa rozumieją niechęd mobilizowania chłopów do rewolucji!” (patrz t. 
XVIII, str. 313). 

Przejdźmy lepiej do późniejszych prac Trockiego na ten temat, do prac z tego 
okresu, kiedy dyktatura proletariatu zdołała się już ugruntowad i kiedy Trocki 
miał możnośd sprawdzid w praktyce swą teorię „permanentnej rewolucji” i 
poprawid swoje błędy. Weźmy „Przedmowę” Trockiego do książki „Rok 1905” 
napisaną w roku 1922. Oto co mówi Trocki w tej „Przedmowie” o „per-
manentnej rewolucji”: 

„Właśnie w okresie między 9 stycznia a strajkiem październikowym 1905 roku 
skrystalizowały się te poglądy autora na charakter rozwoju rewolucyjnego 
Rosji, które otrzymały nazwę teorii «permanentnej rewolucji». Ta wymyślna 
nazwa wyrażała pogląd, że rewolucja rosyjska, która ma bezpośrednio przed 
sobą cele burżuazyjne, nie będzie jednak mogła poprzestad na nich. Rewolucja 
nie będzie mogła rozwiązad swych najbliższych zadao burżuazyjnych inaczej niż 
przez oddanie władzy proletariatowi. Ten zaś wziąwszy władzę w swe ręce nie 
będzie mógł ograniczyd się w rewolucji burżuazyjnymi ramami. Przeciwnie, 
właśnie dla zapewnienia sobie zwycięstwa awangarda proletariacka będzie 
musiała już w początkowym okresie swego panowania dokonad bardzo 
głębokich wyłomów nie tylko w feudalnej, lecz i w burżuazyjnej własności. 
Przy tym dojdzie do wrogich stard awangardy proletariackiej nie tylko ze 
wszystkimi ugrupowaniami burżuazji, które popierały ją w pierwszym okresie 
jej rewolucyjnej walki, lecz również z szerokimi masami chłopstwa, przy 
których pomocy objęła ona władzę. Sprzeczności w sytuacji rządu 
robotniczego w kraju zacofanym, o przytłaczającej większości ludności 
chłopskiej, będą mogły znaleźd rozwiązanie jedynie w skali międzynarodowej, 
na arenie światowej rewolucji proletariatu” *. 

Tak mówi Trocki o swej „permanentnej rewolucji”. 

Wystarczy tylko porównad ten cytat z przytoczonymi powyżej cytatami z dzieł 
Lenina o dyktaturze proletariatu, żeby zrozumied, jaka przepaśd dzieli 
leninowską teorię dyktatury proletariatu od teorii „permanentnej rewolucji” 
Trockiego. 
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Lenin mówi o sojuszu proletariatu z pracującymi warstwami chłopstwa jako o 
podstawie dyktatury proletariatu. U Trockiego zaś mamy „wrogie starcia” 
„awangardy proletariackiej” z „szerokimi masami chłopstwa”. 

Lenin mówi o kierowniczej roli proletariatu w stosunku do pracujących i 
wyzyskiwanych mas. U Trockiego zaś mamy „sprzeczności w sytuacji rządu 
robotniczego w kraju zacofanym, o przytłaczającej większości ludności 
chłopskiej”. 

Według Lenina rewolucja czerpie swe siły przede wszystkim wśród robotników i 
chłopów samej Rosji. Według Trockiego zaś niezbędne siły czerpad można jedy-
nie „na arenie światowej rewolucji proletariatu”. 

Cóż jednak zrobimy, jeśli rewolucji międzynarodowej sądzone jest przyjśd z 
opóźnieniem? Czy istnieje jakikolwiek przebłysk nadziei dla naszej rewolucji? 
Trocki nie pozostawia nam żadnej nadziei, albowiem „sprzeczności w sytuacji 
rządu robotniczego... będą mogły znaleźd swe rozwiązanie jedynie... na arenie 
światowej rewolucji proletariatu”. Według tego planu naszej rewolucji pozostaje 
tylko jedna perspektywa: wegetowad wśród własnych sprzeczności i gnid na pniu 
w oczekiwaniu rewolucji światowej. 

Co to jest dyktatura proletariatu według Lenina? 

Dyktatura proletariatu jest to władza opierająca się na sojuszu proletariatu i 
pracujących mas chłopstwa, sojuszu mającym na celu „zupełne obalenie 
kapitału”, „ostateczne stworzenie i utrwalenie socjalizmu”. 

Co to jest dyktatura proletariatu według Trockiego? 

Dyktatura proletariatu jest to władza wchodząca „we wrogie starcia” z 
„szerokimi masami chłopstwa” i szukająca rozwiązania „sprzeczności” jedynie 
„na arenie światowej rewolucji proletariatu”. 

Czym różni się ta „teoria permanentnej rewolucji” od znanej teorii 
mieoszewizmu negującej ideę dyktatury proletariatu? 

W gruncie rzeczy niczym. 

Nie ulega to wątpliwości. „Permanentna rewolucja” to nie jest zwykłe 
niedocenianie rewolucyjnych możliwości ruchu chłopskiego. „Permanentna 
rewolucja” jest to takie niedocenianie ruchu chłopskiego, które prowadzi do 
negowania leninowskiej teorii dyktatury proletariatu. 
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„Permanentna rewolucja” Trockiego jest odmianą mieoszewizmu. 

Tak ma się rzecz z pierwszą właściwością Rewolucji Październikowej. 

Co charakteryzuje drugą właściwośd Rewolucji Październikowej? 

Badając imperializm, zwłaszcza w okresie wojny, Lenin wykrył prawo 
nierównomierności, skokowości ekonomicznego i politycznego rozwoju krajów 
kapitalistycznych. Według tego prawa rozwój przedsiębiorstw, trustów, gałęzi 
przemysłu i poszczególnych krajów odbywa się nierównomiernie, nie w 
kolejności, która by się raz na zawsze ustaliła, nie w ten sposób, że pewien trust, 
pewna gałąź przemysłu lub pewien kraj ciągle przoduje, inne zaś trusty lub kraje 
tworzą szereg, w którym każdy następny trust czy kraj jest stale mniej rozwinięty 
od poprzedniego, lecz w drodze skoków, z przerwami w rozwoju jednych krajów 
i ze skokami naprzód w rozwoju innych krajów. Przy tym „w zupełności 
usprawiedliwione” dążenie prześciganych krajów do zachowania dawnych 
pozycji i równie „usprawiedliwione” dążenie krajów, które wysunęły się 
naprzód, do zagarnięcia nowych pozycji prowadzą do tego, że starcia wojenne 
krajów imperialistycznych są nieuniknioną koniecznością. Tak było na przykład z 
Niemcami, które przed półwiekiem były w porównaniu z Francją i Anglią krajem 
zacofanym. To samo należy powiedzied o Japonii w porównaniu z Rosją. 
Wiadomo jednak, że już na początku XX wieku Niemcy i Japonia dokonały 
takiego skoku, że Niemcy zdążyły prześcignąd Francję i zaczęły wypierad Anglię 
na rynku światowym, a Japonia — Rosję. Sprzeczności te spowodowały też, jak 
wiadomo, niedawną wojnę imperialistyczną. 

Prawo to opiera się na tym, że: 

1) „Kapitalizm przerósł w światowy system ucisku kolonialnego i finansowego 
dławienia olbrzymiej większości ludności świata przez garstkę krajów «przodują-
cych»„ (patrz przedmowa do francuskiego wydania „Imperializmu” Lenina, t. 
XIX, str. 74). 

2) „Podział tego «łupu» odbywa się pomiędzy 2—3 najpotężniejszymi w świecie, 
uzbrojonymi od stóp do głów drapieżnikami (Ameryka, Anglia, Japonia), które 
wciągają cały świat do swojej wojny o podział swego łupu” (patrz tamże). 

3) Wzrost sprzeczności wewnątrz światowego systemu ucisku finansowego i 
nieuchronnośd stard wojennych prowadzą do tego, że światowy front 
imperializmu staje się łatwo podatny na ciosy rewolucji, a przerwanie tego 
frontu przez poszczególne kraje staje się prawdopodobne. 
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4) Przerwanie to jest najprawdopodobniejsze w tych punktach i w tych krajach, 
gdzie łaocuch frontu impe-rialistycznego jest słabszy, tj. gdzie imperializm jest 
najmniej zabezpieczony, rewolucja zaś najłatwiej może nabrad rozmachu. 

5) Wobec tego zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju, jeśli nawet jest to kraj o 
słabiej rozwiniętej gospodarce kapitalistycznej, przy utrzymaniu się kapitalizmu 
w innych krajach, jeśli nawet są to kraje o bardziej rozwiniętej gospodarce 
kapitalistycznej, jest zupełnie możliwe i prawdopodobne. 

Takie są w dwóch słowach podstawy leninowskiej teorii rewolucji 
proletariackiej. 

Na czym polega druga właściwośd Rewolucji Październikowej? 

Druga właściwośd Rewolucji Październikowej polega na tym, że rewolucja ta jest 
wzorem zastosowania w praktyce leninowskiej teorii rewolucji proletariackiej. 

Kto nie zrozumiał tej właściwości Rewolucji Październikowej, ten nigdy nie 
zrozumie ani międzynarodowego charakteru tej rewolucji, ani jej kolosalnej 
potęgi międzynarodowej, ani jej swoistej polityki zagranicznej. 

„Nierównomiernośd rozwoju ekonomicznego i politycznego — mówi Lenin — 
oto bezwzględne prawo kapitalizmu. Stąd wynika, że możliwe jest zwycięstwo 
socjalizmu początkowo w niewielu lub nawet w jednym, z osobna wziętym 
kraju kapitalistycznym. Zwycięski proletariat tego kraju, po wywłaszczeniu 
kapitalistów i zorganizowaniu u siebie produkcji socjalistycznej, 
przeciwstawiłby się pozostałemu, kapitalistycznemu światu, przeciągając na 
swą stronę klasy uciskane innych krajów, wzniecając w nich powstanie przeciw 
kapitalistom, występując w razie konieczności nawet siłą zbrojną przeciwko 
klasom wyzyskującym i ich paostwom”. Albowiem „niemożliwe jest swobodne 
zjednoczenie narodów w ustroju socjalistycznym bez mniej lub bardziej 
długotrwałej, uporczywej walki republik socjalistycznych z paostwami 
opóźnionymi w swym rozwoju” (patrz t. XVIII, str. 232—233). 

Oportuniści wszystkich krajów twierdzą, że rewolucja proletariacka może 
rozpocząd się — jeśli według ich teorii ma się ona w ogóle gdziekolwiek 
rozpocząd — jedynie w krajach rozwiniętych pod względem przemysłowym, że 
im bardziej kraje te są rozwinięte pod względem przemysłowym, tym więcej jest 
szans zwycięstwa socjalizmu, przy czym możliwośd zwycięstwa socjalizmu w 
jednym kraju, w dodatku słabo rozwiniętym pod względem kapitalistycznym, 
jest według nich wykluczona jako coś zupełnie nieprawdopodobnego. Lenin już 
w czasie wojny opierając się na prawie nierównomiernego rozwoju paostw 
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imperialistycznych przeciwstawia oportunistom własną teorię rewolucji 
proletariackiej, teorię zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju, jeśli nawet jest to 
kraj słabiej rozwinięty pod względem kapitalistycznym. 

Wiadomo, że Rewolucja Październikowa w zupełności potwierdziła słusznośd 
leninowskiej teorii rewolucji proletariackiej. 

Jak przedstawia się sprawa „permanentnej rewolucji” Trockiego z punktu 
widzenia leninowskiej teorii zwycięstwa rewolucji proletariackiej w jednym 
kraju? 

Weźmy broszurę Trockiego „Nasza rewolucja” (1906 r.). 

Trocki pisze: 

„Bez bezpośredniego paostwowego poparcia ze strony proletariatu 
europejskiego klasa robotnicza Rosji nie zdoła się utrzymad przy władzy i 
przekształcid swego czasowego panowania w długotrwałą socjalistyczną 
dyktaturę. Nie można o tym wątpid ani chwili”. 

O czym mówi ten cytat? Ależ o tym, że zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju, w 
danym wypadku w Rosji, jest niemożliwe „bez bezpośredniego paostwowego 
poparcia ze strony proletariatu europejskiego”, tj. przed zdobyciem władzy 
przez proletariat europejski. 

Co ma wspólnego ta „teoria” z tezą Lenina o możliwości zwycięstwa socjalizmu 
„w jednym, z osobna wziętym kraju kapitalistycznym”? 

Rzecz jasna, że nie ma z nią nic wspólnego. Przypuśdmy jednak, że ta broszura 
Trockiego, wydana w roku 1906, kiedy trudno było określid charakter naszej 
rewolucji, zawiera mimowolne błędy i niezupełnie odpowiada poglądom 
Trockiego w późniejszym okresie. Zajmijmy się inną broszurą Trockiego, jego 
„Programem pokoju”, broszurą, która ukazała się przed Rewolucją 
Październikową 1917 roku i wydana została teraz (w roku 1924) ponownie w 
książce „1917”. W broszurze tej Trocki krytykuje leninowską teorię rewolucji 
proletariackiej, mówiącą o zwycięstwie socjalizmu w jednym kraju, i 
przeciwstawia jej hasło Stanów Zjednoczonych Europy. Twierdzi on, że 
zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju jest niemożliwe, że zwycięstwo 
socjalizmu możliwe jest jedynie jako zwycięstwo kilku głównych krajów Europy 
(Anglii, Rosji, Niemiec), które połączą się w Stany Zjednoczone Europy, albo też 
jest ono w ogóle niemożliwe. Mówi on wprost, że „zwycięska rewolucja w Rosji 
lub Anglii jest nie do pomyślenia bez rewolucji w Niemczech i odwrotnie”. 
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„Jedyny jako tako konkretny argument historyczny przeciwko hasłu Stanów 
Zjednoczonych — mówi Trocki — sformułowany został w szwajcarskim piśmie 
«Socjał-Demokrat» (ówczesny centralny organ bolszewików. — J. St.) w 
następującym zdaniu: «nierównomiernośd ekonomicznego i politycznego roz-
woju — oto bezwzględne prawo kapitalizmu». Stąd «Socjał- Demokrat» 
wyprowadzał wniosek, że możliwe jest zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju 
i nie ma wobec tego potrzeby uzależniad dyktatury proletariatu w każdym 
paostwie z osobna od utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, że rozwój 
kapitalizmu w rozmaitych krajach odbywa się nierównomiernie, to argument 
najzupełniej bezsporny. Ale sama owa nierównomiernośd jest bardzo 
nierównomierna. Poziom kapitalistyczny Anglii, Austrii, Niemiec czy Francji nie 
jest jednakowy. Ale w porównaniu z Afryką i Azją wszystkie te kraje stanowią 
kapitalistyczną «Europę», dojrzałą do rewolucji socjalnej. To, że żaden kraj nie 
powinien «czekad» na inne kraje w swej walce — to prawda elementarna, 
którą pożytecznie jest powtarzad i należy powtarzad, by idei równoległej akcji 
międzynarodowej nie zastępowała idea wyczekującej międzynarodowej 
bezczynności. Nie czekając na innych rozpoczynamy i prowadzimy walkę na 
gruncie narodowym z całkowitym przeświadczeniem, że nasza inicjatywa 
będzie bodźcem do walki w innych krajach; gdyby zaś to nie nastąpiło, to na 
próżno byśmy się spodziewali — świadczy o tym zarówno doświadczenie 
historyczne, jak i rozumowanie teoretyczne — że na przykład rewolucyjna 
Rosja mogłaby się ostad wobec konserwatywnej Europy lub że socjalistyczne 
Niemcy mogłyby istnied izolowane w świecie kapitalistycznym”. 

Jak widzicie, mamy tutaj tę samą teorię, wedle której regułą jest równoczesne 
zwycięstwo socjalizmu w głównych krajach Europy — teorię wyłączającą 
leninowską teorię rewolucji mówiącą o zwycięstwie socjalizmu w jednym kraju. 

Rzecz oczywista, dla zupełnego zwycięstwa socjalizmu, dla osiągnięcia zupełnej 
gwarancji przed przywróceniem dawnego ustroju niezbędne są wspólne wysiłki 
proletariuszy kilku krajów. Rzecz oczywista, gdyby rewolucja nasza nie miała 
poparcia proletariatu Europy, proletariat Rosji nie mógłby się ostad wobec 
ogólnego naporu, zupełnie tak samo ruch rewolucyjny na Zachodzie nie mógłby 
się bez poparcia rewolucji w Rosji rozwijad w tym tempie, w jakim zaczął się 
rozwijad po zwycięstwie dyktatury proletariatu w Rosji. Rzecz oczywista, 
poparcie jest nam potrzebne. Jednakże co oznacza poparcie naszej rewolucji 
przez proletariat zachodnio-europejski? Czy sympatia robotników europejskich 
do naszej rewolucji, czy ich gotowośd pokrzyżowania imperialistycznych planów 
interwencji — czy wszystko to jest poparciem, poważną pomocą? Bezwzględnie 
tak. Bez takiego poparcia, bez takiej pomocy nie tylko ze strony robotników 
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europejskich, lecz i ze strony krajów kolonialnych i zależnych, sytuacja dyktatury 
proletariatu w Rosji byłaby nader trudna. Czy te sympatie i ta pomoc, wespół z 
potęgą naszej Armii Czerwonej i gotowością robotników i chłopów Rosji do 
osłonięcia własną piersią socjalistycznej ojczyzny — czy to wszystko dotychczas 
wystarczało do odparcia ataków imperialistów i zdobycia warunków nie-
zbędnych do poważnej pracy na polu budownictwa? Tak jest, wystarczało. Czy 
sympatie te wzrastają, czy zmniejszają się? Niewątpliwie wzrastają. Czy mamy 
zatem pomyślne warunki nie tylko do tego, aby pchnąd naprzód sprawę 
organizacji gospodarki socjalistycznej, lecz i do tego, aby ze swej strony udzielid z 
kolei poparcia zarówno robotnikom zachodnio-europejskim, jak i uciskanym 
narodom Wschodu? Tak jest, mamy. świadczą o tym wymownie siedmioletnie 
dzieje dyktatury proletariatu w Rosji. Czy można zaprzeczyd temu, że rozpoczął 
się już u nas potężny przypływ entuzjazmu pracy? Nie, nie można zaprzeczyd. 

Jakie znaczenie może mied po tym wszystkim oświadczenie Trockiego, że 
rewolucyjna Rosja nie mogłaby się ostad wobec konserwatywnej Europy? 

Może ono mied tylko jedno znaczenie: po pierwsze, Trocki nie wyczuwa 
wewnętrznej potęgi naszej rewolucji; po drugie, Trocki nie rozumie 
nieocenionego znaczenia poparcia moralnego, którego udzielają naszej 
rewolucji robotnicy Zachodu i chłopi Wschodu; po trzecie, Trocki nie dostrzega 
niemocy wewnętrznej, która toczy obecnie imperializm. 

Pochłonięty krytyką leninowskiej teorii rewolucji proletariackiej, Trocki 
niechcący pobił na głowę samego siebie w broszurze „Program pokoju”, która 
wyszła w r. 1917 i wydana została ponownie w roku 1924. 

Ale może i ta broszura Trockiego jest również przestarzała, może z jakichś 
względów przestała odpowiadad obecnym jego poglądom? Weźmy późniejsze 
prace Trockiego, napisane po zwycięstwie rewolucji proletariackiej w jednym 
kraju, w Rosji. Weźmy na przykład napisane w roku 1922 „Posłowie” Trockiego 
do nowego wydania broszury „Program pokoju”. Oto co pisze Trocki w tym 
„Posłowiu”: 

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

Tak mówi Trocki, jawnie grzesząc przeciwko rzeczywistości i uporczywie usiłując 
uratowad „permanentną rewolucję” przed ostateczną klęską. 

Wynika stąd, że chodbyśmy nie wiem co zrobili — do stworzenia społeczeostwa 
socjalistycznego nie tylko „nie doszliśmy”, lecz nawet „nie zbliżyliśmy się”. 
Okazuje się, że ktoś tam żywił nadzieję na „porozumienia ze światem 
kapitalistycznym”, ale z tych porozumieo też, jak widad, nic nie wychodzi, bo 
chodbyśmy nie wiem co zrobili, „rzeczywistego rozwoju gospodarki socjali-
stycznej” nie osiągniemy, dopóki proletariat nie zwycięży „w głównych krajach 
Europy”. 

No, a ponieważ zwycięstwa na Zachodzie jeszcze nie ma, przeto rewolucji w 
Rosji pozostaje „do wyboru”: albo zgnid na pniu, albo wyrodzid się w paostwo 
burżuazyjne. 

Nie bez powodu Trocki już od dwóch lat prawi o „wyrodzeniu się” naszej partii. 

Nie bez powodu Trocki przepowiadał w zeszłym roku „zagładę” naszego kraju. 

Jak pogodzid tę dziwną „teorię” z teorią Lenina o „zwycięstwie socjalizmu w 
jednym kraju”? 

Jak pogodzid tę dziwną „perspektywę” z perspektywą Lenina na to, że nowa 
polityka ekonomiczna da nam możnośd „zbudowad fundament ekonomiki 
socjalistycznej”? 

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

Jak pogodzid tę „permanentną” beznadziejnośd Trockiego z następującymi na 
przykład słowami Lenina: 

„Istotnie, władza paostwa nad wszystkimi wielkimi środkami 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 ze spółdzielczości, z samej tylko spółdzielczości, 
którą dawniej traktowaliśmy pogardliwie jako kramikarską i którą pod 
pewnym względem mamy prawo traktowad tak samo obecnie w okresie nepu 
— czyż to nie wszystko, co jest niezbędne do zbudowania społeczeostwa 
całkowicie socjalistycznego? Nie jest to jeszcze zbudowanie społeczeostwa 
socjalistycznego, lecz jest to wszystko, co jest niezbędne i wystarczające do 
tego zbudowania” (patrz t. XXVII, str. 392). 

Rzecz jasna, że nie ma tutaj, bo też nie może byd, żadnej zgodności. 
„Permanentna rewolucja” Trockiego jest zaprzeczeniem leninowskiej teorii 
rewolucji proletariackiej i odwrotnie — leninowska teoria rewolucji 
proletariackiej jest zaprzeczeniem teorii „permanentnej rewolucji”. 

Niewiara w siły i zdolności naszej rewolucji, niewiara w siły i zdolności 
proletariatu rosyjskiego — oto podłoże teorii „permanentnej rewolucji”. 

Dotychczas podkreślano zazwyczaj jedną stronę teorii „permanentnej rewolucji” 
— niewiarę w rewolucyjne możliwości ruchu chłopskiego. Teraz gwoli spra-
wiedliwości należy tę stronę uzupełnid drugą stroną — niewiarą w siły i 
zdolności proletariatu Rosji. 
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Czym różni się teoria Trockiego od zwykłej teorii mieoszewizmu, że zwycięstwo 
socjalizmu w jednym kraju, na dobitek zacofanym, jest niemożliwe bez 
uprzedniego zwycięstwa rewolucji proletariackiej „w głównych krajach Europy 
zachodniej”? 

W gruncie rzeczy — niczym. 

Nie ulega to wątpliwości. Teoria „permanentnej rewolucji” Trockiego jest 
odmianą mieoszewizmu. 

W ostatnich czasach w prasie naszej rozmnożyli się zgnili dyplomaci, którzy 
starają się przemycid teorię „permanentnej rewolucji” jako coś, co da się 
pogodzid z leninizmem. Oczywiście, powiadają oni, teoria ta okazała się 
nieprzydatna w roku 1905. Ale błąd Trockiego polega na tym, że zbytnio 
wybiegał wówczas naprzód usiłując zastosowad do warunków roku 1905 to, 
czego nie można było wówczas zastosowad. Później jednak, powiadają oni, na 
przykład w październiku 1917 roku, kiedy rewolucja zdążyła już w pełni dojrzed, 
teoria Trockiego okazała się przecież zupełnie na miejscu. Nie trudno domyślid 
się, że najgłówniejszym z tych dyplomatów jest Radek. Posłuchajcie tylko: 

„Wojna wykopała przepaśd między chłopstwem dążącym do zdobycia ziemi i 
do pokoju a partiami drobnomieszczaoskimi; wojna oddała chłopstwo pod 
kierownictwo klasy robotniczej i jej awangardy — partii bolszewików. Stała się 
możliwa nie dyktatura klasy robotniczej i chłopstwa, lecz dyktatura klasy 
robotniczej opierającej się na chłopstwie. To, co Róża Luksemburg i Trocki 
wysuwali w roku 1905 przeciw Leninowi (tj. „permanentna rewolucja”. — J. 
St.), okazało się w rzeczywistości drugim etapem rozwoju historycznego”. 

Tutaj co słowo, to przekręcenie. 

Nieprawda, że w czasie wojny „stała się możliwa nie dyktatura klasy robotniczej 
i chłopstwa, lecz dyktatura klasy robotniczej opierającej się na chłopstwie”. 
Faktycznie rewolucja lutowa 1917 roku była urzeczywistnieniem dyktatury 
proletariatu i chłopstwa w swoistym splocie z dyktaturą burżuazji. 

Nieprawda, że teorię „permanentnej rewolucji”, którą Radek wstydliwie 
przemilcza, wysunęli w roku 1905 Róża Luksemburg i Trocki. W rzeczywistości 
teoria ta została wysunięta przez Parvusa i Trockiego. Teraz, po dziesięciu 
miesiącach, Radek poprawia się i uważa za potrzebne zjechad Parvusa za 
„permanentną rewolucję”. Sprawiedliwośd jednak żąda od Radka, żeby zjechał 
on również kompana Parvusa — Trockiego. 



19 
 

Nieprawda, że „permanentna rewolucja”, odrzucona przez rewolucję 1905 roku, 
okazała się słuszna w „drugim etapie rozwoju historycznego”, tj. podczas 
Rewolucji Październikowej. Cały przebieg Rewolucji Październikowej, cały jej 
rozwój wykazał i dowiódł zupełnej bezpodstawności teorii „permanentnej 
rewolucji”, zupełnej niemożliwości pogodzenia jej z zasadami leninizmu. 

Słodziutkie mowy i zgniła dyplomacja nie zasłonią ziejącej przepaści, jaka dzieli 
teorię „permanentnej rewolucji” od leninizmu. 

 

III 

O PEWNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH TAKTYKI BOLSZEWIKÓW W OKRESIE 
PRZYGOTOWYWANIA PAŹDZIERNIKA 

 

Aby zrozumied taktykę bolszewików w okresie przygotowywania Października, 
trzeba koniecznie wyjaśnid sobie przynajmniej niektóre szczególnie ważne 
właściwości tej taktyki. Jest to tym bardziej niezbędne, że w licznych broszurach 
o taktyce bolszewików dośd często pomija się te właśnie jej charakterystyczne 
cechy. 

Cóż to za właściwości? 

Pierwsza właściwośd. Słuchając Trockiego można pomyśled, że historia 
przygotowania Października ma tylko dwa okresy, okres wywiadu i okres 
powstania, a co ponadto — to wymysł szatana. Czym była manifestacja 
kwietniowa 1917 roku? „Manifestacja kwietniowa, która wzięła kurs «bardziej 
na lewo», niż należało, była wypadem wywiadowczym w celu sprawdzenia 
nastrojów mas i stosunku między nimi a większością w Radach”. A czym była 
demonstracja lipcowa 1917 roku? Zdaniem Trockiego — „w gruncie rzeczy 
sprawa i tym razem sprowadziła się do nowych, szerszych wywiadów w nowym, 
wyższym etapie ruchu”. Czyż trzeba jeszcze dodawad, że demonstracja 
czerwcowa 1917 roku, zorganizowana na żądanie naszej partii, powinna byd, 
według Trockiego, tym bardziej nazwana „wywiadem”. 

Tak więc okazuje się, że już w marcu 1917 roku bolszewicy mieli gotową armię 
polityczną z robotników i chłopów i jeśli ani w kwietniu, ani w czerwcu, ani w 
lipcu nie puszczali jej w ruch celem dokonania powstania, lecz zajmowali się 
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wyłącznie „wywiadem”, to działo się tak dlatego i tylko dlatego, że „dane wy-
wiadu” nie dawały wtedy pomyślnych „informacji”. 

Rzecz oczywista, że to uproszczone wyobrażenie o taktyce politycznej naszej 
partii nie jest niczym innym, jak poplątaniem zwykłej taktyki wojennej z 
rewolucyjną taktyką bolszewików. 

W rzeczywistości wszystkie te demonstracje były przede wszystkim wynikiem 
żywiołowego naporu mas, wynikiem rwącego się na ulicę wzburzenia mas 
przeciw wojnie. 

W rzeczywistości rola partii polegała tu na tym, aby powstającym żywiołowo 
wystąpieniom mas nadad taką formę, tak nimi pokierowad, jak trzeba było w 
myśl rewolucyjnych haseł bolszewików. 

W rzeczywistości bolszewicy nie mieli, bo też nie mogli mied w marcu 1917 roku 
gotowej armii politycznej. Bolszewicy dopiero tworzyli taką armię (i utworzyli ją 
przed koocem października 1917 roku) w toku walki i stard klasowych od 
kwietnia do października 1917 roku, wykorzystując do jej tworzenia 
manifestację kwietniową, i demonstrację czerwcową i lipcową, i wybory do Dum 
dzielnicowych i miejskich, i walkę z korniłowszczyzną, i zdobycie Rad. Armia 
polityczna — to nie to samo co armia wojskowa. O ile dowództwo wojskowe 
rozpoczyna wojnę rozporządzając już gotową armią, to partia musi tworzyd swą 
armię w toku samej walki, w toku stard klasowych, w miarę tego, jak same masy 
przekonują się na gruncie własnego doświadczenia o słuszności haseł partii, o 
słuszności jej polityki. 

Oczywiście, każda taka demonstracja rzucała jednocześnie pewne światło na 
niewidoczny dla oka stosunek sił, dawała pewien wywiad, lecz wywiad był tutaj 
nie celem demonstracji, lecz jej naturalnym wynikiem. 

Analizując wydarzenia przed powstaniem w październiku i porównując je z 
wydarzeniami w okresie kwiecieo—lipiec Lenin mówi: 

 

„Sprawa ma się właśnie inaczej niż przed 20—21 kwietnia, 9 czerwca, 3 lipca, 
bo wtedy było żywiołowe wzburzenie, któregośmy jako partia albo nie 
uchwytywali (20 kwietnia), albo któreśmy hamowali i ujmowali w formy 
pokojowej demonstracji (9 czerwca i 3 lipca). Wtedy bowiem wiedzieliśmy 
dobrze, że Rady nie są jeszcze nasze, że chłopi jeszcze ufają drodze 
Liberdana—Czernowa, a nie drodze bolszewickiej (powstaniu), że wobec tego 
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większośd ludu nie może byd po naszej stronie, że zatem powstanie jest 
przedwczesne” (patrz t. XXI, str. 345). 

 

Rzecz jasna, że sam tylko „wywiad” wiele nie da. 

Chodzi więc widocznie nie o „wywiad”, lecz o to, że: 

1) partia w ciągu całego okresu przygotowywania Października niezmiennie 
opierała się w swej walce na żywiołowym przypływie masowego ruchu 
rewolucyjnego; 

2) opierając się na żywiołowym przypływie partia niepodzielnie zachowała w 
swym ręku kierowanie ruchem; 

3) to kierowanie ruchem ułatwiało jej formowanie masowej armii politycznej dla 
Powstania Październikowego; 

4) taka polityka nie mogła nie doprowadzid do tego, że całośd przygotowao do 
Października odbyła się pod kierownictwem jednej partii, partii bolszewików; 

5) takie przygotowanie Października doprowadziło z kolei do tego, że w wyniku 
Powstania Październikowego władza znalazła się w rękach jednej partii, partii 
bolszewików. 

A więc niepodzielne kierowanie ruchem przez jedną partię, partię komunistów, 
jako moment podstawowy przygotowywania Października — taka jest cecha 
charakterystyczna Rewolucji Październikowej, taka jest pierwsza właściwośd 
taktyki bolszewików w okresie przygotowania Października. 

Nie trzeba chyba dowodzid, że gdyby taktyka bolszewików nie odznaczała się tą 
właściwością, zwycięstwo dyktatury proletariatu w warunkach imperializmu 
byłoby niemożliwe. 

Tym właśnie Rewolucja Październikowa różni się korzystnie od rewolucji 1871 
roku we Francji, gdzie rolę kierowniczą w rewolucji dzieliły między sobą dwie 
partie, z których żadnej nie można nazwad partią komunistyczną. 

Druga właściwośd. Przygotowywanie Października odbywało się zatem pod 
kierownictwem jednej partii, partii bolszewików. Jakże jednak partia kierowała 
tymi przygotowaniami, jakie realizowała wytyczne? Kierując nimi partia 
realizowała wytyczne izolowania partii ugodowych jako ugrupowao 
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najniebezpieczniejszych w rozstrzygającym okresie rewolucji, wytyczne 
izolowania eserowców i mieoszewików. 

Na czym polega podstawowa zasada strategiczna leninizmu?  

Polega ona na uznaniu, że: 

 

1) najniebezpieczniejszym oparciem społecznym wrogów rewolucji w okresie 
zbliżania się rozstrzygającego momentu rewolucji są partie ugodowe; 

2) obalenie wroga (caratu lub burżuazji) jest niemożliwe bez izolowania tych 
partii; 

3) główne uderzenia w okresie przygotowywania rewolucji winny wobec tego 
zmierzad do izolowania tych partii, do oderwania od nich szerokich mas 
pracujących. 

W okresie walki z caratem, w okresie przygotowywania rewolucji burżuazyjno-
demokratycznej (1905—1916) najniebezpieczniejszym oparciem społecznym 
caratu była partia liberalno-monarchistyczna, partia kadetów. Dlaczego? 
Dlatego że była partią ugodową, partią ugody między caratem a większością 
ludu: ogółem chłopstwa. Rzecz naturalna, że partia kierowała wtedy główne 
uderzenia przeciw kadetom, gdyż bez izolowania kadetów nie można było liczyd 
na zerwanie chłopstwa z caratem, a bez osiągnięcia tego zerwania nie można 
było liczyd na zwycięstwo rewolucji. Wielu nie rozumiało wtedy tej właściwości 
strategii bolszewickiej i oskarżało bolszewików o zbytnie „kadetożerstwo” 
twierdząc, że walka z kadetami „przesłania” bolszewikom walkę z głównym 
wrogiem — z caratem. Ale te bezpodstawne zarzuty świadczyły po prostu o 
niezrozumieniu strategii bolszewickiej, wymagającej izolowania partii ugodowej 
w tym celu, żeby ułatwid, przybliżyd zwycięstwo nad głównym wrogiem. 

Nie trzeba chyba dowodzid, że bez takiej strategii hegemonia proletariatu w 
rewolucji burżuazyjno-demokratycznej byłaby niemożliwa. 

W okresie przygotowywania Października środek ciężkości sił walczących 
przesunął się na nową płaszczyznę. Cara już nie było. Partia' kadetów z siły 
ugodowej stała się siłą rządzącą, panującą siłą imperializmu. Walka toczyła się 
już nie między caratem a ludem, lecz między burżuazją a proletariatem. W tym 
okresie najniebezpieczniejszym oparciem społecznym imperializmu były 
drobnomieszczaoskie partie demokratyczne, partie eserowców i mieoszewików. 
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Dlaczego? Dlatego że partie te były wtedy partiami ugodowymi, partiami ugody 
między imperializmem a masami pracującymi. Rzecz naturalna, że główne 
uderzenia bolszewików skierowane były wtedy przeciw tym partiom, gdyż bez 
izolowania tych partii nie można było liczyd na zerwanie mas pracujących z 
imperializmem, bez osiągnięcia zaś tego zerwania nie można było liczyd na zwy-
cięstwo rewolucji radzieckiej. Wielu nie rozumiało wtedy tej właściwości taktyki 
bolszewickiej, oskarżając bolszewików o „zbytnią nienawiśd” do eserowców i 
mieoszewików i o „zapomnienie” głównego celu. Jednakże cały okres 
przygotowywania Października świadczy wymownie o tym, że tylko dzięki takiej 
taktyce bolszewicy mogli zapewnid zwycięstwo Rewolucji Październikowej. 

Cechą charakterystyczną tego okresu jest dalsze rewolucjonizowanie się mas 
pracującego chłopstwa, ich rozczarowanie się do eserowców i mieoszewików, 
ich odejście od tych partii, ich zwrot ku bezpośredniemu skupieniu się wokół 
proletariatu jako jedynej konsekwentnie rewolucyjnej siły, zdolnej dad krajowi 
pokój. Dzieje tego okresu — to dzieje walki eserowców i mieoszewików z jednej 
strony, a bolszewików z drugiej o masy pracujące chłopstwa, o zdobycie tych 
mas. O losach tej walki zdecydowały: okres koalicyjny, okres kiereoszczyzny, 
wyrzeczenie się przez eserowców i mieoszewików konfiskaty ziemi obszarniczej, 
walka eserowców i mieoszewików o kontynuowanie wojny, czerwcowa 
ofensywa na froncie, kara śmierci dla żołnierzy, powstanie Korniłowa. A zade-
cydowały one o tych losach wyłącznie na korzyśd strategii bolszewickiej. 
Albowiem bez izolacji eserowców i mieo-szewików nie można było obalid rządu 
imperialistów, bez obalenia zaś tego rządu nie można było wyrwad się z wojny. 
Polityka izolacji eserowców i mieoszewików okazała się jedyną słuszną polityką. 

Tak więc izolacja partyj mieoszewików i eserowców jako podstawowa wytyczna 
kierowania przygotowaniem do Października — oto druga właściwośd taktyki 
bolszewików. 

Nie trzeba chyba dowodzid, że gdyby nie ta właściwośd taktyki bolszewików, 
sojusz klasy robotniczej i mas pracujących chłopstwa zawisłby w powietrzu. 

Rzecz charakterystyczna, że o tej właściwości taktyki bolszewickiej Trocki nic lub 
prawie nic nie mówi w swych „Naukach Października”. 

Trzecia właściwośd. Kierując przygotowaniem do Października partia realizowała 
zatem wytyczną izolowania partii eserowców i mieoszewików, wytyczną 
oderwania od nich szerokich mas robotników i chłopów. Jak jednak realizowała 
partia konkretnie tę izolację, w jakiej formie, pod jakim hasłem? Realizowała ją 
w formie rewolucyjnego ruchu mas domagających się władzy Rad, pod hasłem 
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„cała władza w ręce Rad”; realizowała ją w drodze walki o przekształcenie Rad z 
organów mobilizacji mas w organa powstania, w organa władzy, w aparat nowej 
paostwowości proletariackiej. 

Dlaczego bolszewicy uchwycili się właśnie Rad jako podstawowej dźwigni 
organizacyjnej, mogącej ułatwid izolowanie mieoszewików i eserowców, zdolnej 
posunąd naprzód sprawę rewolucji proletariackiej i powołanej do tego, aby 
podciągnąd milionowe masy pracujące do zwycięstwa dyktatury proletariatu? 

Co to są Rady? 

„Rady — mówił Lenin już we wrześniu 1917 roku — są nowym aparatem 
paostwowym, który daje, po pierwsze, siłę zbrojną robotników i chłopów, przy 
czym siła ta nie jest oderwana od ludu, jak siła dawnej armii stałej, lecz 
związana z nim jak najściślej; pod względem militarnym siła ta* jest bez 
porównan;a potężniejsza niż siła dawnych armii; pod względem rewolucyjnym 
niczym się nie da zastąpid. Po wtóre, aparat ten daje łącznośd z masami, z 
większością narodu, łącznośd tak ścisłą, nierozerwalną, łatwą do sprawdzenia i 
odnowienia, że o czymś podobnym w dawnym aparacie paostwowym nie 
mogło byd nawet mowy. Po trzecie, aparat ten ze względu na to, że pochodzi z 
wyboru i że skład jego może byd zmieniany wedle woli ludu, bez 
biurokratycznych formalności, jest o wiele bardziej demokratyczny niż 
poprzednie aparaty. Po czwarte, daje on ścisłą łącznośd z najrozmaitszymi 
zawodami ułatwiając przez to przeprowadzenie bez biurokracji 
najróżnorodniejszych, najgłębiej sięgających reform. Po piąte, daje formę 
organizacji awangardy, tj. najbardziej uświadomionej, najenergiczniejszej, 
przodującej części klas uciskanych, robotników i chłopów, stanowiąc w ten 
sposób aparat, za którego pośrednictwem awangarda klas uciskanych może 
mobilizowad, wychowywad, uczyd i prowadzid za sobą całe te klasy, ich 
olbrzymie masy, które stały dotychczas zupełnie poza obrębem życia 
politycznego, poza obrębem historii. Po szóste, umożliwia on łączenie zalet 
parlamentaryzmu z zaletami bezpośredniej i prostej demokracji, tj. łączenie w 
osobach wybieralnych przedstawicieli ludu zarówno funkcji prawodawczej, jak 
i wykonywania praw. W porównaniu z parlamentaryzmem burżuazyjnym jest 
to taki krok naprzód w rozwoju demokracji, który ma światowe znaczenie 
historyczne... 

Gdyby twórczośd mas ludowych i twórczośd klas rewolucyjnych nie stworzyła 
Rad, to rewolucja proletariacka byłaby w Rosji sprawą beznadziejną, gdyż przy 
pomocy dawnego aparatu proletariat niewątpliwie nie mógłby utrzymad 
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władzy, a nowego aparatu od razu stworzyd nie można” (patrz t. XXI, str. 258—
259). 

Oto dlaczego bolszewicy uchwycili się Rad jako podstawowego ogniwa 
organizacyjnego, mogącego ułatwid organizację Rewolucji Październikowej i 
utworzenie nowego potężnego aparatu paostwowości proletariackiej. 

Hasło „Cała władza w ręce Rad!” przeszło, z punktu widzenia swego 
wewnętrznego rozwoju, dwa stadia: pierwsze (do lipcowej porażki bolszewików, 
w okresie dwuwładzy) i drugie (po klęsce powstania Korniłowa). 

W pierwszym stadium hasło to oznaczało zerwanie bloku mieoszewików i 
eserowców z kadetami, utworzenie rządu radzieckiego z mieoszewików i 
eserowców (gdyż Rady były wtedy eserowsko-mieoszewickie), oznaczało prawo 
prowadzenia swobodnej agitacji przez opozycję (tj. przez bolszewików) i 
swobodną walkę partyj wewnątrz Rad; głosiliśmy je licząc na to, że dzięki takiej 
walce uda się bolszewikom zdobyd Rady i zmienid skład rządu radzieckiego w 
drodze pokojowego rozwoju rewolucji. Plan ten nie oznaczał oczywiście 
dyktatury proletariatu. Jednakże niewątpliwie ułatwiał przygotowanie 
warunków niezbędnych dla zapewnienia dyktatury, gdyż stawiając u władzy 
mieoszewików i eserowców i zmuszając ich do urzeczywistnienia w praktyce ich 
antyrewolucyjnej platformy przyśpieszał zdemaskowanie prawdziwego oblicza 
tych partii, przyśpieszał ich izolację, ich oderwanie od mas. Lipcowa porażka 
bolszewików przerwała jednak ten rozwój dając przewagę generalsko- -
kadeckiej kontrrewolucji i rzucając eserowców i mieoszewików w jej objęcia. 
Okolicznośd ta zmusiła partię do zdjęcia na pewien czas hasła „Cała władza w 
ręce Rad!” po to, aby wysunąd je znowu w warunkach nowego przypływu 
rewolucji. 

Klęska powstania Korniłowa zapoczątkowała drugie stadium. Hasło „Cała władza 
w ręce Rad!” stanęło znowu na porządku dziennym. Teraz jednak hasło to 
oznaczało już co innego niż w pierwszym stadium. Treśd jego zmieniła się do 
gruntu. Teraz hasło to oznaczało zupełne zerwanie z imperializmem i przejście 
władzy w ręce bolszewików, Rady bowiem były już w swej większości 
bolszewickie. Teraz hasło to oznaczało bezpośrednie dojście rewolucji do 
dyktatury proletariatu przez powstanie. Co więcej, teraz hasło to oznaczało 
zorganizowanie i paostwowe ukonstytuowanie się dyktatury proletariatu. 

Nieocenione znaczenie taktyki przekształcenia Rad w organa władzy 
paostwowej polegało na tym, że odrywała ona milionowe masy pracujące od 
imperializmu, demaskowała partie mieoszewików i eserowców jako narzędzie 
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imperializmu i podprowadzała te masy, że tak powiem, drogą bezpośrednią do 
dyktatury proletariatu. 

A więc polityka przekształcania Rad w organa władzy paostwowej jako niezwykle 
ważny warunek izolacji partii ugodowych i zwycięstwa dyktatury proletariatu — 
oto jest trzecia właściwośd taktyki bolszewików w okresie przygotowania 
Października. 

Czwarta właściwośd. Obraz byłby niepełny, gdybyśmy się nie zajęli 
zagadnieniem, jak i dlaczego udawało się bolszewikom przekształcid swe hasła 
partyjne w hasła milionowych mas, posuwające naprzód rewolucję, jak i 
dlaczego udawało im się przekonad o słuszności swej polityki nie tylko 
awangardę i nie tylko większośd klasy robotniczej, lecz i większośd ludu. 

Chodzi o to, że do zwycięstwa rewolucji, jeżeli rewolucja ta jest rzeczywiście 
ludowa, ogarniająca milionowe masy, nie wystarczy sama tylko słusznośd haseł 
partyjnych. Do zwycięstwa rewolucji niezbędny jest jeszcze jeden warunek, a 
mianowicie, by masy same na podstawie własnego doświadczenia przekonały 
się o słuszności tych haseł. Tylko wtedy hasła partii stają się hasłami samych 
mas. Tylko wtedy rewolucja staje się rewolucją rzeczywiście ludową. Jedna z 
własności taktyki bolszewików w okresie przygotowania Października polega na 
tym, że umiała ona słusznie określid te drogi i ich zwroty, które w sposób 
naturalny podprowadzają masy do zrozumienia haseł partii, do samego, że tak 
powiem, progu rewolucji, ułatwiając im w ten sposób odczucie, sprawdzenie, 
poznanie na podstawie własnego doświadczenia słuszności tych haseł. Inaczej 
mówiąc, jedna z właściwości taktyki bolszewików polega na tym, że nie miesza 
ona kierowania partią z kierowaniem masami, że widzi wyraźnie różnicę między 
kierowaniem pierwszego rodzaju a kierowaniem drugiego rodzaju, że jest zatem 
nauką nie tylko o kierowaniu partią, lecz i o kierowaniu milionowymi masami 
pracującymi. 

Poglądowym przykładem, w którym przejawia się ta właściwośd taktyki 
bolszewickiej, jest doświadczenie ze zwołaniem i rozpędzeniem Zgromadzenia 
Ustawodawczego. 

Wiadomo, że bolszewicy wysunęli hasło Republiki Rad już w kwietniu 1917 roku. 
Wiadomo, że Zgromadzenie Ustawodawcze jest parlamentem burżuazyjnym, z 
gruntu sprzecznym z podstawami Republiki Rad. Jak się to mogło stad, że 
bolszewicy zmierzając ku Republice Rad żądali jednocześnie od Rządu 
Tymczasowego natychmiastowego zwołania Zgromadzenia Ustawodawczego? 
Jak się to mogło stad, że bolszewicy nie tylko wzięli udział w wyborach, lecz 
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nawet sami zwołali Zgromadzenie Ustawodawcze? Jak się to mogło stad, że 
bolszewicy, na miesiąc przed powstaniem, uznawali możliwośd czasowej 
kombinacji Republiki Rad ze Zgromadzeniem Ustawodawczym w okresie 
przejścia od starego ustroju do nowego? 

„Stało się” to dlatego, że: 

1) idea Zgromadzenia Ustawodawczego była jedną z najbardziej popularnych 
idei wśród szerokich mas ludności; 

2) hasło natychmiastowego zwołania Zgromadzenia Ustawodawczego ułatwiło 
zdemaskowanie kontrrewolucyjnego charakteru Rządu Tymczasowego; 

3) aby zdyskredytowad w oczach mas ludowych ideę Zgromadzenia 
Ustawodawczego, trzeba było doprowadzid te masy z ich żądaniami ziemi, 
pokoju, władzy Rad do wrót Zgromadzenia Ustawodawczego i zetknąd je w ten 
sposób z rzeczywistym i żywym Zgromadzeniem Ustawodawczym; 

4) tylko w ten sposób można było ułatwid masom przekonanie się na podstawie 
własnego doświadczenia o kontrrewolucyjności Zgromadzenia Ustawodawczego 
i o konieczności jego rozpędzenia; 

5) wszystko to, rzecz naturalna, miało za przesłankę uznanie dopuszczalności 
czasowej kombinacji Republiki Rad ze Zgromadzeniem Ustawodawczym, która 
to kombinacja miała byd jednym ze środków przezwyciężenia Zgromadzenia 
Ustawodawczego; 

6) taka kombinacja, jeśliby doszło do jej urzeczywistnienia w warunkach 
przejścia całej władzy w ręce Rad, mogła oznaczad tylko podporządkowanie 
Zgromadzenia Ustawodawczego Radom, przekształcenie go w dodatek do Rad, 
jego bezbolesne obumieranie. 

Nie trzeba chyba dowodzid, że bez takiej polityki bolszewików rozpędzenie 
Zgromadzenia Ustawodawczego nie przeszłoby tak gładko, a późniejsze 
wystąpienia eserowców i mieoszewików pod hasłem „Cała władza w ręce 
Zgromadzenia Ustawodawczego” nie poniosłyby takiego kompletnego fiaska. 

„Uczestniczyliśmy — mówi Lenin — w wyborach do rosyjskiego parlamentu 
burżuazyjnego, do Zgromadzenia Ustawodawczego, we wrześniu—listopadzie 
1917 roku. Czy nasza taktyka była słuszna czy nie?... Czy we wrześniu—
listopadzie 1917 roku my, bolszewicy rosyjscy, nie mieliśmy prawa bardziej niż 
jacykolwiek komuniści zachodni uważad, że w Rosji parlamentaryzm przeżył 
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się politycznie? Oczywiście, mieliśmy to prawo, bo przecież chodzi nie o to, czy 
od dawna, czy też od niedawna istnieją parlamenty burżuazyjne, lecz o to, w 
jakim stopniu szerokie masy pracujące są gotowe (pod względem ideowym, 
politycznym, praktycznym) do przyjęcia ustroju radzieckiego i rozpędzenia lub 
zezwolenia na rozpędzenie parlamentu burżuazyjno-demokratycznego. że w 
Rosji we wrześniu—listopadzie 1917 roku klasa robotnicza miast, żołnierze i 
chłopi byli z powodu szeregu specjalnych warunków wyjątkowo dobrze 
przygotowani do przyjęcia ustroju radzieckiego i rozpędzenia najbardziej 
demokratycznego parlamentu burżua- zyjnego, jest to najzupełniej 
bezsprzeczny i całkowicie ustalony fakt historyczny. A jednak bolszewicy nie 
bojkotowali Zgromadzenia Ustawodawczego,' lecz brali udział w wyborach i 
przed i po zdobyciu władzy politycznej przez proletariat” (patrz t. XXV, str. 
201—202). 

Dlaczego bolszewicy nie bojkotowali Zgromadzenia Ustawodawczego? Dlatego, 
powiada Lenin, że: 

„Nawet na kilka tygodni przed zwycięstwem Republiki Radzieckiej, nawet po 
takim zwycięstwie udział w parlamencie burżuazyjno-demokratycznym nie 
tylko nie szkodzi rewolucyjnemu proletariatowi, lecz ułatwia mu możnośd 
wykazania zacofanym masom, dlaczego takie parlamenty zasługują na 
rozpędzenie, ułatwia pomyślne ich rozpędzenie, ułatwia «polityczne 
przezwyciężenie» parlamentaryzmu burżuazyjnego” (patrz tamże). 

Rzecz charakterystyczna, że Trocki nie rozumie tej właściwości taktyki 
bolszewickiej, sarkając na „teorię” kojarzenia Zgromadzenia Ustawodawczego z 
Radami jako na hilferdingowszczyznę. 

Nie rozumie on, że uznanie za dopuszczalne takiego skojarzenia, gdy aktualne 
jest hasło powstania i prawdopodobne zwycięstwo Rad oraz zwołanie 
Zgromadzenia Ustawodawczego jest jedyną rewolucyjną taktyką, nie mającą nic 
wspólnego z hilferdingowską taktyką przekształcenia Rad w dodatek do 
Zgromadzenia Ustawodawczego, że błąd niektórych towarzyszy w tej kwestii nie 
daje mu podstawy do szkalowania zupełnie słusznego stanowiska Lenina i partii 
w sprawie dopuszczalności „kombinowanej paostwowości” w pewnych 
warunkach (porównaj t. XXI, str. 338). 

Nie rozumie on, że bez swoistej polityki bolszewików obranej w stosunku do 
Zgromadzenia Ustawodawczego nie udałoby się im przeciągnąd na swoją stronę 
milionowych mas ludu, bez zdobycia zaś tych mas nie zdołaliby przekształcid 
Powstania Październikowego w głęboką rewolucję ludową. 
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Rzecz ciekawa, że Trocki sarka nawet na napotykane w artykułach bolszewików 
słowa „lud”, „demokracja rewolucyjna” itp. uważając, że marksiście nie przystoi 
ich używad. 

Trocki zapomina widocznie, że Lenin, ten niewątpliwy marksista, nawet we 
wrześniu 1917 roku, na miesiąc przed zwycięstwem dyktatury proletariatu, pisał 
o „konieczności niezwłocznego przejścia całej władzy w ręce rewolucyjnej 
demokracji z rewolucyjnym proletariatem na czele” (patrz t. XXI, str. 198). 

Trocki zapomina widocznie, że Lenin, ten niewątpliwy marksista, cytując znany 
list Marksa do Kugelmanna (kwiecieo 1871 roku) o tym, że zburzenie 
biurokratyczno-militarnego aparatu paostwowego jest wstępnym warunkiem 
każdej rzeczywiście ludowej rewolucji na kontynencie, pisze czarno na białym 
następujące słowa: 

„Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle głębokie spostrzeżenie Marksa, że 
zburzenie biurokratyczno-militarnej machiny paostwowej jest «wstępnym 
warunkiem każdej rzeczywiście ludowej rewolucji». To pojęcie rewolucji 
«ludowej» wydaje się dziwne w ustach Marksa i rosyjscy plechanowcy i 
mieoszewicy. ci zwolennicy Struwego, pragnący, by ich uważano za 
marksistów, mogliby bodaj że nazwad takie wyrażenie Marksa «lapsusem». 
Sprowadzili oni marksizm do takiego ubogo-liberalnego wypaczenia, że prócz 
przeciwstawienia rewolucji burżuazyjnej — rewolucji proletariackiej nic dla 
nich nie istnieje, a i to przeciwstawienie rozumieją w sposób w najwyższym 
stopniu martwy... 

W Europie roku 1871 w żadnym kraju na kontynencie proletariat nie stanowił 
większości ludu. Rewolucja «ludowa», wciągająca do ruchu rzeczywiście 
większośd, mogła byd ludową jedynie ogarniając i proletariat, i chłopstwo. 
Właśnie obie te klasy stanowiły wtedy «lud». Obie te klasy jednoczy to, że 
«biurokratyczno-militarna machina paostwowa» uciska je, dławi, wyzyskuje. 
Rozbid tę machinę, zdruzgotad ją — to leży rzeczywiście w interesie «ludu», 
jego większości, robotników i większości chłopów, to jest «wstępny warunek» 
swobodnego sojuszu biedoty chłopskiej z proletariuszami, a bez tak ego 
sojuszu demokracja jest nietrwała i niemożliwe jest przeobrażenie 
socjalistyczne” (patrz t. XXI, str. 395, 396). 

Tych słów Lenina zapominad nie wolno. 

A zatem umiejętnośd przekonywania mas na podstawie ich własnego 
doświadczenia o słuszności haseł partyjnych przez podciągnięcie tych mas do 
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pozycji rewolucyjnych — jako jeden z najważniejszych warunków zdobycia 
milionów ludzi pracy dla sprawy partii — oto czwarta właściwośd taktyki 
bolszewików w okresie przygotowania Października. 

Sądzę, że to, co powiedziałem, w zupełności wystarcza, aby zrozumied 
charakterystyczne cechy tej taktyki. 

 

IV 

REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA JAKO POCZĄTEK I PRZESŁANKA 
REWOLUCJI ŚWIATOWEJ 

 

Nie ulega wątpliwości, że uniwersalna teoria jednoczesnego zwycięstwa 
rewolucji w głównych krajach Europy, teoria niemożliwości zwycięstwa 
socjalizmu w jednym kraju okazała się teorią sztuczną, nieżywotną. 
Siedmioletnie dzieje rewolucji proletariackiej w Rosji przemawiają nie za tą 
teorią, lecz przeciw niej. Teoria ta jest nie do przyjęcia nie tylko jako schemat 
rozwoju rewolucji światowej, bo przeczy oczywistym faktom. Jest ona nie do 
przyjęcia tym bardziej jako hasło, ponieważ paraliżuje, a nie wyzwala inicjatywę 
poszczególnych krajów, uzyskujących skutkiem pewnych warunków hi-
storycznych możliwośd samodzielnego przerwania frontu kapitału, ponieważ 
pobudza nie do czynnego natarcia poszczególnych krajów na kapitał, lecz do 
biernego wyczekiwania momentu „powszechnego rozwiązania”, ponieważ 
kultywuje wśród proletariuszy poszczególnych krajów nie ducha rewolucyjnego 
zdecydowania, lecz ducha hamletowskich wahao, bo „a nuż inni nie poprą”. 
Lenin ma zupełną słusznośd mówiąc, że zwycięstwo proletariatu w jednym kraju 
jest „przypadkiem typowym”, że „jednoczesna rewolucja w szeregu krajów” 
może byd tylko „rzadkim wyjątkiem” (patrz t. XXIII, str. 354). 

Jednakże leninowska teoria rewolucji nie ogranicza się, jak wiadomo, do tej 
jednej strony sprawy. Jest ona zarazem teorią rozwoju rewolucji światowej *. 
Zwycięstwo socjalizmu w jednym kraju nie jest zadaniem, którego rozwiązanie 
stanowi cel sam w sobie. Rewolucja zwycięskiego kraju nie powinna uważad 
siebie za osiągnięcie ostatecznego celu, lecz za oparcie, za środek do 
przyśpieszenia zwycięstwa proletariatu we wszystkich krajach. Albowiem 
zwycięstwo rewolucji w jednym kraju, w danym wypadku w Rosji, jest nie tylko 
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produktem nierównomiernego rozwoju i wzmagającego się rozkładu 
imperializmu. Jest ono zarazem początkiem i przesłanką rewolucji światowej. 

Nie ulega wątpliwości, że drogi rozwoju rewolucji światowej nie są tak proste, 
jakby to się mogło wydawad 

dawniej, przed zwycięstwem rewolucji w jednym kraju, przed pojawieniem się 
rozwiniętego imperializmu, stanowiącego „przeddzieo rewolucji socjalistycznej”. 
Zaistniał bowiem taki nowy czynnik, jak działające w warunkach rozwiniętego 
imperializmu prawo nierównomiernego rozwoju krajów kapitalistycznych, 
mówiące onieuchronności stard wojennych, o ogólnym osłabieniu światowego 
frontu kapitału i o możliwości zwycięstwa socjalizmu w poszczególnych krajach. 
Zaistniał bowiem taki nowy czynnik, jak wielki kraj Rad, rozpościerający się 
między Zachodem a Wschodem, między ośrodkiem finansowego wyzysku świata 
a areną ucisku kolonialnego, kraj, który przez fakt swego istnienia rewolu-
cjonizuje cały świat. 

Wszystko to są takie czynniki (nie mówię o czynnikach innych, mniej ważnych), 
które nie mogą byd pominięte przy badaniu dróg rewolucji światowej. 

Dawniej uważano zazwyczaj, że rewolucja będzie rozwijad się w drodze 
równomiernego „dojrzewania” elementów socjalizmu przede wszystkim w 
krajach bardziej rozwiniętych, „przodujących”. Obecnie pogląd ten wymaga 
gruntownych zmian. 

„Wytworzył się teraz — mówi Lenin — taki układ stosunków 
międzynarodowych, że w Europie jedno z paostw — Niemcy — ujarzmione jest 
przez paostwa zwycięskie. Nastepnie szereg paostw — i to najstarszych 
paostw Zachodu — znalazło się skutkiem zwycięstwa w takich warunkach, że 
mogą one skorzystad z tego zwycięstwa dla poczynienia szeregu nikłych 
ustępstw swym klasom uciskanym — ustępstw, które bądź co bądź odwlekają 
w tych krajach ruch rewolucyjny i wytwarzają coś w rodzaju «pokoju 
społecznego»„. 

„Jednocześnie cały szereg krajów: Wschód Indie. Chiny itp. właśnie wskutek 
ostatniej wojny imperialistycznej zostało ostatecznie wytrąconych ze swej 
dotychczasowej koleiny. Rozwój ich ostatecznie potoczył się według 
ogólnoeuropejskiej modły kapitalistycznej Zaczął się w nich ogólnoeuropejski 
ferment. 
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dla całego świata jest obecnie rzeczą jasną, że zostały one wciągnięte do 
takiego rozwoju, który nie może nie doprowadzid do kryzysu całego 
kapitalizmu światowego”. 

Ze względu na to i w związku z tym „zachodnio-europejskie kraje 
kapitalistyczne zakooczą swój rozwój ku socjalizmowi... nie tak, jak tego 
oczekiwaliśmy dawniej. Kooczą go one nie przez równomierne «dojrzewanie» 
w nich socjalizmu, lecz w drodze wyzysku jednych paostw przez inne, w drodze 
połączenia wyzysku pierwszego spośród paostw pokonanych w czasie wojny 
imperialistycznej z wyzyskiem całego Wschodu. Z drugiej zaś strony Wschód 
ostatecznie wstąpił na drogę ruchu rewolucyjnego właśnie w wyniku tej 
pierwszej wojny imperialistycznej i został ostatecznie wciągnięty w ogólny wir 
światowego ruchu rewolucyjnego” (patrz t. XXVII, str. 415— 416). 

Jeśli dodad do tego fakt, że nie tylko kraje zwyciężone i kolonie są wyzyskiwane 
przez kraje zwycięskie, lecz i częśd krajów zwycięskich dostaje się w orbitę 
finansowego wyzysku najpotężniejszych krajów-zwycięzców — Ameryki i Anglii; 
że przeciwieostwa pomiędzy wszystkimi tymi krajami są niezwykle ważnym 
czynnikiem rozkładu imperializmu światowego; że prócz tych przeciwieostw 
istnieją jeszcze i rozwijają się bardzo głębokie przeciwieostwa wewnątrz 
każdego z tych krajów, że wszystkie te przeciwieostwa pogłębia i zaostrza fakt 
istnienia obok tych krajów wielkiej Republiki Rad — jeśli wziąd to wszystko pod 
uwagę, to otrzymamy mniej więcej wyczerpujący obraz swoistości sytuacji 
międzynarodowej. 

Najprawdopodobniej rewolucja światowa rozwijad się będzie w drodze 
rewolucyjnego odpadania szeregu nowych krajów od systemu paostw 
imperialistycznych, przy czym proletariusze tych krajów będą popierani przez 
proletariat paostw imperialistycznych. Widzimy, że pierwszemu krajowi, który 
odpadł, pierwszemu zwycięskiemu krajowi udzielają poparcia robotnicy i masy 
pracujące innych krajów. Bez tego poparcia nie mógłby się on utrzymad. Nie 
ulega wątpliwości, że poparcie to będzie coraz bardziej się wzmagad. Nie ulega 
jednak wątpliwości również to, że sam rozwój rewolucji światowej, sam proces 
odpadania od imperializmu szeregu nowych krajów odbywad się będzie tym 
prędzej i gruntowniej, im gruntowniej wzmacniad się będzie socjalizm w 
pierwszym zwycięskim kraju, im prędzej kraj ten przekształcad się będzie w bazę 
dalszego rozwijania rewolucji światowej, w dźwignię dalszego rozkładu 
imperializmu. 



33 
 

Jeśli słuszne jest twierdzenie, że ostateczne zwycięstwo socjalizmu w kraju, 
który się pierwszy wyzwolił, niemożliwe jest bez wspólnych wysiłków 
proletariuszy kilku krajów, to równie słuszne jest i to, że rewolucja światowa 
będzie się rozwijad tym prędzej i gruntowniej, im skuteczniejszej pomocy 
udzielad będzie pierwszy kraj socjalistyczny robotnikom i masom pracującym 
wszystkich pozostałych krajów. 

W czym powinna znaleźd wyraz ta pomoc? 

Powinna znaleźd wyraz, po pierwsze, w tym, aby zwycięski kraj „realizował 
maksimum tego, co można urzeczywistnid w jednym kraju d l a rozwoju, 
poparcia, rozbudzenia rewolucji we wszystkich krajach” (patrz Lenin, t. XXIII, str. 
385). 

Powinna znaleźd wyraz, po drugie, w tym, by „zwycięski proletariat” jednego 
kraju „po wywłaszczeniu kapitalistów i zorganizowaniu u siebie produkcji socja-
listycznej przeciwstawił się... pozostałemu, kapitalistycznemu światu, 
przeciągając na swoją stronę klasy uciskane innych krajów, wzniecając w nich 
powstanie przeciw kapitalistom, występując w razie konieczności nawet siłą 
zbrojną przeciwko klasom wyzyskującym i ich paostwom” (patrz Lenin, t. XVIII, 
str. 232—233). 

Charakterystyczna właściwośd tej pomocy ze strony kraju zwycięskiego polega 
nie tylko na tym, że pomoc ta przyśpiesza zwycięstwo proletariuszy innych 
krajów, lecz także i na tym, że ułatwiając to zwycięstwo tym samym zapewnia 
ona ostateczne zwycięstwo socjalizmu w pierwszym zwycięskim kraju. 

Najprawdopodobniej w toku rozwoju rewolucji światowej obok ognisk 
imperializmu w poszczególnych krajach kapitalistycznych i systemu tych krajów 
na całym świecie powstaną ogniska socjalizmu w poszczególnych krajach 
radzieckich i system tych ognisk na całym świecie, przy czym walka pomiędzy 
tymi dwoma systemami wypełniad będzie historię rozwijania się rewolucji 
światowej. 

„Albowiem — mówi Lenin — niemożliwe jest swobodne zjednoczenie 
narodów w ustroju socjalistycznym bez mniej lub bardziej długotrwałej, 
uporczywej walki republik socjalistycznych z paostwami spóźnionymi w swym 
rozwoju” (patrz tamże). 

światowe znaczenie Rewolucji Październikowej polega nie tylko na tym, że jest 
ona wielkim poczynaniem jednego kraju, który dokonał wyłomu w systemie 
imperializmu, oraz pierwszym ogniskiem socjalizmu w oceanie krajów 
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imperialistycznych, lecz również na tym, że stanowi ona pierwszy etap rewolucji 
światowej i potężną bazę jej dalszego rozwoju. 

Dlatego też nie mają słuszności nie tylko ci, którzy zapominając o 
międzynarodowym charakterze Rewolucji Październikowej ogłaszają zwycięstwo 
rewolucji w jednym kraju za zjawisko czysto narodowe i tylko narodowe. Nie 
mają słuszności również ci, którzy pamiętając o międzynarodowym charakterze 
Rewolucji Październikowej skłonni są do uważania tej rewolucji za coś biernego, 
powołanego jedynie do przyjęcia poparcia z zewnątrz. W rzeczywistości nie tylko 
Rewolucja Październikowa potrzebuje poparcia rewolucji w innych krajach, lecz 
również rewolucja w tych krajach potrzebuje poparcia Rewolucji 
Październikowej, aby przyśpieszyd i pchnąd naprzód sprawę obalenia 
imperializmu światowego. 

 

17 grudnia 1924 r. 

J. Stalin. „Na drodze do Października” GiZ, 1925 

 

 

 


