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Mówiliśmy poprzednio1 w jakich warunkach lud nasz może przekształcid się z potencjalnej
siły rewolucyjnej w rzeczywistą, z potencjalnego rewolucjonisty — w rewolucjonistę
realnego. Obecnie wyłania się inne zagadnienie, równie istotne: jak wielka może byd w
danej chwili ta rzeczywista siła rewolucyjna ludu? Czy mamy prawo pokładad w niej zbyt
wielką nadzieję i ufnośd? Czy pozostawiona samej sobie zdoła ona urzeczywistnid
podstawowe zasady rewolucji społecznej?
Odpowiedzi na te pytania powinny z jednej strony określid stopieo możliwego, pożądanego
udziału ludu w rewolucji, z drugiej zaś rolę, jaką będzie musiała odegrad w niej rewolucyjna
mniejszośd. Rozumie się samo przez się, że im mniej elementów rewolucyjnych istnieje
wśród ludu, im bardziej znikoma jest jego siła rewolucyjna, tym mniejsza będzie jego rola w
dziele urzeczywistnienia „przewrotu socjalnego” i tym większe znaczenie, tym większą
władzę i wpływy musi mied rewolucyjna mniejszośd. I odwrotnie, udział ludu w rewolucji
powinien byd tym większy, im więcej lud zawiera w sobie elementów rewolucyjnych.
Jest to równie bezsporne i oczywiste, jak to, że dwa razy dwa jest cztery.
Co w ogóle określa siłę rewolucyjną jakiegoś środowiska społecznego?
Określają ją głównie dwa czynniki: z jednej strony charakter ideałów tego środowiska, z
drugiej — jego stosunek do otaczającej rzeczywistości.
Ideały te mogą byd konserwatywne (jeżeli dążą do zachowania wszystkich lub niektórych
najbardziej istotnych form historycznie ukształtowanego współżycia) bądź rewolucyjne (jeśli
dążą do usunięcia i przetworzenia tych form); stosunek zaś do otaczającej rzeczywistości
może byd bądź wrogi, bądź przyjazny.
Jakie są ideały społeczne naszego ludu? Jaki jest jego stosunek do otaczającej
rzeczywistości?
Jego ideał społeczny — to samorządna wspólnota gminna, podporządkowanie jednostki
gromadzie, prawo prywatnego użytkowania, ale bynajmniej nie prywatnego posiadania
ziemi, wzajemna poręka, braterska solidarnośd wszystkich członków gminy, a więc jest to
ideał o wyraźnym zabarwieniu komunistycznyma. Oczywiście, od form życia warunkujących
ten ideał bardzo daleko jeszcze do zupełnego komunizmu; komunizm zawarty jest w nich,
można powiedzied, w ziarnie, w zalążku. Ziarno to może się rozwinąd, lecz może również
zmarnied, wszystko zależy od tego, w jakim kierunku będzie się rozwijało nasze życie
gospodarcze. Jeśli będzie się rozwijało — tak jak to się dzieje obecnie — w kierunku postępu
burżuazyjnego, to nie ulega wątpliwości, że naszą gminę (a zatem i nasze ideały ludowe)
spotka los gminy zachodnioeuropejskiej: zginie, jak zginęła gmina w Anglii, Niemczech,
Włoszech, Hiszpanii i Francji. Lecz jeśli rewolucja w porę zbuduje tamę dla szybko mknących
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Wprawdzie w niektórych miejscowościach w Rosji gminne władanie ziemią już nie istnieje, a jednak nawet
i tam ideał ludowy nie zatracił jeszcze całkowicie charakteru komunistycznego, nawet i tam w świadomości
ludu własne ja, wola jednostki zaciera się i niknie wobec pojęd o gminie wiejskiej, o gromadzie . - Przypis
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fal postępu burżuazyjnego, jeśli powstrzyma jego nurt i nada mu inny, wręcz przeciwny
kierunek, wówczas nie ulega wątpliwości, że przy życzliwej opiece nasza obecna gmina
przekształci się stopniowo w gminę-komunę.
Teraz wszakże stanęła ona u .rozstajnych dróg: jedna prowadzi do panowania komunizmu,
druga — do panowania indywidualizmu; nasza wspólnota gminna pójdzie tam, dokąd
pchnie ją życie. Jeśli zaś życie nie pchnie jej ani w jedną, ani w drugą stronę — na zawsze
pozostanie u rozstajnych dróg. Sama nie posiada nic takiego, co mogłoby ją popchnąd
naprzód lub wstecz; wszystkie jej składniki są w stanie równowagi stałej. Oto dlaczego ani
na włos nie zmieniła się w ciągu kilku wieków, oto dlaczego pozostawiona samej sobie może
in statu quo przetrwad jeszcze tysiące, miliony latb.
Od form współżycia zależą ideały przez te formy zrodzone, Jeżeli formy współżycia są
konserwatywne, jeśli nie mają żadnej wewnętrznej tendencji rozwojowej, to konserwatyzm
ten odbije się na zrodzonych przez nie ideałach.
I rzeczywiście, ideał społeczny naszego ludu nie wychodzi poza skostniałe formy jego
bytowania. Poza swą od wieków uświęconą zwyczajową formą posiadania ziemi, poza
patriarchalną czołobitnością wobec biurokracji, czołobitnością, która weszła mu w krew,
poza biernym podporządkowaniem się jednostki gromadzie, poza swymi tradycyjnymi
stosunkami rodzinnymi itp. — lud niczego nie widzi i nie chce o niczym wiedzied. Dajcie mu
.możnośd urządzenia swego życia według własnej woli, a przekonacie się, że nie wprowadzi
do niego żadnych zmian — owszem, rozpowszechni formy swego życia, swoją wspólnotę
gminną, swój „mir”, swą rodzinę, na te sfery, z których zostały one obecnie wyparte przez
postęp burżuazyjny, ale też tylko do tego ograniczy się jego działalnośd reformatorska i
ukaże nam się ten sam dawny chłopski świat z jego zaśniedziałymi, skostniałymi
podstawami, z jego niewzruszonym konserwatyzmem.
Tak więc pozytywne ideały naszego chłopstwa nie są jeszcze rewolucyjne; nie mogą byd
ideałami rewolucji. Nawet najszersze i najpełniejsze ich urzeczywistnienie tylko nieznacznie
przybliży nas ku ostatecznemu celowi rewolucji społecznej — ku triumfowi komunizmu.
Po to, by przybliżyd się do tego celu, by przygotowad grunt dla komunizmu, musimy wnieśd
nowe elementy, nowe czynniki do historycznie ukształtowanego ustroju ludowej gminy;
winny to byd takie elementy, takie czynniki, które byłyby zdolne wyprowadzid ją ze stanu
równowagi stałej, zepchnąd z wysiedzianego miejsca, pchnąd na drogę rozwoju
komunistycznego. Na próżno jednak szukalibyśmy w ideale ludowym jakiegokolwiek
wyobrażenia o tych nowych elementach, -nowych czynnikach; on ich jeszcze nie zna, są mu
jeszcze obce; znajdziemy je tylko w socjalistycznym światopoglądzie rewolucyjnej
mniejszości. Oto dlaczego ideał głoszony przez tę mniejszośd, jako ideał o szerszych
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horyzontach i bardziej rewolucyjny, powinien w czasie rewolucji dominowad nad ideałem
ludowym. Lud nie jest w stanie zbudowad na gruzach starego świata takiego nowego
świata, który byłby zdolny iśd z postępem, rozwijad się w kierunku urzeczywistnienia ideału
komunistycznego; dlatego przy budowie tego nowego świata nie może i nie powinien
odgrywad decydującej, przewodniej roli. Rola ta należy wyłącznie do rewolucyjnej
mniejszości.
Jeśli jednak lud nie ma istotnego znaczenia jako pozytywna siła rewolucyjna (tj. z punktu
widzenia jego pozytywnych ideałów), to może ma on znaczenie jako siła burzycielska, jako
siła rewolucyjnej negacji?
Istotnie, lud nasz jest odwiecznym wrogiem właścicieli ziemskich i władz. I jedni, i drudzy
łupią go, wyzyskują, wyciskają z niego najlepsze soki… i jednych, i drugich nienawidzi do
głębi… Skoro tylko nienawiśd ta znajdzie sobie swobodne ujście — lud jednym potężnym
zrywem zniszczy obecnych obrooców i strażników danego status quo — odbierze sobie
zabraną mu ziemię, zburzy wszystko, co dotychczas dusiło i uciskało jego „mir”, jego
wspólnotę gminną, okrutnie zemści się na swych wrogach. Ale dalej nie pójdzie.
Burząc instytucje obce, wrogie wobec tych form współżycia, do których przywykł, niszcząc
swych bezpośrednich wrogów, zagarniając ich dobytek, lud, bardziej wolny, bardziej
zadowolony, mający bardziej zapewniony byt, powróci do swego „sanctuarium”, do swego
„miru”, do swej gminy, do swej rodziny. Jego świat wewnętrzny, stare, tradycyjne formy
jego życia pozostaną nienaruszone, on je kocha, ceni i nie pozwoli ich tknąd.
W ten sposób nawet w dziele zniszczenia siła rewolucyjna naszego ludu może mied
znaczenie jedynie względne. W oparciu o nią, korzystając z niej, mniejszośd rewolucyjna
zniszczy bezpośrednich wrogów rewolucji i usunie początkowe przeszkody, stojące na
drodze praktycznej realizacji ideałów społeczno-rewolucyjnych. Lecz mniejszośd ta nie może
na tym poprzestad. Musi ona wnieśd swą burzącą, rewolucyjną działalnośd również do
samego wnętrza życia chłopskiego — musi dążyd do usunięcia z tego życia form starych,
wrogich wobec komunistycznego postępu, zastępując je formami najbardziej
przystosowanymi do jego potrzeb.
Właśnie jednak po to, by mied możnośd kontynuowania swej burzącej, rewolucyjnej
działalności w tych sferach, w których trudno liczyd na czynne poparcie i współdziałanie
większości ludu — właśnie po to mniejszośd rewolucyjna powinna mied siłę, władzę i
autorytet. Im większa będzie ta siła, im bardziej stanowcza i energiczna będzie ta władza,
tym pełniej i wszechstronniej zrealizują się idee rewolucji socjalnej i tym łatwiej da się
uniknąd starcia z konserwatywnymi elementami ludu.
Tak więc stosunek mniejszości rewolucyjnej do ludu i udział ludu w rewolucji może byd
określony w sposób następujący: mniejszośd rewolucyjna, wyzwalając lud od
przygniatającego uczucia strachu i przerażenia wobec istniejącej władzy, otwiera przed nim
możliwości ujawnienia siły burząco-rewolucyjnej i w oparciu o tę siłę, umiejętnie
skierowując ją ku zniszczeniu bezpośrednich wrogów rewolucji, burzy osłaniające ich
twierdze i pozbawia wszelkich środków oporu oraz przeciwdziałania. Następnie, korzystając
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ze swej siły i autorytetu, wnosi do warunków życia ludu nowe, postępowo-komunistyczne
elementy; przesuwa to życie z jego odwiecznych fundamentów, ożywia nowym duchem
jego zastygłe i zaskorupiałe formy.
W swej działalności reformatorskiej mniejszośd rewolucyjna nie powinna liczyd na czynne
poparcie ludu.
Rewolucyjna rola ludu kooczy się z chwilą, gdy zburzy on uciskające go instytucje, zniweczy
swych bezpośrednich tyranów-wyzyskiwaczy.
Ponieważ jednak, z jednej strony, ideały rewolucyjne nie będą kolidowały z codziennymi,
realnymi potrzebami ludu, a z drugiej strony, reformy wprowadzane przez mniejszośd
będzie przenikał ten sam duch solidarności opartej na wspólnocie gminnej, jaki przenika
cały układ życia ludowego, przeto nie ma najmniejszych podstaw do obaw, że lud odmówi
rewolucjonistom swego biernego poparcia. Przeciwnie, mają oni wszelkie podstawy, aby na
takie właśnie poparcie liczyd: przecież ich rewolucyjny ideał to w ogólnych zarysach ten sam
konserwatywny ideał ludu, tylko rozwinięty w sposób bardziej pełny i wszechstronny w
pewnym określonym kierunku.
Wprowadzając ten ideał w życie, rewolucjoniści będą więc mogli do pewnego stopnia
opierad się na konserwatywnej sile ludu, tak jak poprzednio opierali się na jego sile
rewolucyjnej.
W ten sposób mniejszośd rewolucyjna, korzystając z burząco-rewolucyjnej siły ludu, zniszczy
wrogów rewolucji i opierając się na ogólnym duchu pozytywnego ideału ludu (tj. na
konserwatywnych siłach ludu) zbuduje podstawę nowej, rozumnej formy współżycia.
Oto ogólna formuła określająca względną rolę i udział w rewolucji obu tych czynników, od
których współdziałania zależy jej powodzenie. Formuła ta wypływa z logiczną konsekwencją
z poczynionej przez nas oceny charakteru i rozmiarów rzeczywistej siły rewolucyjnej
istniejącej obecnie w naszym ludzie.
Kto zgadza się z tą oceną, tego obowiązuje również nasza formuła. A któż się z nami nie
zgodzi, że burząco-rewolucyjna siła ludu może byd zastosowana jedynie wobec tych zjawisk
i czynników życia społecznego, które stoją poza wewnętrzną sferą egzystencji chłopskiej,
poza sferą jego patriarchalno–gminnych stosunków — że owa „wewnętrzna sfera
egzystencji” i owe „patriarchalno-gminne” formy współżycia są w oczach ludu czymś
świętym i nietykalnym? Kto nie zgodzi się z nami, że historycznie ukształtowane formy życia
ludu odznaczają się skrajnym skostnieniem i bezwładnością i że — co się z tym wiąże, takimi
samymi właściwościami musi się odznaczad ideał społeczny ludu? Lecz zgoda na te dwa
założenia oznacza zgodę na wypływający z nich wniosek dotyczący ogólnego charakteru
rzeczywistej siły rewolucyjnej ludu.
Uznając zaś ten wniosek, musimy byd konsekwentni. Nie możemy się sami okłamywad i byd
obłudni; musimy bez zmrużenia oka i bez zażenowania popatrzed prosto w twarz surowej
rzeczywistości.
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Musimy ze swego słownika na zawsze wykreślid płytkie i bezmyślne frazesy o jakimś
geniuszu ludu, frazesy zapożyczone od reakcjonistów-słowianofilów. Nie powinniśmy, nie
mamy prawa pokładad w ludzie zbyt wielkich nadziei i ufności. Nie trzeba mówid głupstw, że
jakoby lud „sam sobie pozostawiony” może dokonad rewolucji socjalnej i sam w sposób
najlepszy ukształtowad swój los… Lud jest niezbędnym czynnikiem rewolucji socjalnej, lecz
tylko wtedy, gdy mniejszośd rewolucyjna weźmie w swoje ręce sprawę tej rewolucji, gdy
będzie stale nadawad kierunek zarówno rewolucyjnym, jak i konserwatywnym siłom ludu.
Nie powinniśmy tego ukrywad. Nie trzeba się bad prawdy. Tylko tchórze odznaczają się
potrzebą schlebiania i płaszczenia się przed bożkami, które sami sobie stworzyli. My nie
mamy i nie powinniśmy mied żadnych bożków. Nie mamy po co chylid czoła przed ludem i
wywyższad go. Na odwrót, im surowiej będziemy się do niego odnosili, im szerzej będziemy
wypowiadali swój sąd o nim, tym większy okażemy mu szacunek i miłośd. Nie szanuje ludu
ten, kto mu schlebia. Nie kocha ludu i nie dba q jego szczęście ten, kto :z faryzeuszowskim
pochlebstwem zapewnia go, jakoby tylko on sam mógł siebie uratowad, ten, kto obarcza lud
całym ciężarem wielkiej sprawy rewolucji socjalnej2.
Wyzwolenie ludu przez sam lud — to ta sama teoria samopomocy ludu, pod której gromkimi
frazesami ekonomiści burżuazyjni starają się ukryd swój brak serca, swój egoistyczny
stosunek do cierpieo ludu i jego nieszczęśd. Ludzie, którzy bardziej biorą do serca te
cierpienia i nieszczęścia — uczciwi, oddani rewolucjoniści — muszą nie tylko rozumied, ale
także odczuwad całe zakłamanie tej teorii. Powinni wiedzied, że mit samopomocy ludu jest
wynalazkiem wrogów ludu, mającym służyd temu, by możliwie jak najdłużej utrzymad lud w
jego obecnym stanie bezradności. Dlatego każdy, kto uznaje i propaguje ten mit — jest
wrogiem ludu, przyjacielem i sprzymierzeocem (świadomym czy nieświadomym) jego
wyzyskiwaczy i grabieżców.
Lud nie może sam siebie wybawid, lud pozostawiony samemu sobie nie może ukształtowad
swego losu zgodnie ze swymi realnymi potrzebami, nie może przeprowadzid i
urzeczywistnid rewolucji socjalnej. Zgadzają się z tym nawet obroocy mitu samopomocy
ludu; lecz dodają przy tym obłudnie, że lud rzekomo tylko w chwili obecnej nie może nic dla
siebie uczynid, ale w najbliższej przyszłości, gdy będzie oświecony i zmądrzeje, niemożnośd
taka przestanie dlao istnied3.
Kłamstwo, bezczelne, oburzające kłamstwo. Dopóki lud będzie się znajdował w tych
warunkach ekonomicznych i politycznych, w jakich znajduje się obecnie — ani jego ideały,
ani stosunek do otaczającego go środowiska nie mogą się zmienid, a zatem i w przyszłości
pozostanie tak samo bezradny, jak dziś.
Dlatego też wszystkich ludzi, którzy pokładają jakiekolwiek nadzieje w fantastycznej
przyszłości, którzy w imię tej przyszłości gotowi są zwlekad ze sprawą rewolucji i głosid
koniecznośd wyczekiwania i cierpliwości — musimy uważad za obłudnych szarlatanów,
zamaskowanych wrogów ludu, lub po prostu za naiwnych głupców wierzących w cuda.
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Ani obecnie, ani w przyszłości lud pozostawiony samemu sobie nie jest w stanie
przeprowadzid rewolucji socjalnej. Tylko my, mniejszośd rewolucyjna, możemy to uczynid —
i musimy to uczynid możliwie najprędzej.

Przypisy:
1. Tkaczow nawiązuje do swego artykułu pt. Naszi iluzji
2. Chodzi tu o broszurę polemiczną Ławrowa Russkoj socjalno-riewolucjonnoj mołodiożi, w
której Ławrow, w przeciwieostwie do Tkaczowa, głosił, że jedynie lud zdolny jest dokonad
rewolucji, a młodzież rewolucyjna powinna go w tym utwierdzad „szepcząc mu: tyś jest
Bogiem, ty wszystko możesz. Wyrwij swój krzyż i zniszcz wrogów!”
3. Ławrow twierdził, że „bieg wypadków historycznych wskaże moment przewrotu i
przygotowanie do niego ludu rosyjskiego”.
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