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ROZDZIAŁ I 

WALKA O STWORZENIE 

SOCJALDEMOKRATYCZNEJ PARTII ROBOTNICZEJ 

W ROSJI 

(Lata 1883—1901) 

I. Zniesienie poddaństwa chłopów i rozwój kapitalizmu przemysło- 
wego w Rosji. Pojawienie się nowoczesnego proletariatu prze- 
mysłowego. Pierwsze kroki ruchu robotniczego. 

Rosja carska później niż inne kraje wkroczyła na drogę kapita- 
listycznego rozwoju. Aż do lat 60-ych ubiegłego stulecia w Rosji było 
bardzo mało fabryk. Przeważała pańszczyźniana gospodarka szlachty 
obszarniczej. Za czasów poddaństwa chłopów przemysł nie mógł się 
należycie rozwijać. Przymusowa praca, pańszczyźniana dawała niską 
wydajność pracy w rolnictwie. Cały bieg rozwoju ekonomicznego na- 
kazywał zniesienie poddaństwa. Rząd carski, osłabiony klęską wojen- 
ną podczas kampanii krymskiej i nastraszony chłopskimi «buntami» 
przeciw obszarnikom, zmuszony był znieść w roku 1861 poddaństwo 
chłopów. 

Ale i po zniesieniu poddaństwa obszarnicy w dalszym ciągu uci- 
skali chłopów. Obszarnicy obrabowali chłopów odbierając im, odcina- 
jąc przy «wyzwalaniu» znaczną część ziemi, z której chłopi przedtem 
korzystali. Tę część ziemi chłopi zaczęli nazywać «odcinkami». 
Zmuszono chłopów do spłacania obszarnikom wykupu za swe «wy- 
zwolenie» — w wysokości około dwóch miliardów rubli. 

Po zniesieniu poddaństwa chłopi zmuszeni byli dzierżawić ziemię 
obszarniczą na niezmiernie ciężkich warunkach. Prócz pobierania 



czynszu pieniężnego za dzierżawę obszarnik częstokroć zmuszał 
chłopów do uprawiania za darmo określonej ilości ziemi obszarniczej 
chłopskimi narzędziami i końmi. Nazywało się to «odrobkiem», 
«pańszczyzną». Najczęściej chłop musiał za dzierżawienie ziemi płacić 
obszarnikowi w naturze ze swych zbiorów ilość równą połowie tych 
zbiorów. Nazywało się to robotą «za połowę». 

Tak więc pozostawał prawie ten sam stan rzeczy, co i za czasów 
poddaństwa, z tą jedynie różnicą, że teraz chłop był osobiście wolny, 
nie można go było sprzedać ani kupić jak rzecz. 

Najrozmaitszymi rabunkowymi sposobami (dzierżawa, kary) 
obszarnicy wyciskali z zacofanego gospodarstwa chłopskiego ostatnie 
soki. Podstawowa masa chłopstwa z powodu ucisku obszarniczego nie 
mogła ulepszać swej gospodarki. Stąd niezwykłe zacofanie rolnictwa 
w Rosji przedrewolucyjnej, które doprowadzało do częstych nieuro- 
dzajów i klęsk głodowych. 

Pozostałości gospodarki pańszczyźnianej, olbrzymie podatki i 
spłaty wykupowe na rzecz obszarników, które często przewyższały 
dochody gospodarstwa chłopskiego, doprowadzały masy chłopskie do 
ruiny i nędzy, zmuszały chłopów do opuszczania wsi w poszukiwaniu 
zarobków. Szli oni do fabryk. Fabrykanci otrzymywali tanią siłę 
roboczą. 

Ponad robotnikami i chłopami stała cała armia isprawników, 
uriadników*, żandarmów, policjantów, strażników, którzy bronili cara, 
kapitalistów, obszarników przeciwko masom pracującym, przeciwko 
masom wyzyskiwanym. Aż do roku 1903 stosowano kary cielesne. 
Mimo zniesienia poddaństwa, bito chłopów rózgami za najmniejsze 
przewinienie, za niepłacenie podatków. Policja i kozacy masakrowali 
robotników, zwłaszcza podczas strajków, gdy robotnicy porzucali 
pracę nie mogąc znieść ucisku fabrykantów. Robotnicy i chłopi nie 
mieli żadnych praw politycznych w Rosji carskiej. Samowładztwo 
carskie było najbardziej zajadłym wrogiem ludu. 

Rosja carska była więzieniem narodów. Liczne ludy Rosji carskiej, 
nie należące do narodowości rosyjskiej, były wyzute z wszelkich praw, 
bezustannie poniżane i znieważane. Rząd carski uczył Rosjan, by 
traktowali rdzenną ludność dzielnic narodowościowych jako niższą 
rasę, nazywał tę ludność oficjalnie «inorodcami», krzewił ku niej po- 

* isprawnik, uriadnik — urzędy policyjne w Rosji carskiej. — Red. przekł. poi. 



gardę i nienawiść. Rząd carski świadomie rozniecał waśnie narodowe, 
podżegał jeden naród przeciwko drugiemu, organizował pogromy 
żydowskie, rzezie tatarsko-ormiańskie na Zakaukaziu. 

W dzielnicach narodowościowych wszystkie lub prawie wszystkie 
urzędy państwowe zajmowali urzędnicy rosyjscy. Wszystkie sprawy 
w urzędach, w sądach prowadzono w języku rosyjskim. Zabraniano 
wydawania gazet i książek w językach ojczystych narodów uciskanych, 
w szkołach zabraniano nauczania w języku ojczystym. Rząd carski 
dążył do stłumienia wszelkich przejawów kultury narodowej, prze- 
prowadzał politykę przymusowej rusyfikacji innych narodowości. 
Carat występował w roli kata i dręczyciela ludów nie należących do 
narodowości rosyjskiej. 

Po zniesieniu poddaństwa chłopów kapitalizm przemysłowy 
w Rosji zaczął się dość szybko rozwijać, mimo pozostałości feuda- 
lizmu, które wciąż jeszcze ten rozwój hamowały. W ciągu 25 lat, od 
roku 1865 do 1890, liczba robotników w samych tylko wielkich fabry- 
kach i na kolejach zwiększyła się z 706 tyś. do 1.433 tysięcy, czyli 
przeszło dwukrotnie. 

Jeszcze szybciej zaczął się rozwijać wielki przemysł kapitalistyczny 
w Rosji w latach 9O-ych. W końcu lat 9o-ych liczba robotników w wiel- 
kich fabrykach, w przemyśle górniczym, na kolejach, tylko w 50 gu- 
berniach Rosji europejskiej wzrosła do 2.207 tysięcy, w całej zaś Rosji 
— do 2.792 tysięcy. 

Był to nowoczesny proletariat przemysłowy, który różnił się za- 
sadniczo od robotników fabryk okresu poddaństwa i od robotników 
drobnego, chałupniczego i wszelkiego innego przemysłu zarówno 
swym zespoleniem w wielkich przedsiębiorstwach kapitalistycznych 
jak też swymi bojowymi cechami rewolucyjnymi. 

Ożywienie przemysłowe w latach 9o-ych związane było przede 
wszystkim ze wzmożeniem budownictwa kolejowego. W ciągu dzie- 
sięciolecia (lata 1890—1900) zbudowano przeszło 21 tysięcy wiorst 
nowych linii kolejowych. Dla kolei trzeba było olbrzymiej ilości me- 
talu (na szyny, parowozy, wagony), trzeba było coraz więcej paliwa, 
węgla kamiennego i ropy naftowej. Pociągnęło to za sobą rozwój 
hutnictwa i przemysłu opałowego. 

W Rosji przedrewolucyjnej, podobnie jak we wszystkich krajach 
kapitalistycznych, po latach ożywienia przemysłowego następowały 
okresy kryzysów przemysłowych, zastoju w przemyśle, które bardzo 



ciężko odbijały się na klasie robotniczej, skazywały setki tysięcy ro- 
botników na bezrobocie i nędzę. 

Chociaż kapitalizm w Rosji po zniesieniu poddaństwa chłopów 
rozwijał się dość szybko, jednakże Rosja pozostawała w swym roz- 
woju ekonomicznym daleko w tyle poza innymi krajami kapitalisty- 
cznymi. Ogromna większość ludności trudniła się jeszcze rolnictwem. 
W swej słynnej książce «Rozwój kapitalizmu w Rosji» Lenin przyta- 
czał charakterystyczne dane powszechnego spisu ludności, przeprowa- 
dzonego w roku 1897. Okazało się, że w rolnictwie było zatrudnionych 
około pięciu szóstych całej ludności, w wielkim zaś i drobnym prze- 
myśle, w handlu, na kolejach i transporcie wodnym, w budownictwie, 
przy wyrębie lasów itd. zajęta była ogółem zaledwie szósta część lu- 
dności. 

Dowodzi to, że Rosja, mimo iż rozwijał się w niej kapitalizm, była 
krajem rolniczym, zacofanym pod względem ekonomicznym, krajem 
drobnomieszczańskim, czyli takim, w którym przeważało jeszcze 
drobnowłasnościowe, mało wydajne, indywidualne gospodarstwo 
chłopskie. 

Kapitalizm rozwijał się nie tylko w mieście, lecz również na wsi. 
Chłopstwo — ta najliczniejsza klasa Rosji przedrewolucyjnej, roz- 
padało się, rozwarstwiało. Na wsi spośród najbardziej zamożnych 
chłopów wydzielały się górne warstwy kułackie, burżuazja wiejska, 
z drugiej zaś strony wielu chłopów rujnowało się, zwiększała się liczba 
biedoty chłopskiej, wiejskich proletariuszy i półproletariuszy. Liczba 
zaś chłopów-średniaków zmniejszała się z roku na rok. 

W roku 1903 Rosja liczyła blisko 10 milionów zagród chłopskich. 
W swej broszurze «Do biedoty wiejskiej» Lenin obliczył, że z tej ilości 
zagród co najmniej trzy i pół miliona należało do chłopów nie posia- 
dających koni. Te bardzo biedne zagrody chłopskie obsiewały zazwy- 
czaj nieznaczny skrawek ziemi, pozostałą zaś ziemię chłopi ci wydzier- 
żawiali kułakom, a sami wędrowali za zarobkiem. Ze względu na swe 
położenie biedni chłopi najbardziej zbliżali się do proletariatu. Lenin 
nazywał ich wiejskimi proletariuszami lub półproletariuszami. 

Z drugiej strony, półtora miliona bogatych, kułackich zagród 
chłopskich (na ogólną ilość 10 milionów) zagarnęło w swe ręce połowę 
całego obszaru zasiewów chłopskich. Ta burżuazja chłopska wzboga- 
cała się uciskając biedotę i średnie chłopstwo, dorabiając się na pracy 



parobków i robotników dniówkowych i przekształcając się w kapita- 
listów rolnych. 

Już w 70-ych, a zwłaszcza w 8o-ych latach ubiegłego stulecia 
zaczęła się budzić świadomość wśród klasy robotniczej Rosji i rozpo- 
częła się walka klasy robotniczej z kapitalistami. Położenie robot- 
ników w Rosji carskiej było niezwykle ciężkie. W latach 80-ych dzień 
roboczy w fabrykach trwał co najmniej 121/2 godziny, a w przemyśle 
włókienniczym dochodził do 14—15 godzin. Szeroko stosowano 
wyzysk pracy kobiet i dzieci. Dzieci pracowały tyleż godzin, co i 
dorośli, a otrzymywały, podobnie jak kobiety, o wiele mniejszą 
płacę roboczą. Płaca robocza była niezmiernie niska. Większość ro- 
botników otrzymywała 7—8 rubli miesięcznie. Najlepiej opłacani 
robotnicy fabryk metalowych i hut otrzymywali najwyżej 35 rubli 
miesięcznie. Nie było żadnej ochrony pracy, co doprowadzało do 
masowych kalectw i śmierci robotników. Nie było ubezpieczenia ro- 
botników, pomocy lekarskiej udzielano tylko za opłatą. Niezmiernie 
ciężkie były warunki mieszkaniowe. W maleńkich klitkach, w kosza- 
rach robotniczych mieszkało po 10—12 robotników. Fabrykanci czę- 
sto oszukiwali robotników w obliczeniach, zmuszali ich do kupowania 
produktów po wygórowanej cenie w sklepach fabrykanckich, ogra- 
biali robotników przy pomocy kar. 

Robotnicy zaczęli się między sobą porozumiewać i wspólnie wy- 
suwać wobec właściciela fabryki żądania poprawy swego niezmiernie 
ciężkiego położenia. Porzucali pracę, czyli ogłaszali strajk. Pierwsze 
strajki w latach 70-ych i 80-ych wybuchały zwykle z powodu nie- 
zmiernie uciążliwych kar, oszukiwania robotników przy wypłacie, 
obniżania taryf. 

Wyprowadzeni z cierpliwości robotnicy podczas pierwszych straj- 
ków nieraz niszczyli maszyny, wybijali szyby w lokalach fabrycz- 
nych, rozbijali fabrykanckie sklepy i biura. 

Bardziej uświadomieni robotnicy zaczęli rozumieć, że dla sku- 
tecznej walki przeciwko kapitalistom potrzebna jest organizacja. 
Zaczęły powstawać związki robotnicze. 

W roku 1875 utworzył się w Odessie «Jużnorossijskij Sojuz Ra- 
boczich» (Związek Robotników Południowej Rosji). Pierwsza ta 
organizacja robotnicza istniała 8—9 miesięcy, po czym została rozgro- 
miona przez rząd carski. 



W Petersburgu w roku 1878 powstał «Siewiernyj Sojuz Russkich 
Raboczich» (Północny Związek Robotników Rosyjskich), na czele 
którego stali stolarz Chałturyn i ślusarz Obnorski. W programie tego 
związku powiedziane było, że co do swych zadań podziela on stano- 
wisko socjaldemokratycznych partii robotniczych Zachodu. Związek 
stawiał sobie jako cel ostateczny dokonanie rewolucji socjalistycz- 
nej — «obalenie istniejącego politycznego i ekonomicznego ustroju 
państwa, jako ustroju w najwyższym stopniu niesprawiedliwego». 
Jeden z organizatorów związku — Obnorski mieszkał jakiś czas za 
granicą, zapoznał się tam z działalnością marksistowskich partii so- 
cjaldemokratycznych i I Międzynarodówki, kierowanej przez Marksa. 
Odbiło się to na programie «Północnego Związku Robotników Ro- 
syjskich». Związek ten stawiał sobie jako najbliższe zadanie zdobycie 
wolności politycznej i praw politycznych dla ludu (wolności słowa, 
druku, prawa zgromadzeń i tak dalej). Wśród najpilniejszych żądań 
wymienione było również ograniczenie dnia roboczego. 

Liczba członków związku dochodziła do 200 osób, tyluż było 
sympatyków. Związek zaczynał brać udział w strajkach robotniczych, 
kierował nimi. Rząd carski rozbił także i ten związek robotniczy. 

Lecz ruch robotniczy w dalszym ciągu wzrastał, ogarniając coraz 
to nowe dzielnice. Lata 80-e wykazują dużą ilość strajków. W ciągu 
pięciu lat (lata 1881—1886) odbyło się przeszło 48 strajków z 80 
tysiącami strajkujących robotników. 

Szczególnie doniosłe znaczenie w dziejach ruchu rewolucyjnego 
miał wielki strajk, który wybuchł w roku 1885 w fabryce Morozowa 
w Oriechowo-Zujewie. 

W fabryce tej pracowało około 8 tysięcy robotników. Warunki 
pracy pogarszały się z każdym dniem: w latach między 1882 a 1884 
płacę roboczą redukowano pięć razy, przy czym w roku 1884 
taryfy od razu obniżono o czwartą część, czyli o 25 procent. Prócz 
tego fabrykant Morozow niesłychanie dręczył robotników karami. 
Jak się wydało na sądzie po strajku, z każdego zarobionego rubla 
potrącano robotnikowi na rzecz fabrykanta w postaci kary od 30 
do 50 kopiejek. Robotnicy nie mogli znieść tego rabunku i w styczniu 
1885 roku ogłosili strajk. Strajk był uprzednio zorganizowany. Kie- 
rował nim uświadomiony robotnik Piotr Moisiejenko, który był 
przedtem członkiem «Północnego Związku Robotników Rosyjskich» 
i posiadał już doświadczenie rewolucyjne. W przededniu strajku 



Moisiejenko wraz z innymi najbardziej świadomymi tkaczami opra- 
cował szereg żądań, skierowanych do fabrykanta; żądania te były 
zatwierdzone na tajnej naradzie robotniczej. Robotnicy domagali się 
przede wszystkim zniesienia rabunkowych kar. 

Strajk ten został stłumiony przy pomocy siły zbrojnej. Przeszło 
600 robotników aresztowano, kilkudziesięciu z nich oddano pod sąd. 

Podobne strajki miały miejsce w roku 1885 w fabrykach w Iwa- 
nowo-Wozniesieńsku. 

W następnym roku rząd carski, przestraszony wzrostem ruchu 
robotniczego, zmuszony był wydać ustawę o karach. Ustawa ta gło- 
siła, że pobrane za karę pieniądze powinny iść nie do kieszeni fabry- 
kanta, lecz na potrzeby samych robotników. 

Z doświadczenia strajku w fabryce Morozowa i innych strajków 
robotnicy zrozumieli, że wiele mogą uzyskać przy pomocy zorga- 
nizowanej walki. Ruch robotniczy zaczął wyłaniać ze swego środo- 
wiska zdolnych kierowników i organizatorów, którzy niezłomnie 
bronili interesów klasy robotniczej. 

Jednocześnie na tle wzrostu ruchu robotniczego, jak również pod 
wpływem zachodnio-europejskiego ruchu robotniczego, zaczynają 
powstawać w Rosji pierwsze organizacje marksistowskie. 

2. Narodnictwo i marksizm w Rosji. Plechanow i jego grupa «Wy- 
zwolenie Pracy». Walka Plechanowa z narodnictwem. Rozpo- 
wszechnienie marksizmu w Rosji. 

Zanim pojawiły się grupy marksistowskie, pracę rewolucyjną w 
Rosji prowadzili narodnicy, którzy byli przeciwnikami marksizmu. 

Pierwsza rosyjska grupa marksistowska powstała w roku 1883. 
Była to grupa «Oswobożdienje Truda» (Wyzwolenie Pracy), zorga- 
nizowana przez J. W. Plechanowa za granicą, w Genewie, dokąd 
zmuszony on był wyjechać z powodu prześladowania przez rząd 
carski za działalność rewolucyjną. 

Plechanow sam był przedtem narodnikiem. Zapoznawszy się na 
emigracji z marksizmem, zerwał z narodnictwem i został wybitnym 
głosicielem marksizmu. 

Grupa «Wyzwolenie Pracy» dokonała dużej pracy w dziedzinie 
rozpowszechnienia marksizmu w Rosji. Przetłumaczyła ona na język 



rosyjski dzieła Marksa i Engelsa: «Manifest Partii Komunistycznej», 
«Praca najemna i kapitał», «Rozwój socjalizmu od utopii do nauki» 
i inne, wydrukowała je za granicą i zaczęła potajemnie rozpowszech- 
niać w Rosji. J. W. Plechanow, Zasulicz, Akselrod i inni członkowie 
tej grupy napisali również szereg prac, w których wyjaśniali teorię 
Marksa i Engelsa, wyjaśniali idee socjalizmu naukowego. 

Marks i Engels, wielcy nauczyciele proletariatu, w przeciwień- 
stwie do socjalistów-utopistów, pierwsi wykazali, że socjalizm nie 
jest wymysłem marzycieli (utopistów), lecz koniecznym wynikiem 
rozwoju współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego. Wykazali 
oni, że ustrój kapitalistyczny również upadnie, podobnie jak upadł 
ustrój pańszczyźniany, że kapitalizm sam stwarza sobie grabarza 
w postaci proletariatu. Wykazali oni, że tylko walka klasowa pro- 
letariatu, że jedynie zwycięstwo proletariatu nad burżuazją wybawi 
ludzkość od kapitalizmu, od wyzysku. 

Marks i Engels nauczali proletariat, by uświadamiał sobie swą 
siłę, by uświadamiał sobie swe interesy klasowe i jednoczył się dla 
zdecydowanej walki z burżuazją. Marks i Engels wykryli prawa 
rozwoju społeczeństwa kapitalistycznego i dowiedli w sposób nau- 
kowy, że rozwój społeczeństwa kapitalistycznego i walka klasowa 
w tym społeczeństwie muszą nieuchronnie doprowadzić do upadku 
kapitalizmu, do zwycięstwa proletariatu, do dyktatury proletariatu. 

Marks i Engels nauczali, że nie można wyzwolić się spod władzy 
kapitału i przekształcić własności kapitalistycznej we własność spo- 
łeczną w drodze pokojowej, że klasa robotnicza może to osiągnąć 
tylko przez zastosowanie przemocy rewolucyjnej przeciwko bur- 
żuazji, tylko w drodze rewolucji proletariackiej, tylko przez usta- 
nowienie swego panowania politycznego — dyktatury proletariatu, 
która powinna zdusić opór wyzyskiwaczy i stworzyć nowe, bezkla- 
sowe społeczeństwo komunistyczne. 

Marks i Engels nauczali, że proletariat przemysłowy jest najbar- 
dziej rewolucyjną i dlatego — najbardziej przodującą klasą społe- 
czeństwa kapitalistycznego, że tylko taka klasa jak proletariat może 
skupić wokół siebie wszystkie niezadowolone z kapitalizmu siły i 
poprowadzić je do szturmu przeciw kapitalizmowi. Ale żeby poko- 
nać stary świat i stworzyć nowe, bezklasowe społeczeństwo, prole- 
tariat musi mieć swą własną partię robotniczą, którą Marks i Engels 
nazywali partią komunistyczną. 



Pierwsza rosyjska grupa marksistowska, plechanowowska grupa 
«Wyzwolenie Pracy», zajęła się właśnie rozpowszechnieniem poglą- 
dów Marksa i Engelsa. 

Grupa «Wyzwolenie Pracy» wzniosła sztandar marksizmu w ro- 
syjskiej prasie zagranicznej w chwili, gdy w Rosji nie było jeszcze 
ruchu socjaldemokratycznego. Należało przede wszystkim w dzie- 
dzinie teorii, w dziedzinie ideologii utorować drogę temu ruchowi. 
Główną przeszkodą ideologiczną na drodze do rozpowszechnienia 
marksizmu i ruchu socjaldemokratycznego w owym czasie były po- 
glądy narodników, które przeważały wówczas wśród najbardziej 
przodujących robotników i rewolucyjnie usposobionej inteligencji. 

Wraz z rozwojem kapitalizmu w Rosji klasa robotnicza stawała 
się potężną przodującą siłą, zdolną do zorganizowanej walki rewo- 
lucyjnej. Lecz narodnicy nie rozumieli przodującej roli klasy robot- 
niczej. Narodnicy rosyjscy błędnie sądzili, że główną siłą rewolu- 
cyjną jest nie klasa robotnicza, lecz chłopstwo, że władzę cara i 
obszarników można obalić przy pomocy samych tylko «buntów» 
chłopskich. Narodnicy nie znali klasy robotniczej i nie rozumieli, że 
bez sojuszu z klasą robotniczą i bez jej kierownictwa sami chłopi 
nie zdołają pokonać caratu i obszarników. Narodnicy nie rozumieli, 
że klasa robotnicza jest najbardziej rewolucyjną i najbardziej przo- 
dującą klasą społeczeństwa. 

Z początku narodnicy próbowali pobudzić chłopów do walki 
przeciwko rządowi carskiemu. W tym celu rewolucyjna młodzież 
inteligencka, przebrana w odzież chłopską, ruszyła na wieś — «do 
ludu» («w narod»), jak to się wówczas mówiło. Stąd też powstała 
nazwa «narodnicy». Lecz chłopstwo nie poszło za narodnikami, po- 
nieważ nie znali oni należycie nawet chłopów, nie znali i nie rozu- 
mieli. Większość narodników została aresztowana przez policję. 
Wówczas narodnicy postanowili kontynuować walkę przeciwko sa- 
mowładztwu carskiemu własnymi tylko siłami, bez ludu, co dopro- 
wadziło do jeszcze poważniejszych błędów. 

Tajne stowarzyszenie narodników «Narodnaja Wola» (Wola 
Ludu) zaczęło przygotowywać zabójstwo cara. i marca 1881 roku 
udało się narodowolcom zabić cara Aleksandra II rzuconą weń bom- 
bą. Lecz nie przyniosło to ludowi żadnej korzyści. Za pomocą za- 
bójstw poszczególnych osób nie można było obalić absolutyzmu car- 
skiego, nie można było zniszczyć klasy obszarników. Na miejsce zabi- 



tego cara zjawił się inny, Aleksander III, za którego panowania życie 
robotników i chłopów stało się jeszcze cięższe. 

Obrana przez narodników droga walki z caratem przy pomocy 
zabijania poszczególnych ludzi, przy pomocy terroru indywidualnego 
była błędna i szkodliwa dla rewolucji. Polityka terroru indywidual- 
nego wypływała z niesłusznej teorii narodników o aktywnych «bo- 
haterach» i biernym «tłumie», wyczekującym od «bohaterów» wiel- 
kich czynów. Fałszywa ta teoria głosiła, że tylko poszczególne wy- 
bitne jednostki tworzą historię, a masa, lud, klasa, «tłum», jak się 
pogardliwie wyrażali pisarze narodniccy, niezdolny jest do świado- 
mych, zorganizowanych działań i może jedynie ślepo kroczyć za «bo- 
haterami». Dlatego też narodnićy wyrzekli się masowej pracy rewo- 
lucyjnej wśród chłopstwa i klasy robotniczej i przeszli do terroru indy- 
widualnego. Narodnićy zmusili jednego z najwybitniejszych ówczes- 
nych rewolucjonistów — Stefana Chałturyna do zaprzestania pracy 
nad organizowaniem rewolucyjnego związku robotniczego i zajęcia się 
wyłącznie terrorem. 

Narodnićy odwracali uwagę mas pracujących od walki z klasą 
ciemiężycieli bezpłodnymi dl,a rewolucji zabójstwami poszczególnych 
przedstawicieli tej klasy. Hamowali oni rozwój rewolucyjnej inicja- 
tywy i aktywności klasy robotniczej i chłopstwa. 

Narodnićy przeszkadzali klasie robotniczej w zrozumieniu jej 
kierowniczej roli w rewolucji i hamowali stworzenie samodzielnej 
partii klasy robotniczej. 

Chociaż tajna organizacja narodników została rozbita przez rząd 
carski, poglądy narodników długo jeszcze utrzymywały się wśród re- 
wolucyjnie usposobionej inteligencji. Resztki narodników uporczywie 
sprzeciwiały się rozpowszechnieniu marksizmu w Rosji, przeszkadzały 
w organizowaniu klasy robotniczej. 

Dlatego marksizm w Rosji mógł wyrosnąć i okrzepnąć jedynie 
w walce z narodnictwem. 

Grupa «Wyzwolenie Pracy» poprowadziła energiczną walkę 
przeciwko błędnym poglądom narodników. Wykazywała, jaką szkodę 
przynoszą ruchowi robotniczemu poglądy narodników i ich metody 
walki. 

W swych pracach, skierowanych przeciwko narodnikom, Plecha- 
now wykazał, że poglądy narodników nie mają nic wspólnego z socja- 
lizmem naukowym, mimo że nazywali oni siebie socjalistami. 



Plechanow pierwszy dał marksistowską krytykę błędnych poglą- 
dów narodników. Zadając celne ciosy poglądom narodników, Plecha- 
now jednocześnie wystąpił ze świetną obroną poglądów marksistow- 
skich. 

Na czym polegały podstawowe błędne poglądy narodników, 
którym Plechanow zadał druzgocący cios? 

Po pierwsze, narodnicy utrzymywali, że kapitalizm w Rosji jest 
zjawiskiem «przypadkowym», że nie będzie się on w Rosji rozwijał, 
a zatem nie będzie również rósł i rozwijał się proletariat. 

Po drugie, narodnicy nie uważali klasy robotniczej za przodującą 
w rewolucji klasę. Marzyli oni o osiągnięciu socjalizmu bez proleta- 
riatu. Za główną siłę rewolucyjną narodnicy uważali chłopstwo, kiero- 
wane przez inteligencję, oraz chłopską «obszczynę» (wspólnotę gmin- 
ną), w której widzieli zarodek i podstawę socjalizmu. 

Po trzecie, błędne i szkodliwe były zapatrywania narodników na 
cały bieg dziejów ludzkości. Nie znali oni i nie rozumieli praw ekono- 
micznego i politycznego rozwoju społeczeństwa. Byli pod tym wzglę- 
dem zupełnie zacofani. Według ich zdania historię tworzą nie klasy 
i nie walka klas, lecz jedynie poszczególne wybitne osobistości — «bo- 
haterowie», za którymi ślepo podążają masy, «tłum», lud, klasy. 

Walcząc przeciwko narodnikom i demaskując ich, Plechanow na- 
pisał szereg prac marksistowskich, z których uczyli się i na których 
wychowywali się marksiści w Rosji. Takie prace Plechanowa, jak 
«Socjalizm i politiczeskaja bor'ba» (Socjalizm i walka polityczna), 
«Naszi raznogłasja» (Rozbieżności w naszych poglądach), «K woprosu 
o razwitii monisticzeskowo wzgliada na istorju» (Przyczynek do za- 
gadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów) oczyściły 
grunt dla zwycięstwa marksizmu w Rosji. 

W swych pracach Plechanow wyłożył podstawowe zagadnienia 
marksizmu. Szczególnie doniosłe znaczenie miała jego książka «Przy- 
czynek do zagadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów», 
wydana w roku 1895. Lenin wskazywał, że na książce tej «wycho- 
wało się całe pokolenie rosyjskich marksistów» (Lenin, «O frakcji 
wpieriodowców», Dzieła, wyd. IV, t. XVI, str. 243). 

W swych pracach, skierowanych przeciwko narodnikom, Plecha- 
now dowiódł, że niedorzecznością jest stawiać sprawę tak, jak ją sta- 
wiali narodnicy: czy w Rosji powinien, czy też nie powinien rozwijać 



się kapitalizm? Rzecz polega na tym, mówił Plechanow dowodząc 
tego faktami, że Rosja już wkroczyła na drogę rozwoju kapita- 
listycznego i że nie ma takiej siły, która by mogła ją zawrócić z tej 
drogi. 

Zadanie rewolucjonistów polegało nie na tym, żeby zatrzymać 
rozwój kapitalizmu w Rosji — tego by i tak nie mogli uczynić. Zadanie 
rewolucjonistów polegało na tym, żeby oprzeć się o tę potężną rewo- 
lucyjną siłę, którą rodzi rozwój kapitalizmu — o klasę robotniczą, 
rozwijać jej świadomość klasową, organizować ją, pomóc jej w stwo- 
rzeniu swej partii robotniczej. 

Plechanow obalił również drugi podstawowy błędny pogląd na- 
rodników — negowanie przez nich czołowej roli proletariatu w walce 
rewolucyjnej. Narodnicy traktowali zjawienie się proletariatu w Rosji 
jako swego rodzaju «historyczne nieszczęście», pisali o «pladze prole- 
tariuszostwa». Broniąc nauki marksizmu i jego całkowitej zastosowal- 
ności do Rosji Plechanow dowodził, że mimo liczebnej przewagi 
chłopstwa i stosunkowo małej ilości proletariatu — rewolucjoniści 
winni pokładać swe główne nadzieje właśnie w proletariacie, w jego 
wzroście. 

Dlaczego właśnie w proletariacie? 

Dlatego że proletariat, mimo swej obecnej małej liczebności, jest 
taką klasą pracującą, która związana jest z najbardziej postępową 
formą gospodarki — z wielkim przemysłem, i wobec tego ma przed 
sobą wielką przyszłość. 

Dlatego że proletariat jako klasa wzrasta z roku na rok, rozwija 
się pod względem politycznym, daje się łatwo zorganizować dzięki 
warunkom pracy w wielkim przemyśle i jest wskutek swego położenia 
proletariackiego najbardziej rewolucyjny, nie ma bowiem w rewo- 
lucji nic do stracenia prócz swych kajdan. 

Inaczej rzecz się ma z chłopstwem. 
Chłopstwo (mowa była o chłopach prowadzących gospodarstwo 

indywidualne. — Red.), mimo swej liczebności, jest taką klasą pracu- 
jącą, która związana jest z najbardziej zacofaną formą gospodarki — 
z drobną wytwórczością, dlatego nie ma i nie może mieć przed sobą 
wielkiej przyszłości. 

Chłopstwo nie tylko nie wzrasta jako klasa, lecz, przeciwnie, 
rozpada się z roku na rok na burżuazję (kułacy) i biedotę (proleta- 



riusze, półproletariusze). W dodatku trudniej je zorganizować z po- 
wodu jego rozproszenia i mniej chętnie niż proletariat przystępuje 
ono do ruchu rewolucyjnego ze względu na swe położenie drobnych 
posiadaczy. 

Narodnicy utrzymywali, że w Rosji socjalizm nadejdzie nie po- 
przez dyktaturę proletariatu, lecz poprzez chłopską wspólnotę gmin- 
ną, którą uważali za zarodek i podstawę socjalizmu. Ale wspólnota 
gminna nie była i nie mogła być ani podstawą, ani zarodkiem socja- 
lizmu, ponieważ we wspólnocie gminnej panowali kułacy, «pijawki 
wiejskie», którzy wyzyskiwali biedaków, parobków, biedniejszą część 
średniaków. Formalnie istniejące gminne władanie ziemią i odbywa- 
jące się od czasu do czasu ponowne podziały ziemi według liczby osób 
w rodzinie bynajmniej nie zmieniały postaci rzeczy. Z ziemi korzystali 
ci członkowie wspólnoty gminnej, którzy posiadali bydło robocze, in- 
wentarz, nasiona, czyli zamożniejsi średniacy i kułacy. Chłopi bez 
koni, biedota i w ogóle niezamożni musieli oddawać ziemię kułakom 
i pracować jako najmici, jako parobcy. Chłopska wspólnota gminna 
była w istocie rzeczy wygodną formą, osłaniającą wszechwładzę kułaka, 
i tanim środkiem w rękach caratu dla ściągania podatków od chłopów 
na podstawie zasady odpowiedzialności zbiorowej. Dlatego też carat 
nie ruszał chłopskiej wspólnoty gminnej. Śmieszne byłoby uważanie 
takiej wspólnoty gminnej za zarodek lub podstawę socjalizmu. 

Plechanow obalił również trzeci podstawowy błędny pogląd na- 
rodników dotyczący pierwszorzędnej roli «bohaterów», wybitnych 
jednostek, ich idei w rozwoju społecznym i nikłego znaczenia masy, 
«tłumu», ludu, klas. Plechanow oskarżał narodników o idealizm, do- 
wodził, że słuszność jest nie po stronie idealizmu, lecz po stronie 
materializmu Marksa—Engelsa. 

Plechanow rozwinął i uzasadnił stanowisko materializmu marksi- 
stowskiego. Zgodnie z materializmem marksistowskim dowodził on, 
że o rozwoju społeczeństwa w ostatecznym wyniku decydują nie chęci 
i idee wybitnych osobistości, lecz rozwój materialnych warunków 
istnienia społeczeństwa, zmiany w sposobach wytwarzania dóbr mate- 
rialnych, niezbędnych dla istnienia społeczeństwa, zmiany we wza- 
jemnym ustosunkowaniu klas w dziedzinie produkcji dóbr material- 
nych, walka klas o rolę i miejsce w dziedzinie produkcji oraz podziału 
dóbr materialnych. Nie idee określają społeczno-ekonomiczne poło- 



żenię ludzi, lecz społeczno-ekonomiczne położenie ludzi określa ich 
idee. Wybitne jednostki mogą stać się niczym, jeśli ich idee i chęci są 
sprzeczne z ekonomicznym rozwojem społeczeństwa, sprzeczne z po- 
trzebami klasy przodującej, i — przeciwnie — ludzie wybitni stać się 
mogą naprawdę wybitnymi jednostkami, jeśli ich idee i dążenia są 
rzeczywistym wyrazem potrzeb ekonomicznego rozwoju społeczeń- 
stwa, potrzeb przodującej klasy. 

Na twierdzenia narodników, że masa jest to tłum, że tylko bo- 
haterowie tworzą historię i przeobrażają tłum w lud, marksiści od- 
powiadali: nie bohaterowie tworzą historię, lecz historia tworzy bo- 
haterów, a zatem — nie bohaterowie tworzą lud, lecz lud tworzy bo- 
haterów i posuwa naprzód historię. Bohaterowie, wybitne jednostki 
mogą grać poważną rolę w życiu społeczeństwa tylko o tyle, o ile po- 
trafią należycie zrozumieć warunki rozwoju społeczeństwa, zrozumieć 
— jak zmienić je na lepsze. Bohaterowie, wybitne jednostki mogą się 
znaleźć w położeniu śmiesznych i nikomu niepotrzebnych pechowców, 
jeśli nie potrafią należycie zrozumieć warunków rozwoju społecznego 
i będą parli przeciwko historycznym potrzebom społeczeństwa, wy- 
obrażając sobie, że są «tworzycielami» historii. 

Do takich właśnie bohaterów-pechowców należeli narodnicy. 
Prace literackie Plechanowa, jego walka z narodnikami grun- 

townie podważyły wpływy narodników wśród inteligencji rewolu- 
cyjnej. Lecz ideowe rozgromienie narodnictwa bynajmniej nie było 
jeszcze zakończone. Zadanie to — ostateczne dobicie narodnictwa 
jako wroga marksizmu — przypadło w udziale Leninowi. 

Wkrótce po rozgromieniu partii «Narodnaja Wola» większość 
narodników wyrzekła się rewolucyjnej walki z rządem carskim, za- 
częła propagować ugodę, porozumienie z rządem carskim. Narodnicy 
w latach 8o-ych i 9o-ych stali się wyrazicielami interesów kułactwa. 

Grupa «Wyzwolenie Pracy» ułożyła dwa projekty programu 
rosyjskich socjaldemokratów (pierwszy w roku 1884 i drugi w roku 
1887). Był to bardzo ważny krok, przygotowujący stworzenie marksi- 
stowskiej partii socjaldemokratycznej w Rosji. 

Lecz grupa «Wyzwolenie Pracy» popełniła również poważne 
błędy. Jej pierwszy projekt programu zawierał resztki poglądów na- 
rodników, uznawał dopuszczalność taktyki terroru indywidualnego. 
Następnie Plechanow nie uwzględniał tego, że w toku rewolucji pro- 



letariat może i powinien poprowadzić za sobą chłopstwo, że tylko 
w sojuszu z chłopstwem proletariat będzie mógł osiągnąć zwycięstwo 
nad caratem. Ponadto Plechanow traktował burżuazję liberalną jako 
siłę, która może udzielić poparcia rewolucji, co prawda poparcia nie- 
trwałego, chłopstwa zaś w niektórych swych pracach wcale nie brał 
w rachubę, oświadczając na przykład, że: 

«Prócz burżuazji i proletariatu nie widzimy innych sił spo- 
łecznych, na których mogłyby się u nas oprzeć opozycyjne lub 
rewolucyjne rachuby» (Plechanow, t. III, str. 119). 

Te błędne poglądy Plechanowa były zarodkiem jego późniejszych 
poglądów mieńszewickich. 

Zarówno grupa «Wyzwolenie Pracy» jak kółka marksistowskie 
owego czasu nie były jeszcze praktycznie związane z ruchem robot- 
niczym. Był to jeszcze okres powstawania i utrwalania się w Rosji 
teorii marksizmu, idei marksizmu, twierdzeń programowych socjal- 
demokracji. W przeciągu dziesięciolecia, w latach 1884—1894, socjal- 
demokracja istniała jeszcze w postaci poszczególnych niewielkich grup 
i kółek, nie związanych lub bardzo luźno związanych z masowym 
ruchem robotniczym. Podobnie jak nie zrodzony jeszcze, lecz roz- 
wijający się już w łonie matki płód, socjaldemokracja przeżywała, 
jak pisał Lenin, «proces rozwoju zarodkowego». 

Grupa «Wyzwolenie Pracy», jak wskazywał Lenin — «założyła 
jedynie teoretyczne podstawy socjaldemokracji i uczyniła pierwszy 
krok ku ruchowi robotniczemu». 

Zadanie zespolenia marksizmu z ruchem robotniczym w Rosji 
jak również naprawienia błędów grupy «Wyzwolenie Pracy» przy- 
padło w udziale Leninowi. 

3. Początek rewolucyjnej działalności Lenina. Petersburski «Związek 
Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej». 

Włodzimierz Iljicz Lenin, twórca bolszewizmu, urodził się w m. 
Symbirsku (obecnie Uljanowsk) w roku 1870. W roku 1887 Lenin 
wstąpił na uniwersytet kazański, lecz wkrótce został aresztowany i 
wydalony z uniwersytetu za udział w studenckim ruchu rewolucyj- 



nym. W Kazaniu Lenin wstąpił do kółka marksistowskiego, zorga- 
nizowanego przez Fiedosiejewa. Po przeniesieniu się Lenina do Sa- 
mary utworzyło się wokół niego w krótkim czasie pierwsze samarskie 
kółko marksistowskie. Już wówczas Lenin zdumiewał wszystkich swą 
znajomością marksizmu. 

W końcu roku 1893 Lenin przeniósł się do Petersburga. Już pier- 
wsze wystąpienia Lenina wywarły silne wrażenie na uczestnikach 
petersburskich kółek marksistowskich. Niezwykle głęboka znajomość 
Marksa, umiejętność zastosowania marksizmu do ekonomicznej i 
politycznej sytuacji ówczesnej Rosji, gorąca, niezłomna wiara w zwy- 
cięstwo sprawy robotniczej, wybitny talent organizacyjny — wszy- 
stko to uczyniło z Lenina powszechnie uznanego kierownika marksi- 
stów petersburskich. 

Lenin cieszył się gorącą miłością uświadomionych robotników, 
którym wykładał w kółkach. 

«Odczyty nasze — wspominał robotnik Babuszkin o wykładach 
Lenina w kółkach robotniczych — miały charakter bardzo żywy, 
zajmujący, byliśmy wszyscy ogromnie zadowoleni z tych odczytów 
i stale zachwycaliśmy się rozumem naszego wykładowcy». 

W roku 1895 Lenin zjednoczył w Petersburgu wszystkie marksi- 
stowskie kółka robotnicze (było ich już około 20) w jeden «Związek 
Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej» («Sojuz bor'by za oswo- 
bożdienje raboczewo kłassa»). W ten sposób przygotował on stwo- 
rzenie rewolucyjnej marksistowskiej partii robotniczej. 

Lenin stawiał przed «Związkiem Walki» zadanie jak najściślej- 
szego związania się z masowym ruchem robotniczym i politycznego 
kierowania tym ruchem. Lenin zalecał przejście od propagandy mark- 
sizmu wśród niewielkiej liczby przodujących robotników, zgrupo- 
wanych w kółkach propagandystycznych, do aktualnej agitacji poli- 
tycznej wśród szerokich mas klasy robotniczej. Ten zwrot ku agitacji 
masowej miał poważne znaczenie dla dalszego rozwoju ruchu robot- 
niczego w Rosji. 

W latach 90-ych przemysł przeżywał okres ożywienia. Wzrastała 
liczba robotników. Wzmógł się ruch robotniczy. Od roku 1895 do 
1899 strajkowało, według niekompletnych danych, co najmniej 221 
tysięcy robotników. Ruch robotniczy stawał się poważnym czynni- 
kiem życia politycznego w kraju. Samo życie potwierdziło poglądy 
marksistów dotyczące przodującej roli klasy robotniczej w ruchu 



rewolucyjnym, poglądy, których bronili oni w walce z narodni- 
kami. 

Pod kierownictwem Lenina «Związek Walki o Wyzwolenie Klasy 
Robotniczej» łączył walkę robotników o żądania ekonomiczne — 
o polepszenie warunków pracy, o skrócenie dnia roboczego, o pod- 
niesienie płacy zarobkowej — z walką polityczną przeciwko cara- 
towi. «Związek Walki» wychowywał robotników pod względem 
politycznym. 

Pod kierownictwem Lenina petersburski «Związek Walki o Wy- 
zwolenie Klasy Robotniczej» zaczął po raz pierwszy w Rosji urzeczy- 
wistniać zespolenie socjalizmu z ruchem robotniczym. Gdy wybuchał 
strajk w jakiejkolwiek fabryce, «Związek Walki», który przez uczest- 
ników swych kółek był dobrze poinformowany o sytuacji w fabry- 
kach, natychmiast reagował wydaniem ulotek, wydaniem odezw so- 
cjalistycznych. W ulotkach tych piętnowano szykanowanie robotni- 
ków przez fabrykantów, wyjaśniano, jak robotnicy winni walczyć 
w obronie swych interesów, umieszczano żądania robotników. Ulotki 
mówiły bez ogródek prawdę o plagach kapitalizmu, o nędznym 
życiu robotników, o ich niezmiernie ciężkiej 12—14-godzinnej pracy, 
o tym, że są oni pozbawieni wszelkich praw. W ulotkach wysuwano 
też odpowiednie żądania polityczne. W końcu 1894 roku Lenin na- 
pisał przy współudziale robotnika Babuszkina pierwszą taką ulotkę 
agitacyjną i odezwę do strajkujących robotników fabryki Siemianni- 
kowa w Petersburgu. Na jesieni 1895 roku Lenin napisał ulotkę do 
strajkujących robotników i robotnic fabryki Torntona. Fabryka ta 
należała do fabrykantów angielskich, zgarniających milionowe zyski. 
Dzień roboczy trwał tu przeszło 14 godzin, a tkacze zarabiali około 
7 rubli miesięcznie. Strajk skończył się pomyślnie dla robotników. 
W ciągu krótkiego czasu «Związek Walki» wydrukował dziesiątki 
takich ulotek i odezw do robotników różnych fabryk. Każda taka 
odezwa bardzo wzmacniała robotników na duchu. Robotnicy widzieli, 
że im pomagają, że ich bronią socjaliści. 

Pod kierownictwem «Związku Walki» odbył się latem 1896 roku 
strajk 30 tysięcy petersburskich włókniarzy. Podstawowym ich żą- 
daniem byfo skrócenie dnia roboczego. Pod naciskiem tego strajku 
rząd carski zmuszony był wydać ustawę z dn. 2 czerwca 1897 roku, 
ograniczającą dzień roboczy do 11 1/2 godziny. Przed wydaniem tej 
ustawy dzień roboczy w ogóle nie był ograniczony. 



W grudniu roku 1895 Lenin został aresztowany przez rząd carski. 
Lenin również i w więzieniu nie przerywał walki rewolucyjnej. Po- 
magał on «Związkowi Walki» swymi radami i wskazówkami prze- 
syłając z więzienia broszury i ulotki. W wiezieniu Lenin napisał 
broszurę «O strajkach» oraz ulotkę «Do rządu carskiego», w której 
demaskował dziką samowolę rządu carskiego. Również w więzieniu 
Lenin napisał projekt programu partii (był on napisany mlekiem 
między wierszami książki medycznej). 

Petersburski «Związek Walki» dodał potężnego bodźca zjedno- 
czeniu kółek robotniczych w takież związki i w innych miastach i 
dzielnicach Rosji. W połowie lat 9o-ych powstają marksistowskie 
organizacje na Zakaukaziu. W roku 1894 utworzył się w Moskwie 
moskiewski «Związek Robotniczy». Na Syberii w końcu lat 90-ych 
powstał syberyjski «Związek Socjaldemokratyczny». Wiatach 90-ych 
w Iwanowo-Wozniesieńsku, w Jarosławiu, w Kostromie powstały 
marksistowskie grupy, które się później połączyły w «Północny 
Związek Partii Socjaldemokratycznej». W Rostowie nad Donem, w 
Jekaterynosławiu, w Kijowie, w Nikołajewie, Tule, Samarze, Kazaniu, 
Oriechowo-Zujewie i w innych miastach powstają w drugiej połowie 
lat 9o-ych socjaldemokratyczne grupy i związki. 

Znaczenie petersburskiego «Związku Walki o Wyzwolenie Klasy 
Robotniczej» polegało na tym, że, jak się wyraził Lenin, był on 
pierwszym poważnym zalążkiem partii rewolucyjnej, opierającej się 
na ruchu robotniczym. 

W swej dalszej pracy nad stworzeniem marksistowskiej partii 
socjaldemokratycznej w Rosji Lenin opierał się na rewolucyjnym 
doświadczeniu petersburskiego «Związku Walki». 

Po aresztowaniu Lenina i jego najbliższych współbojowników 
skład kierownictwa petersburskiego «Związku Walki» znacznie się 
zmienił. Zjawili się nowi ludzie, którzy nazywali siebie «młodymi», 
a Lenina i jego współbojowników — «starymi». Zaczęli oni stosować 
błędną linię polityczną. Twierdzili, że należy wzywać robotników 
jedynie do ekonomicznej walki przeciwko przedsiębiorcom, co się 
zaś tyczy walki politycznej, to jest to sprawa liberalnej burżuazji, 
która powinna objąć kierownictwo w tej walce. 

Ludzi takich zaczęto nazywać «ekonomistami». 
Była to pierwsza ugodowa, oportunistyczna grupa w szeregach 

organizacji marksistowskich w Rosji. 



4. Walka Lenina przeciwko narodnictwu i «legalnemu marksizmo- 
wi». Leninowska idea sojuszu klasy robotniczej i chłopstwa- 
I zjazd Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. 

Chociaż Plechanow już w latach 80-ych zadał podstawowy cios 
systemowi poglądów, głoszonych przez narodników, jednakże na 
początku lat 90-ych poglądy te wciąż jeszcze cieszyły się sympatią 
wśród pewnej części młodzieży rewolucyjnej. Część młodzieży w 
dalszym ciągu sądziła, że Rosja może ominąć kapitalistyczną drogę 
rozwoju, że główną rolę w rewolucji odgrywać będzie chłopstwo, a 
nie klasa robotnicza. Resztki narodników starały się wszelkimi spo- 
sobami przeszkodzić rozpowszechnieniu marksizmu w Rosji; popro- 
wadziły one walkę przeciwko marksistom starając się ich na wszelki 
sposób oczernić. Trzeba było ostatecznie rozgromić narodnictwo pod 
względem ideologicznym, żeby zapewnić dalsze rozpowszechnienie 
marksizmu oraz umożliwić stworzenie partii socjaldemokratycznej. 

Pracy tej dokonał Lenin. 
W swej książce «Kto to są «przyjaciele ludu» i jak oni walczą 

przeciwko socjaldemokratom?» (rok 1894) Lenin ostatecznie zde- 
maskował prawdziwe oblicze narodników jako fałszywych «przy- 
jaciół ludu» idących w rzeczywistości przeciwko ludowi. 

Narodnicy lat 90-ych w istocie dawno wyrzekli się wszelkiej 
walki rewolucyjnej z rządem carskim. Liberalni narodnicy głosili 
ugodę z rządem carskim. «Sądzą oni po prostu — pisał Lenin o 
ówczesnych narodnikach — że jeśli poprosić ten rząd ładnie i uprzej- 
mie, to może on wszystko dobrze urządzić» (Lenin, «Kto to są «przy- 
jaciele ludu», Dzieła, wyd. IV, t. I, str. 242). 

Narodnicy lat 90-ych zamykali oczy na położenie biedoty na wsi, 
na walkę klasową na wsi, na wyzysk biedoty przez kułactwo i za- 
chwalali rozwój gospodarstw kułackich. W istocie rzeczy występowali 
oni jako wyraziciele interesów kułactwa. 

Jednocześnie narodnicy prowadzili w swych czasopismach na- 
gonkę przeciwko marksistom. Świadomie wypaczając, przekręcając 
poglądy marksistów rosyjskich narodnicy zapewniali, że marksiści 
chcą jakoby zrujnować wieś, że marksiści chcą jakoby «wygotować 
każdego chłopa w kotle fabrycznym». Demaskując tę kłamliwą kry- 
tykę narodników Lenin wykazał, że sprawa nie polega na «chęciach» 
marksistów, lecz na rzeczywistym biegu rozwoju kapitalizmu w 



Rosji, przy którym liczba proletariatu nieuniknienie wzrasta. Lecz 
właśnie proletariat stanie się grabarzem ustroju kapitalistycznego. 

Lenin wykazał, że prawdziwymi przyjaciółmi ludu, pragnącymi 
zniweczyć ucisk kapitalistyczny i obszarniczy, znieść carat, są nie na- 
rodnicy, lecz marksiści. 

W swej książce «Kto to są «przyjaciele ludu» Lenin po raz pierw- 
szy wystąpił z ideą rewolucyjnego sojuszu robotników i chłopów, 
jako głównego środka obalenia caratu, obszarników, burżuazji. 

W szeregu swoich prac tego okresu Lenin poddał krytyce te środki 
politycznej walki narodników, jakimi posługiwała się podstawowa 
grupa narodników — narodowolcy, a później — kontynuatorzy na- 
rodników — eserowcy, zwłaszcza taktykę terroru indywidualnego. 
Lenin uważał ją za szkodliwą dla ruchu rewolucyjnego, ponieważ 
walkę mas zastępowała walką jednostek-bohaterów. Oznaczała ona 
niewiarę w ludowy ruch rewolucyjny. 

W książce «Kto to są «przyjaciele ludu» Lenin nakreślił pod- 
stawowe zadania marksistów rosyjskich. Zdaniem Lenina marksiści 



carski, gazetach i czasopismach. Dlatego też zaczęto ich nazywać 
«legalnymi marksistami». 

Prowadzili oni na swój sposób walkę z narodnictwem. Lecz walkę 
tę oraz sztandar marksizmu usiłowali oni wykorzystać po to, żeby 
ruch robotniczy przystosować i podporządkować interesom społeczeń- 
stwa burżuazyjnego, interesom burżuazji. Z nauki Marksa wyrzucali 
rzecz najważniejszą — naukę o rewolucji proletariackiej, o dyktaturze 
proletariatu. Jeden z wybitnych legalnych marksistów, Piotr S.truwe, 
wychwalał burżuazję i zamiast walki rewolucyjnej przeciwko kapita- 
lizmowi — nawoływał do «uznania naszej niekulturalności i pójścia na 
naukę do kapitalizmu». 

W walce przeciwko narodnikom Lenin uważał za dopuszczalne 
czasowe porozumienie z «legalnymi marksistami», ażeby wykorzystać 
ich przeciwko narodnikom, a więc, na przykład, wspólne wydanie 
drukowanego zbioru artykułów przeciwko narodnikom. Ale jedno- 
cześnie Lenin z całą bezwzględnością krytykował «legalnych mark- 
sistów», odsłaniając ich liberalno-burżuazyjną istotę. 

Wielu spośród tych chwilowych sprzymierzeńców zostało później 
konstytucyjnymi demokratami (główna partia burżuazji rosyjskiej), 
a w czasie wojny domowej — zawziętymi białogwardzistami. 

Obok «Związku Walki» w Petersburgu, Moskwie, Kijowie itd. 
powstały również organizacje socjaldemokratyczne na zachodnich na- 
rodowościowych kresach Rosji. W latach 90-ych oddzieliły się mar- 
ksistowskie elementy od nacjonalistycznej PPS i utworzyły «Socjal- 
demokrację Królestwa Polskiego i Litwy». W końcu lat 90-ych 
powstają organizacje socjaldemokracji łotewskiej. W październiku 
1897 roku stworzony został w zachodnich guberniach Rosji Powszechny 
Żydowski Związek Socjaldemokratyczny — Bund. 

W roku 1898 kilka «Związków Walki»: petersburski, moskiewski, 
kijowski, jekaterynosławski oraz Bund uczyniły pierwszą próbę 
zjednoczenia się w partię socjaldemokratyczną. W tym celu zebrały 
się one na I zjazd Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji 
(SDPRR) w marcu 1898 roku w Mińsku. 

Na I zjeździe SDPRR było zaledwie 9 uczestników. Lenina nie 
było na zjeździe, gdyż znajdował się w tym czasie na zesłaniu na 
Syberii. Centralny Komitet partii, wybrany na zjeździe, został 
wkrótce aresztowany. «Manifest», wydany w imieniu zjazdu, był 
jeszcze pod wieloma względami niezadowalający. Pominięte w nim 



było zadanie zdobycia przez proletariat władzy politycznej, nie było 
ani słowa o hegemonii proletariatu, pominięto sprawę sojuszników 
proletariatu w jego walce przeciwko caratowi i burżuazji. 

Zjazd proklamował w swych uchwałach i w «Manifeście» stwo- 
rzenie Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. 

Na tym formalnym akcie, który odegrał dużą rolę rewolucyjno- 
propagandową, polegało właśnie znaczenie I zjazdu SDPRR. 

Jednakże, mimo że I zjazd się odbył, w rzeczywistości marksi- 
stowska partia socjaldemokratyczna nie była jeszcze w Rosji stwo- 
rzona. Zjazdowi nie udało się zjednoczyć i organizacyjnie powiązać 
poszczególnych kółek i organizacji marksistowskich. Nie było jeszcze 
jednolitej linii w pracy miejscowych organizacji, nie było programu 
partii ani statutu partii, brak było scentralizowanego kierownictwa. 

Wobec tego oraz z wielu innych przyczyn zamęt ideowy w orga- 
nizacjach miejscowych zaczął się powiększać, a okoliczność ta stwo- 
rzyła sprzyjające warunki dla wzmożenia się w ruchu robotniczym 
prądu oportunistycznego — «ekonomizmu». 

Trzeba było kilku lat wytężonej pracy Lenina i zorganizowanej 
przezeń gazety «Iskra», ażeby przezwyciężyć zamęt, zwalczyć waha- 
nia oportunistyczne i przygotować utworzenie Socjaldemokratycznej 
Partii Robotniczej Rosji. 

5. Walka Lenina z «ekonomizmem». Ukazanie się leninowskiego 
pisma «Iskra». 

Na I zjeździe SDPRR Lenina nie było. Był on w tym czasie na 
zesłaniu na Syberii we wsi Szuszenskoje, dokąd został wygnany przez 
rząd carski po długim pobycie w więzieniu petersburskim w sprawie 
«Związku Walki». 

Lecz i na zesłaniu Lenin prowadził dalej pracę rewolucyjną. Lenin 
zakończył na zesłaniu pracę naukową wielkiej wagi pt. «Rozwój 
kapitalizmu w Rosji», która ostatecznie rozgromiła narodnictwo pod 
względem ideologicznym. Tam też napisał słynną broszurę «Zada- 
nia socjaldemokratów rosyjskich». 

Aczkolwiek oderwany od bezpośredniej praktycznej pracy rewo- 
lucyjnej, Lenin jednakże potrafił zachować pewną łączność z prak- 
tykami ruchu, korespondował z nimi z zesłania, zasięgał informacyj, 



dawał im rady. W tym czasie szczególnie interesowała Lenina sprawa 
«ekonomistów». Rozumiał on lepiej niż ktokolwiek inny, że «eko- 
nomizm» jest głównym jądrem ugody, oportunizmu, że zwycięstwo 
«ekonomizmu» w ruchu robotniczym oznaczać będzie poderwanie 
proletariackiego ruchu rewolucyjnego, porażkę marksizmu. 

I Lenin zaczął gromić «ekonomistów» od pierwszej chwili ich 
pojawienia się. 

«Ekonomiści» utrzymywali, że robotnicy powinni prowadzić je- 
dynie walkę ekonomiczną, co się zaś tyczy walki politycznej, to 
niechaj ją prowadzi liberalna burżuazja, którą robotnicy powinni 
popierać. Lenin uważał, że tego rodzaju propaganda «ekonomistów» 
jest odstępstwem od marksizmu, zaprzeczeniem konieczności posia- 
dania przez klasę robotniczą samodzielnej partii politycznej, próbą 
przekształcenia klasy robotniczej w polityczny dodatek do burżuazji. 

W roku 1899 grupa «ekonomistów» (Prokopowicz, Kuskowa i 
inni, którzy później zostali konstytucyjnymi demokratami) ogłosiła 
swój manifest. Wystąpiła ona przeciwko rewolucyjnemu marksizmo- 
wi i żądała wyrzeczenia się zorganizowania samodzielnej partii poli- 
tycznej proletariatu, wyrzeczenia się samodzielnych żądań politycz- 
nych klasy robotniczej. «Ekonomiści» uważali, że walka polityczna — 
to sprawa burżuazji liberalnej, co się zaś tyczy robotników, to wy- 
starczy, jeśli będą oni prowadzili ekonomiczną walkę z przedsię- 
biorcami. 

Zapoznawszy się z tym oportunistycznym dokumentem, Lenin 
zwołał naradę znajdujących się w pobliżu zesłańców politycznych — 
marksistów i 17 towarzyszy z Leninem na czele wydało ostry pro- 
test potępiający poglądy «ekonomistów». 

Protest ten, napisany przez Lenina, rozpowszechniony został w orga- 
nizacjach marksistowskich w całej Rosji i miał olbrzymie znaczenie 
dla rozwoju marksistowskiej myśli i marksistowskiej partii w Rosji. 

«Ekonomiści» rosyjscy głosili te same poglądy, co i przeciwnicy 
marksizmu w zagranicznych partiach socjaldemokratycznych, tak 
zwani bernsteinowcy, czyli zwolennicy oportunisty Bernsteina. 

Dlatego też walka Lenina przeciwko «ekonomistom» była jed- 
nocześnie walką przeciwko międzynarodowemu oportunizmowi. 

Główną walkę przeciw «ekonomizmowi», o stworzenie samodziel- 
nej partii politycznej proletariatu poprowadziło zorganizowane przez 
Lenina nielegalne pismo «Iskra», 



W grudniu roku 1900 ukazał się za granicą pierwszy numer pisma 
«Iskra». Pod nagłówkiem pisma widniał napis (epigraf): «Z iskry 
rozgorzeje płomień». Słowa te zaczerpnięte zostały z odpowiedzi 
dekabrystów* poecie Puszkinowi, który posłał im pozdrowienie na 
zesłanie syberyjskie. 

I rzeczywiście, ze wznieconej przez Lenina «Iskry» wybuchnęły 
później płomienie wielkiego pożaru rewolucyjnego, który spalił do 
cna szlachecko-obszarniczą monarchię carską i władzę burżuazyjną. 

Krótkie wnioski 

Marksistowska socjaldemokratyczna partia robotnicza w Rosji 
powstawała w walce przede wszystkim z narodnictwem, z jego błęd- 
nymi i szkodliwymi dla sprawy rewolucji poglądami. 

Tylko przez ideologiczne rozbicie poglądów narodników można 
było przygotować grunt dla stworzenia marksistowskiej partii robot- 
niczej w Rosji. Decydujący cios zadany został narodnictwu w latach 
80-ych ubiegłego stulecia przez Plechanowa i jego grupę «Wyzwo- 
lenie Pracy». 

Lenin w latach 90-ych ostatecznie rozgromił narodnictwo pod 
względem ideologicznym, dobił je. 

Grupa «Wyzwolenie Pracy», założona w roku 1883, dokonała 
dużej pracy w dziedzinie rozpowszechnienia marksizmu w Rosji, za- 
łożyła teoretyczne podstawy socjaldemokracji i uczyniła pierwszy 
krok ku ruchowi robotniczemu. 

Wraz z rozwojem kapitalizmu w Rosji szybko wzrastał liczebnie 
proletariat przemysłowy. W połowie lat 8o-ych klasa robotnicza 
wkroczyła na drogę zorganizowanej walki, na drogę masowych wy- 
stąpień w postaci zorganizowanych strajków. Lecz kółka i grupy 
marksistowskie zajmowały się jedynie propagandą, nie rozumiały 
celowości przejścia do masowej agitacji wśród klasy robotniczej i 
dlatego nie były jeszcze praktycznie związane z ruchem robotniczym, 
nie kierowały nim. 

* Dekabryści — rewolucjoniści szlacheccy, którzy wystąpili przeciwko abso- 
lutyzmowi i poddaństwu chłopów w grudniu 1825 r. (grudzień — po rosyjsku die- 
kabr' — stąd nazwa dekabryści). — Red. przekł. pol. 



Utworzenie przez Lenina petersburskiego «Związku Walki o 
Wyzwolenie Klasy Robotniczej» (rok 1895), który poprowadził ma- 
sową agitację wśród robotników i kierował strajkami masowymi, 
oznaczało nowy etap — przejście do masowej agitacji wśród robot- 
ników i zespolenie marksizmu z ruchem robotniczym. Petersburski 
«Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej» był pierwszym 
zalążkiem rewolucyjnej partii proletariackiej w Rosji. W ślad za 
petersburskim «Związkiem Walki» powstawały organizacje marksi- 
stów we wszystkich głównych ośrodkach przemysłowych jak również 
na kresach państwa. 

W roku 1898 urzeczywistniono pierwszą, aczkolwiek nieudaną 
próbę zjednoczenia marksistowskich organizacji socjaldemokratycz- 
nych w partię — odbył się I zjazd SDPRR. Ale zjazd ten jeszcze nie 
stworzył partii: brak było programu i statutu partii, brak było 
scentralizowanego kierownictwa, nie było prawie żadnej łączności 
między poszczególnymi marksistowskimi kółkami i grupami. 

Żeby zjednoczyć i powiązać w jedną partię oderwane od siebie 
organizacje marksistowskie, Lenin wysunął i urzeczywistnił plan. 
stworzenia pierwszego ogólnorosyjskiego pisma rewolucyjnych mark- 
sistów — «Iskry». 

Głównymi przeciwnikami stworzenia jednolitej politycznej partii 
robotniczej byli w tym okresie «ekonomiści». Negowali oni niezbę- 
dność takiej partii. Popierali rozproszenie i chałupnicze metody pracy 
oddzielnych grup. Właśnie przeciwko nim skierował swe ciosy Lenin i 
zorganizowana przezeń «Iskra». 

Wydanie pierwszych numerów «Iskry» (lata 1900—1901) było 
przejściem do nowego okresu — do okresu rzeczywistego utworzenia 
z rozproszonych grup i kółek jednej Socjaldemokratycznej Partii Ro- 
botniczej Rosji. 



ROZDZIAŁ II 

UTWORZENIE SOCJALDEMOKRATYCZNEJ PARTII 

ROBOTNICZEJ ROSJI. POJAWIENIE SIĘ WEWNĄTRZ 

PARTII FRAKCYJ BOLSZEWIKÓW I MIEŃSZEWIKÓW 

(Lata 1901—1904) 

I. Przypływ fali ruchu rewolucyjnego w Rosji w latach 1901—1904. 

W końcu XIX stulecia wybuchł w Europie kryzys przemysłowy. 
Kryzys ten wkrótce ogarnął również Rosję. W latach kryzysu — 
1900—1903 — zamknięto około 3 tysięcy wielkich i drobnych przed- 
siębiorstw. Wyrzucono na bruk przeszło 100 tysięcy robotników; 
tym zaś, którzy nie stracili pracy, znacznie redukowano płacę zarob- 
kową. Nieznaczne ustępstwa, jakie robotnicy w uporczywych straj- 
kach ekonomicznych poprzednio wydarli kapitalistom, zostały obecnie 
przez kapitalistów cofnięte. 

Kryzys przemysłowy i bezrobocie nie zahamowały i nie osłabiły 
ruchu robotniczego. Przeciwnie, walka robotników zaczęła przybierać 
coraz bardziej rewolucyjny charakter. Od strajków ekonomicznych 
robotnicy zaczęli przechodzić do strajków politycznych. Wreszcie 
przystępują do demonstracyj wystawiając polityczne żądania swobód 
demokratycznych i wyąuwając hasło: «Precz z samowładztwem 
carskim». 

W roku 1901 strajk pierwszomajowy w Obuchowskich Zakładach 
przemysłowych w Petersburgu, wyrabiających sprzęt wojenny, prze- 
kształcił się w krwawe starcie między robotnikami a wojskiem. 
Uzbrojonemu wojsku carskiemu robotnicy mogli przeciwstawić jedynie 
kamienie i kawałki żelaza. Wytrwały opór robotników został zła- 



many. Okrutnie wtedy rozprawiono się z robotnikami: około 800 
aresztowano, wielu wtrącono do więzienia i wysłano na katorgę. Lecz 
bohaterska «Obrona Obuchowska» wywarła duży wpływ na robot- 
ników w Rosji, wywołała wśród robotników falę sympatii. 

W marcu 1902 roku odbywają się wielkie strajki i demonstracje 
robotników batumskich, zorganizowane przez Batumski Komitet So- 
cjaldemokratyczny. Demonstracja batumska poruszyła robotników i 
masy chłopskie Zakaukazia. 

W tymże 1902 roku wybucha wielki strajk w Rostowie nad Do- 
nem. Najpierw zastrajkowali kolejarze, wkrótce przyłączyli się do 
nich robotnicy wielu zakładów przemysłowych. Strajk poruszył 
wszystkich robotników, w ciągu kilku dni około 30 tysięcy robotników 
gromadziło się na wiecach za miastem. Na wiecach tych odczytywano 
na głos odezwy socjaldemokratyczne, występowali mówcy. Policja L 
kozacy byli bezradni wobec tych wielotysięcznych zebrań robotni- 
czych. Policja zamordowała kilku robotników. Nazajutrz na ich po- 
grzebie odbyła się olbrzymia demonstracja robotnicza. Rząd carski 
zdołał stłumić ten strajk dopiero po ściągnięciu wojska z sąsiednich 
miast. Walką robotników rostowskich kierował Doński Komitet 
SDPRR. 

Jeszcze większe rozmiary przybrały strajki w roku 1903. W tym 
roku miały miejsce masowe strajki polityczne na południu, które 
ogarnęły Zakaukazie (Baku, Tyflis, Batum) i największe miasta 
Ukrainy (Odessa, Kijów, Jekaterynosław). Strajki przybierają cha- 
rakter coraz bardziej uporczywy, zorganizowany. W odróżnieniu 
od poprzednich wystąpień klasy robotniczej walką polityczną robot- 
ników prawie wszędzie zaczęły kierować komitety socjaldemokra- 
tyczne. 

Klasa robotnicza Rosji stawała do walki rewolucyjnej z władzą 
carską. 

Ruch robotniczy wywarł wpływ na chłopstwo. Wiosną i latem 
1902 roku rozwinął się ruch chłopski na Ukrainie (w guberni połtaw- 
skiej i charkowskiej) i nad Wołgą. Chłopi podpalali majątki obszar- 
nicze, zagarniali ziemię obszarniczą, zabijali znienawidzonych naczel- 
ników ziemskich* i obszarników. Przeciwko zbuntowanym chłopom 
wysyłano wojsko, do chłopów strzelano, dokonywano wśród nich 

* Naczelnik ziemski — urzędnik-szlachcic, sprawujący funkcje policyjne i są- 
dowo-administracyjne. — Red. przekł. pol. 



setek aresztowań, kierowników i organizatorów wtrącano do więzień, 
lecz chłopski ruch rewolucyjny wzrastał w dalszym ciągu. 

Rewolucyjne wystąpienia robotników i chłopów były oznaką, że 
w Rosji dojrzewa i zbliżacie rewolucja. 

Pod wpływem rewolucyjnej walki robotników wzmaga się również 
studencki ruch opozycyjny. W odpowiedzi na studenckie demonstracje 
i strajki rząd zamknął uniwersytety, wtrącił setki studentów do wię- 
zienia i wreszcie wpadł na pomysł oddania krnąbrnych studentów do 
wojska. W odpowiedzi ucząca się młodzież wszystkich wyższych za- 
kładów naukowych zorganizowała zimą 1901—1902 roku powszechny 
strajk studencki. Strajk ten ogarnął około 30 tysięcy ludzi. 

Ruch rewolucyjny robotniczy i chłopski, a zwłaszcza represje prze- 
ciwko studentom zmusiły do zakrzątnięcia się również liberalną bur- 
żuazję i liberalnych obszarników, którzy siedzieli w tak zwanych 
ziemstwach, zmusiły ich do podniesienia głosu «protestu» przeciwko 
«krańcowościom» rządu carskiego, który stosował represje wobec ich 
synków-studentów. 

Punktami oparcia liberałów z ziemstw były urzędy ziemskie. 
Urzędami ziemskimi nazywano organy zarządu miejscowego, które 
decydowały jedynie o sprawach miejscowych, dotyczących ludności 
wiejskiej (budowa dróg, zakładanie szpitali i szkół). Liberalni obszar- 
nicy odgrywali w urzędach ziemskich dość poważną rolę. Byli oni 
ściśle związani z liberalną burżuazją i prawie że zlewali się z nią 
w jedną całość, sami bowiem w swych majątkach zaczynali przecho- 
dzić od gospodarki na pół pańszczyźnianej do kapitalistycznej, jako 
bardziej zyskownej. Obie te grupy liberałów stały, oczywiście, po 
stronie rządu carskiego, lecz były przeciwne «krańcowościom» 
caratu obawiając się, że właśnie te «krańcowości» mogą wzmoc- 
nić ruch rewolucyjny. Obawiały się «krańcowości» caratu, lecz 
jeszcze bardziej obawiały się rewolucji. Protestując przeciwko «krań- 
cowościom» caratu, liberałowie mieli na widoku dwa cele: przede 
wszystkim «przemówić do rozsądku» cara, po drugie — przywdziać 
maskę «wielkiego niezadowolenia» z caratu, wkraść się w zaufanie 
ludu, oderwać lud albo część ludu od rewolucji i osłabić w ten sposób 
rewolucję. 

Oczywiście ruch ziemsko-liberalny nie był czymś niebezpiecznym 
dla istnienia caratu. Niemniej jednak stanowił oznakę, że z «odwie- 
cznymi» ostojami caratu rzecz się ma niezupełnie pomyślnie. 



Ruch ziemsko-liberalny doprowadził w roku 1902 do zorganizo- 
wania burżuazyjnej grupy «Oswobożdienje» (Wyzwolenie), która 
stała się jądrem przyszłej najważniejszej partii burżuazyjnej w Rosji 
— partii konstytucyjnych demokratów (kadetów). 

Widząc, że ruch robotniczy i chłopski coraz groźniejszą falą 
zalewa cały kraj, carat stosuje wszelkie środki, żeby zahamować ruch 
rewolucyjny. Przeciwko strajkom i demonstracjom robotniczym coraz 
częściej używa się wojska, kula i nahajka stają się zwykłą odpowiedzią 
rządu carskiego na wystąpienia robotników i chłopów, przepełniają 
się więzienia i miejsca zesłania. 

Równocześnie ze wzmocnieniem represyj rząd carski usiłuje stoso- 
wać także inne, bardziej «elastyczne» środki, nie mające charakteru 
represyj, żeby odciągnąć robotników od ruchu rewolucyjnego. Czy- 
nione są próby stworzenia organizacji pseudorobotniczych pod kura- 
telą żandarmów i policji. Organizacje te nazywały się wówczas orga- 
nizacjami «socjalizmu policyjnego» lub organizacjami Zubatowa 
(od nazwiska pułkownika żandarmerii Zubatowa, który stworzył 
te policyjne organizacje robotnicze). Ochrana carska usiłowała 
przez swych agentów wmówić robotnikom, że rząd carski jakoby 
sam gotów jest pomóc robotnikom w spełnieniu ich żądań ekono- 
micznych. «Po cóż zajmować się polityką, po co urządzać rewolucję, 
kiedy sam car jest po stronie robotników» — mówili robotnikom 
zubatowcy. Zubatowcy stworzyli swe organizacje w kilku miastach. 
Na wzór organizacyj Zubatowa i w tym samym celu stworzona 
została w roku 1904 przez popa Hapona organizacja pod nazwą 
«Zgromadzenie rosyjskich robotników fabrycznych Petersburga». 

Lecz próba ochrany carskiej podporządkowania sobie ruchu robot- 
niczego zawiodła. Rząd carski nie potrafił poradzić sobie tego rodzaju 
środkami z wzrastającym ruchem robotniczym. Rosnący ruch rewo- 
lucyjny klasy robotniczej zmiótł ze swej drogi te organizacje policyjne. 

2. Leninowski plan zbudowania partii marksistowskiej. Oportunizm 
«ekonomistów». Walka «Iskry» o plan leninowski. Książka Lenina 
«Co robić?». Ideologiczne podstawy partii marksistowskiej. 

Mimo że w roku 1898 odbył się I zjazd Socjaldemokratycznej 
Partii Rosji, który proklamował utworzenie partii, jednakże partia 
jeszcze nie została stworzona. Nie było programu i statutu partii. 



Komitet Centralny partii, wybrany na I zjeździe, został aresztowany 
i nie był już na nowo odbudowany, bo nie miał go kto odbudować. 
Co więcej, po I zjeździe zamęt ideowy i organizacyjne rozproszenie 
partii jeszcze bardziej się spotęgowały. 

Jeśli lata 1884—1894 były okresem zwycięstwa nad narodnic- 
twem i ideologicznego przygotowania socjaldemokracji, lata zaś 
1894—1898 — okresem próby, wprawdzie nieudanej, stworzenia 
z poszczególnych marksistowskich organizacji partii socjaldemokra- 
tycznej, to okres po roku 1898 był w partii okresem wzmożonego 
rozgardiaszu ideowego i organizacyjnego. Zwycięstwo marksizmu 
nad narodnictwem i rewolucyjne wystąpienia klasy robotniczej, które 
dowiodły słuszności stanowiska marksistów, wzmocniły sympatie do 
marksizmu wśród młodzieży rewolucyjnej. Marksizm stał się modą. 
Toteż do organizacji marksistowskich napłynęło mnóstwo młodzieży 
rewolucyjnej spośród inteligencji, młodzieży słabej w dziedzinie 
teorii, niedoświadczonej pod względem organizacyjno-politycznym 
i mającej jedynie mętne, po większej części błędne pojęcie o marksi- 
zmie, zaczerpnięte z zapełniającej prasę oportunistycznej pisaniny 
«legalnych marksistów». Doprowadziło to do obniżenia teoretycz- 
nego i politycznego poziomu organizacji marksistowskich, do prze- 
niesienia w ich środowisko oportunistycznych nastrojów «legalnych 
marksistów», do zwiększenia zamętu ideowego, wahań politycznych 
i rozgardiaszu organizacyjnego. 

"Wzrastające ożywienie ruchu robotniczego i widoczne zbliżanie 
się rewolucji wymagały stworzenia jednolitej scentralizowanej partii 
klasy robotniczej, partii, która potrafiłaby pokierować ruchem re- 
wolucyjnym. Lecz stan miejscowych organów partii, miejscowych 
komitetów, grup i kółek był tak nieszczególny, a ich rozproszenie 
organizacyjne i rozdźwięki ideowe tak wielkie, że zadanie stworzenia 
takiej partii nasuwało niesłychane trudności. 

Trudności polegały nie tylko na tym, że trzeba było budować 
partię w ogniu okrutnych prześladowań caratu, który na każdym 
kroku wyrywał z szeregów organizacyj najlepszych działaczy i 
gnał ich na zesłania, do więzień, na katorgę. Trudności polegały 
również na tym, że znaczna, część komitetów miejscowych i ich 
działaczy nie chciała słyszeć o niczym poza swą miejscową drobną 
pracą praktyczną, nie rozumiała szkodliwości braku organizacyjnej 
i ideowej jedności partii, przywykła do rozdrobnienia partii, do 



rozgardiaszu ideowego w partii, uważała, że można się obejść bez 
jednolitej scentralizowanej partii. 

Żeby stworzyć scentralizowaną partię, trzeba było przezwyciężyć 
to zacofanie, konserwatyzm i wąski praktycyzm organów miej- 
scowych. 

Ale nie dość na tym. W partii istniała dość liczna grupa ludzi, 
mających własne organy prasowe — «Raboczaja Mysl» (Myśl Ro- 
botnicza) w Rosji i «Raboczeje Dieło» (Sprawa Robotnicza) za gra- 
nicą. Grupa ta teoretycznie usprawiedliwiała rozproszenie organiza- 
cyjne i zamęt ideowy w partii, częstokroć je nawet wychwalała i 
uważała, że zadanie stworzenia jednolitej scentralizowanej politycz- 
nej partii klasy robotniczej jest zadaniem niepotrzebnym i sztucznie 
wymyślonym. 

Byli to «ekonomiści» oraz ich zwolennicy. 
Po to, by stworzyć jednolitą polityczną partię proletariatu, trzeba 

było przede wszystkim rozbić «ekonomistów». 
Wykonania tych zadań i zbudowania partii klasy robotniczej 

podjął się Lenin. 
Istniały różne opinie co do tego, od czego rozpocząć budowanie 

jednolitej partii klasy robotniczej. Niektórzy myśleli, że budowanie 
partii należy zacząć od zwołania II zjazdu partii, który zjednoczy 
organizacje miejscowe i stworzy partię. Lenin był przeciwny takiemu 
poglądowi. Uważał on, że zanim się zwoła zjazd, trzeba wyjaśnić 
sprawę celów i zadań partii, trzeba wiedzieć — jaką partię chcemy 
zbudować, trzeba się ideowo odgrodzić od «ekonomistów», trzeba 
uczciwie i otwarcie powiedzieć partii, że istnieją dwa odmienne po- 
glądy na cele i zadania partii — pogląd «ekonomistów» i pogląd rewo- 
lucyjnych socjaldemokratów; trzeba szeroko rozwinąć propagandę 
prasową w obronie poglądów rewolucyjnej socjaldemokracji, tak sa- 
mo jak prowadzą ją «ekonomiści» w obronie swoich poglądów w 
swych organach prasowych, trzeba dać organizacjom miejscowym 
możność dokonania świadomego wyboru między tymi dwoma prą- 
dami — i dopiero po przeprowadzeniu tej niezbędnej pracy przygoto- 
wawczej — można będzie zwołać zjazd partii. 

Lenin mówił wprost: 
«Zanim się zjednoczymy i właśnie po to, aby się zjednoczyć, 
musimy najpierw stanowczo i wyraźnie odgrodzić się jedni od 

drugich» (Lenin, «Co robić?», «Książka», Warszawa 1948, str. 
29). 



Wobec tego Lenin uważał, że budownictwo politycznej partii 
klasy robotniczej rozpocząć należy od zorganizowania ogólnoro- 
syjskiego bojowego pisma politycznego, które prowadziłoby propa- 
gandę i agitację w obronie poglądów rewolucyjnej socjaldemokracji — 
że założenie takiego pisma winno być pierwszym krokiem do zbudo- 
wania partii. 

W swym znanym artykule «Od czego zacząć?» nakreślił Lenin 
konkretny plan zbudowania partii, rozwinięty później w jego słynnej 
książce «Co robić?». 

«Zdaniem naszym, mówił Lenin w tym artykule, punktem 
wyjścia działalności, pierwszym krokiem praktycznym ku stwo- 
rzeniu potrzebnej nam organizacji, wreszcie, podstawową nicią, 
której trzymając się moglibyśmy nieugięcie rozwijać, pogłębiać i 
rozszerzać tę organizację — powinno być założenie ogólnorosyj- 
skiego pisma politycznego... Bez takiego pisma niemożliwe jest 
systematyczne prowadzenie konsekwentnej pod względem zasad 
oraz wszechstronnej propagandy i agitacji, co w ogóle stanowi 
stałe i główne zadanie socjaldemokracji, w szczególności zaś — 
palące zadanie chwili obecnej, kiedy zainteresowanie polityką, za- 
gadnieniami socjalizmu obudziło się w najszerszych warstwach lud- 
ności (Lenin, Dzieła, wyd. IV, t. V, str. 8—9). 

Lenin uważał, że pismo takie będzie nie tylko środkiem ideowego 
zespolenia partii, lecz również środkiem organizacyjnego zjednocze- 
nia organizacji miejscowych w partię. Sieć agentów i korespondentów 
takiego pisma — przedstawicieli organizacji miejscowych, stanie się 
tym kośćcem, wokół którego właśnie organizacyjnie skupi się partia. 
Albowiem, mówił Lenin, «pismo — to nie tylko kolektywny propa- 
gandysta i kolektywny agitator, lecz również kolektywny organizator». 

«Ta sieć agentów, mówił Lenin w tymże artykule, będzie 
szkieletem takiej właśnie organizacji, jaka jest nam potrzebna: 
dostatecznie wielkiej, aby ogarnąć cały kraj; dostatecznie szerokiej 
i wielostronnej, aby przeprowadzić ścisły i szczegółowy podział 
pracy; dostatecznie odpornej, aby umieć we wszelkich warunkach, 



przy wszelkich «zwrotach» i niespodziankach prowadzić nieugięcie 
swoją pracę; dostatecznie giętkiej, aby umieć, z jednej strony, 
uchylić się od bitwy w otwartym polu z mającym przytłaczającą 
przewagę sił nieprzyjacielem, kiedy zebrał on w jednym punkcie 
wszystkie swe siły, z drugiej zaś — aby umieć wykorzystać brak 
obrotności tego nieprzyjaciela i atakować go tam i wtedy, gdy 
najmniej się ataku spodziewa» (tamże, str. ii). 

Takim pismem miała być «Iskra». 
I rzeczywiście, «Iskra» stała się takim właśnie ogólnorosyjskim 

pismem politycznym, które przygotowało ideowe i organizacyjne 
zespolenie partii. 

Co się tyczy budowy i składu samej partii, to Lenin uważał, że 
partia powinna składać się z dwóch części: a) ze ścisłego grona «regu- 
larnych kadrowych pracowników kierowniczych, do którego powinni 
należeć głównie rewolucjoniści zawodowi, czyli ludzie wolni od 
wszelkich innych zajęć prócz pracy partyjnej, posiadający niezbędne 
minimum wiadomości teoretycznych, doświadczenia politycznego, 
nawyków organizacyjnych oraz umiejętności walki z policją carską, 
sztuki ukrywania się przed policją, i b) z szerokiej sieci organizacji 
partyjnych na peryferiach, z licznej masy członków partii, otoczonych 
sympatią i poparciem setek tysięcy ludzi pracy. 

«Twierdzę, pisał Lenin, że (I) żaden ruch rewolucyjny nie 
może być trwały bez mocnej i zachowującej ciągłość organizacji 
kierowników; (2) że im szersza jest masa, żywiołowo wciągana do 
walki... tym bardziej nieodzowna jest potrzeba takiej organizacji 
i tym mocniejsza powinna być ta organizacja ... (3) że taka orga- 
nizacja powinna składać się głównie z ludzi zajmujących się zawo- 
dowo działalnością rewolucyjną; (4) że w kraju absolutystycznym 
im bardziej zacieśnimy skład tej organizacji do takich tylko człon- 
ków, którzy zawodowo zajmują się działalnością rewolucyjną i 
otrzymali zawodowe przygotowanie w sztuce walki z policją po- 
lityczną, tym trudniej będzie «wyłowić» taką organizację, i— 
(5) — tym szerszy będzie skład ludzi zarówno spośród klasy ro- 
botniczej jak i spośród innych klas społeczeństwa, którzy będą 
mieli możność brać udział w ruchu i czynnie w nim pracować» 
(Lenin, «Co robić?», «Książka», Warszawa 1948, str. 142). 



Co się tyczy charakteru tworzonej partii i jej roli w stosunku do 
klasy robotniczej, zarówno jak celów i zadań partii, to Lenin uważał, 
że partia powinna być czołowym oddziałem klasy robotniczej, że po- 
winna ona być kierowniczą siłą ruchu robotniczego, jednoczącą walkę 
klasową proletariatu i nadającą jej kierunek. Ostatecznym celem partii 
jest obalenie kapitalizmu i ustanowienie socjalizmu. Najbliższy cel — 
to obalenie caratu i ustanowienie ustroju demokratycznego. A ponie- 
waż obalenie kapitalizmu jest niemożliwe bez uprzedniego obalenia 
caratu, więc główne zadanie partii w chwili obecnej polega na tym, 
żeby pociągnąć klasę robotniczą, pociągnąć cały lud do walki z cara- 
tem, szeroko rozwinąć ludowy ruch rewolucyjny przeciwko caratowi 
i obalić carat jako pierwszą i poważną przeszkodę na drodze do 
socjalizmu. 

«Historia postawiła obecnie przed nami, mówił Lenin, naj- 
bliższe zadanie, które jest najbardziej rewolucyjne ze wszystkich 
najbliższych zadań proletariatu jakiegokolwiek innego kraju. 
Urzeczywistnienie tego zadania, obalenie najpotężniejszej ostoi 
reakcji nie tylko europejskiej, ale również (możemy powiedzieć 
obecnie) azjatyckiej uczyniłoby z proletariatu rosyjskiego awan- 
gardę międzynarodowego proletariatu rewolucyjnego» (tamże, 
str. 35). 
I dalej: 

«Powinniśmy pamiętać, że walka z rządem o poszczególne 
żądania, wywalczanie poszczególnych ustępstw, to — tylko drobne 
potyczki z nieprzyjacielem, to — niewielkie utarczki na for- 
pocztach, decydujące zaś starcie mamy dopiero przed sobą. Stoi 
przed nami w całej swej potędze twierdza nieprzyjacielska, z któ- 
rej sypią się na nas chmary pocisków i kul, zabierających nam naj- 
lepszych bojowników. Musimy zdobyć tę twierdzę i zdobędziemy 
ją, jeśli wszystkie siły budzącego się proletariatu zjednoczymy 
ze wszystkimi siłami rewolucjonistów rosyjskich w jedną partię, 
do której podąży wszystko, co jest w Rosji żywego i uczciwego. 
I wówczas dopiero spełni się wielkie proroctwo rosyjskiego robot- 
nika rewolucjonisty, Piotra Aleksiejewa: «podniesie się musku- 
larna dłoń milionów ludu roboczego i jarzmo despotyzmu, naje- 
żone sołdackimi bagnetami, rozsypie się w proch!» (Lenin, «Palące 
zadania naszego ruchu», Dzieła, wyd. IV, t. IV, str. 346). 



Taki był plan Lenina stworzenia partii klasy robotniczej w warun- 
kach samowładztwa Rosji carskiej. 

«Ekonomiści» nie omieszkali skierować ognia przeciwko planowi 
leninowskiemu. 

«Ekonomiści» twierdzili, że ogólnopolityczna walka przeciwko 
caratowi jest sprawą wszystkich klas, przede wszystkim — sprawą 
burżuazji, że wobec tego klasa robotnicza nie jest w niej poważnie 
zainteresowana, robotnicy są bowiem zainteresowani głównie ekono- 
miczną walką z przedsiębiorcami o podniesienie płacy zarobkowej, 
o polepszenie warunków pracy itd. Dlatego też socjaldemokraci po- 
winni postawić przed sobą jako główne najbliższe zadanie nie walkę 
polityczną z caratem, nie obalenie caratu, lecz zorganizowanie «eko- 
nomicznej walki robotników z przedsiębiorcami i rządem», przy czym 
walkę ekonomiczną z rządem pojmowano jako walkę o polepszenie 
ustawodawstwa fabrycznego. «Ekonomiści» zapewniali, że w ten spo- 
sób można by było «nadać samej walce ekonomicznej charakter po- 
lityczny». 

«Ekonomiści» nie ważyli się już formalnie występować przeciwko 
twierdzeniu, że klasie robotniczej potrzebna jest partia polityczna. 
Ale uważali, że partia nie powinna być kierowniczą siłą ruchu ro- 
botniczego, że nie powinna się wtrącać do żywiołowego ruchu klasy 
robotniczej, a tym bardziej — kierować nim, lecz powinna kroczyć za 
nim, badać go i wysnuwać z niego nauki. 

«Ekonomiści» utrzymywali następnie, że rola czynnika świado- 
mości w ruchu robotniczym, organizująca i kierująca rola świado- 
mości socjalistycznej, teorii socjalistycznej — jest znikoma albo pra- 
wie znikoma, że socjaldemokracja nie powinna podciągać robotników 
do poziomu świadomości socjalistycznej, ale, przeciwnie, sama po- 
winna się przystosowywać i zniżać do poziomu przeciętnych albo 
nawet bardziej zacofanych warstw klasy robotniczej, że socjaldemo- 
kracja nie powinna wpajać w klasę robotniczą świadomości socja- 
listycznej, ale powinna czekać, póki żywiołowy ruch klasy robotniczej 
sam, własnymi siłami wytworzy świadomość socjalistyczną. 

Co się tyczy leninowskiego organizacyjnego planu zbudowania 
partii, to «ekonomiści» uważali go za pewnego rodzaju gwałt wobec 
ruchu żywiołowego. 

Na stronicach «Iskry», zwłaszcza zaś w swej słynnej książce 



«Co robić?» Lenin wystąpił gwałtownie przeciw tej oportuni- 
stycznej filozofii «ekonomistów», nie pozostawiając z niej kamienia 
na kamieniu. 

1) Lenin wykazał, że odciągać klasę robotniczą od ogólnopoli- 
tycznej walki z caratem i ograniczać zadania klasy robotniczej do 
walki ekonomicznej z przedsiębiorcami i rządem, pozostawiając nie- 
tkniętymi zarówno przedsiębiorców jak rząd — znaczy to skazywać 
robotników na wieczystą niewolę. Walka ekonomiczna robotników 
z przedsiębiorcami i rządem jest to trade-unionistyczna walka o lepsze 
warunki sprzedaży siły roboczej kapitalistom, ale robotnicy chcą wal- 
czyć nie tylko o lepsze warunki sprzedaży swej siły roboczej kapita- 
listom, lecz również o zniszczenie samego systemu kapitalistycznego, 
zmuszającego ich do sprzedawania swej siły roboczej kapitalistom i 
znoszenia wyzysku. Robotnicy nie mogą jednak rozwinąć walki z ka- 
pitalizmem, nie mogą rozwinąć walki o socjalizm, dopóki na drodze 
ruchu robotniczego stoi carat, pies łańcuchowy kapitalizmu. Dlatego 
też najbliższe zadanie partii i klasy robotniczej polega na tym, żeby 
usunąć z drogi carat i tym samym utorować drogę do socjalizmu. 

2) Lenin wykazał, że zachwalać żywiołowy proces ruchu robot- 
niczego i negować kierowniczą rolę partii, sprowadzając ją do roli 
rejestratora wypadków — znaczy to głosić politykę «wleczenia się 
w ogonie», znaczy to nawoływać do przekształcenia partii w ogon 
żywiołowego procesu, w bierną siłę ruchu, zdolną jedynie do obser- 
wowania żywiołowego procesu i liczenia na to, że wszystko zrobi się 
samo. Głosić takie poglądy — znaczy to dążyć do zniszczenia partii, 
czyli pozostawienia klasy robotniczej bez partii, czyli pozostawienia 
klasy robotniczej bez oręża. Lecz pozostawianie klasy robotniczej bez 
oręża w takim czasie, gdy ma ona przed sobą takich wrogów jak carat, 
uzbrojony we wszelkie środki walki, i jak burżuazja, zorganizowana 
w sposób nowoczesny i mająca swą partię, kierującą jej walką prze- 
ciwko klasie robotniczej, znaczy to zdradzać klasę robotniczą. 

3) Lenin wykazał, ze korzenie się przed żywiołowością ruchu ro- 
botniczego i obniżanie roli świadomości, obniżanie roli uświadomie- 
nia socjalistycznego, teorii socjalistycznej — to znaczy po pierwsze 
drwić z robotników, którzy dążą do uświadomienia jak do światła, 
znaczy to, po drugie, pozbawiać teorię wszelkiej wartości w oczach 
partii, pozbawiać wartości ten oręż, przy którego pomocy partia po- 



znaje teraźniejszość i przewiduje przyszłość, oznacza to wreszcie, po 
trzecie — całkowite i ostateczne stoczenie się w bagno oportunizmu. 

«Bez rewolucyjnej teorii, mówił Lenin, niemożliwy jest również 
ruch rewolucyjny ... Rolę przodującego bojownika może wykonać 
jedynie partia, kierowana przez przodującą teorię» (Lenin, «Co 
robić?», «Książka», Warszawa 1948, str. 31—32). 
4) Lenin wykazał, że «ekonomiści» oszukują klasę robotniczą 

twierdząc, iż ideologia socjalistyczna może powstać z żywiołowego 
ruchu klasy robotniczej, w rzeczywistości bowiem ideologia socja- 
listyczna powstaje nie z ruchu żywiołowego, lecz z nauki. Negując 
konieczność wniesienia do klasy robotniczej świadomości socjalistycz- 
nej, «ekonomiści» torują przez to drogę ideologii burżuazyjnej, ułat- 
wiają przeniesienie tej ideologii do klasy robotniczej, wpojenie jej 
klasie robotniczej — a zatem grzebią ideę zespolenia ruchu robotni- 
czego z socjalizmem, pomagają burżuazji. 

«Wszelkie korzenie się przed żywiołowością ruchu robotni- 
czego, mówił Lenin, wszelkie pomniejszanie roli «czynnika świa- 
domości», roli socjaldemokracji oznacza tym samym — zupełnie 
niezależnie od tego, czy pomniejszyciel chce tego, czy nie — wzmoc- 
nienie wplywu ideologii burżuazyjnej na robotników» (tamże, 
str. 47). 
I dalej: 

«Zagadnienie stoi tylko tak: ideologia burżuazyjna czy socja- 
listyczna. Nic pośredniego być nie może... Dlatego też wszelkie 
pomniejszanie ideologii socjalistycznej, wszelkie odsuwanie się 
od niej oznacza jednocześnie wzmocnienie ideologii burżuazyjnej» 
(tamże, str. 49). 
5) Podsumowując wszystkie te błędy «ekonomistów», Lenin do- 

szedł do wniosku, że «ekonomiści» pragną mieć nie partię rewolucji 
socjalnej, wyzwalającej klasę robotniczą od kapitalizmu, lecz partię 
«reform socjalnych», których przesłanką jest zachowanie panowania 
kapitalizmu, że, wobec tego, «ekonomiści» są reformistami, zdradza- 
jącymi podstawowe interesy proletariatu. 

6) Lenin wykazał wreszcie, że «ekonomizm» nie jest w Rosji 
zjawiskiem przypadkowym, że «ekonomiści» są przewodnikami bur- 
żuazyjnego wpływu na klasę robotniczą, że posiadają oni sojuszników 



w zachodnio-europejskich partiach socjaldemokratycznych w postaci 
rewizjonistów, zwolenników oportunisty Bernsteina. Wśród socjal- 
demokracji na Zachodzie zaczął coraz bardziej przybierać na sile prąd 
oportunistyczny, który występował pod flagą «wolności krytykowa- 
nia» Marksa, żądał «rewizji», czyli skorygowania nauki Marksa (stąd 
nazwa «rewizjonizm»), żądał wyrzeczenia się rewolucji, socjalizmu, 
dyktatury proletariatu. Lenin wykazał, że taką samą politykę wyrze- 
czenia się walki rewolucyjnej, socjalizmu, dyktatury proletariatu 
stosowali «ekonomiści» rosyjscy. 

Oto są podstawowe twierdzenia teoretyczne, rozwinięte przez Le- 
nina w jego książce «Co robić?» 

Rozpowszechnienie książki «Co robić?» spowodowało, że w rok 
po jej wydaniu (książka była wydana w marcu 1902 roku), przed II 
zjazdem Rosyjskiej Partii Socjaldemokratycznej, po ideowych pozy- 
cjach «ekonomizmu» pozostało jedynie niemiłe wspomnienie, przydo- 
mek zaś «ekonomista» uważany był przez większość pracowników 
partyjnych za obelgę. 

Był to całkowity pogrom ideowy «ekonomizmu», pogrom ideo- 
logii oportunizmu, wleczenia się w ogonie, liczenia na to, że wszystko 
zrobi się samo. 

Lecz nie wyczerpuje to jeszcze znaczenia pracy Lenina «Co robić?». 
Historyczne znaczenie «Co robić?» polega na tym, że Lenin w tej 

swojej słynnej książce: 
1) pierwszy w dziejach myśli marksistowskiej obnażył do podstaw 

źródła ideowe oportunizmu wykazując, że polegają one przede wszyst- 
kim na korzeniu się przed żywiołowością ruchu robotniczego oraz 
pomniejszaniu roli świadomości socjalistycznej w ruchu robotniczym; 

2) podniósł na właściwy poziom znaczenie teorii, świadomości, 
partii jako rewolucjonizującej i kierowniczej siły w żywiołowym 
ruchu robotniczym; 

3) świetnie uzasadnił podstawową tezę marksistowską głoszącą, 
że partia marksistowska jest to zespolenie ruchu robotniczego z so- 
cjalizmem; 

4) dał genialne opracowanie zasad ideologicznych partii mar- 
ksistowskiej. 

Poglądy teoretyczne, rozwinięte w «Co robić?», stały się później 
podstawą ideologii partii bolszewickiej. 



Posiadając takie bogactwo teoretyczne, «Iskra» mogła rozwinąć i 
rzeczywiście rozwinęła szeroką akcję na rzecz leninowskiego planu 
zbudowania partii, na rzecz skupiania sił partii, na rzecz II zjazdu 
partii, na rzecz rewolucyjnej socjaldemokracji, przeciwko «ekono- 
mistom», przeciwko wszystkim i wszelakim oportunistom, przeciwko 
rewizjonistom. 

Niezmiernie ważnym dziełem «Iskry» było opracowanie projektu 
programu partyjnego. Program partii robotniczej jest to, jak wiadomo, 
krótkie naukowe sformułowanie celów i zadań walki klasy robotni- 
czej. Program określa zarówno cel ostateczny rewolucyjnego ruchu 
proletariackiego jak i te żądania, o których urzeczywistnienie walczy 
partia w drodze do ostatecznego celu. Dlatego też opracowanie pro- 
jektu programu nie mogło nie mieć pierwszorzędnego znaczenia. 

Podczas opracowywania projektu programu w łonie redakcji 
«Iskry» powstały poważne różnice zdań między Leninem a Plechano- 
wem i innymi członkami redakcji. Te różnice zdań i spory o mało nie 
doprowadziły do zupełnego zerwania Lenina z Plechanowem. Lecz 
wówczas jeszcze do zerwania nie doszło. Lenin dopiął tego, że do pro- 
jektu programu wniesiono najważniejszy punkt o dyktaturze proleta- 
riatu i wyraźnie wskazano na kierowniczą rolę klasy robotniczej w re- 
wolucji. 

Dziełem Lenina jest również cała agrarna część programu partyj- 
nego. Już wówczas Lenin był zwolennikiem nacjonalizacji ziemi, uwa- 
żał jednak, że na pierwszym etapie walki należy wysunąć żądanie 
zwrotu chłopom «odcinków», czyli tych gruntów, które obszarnicy 
przy «wyzwalaniu» chłopów odcięli od gruntów chłopskich. Przeciwko 
nacjonalizacji ziemi występował Plechanow. 

Spory Lenina z Plechanowem w sprawie programu partii częściowo 
określiły przyszłe rozbieżności między bolszewikami a mieńszewi- 
kami. 

3. II zjazd Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Uchwa- 
lenie programu i statutu oraz stworzenie jednej partii. Różnice 
zdań na zjeździe i pojawienie się dwóch prądów w partii: bolsze- 
wickiego i mieńszewickiego. 

Tak więc zwycięstwo zasad leninowskich i pomyślna walka «Iskry» 
o leninowski plan organizacyjny przygotowały wszystkie podstawowe 



warunki niezbędne do stworzenia partii lub, jak mówiono wówczas — 
do stworzenia prawdziwej partii. Wśród organizacji socjaldemokra- 
tycznych w Rosji zwyciężył kierunek «Iskry». Teraz można było 
zwołać II zjazd partii. 

17 (30)* lipca 1903 roku otwarty został II zjazd SDPRR. Zjazd 
zebrał się za granicą, potajemnie. Posiedzenia jego odbywały się z 
początku w Brukseli. Ale później policja belgijska zażądała od dele- 
gatów zjazdu opuszczenia Belgii. Wówczas zjazd przeniósł się do 
Londynu. 

Ogółem przyjechało na zjazd 43 delegatów, reprezentujących 
26 organizacji. Każdy komitet miał prawo posłać na zjazd po 2 dele- 
gatów, lecz niektóre posłały tylko po jednym. W ten sposób 43 dele- 
gatów rozporządzało 51 głosami decydującymi. 

Główne zadanie zjazdu polegało «na utworzeniu prawdziwej 
partii na tych zasadniczych i organizacyjnych podstawach, które były 
wysunięte i opracowane przez «Iskrę» (Lenin, «Krok naprzód, dwa 
kroki wstecz», pol. wyd. dwutomowe, 1948 r., t. I, str. 347). 

Skład zjazdu był niejednolity. Wskutek poniesionej porażki nie 
byli na zjeździe reprezentowani jawni «ekonomiści». Jednak w prze- 
ciągu tego czasu tak sprytnie zmienili oni swoje oblicze, że udało im 
się przemycić kilku swoich delegatów. Poza tym, delegaci Bundu 
tylko w swej frazeologii różnili się od «ekonomistów», w rzeczywistości 
zaś byli zwolennikami «ekonomistów». 

Tak więc na zjeździe obecni byli nie tylko zwolennicy «Iskry», 
lecz również jej przeciwnicy. Zwolenników «Iskry» było 33, czyli 
większość. Lecz nie wszyscy, którzy zaliczali się do iskrowców, byli 
prawdziwymi iskrowcami-leninowcami. Delegaci podzielili się na 
kilka ugrupowań. Zwolennicy Lenina, czyli zdecydowani iskrowcy, 
mieli 24 głosy, 9 iskrowców szło za Martowem. Byli to chwiejni 
iskrowcy. Część delegatów wahała się między «Iskrą» a jej prze- 
ciwnikami — na zjeździe było 10 takich głosów. Było to centrum. 
Jawni przeciwnicy «Iskry» mieli 8 głosów (3 «ekonomiści» i 5 bun- 
dowców). Wystarczyło, żeby wśród iskrowców nastąpił rozłam, 
a wrogowie «Iskry» mogli zdobyć przewagę. 

* Tutaj i wszędzie, gdzie podana jest podwójna data, pierwsza liczba oznacza 
datę według starego kalendarza, używanego w Rosji aż do Październikowej Rewo- 
lucji Socjalistycznej, druga zaś — podana w nawiasie — oznacza datę według no- 
wego kalendarza. — Red. przekł. pol. 



Stąd widać, jak skomplikowana była sytuacja na zjeździe. Lenin 
zużył wiele sił, ażeby zapewnić na zjeździe, zwycięstwo «Iskrze». 

Najważniejszą sprawą zjazdu było przyjęcie programu partyj- 
nego. Główną kwestią, która wywołała sprzeciw oportunistycznej 
części zjazdu przy omawianiu programu — była sprawa dyktatury 
proletariatu. Oportuniści nie zgadzali się z rewolucyjnym odłamem 
zjazdu również w szeregu innych zagadnień programowych. Postano- 
wili oni jednak stoczyć bój przede wszystkim w sprawie dyktatury, 
proletariatu powołując się na to, że szereg partii socjaldemokratycz- 
nych za granicą nie posiada w swym programie punktu o dyktaturze 
proletariatu, że więc można byłoby nie włączać go również do pro- 
gramu socjaldemokracji rosyjskiej. 

Oportuniści sprzeciwiali się również włączeniu do programu partii 
żądań w sprawie chłopskiej. Ludzie ci nie chcieli rewolucji, dlatego 
też stronili od sojusznika klasy robotniczej — od chłopstwa, odnosili 
się do niego nieprzyjaźnie. 

Bundowcy oraz polscy socjaldemokraci wypowiadali się przeciw- 
ko prawu narodów do samookreślenia. Lenin zawsze uczył, że klasa 
robotnicza obowiązana jest walczyć przeciwko uciskowi narodo- 
wemu. Wypowiadanie się przeciwko włączeniu tego żądania do pro- 
gramu — było równoznaczne z propozycją wyrzeczenia się inter- 
nacjonalizmu proletariackiego, współuczestnictwa w ucisku naro- 
dowym. 

Lenin zadał druzgocący cios wszystkim tym oponentom. 
Zjazd uchwalił program zaproponowany przez «Iskrę». 
Program ten składał się z dwóch części — programu-maksimum 

oraz programu-minimum. W programie-maksimum mowa była o 
głównym zadaniu partii klasy robotniczej — o rewolucji socjali- 
stycznej, obaleniu władzy kapitalistów, zaprowadzeniu dyktatury 
proletariatu. W programie-minimum mowa była o najbliższych za- 
daniach partii, możliwych do urzeczywistnienia jeszcze przed oba- 
leniem ustroju kapitalistycznego, przed ustanowieniem dyktatury pro- 
letariatu: o obaleniu absolutyzmu carskiego, zaprowadzeniu republiki 
demokratycznej, wprowadzeniu dla robotników 8-godzinnego dnia 
roboczego, zniesieniu na wsi wszystkich pozostałości pańszczyzny, 
zwróceniu chłopom zabranej im przez obszarników ziemi («odcin- 
ków»). 



Później bolszewicy zastąpili żądanie zwrócenia «odcinków» żą- 
daniem konfiskaty całej ziemi obszarniczej. 

Program, uchwalony na II zjeździe, był rewolucyjnym progra- 
mem partii klasy robotniczej. 

Przetrwał on do VIII zjazdu partii, gdy po zwycięstwie rewo- 
lucji proletariackiej partia nasza przyjęła nowy program. 

Po przyjęciu programu II zjazd partii przeszedł do omówienia 
projektu statutu partyjnego. Po uchwaleniu programu i stworzeniu 
podstawy dla ideowego zjednoczenia partii, zjazd musiał uchwalić 
również statut partii, żeby położyć kres chałupniczym metodom 
pracy i kółkowości, rozdrobnieniu organizacyjnemu i brakowi mocnej 
dyscypliny w partii. 

Lecz jeśli przyjęcie programu przeszło stosunkowo łatwo, to spra- 
wa statutu partyjnego wywołała na zjeździe zacięte spory. Najbar- 
dziej ostra różnica zdań powstała z powodu sformułowania pier- 
wszego paragrafu statutu — o członkostwie partii. Kto może być 
członkiem partii, z kogo partia powinna się składać, czym powinna 
być partia pod względem organizacyjnym — zorganizowaną ca- 
łością czy też czymś nie ujętym w określone formy organizacyjne — 
takie oto kwestie powstały w związku z pierwszym paragrafem sta- 
tutu. Walka toczyła się między dwoma sformułowaniami tego para- 
grafu: sformułowaniem Lenina, które popierał Plechanow oraz zde- 
cydowani iskrowcy, a sformułowaniem Martowa, popartym przez 
Akselroda, Zasulicz, chwiejnych iskrowców, Trockiego i całą jawnie 
oportunistyczną część zjazdu. 

Sformułowanie Lenina głosiło, że członkiem partii może być 
każdy, kto uznaje program partyjny, popiera partię pod względem 
materialnym i jest członkiem jednej z jej organizacji. Sformułowanie 
zaś Martowa traktowało uznawanie programu oraz materialne po- 
pieranie partii jako konieczne warunki należenia do partii, nie wy- 
magało natomiast należenia do jednej z organizacji partyjnych jako 
niezbędnego warunku należenia do partii, wychodząc z założenia, że 
członek partii może równie dobrze nie należeć do żadnej z organi- 
zacji partyjnych. 

Lenin traktował partię jako zorganizowany oddział, którego 
członkowie nie sami zaliczają siebie w poczet członków partii, lecz 
są do partii przyjmowani przez jedną z jej organizacji i co za tym 



idzie, podporządkowują się dyscyplinie partyjnej, podczas gdy Mar- 
tow traktował partię jako coś nie ujętego w określone formy organi- 
zacyjne, gdzie członkowie sami zaliczają siebie w poczet członków 
partii i co za tym idzie, nie są obowiązani do podporządkowywania 
się dyscyplinie partyjnej, ponieważ nie należą do żadnej z organi- 
zacji partyjnych. 

W ten sposób sformułowanie Martowa, w odróżnieniu od sfor- 
mułowania leninowskiego, otwierało szeroko podwoje partii chwiej- 
nym elementom nieproletariackim. W przededniu rewolucji burżua- 
zyjno-demokratycznej byli wśród inteligencji burżuazyjnej ludzie, 
którzy chwilowo sympatyzowali z rewolucją. Niekiedy mogli nawet 
oddać partii niewielką usługę. Lecz nie byli to ludzie, którzy by 
wstąpili do organizacji, podporządkowali się dyscyplinie partyjnej, 
wykonywali zadania partyjne i narażali się na niebezpieczeństwa z 
tym związane. A jednak Martow i inni mieńszewicy proponowali, 
żeby takich ludzi uważać za członków partii, proponowali przyzna- 
nie im prawa i możności wpływania na sprawy partyjne. Propono- 
wali również, aby każdy strajkujący miał prawo «zaliczania» się 
w poczet członków partii, chociaż w strajkach brali udział także nie- 
socjaliści, anarchiści, eserowcy. 

A więc zamiast partii zespolonej jak monolit, bojowej, ściśle zorga- 
nizowanej, o którą Lenin i leninowcy walczyli na zjeździe, martowowcy 
chcieli mieć partię niejednolitą i luźną, nie ujętą w określone formy 
organizacyjne, która by nie mogła być partią bojową chociażby dlatego, 
że byłaby niejednolita i nie mogłaby mieć mocnej dyscypliny. 

Oddzielenie się chwiejnych iskrowców od iskrowców zdecydowa- 
nych, ich sojusz z centrum i przyłączenie się do nich jawnych oportu- 
nistów dały Martowowi w tej sprawie przewagę. Zjazd większością 
28 głosów przeciwko 22 przy jednym wstrzymującym się od 
głosowania przyjął pierwszy paragraf statutu w sformułowaniu 
Martowa. 

Po rozłamie, jaki nastąpił wśród iskrowców z powodu pierwszego 
paragrafu statutu, walka na zjeździe zaostrzyła się jeszcze bardziej. 
Zjazd zbliżał się ku końcowi, zbliżały się wybory do kierowniczych 
instancji partyjnych — do redakcji centralnego organu partii («Iskra») 
oraz do Komitetu Centralnego. Jednakże, zanim zjazd przystąpił 
do wyborów, zaszło kilka wydarzeń, które zmieniły stosunek sił na 
zjeździe. 



W związku ze statutem partii zjazd musiał zająć się Bundem. 
Bund pretendował do specjalnej pozycji w partii. Domagał się, 
żeby go uznano za jedynego przedstawiciela robotników żydowskich 
w Rosji. Zgoda na to żądanie Bundu oznaczałaby podział robotników 
w organizacjach partyjnych według narodowości, wyrzeczenie się 
jednolitych klasowych organizacji terytorialnych klasy robotniczej. 
Zjazd odrzucił bundowski nacjonalizm organizacyjny. Wówczas bun- 
dowcy opuścili zjazd. Odeszli ze zjazdu również dwaj «ekonomiści», 
gdy zjazd odmówił uznania ich zagranicznego związku za przedsta- 
wicielstwo partii za granicą. 

Opuszczenie zjazdu przez 7 oportunistów zmieniło ustosunkowa- 
nie sił na korzyść leninowców. 

Sprawa składu centralnych instancji partyjnych przykuwała od 
samego początku uwagę Lenina. Lenin uważał za konieczne wpro- 
wadzenie do Komitetu Centralnego mocnych i konsekwentnych re- 
wolucjonistów. Martowowcy dążyli do zapewnienia przewagi w Ko- 
mitecie Centralnym elementom chwiejnym, oportunistycznym. Więk- 
szość zjazdu poszła w tej sprawie za Leninem. Do Komitetu Central- 
nego wybrani zostali zwolennicy Lenina. 

Na wniosek Lenina do redakcji «Iskry» wybrani zostali Lenin, 
Plechanow i Martow. Martow zażądał na zjeździe, żeby do redakcji 
«Iskry» wybrano wszystkich sześciu dotychczasowych redaktorów 
«Iskry», których większość składała się ze zwolenników Martowa. 
Większością głosów zjazd odrzucił ten wniosek. Wybrana została 
trójka, zaproponowana przez Lenina. Wówczas Martow oświadczył, 
że nie wejdzie do redakcji centralnego organu. 

Tak więc głosowaniem w sprawie centralnych instancji partyj- 
nych zjazd przypieczętował porażkę zwolenników Martowa i zwy- 
cięstwo zwolenników Lenina. 

Od tej chwili zaczęto nazywać zwolenników Lenina, którzy otrzy- 
mali na zjeździe większość głosów przy wyborach, bolszewikami (od 
wyrazu «bolszynstwo» — większość), przeciwników zaś Lenina, 
którzy otrzymali mniejszość głosów, zaczęto nazywać mieńszewikami 
(od wyrazu «mieńszynstwo» — mniejszość). 

Podsumowując wyniki obrad II zjazdu, można wyprowadzić 
następujące wnioski: 

I) Zjazd utrwalił zwycięstwo marksizmu nad «ekonomizmem», 
nad jawnym oportunizmem; 



2) Zjazd uchwalił program i statut, stworzył partię socjaldemo- 
kratyczną i zbudował w ten sposób ramy dla jednolitej partii; 

3) Zjazd ujawnił istnienie poważnych rozbieżności organizacyj- 
nych, dzielących partię na dwa odłamy, na bolszewików i mieńszewi- 
ków, z których pierwsi bronią zasad organizacyjnych rewolucyjnej 
socjaldemokracji, drudzy zaś staczają się w bagno rozluźnienia orga- 
nizacyjnego, w bagno oportunizmu; 

4) Zjazd wykazał, że miejsce dawnych, rozgromionych już przez 
partię, oportunistów, miejsce «ekonomistów» zaczynają w partii 
zajmować nowi oportuniści — mieńszewicy; 

5) Zjazd nie stanął na wysokości zadania w dziedzinie zagadnień 
organizacyjnych, wahał się, czasami nawet dawał przewagę mieńsze- 
wikom i chociaż pod koniec wykazał poprawę, jednakże nie tylko 
nie potrafił zdemaskować oportunizmu mieńszewików w kwestiach 
organizacyjnych i izolować ich w partii, ale nie potrafił nawet posta- 
wić przed partią takiego zadania. 

Fakt ten był jedną z najważniejszych przyczyn tego, że walka 
między bolszewikami a mieńszewikami nie tylko nie przycichła po 
zjeździe, lecz przeciwnie, jeszcze się bardziej zaostrzyła. 

4. Działalność rozłamowa przywódców mieńszewickich i zaostrze- 
nie się walki wewnątrzpartyjnej po II zjeździe. Oportunizm 
mieńszewików. Książka Lenina «Krok naprzód, dwa kroki 
wstecz». 
Organizacyjne podstawy partii marksistowskiej. 

Po II zjeździe walka wewnątrz partii jeszcze bardziej się zaostrzy- 
ła. Mieńszewicy wszelkimi siłami starali się przeszkodzić wprowa- 
dzeniu w życie uchwał II zjazdu partii i zagarnąć ośrodki kierownicze 
partii. Mieńszewicy zażądali włączenia swoich przedstawicieli do re- 
dakcji «Iskry» i do Komitetu Centralnego w takiej ilości, żeby mieć 
większość w redakcji, a w Komitecie Centralnym — taką samą ilość 
przedstawicieli co i bolszewicy. Ponieważ było to sprzeczne z wy- 
raźnymi uchwałami II zjazdu, więc bolszewicy odrzucili żądanie 
mieńszewików. Wówczas mieńszewicy w tajemnicy przed partią 
stworzyli własną antypartyjną organizację frakcyjną, na czele której 
stali Martow, Trocki i Akselrod, i «wszczęli, jak pisał Martow, po- 
wstanie przeciwko leninizmowi». Jako metodę walki przeciwko partii 



obrali — «dezorganizację całej pracy partyjnej, psucie roboty, hamo- 
wanie wszystkiego bez wyjątku» (wyrażenie Lenina). Okopali się 
w «Zagranicznej Lidze» socjaldemokratów rosyjskich, której 9/10 sta- 
nowili oderwani od pracy w Rosji inteligenci-emigranci i stąd zaczęli 
ostrzeliwać partię, Lenina, leninowców. 

Ogromnie dopomógł mieńszewikom Plecha'now. Na II zjeździe 
Plechanow szedł razem z Leninem. Ale po II zjeździe Plechanow dał 
się zastraszyć mieńszewikom groźbą rozłamu. Postanowił «pogodzić» 
się z mieńszewikami za wszelką cenę. Plechanowa ciągnął do mieńsze- 
wików balast jego poprzednich błędów oportunistycznych. Z po- 
jednawcy w stosunku do oportunistów-mieńszewików Plechanow sam 
wkrótce przekształcił się w mieńszewika. Plechanow zażądał włącze- 
nia do redakcji «Iskry» wszystkich dawnych redaktorów-mieńszewi- 
ków, odrzuconych przez zjazd. Lenin nie mógł się naturalnie na to 
zgodzić i wystąpił z redakcji «Iskry», zamierzając jednocześnie umoc- 
nić się w KC partii i z tej pozycji bić oportunistów. Plechanow na 
własną rękę, gwałcąc wolę zjazdu, dokooptował do redakcji «Iskry» 
byłych redaktorów-mieńszewików. Od tej chwili, od nrir 52 «Iskry», 
mieńszewicy zamienili ją na swój organ i zaczęli poprzez «Iskrę» 
głosić swoje oportunistyczne poglądy. 

Od tego czasu zaczęto mówić w partii o starej «Iskrze», jako o 
leninowskiej, bolszewickiej «Iskrze», i o nowej «Iskrze», jako o mień- 
szewickiej, oportunistycznej. 

Wraz z przejściem «Iskry» w ręce mieńszewików stała się ona 
organem walki przeciwko Leninowi, przeciwko bolszewikom, orga- 
nem propagandy mieńszewickiego oportunizmu, przede wszystkim 
w dziedzinie zagadnień organizacyjnych. Połączywszy się z «ekono- 
mistami» i bundowcami mieńszewicy rozpoczęli na łamach «Iskry» 
kampanię przeciwko, jak mówili — leninizmowi. Plechanow nie po- 
trafił utrzymać się na pozycjach pojednawczych i po jakimś czasie 
również się przyłączył do tej kampanii. Tak też musiało się stać 
zgodnie z logiką rzeczy: kto się upiera przy pojednawczości w sto- 
sunku do oportunistów, ten musi się stoczyć do oportunizmu. Jak 
z rogu obfitości popłynęły ze stronic nowej «Iskry» oświadczenia i 
artykuły broniące stanowiska, że partia nie powinna być zorganizo- 
waną całością, że należy pozwolić na istnienie w partii wolnych grup 
i luzem idących jednostek, nie zobowiązanych do podporządkowy- 
wania się uchwałom organów partyjnych, że należy pozwolić każde- 



obniża poziom świadomości partii do poziomu «każdego strajkują- 
cego», ten niweczy partię jako czołowy świadomy oddział klasy ro- 
botniczej. Zadanie partii polega nie na tym, żeby obniżać swój po- 
ziom do poziomu «każdego strajkującego», ale na tym, żeby podnosić 
masy robotnicze, podnosić «każdego strajkującego» do poziomu partii. 

«Jesteśmy partią klasy, pisał Lenin, i dlatego cala prawie klasa 
(a w czasach wojennych, w epoce wojny domowej, nawet absolut- 
nie cała klasa) powinna działać pod kierownictwem naszej partii, 
powinna przybliżyć się do naszej partii możliwie jak najściślej, 
lecz byłoby maniłowszczyzną* i «wleczeniem się w ogonie» sądzić, 
że kiedykolwiek bądź prawie cała klasa lub cała klasa potrafi 
w warunkach kapitalizmu wznieść się do świadomości i aktyw- 
ności swego oddziału czołowego, swej partii socjaldemokraty- 
cznej. Żaden jeszcze rozumny socjaldemokrata nie wątpił, że 
w warunkach kapitalizmu nawet organizacja zawodowa (bardziej 
prymitywna, bardziej dostępna dla świadomości nierozwiniętych 
warstw) nie może ogarnąć prawie całej lub całej klasy robotniczej. 
Zapominanie o różnicy między czołowym oddziałem a ogółem 
ciążących ku niemu mas, zapominanie o stałym obowiązku czoło- 
wego oddziału podnoszenia coraz to szerszych warstw do tego 
czołowego poziomu — byłoby jedynie oszukiwaniem siebie, zamy- 
kaniem oczu na ogrom naszych zadań, zwężaniem tych zadań» 
(tamże, str. 393). 

2) Partia jest nie tylko czołowym, świadomym oddziałem klasy 
robotniczej, lecz jednocześnie — zorganizowanym oddziałem klasy 
robotniczej, posiadającym swą dyscyplinę, obowiązującą jego członków. 
Dlatego członkowie partii powinni być koniecznie członkami jednej 
z organizacji partyjnych. Gdyby partia nie była zorganizowanym 
oddziałem klasy, systemem organizacyj, lecz po prostu sumą ludzi, 
którzy sami siebie ogłaszają za członków partii, ale nie wchodzą do 
żadnej z organizacji partyjnych i zatem nie są zorganizowani, a więc 
nie są zobowiązani podporządkowywać się uchwałom partii — to 
taka partia nigdy nie miałaby jednolitej woli, nigdy nie mogłaby 
urzeczywistnić jedności działania swych członków — a zatem, nie 

* Maniłowszczyzna — beztroska, bezczynność, skłonność do jałowych fantazji. 
Maniłow — jeden z bohaterów Gogola w utworze «Martwe dusze». — Red.przekł.pol. 



mogłaby kierować walką klasy robotniczej. Partia tylko wtedy może 
kierować w praktyce walką klasy robotniczej i skierowywać ją do 
jednego celu, gdy wszyscy jej członkowie będą zorganizowani w jed- 
nolity wspólny oddział, zespolony jednością woli, jednością działania, 
jednością dyscypliny. 

Zarzut mieńszewików, że w takim razie wielu inteligentów, po- 
wiedzmy, profesorów, studentów, gimnazjalistów itp. pozostanie 
poza partią, ponieważ nie chcą oni wstąpić do tych lub innych 
organizacji partyjnych albo dlatego, że ciąży im dyscyplina partyjna, 
albo dlatego, że, jak mówił Plechanow na II zjeździe, uważają «za 
poniżające dla siebie wstąpienie do tej lub innej organizacji miejscowej» 
— ten zarzut mieńszewików godzi w samych właśnie mieńszewików, 
tacy bowiem członkowie, którym ciąży dyscyplina partyjna i którzy 
obawiają się wstąpienia do organizacji partyjnej, nie są partii potrzebni. 
Robotnicy nie obawiają się dyscypliny i organizacji i jeśli postanowili 
zostać członkami partii, to chętnie wstępują do organizacji. Dyscypliny 
i organizacji obawiają się indywidualistycznie nastrojeni inteligenci i 
ci rzeczywiście pozostaną poza partią. Ale to właśnie jest pożądane, 
bo partia uwolni się od napływu żywiołów chwiejnych, który wzmógł 
się zwłaszcza teraz, w okresie rozpoczynającego się przypływu rewo- 
lucji burżuazyjno-demokratycznej. 

«Jeżeli mówię, pisał Lenin, że partia powinna być sumą (i to 
nie zwykłą sumą arytmetyczną, lecz kompleksem) organizacyj, 
to... wyrażam w ten sposób zupełnie wyraźnie i dokładnie swoje 
życzenie, swoje żądanie, aby partia, jako czołowy oddział klasy, 
była czymś możliwie najbardziej zorganizowanym, żeby partia 
wchłaniała jedynie takie żywioły, które dają się chociażby mini- 
malnie zorganizować ...» (tamże, str. 390—391). 

I dalej: 
«W słowach formułaMartowa broni interesów szerokich warstw 

proletariatu; w rzeczywistości zaś służyć ona będzie interesom 
inteligencji burżuazyjnej, stroniącej od proletariackiej dyscypliny i 
organizacji. Nikt się nie odważy zaprzeczyć, że inteligencję, jako 
odrębną warstwę współczesnych społeczeństw kapitalistycznych, 
cechuje, na ogół biorąc, właśnie indywidualizm i niezdolność do 
dyscypliny i organizacji» (tamże, str. 401). 



I jeszcze: 
«Proletariat nie boi się organizacji i dyscypliny... Prole- 

tariat nie będzie się troszczył o to, żeby panowie profesorowie i 
gimnazjaliści, nie chcący należeć do organizacji, byli uznawani za 
członków partii za pracę wykonywaną pod kontrolą organizacji... 
Nie proletariatowi, lecz pewnym inteligentom w naszej partii 
brak samowychowania w duchu organizacji i dyscypliny» (tamże, 
str. 511). 

3) Partia nie jest po prostu zorganizowanym oddziałem, lecz «naj- 
wyższą formą organizacji» wśród wszystkich innych organizacji klasy 
robotniczej, powołaną do kierowania wszystkimi pozostałymi organi- 
zacjami klasy robotniczej. Partia, jako najwyższa forma organizacji, 
składająca się z najlepszych ludzi klasy, uzbrojonych w przodującą 
teorię, w znajomość praw walki klasowej i doświadczenie ruchu rewo- 
lucyjnego, posiada całkowitą możność kierowania — i zobowiązana 
jest kierować — wszystkimi innymi organizacjami klasy robotniczej. 
Dążenie mieńszewików do pomniejszenia i obniżenia kierowniczej 
roli partii prowadzi do osłabienia wszystkich innych organizacji pro- 
letariatu, którymi kieruje partia — a zatem — do osłabienia i roz- 
brojenia proletariatu, albowiem «proletariat nie posiada innego oręża 
w walce o władzę prócz organizacji» (tamże, str. 535). 

4) Partia jest wcieleniem łączności czołowego oddziału klasy robot- 
niczej z milionowymi masami klasy robotniczej. Partia będąca nawet 
najdoskonalszym przodującym oddziałem, nawet jak najlepiej zor- 
ganizowana nie może jednakże istnieć i rozwijać się bez łączności 
z masami bezpartyjnymi, bez pogłębiania i bez utrwalania tej łą- 
czności. Partia, która się zamknie w sobie, odosobni od mas i straci 
lub choćby tylko osłabi łączność ze swą klasą — musi stracić zaufanie 
i poparcie mas — a zatem jest nieodwołalnie skazana na zagładę. Aby 
żyć pełnią życia i rozwijać się, partia powinna wzmacniać łączność 
z masami i zdobyć zaufanie milionowych rzesz swej klasy. 

«Żeby być partią socjaldemokratyczną, mówił Lenin, należy 
zdobyć poparcie właśnie klasy» (tamże, str. 396). 

5) Ażeby prawidłowo funkcjonować i planowo kierować masami, 
partia powinna być zorganizowana na zasadach centralizmu, z jednym 
statutem, jednakową dla wszystkich członków dyscypliną partyjną, 



z jednym organem kierowniczym na czele w postaci zjazdu partyjnego, 
a w okresach pomiędzy zjazdami w postaci Komitetu Centralnego 
partii — przy podporządkowaniu mniejszości — woli większości, 
poszczególnych organizacji — centralnemu ośrodkowi kierowniczemu, 
niższych organizacji — wyższym. Bez zadośćuczynienia tym warun- 
kom partia klasy robotniczej nie może być prawdziwą partią, nie może 
wykonać swych zadań w dziedzinie kierowania klasą. 

Wobec nielegalnego istnienia partii w warunkach absolutyzmu 
carskiego, partia musiała posiadać charakter ściśle konspiracyjny, 
dlatego, rzecz prosta, nie można było w tych czasach budować orga- 
nizacji partyjnych na podstawie obieralności z dołu. Lecz Lenin 
uważał, że to czasowe zjawisko w życiu naszej partii zniknie natych- 
miast po zniesieniu caratu, gdy partia stanie się jawną, legalną i orga- 
nizacje partyjne będą budowane na zasadach wyborów demokraty- 
cznych, na zasadach centralizmu demokratycznego. 

«Dawniej, pisał Lenin, partia nasza nie była formalnie zorga- 
nizowaną całością, lecz jedynie sumą oddzielnych grup i dlatego 
między tymi grupami nie mogło nawet być innych stosunków 
prócz oddziaływania ideowego. Obecnie staliśmy się partią zor- 
ganizowaną, a to oznacza właśnie utworzenie władzy, przekształ- 
cenie autorytetu idei w autorytet władzy, podporządkowanie 
niższych instancji partyjnych — wyższym» (tamże, str. 491). 

Oskarżając mieńszewików o nihilizm organizacyjny i jaśniepański 
anarchizm, nie uznający ponad sobą władzy partii i jej dyscypliny, 
Lenin pisał: 

«Dla rosyjskiego nihilisty ten jaśniepański anarchizm jest szcze- 
gólnie charakterystyczny. Organizacja partyjna wydaje mu się po- 
tworną «fabryką», podporządkowanie się części—całości i mniej- 
szości — większości wydaje mu się «niewolą»... podział pracy pod 
kierownictwem iristancji centralnej wywołuje z jego strony tragiko- 
miczne lamenty przeciw przeobrażaniu ludzi w «kółeczka i śrubki» 
(przy czym za szczególnie morderczy rodzaj tegoprzeobrażania uwa- 
ża się przeobrażenie redaktorów we współpracowników), wspom- 
nienie o statucie organizacyjnym partii wywołuje pogardliwe 
skrzywienie się i lekceważącą (pod adresem «formalistów») uwagę, 
że można by obejść się w ogóle bez statutu» (tamże, str. 513—514). 



6) Jeśli partia w swej działalności praktycznej chce zachować 
jedność swych szeregów, powinna stosować jednolitą dyscyplinę pro- 
letariacką, jednakowo obowiązującą wszystkich członków partii, za- 
równo przywódców jak szeregowców. Dlatego też w partii nie po- 
winno być podziału na «wybrańców», dla których dyscyplina nie 
jest obowiązująca, i na «nie należących do wybrańców», zobowiąza- 
nych do podporządkowywania się dyscyplinie. Bez spełnienia tego 
warunku nie podobna zachować jedności partii i jej szeregów. 

«Zupełny brak, pisał Lenin, rozsądnych dowodów ze strony 
Martowa i Ski przeciwko redakcji, wyznaczonej przez zjazd, da 
się najlepiej zilustrować własnym ich słówkiem: «nie jesteśmy nie- 
wolnikami!» ... Psychologia inteligenta burżuazyjnego, który za- 
licza siebie do «dusz wybranych», będących ponad organizacją 
masową i dyscypliną masową, występuje tu nadzwyczaj wyra- 
źnie ... Indywidualizmowi inteligenckiemu... wszelka organi- 
zacja i dyscyplina proletariacka wydaje się niewolą» (tamże, 
str. 481). 

I dalej: 
«W miarę, jak się kształtuje u nas prawdziwa partia, uświa- 

domiony robotnik musi nauczyć się odróżniać psychologię bojo- 
wnika armii proletariackiej od psychologii burżuazyjnego inteli- 
genta, popisującego się anarchistycznym frazesem, musi nauczyć 
się żądać spełniania obowiązków członka partii nie tylko od sze- 
regowców, ale i od „gór"» (tamże, str. 516). 

Podsumowując wyniki analizy rozbieżności i określając stano- 
wisko mieńszewików jako «oportunizm w kwestiach organizacyj- 
nych», Lenin uważał, że jednym z podstawowych grzechów mieńsze- 
wizmu jest niedocenianie znaczenia organizacji partyjnej jako oręża 
proletariatu w jego walce o swe wyzwolenie. Mieńszewicy uważali, 
że partyjna organizacja proletariatu nie odgrywa poważnej roli dla 
sprawy zwycięstwa rewolucji. Wbrew mieńszewikom Lenin uważał, 
że samo tylko zjednoczenie ideowe proletariatu nie wystarcza dla 
zwycięstwa — żeby zwyciężyć, trzeba «utrwalić» jedność ideową 
przez «materialną jedność organizacji» proletariatu. Lenin uważał, że 
tylko pod tym warunkiem proletariat może się stać niezwyciężoną 
siłą. 



«Proletariat, pisał Lenin, nie posiada innego oręża w walce o 
władzę prócz organizacji. Rozdzielany przez panowanie anarchi- 
cznej konkurencji w świecie burżuazyjnym, przytłoczony przy- 
musową pracą na rzecz kapitału, strącany stale «na dno» zupeł- 
nej nędzy, zdziczenia i zwyrodnienia, proletariat może się stać i 
niechybnie stanie się niezwyciężoną siłą jedynie dzięki temu, że 
jego ideowe zjednoczenie na gruncie zasad marksizmu utrwalone 
zostaje przez materialną jedność organizacji, zespalającej miliony 
ludzi pracy w armię klasy robotniczej. Wobec armii tej nie osta- 
nie się ani zmurszała władza absolutyzmu rosyjskiego, ani 
murszejąca władza kapitału międzynarodowego» (tamże, 
str. 535). 

Tymi wieszczymi słowami kończy Lenin swą książkę. 
Oto są podstawowe tezy organizacyjne, wyłożone przez Lenina 
w jego słynnej książce «Krok naprzód, dwa kroki wstecz». 

Znaczenie tej książki polega przede wszystkim na tym, że obro- 
niła ona partyjność w walce przeciw kólkowości i partię — przeciwko 
dezorganizatorom, rozgromiła oportunizm mieńszewicki w zagadnie- 
niach organizacyjnych i założyła podwaliny organizacyjne partii bol- 
szewickiej. 

Ale to nie wyczerpuje znaczenia tej książki. Historyczne jej zna- 
czenie polega na tym, że w książce tej Lenin pierwszy w dziejach 
marksizmu opracował naukę o partii jako kierowniczej organizacji 
proletariatu, jako podstawowej broni w rękach proletariatu, bez 
której nie podobna zwyciężyć w walce o dyktaturę proletariatu. 

Rozpowszechnienie wśród pracowników partyjnych leninowskiej 
książki «Krok naprzód, dwa kroki wstecz» przyczyniło się do zespo- 
lenia się wokół Lenina większości organizacji miejscowych. 

Lecz im ściślej zwierały się organizacje wokół bolszewików, tym 
większą wrogość ujawniali przywódcy mieńszewiccy. 

Latem 1904 roku dzięki pomocy Plechanowa i zdradzie dwóch 
zdemoralizowanych bolszewików, Krasina i Noskowa, mieńszewicy 
zdobyli większość w Komitecie Centralnym. Było rzeczą oczywistą, 
że mieńszewicy szykują rozłam. Utrata «Iskry» i Komitetu Central- 
nego stworzyła dla bolszewików bardzo ciężką sytuację. Trzeba było 
koniecznie założyć własne pismo bolszewickie. Trzeba było zorga- 



nizować nowy, III zjazd partii, żeby utworzyć nowy Komitet Cen- 
tralny partii i rozprawić się z mieńszewikami. 

Do tego zabrał się Lenin, zabrali się bolszewicy. 
Bolszewicy rozpoczęli walkę o zwołanie III zjazdu partii. W sierp- 

niu 1904 roku w Szwajcarii odbyła się pod kierownictwem Lenina 
narada 22 bolszewików. Narada ta uchwaliła odezwę «Do partii», 
która stała się dla bolszewików programem walki o zwołanie III 
zjazdu. 

Na trzech obwodowych konferencjach komitetów bolszewickich 
(południowej, kaukaskiej i północnej) wybrano Biuro Komitetów 
Większości, które przystąpiło w praktyce do przygotowania III 
zjazdu partii. 

4 stycznia 1905 roku ukazał się pierwszy numer bolszewickiego 
pisma «Wpieriod» (Naprzód). 

Tak więc w partii powstały dwie oddzielne frakcje, bolszewików 
i mieńszewików, z własnymi ośrodkami kierowniczymi, z własnymi 
organami prasowymi. 

Krótkie wnioski 

W okresie 1901 —1904 roku na tle wzrostu rewolucyjnego ruchu 
robotniczego rosną i krzepną marksistowskie organizacje socjaldemo- 
kratyczne w Rosji. W uporczywej, z istoty swej zasadniczej walce 
z «ekonomistami» zwycięża rewolucyjna linia leninowskiej «Iskry», 
przezwyciężony zostaje zamęt ideowy i chałupnicze metody pracy. 

«Iskra» łączy rozproszone kółka i grupy socjaldemokratyczne i 
przygotowuje II zjazd partii. Na II zjeździe w roku 1903 utworzona 
została Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, uchwalono pro- 
gram i statut partyjny,' utworzono centralne organy kierownicze 
partii. 

W walce, która toczyła się na II zjeździe o ostateczne zwycię- 
stwo kierunku iskrowskiego, w łonie SDPRR pojawiają się dwie 
grupy. Grupa bolszewików i grupa mieńszewików. 

Główne różnice zdań między bolszewikami a mieńszewikami po 
II zjeździe rozwijają się wokół zagadnień organizacyjnych. 

Mieńszewicy zbliżają się do «ekonomistów» i zajmują ich miejsce 
w partii. Oportunizm mieńszewików na razie występuje w dziedzinie 



zagadnień organizacyjnych. Mieńszewicy są przeciwnikami bojowej 
rewolucyjnej partii typu leninowskiego. Są zwolennikami partii luź- 
nej, niezorganizowanej, wlokącej się w tyle. Prowadzą w partii linię 
rozłamową. Przy pomocy Plechanowa zagarniają «Iskrę» i KC wy- 
korzystując te kierownicze ośrodki dla swych celów rozłamowych. 

Widząc grożące ze strony mieńszewików niebezpieczeństwo roz- 
łamu, bolszewicy czynią kroki w celu okiełznania rozłamowców, 
mobilizują organizacje miejscowe pod hasłem zwołania III zjazdu, 
wydają własne pismo «Wpieriod» (Naprzód). 

Tak więc, w przededniu pierwszej rewolucji rosyjskiej, w okresie 
rozpoczętej już wojny rosyjsko-japońskiej bolszewicy i mieńszewicy 
występują jako odrębne grupy polityczne. 



ROZDZIAŁ III 

MIEŃSZEWICY A BOLSZEWICY W OKRESIE WOJNY 
ROSYJSKO-JAPONSKIEJ I PIERWSZEJ REWOLUCJI 

ROSYJSKIEJ 

(Lata 1904—1907) 

I. Wojna rosyjsko-japońska. Dalszy wzrost ruchu rewolucyjnego 
w Rosji. Strajki w Petersburgu. Demonstracja robotników 9 (22) 
stycznia 1905 roku przed Pałacem Zimowym. Zmasakrowanie 
demonstracji. Początek rewolucji. 

Począwszy od końca XIX stulecia państwa imperialistyczne roz- 
poczęły wzmożoną walkę o panowanie na Oceanie Spokojnym, o 
podział Chin. W walce tej brała udział również Rosja carska. W roku 
1900 wojska carskie razem z japońskimi, niemieckimi, angielskimi 
i francuskimi z niesłychanym okrucieństwem stłumiły powstanie lu- 
dowe w Chinach, skierowane swym ostrzem przeciwko cudzoziem- 
com-imperialistom. Jeszcze przedtem rząd carski zmusił Chiny do 
oddania Rosji Półwyspu Laoduńskiego z twierdzą Port-Artur. Rosja 
zdobyła dla siebie prawo zbudowania kolei na terytorium chińskim. 
Zbudowano kolej w Mandżurii północnej — Kolej Wschodnio- 
Chińską i dla jej obrony wprowadzono wojska rosyjskie. Mandżuria 
północna została okupowana przez Rosję carską. Carat ostrzył zęby 
na Koreę. Burżuazja rosyjska snuła plany stworzenia «Żółtorosji» 
w Mandżurii. 

W swych zaborach na Dalekim Wschodzie carat natknął się na 
innego drapieżcę — Japonię, która przeobraziła się szybko w kraj 



imperialistyczny i również dążyła do podbojów na lądzie azjatyckim, 
przede wszystkim kosztem Chin. Japonia, tak samo jak Rosja carska, 
pragnęła zagarnąć Koreę i Mandżurię. Już wówczas Japonia marzyła 
o zagarnięciu Sachalinu i Dalekiego Wschodu. Po stronie Japonii 
stała skrycie Anglia, która obawiała się wzmocnienia Rosji carskiej 
na Dalekim Wschodzie. Dojrzewała wojna rosyjsko-japońska. Do 
wojny tej popychała rząd carski szukająca nowych rynków wielka 
burżirazja oraz najbardziej reakcyjne warstwy obszarników. 

Japonia nie czekając, aż rząd carski ogłosi wojnę, pierwsza ja 
rozpoczęła. Posiadając dobry wywiad w Rosji Japonia zmiarkowała, 
że w walce tej będzie miała przeciw sobie nieprzygotowanego prze- 
ciwnika. W styczniu 1904 roku Japonia, nie wypowiadając wojny, 
niespodzianie napadła na rosyjską twierdzę Port-Artur i przyprawiła 
znajdującą się w Port-Arturze flotę rosyjską o poważne straty. 

W ten sposób rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska. 
Rząd carski liczył na to, że wojna pomoże mu utrwalić swe po- 

łożenie polityczne i powstrzymać rewolucję. Ale rachuby te zawiodły. 
Wojna jeszcze bardziej osłabiła carat. 

Źle uzbrojona i źle wyćwiczona, kierowana przez nieudolnych 
i sprzedajnych generałów armia rosyjska ponosiła jedną klęskę po 
drugiej. 

Na wojnie dorabiali się majątku kapitaliści, urzędnicy, genera- 
łowie. Wszędzie pieniło się bujnie złodziejstwo. Wojska były źle za- 
opatrywane. Gdy brakło nabojów, armia jakby na urągowisko otrzy- 
mywała wagony świętych obrazów. Żołnierze mówili z goryczą: 
«Japończycy — w nas pociskami, a my w nich — obrazami». Spe- 
cjalne pociągi zamiast przewozić rannych wywoziły majątek nagra- 
biony przez generałów carskich. 

Japończycy obiegli, a następnie zdobyli twierdzę Port-Artur. Po 
zadaniu szeregu klęsk armii carskiej, rozgromili ją pod Mukdenem. 
Armia carska, licząca 300 tysięcy żołnierzy, straciła w tej bitwie 
blisko 120 tysięcy zabitych, rannych i jeńców. Następnie, w Cieśninie 
Cuszimskiej została całkowicie rozbita i zniszczona flota carska, 
wysłana z Morza Bałtyckiego na odsiecz oblężonemu Port-Arturowi. 
Klęska pod Cuszimą oznaczała zupełną katastrofę: z dwudziestu 
okrętów wojennych, wysłanych przez cara, trzynaście uległo zatopie- 
niu i zniszczeniu, a cztery dostały się do niewoli. Rosja carska osta- 
tecznie przegrała wojnę. 



Rząd carski musiał zawrzeć haniebny pokój z Japonią. Japonia 
zagarnęła Koreę, zabrała Rosji Port-Artur i połowę Sachalinu. 

Masy ludowe nie chciały tej wojny i zdawały sobie sprawę z tego, 
że jest ona szkodliwa dla Rosji. Lud drogo płacił za zacofanie Rosji 
carskiej. 

Bolszewicy i mieńszewicy zajęli w stosunku do tej wojny od- 
mienne stanowisko. 

Mieńszewicy, w tej liczbie Trocki, staczali się na stanowisko 
«oboronczestwa», czyli obrony «ojczyzny» cara, obszarników i kapi- 
talistów. 

Lenin i bolszewicy, przeciwnie, uważali, że klęska rządu carskiego 
w tej grabieżczej wojnie byłaby pożyteczna, ponieważ doprowa- 
dziłaby do osłabienia caratu i wzmocnienia rewolucji. 

Klęski wojsk carskich ujawniały wobec najszerszych mas ludu 
zgniliznę caratu. Z każdym dniem wzrastała wśród mas ludowych 
nienawiść do caratu. Upadek Port-Artura — to początek upadku ab- 
solutyzmu, pisał Lenin. 

Car chciał przy pomocy wojny zdusić rewolucję. Lecz osiągnął 
wręcz odwrotny skutek. Wojna rosyjsko-japońska przyśpieszyła 
wybuch rewolucji. 

W Rosji ucisk caratu potęgował ucisk kapitalistyczny. Robotnicy 
cierpieli nie tylko z powodu wyzysku kapitalistycznego, z powodu 
katorżniczej pracy, lecz również na skutek wyzucia całego ludu 
z wszelkich praw. Dlatego też świadomi robotnicy pragnęli stanąć na 
czele ruchu rewolucyjnego wszystkich demokratycznych żywiołów 
miast i wsi przeciwko caratowi. Chłopstwo dusiło się z powodu 
braku ziemi, z powodu mnóstwa pozostałości pańszczyźnianych, 
znajdowało się w niewolniczej zależności od obszarników i kułaków. 
Narody zamieszkujące Rosję carską jęczały pod podwójnym uci- 
skiem — swych własnych i rosyjskich obszarników i kapitalistów. 
Kryzys ekonomiczny w latach 1900—1903 zwiększył niedolę mas 
pracujących, wojna zaostrzyła ją jeszcze bardziej. Klęski wojenne 
wzmacniały w masach nienawiść do caratu. Cierpliwość ludu wyczer- 
pywała się. 

Jak widzimy, było aż nadto przyczyn do wybuchu rewolucji. 
W grudniu 1904 roku odbył się pod kierownictwem Bakijskiego 

Komitetu bolszewików wielki, dobrze zorganizowany strajk robotni- 
ków bakijskich. Strajk ten skończył się zwycięstwem robotników, 



zawarciem pierwszej w dziejach ruchu robotniczego w Rosji umowy 
zbiorowej między robotnikami a przemysłowcami naftowymi. 

Strajk bakijski stanowił początek podniesienia się fali rewolu- 
cyjnej na Zakaukaziu oraz w szeregu dzielnic Rosji. 

«Strajk bakijski stał się sygnałem do sławnych wystąpień 
styczniowo-lutowych w całej Rosji» (Stalin). 

Strajk ten był niby błyskawica przed wielką burzą rewolucyjną. 
Początkiem burzy rewolucyjnej były wypadki 9(22) stycznia 

1905 roku w Petersburgu. 
3(16) stycznia 1905 roku zaczął się strajk w jednej z największych 

fabryk Petersburga — Zakładach Putiłowskich (obecnie Kirowskich). 
Strajk ten wybuchnął z powodu wydalenia 4 robotników. Strajk 
w Zakładach Putiłowskich szybko się rozszerzył, przyłączyły się do 
niego inne fabryki Petersburga. Strajk stał się powszechny. Ruch 
narastał gwałtownie. Rząd carski postanowił stłumić go w zarodku. 

Już w roku 1904, przed strajkiem putiłowskim, policja stworzyła 
przy pomocy prowokatora popa Hapona swą organizację wśród 
robotników — «Zgromadzenie rosyjskich robotników fabrycznych». 
Organizacja ta miała swe oddziały we wszystkich dzielnicach Peters- 
burga. Gdy zaczął się strajk, pop Hapon na zebraniach swego sto- 
warzyszenia zaproponował prowokacyjny plan: niechaj wszyscy ro- 
botnicy zbiorą się 9(22) stycznia, w spokojnym pochodzie z chorąg- 
wiami i portretami carskimi pójdą do Pałacu Zimowego i złożą 
carowi petycję (prośbę) w sprawie swych potrzeb. Car, ponoć, wyj- 
dzie do ludu, wysłucha jego żądań i uczyni im zadość. Hapon podjął 
się dopomóc ochranie carskiej: sprowokować masakrę robotników 
i zatopić we krwi ruch robotniczy. Ale plan policji obrócił się prze- 
ciwko rządowi carskiemu. 

Petycję omawiano na zebraniach robotniczych, wnoszono do niej 
poprawki i zmiany. Na zebraniach tych występowali również bolsze- 
wicy, nie nazywając siebie otwarcie bolszewikami. Pod ich wpły- 
wem włączone zostały do petycji żądania wolności druku i słowa, 
wolności związków robotniczych, zwołania Konstytuanty celem 
zmiany ustroju państwowego Rosji, równości wszystkich wobec pra- 
wa, oddzielenia kościoła od państwa, przerwania wojny, wprowa- 
dzenia 8-godzinnego dnia pracy, oddania ziemi chłopom. 



Występując na tych zebraniach bolszewicy dowodzili robotni- 
kom, że wolności nie zdobywa się przy pomocy próśb wystosowa- 
nych do cara, lecz że trzeba ją wywalczyć z bronią w ręku. Bolsze- 
wicy ostrzegali, że władze każą strzelać do robotników. Ale bolsze- 
wicy nie mogli powstrzymać pochodu przed Pałac Zimowy. Znaczna 
część robotników wierzyła jeszcze, że car im pomoże. Ruch ogarnął 
masy z olbrzymią siłą. 

W petycji robotników petersburskich było powiedziane: 

«My, robotnicy Petersburga, nasze żony, dzieci i bezsilni 
starcy-rodzice, przyszliśmy do ciebie, cesarzu, w poszukiwaniu 
prawdy i obrony. Znajdujemy się w nędzy, uciskają nas, obar- 
czają pracą ponad siły, znęcają się nad nami, nie uważają nas 
za ludzi... Znosiliśmy to cierpliwie, lecz spychają nas coraz to 
głębiej w otchłań nędzy, bezprawia i ciemnoty, gnębi nas despo- 
tyzm i samowola... Wyczerpała się nasza cierpliwość. Nastą- 
piła dla nas ta straszna chwila, gdy lepsza jest śmierć niż dalsze 
znoszenie nieludzkich mąk...» 

9(22) stycznia 1905 roku wczesnym rankiem robotnicy udali 
się przed Pałac Zimowy, gdzie znajdował się wówczas car. Robot- 
nicy szli do cara całymi rodzinami — z żonami, dziećmi i starcami, 
nieśli portrety carskie i chorągwie cerkiewne, śpiewali pieśni religijne, 
szli bez broni. Ogółem zebrało się na ulicach przeszło 140 tysię- 
cy ludzi. 

Mikołaj II przywitał ich nieprzyjaźnie. Rozkazał strzelać do bez- 
bronnych robotników. Wojska carskie zabiły tego dnia przeszło 
tysiąc robotników i przeszło 2 tysiące zraniły. Ulice Petersburga 
spłynęły krwią robotniczą. 

Bolszewicy szli razem z robotnikami. Wielu z nich zabito lub 
aresztowano. Zaraz na miejscu, na zbroczonych krwią robotniczą 
ulicach bolszewicy tłumaczyli robotnikom, kto jest winowajcą tej 
straszliwej zbrodni i jak należy z nim walczyć. 

Dzień 9(22) stycznia nazwano «Krwawą Niedzielą». 9(22) sty- 
cznia udzielono robotnikom krwawej lekcji. Dnia tego rozstrzelana 
została wiara robotników w cara. Zrozumieli oni, że tylko w walce 
zdobyć można swe prawa. Już pod wieczór 9(22) stycznia w dziel- 
nicach robotniczych zaczęto wznosić barykady. Robotnicy mówili: 
«Car wsypał nam, no — ale i my mu wsypiemy!» 



Straszliwa wieść o krwawej zbrodni cara rozniosła się wszędzie. 
Oburzenie i gniew ogarnęły całą klasę robotniczą, cały kraj. Nie 
było miasta, gdzieby robotnicy nie strajkowali na znak protestu 
przeciwko zbrodni cara i nie wysuwali żądań politycznych. Robot- 
nicy wychodzili teraz na ulicę z hasłem «precz z absolutyzmem!» 
Ilość strajkujących w styczniu dosięgła olbrzymiej liczby — 440 ty- 
sięcy. W ciągu jednego miesiąca strajkowało więcej robotników niż 
przez całe ubiegłe dziesięciolecie. Ruch robotniczy wzniósł się na 
niebywałe wyżyny. 

W Rosji rozpoczęła się rewolucja. 

2. Strajki polityczne i demonstracje robotnicze. Narastanie rewo- 
lucyjnego ruchu chłopskiego. Powstanie na pancerniku «Potiom- 
kin». 

Po 9(22) stycznia walka rewolucyjna robotników przybrała bar- 
dziej ostry, polityczny charakter. Od strajków ekonomicznych i 
strajków solidarności robotnicy zaczęli przechodzić do strajków po- 
litycznych, do demonstracyj, a w poszczególnych miejscowościach 
do stawiania zbrojnego oporu wojskom carskim. Szczególnie upor- 
czywy i zorganizowany charakter miały strajki w wielkich miastach, 
gdzie skupione były znaczne masy robotników — w Petersburgu, 
Moskwie, Warszawie, Rydze, Baku. W pierwszych szeregach walczą- 
cego proletariatu kroczyli metalowcy. Czołowe oddziały robotników 
poruszyły swymi strajkami mniej uświadomione warstwy, pociągały 
do walki całą klasę robotniczą. Wpływy socjaldemokracji szybko 
wzrastały. 

Podczas demonstracji pierwszomajowych doszło w szeregu miej- 
scowości do starć z policją i wojskiem. W Warszawie na skutek 
zmasakrowania demonstracji padło kilkuset zabitych i rannych. Na. 
masakrę warszawską robotnicy odpowiedzieli, zgodnie z wezwaniem 
Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, powszechnym straj- 
kiem protestacyjnym. W ciągu całego maja nie ustawały strajki i 
demonstracje. W strajkach majowych w Rosji brało udział przeszło 
200 tysięcy robotników. Strajk powszechny ogarnął robotników Ba- 
ku, Łodzi, Iwanowo-Wozniesieńska. Coraz częściej dochodziło do 
starć między strajkującymi robotnikami i demonstrantami a woj- 



skiem carskim. Starcia takie miały miejsce w szeregu miast — w 
Odessie, Warszawie, Rydze, Łodzi i innych. 

Szczególnie ostry charakter przybrała walka w wielkim ośrodku 
przemysłowym Polski — w mieście Łodzi. Robotnicy łódzcy pokryli 
ulice miasta dziesiątkami barykad i w ciągu trzech dni (22—24 
czerwca 1905 r.) toczyli walki uliczne z wojskami carskimi. Walka 
zbrojna połączona tu była ze strajkiem powszechnym. Lenin uważał 
tę walkę za pierwsze zbrojne wystąpienie robotników w Rosji. 

Wśród strajków okresu letniego wyróżnia się zwłaszcza strajk 
robotników iwanowo-wozniesieńskich. Trwał on od końca maja 
do początku sierpnia 1905 roku, czyli prawie dwa i pół miesiąca. 
W strajku brało udział blisko 70 tysięcy robotników, a wśród nich 
wiele kobiet. Strajkiem kierował Północny Komitet bolszewików. 
Prawie codziennie za miastem, na rzece Tałce, zbierały się tysiące 
robotników. Na tych zgromadzeniach omawiali oni swoje potrzeby. 
Na zebraniach robotniczych przemawiali bolszewicy. Aby stłumić 
strajk, władze carskie rozkazały wojsku rozpędzać robotników i 
strzelać do nich. Kilkudziesięciu robotników zabito, kilkuset raniono. 
W mieście ogłoszony został stan oblężenia. Robotnicy trzymali się 
jednak dzielnie i nie stawali do pracy. Robotnicy wraz ze swymi 
rodzinami głodowali, lecz nie poddawali się. Dopiero zupełne wyczer- 
panie zmusiło robotników do przystąpienia do pracy. Strajk zahar- 
tował robotników. Był on wzorem męstwa, hartu, wytrwałości, soli- 
darności klasy robotniczej. Stał się on prawdziwą szkołą wycho- 
wania politycznego robotników iwanowo-wozniesieńskich. 

Podczas tego strajku robotnicy iwanowo-wozniesieńscy stworzyli 
Radę Pełnomocników, która faktycznie była jedną z pierwszych 
Rad Delegatów Robotniczych w Rosji. 

Strajki polityczne robotników poruszyły cały kraj. 
Za przykładem miasta stawała do walki wieś. Wiosną zaczęły 

się rozruchy chłopskie. Chłopi występowali wielkimi gromadami 
przeciwko obszarnikom, gromili ich majątki, cukrownie i gorzelnie, 
podpalali obszarnicze dwory i pałace. W szeregu miejscowości chłopi 
zagarniali ziemię obszarniczą, masowo rąbali lasy, żądali od- 
dania ludowi ziemi obszarniczej. Chłopi zagarniali zboże obszarnicze 
i inne produkty i dzielili je między głodujących. Przerażeni obszar- 
nicy uciekali do miast. Rząd carski wysyłał żołnierzy i kozaków 
celem stłumienia powstania chłopskiego. Wojska rozstrzeliwały chło- 



pów, aresztowały «podżegaczy», siekły ich rózgami, katowały. Ale 
chłopi nie zaprzestawali walki. 

Ruch chłopski szerzył się coraz bardziej w centralnych dzielni- 
cach Rosji, nad Wołgą, na Zakaukaziu, a zwłaszcza w Gruzji. 

Socjaldemokraci coraz głębiej przenikali na wieś. KC partii wy- 
dał odezwę do chłopów: «Chłopi, do was się zwracamy». Komitety 
socjaldemokratyczne w guberniach twerskiej, saratowskiej, połtaw- 
skiej, czernihowskiej, jekaterynosławskiej, tyfliskiej i wielu innych 
wydawały odezwy do chłopów. Socjaldemokraci urządzali zebrania 
po wsiach, organizowali wśród chłopów kółka, tworzyli komitety 
chłopskie. Latem 1905 roku odbywały się w szeregu miejscowości 
zorganizowane przez socjaldemokratów strajki robotników rolnych. 

Lecz był to dopiero początek walki chłopskiej. Ruch chłopski 
ogarnął zaledwie 85 powiatów, czyli mniej więcej siódmą część 
ogólnej ilości powiatów w europejskiej części Rosji carskiej. 

Ruch robotniczy i chłopski oraz szereg klęsk wojsk rosyjskich 
podczas wojny rosyjsko-japońskiej oddziałały na armię. Zachwiała 
się ta ostoja caratu. 

W czerwcu 1905 roku wybuchło powstanie we flocie czarnomor- 
skiej, na pancerniku «Potiomkin». Pancernik znajdował się w tym 
czasie w pobliżu Odessy, gdzie wybuchł właśnie powszechny strajk 
robotników. Powstańcy-marynarze rozprawili się z najbardziej znie- 
nawidzonymi oficerami i sprowadzili pancernik do Odessy. Pancer- 
nik «Potiomkin» przeszedł na stronę rewolucji. 

Lenin przypisywał temu powstaniu olbrzymie znaczenie. Uważał 
on za konieczne, by bolszewicy kierowali tym ruchem, powiązali go 
z ruchem robotników, chłopów i miejscowych załóg wojskowych. 

Car wysłał przeciwko «Potiomkinowi» okręty wojenne, lecz ma- 
rynarze tych okrętów odmówili strzelania do swych towarzyszy- 
powstańców. W ciągu kilku dni na pancerniku «Potiomkin» powie- 
wał czerwony sztandar rewolucji. Lecz wówczas, w roku 1905, 
partia bolszewików nie była jedyną partią kierującą ruchem, jak to 
było później, w roku 1917. Na «Potiomkinie» było sporo mieńsze- 
wików, eserowców (socjalistów-rewolucjonistów) i anarchistów. Dla- 
tego też, mimo że w powstaniu brali udział poszczególni socjaldemo- 
kraci, nie miało ono należytego i dostatecznie doświadczonego kie- 
rownictwa. W decydujących chwilach część marynarzy zachwiała 
się. Pozostałe okręty floty czarnomorskiej nie przyłączyły się do 



powstańczego pancernika. Nie mając węgla ani prowiantu rewolu- 
cyjny pancernik zmuszony był popłynąć ku brzegom Rumunii i pod- 
dać się władzom rumuńskim. 

Powstanie marynarzy na pancerniku «Potiomkin» skończyło się 
porażką. Marynarze, którzy później dostali się w ręce rządu car- 
skiega, oddani zostali pod sąd. Część została stracona, część zaś 
zesłana na katorgę. Lecz sam fakt powstania miał niezmiernie duże 
znaczenie. Powstanie na pancerniku «Potiomkin» było pierwszym 
masowym wystąpieniem rewolucyjnym w armii i flocie, pierwszym 
przejściem znacznego oddziału wojsk carskich na stronę rewolucji. 
Powstanie to sprawiło, że myśl o przyłączeniu się armii i floty do 
klasy robotniczej, do ludu stała się dla mas robotniczych i chłopskich, 
zwłaszcza zaś dla samych mas żołnierzy i marynarzy, bardziej zro- 
zumiała i bliska. 

Przejście robotników do masowych strajków politycznych i de- 
monstracyj, wzmożenie się ruchu chłopskiego, starcia zbrojne ludu 
z policją i wojskiem, wreszcie powstanie we flocie czarnomorskiej — 
wszystko to świadczyło, że dojrzewają warunki zbrojnego powsta- 
nia ludu. Zmusiło to burżuazję liberalną do poważnego zakrzątnięcia 
się. Obawiając się rewolucji i jednocześnie strasząc nią cara, szukała 
ona ugody z carem przeciwko rewolucji i domagała się nieznacznych 
reform «dla ludu», żeby «uspokoić» lud, rozbić siły rewolucji i w ten 
sposób zapobiec «okropnościom rewolucji». «Trzeba dokrajać ziemi 
chłopom, aby nam chłopi głów nie odkrajali» — mówili liberalni 
obszarnicy. Liberalna burżuazja szykowała się do tego, by dzielić 
władzę z carem. «Proletariat walczy, burżuazja skrada się po wła- 
dzę» — pisał Lenin w tym czasie o taktyce klasy robotniczej i tak- 
tyce liberalnej burżuazji. 

Rząd carski w dalszym ciągu z bestialskim okrucieństwem gnębił 
robotników i chłopów. Nie mógł on jednak nie widzieć, że samymi 
tylko represjami nie można dać sobie rady z rewolucją. Dlatego też 
obok represyj uciekał się również do polityki lawirowania. Z jednej 
strony, przy pomocy swych prowokatorów zaczął podjudzać narody 
Rosji jeden przeciwko drugiemu, urządzając pogromy żydowskie i 
rzezie ormiańsko-tatarskie. Z drugiej strony — obiecał zwołać «ciało 
przedstawicielskie» w postaci Soboru Ziemskiego* lub Dumy Pań- 

* Sobór Ziemski — zgromadzenie przedstawicieli stanów w Rosji, zwoływane 
w wieku XVI—XVII jako doradcze ciało rządu. — Red. przekł. pol. 



stwowej, polecając ministrowi Bułyginowi opracowanie projektu ta- 
kiej Dumy, pozbawionej jednakże praw ustawodawczych. Wszystkie 
te środki przedsiębrano po to, żeby rozbić siły rewolucji i oderwać 
od rewolucji umiarkowane warstwy ludu. 

Bolszewicy ogłosili bojkot Dumy bułyginowskiej, nie chcąc do- 
puścić do tej karykatury przedstawicielstwa ludowego. 

Mieńszewicy, przeciwnie — postanowili nie przeszkadzać zwo- 
łaniu Dumy i uznali wzięcie w niej udziału za konieczne. 

3. Rozbieżności taktyczne między bolszewikami a mieńszewikami. 
III zjazd partii. Książka Lenina «Dwie taktyki socjaldemokracji 
w rewolucji demokratycznej». Podstawy taktyczne partii marksi- 
stowskiej. 

Rewolucja wprawiła w ruch wszystkie klasy społeczeństwa. 
Zwrot w życiu politycznym kraju, wywołany przez rewolucję, wy- 
trącił je ze starych, zagrzanych pozycji i zmusił je do przegrupowa- 
nia się stosownie do nowej sytuacji. Każda klasa, każda partia sta- 
rała się opracować własną taktykę, własną linię postępowania, 
własny stosunek do innych klas, własny stosunek do rządu. Nawet 
rząd carski musiał uciec się do niezwykłej dla siebie, nowej taktyki 
w postaci obietnicy zwołania «ciała przedstawicielskiego» — Dumy 
bułyginowskiej. 

Partia socjaldemokratyczna również musiała opracować swą tak- 
tykę. Wymagał tego wzbierający przypływ fali rewolucyjnej. Wy- 
magały tego niecierpiące zwłoki zagadnienia praktyczne, jakie sta- 
nęły przed proletariatem: kwestia organizacji powstania zbrojnego, 
obalenia rządu carskiego, utworzenia tymczasowego rządu rewolu- 
cyjnego, udziału socjaldemokracji w tym rządzie, stosunku do chłop- 
stwa, stosunku do burżuazji liberalnej itp. Trzeba było opracować 
jednolitą i przemyślaną marksistowską taktykę socjaldemokracji. 

Ale na skutek oportunizmu i rozłamowej działalności mieńsze- 
wików socjaldemokracja rosyjska była wówczas rozbita na dwie 
frakcje. Nie można jeszcze było uważać tego rozłamu za całkowity 
i formalnie te dwie frakcje nie były jeszcze dwiema różnymi par- 
tiami, lecz w rzeczywistości bardzo przypominały dwie różne partie, 
mające swe własne ośrodki kierownicze, swe własne pisma. 



Do pogłębienia rozłamu przyczyniło się to, że mieńszewicy do 
starych rozbieżności pomiędzy sobą a większością partii w kwestiach 
organizacyjnych dodali rozbieżności nowe — rozbieżności w kwe- 
stiach taktycznych. 

Brak jednolitej partii spowodował brak jednolitej taktyki par- 
tyjnej. 

Można było znaleźć wyjście z sytuacji, gdyby natychmiast zwo- 
łano kolejny, III zjazd partii, gdyby ustalono na zjeździe jednolitą 
taktykę i zobowiązano mniejszość do uczciwego wcielania w życie 
uchwał zjazdu, do podporządkowywania się postanowieniom większości 
zjazdowej. Takie właśnie wyjście proponowali mieńszewikom bolsze- 
wicy. Ale mieńszewicy nie chcieli nawet słyszeć o III zjeździe. Uwa- 
żając za zbrodnię pozostawianie nadal partii bez zaaprobowanej 
przez partię i obowiązującej wszystkich jej członków taktyki, bolsze- 
wicy postanowili wziąć na siebie inicjatywę zwołania III zjazdu. 

Na zjazd zaproszone zostały wszystkie organizacje partyjne, za- 
równo bolszewickie jak mieńszewickie. Ale mieńszewicy odmówili 
wzięcia udziału w III zjeździe i postanowili zwołać swój własny 
zjazd. Nazwali oni swój zjazd konferencją, ponieważ delegatów 
mieli niewielu, w rzeczywistości jednak był to zjazd, partyjny zjazd 
mieńszewików, którego uchwały uważano za obowiązujące dla wszy- 
stkich mieńszewików. 

W kwietniu 1905 roku zebrał się w Londynie III zjazd Socjal- 
demokratycznej Partii Rosji. Na zjazd przyjechało 24 delegatów, 
reprezentujących 20 bolszewickich komitetów. Reprezentowane były 
wszystkie duże organizacje partyjne. 

Zjazd potępił mieńszewików jako «część partii, która z partią 
zerwała» i przeszedł do omawiania spraw stojących na porządku 
dziennym, do opracowania taktyki partyjnej. 

Równocześnie ze zjazdem zebrała się w Genewie konferencja 
mieńszewików. 

«Dwa zjazdy — dwie partie» — oto jak określił sytuację Lenin. 
Zarówno zjazd jak i konferencja omawiały w gruncie rzeczy te 

same zagadnienia taktyczne, lecz uchwały powzięto wręcz prze- 
ciwstawne. Dwa szeregi odmiennych rezolucji, uchwalonych na zjeź- 
dzie i na konferencji, ujawniły całą głębię rozbieżności taktycznych 
między III zjazdem partii a konferencją mieńszewików, między 
bolszewikami a mieńszewikami. 



Oto podstawowe punkty tych rozbieżności. 
Linia taktyczna III zjazdu partyjnego. Zjazd uważał, że odby- 

wająca się rewolucja ma wprawdzie charakter burżuazyjno-demo- 
kratyczny, że nie może ona w chwili obecnej wyjść poza obręb moż- 
liwości istniejących w warunkach kapitalistycznych, jednakże zupełne 
jej zwycięstwo obchodzi przede wszystkim proletariat, zwycięstwo 
bowiem tej rewolucji dałoby proletariatowi możność zorganizowa- 
nia się, rozwoju politycznego, nabycia doświadczenia i wprawy w 
politycznym kierownictwie masami pracującymi oraz możność przej- 
ścia od rewolucji burżuazyjnej do rewolucji socjalistycznej. 

Taktykę proletariatu, obliczoną na całkowite zwycięstwo rewo- 
lucji burżuazyjno-demokratycznej, może poprzeć jedynie chłopstwo, 
ponieważ nie może ono rozprawić się z obszarnikami i otrzymać 
ziemi obszarniczej bez całkowitego zwycięstwa rewolucji. Dlatego 
też chłopstwo jest naturalnym sojusznikiem proletariatu. 

Burżuazja liberalna nie jest zainteresowana w całkowitym zwy- 
cięstwie tej rewolucji, ponieważ potrzebna jej jest władza carska 
jako bat przeciwko robotnikom i chłopom, których boi się ona naj- 
bardziej, toteż będzie się ona starała zachować władzę carską ogra- 
niczając nieco jej zakres. Dlatego też burżuazja liberalna będzie usi- 
łowała zakończyć sprawę ugodą z carem na podstawie monarchii 
konstytucyjnej. 

Rewolucja zwycięży tylko w tym wypadku, jeśli na jej czele 
stanie proletariat, jeśli proletariat jako przywódca rewolucji potrafi 
zapewnić sobie sojusz z chłopstwem, jeśli burżuazja liberalna pozo- 
stanie odosobniona, jeśli socjaldemokracja weźmie czynny udział 
w zorganizowaniu powstania ludowego przeciwko caratowi, jeśli 
w wyniku zwycięskiego powstania utworzony zostanie tymczasowy 
rząd rewolucyjny, który potrafi wykarczować korzenie kontrrewo- 
lucji i zwołać ogólnoludową Konstytuantę, jeśli socjaldemokracja nie 
wyrzeknie się w sprzyjających warunkach wzięcia udziału w tym- 
czasowym rządzie rewolucyjnym, ażeby doprowadzić rewolucję eto 
końca. 

Linia taktyczna konferencji mieńszewickiej. Ponieważ rewolucja 
jest burżuazyjna, więc wodzem rewolucji może być jedynie liberalna 
burżuazja. Nie do chłopstwa powinien się zbliżać proletariat, lecz do 
burżuazji liberalnej. Rzecz najważniejsza — to nie odstraszyć liberał- 



nej burżuazji swą rewolucyjnością i nie dawać jej powodów do 
odstrychnięcia się od rewolucji, bo jeżeli ona się od rewolucji od- 
strychnie, to rewolucja osłabnie. 

Możliwe, że powstanie zwycięży, ale socjaldemokracja po zwy- 
cięstwie powstania powinna usunąć się, ażeby nie odstraszyć liberal- 
nej burżuazji. Możliwe, że w wyniku powstania utworzony zostanie 
tymczasowy rząd rewolucyjny, ale socjaldemokracja w żadnym razie 
nie powinna brać w nim udziału, ponieważ rząd ten nie będzie miał 
charakteru socjalistycznego, a co najważniejsze — swym udziałem 
w tym rządzie i swą rewolucyjnością socjaldemokracja może od- 
straszyć liberalną burżuazję i przez to zaszkodzić rewolucji. 

Z punktu widzenia perspektyw rewolucji byłoby lepiej, gdyby 
zwołano jakiekolwiek ciało przedstawicielskie, w rodzaju Soboru 
Ziemskiego lub Dumy Państwowej, na którą klasa robotnicza 
mogłaby z zewnątrz wywierać nacisk, ażeby ją przekształcić w Kon- 
stytuantę lub pchnąć ją do tego, by zwołała Konstytuantę. 

Proletariat ma swoje specjalne, czysto robotnicze interesy, którymi 
właśnie powinien się zająć, a nie dążyć do tego, by stać się wodzem 
rewolucji burżuazyjnej, która jest rewolucją ogólnopolityczną i jako 
taka dotyczy wszystkich klas, a nie tylko proletariatu. 

Takie pokrótce były dwie taktyki dwóch frakcji Socjaldemokra- 
tycznej Partii Robotniczej Rosji. 

Klasyczną krytykę taktyki mieńszewików i genialne uzasadnienie 
taktyki bolszewickiej dał Lenin w swej posiadającej historyczną 
doniosłość książce «Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demo- 
kratycznej». 

Książka ta wyszła z druku w lipcu 1905 roku, czyli w dwa mie- 
siące po III zjeździe partii. Sądząc z tytułu książki, można było mnie- 
mać, że Lenin porusza w niej sprawy taktyki dotyczące jedynie okresu 
rewolucji burżuazyjno-demokratycznej i ma na względzie tylko mień- 
szewików rosyjskich. W rzeczywistości, krytykując taktykę mień- 
szewików zdzierał on jednocześnie maskę z taktyki oportunizmu 
międzynarodowego, uzasadniając zaś taktykę marksistów w okresie 
rewolucji burżuazyjnej i wykazując różnicę między rewolucją 
burżuazyjną a rewolucją socjalistyczną — sformułował on zarazem 
zasady taktyki marksistowskiej w okresie przejścia od rewolucji 
burżuazyjnej do rewolucji socjalistycznej. 



Oto podstawowe tezy taktyczne, rozwinięte przez Lenina w jego 
broszurze «Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demo- 
kratycznej». 

I) Podstawową tezą taktyczną, stanowiącą nić przewodnią książki 
Lenina, jest myśl, że proletariat może być i powinien być wodzem 
rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, kierownikiem rewolucji bur- 
żuazyjno-demokratycznej w Rosji. 

Lenin uznawał burżuazyjny charakter tej rewolucji, ponieważ, jak 
wskazywał, «nie może ona bezpośrednio wyjść poza ramy przewrotu 
wyłącznie demokratycznego». Sądził on jednak, że rewolucja ta nie 
jest wierzchołkowa, lecz ludowa, poruszająca cały lud, całą klasę 
robotniczą, całe chłopstwo. Dlatego też Lenin uważał, że usiłowania 
mieńszewików, by pomniejszyć znaczenie rewolucji burżuazyjnej dla 
proletariatu, pomniejszyć w niej rolę proletariatu i usunąć od niej 
proletariat, są zdradą interesów proletariatu. 

«Marksizm, pisał Lenin, uczy proletariusza nie odsuwania się 
od rewolucji burżuazyjnej, nie obojętności względem niej, nie 
pozostawiania jej kierownictwa w rękach burżuazji, lecz prze- 
ciwnie, jak najenergiczniejszego udziału, jak najbardziej stanow- 
czej walki o konsekwentny proletariacki demokratyzm, o dopro- 
wadzenie rewolucji do końca» (Lenin, «Dwie taktyki», «Książka», 
Warszawa 1948 r., str. 47). 

«Nie powinniśmy zapominać, pisał dalej Lenin, że nie ma i 
być nie może w obecnym czasie innego środka dla przybliżenia 
socjalizmu, jak tylko zupełna wolność polityczna, jak republika 
demokratyczna» (tamże, str. III). 

Lenin przewidywał dwa możliwe wyniki rewolucji: 
a) albo dojdzie do stanowczego zwycięstwa nad caratem, do 

obalenia caratu i ustanowienia republiki demokratycznej; 
b) albo, jeśli sił nie starczy, sprawa może się skończyć ugodą 

pomiędzy carem a burżuazją kosztem ludu, jakąś okrojoną konsty- 
tucją, a raczej — karykaturą konstytucji. 

Proletariat zainteresowany jest w pomyślniejszym wyniku, czyli 
w stanowczym zwycięstwie nad caratem. Ale wynik taki możliwy 
jest tylko w tym wypadku, jeżeli proletariat potrafi stać się wodzem, 
kierownikiem rewolucji. 



«Wyniki rewolucji, pisał Lenin, zależą od tego, czy klasa 
robotnicza odegra rolę pomocnika burżuazji, potężnego ze względu 
na siłę swego natarcia na absolutyzm, ale bezsilnego pod względem 
politycznym, czy też odegra rolę kierownika rewolucji ludowej» 
(tamże, str. 9). 

Lenin uważał, że proletariat ma całkowitą możność uniknięcia 
losu pomocnika burżuazji, ma całkowitą możność zostania kiero- 
wnikiem rewolucji burżuazyjno-demokratycznej. Oto na czym pole- 
gają według Lenina te możliwości. 

Po pierwsze, «proletariat, będąc ze względu na swoje położenie 
najbardziej przodującą i jedyną konsekwentnie rewolucyjną klasą, 
tym samym powołany jest do odegrania kierowniczej roli w ogólno- 
demokratycznym ruchu rewolucyjnym Rosji» (tamże, str. 70). 

Po wtóre, proletariat posiada swoją własną, niezależną od bur- 
żuazji partię polityczną, która daje mu możność zespolenia się 
«w jednolitą i samodzielną silę polityczną» (tamże). 

Po trzecie, proletariat jest bardziej zainteresowany w decydującym 
zwycięstwie rewolucji niż burżuazja, wobec czego «w pewnym sensie 
rewolucja burżuazyjna jest bardziej korzystna dla proletariatu niż 
dla burżuazji» (tamże, str. 45). 

«Dla burżuazji korzystne jest, pisał Lenin, opieranie się na 
pewnych przeżytkach przeszłości przeciw proletariatowi, na przy- 
kład na monarchii, na armii stałej itp. Dla burżuazji korzystne 
jest, by rewolucja burżuazyjna nie zmiotła zbyt gruntownie 
wszystkich przeżytków przeszłości, lecz by niektóre pozostawiła, 
czyli żeby rewolucja ta była niezupełnie konsekwentna, by nie 
była doprowadzona do końca, nie była stanowcza i nieubłagana... 
Dla burżuazji korzystniejsze jest, by niezbędne przeobrażenia 
w kierunku burżuazyjno-demokratycznym dokonały się powol- 
niej, bardziej stopniowo, ostrożniej, mniej stanowczo, drogą 
reform, a nie rewolucji... żeby przeobrażenia te jak najmniej roz- 
wijały samoaktywność rewolucyjną, inicjatywę i energię prostego 
ludu, to jest chłopstwa a zwłaszcza robotników, w przeciwnym 
bowiem razie robotnikom tym łatwiej będzie, jak powiadają 
Francuzi, «przełożyć karabin z jednego ramienia na drugie», czyli 
skierować przeciw samej burżuazji tę broń, w którą ich zaopatrzy 
rewolucja burżuazyjna, tę wolność, którą ona przyniesie, te insty- 



tucje demokratyczne, które powstaną na oczyszczonym od feuda- 
lizmu gruncie. Dla klasy robotniczej, przeciwnie, korzystniejsze 
jest, by niezbędne przeobrażenia w kierunku burżuazyjno-demo- 
kratycznym poszły właśnie nie drogą reform, lecz drogą rewo- 
lucji, albowiem droga reform — to droga zwłoki, przeciągania, 
męcząco powolnego obumierania gnijących części organizmu na- 
rodowego. Z powodu ich gnicia cierpi przede wszystkim i nade 
wszystko proletariat i chłopstwo. Droga rewolucyjna — to droga 
operacji szybkiej, najmniej dla proletariatu bolesnej, droga bez- 
pośredniego usunięcia gnijących części, droga najmniejszej ustę- 
pliwości i ostrożności względem monarchii i właściwych jej urzą- 
dzeń, ohydnych i haniebnych, zgniłych i zatruwających swym 
gniciem powietrze» (tamże, str. 45—46). 

«Dlatego właśnie, kontynuuje Lenin, proletariat walczy o 
republikę w pierwszych szeregach, odtrącając z pogardą głupie i 
uwłaczające mu rady liczenia się z tym, czy nie odstrychnie się 
burżuazja» (tamże, str. 98). 

Aby kierownictwo proletariatu w rewolucji z możliwości stało 
się rzeczywistością, aby proletariat stał się w samej rzeczy wodzem, 
kierownikiem rewolucji burżuazyjnej — do tego konieczne są według 
Lenina przynajmniej dwa warunki. 

W tym celu konieczne jest przede wszystkim, aby proletariat miał 
sojusznika zainteresowanego w stanowczym zwycięstwie nad caratem 
i mogącego być skłonnym do przyjęcia kierownictwa proletariatu. 
Wymagała tego sama idea kierownictwa, kierownik bowiem przestaje 
być kierownikiem, jeśli nie ma kim kierować, wódz przestaje być 
wodzem, jeśli nie ma kim dowodzić. Za takiego sojusznika Lenin 
uważał chłopstwo. 

W tym celu konieczne jest, po drugie, żeby klasa, walcząca z pro- 
letariatem o kierownictwo rewolucją i sama dążąca do tego, aby stać 
się jej jedynym kierownikiem — została wyparta z terenu kiero- 
wnictwa i izolowana. Tego również wymagała sama idea kiero- 
wnictwa, wykluczająca możliwość współistnienia dwóch kierowników 
rewolucji. Za taką klasę Lenin uważał liberalną burżuazję. 

«Konsekwenwiym bojownikiem demokratyzmu, pisał Lenin, 
może być tylko proletariat. Zwycięskim bojownikiem demokra- 



tyzmu może się on stać tylko pod warunkiem, że do jego walki 
rewolucyjnej przyłączą się masy chłopskie» (tamże, str. 56). 

I dalej: 
«Chłopstwo zawiera mnóstwo żywiołów półproletariackich 

obok drobnomieszczańskich. To sprawia, że jest ono także 
chwiejne, co zmusza proletariat do zespolenia się w partię ściśle 
klasową. Ale chwiejność chłopstwa zasadniczo różni się od chwiej- 
ności burżuazji, albowiem chłopstwo w chwili obecnej zaintereso- 
wane jest nie tyle bezwzględną obroną własności prywatnej, ile 
odebraniem ziemi obszarniczej, jednego z głównych rodzajów tej 
własności. Nie stając się przez to socjalistycznym, nie przestając 
być drobnomieszczańskim, chłopstwo ma wszelkie dane, aby stać 
się bezwzględnym i najradykalniejszym zwolennikiem rewolucji 
demokratycznej. Chłopstwo niechybnie stanie się nim, jeśli tylko 
oświecający je bieg wypadków rewolucyjnych nie urwie się za 
wcześnie wskutek zdrady burżuazji i porażki proletariatu. Chłop- 
stwo niechybnie stanie się, pod powyższym warunkiem, ostoją 
rewolucji i republiki, albowiem tylko całkowicie zwycięska rewo- 
lucja zdoła dać chłopstwu wszystko w dziedzinie reform rolnych, 
wszystko to, czego chłopstwo chce, o czym marzy, co mu jest 
rzeczywiście niezbędne» (tamże, str. 98—99). 

Rozważając zarzuty mieńszewików utrzymujących, że tego ro- 
dzaju taktyka bolszewików «zmusi klasy burżuazyjne do odstrych- 
nięcia się od rewolucji i przez to osłabi jej rozmach», i charakteryzu- 
jąc stanowisko mieńszewików jako «taktykę zdrady rewolucji», jako 
«taktykę przekształcenia proletariatu w nędznego pachołka klas bur- 
żuazyjnych», Lenin pisał: 

«Kto rzeczywiście rozumie rolę chłopstwa w zwycięskiej re- 
wolucji rosyjskiej, ten nie mógłby mówić, że rozmach rewolucji 
osłabnie, gdy odstrychnie się burżuazja. Albowiem w rzeczywi- 
stości dopiero wtedy zacznie się prawdziwy rozmach rewolucji 
rosyjskiej, dopiero wtedy będzie to rzeczywiście największy roz- 
mach rewolucyjny, możliwy w okresie przewrotu burżuazyjno- 
demokratycznego, kiedy burżuazja się odstrychnie i jako czynny 
rewolucjonista wystąpi masa chłopska obok proletariatu. By być 
konsekwentnie doprowadzoną do końca, nasza rewolucja demo- 



kratyczna musi się oprzeć o takie siły, które potrafią sparaliżo- 
wać nieuniknioną niekonsekwencję burżuazji, czyli potrafią właś- 
nie «zmusić ją do odstrychnięcia się» (tamże, str. 100). 

Tak wygląda podstawowa teza taktyczna o proletariacie jako 
o wodzu rewolucji burżuazyjnej, podstawowa teza taktyczna o hege- 
monii (roli kierowniczej) proletariatu w rewolucji burżuazyjnej, roz- 
winięta przez Lenina w jego książce «Dwie taktyki socjaldemokracji 
w rewolucji demokratycznej». 

Było to nowe stanowisko partii marksistowskiej w kwestiach 
taktyki w rewolucji burżuazyjno-demokratycznej, różniące się głę- 
boko od poglądów taktycznych, które dotąd zawierał arsenał mark- 
sistowski. Dotychczas sprawa sprowadzała się do tego, że w rewo- 
lucjach burżuazyjnych, na przykład na Zachodzie, rola kierownicza 
należała do burżuazji, proletariat chcąc nie chcąc odgrywał rolę jej 
pomocnika, a chłopstwo stanowiło rezerwę burżuazji. Marksiści uwa- 
żali taki układ sił za mniej lub bardziej nieunikniony, zastrzegając się 
jednocześnie, że proletariat powinien przy tym bronić w miarę mo- 
żności swych najbliższych żądań klasowych i mieć swą własną partię 
polityczną. Obecnie, w nowej sytuacji dziejowej, sprawa przybierała, 
zgodnie ze stanowiskiem Lenina, taki obrót, że proletariat stawał się 
kierowniczą siłą rewolucji burżuazyjnej, odsuwał burżuazję od kie- 
rownictwa w rewolucji, a chłopstwo przekształcało się w rezerwę 
proletariatu. 

Opowiadanie, że Plechanow «również był» za hegemonią prole- 
tariatu, oparte jest na nieporozumieniu. Plechanow tylko żonglował 
ideą hegemonii proletariatu i nie miał nic przeciwko temu, by 
w słowach ją uznać — to prawda, lecz w rzeczywistości był on prze- 
ciwny istocie tej idei. Hegemonia proletariatu oznacza kierowniczą 
rolę proletariatu w rewolucji burżuazyjnej pod warunkiem stosowa- 
nia polityki sojuszu proletariatu i chłopstwa, polityki izolacji bur- 
żuazji liberalnej, podczas gdy Plechanow był, jak wiadomo, prze- 
ciwny polityce izolacji burżuazji liberalnej, był za polityką ugody 
z burżuazją liberalną, był przeciwny polityce sojuszu proletariatu i 
chłopstwa. W rzeczywistości stanowisko taktyczne Plechanowa było 
mieńszewickim stanowiskiem negującym hegemonię proletariatu. 

2) Za najważniejszy środek obalenia caratu i zdobycia republiki 
demokratycznej Lenin uważał zwycięskie powstanie zbrojne ludu. 



Wbrew mieńszewikom Lenin uważał, że «ogólnodemokratyczny ruch 
rewolucyjny doprowadził już do konieczności powstania zbrojnego», 
że «zorganizowanie proletariatu do powstania» już «stanęło na po- 
rządku dziennym jako jedno z istotnych, głównych i nieodzownych 
zadań partii», że koniecznie należy «poczynić jak najenergiczniejsze 
kroki dla uzbrojenia proletariatu i zapewnienia mu możności bez- 
pośredniego kierowania powstaniem» (tamże, str. 70). 

Żeby przygotować masy do powstania i samo powstanie uczynić 
ogólnoludowym, Lenin uważał za konieczne wysunąć takie hasła, 
takie wezwania do mas, które by mogły rozbudzić inicjatywę rewo- 
lucyjną mas, zorganizować je do powstania i zdezorganizować aparat 
władzy caratu. Za takie hasła uważał on uchwały taktyczne III 
zjazdu partii, których obronie poświęcona była książka Lenina «Dwie 
taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej». 

Za hasła takie uważał on: 
a) zastosowanie «masowych strajków politycznych, które mogą 

mieć doniosłe znaczenie na początku i w samym toku powstania» 
(tamże); 

b) organizację «bezzwłocznego wprowadzenia w życie w drodze 
rewolucyjnej 8-godzinnego dnia roboczego i innych aktualnych żądań 
klasy robotniczej» (tamże, str. 30); 

c) «natychmiastowe zorganizowanie rewolucyjnych komitetów 
chłopskich celem dokonania» w drodze rewolucyjnej «wszystkich 
przeobrażeń demokratycznych» aż do konfiskaty ziemi obszarniczej 
włącznie (tamże, str. 89); 

d) uzbrojenie robotników. 
Szczególnie interesujące są tu dwa momenty: 
Po pierwsze, taktyka urzeczywistnienia w drodze rewolucyjnej 

8-godzinnego dnia roboczego w mieście i demokratycznych przeobra- 
żeń na wsi, czyli takie urzeczywistnienie, które nie liczy się z wła- 
dzami, nie liczy się z prawem, ignoruje zarówno władzę jak prawo- 
rządność, łamie istniejące prawa i ustanawia nowe porządki samo- 
rzutnie, w drodze faktów dokonanych. Był to nowy środek tak- 
tyczny, którego zastosowanie paraliżowało aparat władzy caratu 
i budziło aktywność i twórczą inicjatywę mas. Na zasadzie tej tak- 
tyki powstały rewolucyjne komitety strajkowe w mieście i rewolu- 
cyjne komitety chłopskie na wsi, z których pierwsze rozwinęły się 



później w Rady Delegatów Robotniczych, a drugie — w Rady Dele- 
gatów Chłopskich. 

Po drugie, zastosowanie masowych strajków politycznych, zasto- 
sowanie powszechnych strajków politycznych, które odegrały na- 
stępnie, w toku rewolucji, pierwszorzędną rolę w dziele rewolucyjnej 
mobilizacji mas. Była to nowa, bardzo ważna broń w rękach proleta- 
riatu, nieznana dotychczas w praktyce partii marksistowskich, a 
która zdobyła sobie później prawo obywatelstwa. 

Lenin uważał, że w wyniku zwycięskiego powstania ludowego 
rząd carski powinien być zastąpiony tymczasowym rządem rewo- 
lucyjnym. Zadania tymczasowego rządu rewolucyjnego polegają na 
tym, żeby utrwalić zdobycze rewolucji, zdusić opór kontrrewolucji 
i urzeczywistnić program-minimum Socjaldemokratycznej Partii Ro- 
botniczej Rosji. Lenin uważał, że bez urzeczywistnienia tych zadań 
niemożliwe jest stanowcze zwycięstwo nad caratem. By zaś urzeczy- 
wistnić te zadania i osiągnąć stanowcze zwycięstwo nad caratem, 
tymczasowy rząd rewolucyjny nie powinien być zwykłym rządem, 
lecz rządem dyktatury zwycięskich klas, robotników i chłopów, 
powinien być rewolucyjną dyktaturą proletariatu i chłopstwa. Po- 
wołując się na znane twierdzenie Marksa, że «każdy tymczasowy 
ustrój państwowy po rewolucji wymaga dyktatury i przy tym ener- 
gicznej dyktatury», Lenin doszedł do wniosku, że tymczasowy rząd 
rewolucyjny, jeśli zechce zapewnić stanowcze zwycięstwo nad caratem, 
nie może być niczym innym, jak tylko dyktaturą proletariatu i chłopstwa. 

«Stanowcze zwycięstwo rewolucji nad caratem, pisał Lenin, 
to — rewolucyjno-demokratyczna dyktatura proletariatu i chłop- 
stwa ... I takie zwycięstwo będzie właśnie dyktaturą, tj. z konie- 
czności będzie się musiało oprzeć na sile zbrojnej, na uzbrojeniu 
mas, na powstaniu, nie zaś na tych czy innych instytucjach, 
stworzonych w sposób «legalny», «pokojowy». Może to być tylko 
dyktatura, ponieważ urzeczywistnienie przeobrażeń, niezwło- 
cznie i nieodzownie potrzebnych proletariatowi i chłopstwu, wy- 
woła zaciekły opór i obszarników, i wielkiej burżuazji, i caratu. 
Bez dyktatury nie podobna złamać tego oporu, odeprzeć zaku- 
sów kontrrewolucji. Ale będzie to, oczywiście, nie socjalistyczna, 
lecz demokratyczna dyktatura. Nie będzie mogła ona dotknąć 
(bez całego szeregu pośrednich szczebli rozwoju rewolucyjnego) 



podstaw kapitalizmu. Będzie mogła, w najlepszym razie, prze- 
prowadzić z gruntu nowy podział własności rolnej na korzyść 
chłopstwa, przeprowadzić konsekwentny i zupełny demokratyzm 
do republiki włącznie, wykarczować wszystkie azjatyckie, niewol- 
nicze cechy nie tylko z życia chłopskiego, lecz i z fabrycznego, 
zapoczątkować poważną poprawę bytu robotników i podniesienie 
ich stopy życiowej; wreszcie — ostatnie z kolei, ale nie najmniej 
ważne — przenieść pożar rewolucyjny do Europy. Takie zwycię- 
stwo nie zrobi jeszcze bynajmniej z naszej burżuazyjnej rewolucji 
— rewolucji socjalistycznej; przewrót demokratyczny nie wyjdzie 
bezpośrednio poza ramy burżuazyjnych stosunków społeczno- 
ekonomicznych; niemniej jednak, znaczenie takiego zwycięstwa 
będzie olbrzymie dla dalszego rozwoju zarówno Rosji jak całego 
świata. Nic nie spotęguje w takim stopniu rewolucyjnej energii 
proletariatu światowego, nic tak bardzo nie skróci drogi wiodącej 
do jego zupełnego zwycięstwa, jak to stanowcze zwycięstwo roz- 
poczętej w Rosji rewolucji» (tamże, str. 51 — 52). 

Co się tyczy stosunku socjaldemokracji do tymczasowego rządu 
rewolucyjnego i dopuszczalności udziału w nim socjaldemokracji, to 
Lenin stawał całkowicie w obronie odnośnej rezolucji III zjazdu 
partii, która głosi: 

«W zależności od ustosunkowania sił i innych czynników, 
nie dających się z góry ściśle określić, uznaje się za dopuszczalny 
udział pełnomocników naszej partii w tymczasowym rządzie 
rewolucyjnym, w celu nieprzejednanej walki z wszelkimi zaku- 
sami kontrrewolucji i w celu obrony odrębnych interesów klasy 
robotniczej; nieodzownym warunkiem takiego udziału jest ścisła 
kontrola partii nad jej pełnomocnikami i nieugięte przestrzeganie 
niezależności socjaldemokracji, dążącej do zupełnego przewrotu 
socjalistycznego i pod tym względem nieprzejednanie wrogiej 
wobec wszystkich partii burżuazyjnych; niezależnie od tego, czy 
możliwy będzie udział socjaldemokracji w tymczasowym rządzie 
rewolucyjnym, należy propagować wśród najszerszych warstw 
proletariatu ideę konieczności ciągłego nacisku na rząd tymcza- 
sowy ze strony uzbrojonego i kierowanego przez socjaldemokrację 
proletariatu celem obrony, utrwalenia i rozszerzenia zdobyczy 
rewolucji» (tamże, str. 16—17). 



Zarzuty mieńszewików, ze rząd tymczasowy będzie mimo wszy- 
stko rządem burżuazyjnym, że nie można pozwolić na udział socjal- 
demokratów w takim rządzie, jeśli się nie chce popełnić tego samego 
błędu, jaki popełnił francuski socjalista Millerand, który brał udział 
we francuskim rządzie burżuazyjnym — te zarzuty Lenin obalił 
wskazując, że mieńszewicy plączą tu dwie różne rzeczy i wykazują 
swą niezdolność do marksistowskiego potraktowania sprawy: we 
Francji chodziło o udział socjalistów w reakcyjnym rządzie burżua- 
zyjnym w okresie, gdy nie było sytuacji rewolucyjnej w kraju, co 
zobowiązywało socjalistów do niebrania udziału w takim rządzie, 
w Rosji zaś chodzi o udział socjalistów w rewolucyjnym rządzie bur- 
żuazyjnym, walczącym o zwycięstwo rewolucji w okresie najwięk- 
szego napięcia rewolucji — jest to okoliczność czyniąca dopuszczal- 
nym, a przy sprzyjających warunkach — obowiązkowym udział socjal- 
demokratów w takim rządzie — po to, żeby bić kontrrewolucję nie 
tylko «z dołu», od zewnątrz, ale i «z góry», od wewnątrz rządu. 

3) Walcząc o zwycięstwo rewolucji burżuazyjnej i zdobycie re- 
publiki demokratycznej, Lenin bynajmniej nie zamierzał poprzestać 
na etapie demokratycznym i ograniczyć rozmachu ruchu rewolucyj- 
nego do wykonania zadań burżuazyjno-demokratycznych. Przeci- 
wnie: Lenin uważał, że natychmiast po wykonaniu zadań demokra- 
tycznych będzie musiała się zacząć walka proletariatu i innych mas 
wyzyskiwanych już o rewolucję socjalistyczną. Lenin wiedział o tym 
i uważał, że obowiązkiem socjaldemokracji jest przedsięwziąć wszyst- 
kie środki po temu, żeby rewolucja burżuazyjno-demokratyczna 
zaczęła przerastać w rewolucję socjalistyczną. Dyktatura proleta- 
riatu i chłopstwa potrzebna była Leninowi nie po to, żeby po osiąg- 
nięciu zwycięstwa rewolucji nad caratem na tym rewolucję zakoń- 
czyć, ale po to, żeby jak najbardziej przedłużyć stan rewolucyjny, 
zniszczyć do cna resztki kontrrewolucji, przerzucić do Europy pło- 
mień rewolucji i dając przez ten czas proletariatowi możność roz- 
woju politycznego i zorganizowania się w wielką armię — rozpocząć 
bezpośrednie przechodzenie do rewolucji socjalistycznej. 

Mówiąc o rozmachu rewolucji burżuazyjnej i o tym, jaki cha- 
rakter powinna nadać temu rozmachowi partia marksistowska, Lenin 
pisał: 

«Proletariat musi doprowadzić do końca przewrót demokra- 
tyczny przyłączając do siebie masy chłopstwa, by zgnieść siłą 

 
 
 
 



opór absolutyzmu i sparaliżować chwiejność burżuazji. Proletariat musi 
dokonać przewrotu socjalistycznego, przyłączając do siebie masy 
półproletariackich elementów ludności, by złamać siłą opór burżuazji i 
sparaliżować chwiejność chłopstwa i drobno-mieszczaństwa. Oto są 
zadania proletariatu, które w tak ciasny sposób formułują nowoiskrowcy 
(czyli mieńszewicy — Red.) we wszystkich swych rozważaniach i 
uchwałach o rozmachu rewolucji» (tamże, str. 100). 
Albo jeszcze: 
«Na czele całego ludu, a zwłaszcza chłopstwa — o zupełną wolność, o 
konsekwentny przewrót demokratyczny, o republikę! Na czele 
wszystkich pracujących i wyzyskiwanych — o socjalizm! Taka powinna 
być w rzeczywistości polityka rewolucyjnego proletariatu, takie jest 
hasło klasowe, które powinno przepajać i określać rozstrzygnięcie każdej 
kwestii taktycznej, każdy praktyczny krok partii robotniczej w dobie 
rewolucji» (tamże, str. 113). 
Żeby nie pozostawić żadnej niejasności, Lenin w dwa miesiące po 
wyjściu z druku jego książki «Dwie taktyki», w artykule «Sto-sunek 
socjaldemokracji do ruchu chłopskiego» — wyjaśniał: 
«Od rewolucji demokratycznej zaczniemy niezwłocznie przechodzić i to 
właśnie w miarę naszych sił, sił uświadomionego i zorganizowanego 
proletariatu, zaczniemy przechodzić do rewolucji socjalistycznej. 
Jesteśmy za nieustającą rewolucją. Nie zatrzymamy się w pół drogi» 
(Lenin, «Stosunek socjaldemokracji do ruchu chłopskiego», Dzieła, wyd. 
IV, t. IX, str. 213). 
Było to nowe stanowisko w kwestii stosunku między rewolucją 
burżuazyjną a socjalistyczną, była to nowa teoria przegrupowania sił 
wokół proletariatu w końcowym okresie rewolucji burżuazyjnej w celu 
bezpośredniego przejścia do rewolucji socjalistycznej — teoria 
przerastania rewolucji burżuazyjno-demokratycznej w rewolucję so-
cjalistyczną. 
Opracowując to nowe stanowisko Lenin opierał się przede wszystkim na 
znanej tezie Marksa o nieustającej rewolucji, wysuniętej w końcu lat 
czterdziestych ubiegłego stulecia w «Odezwie do 

 



Związku Komunistów», i, po wtóre, na znanej myśli Marksa o ko- 
nieczności połączenia chłopskiego ruchu rewolucyjnego z rewolucją 
proletariacką — myśli, wypowiedzianej w r. 1856 w liście do Engelsa, 
w którym Marks mówił: «w Niemczech cała rzecz zależeć będzie od 
możliwości poparcia rewolucji proletariackiej przez jakieś drugie 
wydanie wojny chłopskiej». Lecz te genialne myśli Marksa nie zo- 
stały później rozwinięte w pracach Marksa i Engelsa, a teoretycy 
II Międzynarodówki uczynili wszystko, żeby je pogrzebać i puścić 
w niepamięć. Leninowi przypadło w udziale zadanie wydobycia na 
światło dzienne zapomnianych tez Marksa i przywrócenie im całko- 
witego ich znaczenia. Lecz wydobywając te tezy Marksa Lenin nie 
ograniczył się — i nie mógł się ograniczyć — po prostu do ich 
powtórzenia, ale rozwinął je dalej i opracował w harmonijną teorię 
rewolucji socjalistycznej, wprowadzając nowy moment — sojusz 
proletariatu i półproletariackich elementów miast i wsi, jako nie- 
odzowny moment rewolucji socjalistycznej, jako warunek zwycięstwa 
rewolucji proletariackiej. 

Stanowisko to obracało wniwecz taktyczne pozycje socjaldemo- 
kracji zachodnio-europejskiej, która wychodziła z założenia, że po 
rewolucji burżuazyjnej masy chłopskie, w tej liczbie i masy bie- 
doty — muszą bezwarunkowo odejść od rewolucji, wskutek czego 
po rewolucji burżuazyjnej musi nastąpić długotrwały okres przerwy, 
długotrwały okres «uspokojenia» na przeciąg 50—100 lat, jeśli nie 
więcej, w ciągu których proletariat będzie «pokojowo» wyzyskiwa- 
ny, a burżuazja będzie się «prawnie» bogaciła, dopóki nie nadejdzie 
czas dla nowej, socjalistycznej rewolucji. 

Była to nowa teoria rewolucji socjalistycznej, urzeczywistnianej 
nie przez osamotniony proletariat przeciwko całej burżuazji, lecz 
przez proletariat — hegemona, mającego sojuszników w postaci 
półproletariackłch elementów ludności, w postaci milionów «mas 
pracujących i wyzyskiwanych». 

Według tej teorii hegemonia proletariatu w rewolucji burżuazyj- 
nej przy istnieniu sojuszu proletariatu i chłopstwa powinna była 
przerosnąć w hegemonię proletariatu w rewolucji socjalistycznej 
przy istnieniu sojuszu proletariatu i pozostałych mas pracujących 
i wyzyskiwanych, a demokratyczna dyktatura proletariatu i chłop- 
stwa powinna była przygotować grunt dla socjalistycznej dyktatury 
proletariatu. 



Teoria ta obaliła utartą teorię socjaldemokratów zachodnio-euro- 
pejskich, którzy negowali możliwości rewolucyjne tkwiące w pół- 
proletariackich masach miast i wsi i wychodzili z założenia, że 
«prócz burżuazji i proletariatu nie widzimy innych sił społecznych, 
na których mogłyby się u nas opierać opozycyjne lub rewolucyjne 
rachuby» (słowa Plechanowa, typowe dla socjaldemokratów zachod- 
nio-europejskich). 

Socjaldemokraci zachodnio-europejscy uważali, że w rewolucji 
socjalistycznej proletariat będzie sam jeden przeciwko całej burżua- 
zji, bez sojuszników, przeciwko wszystkim nieproletariackim klasom 
i warstwom. Nie chcieli oni liczyć się z tym faktem, że kapitał wy- 
zyskuje nie tylko proletariuszy, ale również milionowe warstwy pół- 
proletariackie miast i wsi, zdławione przez kapitalizm i mogące być 
sojusznikami proletariatu w walce o wyzwolenie społeczeństwa z 
ucisku kapitalistycznego. Dlatego też socjaldemokraci zachodnio- 
europejscy uważali, że warunki do rewolucji socjalistycznej w Euro- 
pie jeszcze nie dojrzały, że warunki te można będzie uważać za 
dojrzałe dopiero wówczas, gdy proletariat w wyniku dalszego eko- 
nomicznego rozwoju społeczeństwa stanie się większością narodu, 
większością społeczeństwa. 

Leninowska teoria rewolucji socjalistycznej wywracała do góry 
nogami to zgniłe i antyproletariackie stanowisko socjaldemokratów 
zachodnio-europejskich. 

Teoria Lenina nie wysnuwała jeszcze wówczas bezpośredniego 
wniosku o możliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym, z osobna 
wziętym kraju. Ale zawierała wszystkie albo prawie wszystkie pod- 
stawowe elementy, potrzebne do wysnucia wcześniej lub później 
takiego wniosku. 

Jak wiadomo, do takiego wniosku Lenin doszedł w roku 1915, 
czyli po upływie 10 lat: 

Takie są podstawowe tezy taktyczne, wyłożone przez Lenina 
w jego posiadającej doniosłość historyczną książce «Dwie taktyki 
socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej». 

Historyczne znaczenie tej pracy Lenina polega przede wszystkim 
na tym, że rozgromiła ona pod względem ideologicznym drobno- 
mieszczańskie stanowisko taktyczne mieńszewików, uzbroiła klasę 
robotniczą Rosji w oręż do dalszego rozwijania rewolucji burżua- 
zyjno-demokratycznej, do nowego natarcia na carat i dała socjal- 



demokratom rosyjskim wyraźną perspektywę konieczności przera- 
stania rewolucji burżuazyjnej w rewolucję socjalistyczną. 

Nie wyczerpuje to jednak znaczenia tej pracy Lenina. Jej nieo- 
ceniona wartość polega na tym, że wzbogaciła ona marksizm w nową 
teorię rewolucji i założyła podwaliny tej rewolucyjnej taktyki partii 
bolszewickiej, przy pomocy której proletariat naszego kraju odniósł 
w roku 1917 zwycięstwo nad kapitalizmem. 

4. Dalszy rozwój rewolucji. Ogólnorosyjski strajk polityczny w 
październiku 1905 roku. Odwrót caratu. Manifest carski. Pojawienie się 
Rad Delegatów Robotniczych. 

Jesienią 1905 roku ruch rewolucyjny ogarnął cały kraj. Ruch ten 
rósł z olbrzymią siłą. 

19 września (2 października) wybuchł w Moskwie strajk dru- 
karzy. Strajk ten rozszerzył się na Petersburg i na szereg innych 
miast. W samej Moskwie strajk drukarzy został poparty przez robot- 
ników innych gałęzi produkcji i przekształcił się w powszechny 
strajk polityczny. 

W połowie października (według n. kal.) wybuchł strajk na 
kolei Moskiewsko-Kazańskiej. Po dwóch dniach zastrajkował cały 
moskiewski węzeł kolejowy. Wkrótce strajk ogarnął wszystkie koleje 
kraju. Przestała funkcjonować poczta i telegraf. Robotnicy w róż- 
nych miastach Rosji odbywali wielotysięczne wiece i uchwalali po- 
rzucenie pracy. Strajk ogarniał coraz to nowe fabryki, miasta, 
okręgi. Do strajkujących robotników przyłączali się drobni urzęd- 
nicy, ucząca się młodzież, inteligencja — adwokaci, inżynierowie, 
lekarze. 

Październikowy strajk polityczny stał się ogólnorosyjskim, ogar- 
nął cały prawie kraj, najbardziej nawet oddalone okręgi, obejmując 
prawie wszystkich robotników, nawet najbardziej zacofane ich war- 
stwy. W powszechnym strajku politycznym wziął udział blisko 
milion samych tylko robotników przemysłowych, nie licząc kole- 
jarzy, urzędników poczty i telegrafu oraz innych, których również 
strajkowało bardzo wielu. Całe życie kraju zostało unieruchomione. 
Siła rządu została sparaliżowana. 



Klasa robotnicza stanęła na czele walki mas ludowych przeciwko 
absolutyzmowi. 

Bolszewickie hasło masowego strajku politycznego wydało owoce. 
Październikowy strajk powszechny, który ujawnił siłę, potęgę 

ruchu proletariackiego, zmusił śmiertelnie przerażonego cara do wy- 
dania w dniu 17(30) października manifestu. W manifeście z dn. 
17(30) października 1905 roku obiecano ludowi «niewzruszone pod- 
stawy wolności obywatelskiej: rzeczywistą nietykalność osobistą, 
wolność sumienia, słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń». Obiecano 
zwołaćDumę (parlament) ustawodawczą, powołać do udziału w wy- 
borach wszystkie klasy ludności. 

Tak więc siła rewolucji zmiotła bułyginowską Dumę doradczą. 
Bolszewicka taktyka bojkotu Dumy «bułyginowskiej okazała się 
słuszna. 

Mimo to jednak manifest z dn. 17(30) października był oszu- 
stwem wobec mas ludowych, carskim wybiegiem, swego rodzaju 
chwilą wytchnienia, potrzebną carowi po to, by uśpić łatwowiernych, 
wygrać na czasie, skupić siły i wziąć się potem do uśmierzenia re- 
wolucji. Rząd carski, w słowach obiecując wolność, w rzeczywistości 
nie dał nic istotnego. Robotnicy i chłopi nie otrzymali na razie od 
rządu nic prócz obietnic. Zamiast spodziewanej szerokiej amnestii 
politycznej ogłoszono 21 października (3 listopada) amnestię dla 
nieznacznej tylko części więźniów politycznych. Jednocześnie w celu 
rozbicia sił ludowych rząd zorganizował szereg krwawych pogro- 
mów żydowskich, w czasie których zginęło wiele tysięcy ludzi, dla 
rozprawienia się zaś z rewolucją utworzył bandyckie organizacje 
policyjne: «Związek Narodu Rosyjskiego», «Związek Michała Archa- 
nioła». Organizacje te, w których wybitną rolę odgrywali reakcyjni 
obszarnicy, kupcy, popi i żywioły na wpół kryminalne spośród włó- 
częgów, lud ochrzcił mianem «czarnej sotni». Czarnosecińcy jawnie, 
przy poparciu policji, bili i zabijali uświadomionych robotników, re- 
wolucjonistów spośród inteligencji, studentów, podpalali i masakro- 
wali wiece i zgromadzenia obywateli. Tak oto wyglądały na razie 
skutki carskiego manifestu. 

Wśród ludu krążyła wówczas taka piosenka o manifeście cara: 

«Car się przestraszył i wydał manifest: 
Dla martwych — wolność, dla żywych — areszt». 



Bolszewicy tłumaczyli masom, że manifest z dn. 17(30) paź- 
dziernika — to pułapka. Zachowanie się rządu po manifeście na- 
piętnowali jako prowokację. Bolszewicy wzywali robotników do 
broni, do przygotowania zbrojnego powstania. 

Robotnicy z jeszcze większą energią zabrali się do tworzenia dru- 
żyn bojowych. Zrozumieli, że pierwsze zwycięstwo 17(30) paź- 
dziernika, wydarte dzięki powszechnemu strajkowi politycznemu, 
wymaga od nich dalszych wysiłków, dalszej walki o obalenie 
caratu. 

Lenin uważał, że manifest z dn. 17(30) października jest wyra- 
zem pewnej chwilowej równowagi sił, gdy proletariat i chłopstwo, 
które wydarły carowi manifest, jeszcze nie są w stanie obalić caratu, 
carat zaś nie może już rządzić wyłącznie przy pomocy dotychczaso- 
wych środków i zmuszony jest w słowach obiecać «wolności oby- 
watelskie» i «ustawodawczą» Dumę. 

Podczas burzliwych dni październikowego strajku politycznego, 
w ogniu walki z caratem, rewolucyjna twórczość mas robotniczych 
stworzyła nową potężną broń — Rady Delegatów Robotniczych. 

Rady Delegatów Robotniczych, które były zgromadzeniem dele- 
gatów wszystkich zakładów przemysłowych, były niespotykaną 
jeszcze nigdzie na świecie masową organizacją polityczną klasy ro- 
botniczej. Rady (Sowiety), które po raz pierwszy zrodziły się w 
roku 1905, były pierwowzorem Władzy Radzieckiej (Sowieckiej), 
stworzonej przez proletariat pod kierownictwem partii bolszewickiej 
w roku 1917. Rady były nową rewolucyjną formą twórczej akty- 
wności ludu. Tworzone były wyłącznie przez rewolucyjne warstwy 
ludności, które łamały wszelkie prawa i szranki caratu. Były one 
przejawem inicjatywy ludu powstającego do walki przeciwko ca- 
ratowi. 

Bolszewicy uważali Rady za zalążki władzy rewolucyjnej. Uwa- 
żali, że siła i znaczenie Rad całkowicie zależy od siły i powodzenia, 
powstania. 

Mieńszewicy nie uważali Rad ani za zaczątkowe organy władzy 
rewolucyjnej, ani za organy powstania. Traktowali je oni jako orga- 
ny samorządu miejscowego, coś w rodzaju zdemokratyzowanych 
samorządów miejskich. 

13(26) października 1905 roku odbywały się w Petersburgu we 
wszystkich fabrykach wybory do Rady Delegatów Robotniczydi. 



W nocy odbyło się pierwsze posiedzenie Rady. Na wzór Peters- 
burga organizuje się Rada Delegatów Robotniczych w Moskwie. 

Rada Delegatów Robotniczych Petersburga jako Rada najwięk- 
szego przemysłowego i rewolucyjnego ośrodka Rosji, stolicy impe- 
rium carskiego, powinna była odegrać decydującą rolę w rewolucji 
1905 roku. Nie wykonała ona jednak swych zadań, miała bowiem 
złe, mieńszewickie kierownictwo. Jak wiadomo, Lenina nie było 
jeszcze wówczas w Petersburgu, znajdował się wciąż jeszcze za gra- 
nicą. Mieńszewicy wykorzystali nieobecność Lenina, przedostali się 
do Rady Petersburskiej i zagarnęli jej kierownictwo. Nic dziwnego, 
że w takiej sytuacji udało się mieńszewikom: Chrustalewowi, Tro- 
ckiemu, Parvusowi i innym skierować działalność Rady Petersbur- 
skiej przeciwko polityce powstania. Zamiast przyciągnąć żołnierzy 
do Rady i połączyć ich we wspólnej walce, domagali się oni usu- 
nięcia żołnierzy z Petersburga. Zamiast uzbroić robotników i przy- 
gotować ich do powstania, Rada dreptała w miejscu i była przeciwna 
przygotowywaniu powstania. 

Zupełnie inną rolę odegrała w rewolucji Moskiewska Rada De- 
legatów Robotniczych. Rada Moskiewska od pierwszej chwili swego 
istnienia prowadziła politykę konsekwentnie rewolucyjną. Kierow- 
nictwo Rady Moskiewskiej znajdowało się w rękach bolszewików. 
Dzięki bolszewikom powstała w Moskwie obok Rady Delegatów 
Robotniczych Rada Delegatów Żołnierskich. Rada Moskiewska stała 
się organem powstania zbrojnego. 

W październiku, listopadzie i grudniu roku 1905 utworzone zo- 
stały Rady Delegatów Robotniczych w całym szeregu wielkich miast 
i prawie we wszystkich ośrodkach robotniczych. Próbowano zorgani- 
zować Rady Delegatów Żołnierzy i Marynarzy i zjednoczyć je 
z Radami Delegatów Robotniczych. Gdzieniegdzie utworzono Rady 
Delegatów Robotniczych i Chłopskich. 

Wpływ Rad był olbrzymi. Mimo że powstawały one częstokroć 
żywiołowo, mimo że nie posiadały wyraźnych form organizacyjnych 
ani dokładnie określonego składu delegatów, to jednak postępowały 
jak władza. Rady urzeczywistniały w drodze faktów dokonanych 
wolność prasy, ustanawiały 8-godzinny dzień roboczy, zwracały się 
do ludu z wezwaniem do niepłacenia podatków rządowi carskiemu. 
W poszczególnych wypadkach konfiskowały pieniądze rządu car- 
skiego i obracały je na cele rewolucji. 



5. Grudniowe powstanie zbrojne. Klęska powstania. Odwrót 
rewolucji. Pierwsza Duma Państwowa. IV (zjednoczeniowy) 
zjazd partii. 

W październiku i listopadzie 1905 roku walka rewolucyjna mas 
rozwijała się w dalszym ciągu z ogromną silą. Trwały strajki ro- 
botnicze. 

Walka chłopów przeciw obszarnikom przybrała na jesieni 1905 
roku szerokie rozmiary. Ruch chłopski ogarnął przeszło trzecią część 
powiatów w całym kraju. Gubernie saratowską, tambowską, czer- 
nihowską, tyfliską, kutaiską i inne ogarnęły prawdziwe powstania 
chłopskie. A jednak natarcie mas chłopskich było wciąż jeszcze nie- 
dostateczne. Ruchowi chłopskiemu brak było organizacji i kie- 
rownictwa. 

Przybrały na sile również rozruchy wśród żołnierzy w całym 
szeregu miast — w Tyflisie, Władywostoku, Taszkencie, Samar- 
kandzie, Kursku, Suchumie, Warszawie, Kijowie, Rydze. Wybuchło 
powstanie w Kronsztadcie oraz wśród marynarzy floty czarnomor- 
skiej w Sewastopolu (w listopadzie 1905 roku). Ale ponieważ po- 
wstania te były oderwane od siebie, zostały stłumione przez carat. 

W poszczególnych jednostkach armii i floty powodem do po- 
wstania był często brutalny stosunek oficerów, złe jedzenie («bunty 
grochowe») itd. Masom zbuntowanych marynarzy i żołnierzy brako- 
wało jeszcze wyraźnej świadomości tego, że konieczne jest obalenie 
rządu carskiego, że trzeba energicznie kontynuować walkę zbrojną. 
Powstańcy — marynarze i żołnierze byli jeszcze usposobieni zbyt 
pokojowo, dobrodusznie, często popełniali ten błąd, że uwalniali 
aresztowanych na początku powstania oficerów i ulegali obietnicom 
i namowom dowództwa. 

Rewolucja stanęła u progu powstania zbrojnego. Bolszewicy na- 
woływali masy do zbrojnego powstania przeciwko carowi i obszarni- 
kom, wyjaśniali masom, że jest ono nieuniknione. Bolszewicy nie- 
strudzenie przygotowywali powstanie zbrojne. Prowadzono pracę 
rewolucyjną wśród żołnierzy i marynarzy, w armii stworzono woj- 
skowe organizacje partyjne. W całym szeregu miast utworzono dru- 
żyny bojowe spośród robotników, członków drużyn uczono włada- 
nia bronią. Zorganizowano zakup broni za granicą i potajemne prze- 



syłanie jej do Rosji. W zorganizowaniu transportu broni brali udział 
wybitni działacze partyjni. 

W listopadzie 1905 roku Lenin powrócił do Rosji. Ukrywając 
się przed żandarmami i szpiclami carskimi, Lenin brał w owych 
dniach bezpośredni udział w przygotowaniu powstania zbrojnego. 
Jego artykuły w bolszewickiej gazecie «Nowaja Żyzń» (Nowe Ży- 
cie) odgrywały rolę wskazówek w codziennej pracy partii. 

W tym samym czasie tow. Stalin dokonywał olbrzymiej pracy 
rewolucyjnej na Zakaukaziu. Tow. Stalin demaskował i gromił 
mieńszewików jako przeciwników rewolucji i powstania zbrojnego. 
Przygotowywał on energicznie robotników do zdecydowanej walki 
przeciwko samowładztwu. Na wiecu w Tyflisie w dniu ogłoszenia 
manifestu carskiego tow. Stalin mówił do robotników: 

«Co nam jest potrzebne, aby rzeczywiście zwyciężyć? Po- 
trzebne są do tego trzy rzeczy: po pierwsze — uzbrojenie, po dru- 
gie — uzbrojenie, po trzecie — jeszcze i jeszcze raz uzbrojenie». 

W grudniu 1905 roku w Finlandii, w Tamerforsie, zebrała się 
konferencja bolszewików. Chociaż bolszewicy i mieńszewicy for- 
malnie należeli do tej samej partii socjaldemokratycznej, ale fakty- 
cznie stanowili dwie różne partie, z których każda posiadała swój 
oddzielny ośrodek kierowniczy. Na konferencji tej po raz pierwszy 
spotkali się osobiście Lenin i Stalin. Do tego czasu utrzymywali oni 
między sobą kontakt listowny lub przez towarzyszy. 

Z uchwał konferencji tamerforskiej należy wyszczególnić dwie 
następujące: jedną — o przywróceniu jedności partii, faktycznie roz-. 
bitej na dwie partie, i drugą — o bojkocie pierwszej Dumy, zwanej 
Dumą Wittego. 

Ponieważ w Moskwie zaczęło się już wtedy powstanie zbrojne, 
więc konferencja, zgodnie z radą Lenina, pośpiesznie zakończyła swe 
obrady i delegaci wyjechali na swoje tereny, aby wziąć osobiście 
udział w powstaniu. 

Lecz rząd carski także nie spał. I on również przygotowywał się 
do zdecydowanej walki. Rząd carski zawarł pokój z Japonią i po- 
prawił w ten sposób swe ciężkie położenie, po czym przeszedł do 
ofensywy przeciwko robotnikom i chłopom. Rząd carski ogłosił stan 
wojenny w całym szeregu guberni, ogarniętych przez powstania 



chłopskie, i wydal okrutne rozkazy — «nie trzymać aresztowa- 
nych — nie żałować nabojów», wydał rozkaz aresztowania kie- 
rowników ruchu rewolucyjnego i rozpędzenia Rad Delegatów Ro- 
botniczych. 

Bolszewicy moskiewscy i kierowana przez nich Moskiewska Rada 
Delegatów Robotniczych, związana z szerokimi masami robotniczymi, 
postanowili w związku z tym poczynić natychmiastowe przygoto- 
wania do powstania zbrojnego. 5(18) grudnia Komitet Moskiewski 
powziął decyzję: zaproponować Radzie ogłoszenie powszechnego 
strajku politycznego, ażeby w toku walki przekształcić ten strajk 
w powstanie. Decyzja ta poparta została przez masowe zgromadzenia 
robotnicze. Uwzględniając wolę klasy robotniczej Rada Moskiewska 
jednomyślnie postanowiła przystąpić do powszechnego strajku poli- 
tycznego. 

Przystępując do powstania proletariat moskiewski posiadał orga- 
nizację bojową — blisko tysiąc członków drużyn, z których przeszło 
połowę stanowili bolszewicy. Drużyny bojowe istniały również w ca- 
łym szeregu fabryk moskiewskich. Ogółem mieli powstańcy około 
dwóch tysięcy członków drużyn. Robotnicy liczyli na to, że zdołają 
zneutralizować załogę wojskową, oderwać część załogi i przeciągnąć 
na swoją stronę. 

7(20) grudnia wybuchł w Moskwie strajk polityczny. Nie udało 
się jednak rozszerzyć tego strajku na cały kraj — niedostatecznie po- 
parł go Petersburg i to od samego początku osłabiało widoki na po- 
wodzenie powstania. Kolej Mikołajewska, obecnie Oktiabrska (Paź- 
dziernikowa), pozostała w rękach rządu carskiego. Ruch na tej kolei 
nie został przerwany i rząd mógł przerzucać z Petersburga do Mos- 
kwy pułki gwardii dla stłumienia powstania. 

W samej Moskwie załoga się wahała. Robotnicy rozpoczęli po- 
wstanie licząc w pewnej mierze na poparcie załogi wojskowej. Ale 
rewolucjoniści nie wykorzystali odpowiedniej chwili i rządowi car- 
skiemu udało się stłumić rozruchy wśród załogi. 

9(22) grudnia wzniesiono w Moskwie pierwsze barykady. Nie- 
bawem ulice Moskwy pokryły się barykadami. Rząd carski uciekł 
się do użycia artylerii. Zebrał wojska wielokrotnie przekraczające 
siły powstańców. W ciągu 9 dni kilka tysięcy uzbrojonych robot- 
ników toczyło bohaterską walkę. Dopiero po przerzuceniu pułków 
z Petersburga, Tweru i Kraju Zachodniego udało się caratowi stłu- 



mić powstanie. Organy kierujące powstaniem zostały w przededniu 
samej bitwy częściowo aresztowane, częściowo izolowane. Areszto- 
wano Moskiewski Komitet bolszewików. Wystąpienie zbrojne prze- 
kształciło się w powstanie poszczególnych dzielnic, które nie miały 
ze sobą łączności. Dzielnice, pozbawione ośrodka kierowniczego, nie 
mające wspólnego dla całego miasta planu walki, ograniczyły się 
głównie do obrony. Było to głównym źródłem słabości powstania 
moskiewskiego i jedną z przyczyn jego klęski, na co później wska- 
zywał Lenin. 

Szczególnie uporczywy i zacięty charakter miało powstanie w 
dzielnicy Moskwy — Czerwona Presnia. Czerwona Presnia była 
główną twierdzą powstania, jego ośrodkiem. Tu się skupiały naj- 
lepsze drużyny bojowe, którymi kierowali bolszewicy. Lecz Czer- 
wona Presnia została zdławiona ogniem i mieczem, zalana krwią, 
płonęła zarzewiem pożarów, wznieconych przez artylerię. Powstanie 
moskiewskie zostało stłumione. 

Nie tylko w Moskwie wybuchło powstanie. Powstaniami rewo- 
lucyjnymi objęty został również szereg innych miast i dzielnic. Po- 
wstania zbrojne wybuchły w Krasnojarsku, Motowilisze (Perm), No- 
worosyjsku, Sormowie, Sewastopolu, Kronsztadcie. 

Do walki zbrojnej stanęły również uciskane narody Rosji. Po- 
wstanie ogarnęło prawie całą Gruzję. Wielkie powstanie wybuchło 
na Ukrainie, w Zagłębiu Donieckim: w Gorłówce, Aleksandrowsku, 
Ługańsku (Woroszyłowgrad). Uporczywym charakterem odznaczała 
się walka na Łotwie. W Finlandii robotnicy stworzyli własną Gwar- 
dię Czerwoną i wszczęli powstanie. 

Ale wszystkie te powstania, podobnie jak i moskiewskie, zostały 
z nieludzkim okrucieństwem stłumione przez carat. 

Mieńszewicy i bolszewicy różnili się w ocenie grudniowego po- 
wstania zbrojnego. 

Mieńszewik Plechanow po powstaniu zbrojnym postawił partii 
zarzut: «Nie trzeba było chwytać za broń». Mieńszewicy dowodzili, 
że powstanie — to rzecz niepotrzebna i szkodliwa, że w rewolucji 
można się obejść bez powstania, że sukcesy można osiągnąć nie przez 
powstanie zbrojne, lecz przy pomocy pokojowych środków walki. 

Bolszewicy piętnowali taką ocenę jako zdradziecką. Uważali, ie 
doświadczenie moskiewskiego powstania zbrojnego tylko potwier- 
dziło możliwość zwycięskiej walki zbrojnej klasy robotniczej. Na 



zarzut Plechanowa: «Nie trzeba było chwytać za broń» Lenin 
odpowiadał: 

«Przeciwnie, trzeba było bardziej stanowczo, energiczniej 
i bardziej zaczepnie chwytać za broń, trzeba było wyjaśniać ma- 
som niemożliwość samego tylko pokojowego strajku i niezbęd- 
ność nieustraszonej i nieubłaganej walki zbrojnej» (Lenin, «Nauki 
powstania moskiewskiego», poi. wyd. dwutomowe, t. I, str. 668). 

Grudniowe powstanie 1905 roku było szczytowym punktem re- 
wolucji. W grudniu samowładztwo carskie zadało klęskę powstaniu. 
Po klęsce powstania grudniowego zaczął się zwrot ku stopniowemu 
cofaniu się rewolucji. Przypływ fali rewolucyjnej ustąpił miejsca jej 
stopniowemu opadaniu. 

Rząd carski chciał jak najprędzej skorzystać z tej klęski, ażeby 
zadać rewolucji cios ostateczny. Carscy kaci i siepacze rozpoczęli 
swą krwawą robotę. Ekspedycje karne szalały w Polsce, na Łotwie, 
w Estonii, na Zakaukaziu, na Syberii. 

A jednak rewolucja nie była jeszcze stłumiona. Robotnicy i re- 
wolucyjni chłopi cofali się powoli nie zaprzestając walki. Do walki 
wciągały się nowe warstwy robotników. W roku 1906 wzięło udział 
w strajkach przeszło milion robotników. W roku 1907 — 740 tysięcy. 
Ruch chłopski w pierwszej połowie 1906 roku ogarnął blisko połowę 
powiatów Rosji carskiej, w drugiej zaś połowie roku — piątą część 
wszystkich powiatów. W armii i flocie trwały w dalszym ciągu 
rozruchy. 

Rząd carski nie ograniczał się w swej walce przeciwko rewolucji 
do samych tylko represji. Kiedy osiągnął dzięki represjom pierwsze 
sukcesy, postanowił zadać nowy cios rewolucji przez zwołanie no- 
wej «ustawodawczej» Dumy. Liczył na to, że przez zwołanie takiej 
Dumy oderwie chłopów od rewolucji i w ten sposób zdusi rewolucję 
do reszty. W grudniu 1905 roku rząd carski wydał ustawę o zwo- 
łaniu nowej, «ustawodawczej» Dumy, w odróżnieniu od poprzedniej 
«doradczej» Dumy bułyginowskiej, która zmieciona została przez 
bojkot bolszewicki. Carska ordynacja wyborcza była, naturalnie, 
antydemokratyczna. Wybory nie były powszechne. Przeszło połowa 
ludności była w ogóle pozbawiona prawa głosu, na przykład kobiety 
i przeszło 2 miliony robotników. Wybory nie były równe. Wyborcy 
byli podzieleni na 4 kurie, jak wówczas mówiono: kurię właścicieli 



ziemskich (obszarnicy), miejską (burżuazja), chłopską i robotniczą. 
Wybory nie były bezpośrednie, lecz wielostopniowe. Faktycznie nie 
było tajności wyborów. Ordynacja wyborcza zapewniała w Dumie 
garstce obszarników i kapitalistów olbrzymią przewagę nad milio- 
nami robotników i chłopów. 

Car chciał przy pomocy Dumy odciągnąć masy od rewolucji. 
Znaczna część chłopstwa wierzyła wtedy w możliwość otrzymania 
ziemi za pośrednictwem Dumy. Kadeci, mieńszewicy i eserowcy 
oszukiwali robotników i chłopów, że można rzekomo bez powstania, 
bez rewolucji uzyskać zaprowadzenie potrzebnych ludowi porząd- 
ków. Walcząc z tym oszukiwaniem ludu bolszewicy ogłosili i za- 
stosowali taktykę bojkotu I Dumy Państwowej zgodnie z uchwałą 
przyjętą na konferencji tamerforskiej. 

Prowadząc walkę z caratem robotnicy domagali się równocześnie 
jedności sił partyjnych, zjednoczenia partii proletariatu. Bolsze- 
wicy, zbrojni w znaną uchwałę konferencji tamerforskiej o jedności, 
popierali to żądanie robotników i zaproponowali mieńszewikom 
zwołanie zjednoczeniowego zjazdu partii. Pod naciskiem mas robot- 
niczych mieńszewicy zmuszeni byli zgodzić się na zjednoczenie. 

Lenin był zwolennikiem zjednoczenia, lecz takiego zjednoczenia, 
które nie zacierałoby rozbieżności w stosunku do zagadnień rewo- 
lucji. Dużą szkodę wyrządzali partii pojednawcy (Bogdanów, Kra- 
sin i inni), którzy starali się udowodnić, że nie ma poważnych roz- 
bieżności między bolszewikami a mieńszewikami. Walcząc z po- 
jednawcami Lenin żądał, żeby bolszewicy przyszli na zjazd z własną 
platformą po to, aby robotnicy widzieli wyraźnie, jakie stanowisko 
zajmują bolszewicy i na jakich zasadach odbywa się zjednoczenie. 
Bolszewicy opracowali taką platformę i poddali ją pod dyskusję 
członków partii. 

W kwietniu 1906 roku zebrał się w Sztokholmie (Szwecja) IV 
zjazd SDPRR, nazwany zjednoczeniowym. Na zjeździe obecnych 
było III delegatów z głosem decydującym, reprezentujących 57 miej- 
scowych organizacji partyjnych. Prócz tego, na zjeździe obecni byli 
przedstawiciele narodowościowych partii socjaldemokratycznych: 
3 przedstawicieli Bundu, 3 Socjaldemokracji Królestwa Polskiego 
i Litwy i 3 łotewskiej organizacji socjaldemokratycznej. 

Wskutek rozbicia organizacji bolszewickich w czasie i po powsta- 
niu grudniowym, nie wszystkie one mogły wydelegować na zjazd 



swych przedstawicieli. Prócz tego mieńszewicy przyjęli do swych 
szeregów podczas «dni wolnościowych» w 1905 roku liczne zastępy 
inte- 
ligencji drobnomieszczańskiej, nie mającej nic wspólnego z marksi- 
zmem rewolucyjnym. Dość powiedzieć, że mieńszewicy tyfliscy (a w 
Tyflisie było niewielu robotników przemysłowych) posłali tyluż de- 
legatów na zjazd, co i największa organizacja proletariacka — peters- 
burska. Wobec tego na zjeździe sztokholmskim większość, wpraw- 
dzie nieznaczną, posiadali mieńszewicy. 

Taki skład zjazdu zadecydował o mieńszewickim charakterze 
uchwał w szeregu spraw. 

Na zjeździe tym dokonane zostało jedynie formalne zjednocze- 
nie. W istocie rzeczy bolszewicy i mieńszewicy pozostali przy swych 
poglądach, przy swych samodzielnych organizacjach. 

Najważniejszymi sprawami, które omawiano na IV zjeździe by- 
ły: kwestia agrarna, ocena sytuacji bieżącej i klasowych zadań pro- 
letariatu, stosunek do Dumy Państwowej, kwestie organizacyjne. 

Mimo że mieńszewicy mieli na tym zjeździe większość, zmuszeni 
byli, żeby nie odstręczyć od siebie robotników, przyjąć leninowskie 
sformułowanie pierwszego paragrafu statutu o członkostwie partii. 

W kwestii agrarnej Lenin bronił nacjonalizacji ziemi. Lenin uwa- 
żał, że nacjonalizacja ziemi możliwa jest tylko w razie zwycięstwa 
rewolucji, tylko po obaleniu caratu. W takiej sytuacji nacjonali- 
zacja ziemi ułatwiałaby proletariatowi przejście w sojuszu z biedotą 
wiejską do rewolucji socjalistycznej. Nacjonalizacja ziemi wymagała 
wywłaszczenia na rzecz chłopów bez odszkodowania (konfiskaty) 
całej ziemi obszarniczej. Bolszewicki program agrarny wzywał chło- 
pów do rewolucji przeciwko carowi i obszarnikom. 

Inne stanowisko zajmowali mieńszewicy. Bronili oni programu 
municypalizacji. W myśl tego programu ziemia obszarnicza nie prze- 
chodziła do rąk gromad chłopskich, nie przechodziła do ich dyspo- 
zycji ani nawet do ich użytkowania, lecz do dyspozycji municypalite- 
tów (to jest miejscowych samorządów lub ziemstw). Chłopi mieli 
dzierżawić tę ziemię każdy w miarę swych sił. 

Mieńszewicki program municypalizacji był programem ugodo- 
wym i dlatego — szkodliwym dla rewolucji. Nie mógł on zmobilizo- 
wać chłopów do walki rewolucyjnej, nie był obliczony na całkowite 
zniesienie obszarniczej własności ziemskiej. Program mieńszewicki 



obliczony był na połowiczny wynik rewolucji. Mieńszewicy nie 
chcieli prowadzić chłopów do rewolucji. 

Większością głosów zjazd uchwalił program mieńszewicki. 
Mieńszewicy ujawnili swą antyproletariacką, oportunistyczną 

istotę szczególnie przy omawianiu rezolucji w sprawie oceny sytuacji 
bieżącej oraz w sprawie Dumy Państwowej. Mieńszewik Martynow 
wystąpił otwarcie przeciwko hegemonii proletariatu w rewolucji. 
Odpowiadając mieńszewikom tow. Stalin postawił sprawę na ostrzu 

«Albo hegemonia proletariatu, albo hegemonia demokraty- 
cznej burżuazji — oto jak stoi sprawa w partii, oto na czym 
polegają nasze rozbieżności». 

Co się tyczy Dumy Państwowej, to mieńszewicy zachwalali ją 
w swej rezolucji jako najlepszy środek do rozstrzygnięcia spraw re- 
wolucji, do wyzwolenia ludu spod władzy caratu. Bolszewicy zaś, 
przeciwnie, traktowali Dumę jako bezsilny dodatek do caratu, jako 
parawan osłaniający ropiejące wrzody caratu, parawan, który zo- 
stanie przez carat natychmiast odrzucony, skoro tylko stanie się 
d1ań niedogodny. 

Do Komitetu Centralnego, który wybrany został na IV zjeź- 
dzie, weszło 3 bolszewików i 6 mieńszewików. Do redakcji central- 
nego organu weszli sami tylko mieńszewicy. 

Było rzeczą oczywistą, że walka wewnątrzpartyjna trwać będzie 
nadal. 

Walka między bolszewikami a mieńszewikami rozgorzała po 
IV zjeździe z nową siłą. Bardzo często w miejscowych, formalnie 
zjednoczonych organizacjach występowali ze sprawozdaniami ze 
zjazdu dwaj referenci: jeden — z ramienia bolszewików, drugi — 
z ramienia mieńszewików. Po przedyskutowaniu dwóch linii więk- 
szość członków organizacji stawała przeważnie po stronie bolszewików. 

Życie coraz bardziej wykazywało słuszność stanowiska bolsze- 
wików. Mieńszewicki Komitet Centralny, wybrany na IV zjeździe, 
coraz bardziej ujawniał swój oportunizm, swą całkowitą niezdolność 
do kierowania rewolucyjną walką mas. Latem i na jesieni 1906 roku 
znów się wzmogła rewolucyjna walka mas. W Kronsztadcie i w 
Sweaborgu powstali marynarze, rozgorzała walka chłopów prze- 
ciwko obszarnikom. A mieńszewicki KC dawał oportunistyczne 
hasła, którym masy nie dawały posłuchu. 



6. Rozpędzenie I Dumy Państwowej. Zwołanie II Dumy. V zjazd 
partii. Rozpędzenie II Dumy. Przyczyny porażki pierwszej re- 
wolucji rosyjskiej. 

Ponieważ I Duma Państwowa okazała się nie dość posłuszna, 
rząd carski rozpędził ją latem 1906 roku. Rząd zaostrzył jeszcze 
bardziej represje przeciwko ludowi, rozpętał po całym kraju pogro- 
mową działalność ekspedycji karnych i obwieścił o swym postano- 
wieniu zwołania w krótkim czasie II Dumy Państwowej. Rząd 
carski rozzuchwalał się coraz bardziej. Nie bał się już rewolucji 
widząc, że rewolucja zaczyna słabnąć. 

Przed bolszewikami stanęło zagadnienie udziału lub też bojkotu 
II Dumy. Mówiąc o bojkocie bolszewicy mieli zwykle na myśli 
czynny bojkot, nie zaś po prostu bierne powstrzymanie się od udziału 
w wyborach. Bolszewicy traktowali czynny bojkot jako rewolucyjny 
środek ostrzeżenia ludu przed usiłowaniami cara, by sprowadzić lud 
z drogi rewolucyjnej na drogę carskiej «konstytucji», jako środek 
pokrzyżowania tego rodzaju prób i zorganizowania nowego natarcia 
ludu na carat. 

Doświadczenie, jakie dał bojkot Dumy bułyginowskiej, dowiodło, 
że bojkot «był jedynie słuszną taktyką, którą wypadki całkowicie 
potwierdziły» (Lenin, «O bojkocie», pol. wyd. dwutomowe, t.I, cz. 2, 
str. 118). Bojkot ten udał się, ponieważ nie tylko ostrzegł lud przed 
niebezpieczeństwem drogi carsko-konstytucyjnej, lecz również po- 
grzebał Dumę, zanim zdążyła się ona narodzić. Bojkot udał się 
dlatego, 
że zastosowano go w czasie wzbierającego przypływu rewolucji, że 
opierał się na tym przypływie, a nie podczas spadku rewolucji, gdyż 
tylko w warunkach przypływu fali rewolucyjnej można było prze- 
szkodzić zwołaniu Dumy. 

Bojkot Dumy Wittego, czyli I Dumy, został przeprowadzony po 
klęsce powstania grudniowego, gdy zwycięzcą okazał się car, a więc 
wówczas, gdy można było sądzić, że rewolucja zaczęła słabnąć. 

«Ale, pisał Lenin, rozumie się samo przez się, że wówczas 
nie było jeszcze powodów, by uważać to zwycięstwo (cara — 
Red.) za stanowcze zwycięstwo. Powstanie grudniowe roku 1905 
trwało nadal w postaci całego szeregu odosobnionych i częścio- 
wych powstań wojskowych i strajków w lecie 1906 roku. Hasło 
bojkotu Dumy Wittego było hasłem walki o skupienie i upo- 



wszechnienie tych powstań» (Lenin, «Przeciw bojkotowi», Dzieła, 
wyd. IV, t. XIII, str. 7). 
Bojkot Dumy Wittego nie mógł przeszkodzić jej zwołaniu, cho- 

ciaż poważnie poderwał jej autorytet i osłabił wśród części ludności 
wiarę w Dumę, nie mógł przeszkodzić zwołaniu Dumy, ponieważ 
przeprowadzony był, jak się to później wyjaśniło, w warunkach 
opadania, odpływu fali rewolucyjnej. Dlatego też bojkot I Dumy 
w roku 1906 nie udał się. W związku z tym Lenin pisał w swej słyn- 
nej broszurze «Dziecięca choroba «lewicowości» w komunizmie»: 

«Bolszewicki bojkot «parlamentu» w roku 1905 wzbogacił 
proletariat rewolucyjny w niezmiernie cenne doświadczenie poli- 
tyczne wykazując, że przy kojarzeniu legalnych i nielegalnych, 
parlamentarnych i pozaparlamentarnych form walki czasami jest 
pożyteczne, a nawet konieczne, umieć się wyrzec form parlamen- 
tarnych ... Błędem, jakkolwiek niewielkim i dającym się łatwo 
naprawić, było już bojkotowanie przez bolszewików «Dumy» 
w roku 1906... Do polityki i do partyj zastosować można — 
z odpowiednimi zmianami — to, co dotyczy poszczególnych ludzi. Nie 
ten jest mądry, kto nie popełnia błędów. Takich ludzi 
nie ma i być nie może. Mądry jest ten, kto popełnia błędy nie 
bardzo istotne i kto potrafi je łatwo i szybko naprawić» (Lenin, 
«Dziecięca choroba «lewicowości» w komunizmie», «Książka», 
Warszawa 1948 r., str. 25—26). 

Co się tyczy II Dumy Państwowej, to Lenin uważał, że wobec 
zmienionej sytuacji i upadku rewolucji bolszewicy «powinni poddać 
rewizji kwestię bojkotu Dumy Państwowej» (Lenin, «O bojkocie», 
poi. wyd. dwutomowe, t.I, str. 673). 

«Historia wykazała, pisał Lenin, że kiedy zbiera się Duma, 
to powstaje możliwość pożytecznej agitacji od wewnątrz tej 
Dumy i wokół niej; — że taktyka zbliżenia z rewolucyjnym 
chłopstwem przeciw kadetom możliwa jest wewnątrz Dumy» 
(tamże, str. 676). 

Wynikało stąd, że trzeba umieć nie tylko zdecydowanie nacierać, 
i to w pierwszych szeregach podczas przypływu rewolucji, lecz 
również prawidłowo się cofać, cofać się ostatnim, gdy przypływu 



już nie ma, zmieniając taktykę odpowiednio do zmienionej sytuacji, 
cofać się nie w rozsypce, lecz w sposób zorganizowany, spokojnie, 
bez paniki, wykorzystując najmniejsze możliwości, aby wyprowadzić 
kadry spod ciosów wroga, przegrupować swe szeregi, zgromadzić siły 
i przygotować się do nowego natarcia na wroga. 

Bolszewicy postanowili wziąć udział w wyborach do II Dumy. 
Ale bolszewicy szli do Dumy nie w celu prowadzenia w niej 

organicznej pracy «ustawodawczej» w bloku z kadetami, jak to 
czynili mieńszewicy, lecz po to, żeby wykorzystać ją jako trybunę 
w interesach rewolucji. 

Mieńszewicki Komitet Centralny, przeciwnie, wzywał do za- 
wierania porozumień wyborczych z kadetami, do popierania w Dumie 
kadetów, traktując ją jako instytucję ustawodawczą, mogącą okieł- 
znać rząd carski. 

Większość organizacji partyjnych wystąpiła przeciwko polityce 
mieńszewickiego KC. 

Bolszewicy zażądali zwołania nowego zjazdu partii. 
W maju 1907 roku zebrał się w Londynie V zjazd partii. 

W okresie tego zjazdu SDPRR liczyła (wraz z narodowościowymi 
organizacjami socjaldemokratycznymi) blisko 150 tysięcy członków. 
Ogółem obecnych było na zjeździe 336 delegatów. Bolszewików było 
105, mieńszewików — 97. Pozostali delegaci reprezentowali narodo- 
wościowe organizacje socjaldemokratyczne, które były przyjęte do 
SDPRR na poprzednim zjeździe: socjaldemokratów polskich i łote- 
wskich oraz Bund. 

Trocki usiłował sklecić na zjeździe swoją odrębną grupkę centry- 
stowską, czyli półmieńszewicką, ale nikt za nim nie poszedł. 

Ponieważ bolszewicy mieli za sobą Polaków i Łotyszów, posiadali 
więc na zjeździe trwałą większość. 

Jednym z podstawowych zagadnień, o które toczyła się walka na 
zjeździe, była kwestia stosunku do partii burżuazyjnych. W tej 
sprawie toczyła się walka między bolszewikami a mieńszewikami już 
na II zjeździe. V zjazd dał bolszewicką ocenę wszystkich partii nie- 
proletariackich—czarnosecińców, październikowców, konstytucyjnych 
demokratów (kadetów), eserowców i sformułował bolszewicką tak- 
tykę w stosunku do tych partii. 

Zjazd zaaprobował politykę bolszewików i powziął uchwałę o 
prowadzeniu bezlitosnej walki zarówno z partiami czarnosecinnymi 

 

 

 

 



 

— «Związkiem Narodu Rosyjskiego», monarchistami, radą zjednoczonej 
szlachty jak i ze «Związkiem 17 października» (październikowcy), partią 
handlowo-przemysłową i partią «odnowienia pokojowego». Wszystkie te 
partie były otwarcie kontrrewolucyjne. 
Co się tyczy burżuazji liberalnej, partii kadetów, to zjazd zalecił 
prowadzenie nieprzejednanej walki z tą partią i demaskowanie jej. Zjazd 
zalecił zrywanie maski z obłudnego, fałszywego «demokra-tyzmu» partii 
kadeckiej i walkę przeciw usiłowaniom liberalnej burżuazji, 
zmierzającym do uchwycenia kierownictwa ruchu chłopskiego. 
W stosunku do tak zwanych partyj narodnickich lub do partyj pracy 
(socjaliści ludowi, Grupa Pracy, eserowcy) zjazd zalecał ujawnianie ich 
usiłowań przywdziewania maski socjalistycznej. Jednocześnie zjazd 
uważał za możliwe zawieranie w poszczególnych wypadkach 
porozumień z tymi partiami dla wspólnego i jednoczesnego natarcia na 
carat i na kadecką burżuazję, ponieważ partie te były wówczas partiami 
demokratycznymi i wyrażały interesy drobnomie-szczaństwa miast i wsi. 
Jeszcze przed zjazdem mieńszewicy zgłaszali propozycję zwołania tak 
zwanego «zjazdu robotniczego». Plan mieńszewików polegał na tym, 
żeby zwołać taki zjazd, w którym braliby udział i socjaldemokraci, i 
eserowcy, i anarchiści. Ten zjazd «robotniczy» miał stworzyć już to 
jakąś «bezpartyjną partię», już to «szeroką» drobnomieszczań-ską, 
pozbawioną programu partię robotniczą. Lenin zdemaskował tę 
niezmiernie szkodliwą próbę mieńszewików — zlikwidowania socjal-
demokratycznej partii robotniczej i roztopienia czołowego oddziału klasy 
robotniczej w masie drobnomieszczańskiej. Zjazd ostro potępił 
mieńszewickie hasło «zjazdu robotniczego». 
Odrębne miejsce zajęło w obradach zjazdowych zagadnienie związków 
zawodowych. Mieńszewicy bronili «neutralności» związków 
zawodowych, czyli występowali przeciw kierowniczej roli partii w 
związkach zawodowych. Zjazd odrzucił wniosek mieńszewicki i 
uchwalił bolszewicką rezolucję o związkach zawodowych. Rezolucja ta 
wskazywała, że partia powinna zdobyć w związkach zawodowych 
kierownictwo ideowe i polityczne. 
V zjazd był wielkim zwycięstwem bolszewików w ruchu robotniczym. 
Ale bolszewicy nie chełpili się, nie spoczęli na laurach. Nie tego uczył 
ich Lenin. Bolszewicy wiedzieli, że czeka ich jeszcze w przyszłości 
walka z mieńszewikami. 



W swym artykule «Zapiski delegata» (Notatki delegata), który 
ukazał się w roku 1907, tow. Stalin dawał taką ocenę wyników 
zjazdu: 

«Faktyczne zjednoczenie najbardziej uświadomionych robot- 
ników całej Rosji w jednolitej partii ogólnorosyjskiej pod sztan- 
darem rewolucyjnej socjaldemokracji — takie było znaczenie 
zjazdu londyńskiego, taki był jego ogólny charakter». 

W artykule tym tow. Stalin przytaczał dane o składzie zjazdu. 
Okazało się, że delegaci bolszewiccy posłani byli na zjazd przeważnie 
przez wielkie ośrodki przemysłowe (Petersburg, Moskwa, Ural, 
Iwanowo-Wozniesieńsk i inne). Mieńszewicy zaś dostali się na zjazd 
z okręgów drobnej wytwórczości, gdzie przeważali drobni rzemie- 
ślnicy, półproletariusze, a także z szeregu okręgów czysto chłopskich. 

«Jak widać — wskazywał tow. Stalin podsumowując wyniki 
zjazdu — taktyka bolszewików jest taktyką proletariuszy wiel- 
koprzemysłowych, taktyką tych okręgów, w których przeciwień- 
stwa klasowe występują szczególnie jaskrawo i walka klasowa 
jest szczególnie ostra. Bolszewizm — to taktyka prawdziwych 
proletariuszy. Z drugiej strony, niemniej oczywiste jest i to, że 
taktyka mieńszewików jest przeważnie taktyką rzemieślników i 
półproletariuszy chłopskich, taktyką tych okręgów, w których 
przeciwieństwa klasowe są niezupełnie wyraźne i walka klasowa 
jest zamaskowana. Mieńszewizm — to taktyka na wpół burżua- 
zyjnych żywiołów proletariatu. Tak mówią cyfry» (Protokóły V 
zjazdu SDPRR, str. II i 12, 1935). 

Po rozpędzeniu I Dumy car spodziewał się, że II Dumę będzie 
miał bardziej posłuszną. Ale i II Duma zawiodła jego oczekiwania. 
Toteż car postanowił rozpędzić także i tę Dumę i zwołać III Dumę 
na podstawie jeszcze gorszej ordynacji wyborczej — żywiąc nadzieję, 
że ta Duma okaże się bardziej posłuszna. 

Wkrótce po V zjeździe rząd carski dokonał tak zwanego zamachu 
stanu z dn. trzeciego czerwca. 3(16) czerwca 1907 roku car rozpędził 
II Dumę Państwową. Frakcja socjaldemokratyczna w Dumie, licząca 
65 posłów, została aresztowana i zesłana na Syberię. Ogłoszono nową 
ordynację wyborczą. Prawa robotników i chłopów zostały jeszcze 
bardziej okrojone. Rząd carski nacierał w dalszym ciągu. 



Carski minister Stołypin potęgował swą krwawą rozprawę z robot- 
nikami i chłopami. Ekspedycje karne rozstrzelały i powiesiły tysiące 
rewolucyjnych robotników i chłopów. W kazamatach carskich męczono 
i torturowano rewolucjonistów. Szczególnie okrutnie prześladowano 
organizacje robotnicze, przede wszystkim zaś bolszewików. Szpicle 
carscy szukali Lenina, który mieszkał nielegalnie w Finlandii. Chcieli 
oni rozprawić się z wodzem rewolucji. W ogromnie niebezpiecznych 
warunkach udało się Leninowi w grudniu 1907 roku znów przedostać 
się za granicę na emigrację. 

Nadeszły ciężkie lata reakcji stołypinowskiej. 
Tak więc pierwsza rewolucja rosyjska zakończyła się porażką. 
Złożyły się na to następujące przyczyny: 
I. Brak było jeszcze w rewolucji trwałego sojuszu robotników i 

chłopów przeciwko caratowi. Chłopi powstali do walki przeciwko 
obszarnikom i gotowi byli zawrzeć sojusz z robotnikami przeciw 
obszarnikom. Lecz nie rozumieli jeszcze, że nie obalając cara nie 
można obalić obszarników, nie rozumieli, że car działa ręka w rękę 
z obszarnikami, i znaczna część chłopów wierzyła jeszcze carowi i 
pokładała nadzieję w carskiej Dumie Państwowej. Dlatego wielu 
chłopów nie chciało sojuszu z robotnikami w celu obalenia caratu. 
Chłopi bardziej wierzyli ugodowej partii eserowców niż prawdziwym 
rewolucjonistom-bolszewikom. A wynik był taki, że walka chłopów 
przeciwko obszarnikom była nie dość zorganizowana. Lenin wska- 
zywał: 

«... chłopi działali zanadto w rozsypkę, w sposób niezorga- 
nizowany, nie dość zaczepnie, i to było jedną z głównych przy- 
czyn porażki rewolucji» (Lenin, «Referat o rewolucji 1905 r.», 
przekł. pol. «Książka i Wiedza», Warszawa 1949). 

2. Fakt, że znaczna część chłopów nie chciała iść razem z robot- 
nikami do walki o obalenie caratu, odbił się również na zachowaniu 
się armii, której większość stanowili synowie chłopscy, odziani w mun- 
dury żołnierskie. W poszczególnych oddziałach armii carskiej powsta- 
wały fermenty i wybuchały powstania, ale większość żołnierzy wciąż 
jeszcze pomagała carowi tłumić strajki i powstania robotnicze. 

3. Nie dość zgodnie działali również robotnicy. Czołowe oddziały 
klasy robotniczej podjęły w roku 1905 bohaterską walkę rewolucyjną. 
Bardziej zacofanym warstwom — robotnikom najmniej uprzemysło- 



wionych guberni, mieszkającym po wsiach — potrzeba było więcej 
czasu, by nabrać rozmachu. Ich udział w walce rewolucyjnej wzmógł 
się szczególnie w roku 1906, ale w tym czasie awangarda klasy robot- 
niczej była już w znacznym stopniu osłabiona. 

4. Klasa robotnicza była przodującą, podstawową siłą rewolucji, 
ale w szeregach partii klasy robotniczej brak było niezbędnej jedności 
i zwartości. SDPRR — partia klasy robotniczej — była rozbita na 
dwie grupy: bolszewików i mieńszewików. Bolszewicy prowadzili 
konsekwentną politykę rewolucyjną i wzywali robotników do 
obalenia caratu. Mieńszewicy swą taktyką ugodową hamowali rewo- 
lucję, dezorientowali znaczną część robotników, rozbijali klasę robot- 
niczą. Dlatego robotnicy nie zawsze występowali w rewolucji zgodnie 
i klasa robotnicza, nie posiadając jeszcze jedności w swych własnych 
szeregach, nie mogła stać się prawdziwym wodzem rewolucji. 

5. Samowładztwu carskiemu dopomogli w stłumieniu rewolucji 
1905 roku imperialiści zachodnio-europejscy. Kapitaliści cudzoziemscy 
bali się o swe ulokowane w Rosji kapitały i olbrzymie dochody. Poza 
tym obawiali się, że w razie zwycięstwa rewolucji rosyjskiej staną 
do rewolucji również robotnicy innych krajów. Dlatego imperialiści 
zachodnio-europejscy dopomogli carowi-katowi. Bankierzy francuscy 
udzielili carowi dużej pożyczki na stłumienie rewolucji. Cesarz nie- 
miecki trzymał w pogotowiu wielotysięczną armię dla interwencji i 
pomocy carowi rosyjskiemu. 

6. Znacznie dopomógł carowi pokój z Japonią, zawarty we wrześniu 
1905 roku. Pod wpływem klęski wojennej i groźnego wzrostu rewo- 
lucji car musiał przyśpieszyć podpisanie umowy pokojowej. Klęska 
wojenna osłabiła carat. Zawarcie pokoju wzmocniło położenie cara. 

Krótkie wnioski 

Pierwsza rewolucja rosyjska jest to całe pasmo dziejowe w roz- 
woju naszego kraju. To pasmo dziejowe składa się z dwóch okresów. 
Z pierwszego okresu, gdy rewolucja szła w górę od powszechnego 
strajku politycznego w październiku do powstania zbrojnego w grud- 
niu, wykorzystując słabość cara, który ponosił klęski na polach 
Mandżurii, zmiatając bułyginowską Dumę i wydzierając carowi jedno 
ustępstwo po drugim, oraz — z drugiego okresu, gdy car, przyszedł- 



szy do siebie po zawarciu pokoju z Japonią, wykorzystuje strach 
liberalnej burżuazji przed rewolucją, wykorzystuje wahania chłop- 
stwa, rzuca im w postaci jałmużny Dumę Wittego i przechodzi do 
ofensywy przeciwko klasie robotniczej, przeciwko rewolucji. 

W ciągu zaledwie trzech lat rewolucji (lata 1905—1907) klasa 
robotnicza i chłopstwo przebyły tak bogatą szkołę wychowania poli- 
tycznego, jakiej nie mogłyby przebyć w ciągu trzydziestu lat nor- 
malnego rozwoju pokojowego. Kilka lat rewolucji pozwoliły zro- 
zumieć to, czego nie można byłoby uczynić zrozumiałym w ciągu 
dziesiątków lat pokojowego rozwoju. 

Rewolucja ujawniła, że carat jest zajadłym wrogiem ludu, że 
carat jest tym właśnie przysłowiowym garbusem, którego wypro- 
stować może tylko mogiła. 

Rewolucja wykazała, że burżuazja liberalna szuka sojuszu nie 
z ludem, lecz z carem, że jest ona siłą kontrrewolucyjną, że porozu- 
mienie z nią jest równoznaczne ze zdradą ludu. 

Rewolucja wykazała, że wodzem rewolucji burżuazyjno-demo- 
kratycznej może być tylko klasa robotnicza, że tylko ona może 
odsunąć liberalną burżuazję kadecką, wyzwolić chłopstwo spod jej 
wpływu, rozgromić obszarników, doprowadzić rewolucję do końca 
i utorować drogę do socjalizmu. 

Rewolucja wykazała wreszcie, że chłopstwo pracujące, mimo 
wahań, jest jednakże jedyną poważną siłą, która może związać się 
sojuszem z klasą robotniczą. 

Dwie linie walczyły ze sobą w SDPRR podczas rewolucji, linia 
bolszewicka i linia mieńszewicka. Bolszewicy nastawiali się na roz- 
wijanie rewolucji, na obalenie caratu w drodze powstania zbrojnego, 
na hegemonię klasy robotniczej, na izolację kadeckiej burżuazji, na 
sojusz z chłopstwem, na utworzenie tymczasowego rządu rewo- 
lucyjnego spośród przedstawicieli robotników i chłopów, na do- 
prowadzenie rewolucji do zwycięskiego końca. Mieńszewicy, prze- 
ciwnie, nastawiali się na zwężanie rewolucji. Zamiast obalenia 
caratu w drodze powstania proponowali oni zreformowanie go i 
«ulepszenie», zamiast hegemonii proletariatu — hegemonię liberalnej 
burżuazji, zamiast sojuszu z chłopstwem — sojusz z kadecką bur- 
żuazja, zamiast tymczasowego rządu rewolucyjnego — Dumę Pań- 
stwową jako ośrodek «sił rewolucyjnych» kraju. 



Tak więc mieńszewicy stoczyli się w bagno ugodowości, stali się 
przewodnikami wpływu burżuazyjnego na klasę robotniczą, stali 
się w rzeczywistości agentami burżuazji wśród klasy robotniczej. 

Bolszewicy okazali się jedyną siłą rewolucyjno-marksistowską 
w partii i w kraju. 

Rzecz zrozumiała, że wobec tak poważnych rozbieżności SDPRR 
rozpadła się faktycznie na dwie partie, partię bolszewików i partię 
mieńszewików. IV zjazd partii nic nie zmienił w faktycznym stanie 
rzeczy wewnątrz partii. Zachował on jedynie i nieco wzmocnił 
formalną jedność partii. V zjazd partii uczynił krok naprzód w 
kierunku faktycznego zjednoczenia partii, przy czym zjednoczenie 
to odbyło się pod sztandarem bolszewizmu. 

Podsumowując wyniki ruchu rewolucyjnego V zjazd partii potępił 
linię mieńszewików jako ugodową i zaaprobował linię bolszewicką jako 
rewolucyjno-marksistowską. Tak więc V zjazd partii potwierdził raz 
jeszcze to, czego dowiódł już cały przebieg pierwszej rewolucji 
rosyjskiej. 

Rewolucja wykazała, że bolszewicy umieją nacierać, gdy wy- 
maga tego sytuacja, że nauczyli się oni nacierać w pierwszych szere- 
gach i prowadzić za sobą lud do szturmu. Lecz rewolucja wykazała 
ponadto, że bolszewicy umieją również cofać się w porządku, gdy 
sytuacja przestaje sprzyjać, gdy rewolucja zaczyna słabnąć, że bol- 
szewicy nauczyli się cofać prawidłowo, bez paniki i zamieszania, 
żeby zachować kadry, skupić siły i po przegrupowaniu swych szere- 
gów odpowiednio do nowej sytuacji znów podjąć ofensywę prze- 
ciwko wrogowi. 

Nie można zwyciężyć wroga nie umiejąc prawidłowo nacierać. 
Nie można uniknąć rozbicia w czasie porażki nie umiejąc pra- 

widłowo się cofać, cofać się bez paniki, bez zamieszania. 



ROZDZIAŁ IV 

MIEŃSZEWICY A BOLSZEWICY W OKRESIE REAKCJI 

STOŁYPINOWSKIEJ. 
UKONSTYTUOWANIE SIĘ BOLSZEWIKÓW 

W SAMODZIELNĄ PARTIĘ MARKSISTOWSKĄ 

(Lata 1908—1912) 

I. Reakcja stołypinowska. Rozkład wśród opozycyjnych warstw 
inteligencji. Upadek duchowy i rozczarowanie. Przejście części 
inteligencji partyjnej do obozu wrogów marksizmu i próby 
zrewidowania teorii marksistowskiej. Odprawa, jaka. Lenin dał 
rewizjonistom w swej książce «Materializm i empiriokryty- 
cyzm» i obrona teoretycznych podstaw partii marksistowskiej. 

3(16) czerwca 1907 roku rząd carski rozwiązał II Dumę Pań- 
stwową. Dzień ten znany jest w historii pod nazwą zamachu stanu 
z dnia 3 czerwca. Rząd carski wydał nową ordynację wyborczą do 
III Dumy Państwowej, naruszając przez to swój własny manifest 
z dn. 17(30) października 1905 roku, zgodnie bowiem z tym mani- 
festem rząd winien był wydawać nowe ustawy jedynie za zgodą 
Dumy. Socjaldemokratyczna frakcja II Dumy oddana została pod sąd, 
przedstawicieli klasy robotniczej skazano na katorgę i zesłanie. 

Nowa ordynacja wyborcza była ułożona w taki sposób, że liczba 
przedstawicieli obszarników i burżuazji handlowo-przemysłowej 
w Dumie znacznie się powiększała. Jednocześnie liczba przedstawi- 
cieli chłopów i robotników, która i przedtem była nieduża, zmniej- 
szała się kilkakrotnie. 

III Duma była pod względem swego składu czarnosecinno-ka- 
decka. Z ogólnej liczby 442 posłów przypadało: na prawicę (czar- 



nosecińców) — 171, na pazdziernikowców i członków grup pokre- 
wnych — 113, na kadetów i członków zbliżonych do nich grup — 
101, na. Grupę Pracy (trudowiki)* — 13, na socjaldemokratów— 18. 

Prawica (posłów tych nazywano tak dlatego, że siedzieli w Dumie 
po prawej stronie) reprezentowała najbardziej zaciętych wrogów 
klasy robotniczej i chłopstwa — czarnosecinnych obszarników, rze- 
czników pańszczyzny, sprawców masowej chłosty i rozstrzeliwania 
chłopów podczas tłumienia ruchu chłopskiego, organizatorów pogro- 
mów żydowskich, masakrowania demonstracji robotniczych, bestial- 
skiego podpalania lokali, w których podczas rewolucji odbywały się 
wiece. Prawica była za jak najokrutniejszym uciskiem mas pracują- 
cych, za nieograniczoną władzą cara, była przeciwna manifestowi 
carskiemu z dnia 17(30) października 1905 roku. 

Stanowisko zbliżone do prawicy zajmowała w Dumie partia paz- 
dziernikowców, czyli «Związek 17 października». Październikowcy 
reprezentowali interesy wielkiego kapitału przemysłowego i wielkich 
obszarników, którzy prowadzili gospodarkę na sposób kapitalistyczny 
(na początku rewolucji 1905 roku przeszła do pazdziernikowców 
znaczna część kadetów spośród wielkich obszarników). Październi- 
kowcy różnili się od prawicy jedynie tym, że uznawali— zresztą 
tylko w słowach — manifest z dn. 17(30) października. Październi- 
kowcy całkowicie popierali zarówno wewnętrzną jak zewnętrzną 
politykę rządu carskiego. 

Kadeci, czyli partia «konstytucyjno-demokratyczna», mieli w III 
Dumie mniejszą ilość posłów niż w I i II Dumie. Tłumaczy się to 
tym, że część głosów obszarniczych przeszła od kadetów do pazdzier- 
nikowców. 

W III Dumie reprezentowana była nieliczna grupa drobnomie- 
szczańskich demokratów, tak zwanych trudowików. Trudowicy zaj- 
mowali w Dumie stanowisko chwiejne między kadetami a demokracją 
robotniczą (bolszewikami). Lenin wskazywał, że chociaż trudowicy 
są w Dumie niezwykle słabi, to jednak reprezentują oni masy, masy 
chłopskie. Wahania trudowików między kadetami a demokracją ro- 
botniczą nieuchronnie wynikały z położenia klasowego drobnych 
właścicieli. Lenin stawiał przed posłami-bolszewikami, przed demo- 

* Trudowiki — ugrupowanie drobnomieszczańskie, utworzone w roku 1906 
w I Dumie Państwowej przez część posłów chłopskich. Na czele tej grupy stali 
eserowscy inteligenci. — Red. przekł. pol. 



kracją robotniczą zadanie — «dopomóc słabym demokratom drobno- 
mieszczańskim, wyrwać ich spod wpływu liberałów, zespolić obóz 
demokracji przeciw kontrrewolucyjnym kadetom, a nie tylko prze- 
ciwko prawicy ...» (Lenin, «Partie polityczne w Rosji», Dzieła, wyd. 
IV, LXVIII, str.37). 

Zarówno w toku rewolucji 1905 roku jak i tym bardziej po jej po- 
rażce kadeci występowali coraz wyraźniej jako siła kontrrewolu- 
cyjna. Coraz bardziej zrzucali z siebie «demokratyczną» maskę, wy- 
stępowali jako prawdziwi monarchiści, obrońcy caratu. W roku 1909 
grupa wybitnych pisarzy kadeckich wydała zbiór artykułów pt. 
«Wiechi» (Drogowskazy), w którym kadeci dziękowali caratowi 
w imieniu burżuazji za stłumienie rewolucji. Płaszcząc się i korząc 
niewolniczo przed carskim rządem knuta i szubienicy, kadeci pisali 
otwarcie, że trzeba «błogosławić tę władzę, która sama jedna swymi 
bagnetami i więzieniami ochrania jeszcze nas (to jest burżuazję libe- 
ralną) przed gniewem ludu». 

Po rozpędzeniu II Dumy Państwowej i rozprawieniu się z socjal- 
demokratyczną frakcją Dumy Państwowej, rząd carski zaczął ze 
wzmożoną siłą tępić polityczne i ekonomiczne organizacje proleta- 
riatu. Więzienia katorżnicze, twierdze i miejsca zesłania przepełniły 
się rewolucjonistami. Rewolucjonistów bestialsko katowano w więzie- 
niach, zadawano im tortury i męki. Czarnosecinny terror hulał na 
całego. Carski minister Stołypin pokrył kraj lasem szubienic. Stra- 
cono kilka tysięcy rewolucjonistów. Stryczek nazywano wówczas 
«stołypinowskim krawatem». 

Tłumiąc rewolucyjny ruch robotników i chłopów rząd carski nie 
mógł się ograniczyć do samych tylko represji, ekspedycji karnych, 
rozstrzeliwania, więzień, katorgi. Rząd carski z trwogą spostrzegał, 
że naiwna wiara chłopstwa w «cara-batiuszkę» coraz bardziej zanika. 
Dlatego też uciekł się do manewru na wielką skalę, postanowił stwo- 
rzyć sobie na wsi trwałą oporę w postaci licznej klasy burżuazji wiej- 
skiej — kułaków. 

9(22) listopada 1906 roku wydał Stołypin nową ustawę rolną o 
występowaniu chłopów ze wspólnoty gminnej i tworzeniu tzw. chu- 
torów. Stołypinowska ustawa rolna burzyła gromadzkie użytkowanie 
ziemi. Każdemu chłopu proponowano wzięcie swego nadziału we 
władanie osobiste, wydzielenie się ze wspólnoty gminnej. Chłop mógł 
sprzedać swój nadział, czego przedtem nie miał prawa uczynić. Gro- 



mada zobowiązana była do wydzielania chłopom, którzy występo- 
wali z wspólnoty gminnej, ziemi w jednym miejscu (chutor, otrub). 

Bogaci chłopi — kułacy otrzymali możność skupywania — i to za 
bezcen — ziemi od niezamożnych chłopów. W ciągu kilku lat po 
wydaniu tej ustawy przeszło milion niezamożnych chłopów zupełnie 
utraciło ziemię i zostało doprowadzonych do ruiny. Kosztem ziemi 
utraconej przez chłopów niezamożnych wzrosła liczba chutorów i ko- 
lonii kułackich. Były to nieraz prawdziwe folwarki, w których stoso- 
wano na szeroką skalę pracę najemną parobków. Rząd zmuszał chło- 
pów do wydzielania kułakorn-chutorzanom najlepszej ziemi gro- 
madzkiej. 

Jeżeli podczas «uwłaszczania» chłopów ziemię chłopską rabowali 
obszarnicy, to obecnie ziemię wspólnot gminnych zaczęli rabować 
kułacy, otrzymując najlepsze działki gruntu, skupując za bezcen 
działki biedoty. 

Rząd carski udzielał kułakom znacznych pożyczek na kupno 
ziemi i zakładanie chutorów. Stołypin chciał zrobić z kułaków ma- 
łych obszarników, wiernych obrońców samowładztwa carskiego. 

Ogółem w ciągu dziewięciu lat (między 1906 a 1915 rokiem) 
wydzieliło się ze wspólnoty gminnej przeszło dwa miliony właścicieli 
zagród. 

Stołypińszczyzna jeszcze bardziej pogorszyła położenie chłopów 
małorolnych i biedoty wiejskiej. Pogłębiło się rozwarstwienie chło- 
pów. Rozpoczęły się starcia między chłopami a kułakami — właści- 
cielami chutorów. 

Chłopi zaczynali także zdawać sobie sprawę z tego, że nie do- 
staną ziemi obszarniczej, dopóki istnieć będzie rząd carski i obszar- 
niczo-kadecka Duma Państwowa. 

W latach wzmożonego wydzielania się ze wspólnoty gminnej i 
zakładania chutorów (1907—1909) ruch chłopski przeciwko obszarni- 
kom i kułakom-chutorzanom z początku słabnie, lecz wkrótce, w la- 
tach 1910—1911 i następnych wzmógł się na tle starć między człon- 
kami wspólnoty gminnej a chutorzanami. 

Również i w dziedzinie przemysłu zaszły po rewolucji znaczne 
zmiany. Ogromnie wzrosła koncentracja przemysłu, czyli zwiększyły 
się rozmiary przedsiębiorstw i przemysł skupiał się w rękach coraz 
to potężniejszych grup kapitalistycznych. Już przed rewolucją 1905 
roku kapitaliści zaczęli zrzeszać się w związki, aby podnieść ceny to- 



warów wewnątrz kraju, otrzymane zaś dodatkowe zyski obrócić 
na fundusz popierania wywozu za granicę i w ten sposób umożliwić 
wyrzucanie towarów na rynki zagraniczne po niskiej cenie i zdobycie 
tych rynków. Takie związki, takie zjednoczenia kapitalistów (mono- 
pole) nazywały się trustami i syndykatami. Po rewolucji ilość bur- 
żuazyjnych trustów i syndykatów jeszcze bardziej wzrosła. Zwięk- 
szyła się również liczba wielkich banków i wzrastała ich rola w prze- 
myśle. Wzmagał się przypływ kapitałów zagranicznych do Rosji. 

Tak więc kapitalizm w Rosji stawał się coraz bardziej kapita- 
lizmem monopolistycznym, imperialistycznym. 

Po kilku latach zastoju przemysł znów się ożywił: wzrosło wydo- 
bycie węgla, produkcja metalu, wydobycie ropy naftowej, zwiększyła 
się produkcja tkanin, cukru. Znacznie zwiększył się wywóz zboża 
za granicę. 

Chociaż Rosja uczyniła w tym czasie w przemyśle pewien krok 
naprzód, to jednak pozostała w porównaniu z Europą zachodnią 
w dalszym ciągu krajem zacofanym i zależnym od obcych kapita- 
listów. W Rosji nie wyrabiano maszyn ani obrabiarek — sprowa- 
dzano je z zagranicy. Nie było również przemysłu samochodowego, 
nie było przemysłu chemicznego, nie było produkcji nawozów sztu- 
cznych. Również pod względem produkcji sprzętu wojennego Rosja 
pozostawała w tyle poza innymi krajami kapitalistycznymi. 

Wskazując na niski poziom zużycia metalu w Rosji jako na 
oznakę jej zacofania, Lenin pisał: 

«W ciągu pół wieku od czasu zniesienia poddaństwa chłopów 
zużycie żelaza w Rosji wzrosło pięciokrotnie, a mimo to Rosja 
pozostaje krajem niewiarogodnie, niebywale zacofanym, ubogim 
i na wpół dzikim, cztery razy gorzej zaopatrzonym w nowo- 
czesne narzędzia produkcji niż Anglia, pięć razy gorzej niż Niemcy, 
dziesięć razy gorzej niż Ameryka» (Lenin, «Jak zwiększyć w Rosji 
spożycie na głowę», Dzieła, wyd. IV, t. XIX, str. 261). 

Bezpośrednim skutkiem gospodarczego i politycznego zacofania 
Rosji była zależność zarówno kapitalizmu rosyjskiego jak samego 
caratu od kapitalizmu zachodnio-europejskiego. 

Znajdowało to wyraz w tym, że tak ważne gałęzie gospodarstwa 
narodowego, jak węgiel, ropa naftowa, przemysł elektryczny, hut- 
nictwo metalowe, znajdowały się w rękach kapitału zagranicznego, 



a wszystkie niemal maszyny, wszystkie urządzenia techniczne Rosja 
carska musiała sprowadzać z zagranicy. 

Znajdowało to wyraz w lichwiarskich pożyczkach zagranicznych, 
przy czym carat wyciskał rokrocznie z ludności wiele setek milio- 
nów rubli, aby spłacić procenty od tych pożyczek. 

Znajdowało to wyraz w tajnych umowach ze «sprzymierzeńcami». 
Na mocy tych umów carat zobowiązał się wystawić w razie wojny 
miliony rosyjskich żołnierzy na frontach imperialistycznych w celu 
poparcia «sprzymierzeńców» i zapewnienia kapitalistom angielsko- 
francuskim szalonych zysków. 

Lata reakcji stołypinowskiej szczególnie się wyróżniały zbójec- 
kimi napadami żandarmów i policjantów, prowokatorów carskich i 
chuliganów czarnosecinnych na klasę robotniczą. Lecz nie tylko sie- 
pacze carscy dręczyli robotników represjami. Nie ustępowali im pod 
tym względem fabrykanci, którzy w latach zastoju przemysłowego 
i wzrostu bezrobocia szczególnie wzmocnili ofensywę przeciw klasie 
robotniczej. Fabrykanci ogłaszali masowe wydalanie robotników (lo- 
kauty), wprowadzali «czarne księgi», do których wpisywano nazwi- 
ska uświadomionych robotników, biorących czynny udział w straj- 
kach. Tych, którzy się dostali do tej «czarnej księgi» lub na «czarną 
listę», nie przyjmowano do roboty w żadnym przedsiębiorstwie na- 
leżącym do związku fabrykantów danej gałęzi przemysłu. Już w ro- 
ku 1908 płace zostały zmniejszone o 10—15 procent. Dzień roboczy 
przedłużono wszędzie do 10—12 godzin. Znów rozkwitł system ra- 
bunkowych kar. 

Porażka rewolucji 1905 roku spowodowała rozkład i demorali- 
zację wśród chwilowych sprzymierzeńców rewolucji. Rozkład, upa- 
dek duchowy i rozczarowanie szczególnie się wzmogły wśród inteli- 
gencji. Chwilowi sprzymierzeńcy rewolucji, którzy przyszli do jej 
szeregów ze środowiska burżuazyjnego w okresie burzliwego przy- 
pływu fali rewolucyjnej, opuścili partię w dniach reakcji. Część z nich 
przeszła do obozu jawnych wrogów rewolucji, część usadowiła się 
w ocalałych legalnych stowarzyszeniach klasy robotniczej i usiłowała 
zawrócić proletariat z drogi rewolucji, usiłowała zdyskredytować re- 
wolucyjną partię proletariatu. Odchodząc od rewolucji chwilowi jej 
sprzymierzeńcy starali się przystosować do reakcji, przystosować do 
caratu. 

Rząd carski wykorzystał porażkę rewolucji, aby zwerbować naj- 



bardziej tchórzliwych i drżących o własną skórę chwilowych sprzy- 
mierzeńców rewolucji jako swoich agentów — jako prowokatorów. 
Nikczemni judasze-prowokatorzy, których ochrana carska nasyłała 
do organizacji robotniczych i partyjnych, szpiegowali w tych orga- 
nizacjach i zdradzali rewolucjonistów. 

Ofensywa kontrrewolucji rozwijała się również na froncie ideo- 
logicznym. Pojawiła się cała zgraja będących w modzie pisarzy, którzy 
«krytykowali» i «gromili» marksizm, obrzucali rewolucję błotem, 
szydzili z niej, wychwalali zdradę, wychwalali rozpustę płciową pod 
pozorem «kultu osobowości». 

W dziedzinie filozofii wzmogły się próby «krytykowania», re- 
wizji marksizmu, a także pojawiły się najrozmaitsze prądy religijne, 
zawoalowane rzekomo «naukowymi» argumentami. 

«Krytyka» marksizmu weszła w modę. 
Wszyscy ci panowie, mimo całej swej różnobarwnosci, mieli jeden 

i ten sam cel — odciągnąć masy od rewolucji. 
Upadek duchowy i rozczarowanie dotknęły również pewnej części 

partyjnych inteligentów, którzy uważali się za marksistów, lecz 
którzy nigdy mocno nie stali na pozycjach marksizmu. Byli wśród nich 
tacy pisarze, jak Bogdanów, Bazarów, Łunaczarski (którzy w 1905 
roku podzielali stanowisko bolszewików), Juszkiewicz, Walentinow 
(mieńszewicy). Wystąpili oni z «krytyką» zarówno filozoficzno- 
teoretycznych podstaw marksizmu, to znaczy materializmu dialekty- 
cznego, jak i jego podstaw naukowo-historycznych, to znaczy mate- 
rializmu historycznego. Krytyka ta różniła się od zwykłej krytyki tym, 
że była prowadzona nie otwarcie i uczciwie, lecz w sposób zawo- 
alowany i obłudny pod sztandarem «obrony» podstawowych pozycji 
marksizmu. Jesteśmy, mówili oni, w zasadzie marksistami, lecz chcie- 
libyśmy «ulepszyć» marksizm, uwolnić go od pewnych podstawo- 
wych twierdzeń. W rzeczywistości zaś, chociaż w słowach obłudnie się 
wypierali swego wrogiego stosunku do marksizmu i w dalszym ciągu 
w sposób dwulicowy nazywali siebie marksistami, to jednak stali na 
wrogich wobec marksizmu pozycjach, ponieważ starali się podważyć 
teoretyczne podstawy marksizmu. Niebezpieczeństwo tej obłudnej 
krytyki kryło się w tym, że obliczona ona była na oszukanie szerego- 
wych działaczy partyjnych i mogła ich wprowadzić w błąd. I im 
bardziej obłudnie prowadzona była ta krytyka, zmierzająca do pod- 
ważenia teoretycznych podstaw marksizmu, tym bardziej niebezpie- 



czna stawała się ona dla partii, gdyż tym mocniej zwierała się z ogól- 
nym pochodem reakcji przeciwko partii, przeciwko rewolucji. Część 
inteligentów, którzy odeszli od marksizmu, doszła do tego, że zaczęła 
głosić konieczność stworzenia nowej religii (tak zwani «bogoiskatieli» 
— «poszukiwacze boga» i «bogostroitieli» — «bogotwórcy»). 

Marksiści stanęli wobec niecierpiącego zwłoki zadania — dać 
należytą odprawę tym renegatom w dziedzinie teorii marksizmu, 
zedrzeć z nich maskę, odsłonić ich prawdziwe oblicze i zachować 
w ten sposób w całości teoretyczne podstawy partii marksistowskiej. 

Można było przypuszczać, że Plechanow i jego mieńszewiccy 
przyjaciele, którzy uważali się za «znanych teoretyków marksizmu», 
zabiorą się do wykonania tego zadania. Lecz woleli oni poprzestać 
na napisaniu paru artykułów bez znaczenia, o charakterze felieto- 
nowo-krytycznym, i zrejterować. 

Zadanie to wykonał Lenin w swej słynnej książce «Materializm i 
empiriokrytycyzm», która ukazała się w druku w roku 1909. 

«W ciągu niespełna pół roku, pisał Lenin w swej książce, uka- 
zały się w druku cztery książki, poświęcone przeważnie i niemal 
całkowicie napaściom na materializm dialektyczny. Zaliczyć tu 
należy przede wszystkim «Szkice z dziedziny (? należało powie- 
dzieć: przeciw) filozofii marksizmu», Petersburg 1908, zbiór 
artykułów Bazarowa, Bogdanowa, Łunaczarskiego, Bermana, Gel- 
fonda, Juszkiewicza, Suworowa; następnie książki: Juszkiewicza 
— «Materializm i realizm krytyczny», Bermana — «Dialektyka 
w świetle współczesnej teorii poznania», Walentinowa — «Filo- 
zoficzne konstrukcje marksizmu» ... Wszystkich tych ludzi — po- 
mimo jaskrawej różnicy w ich poglądach politycznych — łączy 
jednakowo wrogi stosunek do materializmu dialektycznego, a 
jednocześnie roszczą sobie oni pretensję do tego, by ich uważano 
za marksistów w dziedzinie filozofii! Dialektyka Engelsa jest to 
«mistyka» — mówi Berman, poglądy Engelsa są «przestarzałe» — 
rzuca mimochodem Bazarów jako rzecz samo przez się zrozu- 
miałą — materializm, jak się okazuje, został obalony przez na- 
szych dzielnych wojaków, którzy dumnie powołują się na 
«współczesną teorię poznania», na «najnowszą filozofię» (albo 
«najnowszy pozytywizm»), na «filozofię współczesnego przyro- 
doznawstwa» lub nawet na «filozofię przyrodoznawstwa XX 



wieku» (Lenin, «Materializm i empiriokrytycyzm», Dzieła, 
wyd. IV, t. XIV, str. 7). 

Odpowiadając Łunaczarskiemu, który mówił na usprawiedliwie- 
nie swych przyjaciół — rewizjonistów w filozofii: «może błądzimy, 
ale szukamy» — Lenin pisał: 

«Co się tyczy mnie, to jestem również «poszukującym» w 
dziedzinie filozofii. A mianowicie: postawiłem sobie w notatkach 
niniejszych (mowa jest o książce «Materializm i empiriokryty- 
cyzm» — Red.) zadanie doszukania się, na czym to zwichnęli się 
ludzie, którzy pod pozorem marksizmu częstują nas czymś nie- 
wiarogodnie bałamutnym, zagmatwanym i reakcyjnym» (tam- 
że, str. 8). 

W rzeczywistości jednakże książka Lenina wyszła daleko poza 
ramy tego skromnego zadania. W rzeczywistości książka Lenina 
jest nie tylko krytyką Bogdanowa, Juszkiewicza, Bazarowa, Walen- 
tinowa i ich nauczycieli filozoficznych — Avenariusa i Macha, którzy 
usiłowali w swych utworach uraczyć czytelników wyrafinowanym 
i wygładzonym idealizmem — w przeciwstawieniu do materializmu, 
marksistowskiego. Książka Lenina stanowi jednocześnie obronę teo- 
retycznych podstaw marksizmu — materializmu dialektycznego i 
historycznego — oraz materialistyczne uogólnienie wszystkich waż- 
nych i istotnych zdobyczy nauki, przede wszystkim zaś przyro- 
doznawstwa, zdobyczy, osiągniętych w ciągu całego okresu dziejo- 
wego — od śmierci Engelsa aż do ukazania się książki Lenina «Ma- 
terializm i empiriokrytycyzm». 

Po ostrym skrytykowaniu rosyjskich empiriokrytyków i ich cu- 
dzoziemskich nauczycieli, dochodzi Lenin w swej książce do nastę- 
pujących wniosków, skierowanych przeciwko filozoficzno-teorety- 
cznemu rewizjonizmowi: 

1) «Coraz bardziej wyrafinowane fałszowanie marksizmu, 
coraz bardziej wyrafinowane podszywanie się antymateriali- 
stycznych teorii pod marksizm — oto co charakteryzuje współ- 
czesny rewizjonizm zarówno w ekonomii politycznej jak w kwe- 
stiach taktyki, jak w filozofii w ogóle» (tamże, str. 316); 

2) «Cała szkoła Macha i Avenariusa zmierza ku idealizmo- 
wi» (tamże, str. 342); 



3) «Wszyscy nasi machiści ugrzęźli w idealizmie» (tamże, 
str. 331); 

4) «Za gnoseologiczną scholastyką empiriokrytycyzmu nie 
wolno nie widzieć walki partyj w filozofii, walki, która w ostat- 
niej linii jest wyrazem tendencyj i ideologii wrogich klas współ- 
czesnego społeczeństwa» (tamże, str. 343); 

5) «Obiektywna, klasowa rola empiriokrytycyzmu sprowa- 
dza się całkowicie do wysługiwania się fideistom (reakcjoniści, 
dający pierwszeństwo wierze przed nauką — Red.) w ich walce 
przeciwko materializmowi w ogóle, a w szczególności przeciwko 
materializmowi historycznemu» (tamże); 

6) «Idealizm filozoficzny jest... drogą do obskurantyzmu 
klerykalnego» (Lenin, «W sprawie dialektyki», p. w zbiorze: 
«Marks, Engels, marksizm», Warszawa 1948, str. 232). 

Aby ocenić ogromne znaczenie książki Lenina w dziejach naszej 
partii i zrozumieć, jak wielkie bogactwo teoretyczne uratował 
Lenin w walce z wszelkimi rewizjonistami i renegatami z okresu 
reakcji stolypinowskiej, trzeba się koniecznie choćby pokrótce za- 
poznać z podstawami materializmu dialektycznego i historycznego. 

Jest to rzecz tym bardziej niezbędna, że materializm dialek- 
tyczny oraz materializm historyczny stanowią teoretyczny funda- 
ment komunizmu, teoretyczne podstawy partii marksistowskiej, zna- 
jomość zaś tych podstaw, a zatem i przyswojenie ich sobie jest obo- 
wiązkiem każdego aktywnego działacza naszej partii. 

A zatem: 
1) Co to jest materializm dialektyczny? 

2) Co to jest materializm historyczny? 

2. O materializmie dialektycznym i historycznym. 

Materializm dialektyczny jest to światopogląd partii marksi- 
stowsko-leninowskiej. Nazywa się materializmem dialektycznym 
dlatego, że stosunek jego do zjawisk przyrody, jego metoda badania 
zjawisk przyrody, jego metoda poznawania tych zjawisk jest dia- 
lektyczna, a objaśnianie przezeń zjawisk przyrody, jego pojmowanie 
zjawisk przyrody, jego teoria jest materialistyczna. 



Materializm historyczny jest to rozciągnięcie zasad materializmu 
dialektycznego na badanie życia społecznego, jest to zastosowanie 
zasad materializmu dialektycznego do zjawisk życia społecznego, 
do badania społeczeństwa, do badania historii społeczeństwa. 

Marks i Engels charakteryzując swoją metodę dialektyczną po- 
wołują się zwykle na Hegla jako na filozofa, który sformułował 
podstawowe cechy dialektyki. Nie oznacza to jednak, że dialektyka 
Marksa i Engelsa jest identyczna z dialektyka Hegla. W rzeczywi- 
stości Marks i Engels wyłuskali z dialektyki Hegla tylko jej racjo- 
nalne jądro» odrzucając heglowską idealistyczną skorupę i rozwinęli 
dalej dialektykę, by nadać jej współczesny charakter naukowy. 

«Moja metoda dialektyczna, mówi Marks, jest nie tylko w 
swym założeniu różna od heglowskiej, lecz jest jej wprost przeciw- 
stawna. Według Hegla proces myślenia, który on nawet prze- 
kształca w podmiot samodzielny pod nazwą idei, jest demiurgiem 
(twórcą) rzeczywistości, stanowiącej jedynie jego przejaw ze- 
wnętrzny. Według mnie zaś, przeciwnie, idea nie jest niczym in- 
nym jak materią, przeniesioną do głowy ludzkiej i w niej prze- 
tworzoną » (K.Marks,Posłowie do drugiego niemieckiego wydania 
I tomu «Kapitału»). 

Marks i Engels charakteryzując swój materializm powołują się 
zwykle na Feuerbacha jako na filozofa, który przywrócił materia- 
lizmowi jego znaczenie. Nie oznacza to jednak, że materializm 
Marksa i Engelsa jest identyczny z materializmem Feuerbacha. W 
rzeczywistości Marks i Engels wzięli z materializmu Feuerbacha jego 
«zasadnicze jądro» i rozwinęli je dalej w naukowo-filozoficzną teorię 
materializmu odrzuciwszy jego idealistyczne i religijno-etyczne na- 
warstwienia. Jak wiadomo, Feuerbach będąc w zasadzie materialistą 
sprzeciwiał się nazwie — materializm. Engels niejednokrotnie oświad- 
czał, że Feuerbach «mimo swej podstawy materialistycznej nie wy- 
zwolił się jeszcze ze starych idealistycznych więzów», że «prawdziwy 
idealizm Feuerbacha ujawnia się już z chwilą zapoznania się z jego 
filozofią religii i etyką» (F. Engels, «Ludwik Feuerbach»). 

Dialektyka pochodzi od greckiego słowa «dialego», co oznacza 
prowadzić rozmowę, prowadzić polemikę. Przez dialektykę rozu- 
miano w starożytności sztukę dochodzenia prawdy przez ujawnienie 
sprzeczności w rozumowaniu przeciwnika oraz przezwyciężenie tych 



sprzeczności. W starożytności niektórzy filozofowie uważali, że 
ujawnienie sprzeczności w myśleniu i ścieranie się przeciwnych po- 
glądów jest najlepszym środkiem do wykrycia prawdy. Ten dia- 
lektyczny sposób myślenia został potem rozciągnięty na zjawiska 
przyrody i przeobraził się w dialektyczną metodę poznawania przy- 
rody, metodę, która rozpatrywała zjawiska przyrody jako będące 
w wiecznym ruchu i wiecznie się zmieniające, rozwój zaś przyrody 
— jako wynik rozwoju sprzeczności w przyrodzie, jako wynik wza- 
jemnego oddziaływania przeciwstawnych sił w przyrodzie. 

Dialektyka jest w swoich podstawach wręcz przeciwstawna me- 
tafizyce. 

I. Marksistowska metoda dialektyczna odznacza się następują- 
cymi cechami podstawowymi: 

a) W przeciwieństwie do metafizyki dialektyka traktuje przy- 
rodę nie jako przypadkowe nagromadzenie rzeczy, zjawisk wzajem- 
nie od siebie oderwanych, wzajemnie od siebie izolowanych i nieza- 
leżnych od siebie — lecz jako jedną spoistą całość, w której rzeczy, 
zjawiska są organicznie ze sobą powiązane, zależne od siebie i wza- 
jemnie przez siebie uwarunkowane. 

Dlatego też, w myśl metody dialektycznej, nie można zrozumieć 
żadnego zjawiska w przyrodzie rozpatrując je w postaci izolowanej, 
poza łącznością z otaczającymi je zjawiskami, każde bowiem zja- 
wisko z tej czy innej dziedziny przyrody może być pozbawione 
wszelkiego sensu, jeżeli się je rozpatruje poza łącznością z otaczają- 
cymi warunkami, w oderwaniu od nich, i przeciwnie, każde zjawisko 
może być zrozumiane i uzasadnione, jeżeli się je rozpatrzy w niero- 
zerwalnej łączności z otaczającymi zjawiskami, jeżeli się zbada, jak 
jest ono uwarunkowane przez otaczające zjawiska. 

b) W przeciwieństwie do metafizyki dialektyka traktuje przy- 
rodę nie jako stan spokoju i bezruchu, zastoju i niezmienności, lecz 
jako stan ciągłego ruchu i przeobrażania się, nieustannego odnawia- 
nia się i rozwoju, w którym zawsze coś powstaje i rozwija się, coś 
niszczeje i dobiega kresu swego istnienia. 

Dlatego też metoda dialektyczna wymaga rozpatrywania zja- 
wisk nie tylko z punktu, widzenia ich wzajemnej łączności i uwarun- 
kowania, lecz także z punktu widzenia ich ruchu, ich zmian, ich roz- 
woju, z punktu widzenia ich powstawania i obumierania. 



Według metody dialektyczne], ważne jest przede wszystkim nie 
to, co się w danej chwili wydaje trwałe, ale zaczyna już obumierać, 
lecz to, co powstaje i rozwija się, jeżeli nawet wydaje się w danej 
chwili nietrwałe, albowiem według metody dialektycznej, to tylko 
jest niezwyciężone, co powstaje i rozwija się. 

«Cała przyroda — mówi Engels — począwszy od najdrob- 
niejszych cząsteczek a kończąc na największych ciałach, począ- 
wszy od ziarnek piasku a kończąc na słońcach, począwszy od 
pierwotniaka (pierwotna żywa komórka — Red.) a kończąc na 
człowieku, znajduje się w stanie wiecznego powstawania i za- 
niku, w stanie ciągłego biegu, nieustannego ruchu i zmian» 
(F.Engels, «Dialektyka przyrody», patrz: K.Marks i F.Engels, 
tom spec. zbiorowego niem. wyd., Moskwa 1935, str. 491). 

Dlatego też — mówi Engels — dialektyka «rozpatruje rzeczy 
oraz ich odbicia w umyśle głównie w ich wzajemnej łączności, w ich 
sprzężeniu, w ich ruchu, w ich powstawaniu i zaniku» (F. Engels, 
«Anty-Duhring», «Książka» 1948 r., str. 30). 

c) "W przeciwieństwie do metafizyki dialektyka traktuje proces 
rozwoju nie jako zwykły proces wzrostu, w którym zmiany ilościo- 
we nie prowadzą do zmian jakościowych — lecz jako taki rozwój, 
który przechodzi od nieznacznych i ukrytych zmian ilościowych do 
zmian jawnych, do zmian zasadniczych, do zmian jakościowych, 
w którym zmiany jakościowe następują nie stopniowo, lecz szybko, 
nagle, w postaci przeskoków od jednego stanu do innego, następują 
nie przypadkowo, lecz zgodnie z prawami rozwoju, następują w wy- 
niku nagromadzenia niepostrzeżonych i stopniowych zmian iloś- 
ciowych. 

Dlatego też, według metody dialektycznej, proces rozwoju należy 
rozumieć nie jako ruch wirowy, nie jako zwykłe powtarzanie się 
tego, co już minęło, lecz jako ruch postępowy, jako ruch po linii 
wznoszącej się, jako przejście od dawnego stanu jakościowego do 
nowego stanu jakościowego, jako rozwój od prostego do złożonego, 
od niższego do wyższego. 

«Przyroda — mówi Engels — jest kamieniem probierczym 
dialektyki, a współczesne przyrodoznawstwo dostarczyło dla tej 
próby nadzwyczaj bogatego, z każdym dniem coraz bardziej 



nagromadzającego się materiału i dowiodło w ten sposób, że w 
przyrodzie wszystko odbywa się, koniec końców, dialektycznie, 
a nie metafizycznie, że przyroda nie porusza się z wieczną jedno- 
stajnością w stale na nowo powtarzającym się kole, lecz przeby- 
wa rzeczywistą historię. Trzeba tu wskazać przede wszystkim na 
Darwina, który zadał metafizycznemu poglądowi na przyrodę 
potężny cios dowodząc, że cały współczesny świat organiczny, 
rośliny i zwierzęta, a więc także i człowiek, jest wytworem pro- 
cesu rozwojowego trwającego miliony lat» (tamże). 

Charakteryzując rozwój dialektyczny jako przejście od zmian 
ilościowych do zmian jakościowych Engels zaznacza: 

«W fizyce... każde przeobrażenie jest przejściem ilości w 
jakość, jest skutkiem ilościowych zmian zawartej w ciele lub też 
udzielonej mu z zewnątrz ilości ruchu w jakiejkolwiek postaci. 
Tak na przykład temperatura wody na początku nie ma żad- 
nego znaczenia dla jej kroplisto-ciekłego stanu; lecz przy podno- 
szeniu się lub obniżaniu temperatury płynnej wody następuje 
chwila, kiedy ten stan spoistości ulega zmianie i woda się przeo- 
braża w jednym wypadku — w parę, w innym — w lód... 
Podobnie niezbędne jest określone minimum siły prądu, by drut 
platynowy w żarówce elektrycznej zaczął się żarzyć; podobnie 
każdy metal ma własną temperaturę żarzenia i topnienia; każda 
ciecz ma przy danym ciśnieniu swój określony punkt zamarzania 
i wrzenia — o ile środki nasze pozwalają otrzymać odpowiednią 
temperaturę; podobnie wreszcie każdy gaz ma również swój 
punkt krytyczny, w którym odpowiednie ciśnienie i oziębienie 
przeobrażają go w stan ciekły... Tak zwane konstanty w fizyce 
(punkty przejścia od jednego stanu do innego — Red.) to — 
najczęściej nic innego, jak nazwa punktów węzłowych, w których 
ilościowe (zmiany) dodanie lub zmniejszenie ruchu wywołuje 
jakościową przemianę w stanie danego ciała — w których więc 
ilość przechodzi w jakość» («Dialektyka przyrody», Dzieła, tom 
specjalny niem. wyd., str. 502—503). 

Przechodząc dalej do chemii Engels kontynuuje: 
«Chemię można nazwać nauką o jakościowych przemianach 

ciał spowodowanych zmianami w ich składzie ilościowym. O tym 



wiedział już sam Hegel... Weźmy tlen: jeżeli się w molekuł? 
połączą zamiast zwykłych dwóch — trzy atomy, to otrzymamy 
ozon — ciało wyraźnie różniące się od zwykłego tlenu swym 
zapachem i działaniem. A cóż dopiero powiedzieć o różnych pro- 
porcjach, w jakich łączy się tlen z azotem lub siarką, przy czym 
każda z tych proporcyj daje ciało jakościowo różne od wszystkich 
pozostałych ciał!» (tamże, str. 503). 

Wreszcie krytykując Diihringa, który gwałtownie wymyśla Heg- 
lowi, a jednocześnie zapożycza od niego cichaczem znane twierdze- 
nie, że przejście od świata pozbawionego czucia do świata czuć, od 
świata nieorganicznego do świata życia organicznego, jest skokiem 
do nowego stanu rzeczy — mówi Engels, co następuje: 

«Jest to przecież heglowska linia węzłowa stosunków miary, 
wedle której samo tylko ilościowe powiększenie lub zmniejszenie 
powoduje w określonych punktach węzłowych skok jakościowy, 
jak na przykład przy nagrzewaniu lub oziębianiu wody, gdzie 
punkty wrzenia i zamarzania są węzłami, w których odbywa 
się — przy normalnym ciśnieniu — skok do nowego stanu sku- 
pienia, gdzie więc ilość przechodzi w jakość» (F. Engels, «Anty- 
Duhring», «Książka» 1948 r., str. 55—56). 

d) W przeciwieństwie do metafizyki dialektyka wychodzi z za- 
łożenia, że w przedmiotach przyrody, w zjawiskach przyrody za- 
warte są sprzeczności wewnętrzne, gdyż wszystkie przedmioty i 
zjawiska przyrody mają swoją ujemną i dodatnią stronę, swoją 
przeszłość i przyszłość, swoje elementy przeżycia się i elementy roz- 
woju, że walka tych przeciwieństw, walka między starym a no- 
wym, między tym, co obumiera, a tym, co się rodzi, między tym, 
co się przeżywa, a tym, co się rozwija, stanowi treść wewnętrzną 
procesu rozwoju, treść wewnętrzną przeobrażania się zmian ilościo- 
wych w jakościowe. 

Dlatego też, według metody dialektycznej, proces rozwoju od 
niższego do wyższego odbywa się nie w drodze harmonijnego roz- 
woju zjawisk, lecz w drodze ujawniania się sprzeczności właści- 
wych rzeczom, zjawiskom, w drodze «walki» przeciwstawnych 
tendencyj, działających na gruncie tych sprzeczności. 



«Dialektyka we właściwym znaczeniu — mówi Lenin — jest 
to badanie sprzeczności w samej istocie rzeczy» (Lenin, «Zeszyty 
filozoficzne», str. 263). 

I dalej: 
«Rozwój jest to «walka» przeciwieństw» (Lenin, «W sprawie 

dialektyki», p. w zbiorze: «Marks, Engels, marksizm», Warszawa 
1948 r., str. 229). 

Oto są pokrótce podstawowe cechy marksistowskiej metody 
dialektycznej. 

Łatwo zrozumieć, jakie ogromne znaczenie ma rozciągnięcie za- 
sad metody dialektycznej na badanie życia społecznego, na badanie 
historii społeczeństwa, jak ogromne znaczenie ma zastosowanie tych 
zasad do historii społeczeństwa, do praktycznej działalności partii 
proletariatu. 

Jeżeli nie ma na świecie zjawisk izolowanych, jeżeli wszystkie 
zjawiska są wzajemnie powiązane i warunkują się nawzajem, to 
jasne jest, że każdy ustrój społeczny i każdy ruch społeczny w hi- 
storii należy oceniać nie z punktu widzenia «wiecznej sprawiedli- 
wości» lub też jakiejkolwiek innej z góry powziętej idei, jak to nieraz 
robią historycy, lecz z punktu widzenia warunków, które zrodziły 
dany ustrój i dany ruch społeczny i z którymi ten ustrój i ruch są 
związane. 

Ustrój niewolniczy jest dla współczesnych warunków nonsen- 
sem, niedorzecznością urągającą prawom rozwoju. Ustrój niewol- 
niczy w warunkach rozkładającego się ustroju wspólnoty pierwotnej 
jest zjawiskiem zupełnie zrozumiałym i zgodnym z prawami rozwo- 
ju, albowiem jest on krokiem naprzód w porównaniu z ustrojem 
wspólnoty pierwotnej. 

Żądanie republiki burżuazyjno-demokratycznej w warunkach 
istnienia caratu i społeczeństwa burżuazyjnego, powiedzmy w Rosji 
w r. 1905, było żądaniem zupełnie zrozumiałym, słusznym i rewolu- 
cyjnym, gdyż republika burżuazyjna byłaby wówczas krokiem na- 
przód. Żądanie republiki burżuazyjno-demokratycznej w naszych 
obecnych warunkach w ZSRR jest żądaniem bezsensownym i kontr- 
rewolucyjnym, albowiem republika burżuazyjna w porównaniu z 
Republiką Rad jest krokiem wstecz. 



Wszystko zależy od warunków, miejsca i czasu. 
Rzecz zrozumiała, że bez takiego historycznego podejścia do 

zjawisk społecznych nie może istnieć i rozwijać się nauka historii, 
albowiem tylko takie podejście chroni naukę historyczną od przeisto- 
czenia się w chaos przypadkowości i stek najbardziej niedorze- 
cznych błędów. 

Dalej. Jeżeli świat znajduje się w nieustannym ruchu i rozwoju, 
jeżeli prawem rozwoju jest obumieranie tego, co stare, i rozwijanie 
się tego, co nowe, to jasne jest, że nie ma «niewzruszonych» ustro- 
jów społecznych, «wiecznych zasad» własności prywatnej i wyzysku, 
«wiecznych idei» podlegania chłopów obszarnikom i robotników 
kapitalistom. 

A zatem ustrój kapitalistyczny może być zastąpiony przez ustrój 
socjalistyczny, podobnie jak ustrój feudalny został w swoim czasie 
zastąpiony przez ustrój kapitalistyczny. 

A zatem należy nastawiać się nie na te warstwy społeczne, które 
się już nie rozwijają, jakkolwiek są jeszcze w danej chwili siłą prze- 
ważającą, lecz na te warstwy, które się rozwijają i mają przyszłość, 
chociaż nie stanowią jeszcze w danej chwili siły przeważającej. 

W latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia, w okresie walki 
miedzy marksistami a narodnikami, proletariat w Rosji stanowił 
nieznaczną mniejszość w porównaniu z chłopstwem indywidualnym, 
które stanowiło ogromną większość ludności. Ale proletariat rozwijał 
się jako klasa, gdy tymczasem chłopstwo jako klasa się rozpadało. 
I właśnie dlatego, że proletariat rozwijał się jako klasa, marksiści 
orientowali się na proletariat. Nie omylili się, bo jak wiadomo, pro- 
letariat wyrósł potem z nieznacznej siły na pierwszorzędną siłę 
dziejową i polityczną. 

A zatem, żeby się nie omylić w polityce, trzeba patrzeć naprzód, 
a nie wstecz. 

Dalej. Jeżeli przejście powolnych zmian ilościowych w szybkie i 
nagłe zmiany jakościowe jest prawem rozwoju, to jasne jest, że 
przewroty rewolucyjne, dokonywane przez klasy uciskane, są zja- 
wiskiem zupełnie naturalnym i nieuniknionym. 

A zatem przejście od kapitalizmu do socjalizmu i wyzwolenie 
klasy robotniczej spod jarzma kapitalistycznego może być urzeczy- 
wistnione nie drogą powolnych zmian, nie drogą reform, lecz jedynie 
drogą jakościowej zmiany ustroju kapitalistycznego, drogą rewolucji. 



A zatem, żeby się nie omylić w polityce, trzeba być rewolucjo- 
nistą, a nie reformistą. 

Dalej. Jeżeli rozwój dokonywa się w drodze ujawniania się 
sprzeczności wewnętrznych, w drodze ścierania się — na gruncie 
tych sprzeczności — sil przeciwstawnych w celu przezwyciężenia 
tych sprzeczności, to rzecz jasna, że walka klasowa proletariatu jest 
zjawiskiem zupełnie naturalnym i nieuniknionym. 

A zatem nie należy zacierać sprzeczności ustroju kapitalistycznego, 
lecz trzeba je ujawniać i rozwikłać, nie należy tłumić walki klasowej, 
lecz trzeba ją doprowadzać do końca. 

A zatem, żeby się nie omylić w polityce, trzeba stosować nie- 
przejednaną klasową politykę proletariacką, a nie reformistyczną poli- 
tykę harmonii między interesami proletariatu i burżuazji, a nie ugo- 
dową politykę «wrastania» kapitalizmu w socjalizm. 

Oto jak się rzecz ma z marksistowską metodą dialektyczną, gdy 
ją zastosować do życia społecznego, gdy ją zastosować do historii 
społeczeństwa. 

Co się zaś tyczy marksistowskiego materializmu filozoficznego, 
to jest on w swoim założeniu wprost przeciwstawny idealizmowi 
filozoficznemu. 

2. Marksistowski materializm filozoficzny odznacza się nastę- 
pującymi podstawowymi cechami: 

a) W przeciwieństwie do idealizmu, który uważa, ze świat jest 
wcieleniem «idei absolutnej», «ducha świata», «świadomości» — 
materializm filozoficzny Marksa wychodzi z założenia, że świat jest 
z istoty swojej materialny, że wielorakie zjawiska na świecie są to 
różne postacie znajdującej się w ruchu materii, że wzajemny związek 
i wzajemne uwarunkowanie zjawisk, stwierdzane za pomocą metody 
dialektycznej, stanowią prawa rządzące rozwojem znajdującej się 
w ruchu materii, że świat rozwija się według praw ruchu materii i 
żaden «duch świata» nie jest mu potrzebny. 

«Światopogląd materialistyczny — mówi Engels — jest to po 
prostu pojmowanie przyrody taką, jaką ona jest, bez wszelkich 
ubocznych dodatków» (F.Engels, «Ludwik Feuerbach», patrz: 
K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1947, str. 460). 

Mówiąc o poglądzie materialistycznym starożytnego filozofa 
Heraklita, według którego «świat jest jeden, nie został stworzony 



ani przez żadnego z bogów, ani przez żadnego z ludzi, lecz był, jest 
i będzie wiecznie żywym ogniem, który zgodnie z rządzącymi nim 
prawami rozpłomienia się i gaśnie» — Lenin powiada: «Bardzo dobry 
wykład zasad materializmu dialektycznego» (Lenin, «Zeszyty filo- 
zoficzne», str. 318). 

b) W przeciwieństwie do idealizmu, który twierdzi, że realnie 
istnieje li tylko nasza świadomość, że świat materialny, byt, przyroda 
istnieją tylko w naszej świadomości, w naszych czuciadi, wyobra- 
żeniach i pojęciach — marksistowski materializm filozoficzny 
wychodzi z założenia, że materia, przyroda, byt są obiektywną 
rzeczywistością, istniejącą poza naszą świadomością i niezależnie od 
niej, że pierwotna jest materia, ponieważ ona jest źródłem czuć, 
wyobrażeń, świadomości, świadomość zaś jest wtórna, pochodna, 
albowiem jest odbiciem materii, odbiciem bytu, że myślenie jest wy- 
tworem materii, która dosięgła w swoim rozwoju wysokiego stopnia 
doskonałości, mianowicie — wytworem mózgu, mózg zaś jest narzą- 
dem myślenia, a więc nie wolno oddzielać myślenia od materii, jeżeli 
się nie chce popełnić poważnego błędu. 

«Naczelnym zagadnieniem całej filozofii — mówi Engels — 
jest zagadnienie stosunku myślenia do bytu, ducha do przyrody... 
Zależnie od odpowiedzi na to pytanie podzielili się filozofowie 
na dwa wielkie obozy. Ci, którzy twierdzili, że duch istniał 
wpierw niż przyroda... utworzyli obóz idealistyczny. Inni zaś, 
którzy za pierwotną uważali przyrodę, należą do rozmaitych 
szkół materializmu», (F. Engels, «Ludwik Feuerbach», patrz: 
K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1947, str. 329). 
I dalej: 

«Materialny, zmysłowo postrzegalny świat, do którego sami 
należymy, jest jedyną rzeczywistością... Nasza świadomość i 
myślenie, jakkolwiek wydają się nadzmysłowe, są wytworem 
materialnego, cielesnego organu — mózgu. Materia nie jest wytwo- 
rem ducha, lecz sam duch jest tylko najwyższym wytworem 
materii» (tamże, str. 332). 

Poruszając zagadnienie materii i myślenia Marks stwierdza: 
«Nie można oddzielać myślenia od materii, która myśli. Ma- 
teria jest podmiotem wszystkich zmian» («O materializmie histo- 
rycznym», tamże, str. 302). 



Charakteryzując marksistowski materializm filozoficzny 
Lenin powiada: 

«Materializm w ogóle uznaje obiektywnie realny byt (mate- 
rię) niezależny od świadomości, od czucia, od doświadczenia... 
Świadomość... jest tylko odbiciem bytu, w najlepszym razie w 
przybliżeniu prawdziwym (adekwatnym, idealnie ścisłym) jego 
odbiciem» (Lenin, «Materializm i empiriokrytycyzm», Dzieła, 
wy d. IV, t. XIV, str. 312). 
I dalej: 

— «Materia jest tym, co oddziaływając na nasze narządy 
zmysłowe wytwarza czucie; materia jest obiektywną rzeczywi- 
stością, daną nam w czuciu... Materia, przyroda, byt, to, co 
fizyczne, jest pierwotne, duch zaś, świadomość, czucie, to, co 
psychiczne, jest wtórne» (tamże, str. 133—134). 

— «Obraz świata jest obrazem tego, jak się materia porusza 
i jak „materia myśli"» (tamże, str. 338). 

— «Mózg jest narządem myśli» (tamże, str. 139). 
c) W przeciwieństwie do idealizmu, który zaprzecza możliwości 

poznania świata i praw nim rządzących, nie wierzy w wiarogodność 
naszej wiedzy, nie uznaje obiektywnej prawdy i uważa, że świat 
jest pełen «rzeczy samych w sobie», które nie mogą być nigdy przez 
naukę poznane — marksistowski materializm filozoficzny wychodzi 
z założenia, że świat i rządzące nim prawa są w zupełności pozna- 
walne, że nasza wiedza o prawach przyrody, sprawdzona przez 
doświadczenie, przez praktykę, jest wiedzą wiarogodną, mającą 
znaczenie prawdy obiektywnej, że nie ma na świecie rzeczy nie- 
poznawalnych, są zaś tylko rzeczy jeszcze nie poznane, które będą 
odkryte i poznane za pomocą nauki i praktyki. 

Krytykując twierdzenie Kanta i innych idealistów o niepozna- 
walności świata i niepoznawalnych «rzeczach samych w sobie» i 
broniąc znanej tezy materializmu o wiarogodności naszej wiedzy, 
Engels pisze: 

«Najbardziej przekonującym obaleniem tych dziwolągów filo- 
zoficznych, podobnie jak wszelkich innych, jest praktyka, a mia- 
nowicie eksperyment i przemysł. Skoro możemy dowieść słu- 
szności naszego pojmowania pewnego procesu przyrodniczego w 
ten sposób, że go sami wytwarzamy, że wywołujemy go w rezul- 



tacie wytwarzania jego warunków i ponadto każemy mu służyć 
naszym celom, to nadchodzi kres kantowskiej nieuchwytnej «rzeczy 
samej w sobie». Substancje chemiczne, wytwarzane w ciałach 
roślinnych i zwierzęcych, pozostawały takimi «rzeczami samymi 
w sobie», dopóki chemia organiczna nie zaczęła wytwarzać tych 
substancyj jednej po drugiej; «rzecz sama w sobie» stawała się 
dzięki temu rzeczą dla nas, jak na przykład barwnik marzanny, 
alizaryna, którą otrzymujemy teraz nie z rosnących w polu 
korzeni marzanny, lecz daleko taniej i prościej — ze smoły 
pogazowej. System słoneczny Kopernika był w ciągu trzystu lat 
hipotezą, na którą można było stawiać sto, tysiąc, dziesięć tysięcy 
przeciwko jednemu, w każdym razie jednak tylko hipotezą. Ale gdy 
Leverrier na podstawie danych, dostarczonych przez ten system, 
nie tylko udowodnił, że musi istnieć nieznana dotąd planeta, 
lecz obliczył również miejsce, w którym planeta ta musi znajdo- 
wać się na niebie, i gdy następnie Galie istotnie tę planetę znalazł, 
wówczas system Kopernika został udowodniony» (F. Engels, 
«Ludwik Feuerbach», patrz: K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, 
str. 443—444). 

Oskarżając Bogdanowa, Bazarowa, Juszkiewicza i innych zwo- 
lenników Macha o fideizm i broniąc znanej tezy materializmu, że 
nasza wiedza naukowa o prawach rządzących przyrodą jest wia- 
rogodna, że prawa naukowe są prawdą obiektywną, Lenin powiada: 

«Współczesny fideizm wcale nie odrzuca nauki; odrzuca tylko 
«nadmierne pretensje» nauki, mianowicie pretensje do prawdy 
obiektywnej. Jeżeli istnieje prawda obiektywna (jak sądzą mate- 
rialiści), jeżeli jedynie przyrodoznawstwo, odzwierciedlające świat 
zewnętrzny w «doświadczeniu» człowieka, może nam dostarczyć 
prawdy obiektywnej, to wszelki fideizm zostaje bezwarunkowo 
odrzucony» (Lenin, «Materializm i empiriokrytycyzm», Dzieła, 
wyd. IV, tom XIV, str. 113). 
Oto są pokrótce charakterystyczne cechy marksistowskiego 
materializmu filozoficznego. 

Łatwo zrozumieć, jak ogromne znaczenie ma rozciągnięcie zasad 
materializmu filozoficznego na badanie życia społecznego, na ba- 



danie historii społeczeństwa, jak wielkie znaczenie ma zastosowanie 
tych zasad do historii społeczeństwa, do praktycznej działalności 
partii proletariatu. 

Jeżeli związek między zjawiskami przyrody i ich wzajemne 
uwarunkowanie są prawami rządzącymi rozwojem przyrody, to 
wynika stąd, że związek między zjawiskami życia społecznego i ich 
wzajemne uwarunkowanie — również nie są rzeczą przypadku, lecz 
stanowią prawa rządzące rozwojem społeczeństwa. 

A zatem życie społeczne, historia społeczeństwa przestaje być 
nagromadzeniem «przypadkowości», historia społeczeństwa staje się 
bowiem prawidłowym rozwojem społeczeństwa, badanie zaś historii 
społeczeństwa staje się nauką. 

A zatem praktyczna działalność partii proletariatu powinna się 
opierać nie na dobrych chęciach «wybitnych jednostek», nie na wyma- 
ganiach «rozumu», «moralności powszechnej» itp., lecz na prawidło- 
wościach rozwoju społeczeństwa, na poznaniu tych prawidłowości. 

Dalej. Jeżeli świat jest poznawalny i nasza wiedza o prawach 
rozwoju przyrody jest wiedzą wiarogodną, mającą znaczenie prawdy 
obiektywnej, to wynika stąd, że życie społeczne, rozwój społeczeństwa 
są również poznawalne, dane zaś naukowe o prawach rozwoju 
społeczeństwa są wiarogodne, mają znaczenie prawd obiektywnych. 

A zatem nauka o historii społeczeństwa, pomimo skomplikowa- 
nego charakteru zjawisk życia społecznego, może się stać taką samą 
nauką ścisłą jak, powiedzmy, biologia, nauką mogącą wykorzystać 
prawa rozwoju społeczeństwa dla zastosowania praktycznego. 

A zatem partia proletariatu powinna się kierować w swojej 
działalności praktycznej nie jakimiś przypadkowymi pobudkami, lecz 
prawami rozwoju społeczeństwa i wnioskami praktycznymi, wynika- 
jącymi z tych praw. 

A zatem socjalizm z marzenia o lepszej przyszłości ludzkości 
przekształca się w naukę. 

A zatem gwiazdą przewodnią partii proletariatu powinna się 
stać łączność nauki z działalnością praktyczną, łączność teorii 
z praktyką, jedność teorii i praktyki. 

Dalej. Jeżeli przyroda, byt, świat materialny to rzecz pier- 
wotna, a świadomość, myślenie — wtórna, pochodna, jeżeli świat 
materialny jest obiektywną rzeczywistością, istniejącą niezależnie od 
świadomości ludzkiej, świadomość zaś jest odbiciem tej obiektywnej 



rzeczywistości, to wynika stąd, że materialne życie społeczeństwa, 
jego byt to również rzecz pierwotna, jego zaś życie duchowe — 
wtórna, pochodna, że materialne życie społeczeństwa jest rzeczywisto- 
ścią obiektywną, istniejącą niezależnie od woli ludzi, życie zaś du- 
chowe społeczeństwa jest odbiciem tej obiektywnej rzeczywistości, 
odbiciem bytu. 

A zatem źródeł kształtowania się duchowego życia społeczeństwa, 
źródeł pochodzenia idei społecznych, teoryj społecznych, poglądów 
politycznych, instytucyj politycznych należy szukać nie w samych 
tych ideach, teoriach, poglądach, instytucjach politycznych, lecz w wa- 
runkach materialnego życia społeczeństwa, w bycie społecznym, któ- 
rego odbiciem są te idee, teorie, poglądy itp. 

A zatem, jeżeli w. różnych okresach historii społeczeństwa można 
zauważyć istnienie różnych społecznych idei, teoryj, poglądów, insty- 
tucyj politycznych, jeżeli za czasów niewolnictwa spotykamy jedne 
społeczne idee, teorie, poglądy, instytucje polityczne, za czasów feu- 
dalizmu — inne, za czasów kapitalizmu — jeszcze inne, to fakt ten 
tłumaczy się nie «istotą», nie «właściwością» samych tych idei, teoryj, 
poglądów, instytucyj politycznych, lecz różnicą w warunkach mate- 
rialnego życia społeczeństwa w różnych okresach rozwoju społecznego. 

Jaki jest byt społeczeństwa, jakie są warunki materialnego życia 
społeczeństwa — takie są jego idee, teorie, poglądy polityczne, insty- 
tucje polityczne. 

W związku z tym Marks mówi: 

«Nie świadomość ludzi określa ich byt, lecz, przeciwnie, ich 
byt społeczny określa ich świadomość» («Przyczynek do krytyki 
ekonomii politycznej», K. Marks, Dzieła wybrane, t.I, Warszawa 
1947, str. 370). 

A zatem, ażeby się nie omylić w polityce i nie znaleźć się w po- 
łożeniu czczych marzycieli, partia proletariatu powinna brać za 
punkt wyjścia swej działalności nie oderwane «zasady rozumu ludz- 
kiego», lecz konkretne warunki materialnego życia społeczeństwa, 
jako decydującą siłę rozwoju społecznego, nie dobre chęci «wielkich 
ludzi», lecz realne potrzeby rozwoju życia materialnego społeczeń- 
stwa. 

Upadek utopistów, w tej liczbie narodników, anarchistów, ese- 
rowców, tłumaczy się między innymi tym, że nie uznawali oni do- 



minującej roli warunków materialnego życia społeczeństwa w roz- 
woju społecznym, wpadli w idealizm i opierali swoją działalność 
praktyczną nie na potrzebach rozwoju życia materialnego społeczeń- 
stwa, lecz niezależnie od tych potrzeb i wbrew nim — opierali swoją 
działalność na «idealnych planach» i «wszechogarniających projek- 
tach», oderwanych od realnego życia społeczeństwa. 

Siła i żywotność marksizmu-leninizmu polega na tym, że opiera 
się on w swej działalności praktycznej właśnie na potrzebach rozwoju 
życia materialnego społeczeństwa i nigdy nie traci związku z real- 
nym życiem społeczeństwa. 

Ze słów Marksa nie wynika jednak, że społeczne idee, teorie, po- 
glądy polityczne, instytucje polityczne nie mają znaczenia w życiu 
społeczeństwa, że nie oddziaływają z kolei na byt społeczny, na roz- 
wój warunków materialnych życia społeczeństwa. Mówiliśmy do- 
tychczas o pochodzeniu społecznych idei, teoryj, poglądów, instytucyj 
politycznych, o ich powstawaniu, o tym, że życie duchowe społeczeń- 
stwa jest odbiciem warunków jego życia materialnego. Co się zaś 
tyczy znaczenia społecznych idei, teoryj, poglądów, instytucyj poli- 
tycznych, co się tyczy ich roli w historii, to materializm historyczny 
nie tylko nie zaprzecza, lecz odwrotnie, podkreśla ich poważną rolę 
i znaczenie w życiu społeczeństwa, w historii społeczeństwa. 

Różne bywają idee i teorie społeczne. Są stare idee i teorie, które 
się przeżyły i służą interesom przeżywających się sił społecznych. 
Znaczenie tych idei i teoryj polega na tym, że hamują one rozwój 
społeczeństwa, jego posuwanie się naprzód. Są również idee i teorie 
nowe, postępowe, które służą interesom przodujących sił społecznych. 
Znaczenie ich polega na tym, że ułatwiają rozwój społeczeństwa, jego 
posuwanie się naprzód, przy czym nabierają one tym większego zna- 
czenia, im dokładniej odwierciedlają potrzeby rozwoju materialnego 
życia społeczeństwa. 

Nowe idee i teorie społeczne powstają dopiero wówczas, kiedy 
rozwój materialnego życia społeczeństwa postawił przed społeczeń- 
stwem nowe zadania. Ale skoro te nowe idee i teorie społeczne po- 
wstały, stają się one wielką potęgą, ułatwiającą rozwiązanie nowych 
zadań, wysuniętych przez rozwój materialnego życia społeczeństwa, 
potęgą, ułatwiającą postępowy rozwój społeczeństwa. W tym się 
właśnie ujawnia olbrzymie znaczenie nowych idei, nowych teoryj, 
nowych poglądów politycznych, nowych instytucyj politycznych, 



jako czynników organizujących, mobilizujących i przekształcających. 
Nowe idee i teorie społeczne powstają właściwie dlatego, że są one 
niezbędne dla społeczeństwa, że bez ich oddziaływania jako czyn- 
nika organizującego, mobilizującego i przekształcającego nie można 
rozwiązać dojrzałych już zadań rozwoju materialnego życia społe- 
czeństwa. Nowe idee i teorie społeczne, które powstały na gruncie 
nowych zadań, wysuniętych przez rozwój materialnego życia społe- 
czeństwa, torują sobie drogę, stają się dorobkiem mas ludowych, mo- 
bilizują te masy, organizują je przeciwko przeżywającym się siłom 
społecznym i ułatwiają w ten sposób obalenie przeżywających się sił 
społecznych hamujących rozwój materialnego życia społeczeństwa. 

Tak więc społeczne idee, teorie, instytucje polityczne, powstałe 
na gruncie dojrzałych już zadań rozwoju życia materialnego społe- 
czeństwa, rozwoju bytu społecznego — same potem oddziaływają na 
byt społeczny, na materialne życie społeczeństwa stwarzając warunki 
niezbędne dla ostatecznego rozwiązania dojrzałych zadań material- 
nego życia społeczeństwa i umożliwienia jego dalszego rozwoju. 

W związku z tym Marks mówi: 

«Teoria staje się siłą materialną z chwilą, gdy opanowuje 
masy» («Przyczynek do krytyki filozofii prawa Hegla», K.Marks 
i F. Engels, Dzieła, t. I, str. 614). 

A zatem, by móc oddziaływać na warunki materialnego życia 
społeczeństwa i przyspieszyć ich rozwój, przyspieszyć ich poprawę, 
partia proletariatu powinna się oprzeć na takiej teorii społecznej, na 
takiej idei społecznej, która wiernie odzwierciedla potrzeby rozwoju 
życia materialnego społeczeństwa i potrafi wobec tego wprawić 
w ruch szerokie masy ludowe, potrafi zmobilizować je i zorganizo- 
wać w wielką armię partii proletariackiej, gotową rozbić siły reak- 
cyjne i utorować drogę przodującym siłom społecznym. 

Upadek «ekonomistów» i mieńszewików tłumaczy się między 
innymi tym, że nie uznawali oni roli teorii przodującej, idei przodu- 
jącej, jako czynnika mobilizującego, organizującego i przekształcają- 
cego, że wpadli w wulgarny materializm i sprowadzali rolę przodu- 
jącej teorii, przodującej idei niemal do zera — a zatem skazywali 
partię na bierność i wegetację. 

Siła i żywotność marksizmu-leninizmu polega na tym, że opiera 
się on na przodującej teorii, wiernie odzwierciedlającej potrzeby roz- 



woja materialnego życia społeczeństwa, że podnosi teorię do należ- 
nego jej znaczenia i uważa za swój obowiązek zużytkowanie jej mo- 
bilizującej, organizującej i przekształcającej siły do ostatka. 

Oto jak materializm historyczny rozstrzyga zagadnienie stosunku 
miedzy bytem społecznym a świadomością społeczną, między warun- 
kami rozwoju życia materialnego a rozwojem duchowego życia spo- 
łeczeństwa. 

3. Materializm historyczny. 
Pozostaje do wyjaśnienia zagadnienie: co należy rozumieć z punk- 

tu widzenia materializmu historycznego przez «warunki material- 
nego życia społeczeństwa», które w ostatniej instancji określają oblicze 
społeczeństwa, jego idee, poglądy, instytucje polityczne itd. 

W samej rzeczy — cóż to za «warunki materialnego życia społe- 
czeństwa», jakie są ich cechy charakterystyczne? 

Niewątpliwie w skład pojęcia «warunki materialnego życia spo- 
łeczeństwa» wchodzi przede wszystkim otaczająca społeczeństwo 
przyroda, środowisko geograficzne, które jest jednym z niezbędnych 
i stałych warunków materialnego życia społeczeństwa i oczywiście 
wpływa na rozwój społeczeństwa. Jaką rolę odgrywa środowisko 
geograficzne w rozwoju społeczeństwa? Czy środowisko geograficzne 
nie jest tym głównym czynnikiem, który decyduje o obliczu społe- 
czeństwa, o charakterze ustroju społecznego ludzi, o przejściu od jed- 
nego ustroju do drugiego? 

Materializm historyczny odpowiada na to pytanie przecząco. 
Środowisko geograficzne jest bezsprzecznie jednym ze stałych i 

niezbędnych warunków rozwoju społeczeństwa i wpływa oczywiście 
na rozwój społeczeństwa — przyśpiesza rozwój społeczeństwa lub go 
opóźnia. Ale wpływ środowiska geograficznego nie jest wpływem 
decydującym, ponieważ zmiany i rozwój społeczeństwa odbywają się 
bez porównania szybciej aniżeli zmiany i rozwój środowiska geogra- 
ficznego. W ciągu trzech tysięcy lat minęły jeden po drugim w Euro- 
pie trzy różne ustroje społeczne: ustrój wspólnoty pierwotnej, ustrój 
niewolniczy i ustrój feudalny, we wschodniej zaś części Europy, 
w ZSRR, nastąpiły jeden po drugim nawet cztery ustroje społeczne. 
Tymczasem w ciągu tego okresu warunki geograficzne Europy albo 
zupełnie się nie zmieniły, albo też zmieniły się tak nieznacznie, że 
geografia nawet o tym nie wspomina. Jest to zupełnie zrozumiałe. 
Jakiekolwiek poważniejsze zmiany środowiska geograficznego wy- 



magają milionów lat, podczas gdy dla najpoważniejszych nawet 
zmian ustroju społecznego ludzi wystarczy kilkuset lub paru tysięcy lat. 

Wynika stąd jednak, że środowisko geograficzne nie może być 
główną przyczyną decydującą o rozwoju społecznym, albowiem to, 
co pozostaje prawie bez zmiany w ciągu dziesiątków tysięcy lat, nie 
może być główną przyczyną rozwoju tego, co ulega zasadniczym 
zmianom w ciągu setek lat. 

Dalej. Przyrost ludności, ta lub inna gęstość zaludnienia niewąt- 
pliwie należy także do pojęcia: «warunki materialnego życia społe- 
czeństwa», albowiem ludzie są niezbędnym elementem warunków 
materialnego życia społeczeństwa i bez pewnej minimalnej liczby 
ludzi nie może być żadnego materialnego życia społeczeństwa. Czy 
przyrost ludności nie jest tym głównym czynnikiem, który określa 
charakter ustroju społecznego ludzi? 

Materializm historyczny odpowiada na to pytanie również prze- 
cząco. 

Przyrost ludności wpływa oczywiście na rozwój społeczeństwa, 
ułatwia lub opóźnia rozwój społeczeństwa, lecz nie może on być głó- 
wnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa, jego wpływ na rozwój 
społeczeństwa nie może mieć charakteru decydującego, albowiem 
przyrost ludności sam przez się nie objaśnia, dlaczego dany ustrój 
społeczny został zastąpiony przez taki, a nie inny nowy ustrój, dla- 
czego ustrój wspólnoty pierwotnej zastąpiony został właśnie przez 
ustrój niewolniczy, ustrój niewolniczy — przez feudalny, feudalny — 
przez burżuazyjny, a nie przez jakikolwiek inny ustrój. 

Gdyby przyrost ludności był decydującym czynnikiem rozwoju 
społecznego, to większa gęstość zaludnienia musiałaby bezwarunkowo 
powołać do życia odpowiednio wyższy typ ustroju społecznego. 
W rzeczywistości jednak tak nie jest. Gęstość zaludnienia w Chinach 
jest cztery razy większa aniżeli w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
a jednak Stany Zjednoczone Ameryki stoją pod względem rozwoju 
społecznego wyżej aniżeli Chiny, albowiem w Chinach wciąż jeszcze 
panuje ustrój na wpół feudalny, gdy tymczasem Stany Zjednoczone 
dawno już osiągnęły najwyższy szczebel rozwoju kapitalistycznego. 
Gęstość zaludnienia w Belgii jest 19 razy większa niż w Stanach 
Zjednoczonych i 26 razy większa niż w ZSRR, a jednak Stany Zje- 
dnoczone stoją pod względem rozwoju społecznego wyżej aniżeli Bel- 
gia, w porównaniu zaś do ZSRR Belgia pozostała w tyle o całą epokę 



dziejową, w Belgii bowiem panuje ustrój kapitalistyczny, gdy tym- 
czasem w ZSRR kapitalizm został już zniesiony i wprowadzony zo- 
stał ustrój socjalistyczny. 

Wynika stąd jednak, że przyrost ludności nie jest i nie może być 
głównym czynnikiem rozwoju społeczeństwa, czynnikiem decydują- 
cym o charakterze ustroju społecznego, o obliczu społeczeństwa. 

a) Cóż jest w takim razie głównym czynnikiem w systemie wa- 
runków materialnego życia społeczeństwa, czynnikiem, który stanowi 
o obliczu społeczeństwa, o charakterze ustroju społecznego, o rozwoju 
społeczeństwa od jednego ustroju do drugiego? 

Za taki czynnik materializm historyczny uważa sposób zdoby- 
wania środków do życia, niezbędnych dla istnienia ludzi, sposób pro- 
dukcji dóbr materialnych — żywności, odzieży, obuwia, mieszkania, 
opału, narzędzi produkcji itp. — niezbędnych dla życia i rozwoju 
społeczeństwa. 

Aby żyć, trzeba mieć żywność, odzież, obuwie, mieszkanie, opał 
itp., aby posiadać te dobra materialne, trzeba je produkować, aby je 
zaś produkować, trzeba mieć narzędzia produkcji, przy których po- 
mocy ludzie wytwarzają żywność, odzież, obuwie, mieszkanie, opał 
itp., trzeba umieć produkować te narzędzia, trzeba umieć posługiwać 
się tymi narzędziami. 

Narzędzia produkcji, przy których pomocy wytwarza się dobra 
materialne, ludzie, którzy wprawiają w ruch narzędzia produkcji i 
urzeczywistniają produkcję dóbr materialnych dzięki pewnemu do- 
świadczeniu w wytwórczości oraz wprawie w wykonywaniu pracy 
— wszystkie te czynniki razem wzięte tworzą siły wytwórcze spo- 
łeczeństwa. 

Ale siły wytwórcze — to tylko jedna strona wytwórczości, jedna 
strona sposobu produkcji, strona, która jest wyrazem stosunku ludzi 
do przedmiotów i sił przyrody, wykorzystywanych dla produkcji 
dóbr materialnych. Drugą stronę produkcji, drugą stronę sposobu 
produkcji, stanowi stosunek człowieka do człowieka w procesie pro- 
dukcji, stosunki produkcji między ludźmi. Ludzie walczą z przyrodą 
i korzystają z niej dla produkcji dóbr materialnych nie jako izolo- 
wane, odosobnione nawzajem od siebie jednostki, lecz wspólnie, jako 
grupy, jako społeczeństwa. Dlatego produkcja jest zawsze i we wszel- 
kich warunkach produkcją społeczną. Przy wytwarzaniu dóbr mate- 
rialnych ludzie ustalają między sobą te lub inne stosunki wzajemne 



w obrębie produkcji, te lub inne stosunki produkcji. Mogą to być 
stosunki współpracy i wzajemnej pomocy ludzi wolnych od wy- 
zysku, mogą to być stosunki panowania i podwładności, mogą to być 
wreszcie stosunki przejściowe od jednego typu stosunków produkcji 
do innego typu. Ale jakikolwiek charakter miałyby stosunki produk- 
cji, są one — zawsze i we wszystkich ustrojach — równie niezbęd- 
nym elementem produkcji jak siły wytwórcze społeczeństwa. 

«W produkcji — mówi Marks — ludzie oddziaływają nie 
tylko na przyrodę, lecz również wzajemnie na siebie. Produkują 
oni wyłącznie współdziałając ze sobą w pewien sposób i wymie- 
niając wzajemnie swą działalność. Aby produkować, ludzie wcho- 
dzą ze sobą w określone związki i stosunki i tylko w granicach 
tych społecznych związków i stosunków odbywa się ich oddziały- 
wanie na przyrodę, odbywa się produkcja» (K. Marks, «Praca 
najemna i kapitał», «Książka» 1947 r., str. 31). 

Produkcja, sposób produkcji obejmuje więc zarówno siły wy- 
twórcze społeczeństwa jak i stosunki produkcji między ludźmi i sta- 
nowi zatem wcielenie ich jedności w procesie wytwarzania dóbr ma- 
terialnych. 

b) Pierwsza cecha szczególna produkcji polega na tym, że nie 
stoi ona nigdy przez dłuższy okres czasu na jednym miejscu, lecz 
zawsze znajduje się w stanie przeobrażania się i rozwoju, przy czym 
przeobrażenia w sposobie produkcji wywołują nieuchronnie zmianę 
całego ustroju społecznego, idei społecznych, poglądów politycznych, 
instytucyj politycznych — wywołują przebudowę całego układu 
społecznego i politycznego. Na różnych szczeblach rozwoju ludzie 
posługują się odmiennymi sposobami produkcji albo, prościej mó- 
wiąc — prowadzą odmienny tryb życia. W okresie wspólnoty 
pierwotnej istnieje taki sposób produkcji, za czasów niewolnictwa — 
inny sposób produkcji, za czasów feudalizmu — jeszcze inny sposób 
produkcji itd. Stosownie do tego odmienne są też i ustroje społeczne 
ludzi, ich życie duchowe, ich poglądy, ich instytucje polityczne. 

Jaki jest sposób produkcji w społeczeństwie, takie jest również 
w zasadzie samo społeczeństwo, jego idee i teorie, poglądy poli- 
tyczne i instytucje polityczne. 

Prościej mówiąc: jaki jest tryb życia ludzi, taki jest sposób ich 
myślenia. 



Znaczy to, że historia rozwoju społeczeństwa jest przede wszy- 
stkim historią rozwoju produkcji, historią sposobów wytwarzania, 
które się kolejno zmieniają w ciągu wieków, historią rozwoju sit 
wytwórczych i stosunków produkcji między ludźmi. 

A zatem historia rozwoju społecznego jest zarazem historią sa- 
mych wytwórców dóbr materialnych, historią mas pracujących, które 
są podstawowym czynnikiem procesu produkcji, czynnikiem, urze- 
czywistniającym produkcję dóbr materialnych, niezbędnych dla 
istnienia społeczeństwa. 

A zatem nauka historii, jeżeli chce być rzeczywistą nauką, nie 
może już sprowadzać historii rozwoju społecznego do czynów kró- 
lów i wielkich dowódców, do czynów «zdobywców» i «zaborców» 
państw, lecz winna się przede wszystkim zająć historią wytwórców 
dóbr materialnych, historią mas pracujących, historią ludów. 

A zatem klucza do zbadania praw rządzących dziejami społe- 
czeństwa należy doszukiwać się nie w głowach ludzi, nie w poglą- 
dach i ideach społeczeństwa, lecz w sposobie produkcji, jakim posłu- 
guje się społeczeństwo w rozpatrywanym okresie historycznym — 
w ekonomice społeczeństwa. 

A zatem naczelnym zadaniem nauki historycznej jest zbadanie 
i wykrycie praw rządzących produkcją, praw rozwoju sił wytwór- 
czych i stosunków produkcji, praw ekonomicznego rozwoju spo- 
łeczeństwa. 

A zatem partia proletariatu, jeżeli chce być prawdziwą partią, 
musi przede wszystkim posiąść znajomość praw rządzących rozwo- 
jem produkcji, praw ekonomicznego rozwoju społeczeństwa. 

A zatem, żeby nie omylić się w polityce, partia proletariatu po- 
winna zarówno przy układaniu swego programu jak i w działal- 
ności praktycznej brać za punkt wyjścia przede wszystkim prawa 
rządzące rozwojem produkcji, prawa ekonomicznego rozwoju spo- 
łeczeństwa. 

c) Druga cecha szczególna produkcji polega na tym, że zmiany 
w produkcji i jej rozwój zaczynają się zawsze od zmian i rozwoju 
sił wytwórczych, a przede wszystkim — od zmian i rozwoju narzę- 
dzi produkcji. Siły wytwórcze są przeto najbardziej ruchliwym i re- 
wolucyjnym czynnikiem produkcji. Najpierw zmieniają się i rozwi- 
jają siły wytwórcze społeczeństwa, potem zaś, w zależności od tych 
zmian i odpowiednio do nich — zmieniają się stosunki produkcji 



między ludźmi, stosunki ekonomiczne ludzi. Nie oznacza to jednak, 
że stosunki produkcji nie wpływają na rozwój sił wytwórczych i że 
te ostatnie nie są zależne od pierwszych. Rozwijając się w zależności 
od rozwoju sił wytwórczych stosunki produkcji same z kolei oddzia- 
łują na rozwój sił wytwórczych przyśpieszając go lub opóźniając. 
Należy przy tym zaznaczyć, że stosunki produkcji nie mogą zbyt 
długo pozostawać w tyle za rozwojem sił wytwórczych i znajdować 
się z nim w sprzeczności, albowiem siły wytwórcze mogą się w peł- 
nej mierze rozwijać tylko wtedy, gdy stosunki produkcji są zgodne 
z charakterem, ze stanem sił wytwórczych i otwierają szerokie pole 
dla rozwoju sił wytwórczych. Dlatego też choćby stosunki produkcji 
nie wiedzieć jak daleko pozostawały w tyle poza rozwojem sił wy- 
twórczych, to jednak wcześniej czy później muszą się one dostoso- 
wać — i rzeczywiście dostosowują się do poziomu rozwoju sił wy- 
twórczych, do charakteru sił wytwórczych. W przeciwnym razie na- 
stąpiłoby zasadnicze naruszenie jedności sił wytwórczych i stosun- 
ków produkcji w systemie produkcji, załamanie się całokształtu pro- 
dukcji, kryzys produkcji, niszczenie sił wytwórczych. 

Przykładem takiego stanu rzeczy, gdy stosunki produkcji nie 
odpowiadają charakterowi sił wytwórczych, przykładem konfliktu 
między nimi są kryzysy ekonomiczne w krajach kapitalistycznych, 
gdzie prywatna kapitalistyczna własność środków produkcji znaj- 
duje się w krzyczącej niezgodności ze społecznym charakterem pro- 
cesu produkcji, z charakterem sił wytwórczych. Rezultatem tej niez- 
godności są kryzysy ekonomiczne, prowadzące do niszczenia sił wy- 
twórczych, przy czym sama ta niezgodność jest ekonomicznym pod- 
łożem rewolucji socjalnej, której zadanie polega na tym, ażeby 
zburzyć obecne stosunki produkcji i stworzyć nowe, odpowiadające 
charakterowi sił wytwórczych. 

Odwrotnie, przykładem zupełnej zgodności między stosunkami 
produkcji a charakterem sił wytwórczych jest socjalistyczna gospo- 
darka narodowa w ZSRR, gdzie społeczna własność środków pro- 
dukcji w zupełności odpowiada społecznemu charakterowi procesu 
produkcji i gdzie nie ma wobec tego ani kryzysów ekonomicznych, 
ani niszczenia sił wytwórczych. 

A zatem siły wytwórcze są nie tylko najbardziej dynamicznym 
i rewolucyjnym czynnikiem produkcji. Są one zarazem decydującym 
czynnikiem w rozwoju produkcji. 



Jakie są siły wytwórcze, takie też muszą być i stosunki pro- 
dukcji. 

Jeżeli stan sił wytwórczych odpowiada na pytanie, za pomocą 
jakich narzędzi produkcji ludzie wytwarzają niezbędne dla nich 
dobra materialne, to układ stosunków produkcji odpowiada na inne 
pytanie: w czyim posiadaniu znajdują się środki produkcji (ziemia, 
lasy, wody, bogactwa wnętrza ziemi, surowce, narzędzia produkcji, 
budynki służące celom produkcji, środki transportu i łączności itp.), 
w czyim rozporządzeniu znajdują się środki produkcji — w rozpo- 
rządzeniu całego społeczeństwa czy też w rozporządzeniu poszcze- 
gólnych jednostek, grup, klas, które je wykorzystują dla wyzysku 
innych jednostek, grup, klas. 

Oto schematyczny obraz rozwoju sił wytwórczych od czasów sta- 
rożytnych aż do naszych czasów. Przejście od nieociosanych narzędzi 
kamiennych do łuku i strzał i w związku z tym przejście od myś- 
listwa do oswojenia zwierząt i pierwotnego pasterstwa; przejście od 
narzędzi kamiennych do narzędzi metalowych (topór żelazny, radio 
z żelaznym lemieszem itp.) i odpowiednio do tego przejście do upra- 
wy roślin i rolnictwa; dalsze ulepszenie narzędzi metalowych, służą- 
cych do obróbki materiałów, przejście do miecha kowalskiego oraz 
do garncarstwa i odpowiednio do tego rozwój rzemiosła, oddzielenie 
się rzemiosła od rolnictwa, rozwój samodzielnego rzemiosła, a potem 
manufaktury; przejście od rzemieślniczych narzędzi produkcji do 
maszyny i przekształcenie produkcji rzemieślniczo-rękodzielniczej w 
przemysł maszynowy; przejście do systemu maszyn i powstanie 
współczesnego wielkiego przemysłu maszynowego — oto ogólny, 
bynajmniej niezupełny obraz rozwoju sił wy twórczych społeczeństwa 
w ciągu dziejów ludzkości. Rozwijali i ulepszali narzędzia produkcji, 
rzecz prosta, ludzie mający związek z produkcją, a nie odbywało 
się to niezależnie od ludzi — a więc wraz ze zmianą i rozwojem 
narzędzi produkcji przeobrażali się i rozwijali również ludzie jako 
najważniejszy czynnik sił wytwórczych, zmieniało się i rozwijało 
ich doświadczenie wytwórcze, ich wprawa w wykonywaniu pracy, 
ich umiejętność posługiwania się narzędziami produkcji. 

Odpowiednio do zmian i rozwoju sił wytwórczych społeczeństwa 
w ciągu dziejów — zmieniały się i rozwijały stosunki produkcji 
między ludźmi, ekonomiczne stosunki między ludźmi. 

Historia zna pięć zasadniczych typów stosunków produkcji: typ 



wspólnoty pierwotnej, typ niewolniczy, feudalny, kapitalistyczny i 
socjalistyczny. 

W ustroju wspólnoty pierwotnej podstawą stosunków produkcji 
była społeczna własność środków produkcji. Odpowiada to w za- 
sadzie ówczesnemu charakterowi sił wytwórczych. Narzędzia ka- 
mienne i wynalezione później luk i strzała wykluczały możność 
walki w pojedynkę z siłami przyrody i dzikimi zwierzętami. Aby 
nazbierać owoców w lesie, nalowić ryb w wodzie, zbudować jakie- 
kolwiek mieszkanie, ludzie musieli pracować wspólnie, jeżeli nie 
chcieli paść ofiarą śmierci głodowej, dzikich zwierząt lub też są- 
siednich społeczeństw. Wspólna praca prowadzi do wspólnej włas- 
ności środków produkcji jak też wytworów produkcji. Tu ludzie 
nie mają jeszcze pojęcia o prywatnej własności środków produkcji, 
jeżeli nie brać pod uwagę osobistej własności niektórych narzędzi 
produkcji, które były jednocześnie narzędziami obrony przed dzi- 
kimi zwierzętami. Nie ma tu wyzysku, nie ma klas. 

W ustroju niewolniczym podstawą stosunków produkcji jest 
własność posiadacza niewolników, obejmująca środki produkcji, a 
także wytwórcę — niewolnika, którego właściciel niewolników może 
sprzedać, kupić, zabić jak bydlę. Takie stosunki produkcji odpowia- 
dają w zasadzie ówczesnemu stanowi sił wytwórczych. Zamiast 
narzędzi kamiennych ludzie mają teraz do swego rozporządzenia 
narzędzia metalowe, zamiast nędznego i prymitywnego gospodar- 
stwa myśliwskiego, które nie znało ani pasterstwa, ani rolnictwa, 
powstaje pasterstwo, rolnictwo, rzemiosła, podział pracy między 
tymi gałęziami produkcji, powstaje możność wymiany wytworów 
produkcji między poszczególnymi ludźmi i społeczeństwami, moż- 
ność nagromadzenia bogactw w rękach nielicznych osób, rzeczywiste 
nagromadzenie środków produkcji w rękach mniejszości, możność 
ujarzmienia większości przez mniejszość i przekształcenia członków 
tej większości w niewolników. Nie ma tu już wspólnej i wolnej 
pracy wszystkich członków społeczeństwa w procesie produkcji — 
panuje tutaj przymusowa praca niewolników, wyzyskiwanych przez 
nie pracujących właścicieli niewolników. Dlatego też nie ma tu 
również wspólnej własności środków produkcji ani wspólnej włas- 
ności wytworów produkcji. Wspólną własność zastąpiła własność 
prywatna. Właściciel niewolników jest tu pierwszym i głównym 
właścicielem w pełnym tego słowa znaczeniu. 



Bogaci i biedni, wyzyskiwacze i wyzyskiwani, pełnoprawni i wy- 
zuci z praw, okrutna walka klasowa między nimi — oto obraz 
ustroju niewolniczego. 

W ustroju feudalnym podstawą stosunków produkcji jest włas- 
ność pana feudalnego: całkowita własność w stosunku do środków 
produkcji i niezupełna w stosunku do wytwórcy — chłopa pań- 
szczyźnianego, którego pan feudalny nie ma już prawa zabić, lecz 
może sprzedać, kupić. Obok własności feudalnej istnieje własność 
indywidualna chłopa i rzemieślnika, obejmująca jego narzędzia pro- 
dukcji i gospodarstwo prywatne, własność oparta na pracy osobistej. 
Takie stosunki produkcji odpowiadają w zasadzie ówczesnemu sta- 
nowi sił wytwórczych. Dalsze udoskonalenie sztuki przetapiania i 
obróbki żelaza; rozpowszechnienie pługa żelaznego i warsztatu tka- 
ckiego, dalszy rozwój rolnictwa, ogrodnictwa, uprawy winnic, ole- 
jarstwa; powstanie manufaktur obok warsztatów rzemieślniczych — 
oto cechy charakterystyczne ówczesnego stanu sił wytwórczych. 

Nowe siły wytwórcze wymagają, aby wytwórca miał pewną 
inicjatywę w procesie produkcji i chęć do pracy, aby był zaintereso- 
wany w swej pracy. Dlatego też pan feudalny porzuca niewolnika, 
jako pracownika nie zainteresowanego w pracy oraz zupełnie pozba- 
wionego inicjatywy, i woli mieć do czynienia z chłopem pańszczyź- 
nianym, który ma własne gospodarstwo, własne narzędzia produkcji 
i jest zainteresowany w pracy w stopniu niezbędnym, aby go za- 
chęcić do uprawiania ziemi i wypłacania panu feudalnemu części 
swoich plonów w naturze. 

Własność prywatna osiąga tu nowy stopień rozwoju. Wyzysk 
jest prawie tak samo okrutny jak przy niewolnictwie — jest tylko 
nieco złagodzony. Walka klasowa między wyzyskiwaczami i wy- 
zyskiwanymi stanowi podstawową cechę ustroju feudalnego. 

W ustroju kapitalistycznym podstawą stosunków produkcji jest 
kapitalistyczna własność środków produkcji, nie obejmująca wy- 
twórców — robotników najemnych, których kapitalista nie może 
ani zabić, ani sprzedać, są oni bowiem wolni od zależności osobistej, 
ale pozbawieni środków produkcji i aby nie umrzeć z głodu, muszą 
sprzedawać swoją siłę roboczą kapitaliście i dźwigać jarzmo wy- 
zysku. Obok kapitalistycznej własności środków produkcji istnieje 
i z początku jest bardzo rozpowszechniona własność prywatna wy- 
zwolonych z niewoli poddaństwa chłopów i rzemieślników, własność 



prywatna środków produkcji, oparta na pracy "osobistej. Zamiast 
warsztatów rzemieślniczych i manufaktur powstały olbrzymie fabry- 
ki wyposażone w maszyny. Zamiast majątków szlacheckich, upra- 
wianych przy pomocy pierwotnych chłopskich narzędzi produkcji, 
powstały wielkie kapitalistyczne gospodarstwa rolne, prowadzone 
na podstawie techniki rolniczej i zaopatrzone w maszyny rolnicze. 

Nowe siły wytwórcze wymagają, aby wytwórcy-robotnicy byli 
bardziej kulturalni i pojętni aniżeli zahukani i ciemni chłopi pań- 
szczyźniani, aby mogli poznać maszynę i prawidłowo się nią posłu- 
giwać. Dlatego też kapitaliści wolą mieć do czynienia z wolnymi 
od więzów poddaństwa robotnikami najemnymi, dostatecznie kultu- 
ralnymi dla umiejętnego posługiwania się maszynami. 

Ale rozwijając siły wytwórcze do olbrzymich rozmiarów kapi- 
talizm uwikłał się w nierozwiązalnych dla siebie sprzecznościach. 
Produkując coraz to więcej towarów i zniżając ceny na towary 
kapitalizm zaostrza konkurencję, rujnuje masy drobnych i średnich 
właścicieli prywatnych, przekształca ich w proletariuszy i obniża 
ich siłę nabywczą, wskutek czego zbyt wyprodukowanych towarów 
staje się niemożliwy. Rozszerzając zaś produkcję i skupiając miliony 
robotników w ogromnych fabrykach kapitalizm nadaje procesowi 
produkcji charakter społeczny i podważa w ten sposób własną pod- 
stawę, ponieważ społeczny charakter procesu produkcji wymaga spo- 
łecznej własności środków produkcji, a tymczasem własność środków 
produkcji ma w dalszym ciągu charakter prywatno-kapitalistyczny, 
który się nie daje pogodzić ze społecznym charakterem procesu 
produkcji. 

Ta nie dająca się pogodzić sprzeczność między charakterem sił 
wytwórczych a stosunkami produkcji ujawnia się w periodycznych 
kryzysach nadprodukcji, kiedy kapitaliści nie znajdując zdolnych do 
zapłaty za towar nabywców, gdyż sami doprowadzili masy ludności 
do ruiny, muszą palić produkty, niszczyć gotowe towary, zawieszać 
produkcję, niszczyć siły wytwórcze, gdy tymczasem miliony ludzi 
muszą cierpieć wskutek bezrobocia i znosić głód nie z powodu braku 
towarów, lecz ponieważ wyprodukowano ich zbyt dużo. 

A więc kapitalistyczne stosunki produkcji przestały odpowiadać 
stanowi sił wytwórczych społeczeństwa i popadły w nie dającą się 
pogodzić sprzeczność z siłami wytwórczymi. 



A zatem kapitalizm brzemienny jest w rewolucję, która powo- 
łana jest do zastąpienia obecnej kapitalistycznej własności środków 
produkcji własnością socjalistyczną. 

A zatem najostrzejsza walka klasowa między wyzyskiwaczami 
a wyzyskiwanymi stanowi zasadniczą cechę ustroju kapitalistycznego. 

W ustroju socjalistycznym, który jak dotąd został urzeczy- 
wistniony tylko w ZSRR, podstawą stosunków produkcji jest spo- 
łeczna własność środków produkcji. Nie ma tu już wyzyskiwaczy 
ani wyzyskiwanych. Wytworzone produkty dzieli się według pracy 
zgodnie z zasadą: «kto nie pracuje, ten nie je». Wzajemne stosunki 
między ludźmi w procesie produkcji mają tu charakter stosunków 
koleżeńskiej współpracy i socjalistycznej pomocy wzajemnej pra- 
cowników wolnych od wyzysku. Stosunki produkcji odpowiadają 
tu w zupełności stanowi sił wytwórczych, albowiem społeczna włas- 
ność środków produkcji wzmacnia jeszcze bardziej społeczny cha- 
rakter procesu produkcji. 

Dlatego też produkcja socjalistyczna w ZSRR nie zna periody- 
cznych kryzysów nadprodukcji i związanych z nimi niedorzeczności. 

Dlatego też siły wytwórcze rozwijają się tu w tempie przyśpie- 
szonym, gdyż odpowiadające im stosunki produkcji dają im całko- 
witą swobodę takiego rozwoju. 

Taki jest obraz rozwoju stosunków produkcji między ludźmi 
w ciągu dziejów ludzkości. 

Taka jest zależność rozwoju stosunków produkcji od rozwoju sił 
wytwórczych społeczeństwa i przede wszystkim od rozwoju narzę- 
dzi produkcji; dzięki tej zależności wcześniej czy później zmiany 
i rozwój sił wytwórczych doprowadzają do odpowiednich zmian i 
rozwoju stosunków produkcji. 

«Używanie i wytwarzanie środków pracy* — mówi Marks — 
jakkolwiek spotykane w zarodku już u niektórych gatunków 
zwierząt, stanowi jednakże charakterystyczną cechę specyficznie 
ludzkiego procesu pracy, toteż Franklin określa człowieka jako 
zwierzę wyrabiające narzędzia. Szczątki środków pracy mają 
równie doniosłe znaczenie dla oceny zamierzchłych formacyj 
społeczno-ekonomicznych jak budowa szczątków szkieletów 
dla rozpoznania organizacji zaginionych gatunków zwierząt. 

* Przez «środki pracy» Marks rozumie głównie narzędzia produkcji. — Red. 



Epoki ekonomiczne różnią się od siebie nie tym, co się wytwarza, 
lecz tym, jak się wytwarza... Środki pracy są nie tylko mierni- 
kiem rozwoju ludzkiej siły roboczej, lecz są też wykładnikiem 
stosunków społecznych, w jakich się praca odbywa» (K. Marks, 
«Kapitał», t. I, str. 121, wydanie 1935 r.). 

I dalej: 
— «Stosunki społeczne są ściśle związane z siłami wytwórczymi. 

Zdobywając nowe siły wytwórcze ludzie zmieniają swój sposób 
produkcji, a zmieniając swój sposób produkcji, sposób zarabiania 
na życie, zmieniają wszystkie swoje stosunki społeczne. Żarna 
dają nam społeczeństwo panów feudalnych, młyn parowy — 
społeczeństwo kapitalistów przemysłowych» (K. Marks, «Nędza 
filozofii», «Książka» 1948, str. 149). 

— «Żyjemy wśród nieprzerwanego wzrostu sił wytwórczych, 
burzenia stosunków społecznych, kształtowania się idei; nieru- 
choma jest jedynie abstrakcja ruchu» (tamże). 

Charakteryzując materializm historyczny, sformułowany w 
«Manifeście partii komunistycznej*, Engels powiada: 

«Produkcja ekonomiczna i nieuchronnie z niej wynikająca 
struktura społeczeństwa każdej epoki historycznej stanowi pod- 
stawę politycznej i umysłowej historii tej epoki... Zgodnie z tym 
(od chwili rozkładu pierwotnego gminnego władania ziemią), 
cała historia była historią walk klasowych, walk pomiędzy kla- 
sami wyzyskiwanymi a wyzyskującymi, uciskanymi a panują- 
cymi na różnych szczeblach rozwoju społecznego... Walka ta 
osiągnęła obecnie taki szczebel rozwoju, kiedy klasa wyzyski- 
wana i uciemiężona (proletariat) nie może się już wyzwolić spod 
panowania klasy wyzyskiwaczy i ciemiężycieli (burżuazji) nie 
wyzwalając zarazem na zawsze całego społeczeństwa od wy- 
zysku, ucisku i walk klasowych...» (Przedmowa Engelsa do 
niemieckiego wydania«Manifestu», 1883 r.). 

d) Trzecia cecha szczególna produkcji polega na tym, że nowe 
siły wytwórcze i odpowiadające im stosunki produkcji powstają nie 
w oderwaniu od dawnego ustroju, nie po zniknięciu dawnego, lecz 
w łonie dawnego ustroju, powstają nie jako wynik celowej, świa- 



domej działalności ludzkiej, lecz żywiołowo, nieświadomie, nieza- 
leżnie od woli ludzkiej. Powstają one żywiołowo i niezależnie od 
woli ludzkiej z dwóch przyczyn. 

Po pierwsze, dlatego że ludzie nie mogą dowolnie wybierać tego 
lub innego sposobu produkcji, każde bowiem nowe pokolenie wstę- 
pując w życie zastaje już gotowe siły wytwórcze i stosunki pro- 
dukcji, będące wynikiem pracy poprzednich pokoleń, a wobec tego 
musi ono na razie przyjąć wszystko to, co znajduje w stanie goto- 
wym w dziedzinie produkcji, musi się do tego przystosować, aby 
mieć możność wytwarzania dóbr materialnych. 

Po drugie, dlatego że udoskonalając te lub inne narzędzia pro- 
dukcji, ten lub inny element sił wytwórczych, ludzie nie uświada- 
miają sobie, nie rozumieją i nie zastanawiają się nad tym, do jakich 
konsekwencyj społecznych muszą doprowadzić te ulepszenia, lecz 
myślą tylko o swoich interesach codziennych, o tym, jak sobie ulżyć 
w pracy i osiągnąć dla siebie jakąś bezpośrednią namacalną korzyść. 

Gdy niektórzy członkowie wspólnoty pierwotnej przechodzili 
stopniowo i omackiem od narzędzi kamiennych do narzędzi żela- 
znych, to nie wiedzieli oczywiście i nie zastanawiali się nad tym, do 
jakich konsekwencyj społecznych doprowadzi ta innowacja, nie rozu- 
mieli i nie uświadamiali sobie tego, że przejście do narzędzi meta- 
lowych oznacza przewrót w produkcji, który doprowadzi koniec 
końców do niewolnictwa, chcieli oni po prostu ulżyć sobie w pra- 
cy i osiągnąć najbliższą namacalną korzyść — ich świadoma dzia- 
łalność ograniczała się do ciasnych ram tej codziennej korzyści 
osobistej. 

Gdy w okresie ustroju feudalnego młoda burżuazja Europy za- 
częła budować obok drobnych warsztatów cechowych wielkie manu- 
faktury i posuwała w ten sposób naprzód rozwój sił wytwórczych 
społeczeństwa, to nie wiedziała ona oczywiście i nie zastanawiała 
się nad tym, do jakich konsekwencyj społecznych doprowadzi ta 
innowacja, nie uświadamiała sobie i nie rozumiała, że ta «drobna» 
innowacja doprowadzi do takiego przegrupowania sił społecznych, 
które musi w końcu wywołać rewolucję zarówno przeciw władzy 
królewskiej, której dobrodziejstwa ta burżuazja tak bardzo ceniła, 
jak przeciwko szlachcie, jakkolwiek najlepsi przedstawiciele burżua- 
zji często marzyli o dostaniu się do szeregów szlacheckich. Chciała 
ona po prostu zmniejszyć koszty produkcji towarów, rzucić jak 



najwięcej towarów na rynki Azji i dopiero co odkrytej Ameryki 
oraz otrzymać jak najwięcej zysków — jej świadoma działalność 
ograniczała się do ciasnych ram tej codziennej praktyki. 

Gdy kapitaliści rosyjscy wraz z kapitalistami cudzoziemskimi 
usilnie krzewili w Rosji nowoczesny wielki przemysł maszynowy 
pozostawiając nietknięty carat i oddając chłopów na pożarcie ob- 
szarnikom, to nie wiedzieli oczywiście i nie zastanawiali się nad tym, 
do jakich konsekwencyj społecznych doprowadzi ten poważny rozwój 
sił wytwórczych, nie uświadamiali sobie i nie rozumieli, że ten 
poważny skok wzwyż w dziedzinie sił wytwórczych społeczeństwa 
doprowadzi do takiego przegrupowania sił społecznych, które po- 
zwoli proletariatowi przyciągnąć do siebie chłopstwo i dokonać 
zwycięskiej rewolucji socjalistycznej — chcieli oni po prostu jak 
najbardziej rozwinąć produkcję przemysłową, zawładnąć ogromnymi 
rynkami wewnętrznymi, stać się monopolistami i wypompować 
z gospodarstwa narodowego jak najwięcej zysków — ich świadoma 
działalność nie wychodziła poza ramy ich codziennych, czysto prak- 
tycznych interesów. 

W związku z tym Marks mówi: 

«W społecznym wytwarzaniu swego życia (tj. w produkcji 
dóbr materialnych, niezbędnych do życia ludzi — Red.) ludzie 
wchodzą w określone, konieczne, niezależne od ich woli stosunki 
— stosunki produkcji, które odpowiadają określonemu szczeblowi 
rozwoju ich materialnych sił wytwórczych» («Przyczynek do kry- 
tyki ekonomii politycznej», K. Marks, Dzieła wybrane, t. I, 
«Książka» 1947 r., str. 369—370). 

Nie znaczy to jednak, że zmiana stosunków produkcji i przejście 
od dawnych stosunków produkcji do nowych odbywa się gładko, bez 
konfliktów, bez wstrząsów. Odwrotnie, takie przejście odbywa się 
zazwyczaj przez obalenie w drodze rewolucji dawnych stosunków 
produkcji i zaprowadzenie nowych. Aż do pewnego czasu rozwój sił 
wytwórczych i zmiany w dziedzinie stosunków produkcji odbywają 
się żywiołowo, niezależnie od woli ludzi. Trwa to jednak tylko do 
określonego momentu, do chwili, gdy nowopowstałe i rozwijające się 
siły wytwórcze zdołają należycie dojrzeć. Kiedy zaś nowe siły 



wytwórcze już dojrzały, wtedy istniejące stosunki produkcji i ich 
przedstawiciele — klasy panujące, stają się tą «nieprzezwyciężoną» 
zaporą, którą można usunąć z drogi jedynie przy pomocy świadomej 
działalności nowych klas, w drodze zastosowania przez te klasy prze- 
mocy, w drodze rewolucji. Tutaj ujawnia się najdobitniej doniosła 
rola nowych idei społecznych, nowych instytucyj politycznych, nowej 
władzy politycznej, powołanych do zniesienia przemocą dawnych 
stosunków produkcji. Na gruncie konfliktu między nowymi siłami 
wytwórczymi a dawnymi stosunkami produkcji, na gruncie nowych 
potrzeb ekonomicznych społeczeństwa powstają nowe idee społeczne, 
nowe idee organizują i mobilizują masy, masy zespalają się w nową 
armię polityczną, tworzą nową władzę rewolucyjną i używają jej 
dla zniesienia siłą starego ładu1 w dziedzinie stosunków produkcji i 
dla ugruntowania nowego ładu. Żywiołowy proces rozwoju ustępuje 
miejsca świadomej działalności ludzi, rozwój pokojowy — dokony- 
wanemu przemocą przewrotowi, ewolucja — rewolucji. 

«W walce z burżuazją — mówi Marks — proletariat z konie- 
czności jednoczy się w klasę... staje się w drodze rewolucji klasą 
panującą i jako klasa panująca znosi przemocą dawne stosunki 
produkcji» («Manifest partii komunistycznej», «Książka» 1948, 
str. 62). 

I dalej: 
— «Proletariat wykorzysta swoje panowanie polityczne po 

to, aby krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały kapitał, 
aby scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa, 
tj. w ręku proletariatu zorganizowanego jako klasa panująca, i 
by możliwie jak najprędzej zwiększyć masę sił wytwórczych» 
(tamże, str. 61). 

— «Przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeństwa, 
brzemiennego w nowe» (K. Marks, «Kapitał», t.I, str. 603,1935). 

Oto genialne sformułowanie istoty materializmu historycznego, 
dane przez Marksa w r. 1859 w historycznej wagi «Przedmowie» do 
jego znakomitego dzieła «Przyczynek do krytyki ekonomii 
politycznej»: 

«W społecznym wytwarzaniu swego życia ludzie wchodzą w 
określone, konieczne, niezależne od ich woli stosunki — stosunki 



Tak się rzecz ma z materializmem marksistowskim, gdy się go 
weźmie w zastosowaniu do życia społecznego, w zastosowaniu do 
historii społeczeństwa. 

Takie są podstawowe cechy materializmu: dialektycznego i histo- 
rycznego. 

Można stąd wywnioskować, jak wielkie bogactwo teoretyczne 
Lenin uratował dla partii od zakusów rewizjonistów i renegatów i 
jak wielkie znaczenie dla rozwoju naszej partii miało ukazanie się 
książki Lenina «Materializm i empiriokrytycyzm». 

3. Bolszewicy a mieńszewicy w latach reakcji stołypinowskiej. Walka 
bolszewików przeciwko likwidatorom i otzowistom. 

W latach reakcji bez porównania trudniej było pracować w orga- 
nizacjach partyjnych niż w poprzednim okresie rozwoju rewolucji. 
Liczba członków partii ogromnie się zmniejszyła. Wielu chwilowych 
sprzymierzeńców partii spośród drobnomieszczaństwa, zwłaszcza 
inteligentów, porzucało szeregi partii w strachu przed prześladowa- 
niami rządu carskiego. 

Lenin wskazywał, że w takich chwilach partie rewolucyjne 
powinny się dokształcać. W okresie przypływu fali rewo- 
lucyjnej uczyły się one sztuki nacierania, w okresie reakcji powinny 
się nauczyć, jak prawidłowo się cofać, jak przejść w stan nielegalności, 
jak utrzymać i wzmocnić nielegalną partię, jak wykorzystać możli- 
wości legalne oraz wszelkie legalne, zwłaszcza masowe organizacje 
dla wzmocnienia swojej łączności z masami. 

Mieńszewicy cofali się panicznie, nie wierząc w możliwość no- 
wego przypływu fali rewolucyjnej; w haniebny sposób wyrzekali się 
rewolucyjnych żądań programowych i rewolucyjnych haseł partii, 
chcieli zlikwidować, zburzyć rewolucyjną nielegalną partię prole- 
tariatu. Dlatego mieńszewików takich nazywano likwidatorami. 

W przeciwieństwie do mieńszewików bolszewicy byli pewni, że 
w ciągu najbliższych lat nastąpi nowy przypływ fali rewolucyjnej 
i że obowiązkiem partii jest przygotować do tego masy. Podstawowe 
zadania rewolucji nie zostały rozstrzygnięte. Chłopi nie otrzymali 
gruntów obszarniczych, robotnicy nie uzyskali 8-godzinnego dnia 
pracy, nie obalono znienawidzonego przez lud absolutyzmu carskiego, 



który znów zdeptał te nieznaczne wolności polityczne, jakie lud 
zdobył w roku 1905. Tak więc przyczyny, które zrodziły rewolucję 
w roku 1905, działały w dalszym ciągu. Dlatego też bolszewicy byli 
pewni, że wzniesie się nowa fala ruchu rewolucyjnego, szykowali się 
do tego, gromadzili siły klasy robotniczej. 

Swą pewność, że niezawodnie nadejdzie nowy przypływ fali 
rewolucyjnej, opierali bolszewicy również na tym, że rewolucja 1905 
roku nauczyła klasę robotniczą zdobywać sobie prawa w masowej 
walce rewolucyjnej. W ciągu1 lat reakcji, w ciągu lat ofensywy kapi- 
tału, robotnicy nie mogli zapomnieć nauk 1905 roku. Lenin przy- 
taczał listy robotnicze, w których robotnicy, opowiadając o wzno- 
wionych szykanach i znęcaniu się fabrykantów, mówili: «Poczekajcie, 
znów nadejdzie rok 1905» 

Podstawowy cel polityczny bolszewików pozostał ten sam, co 
w roku 1905 — obalenie caratu, doprowadzenie do końca rewolucji 
burżuazyjno-demokratycznej, przejście do rewolucji socjalistycznej. 
Bolszewicy ani na chwilę nie zapominali o tym celu, w dalszym ciągu 
wysuwali wobec mas podstawowe hasła rewolucyjne: hasło republiki 
demokratycznej, konfiskaty ziemi obszarniczej, 8-godzinnego dnia 
pracy. 

Lecz taktyka partii nie mogła pozostać taka sama, jak w okresie 
przypływu fali rewolucyjnej w roku 1905. Nie można było na przy- 
kład wzywać w najbliższym czasie mas do powszechnego strajku 
politycznego ani do powstania zbrojnego, ponieważ faktem był 
upadek ruchu rewolucyjnego, ogromne znużenie klasy robotniczej, 
poważne wzmocnienie się klas reakcyjnych. Partia musiała się liczyć 
z nową sytuacją. Taktykę ofensywy trzeba było zastąpić taktyką 
obrony, gromadzenia sił, taktyką wycofania kadr do podziemi i 
prowadzenia pracy partyjnej z podziemia, taktyką łączenia pracy 
nielegalnej z pracą w legalnych organizacjach robotniczych. 

Bolszewicy zadanie to wykonali. 

«Umieliśmy pracować przez długie lata przed rewolucją. Nie 
darmo nazwano nas twardymi jak skała. Socjaldemokraci utwo- 
rzyli partię proletariacką, która nie upadnie na duchu z powodu 
niepowodzenia pierwszego zbrojnego natarcia, nie straci głowy, 
nie da się wciągnąć do awantur» — pisał Lenin (Lenin, «Uwagi 
polityczne», pol. wyd. dwutomowe, t. I, str. 694). 



Bolszewicy walczyli o zachowanie i wzmocnienie nielegalnych 
organizacji partyjnych. Lecz jednocześnie uważali oni za konieczne 
wykorzystanie wszelkich możliwości legalnych, wszystkich legalnych 
punktów zaczepienia, przy pomocy których można byłoby utrzymy- 
wać i zachować łączność z masami i wzmocnić w ten sposób partię. 

«Był to okres zwrotu naszej partii od otwartej walki rewolu- 
cyjnej z caratem do walki drogami okólnymi, do wykorzystania 
wszystkich i wszelakich możliwości legalnych — począwszy od 
kas ubezpieczeniowych, a kończąc na trybunie dumskiej. Był to 
okres odwrotu po porażce, jaką. ponieśliśmy w rewolucji 1905 
roku. Zwrot ten wymagał od nas przyswojenia sobie nowych metod 
walki, aby skupiwszy siły znów stanąć do otwartej walki rewolu- 
cyjnej przeciw caratowi» (Stalin, Sprawozdanie stenograficzne 
z XV zjazdu, str. 366—367, 1935 r.). 

Te organizacje legalne, które ocalały, stanowiły jak gdyby osłonę 
dla nielegalnych organizacji partyjnych i środek łączności z masami. 
Bolszewicy wykorzystali dla zachowania łączności z masami związki 
zawodowe i inne legalne organizacje społeczne: kasy chorych, spół- 
dzielnie robotnicze, kluby i stowarzyszenia kulturalne, domy ludowe. 
Bolszewicy wykorzystali trybunę Dumy Państwowej w celu zdema- 
skowania polityki rządu carskiego, w celu zdemaskowania kadetów, 
w celu przyciągnięcia chłopów na stronę proletariatu. Zachowanie 
nielegalnej organizacji partyjnej i kierowanie przez tę organizację 
wszystkimi innymi dziedzinami pracy politycznej zapewniało partii 
możność przeprowadzania słusznej linii partyjnej, przygotowania sił 
do nowego przypływu fali rewolucyjnej. 

Bolszewicy wcielali w życie swą linię rewolucyjną walcząc na 
dwa fronty, przeciwko dwóm rodzajom oportunizmu w partii: prze- 
ciwko likwidatorom, jawnym przeciwnikom partii, oraz przeciwko 
tak zwanym otzowistom, ukrytym nieprzyjaciołom partii. 

Lenin, bolszewicy prowadzili nieprzejednaną walkę z likwida- 
torstwem od chwili narodzenia się tego prądu oportunistycznego. 
Lenin wskazywał, że likwidatorstwo jest to agentura liberalnej bur- 
żuazji w partii. 

W grudniu 1908 roku odbyła się w Paryżu piąta (ogólnorosyjska) 
konferencja SDPRR. Na wniosek Lenina konferencja potępiła likwi- 
datorstwo, to znaczy zakusy pewnej części partyjnej inteligencji 



(mieńszewików), zmierzające do «zlikwidowania istniejącej organi- 
zacji SDPRR i zastąpienia jej przez bezkształtne zjednoczenie w ra- 
mach legalności zdobytej za wszelką cenę, choćby tą ceną było jawne 
wyrzeczenie się programu, taktyki i tradycyj partii» (WKP(b) w re- 
zolucjach, cz. I, str. 128). 

Konferencja wzywała wszystkie organizacje partyjne do zdecy- 
dowanej walki przeciwko zakusom likwidatorskim. 

Lecz mieńszewicy nie podporządkowali się tej uchwale konferencji 
i coraz bardziej staczali się na drogę likwidatorstwa, zdrady rewo- 
lucji, zbliżenia do kadetów. Mieńszewicy wyrzekali się coraz jawniej 
rewolucyjnego programu partii proletariackiej, wyrzekali się żądania 
republiki demokratycznej, 8-godzinnego dnia pracy, konfiskaty ziemi 
obszarniczej. Za cenę wyrzeczenia się programu i taktyki partii mień- 
szewicy chcieli uzyskać od rządu carskiego pozwolenie na istnienie 
jawnej, legalnej, niby «robotniczej» partii. Mieńszewicy gotowi byli 
pogodzić się z reżimem stołypinowskim, gotowi byli się doń przy- 
stosować. Toteż likwidatorów nazywano również «stołypinowską 
partią robotniczą». 

Równocześnie z walką przeciw jawnym przeciwnikom rewolucji 
— likwidatorom, na czele których stali Dan, Akselrod, Potresow, 
przy czym likwidatorom pomagali Martow, Trocki i inni mieńsze- 
wicy — bolszewicy prowadzili również nieprzejednaną walkę prze- 
ciwko zamaskowanym likwidatorom, przeciw «otzowistom», którzy 
osłaniali swój oportunizm «lewicowym» frazesem. Nazwę otzowi- 
stów otrzymała część byłych bolszewików, która żądała odwołania 
posłów robotniczych z Dumy Państwowej i zaprzestania wszelkiej 
w ogóle pracy w organizacjach legalnych. 

W roku 1908 część bolszewików zażądała odwołania posłów so- 
cjaldemokratycznych z Dumy Państwowej. Stąd nazwa «otzowiści» 
(od wyrazu «otozwat'», co znaczy: odwołać — Red. przekl. pol). 
Otzowiści utworzyli swą własną grupę (Bogdanów, Łunaczarski, 
Aleksinski, Pokrowski, Bubnow i inni), która rozpoczęła walkę prze- 
ciwko Leninowi i linii leninowskiej. Otzowiści stanowczo odmawiali 
pracy w robotniczych związkach zawodowych i innych stowarzy- 
szeniach legalnych. Wyrządzali oni w ten sposób poważną szkodę 
sprawie robotniczej. Otzowiści odrywali partię od klasy robotniczej, 
pozbawiali partię łączności z masami bezpartyjnymi, chcieli się za- 
sklepić w organizacji nielegalnej, a jednocześnie narażali tę nielegalną 



organizację na niebezpieczeństwo, pozbawiając ją możności wyko- 
rzystania legalnej osłony. Otzowiści nie rozumieli, że w Dumie Pań- 
stwowej i poprzez Dumę bolszewicy mogą wpływać na chłopstwo, 
mogą demaskować politykę rządu carskiego, politykę kadetów, któ- 
rzy oszukańczymi sposobami usiłowali pociągnąć za sobą chłopstwo. 
Otzowiści utrudniali skupienie sił dla nowej rewolucji. Dlatego też 
otzowiści byli «likwidatorami na opak» — usiłowali zniweczyć mo- 
żność wykorzystania legalnych organizacji i w rzeczywistości wyrze- 
kali się proletariackiego kierownictwa szerokimi masami bezpartyj- 
nymi, wyrzekali się pracy rewolucyjnej. 

Narada rozszerzonej redakcji bolszewickiego pisma «Proletarij», 
zwołana w roku 1909 celem omówienia postępowania otzowistów, 
potępiła ich stanowisko. Bolszewicy oświadczyli, że nie mają nic 
wspólnego z otzowistami, i wydalili ich z organizacji bolszewickiej. 

Zarówno likwidatorzy jak otzowiści byli to tylko drobnomie- 
szczańscy chwilowi sprzymierzeńcy proletariatu i jego partii. W cięż- 
kiej dla proletariatu chwili likwidatorzy i otzowiści szczególnie wyra- 
ziście ujawnili swoje prawdziwe oblicze. 

4. Walka bolszewików przeciw trockizmowi. Antypartyjny Blok 
Sierpniowy. 

Podczas gdy bolszewicy prowadzili nieprzejednaną walkę na dwa 
fronty — przeciw likwidatorom i otzowistom — o konsekwentną 
linię partii proletariackiej, Trocki popierał mieńszewików-likwida- 
torów. Właśnie w tym czasie Lenin nazwał go «Judaszem Trockim». 
Trocki zorganizował w Wiedniu (Austria) grupę literacką i zaczął 
wydawać «pozafrakcyjne», w istocie zaś mieńszewickie pismo. Lenin 
pisał wówczas o Trockim w następujący sposób: «Trocki zachował 
się jak najpodlejszy karierowicz i frakcjonista... Plecie wciąż o par- 
tii, a zachowuje się gorzej niż wszyscy inni frakcjoniści». 

Później, w roku 1912, stał się Trocki organizatorem Bloku Sierp- 
niowego, czyli bloku wszystkich antybolszewickich grup i prądów, 
skierowanego przeciw Leninowi, przeciw partii bolszewickiej. Do 
tego wrogiego wobec bolszewizmu bloku należeli i likwidatorzy, i 
otzowiści, dowodząc tym samym swego wzajemnego pokrewieństwa. 
Trocki i trockiści zajmowali we wszystkich podstawowych zagadnie- 



niach stanowisko likwidatorskie. Lecz Trocki maskował swoje likwi- 
datorstwo centryzmem, czyli pojednawstwem, twierdząc, że nie jest 
ani bolszewikiem, ani mieńszewikiem i że dąży rzekomo do poje- 
dnania bolszewików z mieńszewikami. Lenin mówił w związku 
z tym, że Trocki jest bardziej nikczemny i szkodliwy niż jawni lik- 
widatorzy, ponieważ oszukuje robotników oświadczając, że znajduje 
się jakoby «poza frakcjami», w rzeczywistości zaś całkowicie popiera 
mieńszewików-likwidatorów. Trockizm był główną grupą, która 
krzewiła centryzm. 

«Centryzm — pisze tow. Stalin — to pojęcie polityczne. Ideo- 
logia centryzmu — to ideologia przystosowywania się, ideologia 
podporządkowania interesów proletariackich interesom drobno- 
mieszczaństwa w obrębie jednej wspólnej partii. Ideologia ta jest 
obca i przeciwstawna leninizmowi» (Stalin, Zagadnienia leni- 
nizmu, str. 379, wydanie 9). 

Kamicniew, Zinowjew, Ryków okazali się w rzeczywistości w 
tym okresie zakapturzonymi agentami Trockiego, ponieważ udzielali 
mu często pomocy przeciw Leninowi. Dzięki pomocy Zinowjewa, 
Kamieniewa, Rykowa i innych zakapturzonych sojuszników Trockie- 
go, zwołane zostało w styczniu 1910 roku wbrew Leninowi plenum 
Komitetu Centralnego. W okresie poprzedzającym plenum, wskutek 
uwięzienia całego szeregu bolszewików skład KC uległ zmianie i 
żywioły chwiejne otrzymały możność przeprowadzenia uchwał anty- 
leninowskich. Tak więc, postanowiono na tym plenum zamknąć bol- 
szewickie pismo «Proletarij» i poprzeć materialnie pismo Trockiego 
«Prawda», które wychodziło w Wiedniu. Kamieniew wszedł w skład 
redakcji pisma Trockiego i usiłował wraz z Zinowjewem przekształ- 
cić pismo Trockiego w organ Komitetu Centralnego. 

Dopiero wskutek nalegań Lenina styczniowe plenum KC powzięło 
uchwałę potępiającą likwidatorstwo i otzowizm, lecz i w tym wypad- 
ku Zinowjew i Kamieniew upierali się przy trockistowskim wniosku 
nienazywania likwidatorów ich właściwym imieniem. 

Stało się tak, jak przepowiadał i ostrzegał Lenin: tylko bolsze- 
wicy podporządkowali się uchwale plenum KC i zamknęli swój organ 
«Proletarij», mieńszewicy zaś w dalszym ciągu wydawali swój frak- 
cyjny, likwidatorski «Gołos Socjał-Demokrata». 



Stanowisko Lenina całkowicie popierał tow. Stalin, który w 
związku z tym zamieścił w nrze II pisma «Socjał-Demokrat» spe- 
cjalny artykuł. Artykuł ten potępiał zachowanie się popleczników 
trockizmu, mówił o konieczności zlikwidowania nienormalnej sytua- 
cji, jaka się wytworzyła w bolszewickiej frakcji wskutek zdradziec- 
kiego zachowania się Kamieniewa, Zinowjewa, Rykowa. W artykule 
wytknięte zostały aktualne zadania, które urzeczywistniono później 
na praskiej konferencji partyjnej: zwołanie konferencji ogólnopar- 
tyjnej, wydawanie legalnego dziennika partyjnego oraz stworzenie 
w Rosji nielegalnego ośrodka partyjnego dla kierowania pracą prak- 
tyczną. Artykuł tow. Stalina opierał się na uchwałach Komitetu Ba- 
kijskiego, który całkowicie popierał Lenina. 

W przeciwstawieniu do antypartyjnego Sierpniowego Bloku Tro- 
ckiego, do którego wchodziły wyłącznie żywioły antypartyjne, po- 
czynając od likwidatorów i trockistów, a kończąc na «otzowistach» 
i «bogostroitielach» — utworzony został partyjny blok zwolenników 
zachowania i wzmocnienia nielegalnej partii proletariackiej. Do 
bloku tego wchodzili bolszewicy z Leninem na czele i niewielka 
liczba mieńszewików-partyjników z Plechanowem na czele. Plecha- 
now i jego grupa partyjników-mieńszewików, podzielając w całym 
szeregu spraw stanowisko mieńszewickie, zdecydowanie odgrodzili 
się od Bloku Sierpniowego i od likwidatorów oraz zabiegali o poro- 
zumienie z bolszewikami. Lenin przyjął propozycję Plechanowa i 
zgodził się na czasowy blok z Plechanowem przeciwko żywiołom 
antypartyjnym, wychodząc z założenia, że blok taki jest korzystny 
dla partii, a zgubny dla likwidatorów. 

Tow. Stalin, który był w tym czasie na zesłaniu, całkowicie 
popierał ten blok. W liście z zesłania pisał tow. Stalin do Lenina: 

«Moim zdaniem, linia bloku (Lenin — Plechanow) jest je- 
dynie słuszna: 1) linia ta, i jedynie ta linia odpowiada rzeczywi- 
stym interesom pracy w Rosji, wymagającym zespolenia wszy- 
stkich żywiołów prawdziwie partyjnych; 2) linia ta, i jedynie 
ta linia przyśpiesza proces wyzwolenia legalnych organizacji 
spod ucisku likwidatorów, stwarzając przepaść między robotni- 
kami-mekami* a likwidatorami, rozpraszając i niszcząc likwi- 
datorów» (Zbiór artykułów «Lenin i Stalin», t. I, str. 529—530). 

* Meki — skrócona nazwa mieńszewików. — Red. 



Dzięki umiejętnemu łączeniu pracy nielegalnej z legalną bolsze- 
wicy stali się poważną silą w legalnych organizacjach robotniczych. 
Znalazło to swój wyraz między innymi w dużym wpływie, jaki 
bolszewicy wywarli na robotnicze grupy czterech legalnych zja- 
zdów — zjazdu uniwersytetów ludowych, kobiecego, lekarzy fabry- 
cznych i przeciwalkoholicznego, które się w tym okresie odbyły. 
Wystąpienia bolszewików na tych legalnych zjazdach miały ogromne 
znaczenie polityczne, znajdowały oddźwięk w całym kraju. Wystę- 
pując na przykład na zjeździe uniwersytetów ludowych, bolsze- 
wicka delegacja robotnicza demaskowała politykę caratu, który 
dławił wszelką pracę kulturalną, i wykazywała, że o prawdziwym 
podniesieniu poziomu kultury w kraju bez zniesienia caratu nie 
można nawet myśleć. Występując na zjeździe lekarzy fabrycznych 
delegacja robotnicza opowiadała o okropnych warunkach sanitar- 
nych, w jakich muszą pracować i mieszkać robotnicy, i wyprowa- 
dzała wniosek, że póki ustrój carski nie zostanie obalony, pomoc 
lekarska w fabrykach nie może być należycie zorganizowana. 

Bolszewicy stopniowo wypierali likwidatorów z różnych oca- 
lałych organizacji legalnych. Swoista taktyka jednolitego frontu z 
grupą partyjną Plechanowa pozwoliła bolszewikom zdobyć szereg 
robotniczych organizacji mieńszewickich (dzielnica wyborska w Pe- 
tersburgu, Jekaterynosław i in.). 

W tym trudnym okresie bolszewicy dali swą pracą przykład, 
jak należy łączyć pracę legalną z pracą nielegalną. 

5. Praska konferencja partyjna w r. 1912. Ukonstytuowanie się bol- 
szewików w samodzielną partię marksistowską. 

Walka z likwidatorami i otzowistami, zarówno jak walka z tro- 
ckistami, postawiła przed bolszewikami palące zadanie — zespo- 
lenia w jedną całość wszystkich bolszewików i ukonstytuowania się 
ich w samodzielną partię bolszewicką. Było to bezwarunkowo ko- 
nieczne nie tylko dlatego, że trzeba było skończyć z oportunisty- 
cznymi prądami w partii, które rozbijały klasę robotniczą. Było to 
niezbędne również i dlatego, że trzeba było doprowadzić do końca 
sprawę skupiania sił klasy robotniczej i przygotować klasę robot- 
niczą do nowego wzniesienia fali rewolucyjnej. 



Lecz aby wykonać to zadanie, trzeba było przede wszystkim 
oczyścić partię od oportunistów, od mieńszewików. 

Teraz już nikt z bolszewików nie wątpił, że dalsze pozostawa- 
nie bolszewików we wspólnej partii z mieńszewikami jest nie do 
pomyślenia. Wobec zdradzieckiego zachowania się mieńszewików 
w okresie reakcji stołypinowskiej, ich prób zlikwidowania partii 
proletariackiej i zorganizowania nowej partii, partii reformisty- 
cznej — zerwanie z nimi stało się nieuniknione. Znajdując się we 
wspólnej partii z mieńszewikami, bolszewicy tak czy owak brali na 
siebie moralną odpowiedzialność za zachowanie się mieńszewików. 
Lecz ponoszenie moralnej odpowiedzialności za jawną zdradę mień- 
szewików było rzeczą nie do pomyślenia, jeśli bolszewicy nie chcieli 
sami stać się zdrajcami partii i klasy robotniczej. Jedność z mień- 
szewikami w ramach wspólnej partii przeradzała się zatem w zdradę 
klasy robotniczej i jej partii. Należało więc koniecznie doprowadzić 
do końca faktyczne zerwanie z mieńszewikami, doprowadzić do 
formalnego organizacyjnego zerwania z nimi i wypędzić mieńsze- 
wików z partii. 

Tylko w ten sposób można było odbudować rewolucyjną partię 
proletariatu z jednym programem, jednolitą taktyką, jednolitą orga- 
nizacją klasową. 

Tylko w ten sposób można było stworzyć rzeczywistą (a nie 
formalną tylko) jedność partii, zburzoną przez mieńszewików. 

Zadanie to miała wykonać przygotowana przez bolszewików VI 
konferencja ogólnopartyjna. 

Lecz zadanie to stanowiło dopiero jedną stronę sprawy. Formalne 
zerwanie z mieńszewikami i ukonstytuowanie się bolszewików w 
odrębną partię było oczywiście bardzo ważnym zadaniem poli- 
tycznym. Lecz bolszewicy mieli przed sobą jeszcze inne, ważniejsze 
zadanie. Zadanie polegało nie tylko na tym, żeby zerwać z mieńsze- 
wikami i ukonstytuować się w odrębną partię, lecz przede 
wszystkim na tym, żeby zrywając z mieńszewikami stworzyć 
nową partię, stworzyć partię nowego typu, różniącą się od zwy- 
kłych socjaldemokratycznych partii Zachodu, wolną od żywiołów 
oportunistycznych, partię, która potrafiłaby poprowadzić proletariat 
do walki o władzę. 

Wszyscy mieńszewicy, bez różnicy odcieni, poczynając od Aksel- 
roda i Martynowa, a kończąc na Martowie i Trockim — posiłkowali 



się stale w walce przeciw bolszewikom bronią zapożyczoną z arse- 
nału socjaldemokratów zachodnio-europejskich. Chcieli oni mieć 
w Rosji taką samą partię jak, dajmy na to, niemiecka czy francuska 
partia socjaldemokratyczna. Dlatego właśnie walczyli z bolsze- 
wikami, że wyczuwali w nich cos nowego, niezwykłego, odmiennego 
od socjaldemokracji Zachodu. Czym zaś były wówczas socjaldemo- 
kratyczne partie Zachodu? Mieszaniną żywiołów marksistowskich i 
oportunistycznych, mieszaniną przyjaciół i przeciwników rewolucji, 
zwolenników i przeciwników partyjności — mieszaniną, w której 
odbywało się stopniowe ideowe pojednanie pierwszych z tymi ostat- 
nimi, stopniowe faktyczne podporządkowanie się pierwszych tym 
ostatnim. Pojednanie z oportunistami, ze zdrajcami rewolucji — 
w imię czego? — pytali bolszewicy socjaldemokratów zachodnio- 
europejskich. W imię «zgody w partii», w imię «jedności» — od- 
powiadali tamci bolszewikom. Jedności z kim, z oportunistami? Tak, 
odpowiadali tamci, ż oportunistami. Było rzeczą oczywistą, że partie 
takie nie mogą być partiami rewolucyjnymi. 

Bolszewicy nie mogli nie widzieć, że po śmierci Engelsa zachod- 
nio-europejskie partie socjaldemokratyczne zaczęły się wyradzać 
z partyj rewolucji socjalnej w partie «reform socjalnych», każda zaś 
z tych partii jako organizacja przekształciła się już z siły kiero- 
wniczej w dodatek do swej własnej grupy parlamentarnej. 

Bolszewicy nie mogli nie wiedzieć, że taka partia przyniesie pro- 
letariatowi tylko szkodę, że taka partia nie zdoła poprowadzić klasy 
robotniczej do rewolucji. 

Bolszewicy nie mogli nie wiedzieć, że proletariatowi potrzebna 
jest nie taka partia, lecz inna, nowa, prawdziwie marksistowska 
partia, nieprzejednana w stosunku do oportunistów i rewolucyjna 
w stosunku do burżuazji, partia mocno zespolona i zwarta jak 
monolit, partia socjalnej rewolucji, partia dyktatury proletariatu. 

Bolszewicy pragnęli, aby ich partia była właśnie taką nową 
partią. Bolszewicy budowali, przygotowywali taką partię. Cala 
historia walki z «ekonomistami», mieńszewikami, trockistami, otzo- 
wistami, idealistami wszelkiej maści aż do empiriokrytyków — była 
historią przygotowania takiej właśnie partii. Bolszewicy chcieli 
stworzyć nową, bolszewicką partię, mogącą być wzorem dla wszy- 
stkich, którzy chcieli mieć prawdziwą rewolucyjną partię marksi- 
stowską. Bolszewicy przygotowywali taką partię już od czasu starej 



«Iskry». Przygotowywali ją uporczywie, wytrwale, nie zważając na 
nic. Podstawową i decydującą rolę odegrały w tej pracy przygoto- 
wawczej takie prace Lenina, jak «Co robić?», «Dwie taktyki» itd. 
Książka Lenina «Co robić?» była przygotowaniem takie, partii pod 
względem ideologicznym. Książka Lenina «Krok naprzód, dwa 
kroki wstecz» była przygotowaniem takiej partii pod względem orga- 
nizacyjnym. Książka Lenina «Dwie taktyki socjaldemokracji w rewo- 
lucji demokratycznej» była przygotowaniem takiej partii pod wzglę- 
dem politycznym. Wreszcie, książka Lenina «Materializm i empirio- 
krytycyzm» była przygotowaniem takiej partii pod względem teore- 
tycznym. 

Można z całą pewnością powiedzieć, że nigdy jeszcze w historii 
żadna grupa polityczna nie była tak gruntownie przygotowana do 
tego, aby się ukonstytuować w partię, jak grupa bolszewicka. 

W takich warunkach ukonstytuowanie się bolszewików w samo- 
dzielną partię było sprawą całkowicie przygotowaną i dojrzałą. 

Zadanie VI konferencji partyjnej polegało na tym, by uwień- 
czyć gotowe już dzieło aktem wypędzenia mieńszewików i ukon- 
stytuowania się nowej partii, partii bolszewików. 

VI Ogólnorosyjska Konferencja Partyjna odbyła się w Pradze 
Czeskiej w styczniu 1912 roku. Na konferencji tej reprezentowanych 
było przeszło 20 organizacji partyjnych. Dlatego też miała ona fak- 
tycznie znaczenie zjazdu partii. 

W zawiadomieniu o konferencji, które informowało o odbudo- 
waniu zburzonego centralnego aparatu partii, o stworzeniu Komitetu 
Centralnego partii, mowa była o tym, że lata reakcji są najcięższymi 
latami dla partii od czasu, gdy socjaldemokracja Rosji ukształtowała 
się jako określona organizacja. Pomimo okrutnych prześladowań, 
pomimo ciężkich ciosów, zadawanych partii z zewnątrz, pomimo 
zdrady i wahań oportunistów wewnątrz partii, partia proletariatu 
zachowała swój sztandar i swą organizację. 

«Ocalał nie tylko sztandar socjaldemokracji Rosji, jej program, 
jej nakazy rewolucyjne, ocalała jej organizacja, którą mogły pod- 
kopywać i osłabiać, lecz nie mogły zniszczyć do cna żadne prze- 
śladowania» — mówiło zawiadomienie o konferencji. 

Konferencja stwierdziła pierwsze oznaki nowego przypływu fali 
ruchu robotniczego w Rosji oraz ożywienie pracy partyjnej. 



Na podstawie sprawozdań organizacji miejscowych konferencja 
stwierdziła, że «wszędzie w organizacjach miejscowych prowadzona 
jest wśród robotników socjaldemokratycznych energiczna praca, 
zmierzająca do wzmocnienia miejscowych nielegalnych s.-d. orga- 
nizacji i grup». 

Konferencja stwierdziła, że wszędzie w organizacjach miejscowych 
przyjęta została jedna z najważniejszych zasad bolszewickiej tak- 
tyki w okresie odwrotu — łączenie pracy nielegalnej z legalną w róż- 
nych legalnych stowarzyszeniach robotniczych i związkach. 

Konferencja praska wybrała bolszewicki Komitet Centralny par- 
tii. W skład tego KC weszli Lenin, Stalin, Ordżonikidze, Swierdłow, 
Spandarjan i inni. Towarzysze Stalin i Swierdłow zostali wybrani 
do KC zaocznie, znajdowali się bowiem na zesłaniu. Na kandydata 
do KC wybrany został między innymi tow. Kalinin. 

Utworzony został centralny ośrodek dla kierowania praktyką 
pracy rewolucyjnej w Rosji (Krajowe Biuro KC) z tow. Stalinem 
na czele. Do Krajowego Biura KC weszli prócz tow. Stalina to- 
warzysze: J. Swierdłow, S. Spandarjan, S. Ordżonikidze, M. Kalinin. 

Konferencja praska podsumowała wyniki całej poprzedniej walki 
bolszewików z oportunizmem i postanowiła wygnać z partii mień- 
szewików. 

Wypędzając mieńszewików z partii, konferencja praska usank- 
cjonowała samodzielne istnienie partii bolszewickiej. 

Po ideowym i organizacyjnym rozgromieniu mieńszewików i 
wypędzeniu ich z partii, bolszewicy zachowali stary sztandar partii 
— SDPRR. Dlatego też partia bolszewików aż do roku 1918 nazy- 
wała się w dalszym ciągu Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą 
Rosji z dodaniem w nawiasach — «bolszewików». 

Na początku 1912 roku Lenin pisał do Gorkiego o wynikach kon- 
ferencji praskiej: 

«Nareszcie udało się — wbrew likwidatorskiej hołocie — od- 
rodzić partię i jej Komitet Centralny. Mam nadzieję, że będziecie 
się cieszyli z tego wraz z nami» (Lenin, List do A. M. Gorkiego, 
Dzieła, wyd. III, t. XXIX, str. 19). 

Dając ocenę znaczenia Konferencji Praskiej tow. Stalin mówi: 
«Konferencja ta miała olbrzymie znaczenie w dziejach naszej 

partii, odgrodziła ona bowiem bolszewików od mieńszewików i 



zjednoczyła organizacje bolszewickie w całym kraju w jednolitą 
partię bolszewicką» (Sprawozdanie stenograficzne z XV zjazdu 
WKP(b), str.36i—362). 

Po wypędzeniu mieńszewików i ukonstytuowaniu się bolszewików 
w samodzielną partię partia bolszewicka wzmocniła się i spotężniała. 
Partia wzmacnia się przez to, że oczyszcza się od żywiołów oportu- 
nistycznych — oto jedno z haseł partii bolszewickiej jako partii 
nowego typu, zasadniczo różnej od partii socjaldemokratycznych II 
Międzynarodówki. Partie II Międzynarodówki, nazywając siebie 
w słowach marksistowskimi, w rzeczywistości tolerowały w swym 
środowisku przeciwników marksizmu, jawnych oportunistów i po- 
zwoliły im doprowadzić do rozkładu, do zguby II Międzynarodówkę. 
Bolszewicy, przeciwnie, prowadzili z oportunistami nieprzejednaną 
walkę, oczyszczali partię proletariacką od plugastwa oportunizmu i 
stworzyli partię nowego typu, partię leninowską, partię, która zdo- 
była później dyktaturę proletariatu. 

Gdyby oportuniści pozostali w szeregach partii proletariackiej, 
partia bolszewicka nie mogłaby wydostać się na szeroki szlak i po- 
prowadzić za sobą proletariatu, nie mogłaby wziąć władzy i zorga- 
nizować dyktatury proletariatu, nie mogłaby wyjść zwycięsko z 
wojny domowej, nie mogłaby zbudować socjalizmu. 

Konferencja praska wysunęła w swych uchwałach jako główne 
aktualne polityczne hasła partii program-minimum: republikę de- 
mokratyczną, 8-godzinny dzień pracy, konfiskatę całej ziemi obszar- 
niczej. 

Pod tymi rewolucyjnymi hasłami bolszewicy przeprowadzali 
kampanię wyborczą do IV Dumy Państwowej. 

Pod tymi hasłami odbywało się nowe ożywienie ruchu rewolucyj- 
nego mas robotniczych w latach 1912—1914. 

Krótkie wnioski 

Lata 1908—1912 był to jeden z najtrudniejszych okresów dla 
pracy rewolucyjnej. Po porażce rewolucji, w warunkach upadku 
ruchu rewolucyjnego i znużenia mas bolszewicy zmienili swą taktykę 
i przeszli od bezpośredniej walki przeciwko caratowi do walki drogą 
okólną. W ciężkich warunkach reakcji stołypinowskiej bolszewicy 



wykorzystywali najmniejsze legalne możliwości, aby zachować łą- 
czność z masami (począwszy od ubezpieczalni i związków zawodo- 
wych, a kończąc na trybunie dumskiej). Bolszewicy nieustannie gro- 
madzili siły do nowego przypływu ruchu rewolucyjnego. 

W ciężkich warunkach porażki rewolucji, rozkładu wśród prą- 
dów opozycyjnych, rozczarowania do rewolucji i wzmożenia się re- 
wizjonistycznych wycieczek inteligentów, którzy odeszli od partii 
(Bogdanów, Bazarów i in.), wycieczek skierowanych przeciwko teo- 
retycznym podstawom partii, bolszewicy byli jedyną siłą w partii, 
która nie zwinęła sztandaru partyjnego, pozostała wierna progra- 
mowi partii i odparła ataki «krytyków» teorii marksistowskiej 
(książka Lenina «Materializm i empiriokrytycyzm»). Ideowy hart 
marksistowsko-leninowski, zrozumienie perspektyw rewolucji dopo- 
mogły głównemu jądru bolszewików, zespolonemu wokół Lenina, 
uratować partię i jej zasady rewolucyjne. «Nie darmo przezwano 
nas twardymi jak skała» — mówił Lenin o bolszewikach. 

W tym okresie mieńszewicy oddalają się coraz bardziej od rewo- 
lucji. Stają się oni likwidatorami, żądają zlikwidowania, zniesienia 
nielegalnej, rewolucyjnej partii proletariatu, coraz jawniej wyrzekają 
się programu partii, rewolucyjnych zadań i haseł partii, usiłują zor- 
ganizować własną partię, partię reformistyczną, którą robotnicy 
ochrzcili mianem «stołypinowskiej partii robotniczej». Trocki po- 
piera likwidatorów osłaniając się po faryzeuszowsku hasłem jedno- 
ści partii», w rzeczywistości zaś — jedności z likwidatorami. 

Z drugiej zaś strony część bolszewików, nie rozumiejąc koniecz- 
ności dokonania zwrotu ku nowym, okólnym drogom walki z cara- 
tem, żąda wyrzeczenia się wykorzystywania możliwości legalnych, 
domaga się odwołania posłów robotniczych z Dumy Państwowej. 
Otzowiści popychają partię do oderwania się od mas, przeszkadzają 
w gromadzeniu sił dla nowego przypływu rewolucyjnego. Maskując 
się «lewicowymi» frazesami otzowiści, tak samo jak likwidatorzy, 
wyrzekają się w rzeczywistości walki rewolucyjnej. 

Likwidatorzy i otzowiści łączą się przeciwko Leninowi we wspól- 
nym bloku, Bloku Sierpniowym, zorganizowanym przez Trockiego. 

W walce przeciwko likwidatorom i otzowistom, w walce prze- 
ciwko Blokowi Sierpniowemu, bolszewicy zwyciężają i ocalają nie- 
legalną partię proletariacką. 



Najważniejszym wydarzeniem tego okresu jest konferencja praska 
SDPRR (styczeń 1912 roku). Na konferencji tej mieńszewicy zostali 
wydaleni z partii i na zawsze położono kres formalnemu połączeniu 
bolszewików z mieńszewikami w jednej partii. Z grupy politycznej 
bolszewicy przekształcają się w samodzielną Socjaldemokratyczną 
Partię Robotniczą (bolszewików) Rosji. Konferencja praska dała 
początek partii nowego typu, partii leninizmu, partii bolszewickiej. 

Oczyszczenie partii proletariackiej od oportunistów, od mień- 
szewików, dokonane przez konferencję praską, posiadało ważne, 
decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju partii i rewolucji. Gdyby 
bolszewicy nie wypędzili z partii zdrajców sprawy robotniczej, ugo- 
dowców-mieńszewików, to partia proletariacka nie potrafiłaby po- 
prowadzić mas w roku 1917 do zdobycia dyktatury proletariatu. 



ROZDZIAŁ V 

PARTIA BOLSZEWIKÓW W OKRESIE PRZYPŁYWU 
RUCHU 

ROBOTNICZEGO PRZED PIERWSZĄ WOJNĄ 

IMPERIALISTYCZNĄ 

(Lata 1912—1914) 

I. Przypływ ruchu rewolucyjnego w latach 1912—1914. 

Tryumf reakcji stołypinowskiej nie trwał długo. Nie mógł być 
trwały rząd, który nie chciał nic dać ludowi prócz knuta i szubienicy. 
Represje stały się zjawiskiem tak powszednim, że lud przestał się ich 
lękać. Znużenie robotników, jakie się dawało zauważyć w pierw- 
szych latach porażki rewolucji — zaczęło ustępować. Robotnicy 
znów zaczęli stawać do walki. Przewidywania bolszewików, że musi 
nastąpić nowy przypływ fali rewolucyjnej, okazały się słuszne. Już 
w roku 1911 liczba strajkujących przekroczyła 100 tysięcy, podczas 
gdy w latach poprzednich wynosiła zaledwie 50—60 tysięcy osób. 
Już praska konferencja partyjna w styczniu 1912 roku stwierdziła 
rozpoczynające się ożywienie w ruchu robotniczym. Ale właściwy 
przypływ ruchu rewolucyjnego zaczyna się w kwietniu—maju 1912 
roku, kiedy wybuchły masowe strajki polityczne w związku z ma- 
sakrą robotników nad Leną. 

4(17) kwietnia 1912 roku w kopalniach złota nad Leną na Syberii 
na rozkaz carskiego oficera żandarmerii zabito i raniono podczas 
strajku przeszło 500 robotników. Zmasakrowanie nad Leną bezbron- 
nego tłumu górników, którzy spokojnie szli na pertraktacje z admi- 
nistracją, wzburzyło cały kraj. Absolutyzm carski dokonał tej nowej 
krwawej zbrodni, aby dogodzić właścicielom kopalń złota nad Leną 



— kapitalistom angielskim, i złamać ekonomiczny strajk górników. 
Kapitaliści angielscy i ich rosyjscy wspólnicy ciągnęli z kopalń nad 
Leną szalone zyski — przeszło 7 milionów rubli rocznie — kosztem 
najbezwstydniejszego wyzysku robotników. Wypłacali oni robotni- 
kom nędzne zarobki, dawali im nie nadające się do jedzenia zgniłe 
produkty. 6 tysięcy robotników kopalń nad Leną zastrajkowało, nie 
mogąc dłużej znosić ucisku i znęcania się. 

Proletariat odpowiedział na masakrę nad Leną masowymi straj- 
kami, demonstracjami i wiecami w Petersburgu, w Moskwie, we 
wszystkich ośrodkach i okręgach przemysłowych. 

«Byliśmy tak oszołomieni i wstrząśnięci, że nie znajdowaliśmy 
zrazu odpowiednich słów. Jakikolwiek zgłosilibyśmy protest, byłby 
on znikomym cieniem tego duchowego wzburzenia, jakie każdy z nas 
przeżywał. Nic nam nie pomoże: ani łzy, ani protesty, lecz tylko 
zorganizowana walka masowa» — tak pisali w swej rezolucji robot- 
nicy pewnej grupy fabryk. 

Gniewne wzburzenie robotników wzmogło się jeszcze bardziej, 
gdy carski minister Makarow w odpowiedzi na interpelację socjal- 
demokratycznej frakcji w Dumie Państwowej w sprawie masakry 
nad Leną bezczelnie oświadczył: «Tak było i tak będzie!» Liczba 
uczestników politycznych strajków protestacyjnych przeciwko krwa- 
wej masakrze robotników nad Leną wzrosła do 300 tysięcy. 

Wypadki nad Leną wdarły się jak huragan w tę atmosferę 
«uspokojenia», jaką stworzył reżim stołypinowski. 

Oto co pisał w tej sprawie tow. Stalin w bolszewickim piśmie 
petersburskim «Zwiezda» (Gwiazda) w roku 1912: 

«Salwy nad Leną przełamały lody milczenia i—ruszyła rzeka 
ruchu ludowego. Ruszyła!... Wszystko, co było złe i zbrodnicze 
we współczesnym reżimie, wszystko, co powodowało cierpienia 
męczeńskiej Rosji — wszystko to skupiło się w jednym fakcie, 
w wypadkach nad Leną. Oto dlaczego właśnie salwy nad Leną 
stały się sygnałem do strajków i demonstracyj». 

Nadaremnie likwidatorzy i trockiści grzebali rewolucję. Wypadki 
nad Leną wykazały, że siły rewolucyjne żyją, że w klasie robotni- 
czej nagromadziła się olbrzymia masa energii rewolucyjnej. Strajki 
w dniu 1 maja 1912 roku ogarnęły blisko 400 tysięcy robotników. 
Strajki te miały charakter wybitnie polityczny, odbywały się pod 



bolszewickimi hasłami rewolucyjnymi: republiki demokratycznej, 
8-godzinnego dnia roboczego, konfiskaty całej ziemi obszarniczej. 
Te podstawowe hasła obliczone były na zjednoczenie nie tylko szero- 
kich mas robotniczych, ale również chłopskich i żołnierskich, w celu 
zorganizowania rewolucyjnego natarcia na absolutyzm. 

«Potężny strajk majowy proletariatu całej Rosji i związane 
z nim demonstracje uliczne, rewolucyjne odezwy i rewolucyjne 
przemówienia wobec tłumów robotniczych wyraźnie dowiodły, 
że Rosja wkroczyła w okres przypływu rewolucyjnego» — pisał 
Lenin w artykule «Przypływ rewolucyjny» (Lenin, pol. wyd. 
dwutomowe, t.I, str. 773). 

Zaniepokojeni rewolucyjnością robotników, likwidatorzy wy- 
stąpili przeciwko walce strajkowej nazywając ją «hazardem strajko- 
wym». Walkę rewolucyjną proletariatu zamierzali likwidatorzy i 
ich sojusznik Trocki oszukańczo zastąpić «kampanią petycyjną». 
Proponowano robotnikom podpisanie papierka, «petycji» z prośbą 
o «nadanie praw» (o zniesienie ograniczeń dla związków, strajków 
itp.) po to, by wysłać potem ten papierek do Dumy Państwowej. 
Likwidatorzy zdołali zebrać zaledwie 1.300 podpisów, podczas gdy 
wokół haseł rewolucyjnych, wysuniętych przez bolszewików, sku- 
piły się setki tysięcy robotników. 

Klasa robotnicza kroczyła drogą wytkniętą przez bolszewików. 
Sytuacja ekonomiczna w kraju przedstawiała się w tym czasie 

następująco. 
Już w roku 1910 po zastoju w przemyśle nastąpiło z kolei oży- 

wienie, wzrost wytwórczości w podstawowych gałęziach przemysłu. 
Produkcja surówki żelaza, która wynosiła w roku 1910 — 186 mi- 
lionów pudów, a w roku 1912 —256, wyniosła w roku 1913 — 283 
miliony pudów. Wydobycie węgla kamiennego w roku 1910 wynosiło 
1.522 miliony pudów, a już w roku 1913 — 2.214 milionów pudów 
(I pud = 16,4 kg). 

Wraz ze wzrostem przemysłu kapitalistycznego szybko wzrastał 
proletariat. Rozwój przemysłu cechowała dalsza koncentracja wy- 
twórczości w dużych i największych zakładach przemysłowych. Jeśli 
w roku 1901 w wielkich zakładach przemysłowych, zatrudniających po 
500 i więcej robotników, pracowało 46,7% ogólnej liczby robotni- 
ków, to w roku 1910 w przedsiębiorstwach tego rodzaju pracowało 



już około 54%, czyli przeszło połowa wszystkich robotników. Była 
to niezwykła koncentracja przemysłu. Nawet w tak rozwiniętym 
kraju przemysłowym jak Ameryka Północna pracowało w owym 
czasie w wielkich zakładach przemysłowych zaledwie około trzeciej 
części wszystkich robotników. 

Wzrost liczby i skupienie proletariatu w wielkich zakładach 
przemysłowych przy istnieniu takiej partii rewolucyjnej, jak partia 
bolszewicka, czyniły z klasy robotniczej Rosji olbrzymią siłę w ży- 
ciu politycznym kraju. Barbarzyńskie formy wyzysku robotników 
w fabrykach w połączeniu z nieludzkim policyjnym reżimem sie- 
paczy carskich nadawały każdemu poważnemu strajkowi charakter 
polityczny. Splot zaś walki ekonomicznej i politycznej nadawał 
strajkom masowym szczególną siłę rewolucyjną. 

W awangardzie rewolucyjnego ruchu robotniczego kroczył bo- 
haterski proletariat Petersburga, za Petersburgiem szedł Kraj Nad- 
bałtycki, Moskwa i gubernia moskiewska, następnie dorzecze Wołgi 
i południe Rosji. W roku 1913 ruch ogarnia Kraj Zachodni, Polskę, 
Kaukaz. Ogółem w roku 1912 strajkowało według oficjalnych spra- 
wozdań 725 tysięcy, a według innych, dokładniejszych danych — 
przeszło milion robotników, w roku 1913 według oficjalnych spra- 
wozdań — 861 tysięcy, a według dokładniejszych danych — 1.272 
tysiące. W pierwszej połowie roku 1914 wzięło udział w strajkach 
już około półtora miliona robotników. 

Tak więc przypływ rewolucyjny w latach 1912—1914 i rozmach 
ruchu strajkowego przybliżały kraj do sytuacji, jaka była na po- 
czątku rewolucji 1905 roku. 

Rewolucyjne masowe strajki proletariatu posiadały znaczenie 
ogólnoludowe. Były one skierowane przeciw absolutyzmowi. Strajki 
cieszyły się sympatią ogromnej większości ludności pracującej. Fa- 
brykanci mścili się na robotnikach za strajki — lokautami. W roku 
1913 w guberni moskiewskiej kapitaliści wyrzucili na bruk 50 tysięcy 
włókniarzy. W marcu 1914 roku w Petersburgu zwolniono w ciągu 
jednego dnia 70 tysięcy robotników. Robotnicy innych fabryk i ga- 
łęzi przemysłu pomagali strajkującym i zlokautowanym towarzy- 
szom — przez masowe zbiórki pieniężne, niekiedy przez strajki so- 
lidarnościowe. 

Ożywienie ruchu robotniczego i masowe strajki budziły i wcią- 
gały do walki również masy chłopskie. Chłopi znowu stawali do 



walki przeciw obszarnikom, niszczyli majątki obszarnicze i kułackie 
chutory. W latach 1910—1914 odbyło się przeszło 13 tysięcy wystą- 
pień chłopskich. 

Zaczęły się również rewolucyjne wystąpienia w wojsku. W roku 
1912 doszło do wystąpienia zbrojnego wśród wojsk w Turkiestanie. 
Dojrzewały powstania we'f locie bałtyckiej i Sewastopolu. 

Rewolucyjny ruch strajkowy i demonstracje, którymi kierowała 
partia bolszewicka, dowodziły, że klasa robotnicza toczy walkę nie 
o żądania częściowe, nie o «reformy», lecz o wyzwolenie ludu spod 
władzy caratu. Kraj zbliżał się ku nowej rewolucji. 

Aby się znajdować bliżej Rosji, przeniósł się Lenin latem 1912 
roku z Paryża do Galicji (która wówczas należała do Austrii). Tu- 
taj odbyły się pod jego przewodnictwem dwie narady członków 
KC i odpowiedzialnych pracowników partyjnych: jedna — w Kra- 
kowie w końcu 1912 roku i druga — na jesieni 1913 roku w mia- 
steczku Poroninie, niedaleko od Krakowa. Na tych naradach powzięto 
uchwały dotyczące najważniejszych zagadnień ruchu robotniczego: 
o ożywieniu rewolucyjnym, o strajkach i zadaniach partii, o wzmo- 
cnieniu organizacji nielegalnych, o frakcji socjaldemokratycznej w 
Dumie, o prasie partyjnej, o kampanii ubezpieczeniowej. 

2. Bolszewicka gazeta «Prawda». Frakcja bolszewicka w IV Dumie 
Państwowej. 

Potężną bronią w rękach partii bolszewickiej w dziele wzmoc- 
nienia organizacji partyjnych i zdobycia wpływów w masach było 
codzienne pismo bolszewickie «Prawda», wydawane w Petersburgu. 
Zostało ono założone w myśl wskazań Lenina, z inicjatywy Stalina, 
Olmińskiego i Poletajewa. Masowa gazeta robotnicza «Prawda» 
narodziła się wraz z nowym przypływem ruchu rewolucyjnego. 
22 kwietnia (5 maja według nowego kalendarza) 1912 roku ukazał 
się pierwszy numer gazety. Było to dla robotników prawdziwe 
święto. Na cześć ukazania się «Prawdy» postanowiono uznać dzień 
5 maja za dzień święta prasy robotniczej. 

Jeszcze przed «Prawdą» wychodził tygodnik bolszewicki «Zwie- 
zda», przeznaczony dla najbardziej uświadomionych robotników. 
«Zwiezda» odegrała wielką rolę podczas wypadków nad Leną. Za- 



mieściła ona szereg bojowych artykułów politycznych Lenina i Sta- 
lina, które mobilizowały klasę robotniczą do walki. Ale w warun- 
kach przypływu rewolucyjnego pismo wychodzące raz na tydzień 
już partii bolszewickiej nie wystarczało. Potrzebna była codzienna 
masowa gazeta polityczna, obliczona na jak najszersze warstwy ro- 
botników. Taką właśnie gazetą była «Prawda». 

Rola «Prawdy» była w tym okresie wyjątkowo wielka. «Praw- 
da» zdobyła na rzecz bolszewizmu szerokie masy klasy robotniczej. 
W warunkach nieustannych prześladowań policyjnych, kar, konfi- 
skat za umieszczanie artykułów i korespondencyj, które nie podo- 
bały się cenzurze, «Prawda» mogła istnieć tylko przy czynnym po- 
parciu dziesiątków tysięcy uświadomionych robotników. Tylko 
dzięki szerokim zbiórkom, organizowanym wśród robotników, 
mogła «Prawda» płacić olbrzymie kary pieniężne. Często znaczna 
cześć nakładu skonfiskowanych numerów «Prawdy» trafiała jed- 
nakże do czytelnika, ponieważ najbardziej uświadomieni robotnicy 
już w nocy przychodzili do drukarni i zabierali z sobą paczki gazet. 

W ciągu dwóch i pół lat rząd carski osiem razy zamykał «Praw- 
dę», lecz dzięki poparciu robotników gazeta znów zaczynała wy- 
chodzić pod nową, podobną do dawnej nazwą, na przykład —- 
«Za prawdu» (O prawdę), «Put' Prawdy» (Droga Prawdy), «Tru- 
dowaja Prawda» (Prawda Pracy). 

Podczas gdy «Prawda» rozchodziła się przeciętnie w 40 tysią- 
cach egzemplarzy dziennie, nakład mieńszewickiej codziennej gazety 
«Łucz» (Promień) nie przekraczał 15—16 tysięcy. 

Robotnicy uważali «Prawdę» za swoją robotniczą gazetę, od- 
nosili się do niej z wielkim zaufaniem i czujnie przysłuchiwali się 
jej głosowi. Każdy egzemplarz «Prawdy» przechodząc z rąk do 
rąk obsługiwał dziesiątki czytelników, kształtował ich świadomość 
klasową, wychowywał, organizował, nawoływał do walki. 

O czym pisała «Prawda»? 

W każdym numerze «Prawdy» umieszczano dziesiątki kores- 
pondencji robotniczych, w których opisywano życie robotnicze, nie- 
ludzki wyzysk, prześladowania i znęcanie się kapitalistów, ich 
zarządzających i majstrów nad robotnikami. Było to ostre i cięte 
piętnowanie porządków kapitalistycznych. Notatki «Prawdy» do- 
nosiły często o samobójstwach głodujących bezrobotnych, którzy 
stracili nadzieję znalezienia pracy. 



«Prawda» pisała o potrzebach i żądaniach robotników różnych 
fabryk i gałęzi przemysłu, pisała o walkach, jakie toczą robotnicy 
o swe żądania. W każdym prawie numerze pisano o strajkach w 
różnych fabrykach. Gdy odbywały się wielkie, długotrwałe strajki, 
gazeta organizowała robotników innych fabryk i gałęzi przemysłu, 
aby środkami uzyskanymi ze zbiórek pomóc strajkującym. Na 
rzecz funduszów strajkowych zbierano niekiedy dziesiątki tysięcy 
rubli — były to jak na owe czasy olbrzymie sumy, jeśli wziąć pod 
uwagę, że większość robotników zarabiała zaledwie po 70—80 ko- 
piejek dziennie. Wychowywało to robotników w duchu solidarności 
proletariackiej i uświadomienia sobie wspólności interesów wszy- 
stkich robotników. 

Na każde wydarzenie polityczne, na każde zwycięstwo lub po- 
rażkę robotnicy reagowali przysyłaniem do «Prawdy» listów, po- 
zdrowień, protestów itd, «Prawda» naświetlała w swych artykułach 
zadania ruchu robotniczego ze stanowiska konsekwentnie bolszewi- 
ckiego. Legalna gazeta nie mogła otwarcie nawoływać do obalenia 
caratu. Trzeba było pisać półsłówkami, które uświadomieni robot- 
nicy dobrze rozumieli i wyjaśniali dalej masom. Gdy na przykład 
«Prawda» pisała o «całkowitych i nieokrojonych żądaniach 1905 ro- 
ku», to robotnicy rozumieli, że mowa o rewolucyjnych hasłach bol- 
szewików — hasłach obalenia caratu, zaprowadzenia republiki de- 
mokratycznej, konfiskaty ziemi obszarniczej, wprowadzenia 8-go- 
dzinnego dnia pracy. 

«Prawda» organizowała przodujących robotników przed wybo- 
rami do IV Dumy. Demaskowała zdradzieckie stanowisko zwolen- 
ników ugody z liberalną burżuazją, zwolenników «stołypinowskiej 
partii robotniczej» — mieńszewików. «Prawda» nawoływała robot- 
ników do głosowania na zwolenników «nieokrojonych żądań 1905 
roku», czyli na bolszewików. Wybory były wielostopniowe. Z po- 
czątku na zebraniach robotniczych wybierano pełnomocników, na- 
stępnie pełnomocnicy wybierali «wyborców», a dopiero wyborcy 
brali udział w wyborach robotniczego posła do Dumy. W dniu wy- 
borów «Prawda» ogłosiła listę wyborców — bolszewików, na którą 
zalecała robotnikom głosować. Nie można było wcześniej ogłosić 
tej listy, żeby nie narazić wysuniętych kandydatów na niebezpie- 
czeństwo aresztowania. 



«Prawda» pomagała w organizowaniu wystąpień proletariac- 
kich. W czasie wielkiego lokautu w Petersburgu na wiosnę 1914 ro- 
ku, gdy ogłoszenie masowego strajku nie było celowe, «Prawda» 
nawoływała robotników do innych form walki — do wieców maso- 
wych w fabrykach, do demonstracyj na ulicy. Nie można było 
otwarcie o tym pisać w gazecie. Ale uświadomieni robotnicy, którzy 
czytali artykuł Lenina pod skromnym nagłówkiem «O formach ru- 
chu robotniczego», zrozumieli to wezwanie. W artykule tym była 
mowa o tym, że w danej chwili należy strajk zastąpić wyższą formą 
ruchu robotniczego, co było wezwaniem do organizowania wieców 
i demonstracyj. 

W ten sposób łączono nielegalną rewolucyjną działalność bol- 
szewicką z agitacją legalną i organizowaniem mas robotniczych za 
pośrednictwem «Prawdy». 

«Prawda» pisała nie tylko o życiu robotniczym, o robotniczych 
strajkach i demonstracjach. «Prawda» systematycznie naświetlała 
życie chłopskie, głód panujący wśród chłopów, półpańszczyźniany 
wyzysk chłopów przez szlachtę obszarniczą, rabunek w wyniku 
«reformy» stołypinowskiej najlepszej ziemi chłopskiej przez kuła- 
ków — właścicieli chutorów. «Prawda» wykazywała uświadomio- 
nym robotnikom, jak wiele materiału palnego skupiło się na wsi. 
«Prawda» pouczała proletariat, że zadania rewolucji 1905 roku nie 
zostały rozwiązane, że nastąpi nowa rewolucja. «Prawda» uczyła, 
że w tej drugiej rewolucji proletariat powinien wystąpić jako praw- 
dziwy wódz, kierownik ludu, że w rewolucji tej będzie miał tak 
silnego sojusznika, jak rewolucyjne chłopstwo. 

Mieńszewicy czynili wszystko, by proletariat zaniechał myśli o 
rewolucji. Mieńszewicy podszeptywali robotnikom: przestańcie my- 
śleć o ludzie, o głodzie wśród chłopów, o panowaniu czarnosecinnej 
feudalnej szlachty obszarniczej, walczcie jedynie o «wolność koa- 
licji», składajcie w tej sprawie «petycje» do rządu carskiego. Bol- 
szewicy wyjaśniali robotnikom, że to mieńszewickie nawoływanie 
do odżegnania się od rewolucji i wyrzeczenia się sojuszu z chłop- 
stwem jest wodą na młyn burżuazji, że robotnicy na pewno odniosą 
zwycięstwo nad caratem, jeśli przeciągną na swoją stronę chłopów 
jako swego sojusznika, że źli pasterze, w rodzaju mieńszewików, 
powinni być odrzuceni precz, jako wrogowie rewolucji. 



O czym pisała «Prawda» w dziale «Życie chłopskie»? 

Weźmy dla przykładu kilka korespondencji z roku 1913. 
Korespondencja pod tytułem «Sprawa o ziemię» donosiła z Sa- 

mary, że znaczna część spośród 45 chłopów wsi Nowochasbułata 
powiatu bugulmińskiego, oskarżonych o stawianie oporu geometrze 
przy wydzielaniu ziemi gromadzkiej chłopom przenoszącym się na 
chutory, skazana została na długoletnie więzienie. 

Krótka korespondencja z guberni pskowskiej donosiła: «Chłopi 
wsi Psica (w pobliżu stacji Zawalje) stawiali zbrojny opór strażni- 
kom. Są ranni. Przyczyna starcia — nieporozumienia na tle rol- 
nym. Do Psicy sprowadzono strażników; udali się tam również 
wicegubernator i prokurator». 

Korespondencja z guberni ufijskiej donosiła o rozprzedawaniu 
nadziałów chłopskich, o tym, że głód i ustawa o występowaniu 
z chłopskiej wspólnoty gminnej spotęgowały proces ogałacania chło- 
pów z ziemi. Oto chutor Borysówka. Jest tu 27 domostw, które wła- 
dają 543 dziesięcinami ziemi ornej (dziesięcina = 1,09 ha). W czasie 
głodu 5 właścicieli domostw sprzedało na zawsze 31 dzies.poi5—33 
ruble za dziesięcinę, a ziemia kosztuje 3—4 razy drożej. W tejże 
wsi 7 domostw zastawiło 177 dzies., otrzymując za dziesięcinę po 
18—20 rubli na przeciąg 6 lat na 12 procent rocznie. Biorąc pod 
uwagę zubożenie ludności i szalone procenty można z całą pewnoś- 
cią powiedzieć: ze 177 dziesięcin połowa musi przejść w ręce lich- 
wiarza, tak ogromnej bowiem sumy prawdopodobnie nie zapłaci 
w ciągu 6 lat nawet połowa dłużników. 

W swym zamieszczonym w «Prawdzie» artykule «Wielka ob- 
szarnicza i drobna chłopska własność ziemska w Rosji» Lenin nao- 
cznie wykazywał robotnikom i chłopom, jak olbrzymie bogactwo 
ziemi znajduje się w rękach obszarników-pasożytów. 30 tysięcy 
wielkich obszarników posiadało blisko 70 milionów dziesięcin ziemi. 
Tyleż ziemi przypadało na 10 milionów zagród chłopskich. Na 
każdego wielkiego obszarnika wypadało przeciętnie po 2.300 dzie- 
sięcin, na każdą zagrodę chłopską, włączając również zagrody ku- 
łackie — przeciętnie po 7 dziesięcin, przy czym 5 milionów drob- 
nych zagród chłopskich, czyli połowa całego chłopstwa, posiadała nie 
więcej niż 1—2 dziesięciny ziemi na zagrodę. Fakty te dowodziły 
w sposób oczywisty, że źródło nędzy i głodu chłopskiego tkwi w 
wielkiej obszarniczej własności ziemskiej, w przeżytkach pańszczy- 



zny, od których chłopstwo może się uwolnić jedynie w drodze re- 
wolucji, kierowanej przez klasę robotniczą. 

Za pośrednictwem związanych z wsią robotników «Prawda» 
przenikała na wieś, budząc do walki rewolucyjnej najbardziej uświa- 
domionych chłopów. 

W okresie stworzenia «Prawdy» nielegalne organizacje socjal- 
demokratyczne znajdowały się całkowicie w rękach bolszewików. 
Z legalnych zaś form organizacji — frakcji dumskiej, prasy, kas 
ubezpieczeniowych, związków zawodowych — mieńszewicy nie byli 
jeszcze całkowicie wyparci. Bolszewicy musieli przeprowadzić zde- 
cydowaną walkę o wyrugowanie likwidatorów z legalnych organi- 
zacji klasy robotniczej. Dzięki «Prawdzie» walka ta uwieńczona 
została powodzeniem. 

W «Prawdzie» ogniskowała się walka o partyjność, o odbudowę 
masowej rewolucyjnej partii robotniczej. «Prawda» skupiała orga- 
nizacje legalne wokół nielegalnych ognisk partii bolszewickiej i skie- 
rowywała ruch robotniczy do jednego określonego celu — do przy- 
gotowania rewolucji. 

«Prawda» miała ogromną ilość korespondentów robotniczych. 
W ciągu jednego tylko roku wydrukowała ona przeszło II tysięcy 
korespondencji robotniczych. Ale «Prawda» nawiązywała łączność 
z masami robotniczymi nie tylko przy pomocy listów i korespon- 
dencyj. Mnóstwo robotników fabrycznych co dnia zachodziło do re- 
dakcji. W redakcji «Prawdy» koncentrowała się znaczna część or- 
ganizacyjnej pracy partii. Tu urządzano spotkania z przedstawicie- 
lami miejscowych komórek partyjnych, tu napływały wiadomości 
o pracy partyjnej w fabrykach, stąd przekazywano partyjne dyrek- 
tywy Komitetu Petersburskiego i Komitetu Centralnego partii. 

W wyniku trwającej dwa i pół roku uporczywej walki z likwi- 
datorami o odbudowę masowej rewolucyjnej partii robotniczej do- 
pięli bolszewicy tego, że latem 1914 roku szło za partią bolszewicką, 
za taktyką «prawdzistowską» cztery piąte aktywnych robotników 
Rosji. Świadczył o tym na przykład fakt, że z ogólnej ilości 7 ty- 
sięcy grup robotniczych, które w 1914 roku przeprowadzały zbiórki 
na gazety robotnicze, 5.600 grup zbierało pieniądze na prasę bolsze- 
wicką, a tylko 1.400 grup — na mieńszewicką. Mieńszewicy mieli 
za to wielu «bogatych przyjaciół» spośród burżuazji liberalnej i inte- 



ligencji burżuazyjnej, którzy dawali przeszło połowę środków pie- 
niężnych potrzebnych na utrzymanie mieńszewickiej gazety. 

Bolszewików nazywano wówczas «prawdzistami». Wraz z 
«Prawdą» wyrastało całe pokolenie proletariatu rewolucyjnego, któ- 
re dokonało później Październikowej Rewolucji Socjalistycznej. 
«Prawda» miała za sobą dziesiątki i setki tysięcy robotników. W la- 
tach przypływu rewolucyjnego (1912—1914) założone zostały moc- 
ne podwaliny masowej partii bolszewickiej, których nie mogły zbu- 
rzyć żadne prześladowania caratu w okresie wojny imperialistycznej. 

«„Prawda" z 1912 roku — to zakładanie fundamentu dla 
zwycięstwa bolszewizmu w roku 1917» (Stalin). 

Drugim ogólnorosyjskim legalnym organem partii była frakcja 
bolszewicka w IV Dumie Państwowej. 

W roku 1912 rząd wyznaczył wybory do IV Dumy. Partia 
nasza przywiązywała dużą wagę do sprawy udziału w wyborach. 
Frakcja socjaldemokratyczna w Dumie oraz gazeta «Prawda» były 
to podstawowe legalne placówki w skali ogólnorosyjskiej, poprzez 
które partia bolszewicka przeprowadzała swą pracę rewolucyjną 
w masach. 

Partia bolszewicka występowała w czasie wyborów do Dumy 
samodzielnie, pod swymi własnymi hasłami, zadając jednocześnie 
ciosy zarówno partiom rządowym jak burżuazji liberalnej (kade- 
tom). Bolszewicy prowadzili kampanię wyborczą pod hasłami re- 
publiki demokratycznej, 8-godzinnego dnia pracy, konfiskaty ziemi 
obszarniczej. 

Wybory do IV Dumy odbywały się na jesieni 1912 roku. Na 
początku października rząd, niezadowolony z przebiegu wyborów 
w Petersburgu, usiłował pogwałcić prawa wyborcze robotników 
w całym szeregu wielkich fabryk. W odpowiedzi na to Komitet 
Petersburski naszej partii, na wniosek tow. Stalina, wezwał robot- 
ników największych fabryk do jednodniowego strajku. Znalazłszy 
się w trudnej sytuacji, rząd musiał się cofnąć i robotnicy otrzymali 
możność wybrania na swych zebraniach tych, których chcieli. Robot- 
nicy w olbrzymiej większości głosowali za ułożonym przez tow. 
Stalina «Nakazem» dla pełnomocników i posła. «Nakaz robotni- 
ków petersburskich dla swego posła robotniczego» przypominał o 
niewykonanych zadaniach 1905 roku. 



«... Sądzimy — powiedziane było w «Nakazie» — że Rosja 
znajduje się w przededniu zbliżających się ruchów masowych, 
być może głębszych niż w piątym roku... Inicjatorem tych 
ruchów będzie, podobnie jak w piątym roku, najbardziej przo- 
dująca klasa społeczeństwa rosyjskiego, proletariat rosyjski. So- 
jusznikiem zaś jego może być jedynie znękane cierpieniami chłop- 
stwo, żywotnie zainteresowane w wyzwoleniu Rosji». 

«Nakaz» głosił, że przyszłe wystąpienia ludu powinny przy- 
brać formę walki na dwa fronty — zarówno przeciwko rządowi 
carskiemu jak też przeciwko burżuazji liberalnej, szukającej ugody 
z caratem. 

Lenin przywiązywał dużą wagę do «Nakazu» nawołującego 
robotników do walki rewolucyjnej. I robotnicy w swych rezolucjach 
przyłączali się do tego wezwania. 

Bolszewicy zwyciężyli w wyborach i od robotników Petersburga 
wybrany został do Dumy tow. Badajew. 

Robotnicy wybierali do Dumy oddzielnie od pozostałych warstw 
ludności (tak zwana kuria robotnicza). Spośród dziewięciu posłów 
z kurii robotniczej sześciu należało do partii bolszewickiej: Bada- 
jew, Pietrowski, Muranow, Samojłow, Szagow i Malinowski (który, 
jak się później okazało, był prowokatorem). Posłowie bolszewiccy 
wybrani zostali przez największe ośrodki przemysłowe, w których 
znajdowało się co najmniej 4/5 klasy robotniczej. Niektórzy zaś 
likwidatorzy wybrani byli nie przez robotników, to znaczy nie 
z kurii robotniczej. Dlatego w Dumie znalazło się 7 likwidatorów 
wobec 6 bolszewików. Początkowo bolszewicy i likwidatorzy utwo- 
rzyli w Dumie wspólną frakcję socjaldemokratyczną. Po uporczy- 
wej walce z likwidatorami, którzy przeszkadzali bolszewikom w 
pracy rewolucyjnej, posłowie-bolszewicy, zgodnie ze wskazówką 
Komitetu Centralnego partii bolszewickiej, wystąpili w paździer- 
niku 1913 roku ze zjednoczonej frakcji socjaldemokratycznej i utwo- 
rzyli samodzielną frakcję bolszewicką. 

Posłowie bolszewiccy występowali w Dumie z przemówieniami 
rewolucyjnymi, w których demaskowali ustrój samowładczy, skła- 
dali do rządu interpelacje w sprawie znęcania się nad robotnikami, 
w sprawie nieludzkiego wyzysku robotników przez kapitalistów. 



Występowali oni w Dumie również w sprawie rolnej, w mowach 
swych nawoływali chłopów do walki przeciwko feudalne] szlachcie 
obszarniczej, demaskowali partię kadecką, która była przeciwna 
konfiskacie ziemi obszarniczej i oddaniu jej chłopom. 

Bolszewicy wnieśli do Dumy Państwowej projekt ustawy o 
8-godzinnym dniu pracy. Projekt nie został naturalnie przyjęty 
przez czarnosecinną Dumę, ale odegrał dużą rolę agitacyjną. 

Frakcja bolszewicka w Dumie była mocno związana z Komite- 
tem Centralnym partii, z Leninem i otrzymywała od niego wska- 
zówki. Kierował nią bezpośrednio podczas swego pobytu w Peters- 
burgu tow. Stalin. 

Nie ograniczając się do pracy w Dumie, posłowie-bolszewicy 
rozwinęli dużą działalność poza Dumą. Wyjeżdżali oni do fabryk, 
jeździli z referatami do ośrodków robotniczych w kraju, urządzali 
tajne zebrania, na których wyjaśniali uchwały partyjne, tworzyli 
nowe organizacje partyjne. Posłowie umiejętnie łączyli działalność 
legalną z pracą nielegalną. 

3. Zwycięstwo bolszewików w organizacjach legalnych. Dalszy 
wzrost ruchu rewolucyjnego. W przededniu wojny imperialisty- 
cznej. 

Partia bolszewików dała w tym okresie godny naśladowania 
przykład, jak należy kierować wszystkimi formami i przejawami 
walki. klasowej proletariatu. Budowała ona organizacje nielegalne. 
Wydawała nielegalne ulotki. Prowadziła konspiracyjną pracę rewo- 
lucyjną wśród mas. Jednocześnie coraz bardziej opanowywała naj- 
rozmaitsze organizacje legalne klasy robotniczej. Partia dążyła do 
tego, by zdobyć związki zawodowe, domy ludowe, uniwersytety 
wieczorowe, kluby, instytucje ubezpieczeniowe. Te legalne organi- 
zacje były od dawna przytułkiem dla likwidatorów. Bolszewicy po- 
prowadzili energiczną walkę o przekształcenie stowarzyszeń legal- 
nych w punkty oparcia dla naszej partii. Łącząc po mistrzowsku 
pracę nielegalną z legalną, bolszewicy opanowali w obu stolicach 
większość zjednoczeń zawodowych. Szczególnie świetne zwycięstwo 
odnieśli bolszewicy w roku 1913 podczas wyborów do zarządu 
związku metalowców w Petersburgu: spośród obecnych na zebra- 



niu 3 tysięcy metalowców zaledwie 150 osób głosowało za likwi- 
datorami. 

To samo trzeba powiedzieć o legalnej organizacji, jaką była 
frakcja socjaldemokratyczna w IV Dumie Państwowej. Chociaż 
mieńszewicy mieli w Dumie 7 posłów, a bolszewicy — 6 posłów, 
to jednak siódemka mieńszewicka, wybrana przeważnie przez okrę- 
gi nierobotnicze, reprezentowała zaledwie 1/5 część klasy robotniczej, 
podczas gdy bolszewicka szóstka, wybrana przez podstawowe ośro- 
dki przemysłowe kraju (Petersburg, Moskwę, Iwanowo-Woznie- 
sieńsk, Kostromę, Jekaterynosław, Charków), reprezentowała prze- 
szło 4/5 klasy robotniczej kraju. Robotnicy uważali za swych posłów 
szóstkę (Badajewa, Pietrowskiego i in.), a nie siódemkę. 

Bolszewikom udało się zdobyć organizacje legalne dlatego, że 
zdołali oni, mimo okrutnych prześladowań caratu i nagonki ze stro- 
ny likwidatorów i trockistów, zachować nielegalną partię i mocną 
dyscyplinę w swych szeregach, dlatego że wytrwale bronili intere- 
sów klasy robotniczej, byli mocno związani z masami i prowadzili 
nieprzejednaną walkę z wrogami ruchu robotniczego. 

Tak więc bolszewicy zwyciężali, mieńszewicy ponosili klęskę 
w organizacjach legalnych na całej linii. Zarówno w dziedzinie 
agitacji z trybuny dumskiej jak w dziedzinie prasy robotniczej i 
w innych legalnych organizacjach mieńszewicy zepchnięci zostali 
na drugi plan. Klasa robotnicza, ogarnięta ruchem rewolucyjnym, 
zdecydowanie zwierała swe szeregi wokół bolszewików odrzucając 
precz mieńszewików. 

Ponadto mieńszewicy okazali się bankrutami w kwestii naro- 
dowej. Ruch rewolucyjny na kresach Rosji wymagał wyraźnego pro- 
gramu w kwestii narodowej. Ale mieńszewicy nie mieli żadnego 
programu, jeśli nie liczyć «autonomii kulturalnej Bundu, która ni- 
kogo nie mogła zadowolić. Tylko bolszewicy mieli marksistowski 
program w kwestii narodowej, wyłożony w artykule tow. Stalina 
«Marksizm i kwestia narodowa» i w artykułach Lenina «O prawie 
narodów do samookreślenia» oraz «Uwagi krytyczne w kwestii 
narodowej». 

Nic dziwnego, że po takich porażkach mieńszewizmu Blok Sierp- 
niowy zaczął trzeszczeć ze wszystkich stron. Sklecony z różnorodnych 
elementów, nie wytrzymał nacisku bolszewików i zaczął się roz- 
padać na części. Blok Sierpniowy, stworzony do walki z bołsze- 



wikami, wkrótce rozpadł się pod ciosami bolszewików. Najpierw 
wycofali się z bloku wpieriodowcy (Bogdanów, Łunaczarski i in.), 
potem wystąpili Łotysze, a potem rozeszli się pozostali. 

Poniósłszy klęskę w walce z bolszewikami, zwrócili się likwida- 
torzy o pomoc do II Międzynarodówki. II Międzynarodówka przy- 
szła im z pomocą. Pod pozorem «pogodzenia» bolszewików z likwi- 
datorami, pod pozorem zaprowadzenia «zgody w partii» II Między- 
narodówka zażądała od bolszewików, by zaprzestali krytykowania 
ugodowej polityki likwidatorów. Ale bolszewicy byli nieprzejednani: 
odmówili podporządkowania się uchwałom oportunistycznej II Mię- 
dzynarodówki i nie zgodzili się na żadne ustępstwa. 

Zwycięstwo bolszewików w organizacjach legalnych nie było i 
nie mogło być przypadkowe. Nie było ono przypadkowe nie tylko 
dlatego, że jedynie bolszewicy posiadali słuszną teorię marksistowska, 
wyraźny program i zahartowaną w walkach rewolucyjną partię 
proletariacką. Nie było ono przypadkowe również dlatego, że zwy- 
cięstwo bolszewików odzwierciedlało coraz większy przypływ rewo- 
lucyjny. 

Ruch rewolucyjny robotników rozwijał się coraz bardziej, ogar- 
niając nowe miasta i dzielnice kraju. Na początku 1914 roku strajki 
robotników nie tylko nie ucichły, ale przeciwnie, zaczęły się rozwijać 
ze wzmożoną siłą. Strajki stawały się coraz bardziej uporczywe, 
ogarniały coraz większą ilość robotników. 9(22) stycznia strajkowało 
210 tysięcy robotników, spośród nich 140 tysięcy — w Petersburgu. 
i maja strajkowało przeszło pół miliona, w tej liczbie w Peters- 
burgu — przeszło 250 tysięcy. Robotnicy wykazywali w strajkach 
niezwykły hart. W fabryce Obuchowskiej w Petersburgu strajk trwał 
przeszło dwa miesiące, w fabryce Lesnera — blisko trzy miesiące. 
Masowe zatrucia w szeregu fabryk Petersburga wywołały strajk irj 
tysięcy robotników, a potem również — demonstracje. Ruch wzrastał 
w dalszym ciągu. Ogółem w ciągu pierwszego półrocza 1914 roku 
(włączając również początek lipca) strajkowało 1.425 tysięcy robot- 
ników. 

W maju zaczął się w Baku strajk powszechny robotników prze- 
mysłu naftowego. Strajk ten przykuł do siebie uwagę całego prole- 
tariatu Rosji. Miał on charakter zorganizowany. 20 czerwca odbyła 
się w Baku demonstracja 20 tysięcy robotników. Policja zastosowała 
wobec robotników bakijskich okrutne środki. Na znak protestu i 



solidarności z robotnikami bakijskimi rozpoczął się strajk w Mos- 
kwie, który przerzucił się do innych dzielnic kraju. 

3(16) lipca w Zakładach Putiłowskich w Petersburgu odbywał się 
wiec w sprawie strajku bakijskiego. Policja strzelała do robotników. 
Wielkie wzburzenie ogarnęło proletariat petersburski. 4 lipca na 
wezwanie Petersburskiego Komitetu partii zastrajkowało w Peters- 
burgu na znak protestu 90 tysięcy robotników, 7 lipca strajkowało 
130 tysięcy, 8 lipca — 150 tysięcy, II lipca — 200 tysięcy 
robotników. 

Wzburzenie ogarnęło wszystkie fabryki, wszędzie odbywały się 
wiece i demonstracje. Doszło do tego, że robotnicy zaczęli budować 
barykady. Budowano barykady również w Baku i w Łodzi. W całym 
szeregu miejscowości policja strzelała do robotników. Dla stłumienia 
ruchu rząd przedsięwziął «nadzwyczajne» środki, stolica została 
przekształcona w obóz wojenny, «Prawda» została zamknięta. 

Ale w tym czasie zjawiła się na scenie nowa siła o diarakterze 
międzynarodowym — wojna imperialistyczna — która miała zmie- 
nić bieg wypadków. Właśnie w czasie lipcowych wypadków rewo- 
lucyjnych przyjechał do Petersburga w celu prowadzenia pertraktacyj 
z carem o rozpoczęcie przyszłej wojny — prezydent francuski Poin- 
care. Po upływie kilku dni Niemcy wypowiedziały Rosji wojnę. 
Rząd carski wykorzystał wojnę w celu rozgromienia organizacji 
bolszewickich i stłumienia ruchu robotniczego. Wojna światowa, 
w której rząd carski szukał zbawienia przed rewolucją, powstrzy- 
mała rozwój rewolucji. 

Krótkie wnioski 

W latach nowego przypływu rewolucyjnego (1912—1914) partia 
bolszewików stanęła na czele ruchu robotniczego i prowadziła go pod 
hasłami bolszewickimi do nowej rewolucji. Partii udało się urze- 
czywistnić połączenie pracy nielegalnej z legalną. Łamiąc opór li- 
kwidatorów i ich przyjaciół—trockistów i otzowistów, partia opano- 
wała wszystkie formy ruchu legalnego i przekształciła organizacje 
legalne w punkty oparcia dla swej pracy rewolucyjnej. 

Walcząc z wrogami klasy robotniczej i ich agentami w ruchu 
robotniczym, partia wzmocniła swe szeregi i rozszerzyła swą łącz- 



ność z klasą robotniczą. Wykorzystując szeroko trybunę dumską 
dla agitacji rewolucyjnej i stworzywszy godną podziwu masową 
gazetę robotniczą «Prawdę», partia wychowała nowe pokolenie 
rewolucyjnych robotników — prawdzistów. Ta warstwa robotników 
dochowała w czasie wojny imperialistycznej wierności sztandarowi 
internacjonalizmu i rewolucji proletariackiej. Warstwa ta stała się 
potem w dniach Rewolucji Październikowej w roku 1917 rdzeniem 
partii bolszewickiej. 

W przededniu wojny imperialistycznej partia kierowała rewo- 
lucyjnymi wystąpieniami klasy robotniczej. Były to awangardowe 
bitwy, przerwane przez wojnę imperialistyczną, bitwy, które 
następnie po trzech latach zostały wznowione, ażeby doprowadzić 
do obalenia caratu. Partia bolszewicka wstępowała w ciężki okres 
wojny imperialistycznej z rozwiniętymi sztandarami internacjona- 
lizmu proletariackiego. 



ROZDZIAŁ VI 

PARTIA BOLSZEWIKÓW W OKRESIE WOJNY 
IMPERIALISTYCZNEJ. DRUGA REWOLUCJA 

W ROSJI 

(Rok 1914—marzec roku 1917) 

I. Wybuch i przyczyny wojny imperialistycznej. 

14(27) lipca 1914 roku rząd carski ogłosił mobilizację powszechną. 
19 lipca (I sierpnia) Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. 

Rosja wkroczyła w okres wojny. 
Na długo jeszcze przed wybuchem wojny Lenin, bolszewicy prze- 

widzieli, że jest ona nieunikniona. Na międzynarodowych zjazdach 
socjalistycznych Lenin zgłaszał wnioski zmierzające do nakreślenia 
rewolucyjnej linii postępowania socjalistów w razie wybuchu wojny. 

Lenin wskazywał, że wojny nieuchronnie towarzyszą kapita- 
lizmowi. Grabieże obcych ziem, podbój i rabunek kolonij, zdobywa- 
nie nowych rynków niejednokrotnie były powodem zaborczych wojen 
państw kapitalistycznych. Wojna jest dla krajów kapitalistycznych 
stanem tak naturalnym i legalnym jak wyzysk klasy robotniczej. 

Wojny stały się zwłaszcza nieuniknione, gdy kapitalizm w końcu 
XIX i na początku XX wieku ostatecznie przerósł w najwyższą i 
ostatnią fazę swego rozwoju — w imperializm. W epoce imperializmu 
decydującą rolę w życiu państw kapitalistycznych zaczęły odgry- 
wać potężne zjednoczenia (monopole) kapitalistów i banki. Gospo- 
darzem w państwach kapitalistycznych stał się kapitał finansowy. Ka- 
pitał finansowy wymagał nowych rynków, podboju nowych kolonii, 
nowych terenów dla wywozu kapitału, nowych źródeł surowców. 



Ale już w końcu wieku XIX cały obszar kuli ziemskiej podzie- 
lony był pomiędzy państwa kapitalistyczne. Rozwój zaś kapitalizmu 
odbywa się w epoce imperializmu w najwyższym stopniu nierówno- 
miernie i skokami: jedne kraje, które przedtem były na pierwszym 
miejscu, rozwijają swój przemysł stosunkowo powoli, inne, dawniej 
zacofane, szybkimi skokami doganiają je i prześcigają. Zmieniało się 
ustosunkowanie ekonomicznych i zbrojnych sił państw imperialisty- 
cznych. Powstawało dążenie do nowego podziału świata. Walka o 
nowy podział świata nieuchronnie prowadziła do wojny imperiali- 
stycznej. Wojna 1914 roku była wojną o nowy podział świata i sfer 
wpływów. Wszystkie państwa imperialistyczne na długo przedtem 
przygotowywały tę wojnę. Winowajcami jej byli imperialiści wszy- 
stkich krajów. 

W szczególności przygotowywały tę wojnę, z jednej strony, 
Niemcy i Austria, z drugiej zaś — Francja, Anglia i zależna od nich 
Rosja. W roku 1907 zawarte zostało Trójporozumienie, czyli En- 
tenta — sojusz Anglii, Francji i Rosji. Drugi sojusz imperialistyczny 
zawarły między sobą Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Ale na po- 
czątku wojny 1914 roku Włochy wycofały się z tego sojuszu, a następ- 
nie przyłączyły się do Ententy. Niemcy i Austro-Węgry poparte 
zostały przez Bułgarię i Turcję. 

Przygotowując się do wojny imperialistycznej, Niemcy zamierzały 
odebrać Anglii i Francji ich kolonie, Rosji — Ukrainę, Polskę, Kraj 
Nadbałtycki. Przez zbudowanie Kolei Bagdadzkiej Niemcy zagra- 
żały panowaniu Anglii na Bliskim Wschodzie. Anglia obawiała 
się wzrostu niemieckich zbrojeń morskich. 

Rosja carska dążyła do rozbioru Turcji, marzyła o podboju cieś- 
nin wiodących z Morza Czarnego do Morza Śródziemnego (Darda- 
nele), o podboju Konstantynopola. Do planów rządu carskiego wcho- 
dziło również zagarnięcie Galicji — części składowej Austro-Węgier. 

Anglia chciała zniszczyć przy pomocy wojny swego niebezpiecz- 
nego konkurenta — Niemcy, których towary zaczęły przed wojną 
coraz bardziej wypierać towary angielskie z rynku światowego. Po- 
nadto Anglia chciała odebrać Turcji Mezopotamię, Palestynę i mocno 
osiąść w Egipcie. 

Kapitaliści francuscy dążyli do zabrania Niemcom obfitującego 
w węgiel i żelazo Zagłębia Saary oraz Alzacji i Lotaryngii, które 
Niemcy odebrały Francji podczas wojny 1870—1871 roku. 



Do wojny imperialistycznej doprowadziły więc wielkie przeci- 
wieństwa między dwiema grupami państw kapitalistycznych. 

Ta grabieżcza wojna o nowy podział świata zahaczała o interesy 
wszystkich krajów imperialistycznych i dlatego później wciągnięte 
zostały do niej Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki i szereg innych 
państw. 

Wojna ogarnęła cały świat. 
Burżuazja przygotowywała wojnę imperialistyczną w głębokiej 

tajemnicy przed swymi ludami. Kiedy wojna wybuchła, każdy rząd 
imperialistyczny usiłował dowieść, że to nie on napadł na sąsiadów, 
lecz że sam został napadnięty. Burżuazja oszukiwała lud ukrywając 
prawdziwe cele wojny, jej imperialistyczny, zaborczy charakter. 
Każdy rząd imperialistyczny twierdził, że prowadzi wojnę w obronie 
ojczyzny. 

Oportuniści z II Międzynarodówki pomagali burżuazji w oszu- 
kiwaniu ludu. Socjaldemokraci z II Międzynarodówki nikczemnie 
zdradzili sprawę socjalizmu, sprawę międzynarodowej solidarności 
proletariatu. Nie tylko nie wystąpili przeciwko wojnie, ale przeciw- 
nie, zasłaniając się hasłem obrony ojczyzny pomagali burżuazji pod- 
żegać robotników i chłopów jednych państw, biorących udział 
w wojnie, przeciwko drugim. 

Nie było przypadkiem, że Rosja wystąpiła w wojnie imperialisty- 
cznej po stronie Ententy — po stronie Francji i Anglii. Trzeba wziąć 
pod uwagę, że przed rokiem 1914 najważniejsze gałęzie przemysłu 
Rosji znajdowały się w rękach kapitału cudzoziemskiego, przeważnie 
francuskiego, angielskiego i belgijskiego, czyli krajów Ententy. Naj- 
ważniejsze huty metalowe w Rosji znajdowały się w rękach kapita- 
listów francuskich. Trzy czwarte (72 procent) całego hutnictwa me- 
talowego uzależnione były od kapitału cudzoziemskiego. Taka sama 
była sytuacja w przemyśle węglowym — w Zagłębiu Donieckim. 
Około połowy produkcji ropy naftowej znajdowało się w rękach ka- 
pitału angielsko-francuskiego. Znaczna część zysków z przemysłu 
rosyjskiego szła do banków zagranicznych, przeważnie — angielsko- 
francuskich. Wszystko to i w dodatku miliardowe pożyczki, za- 
ciągnięte przez carat we Francji i Anglii, przykuły carat do impe- 
rializmu angielsko-francuskiego, przekształciły Rosję w państwo 
zmuszone do płacenia tym krajom haraczu, w ich półkolonię. 

Przystępując do wojny burżuazja rosyjska spodziewała się, że po- 



prawi swoje interesy: zdobędzie nowe rynki, wzbogaci się na zamó- 
wieniach i dostawach wojennych, a zarazem, wykorzystując sytuację 
wojenną stłumi ruch rewolucyjny. 

Rosja carska przystąpiła do wojny nie będąc do niej przygoto- 
wana. Przemysł Rosji pozostawał ogromnie w tyle poza innymi kra- 
jami kapitalistycznymi. W Rosji przeważały stare fabryki ze zuży- 
tymi maszynami. Rolnictwo, wobec na wpół pańszczyźnianego cha- 
rakteru władania ziemią oraz zubożenia, ruiny mas chłopskich, nie 
mogło stanowić mocnej podstawy ekonomicznej dla prowadzenia 
długotrwałej wojny. 

Car opierał się głównie na półfeudalnej szlachcie obszarniczej. 
Wielcy obszarnicy-czarnosecińcy, zblokowani z wielkimi kapitali- 
stami, panoszyli się w kraju i w Dumie Państwowej. Udzielali oni 
całkowitego poparcia wewnętrznej i zagranicznej polityce rządu car- 
skiego. Imperialistyczna burżuazja rosyjska pokładała nadzieje w ab- 
solutyzmie carskim jako w opancerzonej pięści, która z jednej strony 
mogła jej zapewnić zdobycie nowych rynków i nowych obszarów, 
ż drugiej zaś — tłumić ruch rewolucyjny robotników i chłopów. 

Partia liberalnej burżuazji — kadeci — udawała opozycję, ale 
politykę zagraniczną rządu carskiego popierała bez zastrzeżeń. 

Drobnomieszczańskie partie eserowców i mieńszewików, zasłania- 
jąc się sztandarem socjalizmu, od samego początku wojny pomagały 
burżuazji w oszukiwaniu ludu, w ukrywaniu imperialistycznego, 
grabieżczego charakteru wojny. Głosiły konieczność obrony, konie- 
czność ratowania «ojczyzny» burżuazyjnej przed «barbarzyńcami 
pruskimi», popierały politykę «pokoju społecznego» i pomagały w ten 
sposób rządowi cara rosyjskiego prowadzić wojnę, podobnie jak 
socjaldemokraci niemieccy pomagali rządowi cesarza niemieckiego 
prowadzić wojnę przeciwko «barbarzyńcom rosyjskim». 

Jedynie tylko partia bolszewików pozostała wierna wielkiemu 
sztandarowi rewolucyjnego internacjonalizmu, trwając nieugięcie na 
marksistowskim stanowisku zdecydowanej walki przeciwko samo- 
władztwu carskiemu, przeciw obszarnikom i kapitalistom, przeciwko 
wojnie imperialistycznej. Partia bolszewików od pierwszych dni 
wojny stała na stanowisku, że wojna została rozpoczęta nie w obronie 
ojczyzny, lecz celem zaboru obcych ziem, celem ograbienia obcych 
narodów w interesach obszarników i kapitalistów, że robotnicy po- 
winni wypowiedzieć zdecydowaną wojnę tej wojnie. 



Klasa robotnicza popierała partię bolszewików. 
Wprawdzie burżuazyjno-patriotyczny czad, który ogarnął na 

początku wojny inteligencję oraz kułackie warstwy chłopstwa, do- 
tknął również pewnej części robotników. Ale byli to przeważnie 
członkowie chuligańskiego «Związku Narodu Rosyjskiego» oraz część 
robotników zbliżonych do eserowców i mieńszewików. Oczywiście, 
nie odzwierciedlali oni i nie mogli odzwierciedlać nastrojów klasy ro- 
botniczej. Te same żywioły uczestniczyły również w szowinisty- 
cznych manifestacjach burżuazji, zorganizowanych w pierwszych 
dniach wojny przez rząd carski. 

2. Przejście partyj II Międzynarodówki na stronę własnych rządów 
imperialistycznych. Rozpadnięcie się II Międzynarodówki na 
poszczególne partie socjalszowinistyczne. 

Lenin niejednokrotnie ostrzegał przed oportunizmem II Między- 
narodówki i chwiejnością jej wodzów. Nieustannie dowodził, że wo- 
dzowie II Międzynarodówki są tylko w słowach przeciwnikami 
wojny, że jeśli wojna wybuchnie, to mogą zmienić swe stanowisko i 
przerzucić się na stronę imperialistycznej burżuazji, mogą się stać 
zwolennikami wojny. Przewidywania Lenina znalazły potwierdzenie 
zaraz w pierwszych dniach po wybuchu wojny. 

W roku 1910 na kongresie II Międzynarodówki w Kopenhadze 
powzięta została uchwała, że socjaliści powinni głosować w parla- 
mentach przeciwko kredytom wojennym. W roku 1912 podczas 
wojny na Bałkanach światowy kongres II Międzynarodówki w Bazy- 
lei oświadczył, że robotnicy wszystkich krajów uważają za zbrodnię 
strzelać do siebie nawzajem dla przysporzenia zysków kapitalistom. 
Tak brzmiały słowa, rezolucje. 

Ale gdy uderzył grom wojny imperialistycznej i trzeba było te 
uchwały wcielić w życie, wówczas wodzowie II Międzynarodówki 
okazali się zdrajcami, sprzeniewierzyli się proletariatowi, okazali się 
sługusami burżuazji — stali się zwolennikami wojny. 

4 sierpnia 1914 roku socjaldemokracja niemiecka głosowała w par- 
lamencie za kredytami wojennymi, za poparciem wojny imperialisty- 
cznej. To samo zrobiła przytłaczająca większość socjalistów we 
Francji, Anglii, Belgii i innych krajach. 



II Międzynarodówka przestała istnieć. Rozpadła się faktycznie 
na poszczególne partie socjalszowinistyczne, walczące jedna prze- 
ciwko drugiej. 

Wodzowie partii socjalistycznych zdradzili proletariat i przeszli 
na stanowisko socjalszowinizmu i obrony burżuazji imperialisty- 
cznej. Pomagali oni rządom imperialistycznym tumanić klasę robot- 
niczą i zatruwać ją jadem nacjonalizmu. Ci socjalzdrajcy zaczęli 
pod hasłami obrony ojczyzny podjudzać robotników niemieckich 
przeciwko francuskim, a robotników angielskich i francuskich — 
przeciwko niemieckim. Tylko nieznaczna mniejszość II Międzynaro- 
dówki pozostała na pozycjach internacjonalistycznych i poszła przeciw 
prądowi, wprawdzie niezupełnie pewnie i niezupełnie zdecydowanie, 
ale jednak przeciwko prądowi. 

Jedynie partia bolszewików od razu, bez wahania podniosła 
sztandar zdecydowanej walki przeciwko wojnie imperialistycznej. 
W swych tezach o wojnie, napisanych na jesieni 1914 roku, Lenin 
wskazywał, że upadek II Międzynarodówki nie jest rzeczą przy- 
padku. II Międzynarodówkę doprowadzili do zguby oportuniści, 
przed którymi dawno już ostrzegali najlepsi przedstawiciele rewo- 
lucyjnego proletariatu. 

Partie II Międzynarodówki już przed wojną zarażone były opor- 
tunizmem. Oportuniści otwarcie głosili wyrzeczenie się walki rewo- 
lucyjnej, głosili teorię «pokojowego wrastania kapitalizmu w socja- 
lizm». II Międzynarodówka nie chciała walczyć z oportunizmem, 
była za zgodą z oportunizmem i dała mu możność wzmocnienia się, 
II Międzynarodówka, uprawiając politykę pojednawczą w stosunku 
do oportunizmu, stała się sama oportunistyczną. 

Burżuazja imperialistyczna przy pomocy większej płacy zarob- 
kowej i innych ochłapów systematycznie przekupywała górne war- 
stwy wykwalifikowanych robotników, tak zwaną arystokrację ro- 
botniczą, przeznaczając na to część zysków czerpanych z kolonij, 
z wyzysku krajów zacofanych, Z tych warstw robotników pochodziło 
wielu kierowników związków zawodowych i kooperatyw, radnych 
samorządowych i posłów do parlamentu, pracowników prasy i orga- 
nizacji socjaldemokratycznych. W czasie wojny ludzie ci, w obawie 
przed utratą swego stanowiska, stali się przeciwnikami rewolucji, 
stali się najbardziej zaciekłymi obrońcami własnej burżuazji, włas- 
nych rządów imperialistycznych. 



Oportuniści stali się socjalszowinistami. 
Socjalszowiniści, a wśród nich rosyjscy mieńszewicy i eserowcy, 

głosili zgodę klasową pomiędzy robotnikami a burżuazją wewnątrz 
kraju oraz wojnę z innymi narodami na zewnątrz kraju. Wprowa- 
dzali masy w błąd co do tego, kto jest istotnym winowajcą wojny, 
oświadczając, że burżuazją ich kraju winy za wybuch wojny nie po- 
nosi. Wielu socjalszowinistów zostało ministrami imperialistycznych 
rządów swych krajów. 

Niemniej niebezpieczni dla sprawy proletariatu byli ukryci socjal- 
szowiniści, tak zwani centryści. Centryści — Kautsky, Trocki, Mar- 
tow i inni usprawiedliwiali i bronili jawnych socjalszowinistów, a 
więc podobnie jak socjalszowiniści zdradzali proletariat, osłaniając 
swą zdradę «lewicowymi» frazesami o walce z wojną, obliczonymi 
na oszukanie klasy robotniczej. W rzeczywistości centryści popierali 
wojnę, propozycja bowiem centrystów, by nie głosować przeciwko 
kredytom wojennym, a podczas głosowania nad tymi kredytami po- 
przestać na wstrzymaniu się od głosu — oznaczała popieranie wojny. 
Tak samo jak socjalszowiniści żądali oni wyrzeczenia się walki 
klasowej podczas wojny, by nie przeszkadzać własnemu rządowi im- 
perialistycznemu w prowadzeniu wojny. Centrysta Trocki we wszyst- 
kich najważniejszych zagadnieniach wojny i socjalizmu występował 
przeciwko Leninowi, przeciwko partii bolszewickiej. 

Lenin zaczął od pierwszych dni wojny skupiać siły w celu stwo- 
rzenia nowej, III Międzynarodówki. Już w listopadzie 1914 roku 
w swym manifeście przeciwko wojnie KC partii bolszewickiej wysu- 
nął zadanie stworzenia III Międzynarodówki zamiast II Między- 
narodówki, która haniebnie zbankrutowała. 

W lutym 1915 roku w Londynie na konferencji socjalistów kra- 
jów Ententy wystąpił z polecenia Lenina tow. Litwinów. Litwinów 
zażądał wystąpienia socjalistów (Vanderweldego, Sembata, Guesde'a) 
z burżuazyjnych rządów Belgii i Francji oraz całkowitego zerwania 
z imperialistami, wyrzeczenia się współpracy z nimi. Żądał on od 
wszystkich socjalistów prowadzenia zdecydowanej walki przeciwko 
własnym rządom imperialistycznym i potępienia głosowania za kre- 
dytami wojennymi. Ale głos Litwinowa na tej konferencji prze- 
brzmiał bez echa. 

Na początku września 1915 roku zebrała się w Zimmerwaldzie 
pierwsza konferencja internacjonalistów. Lenin, nazywał tę kon- 



ferencję «pierwszym krokiem» w rozwoju ruchu międzynarodowego 
przeciwko wojnie. Lenin utworzył na tej konferencji grupę Lewicy 
Zimmerwaldzkiej, lecz spośród tej Lewicy Zimmerwaldzkiej jedynie 
słuszne, całkowicie konsekwentne stanowisko antywojenne zajmo- 
wała tylko partia bolszewików z Leninem na czele. Lewica Zimmer- 
waldzka wydawała w języku niemieckim czasopismo «Vorbote» 
(Zwiastun), które drukowało artykuły Lenina. 

W roku 1916 udało się zwołać we wsi szwajcarskiej Kienthalu 
drugą konferencję internacjonalistów. Otrzymała ona nazwę Drugiej 
Konferencji Zimmerwaldzkiej. W tym okresie we wszystkich prawie 
krajach wyodrębniły się już grupy internacjonalistów, wyraźniej za- 
rysował się rozłam między elementami internacjonalistycznymi a 
socjalszowinistami. Co najważniejsze — same masy poszły w tym 
czasie bardziej na lewo pod wpływem wojny i klęsk przez nią spo- 
wodowanych. Manifest kienthalski opracowany został w wyniku 
porozumienia różnych grup, jakie między sobą walczyły na konfe- 
rencji. Stanowił on krok naprzód w porównaniu z manifestem zim- 
merwaldzkim. 

Ale i konferencja kienthalska nie przyjęła zasadniczych postula- 
tów polityki bolszewików: przekształcenia wojny imperialistycznej 
w wojnę domową, porażki w wojnie własnych rządów imperialisty- 
cznych, zorganizowania III Międzynarodówki. Niemniej jednak kon- 
ferencja kienthalska przyczyniła się do wyodrębnienia elementów in- 
ternacjonalistycznych, z których się później utworzyła III Między- 
narodówka Komunistyczna. 

Lenin krytykował błędy niekonsekwentnych internacjonalistów 
spośród lewicowych socjaldemokratów, takich jak Róża Luksemburg, 
Karol Liebknecht, ale jednocześnie pomagał im w zajęciu słusznego 
stanowiska. 

3. Teoria i taktyka partii bolszewickiej w zagadnieniach wojny, 
pokoju i rewolucji. 

Bolszewicy nie byli zwykłymi pacyfistami (zwolennikami po- 
koju), wzdychającymi do pokoju i ograniczającymi się do propago- 
wania pokoju, jak to czyniła większość lewicowych socjaldemokra- 
tów. Bolszewicy byli zwolennikami czynnej rewolucyjnej walki o 



pokój aż do obalenia władzy wojującej burżuazji imperialistycznej 
włącznie. Bolszewicy wiązali sprawę pokoju ze sprawą zwycięstwa 
rewolucji proletariackiej uważając, że najpewniejszym środkiem dla 
zakończenia wojny i zdobycia sprawiedliwego pokoju, pokoju bez 
aneksyj i kontrybucyj — jest obalenie władzy imperialistycznej 
burżuazji. 

Mieńszewicko-eserowskiej polityce wyrzeczenia się rewolucji i 
zdradzieckiemu hasłu zachowania podczas wojny «pokoju społeczne- 
go» — przeciwstawili bolszewicy hasło «przekształcenia wojny im- 
perialistycznej w wojnę domową». Hasło to oznaczało, że jeśli masy 
pracujące, a wśród nich uzbrojeni robotnicy i chłopi, odziani w mun- 
dury żołnierskie, chcą się uratować od wojny i uzyskać sprawiedliwy 
pokój, to masy te powinny skierować broń przeciwko własnej burżua- 
zji i obalić jej władzę. 

Mieńszewicko-eserowskiej polityce obrony burżuazyjnej ojczy- 
zny bolszewicy przeciwstawili politykę «klęski własnego rządu, 
w wojnie imperialistycznej». Oznaczało to, że trzeba głosować prze- 
ciw kredytom wojennym, stworzyć nielegalne organizacje rewolu- 
cyjne w armii, popierać bratanie się żołnierzy na froncie i organi- 
zować rewolucyjne wystąpienia robotników i chłopów przeciwko 
wojnie, przekształcając je w powstanie przeciwko własnemu rzą- 
dowi imperialistycznemu. 

Bolszewicy uważali, że najmniejszym złem dla ludu w wojnie 
imperialistycznej byłaby klęska wojenna rządu carskiego, ułatwiłaby 
ona bowiem zwycięstwo ludu nad caratem i pomyślną walkę klasy 
robotniczej o wyzwolenie z niewoli kapitalistycznej, i pozbycie się 
wojen imperialistycznych. Lenin uważał przy tym, że politykę klęski 
własnego rządu imperialistycznego powinni przeprowadzać nie tylko 
rewolucjoniści rosyjscy, ale również rewolucyjne partie klasy robot- 
niczej wszystkich krajów biorących udział w wojnie. 

Bolszewicy nie byli przeciwnikami wszelkiej wojny. Byli prze- 
ciwnikami tylko wojny zaborczej, imperialistycznej. Bolszewicy 
uważali, że istnieją dwa rodzaje wojen: 

a) wojna sprawiedliwa, nie zaborcza, wojna wyzwoleńcza, ma- 
jąca na celu bądź obronę narodu przed napadem z zewnątrz i przed 
usiłowaniem ujarzmienia go, bądź wyzwolenie ludu z niewoli kapi- 
talistycznej, bądź też, wreszcie, wyzwolenie kolonij i krajów za- 
leżnych spod ucisku imperialistycznego, i 



b) wojna niesprawiedliwa, zaborcza, mająca na celu podbój i 
ujarzmienie obcych krajów, obcych narodów. 

Wojnę pierwszego rodzaju bolszewicy popierali. Co się zaś tyczy 
wojny drugiego rodzaju, to uważali, że należy przeciwko niej pro- 
wadzić zdecydowaną walkę aż do rewolucji i obalenia własnego 
rządu imperialistycznego włącznie. 

Olbrzymie znaczenie dla klasy robotniczej całego świata posia- 
dały prace teoretyczne Lenina z czasów wojny. Na wiosnę 1916 roku 
Lenin napisał pracę: «Imperializm jako najwyższe stadium kapita- 
lizmu». W książce tej Lenin wykazał, że imperializm — jest to 
najwyższe stadium kapitalizmu, kiedy zdążył on już z kapitalizmu 
«postępowego» przeobrazić się w kapitalizm pasożytniczy, w kapi- 
talizm gnijący, że imperializm — to kapitalizm umierający. Nie 
znaczyło to oczywiście, że kapitalizm obumrze sam, bez rewolucji 
proletariackiej, że sam zgnije na pniu. Lenin uczył zawsze, że bez 
rewolucji klasy robotniczej nie można obalić kapitalizmu. Dlatego 
też, określając imperializm jako kapitalizm umierający, Lenin jed- 
nocześnie wykazał w tej książce, że «imperializm — to przeddzień 
socjalnej rewolucji proletariatu». 

Lenin wykazał, że ucisk kapitalistyczny w epoce imperializmu coraz 
bardziej się wzmaga, że w warunkach imperializmu rośnie wzburzenie 
proletariatu przeciwko podstawom kapitalizmu, narastają elementy 
wybuchu rewolucyjnego wewnątrz krajów kapitalistycznych. 

Lenin wykazał, że w epoce imperializmu zaostrza się kryzys 
rewolucyjny w krajach kolonialnych i zależnych, narastają elementy 
buntu przeciw imperializmowi, narastają czynniki wojny wyzwo- 
leńczej przeciw imperializmowi. 

Lenin wykazał, że w warunkach imperializmu nierównomierność 
rozwoju i przeciwieństwa kapitalizmu szczególnie się zaostrzyły, że 
walka o rynki zbytu towarów i rynki wywozu kapitału, walka o 
kolonie, o źródła surowców z konieczności powoduje powtarzające 
się co pewien czas wojny imperialistyczne o nowy podział świata. 

Lenin wykazał, że właśnie wskutek tego nierównomiernego roz- 
woju kapitalizmu wybuchają wojny imperialistyczne, które osła- 
biają siły imperializmu i umożliwiają przerwanie frontu imperia- 
listycznego tam, gdzie okaże się on najsłabszy. 



Na podstawie wszystkich tych przesłanek Lenin doszedł do wnio- 
sku, że zupełnie możliwe jest przerwanie przez proletariat frontu 
imperialistycznego w jakimś jednym miejscu albo w kilku miejscach, 
że możliwe jest zwycięstwo socjalizmu początkowo w kilku krajach 
albo nawet w jednym, z osobna wziętym kraju, że jednoczesne zwy- 
cięstwo socjalizmu we wszystkich krajach jest na skutek nierówno- 
miernego rozwoju kapitalizmu w tych krajach — niemożliwe, że 
socjalizm zwycięży początkowo w jednym albo w kilku krajach, 
pozostałe zaś kraje w ciągu pewnego czasu pozostaną krajami 
burżuazyjnymi. 

Oto sformułowanie tego genialnego wniosku, dane przez Lenina 
w dwóch różnych artykułach, napisanych w okresie wojny imperia- 
listycznej: 

1) «Nierównomierność rozwoju ekonomicznego i politycz- 
nego to prawo bezwzględne, właściwe kapitalizmowi. Stąd wy- 
nika, że możliwe jest zwycięstwo socjalizmu początkowo w nie- 
wielu lub nawet w jednym, z osobna wziętym kraju kapitali- 
stycznym. Zwycięski proletariat tego kraju, wywłaszczywszy ka- 
pitalistów i zorganizowawszy u siebie produkcję socjalistyczną, 
przeciwstawiłby się pozostałemu światu, światu kapitalistyczne- 
mu pociągając ku sobie klasy uciskane innych krajów...» (Z arty- 
kułu «O haśle Stanów Zjednoczonych Europy», napisanego w 
sierpniu 1915 roku. Lenin, pol. wyd. dwutomowe, t. I, 
str. 868). 

2) «Rozwój kapitalizmu odbywa się w różnych krajach w 
najwyższym stopniu nierównomiernie. Nie może też być inaczej 
w warunkach produkcji towarowej. Stąd nieodzowny wniosek: 
socjalizm nie może zwyciężyć równocześnie we wszystkich kra- 
jach. Zwycięży on początkowo w jednym lub w kilku krajach, 
pozostałe zaś w ciągu pewnego czasu pozostaną krajami burżua- 
zyjnymi lub przedburżuazyjnymi. Będzie to musiało wywołać nie 
tylko tarcia, lecz również bezpośrednie dążenie burżuazji in- 
nych krajów do rozgromienia zwycięskiego proletariatu państwa 
socjalistycznego. W takich wypadkach wojna z naszej strony by- 
łaby uzasadniona i sprawiedliwa. Byłaby to wojna o socjalizm, 
o wyzwolenie innych ludów spod jarzma burżuazji» (Z artykułu 
«Program wojenny rewolucji proletariackiej», napisanego na je- 



sieni 1916 roku. Lenin, pol. wyd. dwutomowe, t. I, str. 
995). 
Była to nowa, wykończona teoria rewolucji socjalistycznej, teoria 

możliwości zwycięstwa socjalizmu w poszczególnych krajach, wa- 
runków tego zwycięstwa, perspektyw tego zwycięstwa, teoria, której 
podstawy nakreślone zostały przez Lenina już w roku 1905 w bro- 
szurze «Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej». 

Teoria ta z gruntu różniła się od stanowiska rozpowszechnionego 
wśród marksistów w okresie kapitalizmu przedimperialistycznego, 
kiedy marksiści uważali, że zwycięstwo socjalizmu w jednym jakimś 
kraju jest niemożliwe, że zwycięstwo socjalizmu zostanie osiągnięte 
we wszystkich krajach cywilizowanych jednocześnie. Na podstawie 
materiałów faktycznych o kapitalizmie imperialistycznym, podanych 
w swej słynnej książce «Imperializm jako najwyższe stadium kapi- 
talizmu», Lenin obalił to stanowisko jako przestarzałe i dał nowe 
nastawienie teoretyczne, według którego jednoczesne zwycięstwo 
socjalizmu we wszystkich krajach uważane jest za niemożliwe, zwy- 
cięstwo zaś socjalizmu w jednym, z osobna wziętym kraju kapitali- 
stycznym uznane zostaje za możliwe. 

Nieocenione znaczenie leninowskiej teorii rewolucji socjalisty- 
cznej polega nie tylko na tym, że wzbogaciła ona marksizm w nową 
teorię i rozwinęła go. Znaczenie jej polega również na tym, że daje 
ona rewolucyjną perspektywę proletariuszom poszczególnych kra- 
jów, budzi ich inicjatywę w sprawie natarcia na własną burżuazję 
narodową, uczy ich wykorzystywać sytuację wojenną w celu zorga- 
nizowania takiego natarcia i wzmacnia w nich wiarę w zwycięstwo 
rewolucji proletariackiej. 

Takie było teoretyczne i taktyczne stanowisko bolszewików w 
sprawie wojny, pokoju i rewolucji. 

Stanowisko to było podstawą praktycznej działalności bolsze- 
wików w Rosji. 

Mimo okrutnych prześladowań policyjnych, bolszewiccy posło- 
wie do Dumy — Badajew, Pietrowski, Muranow, Samojłow, Szagow 
dokonali na początku wojny objazdu szeregu organizacji, w któ- 
rych wygłaszali referaty o stosunku bolszewików do wojny i rewo- 
lucji. W listopadzie 1914 roku zwołana została narada frakcji bol- 
szewickiej w Dumie Państwowej celem omówienia kwestii stosunku 



do wojny. Na trzeci dzień zebranie to zostało w pełnym składzie 
aresztowane. Sąd skazał wszystkich posłów na pozbawienie praw i 
zesłanie na osiedlenie w Syberii Wschodniej. Rząd carski oskarżał 
bolszewickich posłów do Dumy Państwowej «o zdradę stanu». 

Na sądzie zarysował się obraz działalności posłów do Dumy, 
działalności, która przynosiła zaszczyt naszej partii. Posłowie-bol- 
szewicy zachowywali się mężnie na sądzie carskim przekształcając 
go w trybunę, z której demaskowali zaborczą politykę caratu. 

Zupełnie inaczej zachowywał się pociągnięty do odpowiedzial- 
ności w tej sprawie Kamieniew. Z tchórzostwa wyrzekł się on zaraz 
przy pierwszym niebezpieczeństwie polityki partii bolszewickiej. 
Kamieniew oświadczył na sądzie, że się nie zgadza z bolszewikami 
w sprawie wojny, i prosił, by na dowód prawdy wezwano na 
świadka mieńszewika Jordańskiego. 

Dużej pracy dokonali bolszewicy w walce przeciw komitetom 
przemysłowo-wojennym, które obsługiwały potrzeby wojenne, prze- 
ciw usiłowaniom mieńszewików, zmierzających do podporządkowa- 
nia robotników wpływom burżuazji imperialistycznej. Burżuazji 
ogromnie zależało na tym, żeby przedstawić wobec wszystkich 
wojnę imperialistyczną jako wojnę całego narodu. Podczas wojny 
burżuazja uzyskała duży wpływ na sprawy państwowe stwarzając 
własną organizację ogólnorosyjską — związek ziemstw i miast. 
Chciała ona podporządkować swemu kierownictwu i wpływom 
również i robotników. Wymyśliła na to sposób — utworzenie «grup 
robotniczych» przy komitetach przemysłowo-wojennych. Mieńsze- 
wicy podchwycili tę ideę burżuazji. Burżuazja była zainteresowana 
w tym, by wciągnąć do tych przemysłowo-wojennych komitetów 
przedstawicieli robotników, którzy by agitowali wśród mas robot- 
niczych za koniecznością zwiększenia wydajności pracy w fabrykach 
pocisków, armat, karabinów, nabojów i innych zakładach prze- 
mysłowych wykonujących zamówienia wojenne. «Wszystko dla woj- 
ny, wszyscy na wojnę» — oto jakie było hasło burżuazji. W rzeczy- 
wistości hasło to oznaczało: «wzbogacaj się, ile się da, na dostawach 
wojennych i na podboju obcych ziem». Mieńszewicy brali czynny 
udział w tym pseudopatriotycznym przedsięwzięciu, zainicjowanym 
przez burżuazję. Pomagając kapitalistom usilnie agitowali oni wśród 
robotników za braniem udziału w wyborach «grup robotniczych» 
przy komitetach przemysłowo-wojennych. Bolszewicy byli przeciwni 



temu szkodliwemu przedsięwzięciu. Byli oni za bojkotem komitetów 
przemysłowo-wojennych i skutecznie przeprowadzali ten bojkot. 
Jednakże część robotników wzięła mimo to udział w działalności 
komitetów przemysłowo-wojennych pod kierownictwem znanego 
mieńszewika Gwozdiewa i prowokatora Abrosimowa. Kiedy zaś peł- 
nomocnicy robotników zebrali się we wrześniu 1915 roku dla prze- 
prowadzenia ostatecznych wyborów do «grup robotniczych» przy 
komitetach przemysłowo-wojennych, to okazało się, że większość 
pełnomocników jest przeciwna braniu udziału w tych komitetach. 
Większość przedstawicieli robotniczych powzięła ostrą uchwałę prze- 
ciwko braniu udziału w komitetach przemysłowo-wojennych oświad- 
czając, że robotnicy stawiają sobie za zadanie — walczyć o pokój, 
o obalenie caratu. 

Dużej pracy dokonali bolszewicy również w armii i flocie. Wy- 
jaśniali oni masom żołnierzy i marynarzy, kto ponosi winę za niesły- 
chane okropności wojny i cierpienia ludu, wyjaśniali, że jedynym 
wyjściem z rzezi imperialistycznej jest dla ludu rewolucja. Bolsze- 
wicy tworzyli komórki w armii i flocie, na froncie i w oddziałach na 
tyłach; rozpowszechniali ulotki nawołujące do walki przeciwko wojnie. 

W Kronsztadcie bolszewicy stworzyli «Główny Kolektyw Kron- 
sztadzkiej Organizacji Wojskowej», który utrzymywał ścisłą łą- 
czność z Piotrogrodzkim Komitetem partii. Przy Piotrogrodzkim 
Komitecie partii stworzono organizację wojskową do pracy wśród 
załogi. W sierpniu 1916 roku naczelnik piotrogrodzkiej ochrany do- 
nosił, że w «Kolektywie kronsztadzkim sprawa postawiona jest 
bardzo poważnie, konspiracyjnie i wszyscy uczestnicy — to ludzie 
milczący i ostrożni. Kolektyw ten posiada przedstawicieli również 
na wybrzeżu». 

Na froncie partia prowadziła agitację na rzecz bratania się żoł- 
nierzy armij prowadzących wojnę podkreślając, że wrogiem jest 
burżuazja światowa i że wojnę zakończyć można tylko wówczas, 
gdy się przekształci wojnę imperialistyczną w wojnę domową i skie- 
ruje broń przeciwko swojej własnej burżuazji i jej rządowi. Coraz 
częściej zdarzały się wypadki, że poszczególne oddziały wojskowe 
odmawiały pójścia do ataku. Fakty takie zdarzały się już w roku 
1915, zwłaszcza zaś w roku 1916. 

Szczególnie rozległą działalność rozwijali bolszewicy w armiach 
frontu północnego na terenie Kraju Nadbałtyckiego. Głównodowo- 



dzący armią frontu północnego, generał Ruzski, donosił swemu 
zwierzchnictwu na początku 1917 roku o olbrzymiej działalności rewo- 
lucyjnej, jaką prowadzili bolszewicy na tym froncie. 

Wojna była wielkim przełomem w życiu narodów, w życiu 
międzynarodowej klasy robotniczej. Postawiła ona na kartę losy 
państw, losy narodów, losy ruchu socjalistycznego. Dlatego też była 
ona jednocześnie kamieniem probierczym, była próbą dla wszystkich 
partii i kierunków, które nosiły miano socjalistycznych. Sprawa stała 
wówczas w ten sposób: czy partie te i kierunki pozostaną wierne 
sprawie socjalizmu, sprawie internacjonalizmu, czy też będą wolały 
zdradzić klasę robotniczą, zwinąć swe sztandary i rzucić je do stóp 
własnej burżuazji narodowej. 

Wojna wykazała, że partie II Międzynarodówki nie wytrzymały 
próby, zdradziły klasę robotniczą i pochyliły swe sztandary przed 
własną, narodową burżuazją imperialistyczną. 

Nie mogły też inaczej postąpić partie, które kultywowały w 
swym środowisku oportunizm i wychowały się na ustępstwach czy- 
nionych oportunistom, nacjonalistom. 

Wojna wykazała, że partia bolszewików była jedyną partią, któ- 
ra z honorem wytrzymała próbę i pozostała aż do końca wierna 
sprawie socjalizmu, sprawie internacjonalizmu proletariackiego. 

Nic dziwnego: tylko partia nowego typu, tylko partia wycho- 
wana w duchu nieprzejednanej walki z oportunizmem, tylko partia 
wolna od oportunizmu i nacjonalizmu — tylko taka partia mogła 
wytrzymać wielką próbę i pozostać wierną sprawie klasy robot- 
niczej, sprawie socjalizmu i internacjonalizmu. 

Taką właśnie partią była partia bolszewicka. 

4. Klęska wojsk carskich na froncie. Ruina gospodarcza. Kryzys ca- 
ratu. 

Już trzy lata toczyła się wojna. Wojna pochłaniała miliony 
istnień ludzkich, zabitych, rannych oraz zmarłych wskutek spowo- 
dowanych przez wojnę epidemij. Burżuazją i obszarnicy bogacili się 
na wojnie. Ale robotnicy i chłopi znosili coraz większą biedę i nędzę. 
Wojna rujnowała gospodarstwo narodowe Rosji. Około 14 milionów 
zdrowych ludzi pracy zabrano do wojska, oderwano od gospodar- 



stwa. Fabryki zawieszały pracę. Zmniejszył się obszar zasiewu zbóż 
— brak było łudzi do pracy. Ludność i żołnierze na froncie głodo- 
wali, nie mieli obuwia ani odzieży. Wojna pochłaniała wszystkie 
zasoby kraju. 

Armia carska ponosiła klęskę po klęsce. Artyleria niemiecka 
zarzucała wojska carskie gradem pocisków. Armii carskiej brakło 
armat, brakło pocisków, brakło nawet karabinów. Niekiedy na 
trzech żołnierzy przypadał jeden karabin. Już w czasie wojny wyszła 
na jaw zdrada carskiego ministra wojny Suchomlinowa, który, jak 
się okazało, pozostawał w związku ze szpiegami niemieckimi. Su- 
chomlinow wykonywał polecenia szpiegowskiego wywiadu niemie- 
ckiego, zmierzające do tego, by uniemożliwić zaopatrywanie frontu 
w pociski, nie dawać frontowi armat, nie dawać karabinów. Niektó- 
rzy carscy ministrowie i generałowie sami przyczyniali się cichaczem 
do sukcesów armii niemieckiej: wraz z carową, związaną z Niem- 
cami, zdradzali oni Niemcom tajemnice wojenne. Nic dziwnego, że 
armia carska ponosiła klęski i musiała się cofać. Pod koniec roku 1915 
Niemcy zdążyli już zagarnąć Polskę i część Kraju Nadbałtyckiego. 

Wojna i spowodowane przez nią klęski wywoływały gniew i nie- 
nawiść robotników, chłopów, żołnierzy, inteligencji do rządu carskie- 
go, wzmacniały ruch rewolucyjny mas ludowych przeciwko wojnie, 
przeciwko caratowi zarówno na tyłach jak na froncie, zarówno 
w centrum Rosji jak na kresach i nadawały temu ruchowi coraz 
ostrzejszy charakter. 

Niezadowolenie zaczęło ogarniać również rosyjską burżuazię 
imperialistyczną. Gniewało ją, że w pałacu carskim gospodarowali 
tacy szalbierze jak Rasputin, którzy otwarcie dążyli do zawarcia 
odrębnego pokoju z Niemcami. Przekonywała się ona coraz bardziej, 
że rząd carski niezdolny jest do skutecznego prowadzenia wojny. 
Bała się, że carat może dla uratowania własnej sytuacji zgodzić się 
na odrębny pokój z Niemcami. Dlatego też burżuazja rosyjska po- 
stanowiła dokonać przewrotu pałacowego, ażeby strącić cara Miko- 
łaja II, a zamiast niego osadzić na tronie związanego z burżuazją 
Michała Romanowa. W ten sposób chciała ona ubić dwa zające: 
przede wszystkim, dorwać się do władzy i zapewnić dalsze pro- 
wadzenie wojny imperialistycznej, po drugie — przy pomocy nie- 
wielkiego przewrotu pałacowego zapobiec wybuchowi wielkiej rewo- 
lucji ludowej, której fale właśnie wzbierały. 



Burżuazję rosyjską całkowicie popierały w tej sprawie rządy 
angielski i francuski. Widziały one, że car jest niezdolny do konty- 
nuowania wojny. Obawiały się, że car zawrze odrębny pokój z 
Niemcami. Gdyby rząd carski zawarł odrębny pokój, to rządy 
Anglii i Francji straciłyby w postaci Rosji sojusznika w tej wojnie, 
sojusznika, który nie tylko odciągał na swoje fronty siły przeciwni- 
ka, ale również dostarczał Francji dziesiątków tysięcy doborowych 
żołnierzy rosyjskich. Dlatego też udzielili oni poparcia burżuazji ro- 
syjskiej w jej próbach dokonania przewrotu pałacowego. 

Car znalazł się zatem w izolacji. 
Podczas gdy na froncie w dalszym ciągu trwały niepowodzenia, 

ruina gospodarcza pogłębiała się coraz bardziej. W styczniu i lutym 
1917 roku rozprzężenie w dziedzinie aprowizacji, gospodarki su- 
rowcowej i paliwa doszło do szczytu i największego zaostrzenia. 
Dowóz produktów do Piotrogrodu i do Moskwy nieomal że ustał. 
Jedna po drugiej fabryki przerywały pracę. Zamykanie fabryk 
zwiększyło bezrobocie. Szczególnie ciężkie było położenie robotni- 
ków. Coraz szersze masy ludowe dochodziły do wniosku, że jest 
tylko jedno wyjście z niewymownie ciężkiego położenia — obalenie 
absolutyzmu carskiego. 

Carat wyraźnie przeżywał śmiertelny kryzys. 
Burżuazja zamierzała rozstrzygnąć ten kryzys w drodze prze- 

wrotu pałacowego. 
Ale lud rozstrzygnął go po swojemu. 

5. Rewolucja lutowa. Upadek caratu. Utworzenie Rad Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich. Utworzenie Rządu Tymczasowego. 
Dwuwładza. 

Rok 1917 zaczął się od strajku 9(22) stycznia. W czasie strajku 
odbyły się demonstracje w Piotrogrodzie, w Moskwie, Baku, w 
Niżnym-Nowgorodzie, przy czym w Moskwie 9(22) stycznia brała 
udział w strajku prawie trzecia część wszystkich robotników. Dwu- 
tysięczna demonstracja na Twerskim Bulwarze została rozpędzona 
przez policję konną. W Piotrogrodze na szosie wyborskiej do de- 
monstracji przyłączyli się żołnierze. 

«Idea strajku powszechnego — donosiła policja piotrogrodzka — 



zyskuje z każdym dniem nowych zwolenników i staje się równie 
popularna jak w roku 1905». 

Mieńszewicy i eserowcy starali się skierować rozpoczynający się 
ruch rewolucyjny w łożysko dogodne dla liberalnej burżuazji. Na 
14 (27) lutego — dzień otwarcia Dumy Państwowej, mieńszewicy 
proponowali zorganizowanie pochodu robotników do Dumy. Ale 
masy robotnicze poszły za bolszewikami, nie do Dumy, lecz na de- 
monstrację. 

18 lutego (3 marca) 1917 roku wybuchł strajk robotników Zakła- 
dów Putiłowskich w Piotrogrodzie. 22 lutego (7 marca) zastrajko- 
wali robotnicy większości wielkich fabryk. 23 lutego (8 marca), w 
dniu Międzynarodowego Dnia Robotnicy, robotnice wyszły na we- 
zwanie Piotrogrodzkiego Komitetu bolszewików na ulicę, by de- 
monstrować przeciwko głodowi, wojnie, caratowi. Robotnicy poparli 
demonstrację robotnic strajkiem powszechnym w Piotrogrodzie. 
Strajk polityczny zaczął przerastać w ogólną demonstrację poli- 
tyczną przeciwko ustrojowi carskiemu. 

24 lutego (9 marca) demonstracja ponowiła się z jeszcze większą 
siłą. Strajkowało już około 200 tysięcy robotników. 

25 lutego (10 marca) ruch rewolucyjny ogarnia cały robotniczy 
Piotrogród. Strajki polityczne w poszczególnych dzielnicach prze- 
kształcają się w powszechny strajk polityczny całego Piotrogrodu. 
Wszędzie odbywają się demonstracje i starcia z policją. Nad ma- 
sami robotniczymi powiewają czerwone sztandary z hasłami: «Precz 
z carem!», «Precz z wojną!», «Żądamy chleba!». 

26 lutego (II marca) z rana strajk polityczny i demonstracje 
zaczynają przerastać w próbę powstania. Robotnicy rozbrajają po- 
licję i żandarmerię i sami się uzbrajają. Lecz starcie zbrojne z policją 
zakończyło się krwawą masakrą demonstracji na placu Znamienskim. 

Generał Chabałow, dowódca piotrogrodzkiego okręgu wojen- 
nego, podaje do wiadomości robotników, że mają oni przystąpić do 
pracy 28 lutego (13 marca), w przeciwnym razie wysłani zostaną 
na front. 25 lutego (10 marca) car wydał rozkaz generałowi Chaba- 
łowowi: «Rozkazuję, by już jutro położony został kres nieporząd- 
kom w stolicy». 

Ale na «położenie kresu» rewolucji było już za późno. 
W południe 26 lutego (II marca) 4 rota batalionu rezerwy pułku 

Pawłowskiego dała ognia, ale nie do robotników, lecz do oddziałów 



policji konne], które rozpoczęły utarczkę zbrojną z robotnikami. 
Wszczęto niezwykle energiczną i uporczywą walkę o wojsko, zwła- 
szcza przy pomocy kobiet-robotnic, które zwracały się bezpośrednio 
do żołnierzy, bratały się z nimi, wzywały ich, by pomogli ludowi 
obalić znienawidzony absolutyzm carski. 

Kierownictwo praktycznej pracy partii bolszewickiej spoczywało 
w tym czasie w ręku znajdującego się w Piotrogrodzie Biura Komi- 
tetu Centralnego naszej partii z tow. Mołotowem na czele. 26 lutego 
(n marca) Biuro KC wydało manifest, wzywający do kontynuo- 
wania walki zbrojnej przeciwko caratowi, do stworzenia Tymczaso- 
wego Rządu Rewolucyjnego. 

27 lutego (12 marca) w Piotrogrodzie wojsko odmówiło strzela- 
nia do robotników i zaczęło przechodzić na stronę powstania. Jeszcze 
27 lutego z rana było zaledwie 10 tysięcy żołnierzy-powstańców, a 
już wieczorem było ich przeszło 60 tysięcy. 

Powstańcy—robotnicy i żołnierze przystąpili do aresztowania car- 
skich ministrów i generałów oraz do uwalniania z więzień rewo- 
lucjonistów. Uwolnieni więźniowie polityczni przyłączali się do 
walki rewolucyjnej. 

Na ulicach trwała jeszcze wymiana strzałów ze stójkowymi i 
żandarmami, którzy ukryli się z karabinami maszynowymi na stry- 
chach domów. Lecz szybkie przejście wojsk na stronę robotników 
zadecydowało o losach absolutyzmu carskiego. 

Gdy wieść o zwycięstwie rewolucji w Piotrogrodzie rozeszła się 
po innych miastach i na froncie, robotnicy i żołnierze zaczęli wszędzie 
rugować carskich urzędników. 

Lutowa rewolucja burżuazyjno-demokratyczna zwyciężyła. 
Rewolucja zwyciężyła dlatego, że klasa robotnicza była jej ini- 

cjatorem i stała na czele ruchu milionowych mas chłopskich, odzia- 
nych w mundury żołnierskie — ruchu pod hasłami «pokoju, chleba, 
wolności». Hegemonia proletariatu uwarunkowała zwycięstwo rewo- 
lucji. 

«Rewolucji dokonał proletariat, walczył on po bohatersku, 
przelewał krew, porwał za sobą najszersze masy pracującej i 
biednej ludności...» — pisał Lenin podczas pierwszych dni 
rewolucji (Lenin, «Listy z daleka», Dzieła, wyd. III, t. XX, 
str. 23—24). 



Pierwsza rewolucja 1905 roku przygotowała szybkie zwycięstwo 
drugiej rewolucji roku 1917. 

«Bez trzech lat wielkich bojów klasowych i bez rewolucyjnej 
energii proletariatu rosyjskiego w latach 1905—1907 niemożliwa 
byłaby tak szybka, w sensie zakończenia w ciągu kilku dni swego 
początkowego etapu, druga rewolucja» — wskazywał Lenin 
(Lenin, «Listy z daleka»,pol. wyd. dwutomowe, t.I, str 1005). 

Już w pierwszych dniach rewolucji pojawiły się Rady (Sowiety). 
Zwycięska rewolucja opierała się na Radach Delegatów Robotniczych 
i Żołnierskich. Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich utwo- 
rzyli powstańcy— robotnicy i żołnierze. Rewolucja 1905 roku wyka- 
zała, że Rady są organami powstania zbrojnego i równocześnie 
zalążkiem nowej, rewolucyjnej władzy. Idea Rad żyła w świado- 
mości mas robotniczych i masy urzeczywistniły ją nazajutrz po oba- 
leniu caratu z tą jednakże różnicą, że w roku 1905 stworzone były 
jedynie Rady Delegatów Robotniczych, w lutym zaś 1917 roku 
powstały z inicjatywy bolszewików Rady Delegatów Robotniczych 
i Żołnierskich. 

W tym czasie, gdy bolszewicy bezpośrednio kierowali walką mas 
na ulicach, partie ugodowe, mieńszewicy i eserowcy zagarniali 
miejsca delegackie w Radach tworząc w nich większość. Sprzyjała 
temu po części ta okoliczność, że większość przywódców partii 
bolszewickiej znajdowała się w więzieniach i na zesłaniu (Lenin był 
na emigracji, Stalin i Swierdłow na zesłaniu syberyjskim), podczas 
gdy mieńszewicy i eserowcy swobodnie spacerowali po ulicach Pio- 
trogrodu. Tak więc na czele Rady Piotrogrodzkiej i jej Komitetu 
Wykonawczego stanęli przedstawiciele partii ugodowych: mieńsze- 
wicy i eserowcy. To samo było w Moskwie i w całym szeregu innych 
miast. Tylko w Iwanowo-Wozniesieńsku, Krasnojarsku i kilku 
innych miastach bolszewicy mieli w Radach większość od samego 
początku. 

Uzbrojony lud — robotnicy i żołnierze, posyłając swych przed- 
stawicieli do Rady, uważali ją za organ władzy ludowej. Wierzyli 
i liczyli na to, że Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich wcieli 
w życie wszystkie żądania ludu rewolucyjnego i że przede wszyst- 
kim zawarty zostanie pokój. 



Ale nadmierna ufność robotników i żołnierzy spłatała im złośli- 
wego figla. Eserowcy i mieńszewicy nie myśleli nawet o zakończeniu 
wojny, o wywalczeniu pokoju. Chcieli oni wykorzystać rewolucję dla 
kontynuowania wojny. Co się zaś tyczy rewolucji i rewolucyjnych 
żądań ludu, to mieńszewicy i eserowcy byli zdania, że rewolucja 
już się skończyła i obecne zadanie polega na tym, aby ją utrwalić 
i przejść na tory «normalnego», konstytucyjnego bytowania wspólnie 
z burżuazją. Dlatego też eserowsko-mieńszewickie kierownictwo 
Rady Piotrogrodzkiej robiło wszystko, co tylko mogło, żeby zatu- 
szować sprawę zakończenia wojny, sprawę pokoju i przekazać 
władzę burżuazji. 

27 lutego (12 marca) 1917 roku liberalni posłowie do Dumy 
Państwowej utworzyli na mocy zakulisowej ugody z przywódcami 
eserowsko-mieńszewickimi Tymczasowy Komitet Dumy Państwowej 
z prezesem IV Dumy, obszarnikiem i monarchistą Rodzianką na 
czele. A po kilku dniach Tymczasowy Komitet Dumy Państwowej 
i eserowsko-mieńszewiccy przywódcy Komitetu Wykonawczego 
Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w tajemnicy przed 
bolszewikami doszli między sobą do porozumienia w sprawie utwo- 
rzenia nowego rządu Rosji — burżuazyjnego Rządu Tymczasowego 
na czele z księciem Lwowem, którego jeszcze przed przewrotem 
lutowym car Mikołaj II zamierzał powołać na premiera swego rządu. 
Do Rządu Tymczasowego wszedł przywódca kadetów Milukow, 
przywódca październikowców Guczkow i inni wybitni przedstawi- 
ciele klasy kapitalistów, w charakterze zaś przedstawiciela «demo- 
kracji» wprowadzony został eserowiec Kierenski. 

Stało się więc tak, że eserowsko-mieńszewiccy przywódcy Komi- 
tetu Wykonawczego Rady oddali władzę burżuazji, a Rada Dele- 
gatów Robotniczych i Żołnierskich, gdy się o tym później dowie- 
działa, zaaprobowała większością głosów, mimo protestu bolsze- 
wików, postępowanie przywódców eserowsko-mieńszewickich. 

W ten sposób powstała w Rosji nowa władza państwowa, skła- 
dająca się, jak mówił Lenin, z przedstawicieli «burżuazji i zburżua- 
zyjniałych obszarników». 

Ale równolegle z rządem burżuazyjnym istniała inna władza — 
Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Delegaci żołnierscy 
w Radzie byli to przeważnie chłopi zmobilizowani na wojnę. Rada 
Delegatów Robotniczych i Żołnierskich była organem sojuszu robot- 



ników i chłopów przeciwko władzy carskiej, a jednocześnie — orga- 
nem ich władzy, organem dyktatury klasy robotniczej i chłopstwa. 

Tak więc powstał swoisty splot dwóch władz, dwóch dyktatur: 
dyktatury burżuazji w postaci Rządu Tymczasowego i dyktatury 
proletariatu i chłopstwa w postaci Rady Delegatów Robotniczych i 
Żołnierskich. 

Powstała dwuwładza. 
Czym się tłumaczy, że mieńszewicy i eserowcy mieli z początku 

większość w Radach? 

Czym się tłumaczy, że zwycięscy robotnicy i chłopi dobrowolnie 
oddali władzę przedstawicielom burżuazji? 

Lenin tłumaczył to tym, że obudziły się i zaczęły się garnąć do 
polityki miliony ludzi, którzy nie mieli doświadczenia politycznego. 
Byli to przeważnie drobni posiadacze, chłopi, robotnicy spośród 
wczorajszych chłopów, ludzie, którzy stali pośrodku między bur- 
żuazją a proletariatem. Rosja była wówczas najbardziej drobnomie- 
szczańskim krajem ze wszystkich wielkich krajów europejskich. I 
w kraju tym «olbrzymia drobnomieszczańska fala zalała wszystko, 
przygniotła świadomy proletariat nie tylko swą liczebnością, ale 
również ideologicznie, tj. zaraziła, przepoiła bardzo szerokie koła 
robotników drobnomieszczańskimi poglądami na politykę» (Lenin, 
«Zadania proletariatu w naszej rewolucji», Dzieła, wyd. III, t. XX, 
str. 115). 

Ta właśnie fala żywiołu drobnomieszczańskiego wyniosła na 
powierzchnię drobnomieszczańskie partie mieńszewików i eserowców. 

Drugą przyczyną była, jak wskazywał Lenin, zmiana składu 
proletariatu w czasie wojny i niedostateczne uświadomienie oraz 
stopień zorganizowania proletariatu na początku rewolucji. Pod- 
czas wojny zaszły znaczne zmiany w składzie samego proletariatu. 
Prawie 40 procent kadrowych robotników zmobilizowano do armii. 
W latach wojny dostało się do zakładów przemysłowych w celu 
uniknięcia mobilizacji wielu drobnych posiadaczy, chałupników, 
sklepikarzy, którym obca była psychologia proletariacka. 

Te drobnomieszczańskie warstwy robotników stanowiły właśnie 
podatny grunt dla polityków drobnomieszczańskich — mieńsze- 
wików i eserowców. 

Oto dlaczego szerokie masy ludowe, niedoświadczone pod wzglę- 
dem politycznym, zalane falą żywiołu drobnomieszczańskiego i 



upojone pierwszymi sukcesami rewolucji, znalazły się podczas 
pierwszych miesięcy rewolucji pod wpływem partii ugodowych i 
zgodziły się na ustąpienie burżuazji władzy państwowej sądząc 
naiwnie, że władza burżuazyjna nie będzie przeszkadzała Radom 
w ich pracy. 

Przed partią bolszewicką stało zadanie — cierpliwą pracą uświa- 
damiającą odsłonić wobec mas imperialistyczny charakter Rządu 
Tymczasowego, zdemaskować zdradę eserowców i mieńszewików i 
wykazać, że nic można osiągnąć pokoju, jeśli się nie zastąpi Rządu 
Tymczasowego przez Rząd Rad. 

Partia bolszewików zabrała się do tej pracy z całą energią. 
Powołała ona na nowo do życia swoje legalne organy prasowe. Już 

po upływie pięciu dni od wybuchu rewolucji lutowej zaczyna wychodzić 
w Piotrogrodzie gazeta «Prawda», a jeszcze w kilka dni potem 
w Moskwie — «Socjał-Demokrat». Partia zaczyna występować na 
czele mas, które wyzbywają się zaufania do burżuazji liberalnej, 
wyzbywają się zaufania do mieńszewików i eserowców. Partia cier- 
pliwie tłumaczy żołnierzom i chłopom konieczność współdziałania 
z klasą robotniczą. Tłumaczy im, że chłopi nie otrzymają ani pokoju, 
ani ziemi, jeśli rewolucja nie będzie się dalej rozwijała, jeżeli bur- 
żuazyjny Rząd Tymczasowy nie zostanie zastąpiony przez Rząd Rad. 

Krótkie wnioski 

Wojna impenalistyczna wybuchła na skutek nierównomiernego 
rozwoju krajów kapitalistycznych, na skutek naruszenia równowagi 
między głównymi mocarstwami, na skutek tego, że dla imperialistów 
konieczny stał się nowy podział świata w drodze wojny oraz stwo- 
rzenie nowej równowagi sił. 

Wojna nie miałaby takiego niszczycielskiego charakteru, a nawet, 
być może, nie rozwinęłaby się z taką siłą, gdyby partie II Między- 
narodówki nie zdradziły sprawy klasy robotniczej, gdyby nie 
pogwałciły uchwał kongresów II Międzynarodówki przeciwko 
wojnie, gdyby zdecydowały się wystąpić czynnie i poprowadzić 
klasę robotniczą do walki przeciwko własnym rządom imperiali- 
stycznym, przeciwko podżegaczom wojennym. 



Partia bolszewicka była jedyną partią proletariacką, która pozo- 
stała wierna sprawie socjalizmu i internacjonalizmu i zorganizowała 
wojnę domową przeciwko własnemu rządowi imperialistycznemu. 
Wszystkie pozostałe partie II Międzynarodówki, które poprzez swe 
kierownicze wierzchołki były związane z burżuazją, okazały się 
w niewoli imperializmu, przeszły na stronę imperialistów. 

Wojna, będąc odzwierciedleniem ogólnego kryzysu kapitalizmu, 
zaostrzyła ten kryzys i osłabiła kapitalizm światowy. Robotnicy 
Rosji i partia bolszewików pierwsi na całym świecie skutecznie 
wykorzystali słabość kapitalizmu, przerwali front imperializmu, 
obalili cara i stworzyli Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. 

Upojone pierwszymi sukcesami rewolucji i uspokojone zape- 
wnieniami mieńszewików i eserowców, że już odtąd wszystko pójdzie 
dobrze, szerokie masy drobnomieszczaństwa, żołnierzy, a także 
robotników nabierają zaufania do Rządu Tymczasowego, udzielają 
mu poparcia. 

Przed partią bolszewicką stanęło zadanie — wytłumaczyć masom 
robotniczym i żołnierskim, upojonym pierwszymi sukcesami, że do 
całkowitego zwycięstwa rewolucji jeszcze daleko, że dopóki władza 
znajduje się w rękach burżuazyjnego Rządu Tymczasowego, a 
w Radach panoszą się ugodowcy — mieńszewicy i eserowcy, dopóty 
lud nie otrzyma ani pokoju, ani ziemi, ani chleba, że na to, aby 
osiągnąć całkowite zwycięstwo, trzeba uczynić jeszcze jeden krok 
naprzód i oddać władzę Radom. 



ROZDZIAŁ VII 

PARTIA BOLSZEWIKÓW W OKRESIE PRZYGOTOWANIA 
I DOKONANIA PAŹDZIERNIKOWEJ REWOLUCJI 

SOCJALISTYCZNEJ 

(Kwiecień 1917—1918 r.) 

I. Sytuacja w kraju po rewolucji lutowej. Wyjście partii ze stanu 
nielegalnego i przejście do jawnej działalności politycznej. Przyjazd 
Lenina do Piotrogrodu. Tezy Kwietniowe Lenina. Nastawienie 
partii na przejście do rewolucji socjalistycznej. 

Bieg wypadków i zachowanie się Rządu Tymczasowego coraz 
bardziej potwierdzały słuszność linii bolszewików. Coraz wyraźniej 
wykazywały, że Rząd Tymczasowy nie jest po stronie ludu, lecz 
przeciwko ludowi, że pragnie nie pokoju, lecz wojny, że rząd ten 
nie chce i nie może dać ani pokoju, ani ziemi, ani chleba. Uświada- 
miająca działalność bolszewików trafiała na podatny grunt. 

Podczas gdy robotnicy i żołnierze obalali rząd carski i niszczyli 
podstawy monarchii, Rząd Tymczasowy ujawniał wyraźne dążenie 
do zachowania monarchii. 2(15) marca 1917 roku rząd wysłał pota- 
jemnie Guczkowa i Szulgina do cara. Burżuazja chciała przekazać 
władzę bratu Mikołaja Romanowa — Michałowi. Ale kiedy Guczkow 
zakończył swoje przemówienie na wiecu kolejarzy okrzykiem «Niech 
żyje cesarz Michał», to robotnicy zażądali natychmiastowego areszto- 
wania i zrewidowania Guczkowa mówiąc z oburzeniem: «Nie słodszy 
chrzan od rzodkwi». 

Było rzeczą oczywistą, że robotnicy nie pozwolą na przywrócenie 
monarchii. 



Podczas gdy robotnicy i chłopi, dokonując rewolucji i przelewa- 
jąc swoją krew, spodziewali się zakończenia wojny, domagali się 
chleba i ziemi, żądali zdecydowanych kroków w walce ze wzmaga- 
jącą się ruiną gospodarczą, Rząd Tymczasowy pozostawał głuchy 
na wszystkie te najżywotniejsze żądania ludu. Rząd ten, składa- 
jący się z wybitnych przedstawicieli kapitalistów i obszarników, na- 
wet nie myślał o zaspokojeniu chłopskiego żądania ziemi. Nie mógł 
on również dać chleba masom pracującym, wymagało to bowiem 
naruszenia interesów hurtowników zbożowych, wymagało wydosta- 
nia wszelkimi środkami zboża od obszarników, od kułaków, ale rząd 
się na to nie decydował, bo sam był związany z interesami tych klas. 
Nie mógł on również dać pokoju. Związany z imperialistami an- 
gielsko-francuskimi, Rząd Tymczasowy nie tylko nie myślał o za- 
kończeniu wojny, ale przeciwnie, usiłował wykorzystać rewolucję 
dla bardziej czynnego udziału Rosji w wojnie imperialistycznej, dla 
urzeczywistnienia swych imperialistycznych planów podboju Kon- 
stantynopola i cieśnin, podboju Galicji. 

Było rzeczą oczywistą, że zaufanie mas ludowych do polityki 
Rządu Tymczasowego musi się prędko wyczerpać. 

Widoczne było, że dwuwładza, która powstała po rewolucji lu- 
towej, nie może się już długo utrzymać, gdyż bieg wypadków 
wymagał ześrodkowania władzy gdzieś w jednym miejscu: bądź 
w murach Rządu Tymczasowego, bądź też w rękach Rad. 

Co prawda, ugodowa polityka mieńszewików i eserowców na 
razie cieszyła się jeszcze poparciem mas ludowych. Było jeszcze nie- 
mało robotników, a jeszcze więcej żołnierzy i chłopów, którzy wie- 
rzyli, że «wkrótce zbierze się Konstytuanta i wszystko pomyślnie za- 
łatwi», którzy myśleli, że wojna toczy się nie w celach zaborczych, 
ale z konieczności — w obronie państwa. Ludzi takich Lenin nazywał 
błądzącymi w dobrej wierze, «oboroncami» (od wyrazu «oborona», 
obrona). Wśród wszystkich tych ludzi eserowsko-mieńszewicka poli- 
tyka obietnic i perswazji uchodziła jeszcze tymczasem za słuszną. Ale 
widać było wyraźnie, że obietnic i perswazji na długo nie wystarczy, 
gdyż przebieg wypadków i zachowanie się Rządu Tymczasowego 
dzień w dzień dowodziły i wykazywały, że ugodowa polityka ese- 
rowców i mieńszewików jest polityką gry na zwłokę, polityką oszu- 
kiwania łatwowiernych ludzi. 

Rząd Tymczasowy nie zawsze się ograniczał do polityki ukrytej 



walki z rewolucyjnym ruchem mas, do polityki zakulisowych kom- 
binacji przeciwko rewolucji. Usiłował niekiedy przejść do otwartej 
ofensywy przeciwko wolnościom demokratycznym, «przywrócić 
dyscyplinę», zwłaszcza wśród żołnierzy, «zaprowadzić porządek», 
czyli wtłoczyć rewolucję w ramy odpowiadające interesom burżuazji. 
Ale to mu się, mimo wszelkich starań, jakie czynił w tym kierunku, 
nie udawało, masy ludowe z zapałem wcielały w życie wolności de- 
mokratyczne — wolność słowa, druku, związków, zebrań, demon- 
stracyj. Robotnicy i żołnierze starali się w całej pełni skorzystać ze 
zdobytych przez siebie po raz pierwszy praw demokratycznych i 
wziąć czynny udział w życiu politycznym kraju, aby zrozumieć i 
uświadomić sobie sytuację, jaka się wytworzyła, i zdecydować — co 
robić dalej. 

Po rewolucji lutowej organizacje partii bolszewickiej, które dotąd 
pracowały nielegalnie w najcięższych warunkach caratu, wyszły z 
podziemi i zabrały się do jawnej pracy politycznej i orga- 
nizacyjnej. Liczba członków organizacji bolszewickich nie przekra- 
czała w tym czasie 40—45 tysięcy ludzi. Ale były to szeregi zaharto- 
wane w walce. Komitety partyjne zreorganizowano na zasadach cen- 
tralizmu demokratycznego. Wprowadzono obieralność wszystkich 
organów partyjnych od dołu do góry. 

Przejście partii w stan legalny ujawniło istniejące w partii roz- 
bieżności. Kamieniew i niektórzy działacze organizacji moskiew- 
skiej, jak na przykład Ryków, Bubnow, Nogin, zajmowali na wpół 
mieńszewickie stanowisko warunkowego poparcia Rządu Tymczaso- 
wego i polityki «oboronców». Stalin, który dopiero co powrócił 
z zesłania, Mołotow i inni bronili wraz z większością partii polityki 
nieufności wobec Rządu Tymczasowego, występowali przeciw poli- 
tyce popierania wojny imperialistycznej i nawoływali do czynnej 
walki o pokój, do walki przeciwko wojnie imperialistycznej. Część 
działaczy partyjnych wahała się. Te wahania były wyrazem ich za- 
cofania politycznego na skutek długiego przebywania w więzieniu 
lub na zesłaniu. 

Dawał się odczuć brak wodza partii — Lenina. 
3(16) kwietnia 1917 roku, po długim wygnaniu, Lenin powrócił 

do Rosji. 
Przyjazd Lenina miał olbrzymie znaczenie dla partii, dla rewolucjii. 



Po otrzymaniu pierwszych zaledwie wiadomości o rewolucji, 
Lenin pisał jeszcze ze Szwajcarii do partii i klasy robotniczej Rosji 
w «Listach z daleka»: 

«Robotnicy! Dokazaliście cudów proletariackiego, ludowego 
bohaterstwa w wojnie domowej przeciw caratowi. Powinniście 
dokazać cudów proletariackiej i ogólnoludowej organizacji, aby 
przygotować własne zwycięstwo w drugim etapie rewolucji» 
(Lenin, «Listy z daleka», pol. wyd. dwutomowe, t.1, str. 1013). 

Lenin przyjechał do Piotrogrodu 3(16) kwietnia w nocy. Na 
dworcu Finlandzkim i na placu przed dworcem zebrały się tysiące 
robotników, żołnierzy i marynarzy, aby powitać Lenina. Entuzjazm 
nie do opisania ogarnął masy, gdy Lenin wyszedł z wagonu. Wy- 
niosły one Lenina na rękach i zaniosły swego wodza do wielkiej sali 
dworca kolejowego, gdzie mieńszewicy Czcheidze i Skobielew zaczęli 
wygłaszać w imieniu Rady Piotrogrodzkiej mowy «powitalne», 
w których «wyrażali nadzieję», że Lenin znajdzie z nimi «wspólny 
język». Ale Lenin nie zwracał na nich uwagi, wyminął ich, poszedł do 
mas robotniczych i żołnierskich i z samochodu pancernego wygłosił 
swą słynną mowę, w której wzywał masy do walki o zwycięstwo 
rewolucji socjalistycznej. «Niech żyje rewolucja socjalistyczna!» — 
tak zakończył Lenin tę swoją pierwszą mowę po wielu latach wyg- 
nania. 

Po przyjeździe do Rosji oddał się Lenin z całą energią pracy re- 
wolucyjnej. Nazajutrz po przyjeździe Lenin wystąpił na zebraniu 
bolszewików z referatem o wojnie i rewolucji, następnie zaś po- 
wtórzył tezy swego referatu na zebraniu, gdzie prócz bolszewików 
obecni byli również mieńszewicy. 

Były to słynne Tezy Kwietniowe Lenina, które wytknęły partii 
i proletariatowi wyraźną rewolucyjną linię przejścia od rewolucji 
burżuazyjnej do socjalistycznej. 

Tezy Lenina miały olbrzymie znaczenie dla rewolucji, dla dalszej 
pracy partii. Rewolucja była olbrzymim przełomem w życiu kraju. 
W nowych warunkach walki, po obaleniu caratu, partii potrzebna 
była nowa orientacja, żeby śmiało i pewnie kroczyć po nowej drodze. 
Orientację tę dawały partii tezy Lenina. 

Tezy Kwietniowe Lenina nakreślały genialny plan walki partii 
o przejście od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do rewolucji 



socjalistycznej, o przejście od pierwszego etapu rewolucji do drugiego 
etapu — do etapu rewolucji socjalistycznej. Całe dotychczasowe 
dzieje partii przygotowały ją do tego wielkiego zadania. Już w roku 
1905 Lenin mówił w swej broszurze «Dwie taktyki socjaldemokracji 
w rewolucji demokratycznej», że po obaleniu caratu proletariat przej- 
dzie do urzeczywistnienia rewolucji socjalistycznej. Nowe w tezach 
było to, że dawały one teoretycznie uzasadniony, konkretny plan, 
wskazujący, jak rozpocząć przejście do rewolucji socjalistycznej. 

W dziedzinie ekonomicznej kroki związane z tym przejściem 
sprowadzały się: do nacjonalizacji całej ziemi w kraju w połączeniu 
z konfiskatą ziem obszarniczych, do zjednoczenia wszystkich banków 
w jeden bank narodowy i zaprowadzenia nad nim kontroli Rady 
Delegatów Robotniczych, do wprowadzenia kontroli nad produkcją 
społeczną i podziałem produktów. 

W dziedzinie politycznej Lenin proponował przejście od repu- 
bliki parlamentarnej do republiki Rad. Był to poważny krok naprzód 
w dziedzinie teorii i praktyki marksizmu. Dotychczas teoretycy 
marksistowscy uważali republikę parlamentarną za najlepszą formę 
polityczną przejścia do socjalizmu. Teraz Lenin proponował zastą- 
pienie republiki parlamentarnej przez republikę Rad, jako najbar- 
dziej celową formę organizacji politycznej społeczeństwa w okresie 
przejściowym od kapitalizmu do socjalizmu. 

«Swoistość chwili bieżącej w Rosji, głosiły tezy, polega na 
przejściu od pierwszego etapu rewolucji, który na skutek nie- 
dostatecznego uświadomienia i zorganizowania proletariatu dał 
władzę burżuazji — do drugiego jej etapu, który powinien oddać 
władzę w ręce proletariatu i najbiedniejszych warstw chłopstwa» 
(Lenin, «O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji», pol. wyd. 
dwutomowe, t. II, str. 8). 

I dalej: 
«Nie republika parlamentarna — powrót do niej od Rad De- 

legatów Robotniczych byłby krokiem wstecz — lecz republika 
Rad Delegatów Robotniczych, Parobczańskich i Chłopskich w ca- 
łym kraju, od dołu do góry» (tamże, str. 9). 

Wojna, mówił Lenin, pozostaje również przy nowym rządzie, 
Rządzie Tymczasowym, wojną grabieżczą, imperialistyczną. Zadanie 



partii polega na tym, aby to wyjaśnić masoni i wykazać im, że jeśli 
się nie obali burżuazji, to nie można będzie zakończyć wojny takim 
pokojem, który by się nie opierał na przemocy, pokojem prawdziwie 
demokratycznym. 

W stosunku do Rządu Tymczasowego Lenin wysunął hasło: 
«Żadnego poparcia Rządowi Tymczasowemu!». 

Lenin wskazywał dalej w tezach, że partia nasza znajduje się 
w Radach tymczasem w mniejszości, że panuje w nich blok mień- 
szewików i eserowców, który jest przewodnikiem wpływu burżua- 
zyjnego na proletariat. Dlatego zadaniem partii jest: 

«Wyjaśnianie masom, że Rada Delegatów Robotniczych — 
to jedynie możliwa forma rządu rewolucyjnego i że dlatego, póki 
ten rząd ulega wpływowi burżuazji, naszym zadaniem może być 
tylko cierpliwe, systematyczne, uporczywe, przystosowujące się 
zwłaszcza do praktycznych potrzeb mas wyjaśnianie błędów ich 
taktyki. Póki jesteśmy w mniejszości, praca nasza polega na kry- 
tyce i wyjaśnianiu błędów, a jednocześnie głosimy konieczność 
przejścia całej władzy państwowej w ręce Rad Delegatów Ro- 
botniczych ...» (tamże, str. 8—9). 

Oznaczało to, że Lenin nie nawoływał do powstania przeciwko 
Rządowi Tymczasowemu, który w owej chwili cieszył się zaufaniem 
Rad, nie żądał obalenia go, lecz dążył do tego, by pracą uświada- 
miającą i werbunkową zdobyć większość w Radach, zmienić politykę 
Rad, a poprzez Rady — zmienić skład i politykę rządu. 

Było to nastawienie na pokojowy rozwój rewolucji. 
Lenin żądał dalej zrzucenia «brudnej bielizny» — wyrzeczenia 

się nazwy partii socjaldemokratycznej. Socjaldemokratami nazywały 
siebie również partie II Międzynarodówki, a także mieńszewicy rosyj- 
scy. Miano to zostało zbrukane, zhańbione przez oportunistów, zdraj- 
ców socjalizmu. Lenin proponował, by partię bolszewicką nazwać 
partią komunistyczną, jak nazywali swoją partię Marks i Engels. 
Nazwa ta jest naukowo uzasadniona, ponieważ ostatecznym celem 
partii bolszewickiej jest osiągnięcie komunizmu. Od kapitalizmu 
ludzkość może przejść bezpośrednio tylko do socjalizmu, czyli do 
wspólnej własności środków produkcji i do podziału produktów sto- 
sownie do pracy każdego. Lenin mówił, że partia nasza sięga wzro- 
kiem dalej. Socjalizm nieuchronnie musi przerosnąć stopniowo w ko- 



munizm, na którego sztandarze jest wypisane: «Od każdego — wed- 
ług jego zdolności, każdemu — według jego potrzeb». 

Lenin żądał wreszcie w swych tezach stworzenia nowej Między- 
narodówki, stworzenia III, Komunistycznej Międzynarodówki, wol- 
nej od oportunizmu, od socjalszowinizmu. 

Tezy Lenina wywołały ryk wściekłości wśród burżuazji, mień- 
szewików, eserowców. 

Mieńszewicy zwrócili się do robotników z odezwą, która zaczy- 
nała się od ostrzeżenia, że «rewolucja jest w niebezpieczeństwie». 
Zdaniem mieńszewików, niebezpieczeństwo polegało na tym, że bol- 
szewicy wysunęli żądanie przejścia władzy w ręce Rad Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich. 

Plechanow zamieścił w swej gazecie «Jedinstwo» (Jedność) arty- 
kuł, w którym nazwał mowę Lenina «mową w malignie». Plechanow 
powołał się na słowa mieńszewika Czcheidzego, który oświadczył: 
«Lenin pozostanie sam jeden poza rewolucją, a my pójdziemy swoją 
drogą». 

14(27) kwietnia odbyła się Piotrogrodzka Ogólnomiejska Kon- 
ferencja bolszewików. Zaaprobowała ona tezy Lenina i wzięła je za 
podstawę swej pracy. 

Po jakimś czasie pozostałe organizacje partyjne również zaapro- 
bowały tezy Lenina. 

Cała partia, z wyjątkiem kilku jednostek typu Kamieniewa, Ry- 
kowa, Piatakowa, przyjęła tezy Lenina z ogromnym zadowoleniem. 

2. Początki kryzysu Rządu Tymczasowego. Kwietniowa konfe- 
rencja partii bolszewickiej. 

Podczas gdy bolszewicy przygotowywali się do kontynuowania 
rewolucji, Rząd Tymczasowy kontynuował swą antyludową robotę. 
18 kwietnia (I maja) minister spraw zagranicznych Rządu Tym- 
czasowego Milukow oświadczył sprzymierzeńcom, że «cały naród 
pragnie prowadzić wojnę światową aż do stanowczego zwycięstwa 
i że Rząd Tymczasowy zamierza ściśle przestrzegać zobowiązań, 
przyjętych wobec naszych sprzymierzeńców». 

W ten sposób Rząd Tymczasowy przysięgał na wierność zawar- 
tym przez cara umowom i przyrzekał przelać jeszcze tyle krwi ludo- 



wej, ile jej zażądają imperialiści dla osiągnięcia «zwycięskiego za- 
kończenia wojny». 

19 kwietnia (2 maja) robotnicy i żołnierze dowiedzieli się o tym 
oświadczeniu («nocie Milukowa»). 20 kwietnia (3 maja) Komitet 
Centralny partii bolszewików wezwał masy do protestu przeciw 
imperialistycznej polityce Rządu Tymczasowego. 20—21 kwietnia 
(3—4 maja) 1917 roku masy robotnicze i żołnierskie, ogarnięte uczu- 
ciem oburzenia przeciwko «nocie Milukowa» urządziły demonstrację, 
liczącą co najmniej 100 tysięcy uczestników. Na sztandarach mieniły 
się hasła: «Ogłosić tajne umowy!», «Precz z wojną!», «Cała władza 
w ręce Rad!». Robotnicy i żołnierze szli z krańców miasta do śród- 
mieścia, gdzie znajdowała się siedziba Rządu Tymczasowego. Na 
Newskim Prospekcie i w innych miejscach doszło do starć z poszcze- 
gólnymi grupami burżuazji. 

Najbardziej jawni kontrrewolucjoniści, jak generał Korniłow, 
wzywali do zmasakrowania demonstracji, a nawet wydali odnośne 
rozkazy. Jednakże oddziały wojskowe odmówiły wykonania tych 
rozkazów. 

Niewielka grupa członków Piotrogrodzkiego Komitetu partii 
(Bagdatjew i inni) wysunęła w czasie demonstracji hasło natychmia- 
stowego obalenia Rządu Tymczasowego. Komitet Centralny partii 
bolszewików ostro potępił zachowanie się tych «lewicowych» awan- 
turników uważając, że hasło takie jest nie na czasie, jest niesłuszne, że 
przeszkadza ono partii w zdobyciu dla siebie większości Rad i sprze- 
czne jest z nastawieniem partii na pokojowy rozwój rewolucji. 

Wypadki 20—21 kwietnia (3—4 maja) świadczyły o rozpoczy- 
nającym się kryzysie Rządu Tymczasowego. 

Była to pierwsza poważna rysa w ugodowej polityce mieńszewi- 
ków i eserowców. 

2(15) maja 1917 roku pod naciskiem mas usunięci zostali z Rządu 
Tymczasowego Milukow i Guczkow. 

Utworzył się pierwszy koalicyjny Rząd Tymczasowy, do którego 
obok przedstawicieli burżuazji weszli mieńszewicy (Skobielew, Cere- 
teli) oraz eserowcy (Czernow, Kierenski i in.). 

Tak więc mieńszewicy, którzy w roku 1905 uważali za niedo- 
puszczalny udział przedstawicieli socjaldemokracji w rewolucyjnym 
Rządzie Tymczasowym, teraz uznali za dopuszczalny udział swoich 
przedstawicieli w kontrrewolucyjnym Rządzie Tymczasowym. 



Było to przejście mieńszewików i eserowców do obozu kontr- 
rewolucyjnej burżuazji. 

24 kwietnia (7 maja) 1917 roku otwarta została VII (kwietnio- 
wa) konferencja bolszewików. Po raz pierwszy od czasu istnienia 
partii jawnie zebrała się bolszewicka konferencja, która pod wzglę- 
dem swego znaczenia zajmuje w dziejach partii takie same miejsce jak 
zjazd partyjny. 

Ogólnorosyjska konferencja kwietniowa ujawniła burzliwy wzrost 
partii. Na konferencji obecnych było 133 delegatów z głosem decy- 
dującym i 18 z głosem doradczym. Reprezentowali oni 80 tysięcy 
zorganizowanych członków partii. 

Konferencja przedyskutowała i opracowała linię partii we wszyst- 
kich zasadniczych zagadnieniach wojny i rewolucji: w sprawie sytua- 
cji bieżącej, w sprawie wojny, Rządu Tymczasowego, Rad, w kwestii 
agrarnej, w kwestii narodowej itd. 

W swym referacie Lenin rozwijał twierdzenia, które wypowie- 
dział już przedtem w Tezach Kwietniowych. Zadanie partii polegało 
na tym, by urzeczywistnić przejście od pierwszego etapu rewolucji, 
«który dał władzę burżuazji... do drugiego jej etapu, który powi- 
nien oddać władzę w ręce proletariatu i najbiedniejszych warstw 
chłopstwa» (Lenin). Partia powinna nastawić się na przygotowanie 
rewolucji socjalistycznej. Jako najbliższe zadanie partii Lenin wysu- 
nął hasło: «Cała władza w ręce Rad!». 
Hasło «Cała władza w ręce Rad» oznaczało, że należy skończyć 
z dwuwładzą, czyli z podziałem władzy między Rządem Tymczaso- 
wym a Radami, że należy przekazać całą władzę Radom, przedsta- 
wicieli zaś obszarników i kapitalistów — wypędzić z organów władzy. 
Konferencja ustaliła, że jednym z najważniejszych zadań partii 
jest nieustanne wyjaśnianie masom tej prawdy, że «Rząd Tymcza- 
sowy jest ze względu na swój charakter organem panowania obszar- 
ników i burżuazji», jak również zdemaskowanie zgubnej ugodowej 
polityki eserowców i mieńszewików, oszukujących lud kłamliwymi 
obietnicami i wystawiających go na ciosy wojny imperialistycznej i 
kontrrewolucji. 

Przeciwko Leninowi wystąpili na konferencji Kamieniew i Ry- 
ków. Powtarzali oni za mieńszewikami, że Rosja nie dojrzała jeszcze 
do rewolucji socjalistycznej, że w Rosji możliwa jest tylko republika 
burżuazyjna. Proponowali, by partia i klasa robotnicza ograniczyły 



sję do «kontrolowania» Rządu Tymczasowego. W rzeczywistości, 
tak samo jak mieńszewicy, byli oni za zachowaniem kapitalizmu, za 
zachowaniem panowania burżuazji. 

Zinowjew również wystąpił na konferencji przeciwko Leninowi 
w kwestii, czy partia bolszewicka ma pozostać w zjednoczeniu zim- 
merwaldzkim, czy też ma zerwać z tym zjednoczeniem i stworzyć 
nową Międzynarodówkę. Jak wykazały lata wojny, zjednoczenie 
zimmerwaldzkie, prowadząc propagandę na rzecz pokoju, w rzeczy- 
wistości nie zrywało jednak z «oboroncami» burżuazyjnymi. Dlatego 
też Lenin obstawał przy natychmiastowym wystąpieniu z tego zje- 
dnoczenia i zorganizowaniu nowej, Komunistycznej Międzynaro- 
dówki. Zinowjew postawił wniosek, by pozostać z zimmerwaldczy- 
kami. Lenin stanowczo potępił to wystąpienie Zinowjewa, nazywając 
jego taktykę «arcyoportunistyczną i szkodliwą». 

Konferencja kwietniowa rozpatrzyła również kwestie: agrarną i 
narodową. 

Zgodnie z referatem Lenina w kwestii agrarnej, konferencja po- 
wzięła uchwałę o konfiskacie ziemi obszarniczej i przekazaniu jej do 
dyspozycji komitetów chłopskich oraz o nacjonalizacji całej ziemi 
w kraju. Bolszewicy nawoływali chłopstwo do walki o ziemię i wy- 
kazywali masom chłopskim, że partia bolszewików jest jedyną partią 
rewolucyjną, która rzeczywiście pomaga chłopom obalić obszarników. 

Wielkie znaczenie miał referat tow. Stalina w kwestii narodowej. 
Lenin i Stalin jeszcze przed rewolucją, w przededniu wojny imperia- 
listycznej, opracowali zasady polityki partii bolszewickiej w kwestii 
narodowej. Lenin i Stalin twierdzili, że partia proletariacka powinna 
popierać ruch narodowo-wyzwoleńczy narodów uciskanych, skiero- 
wany przeciw imperializmowi. W związku z tym partia bolszewicka 
broniła prawa narodów do samookreślenia aż do oderwania się i 
utworzenia samodzielnych państw. Stanowiska tego bronił na konfe- 
rencji referent z ramienia Komitetu Centralnego, tow. Stalin. 

Przeciwko Leninowi i Stalinowi występował Piatakow, który 
wraz z Bucharynem już podczas wojny zajmował w kwestii narodo- 
wej stanowisko nacjonalistyczne, szowinistyczne. Piatakow i Bucha- 
ryn byli przeciwnikami prawa narodów do samookreślenia. 

Zdecydowane i konsekwentne stanowisko partii w kwestii naro- 
dowej, walka partii o całkowite równouprawnienie narodów i o znie- 
sienie wszelkich form ucisku narodowego i nierówności narodów pod 



względem prawnym — zapewniły jej sympatie i poparcie narodów 
uciskanych. 

Oto brzmienie uchwalonej przez konferencję kwietniową rezo- 
lucji w kwestii narodowej: 

«Politykę ucisku narodowego, będącą spadkiem po absolu- 
tyzmie i monarchii, popierają obszarnicy, kapitaliści i drobna bur- 
żuazja w interesie obrony swych przywilejów klasowych i po- 
wasnienia robotników różnych narodowości. Imperializm współ- 
czesny, potęgując dążenie do ujarzmienia słabych ludów, jest no- 
wym czynnikiem zaostrzenia ucisku narodowego. 

O ile w ogóle w społeczeństwie kapitalistycznym możliwe 
jest usunięcie ucisku narodowego, to możliwość taka istnieje tylko 
w warunkach konsekwentnie demokratycznego, republikańskiego 
ustroju i sposobu rządzenia państwem, zapewniającego całkowite 
równouprawnienie wszystkich narodów i języków. 

Wszystkim narodom, wchodzącym w skład Rosji, należy 
przyznać prawo do swobodnego oderwania się i utworzenia sa- 
modzielnego państwa. Negowanie tego prawa i nieprzedsiębranie 
środków, gwarantujących praktyczną możliwość jego urzeczy- 
wistnienia, jest równoznaczne z popieraniem polityki zaborów 
lub aneksyj. Jedynie uznanie przez proletariat prawa narodów 
do oderwania się zapewnia całkowitą solidarność robotników 
różnych narodowości i sprzyja prawdziwie demokratycznemu zbli- 
żeniu narodów... 

Kwestii prawa narodów do swobodnego oderwania się nie 
wolno mieszać z kwestią celowości oderwania się tego lub innego 
narodu w tym lub innym momencie. Tę ostatnią kwestię partia 
proletariatu powinna rozstrzygać w każdym poszczególnym wy- 
padku zupełnie samodzielnie, z punktu widzenia interesów całego 
rozwoju społecznego i interesów walki klasowej proletariatu o 
socjalizm. 

Partia żąda szerokiej autonomii dzielnicowej, zniesienia nad- 
zoru z góry, zniesienia obowiązującego języka państwowego 
i ustalenia granic obwodów samorządnych i autonomicznych na 
podstawie uwzględnienia przez samą ludność miejscową warun- 
ków gospodarczych, zwyczajów i obyczajów, składu narodowego 
ludności itd. 



Partia proletariatu stanowczo odrzuca tak zwaną «autonomię 
kulturalno-narodową», to znaczy wyjęcie spod kompetencji pań- 
stwa sprawy szkolnictwa itp. i przekazanie jej w ręce swego ro- 
dzaju sejmów narodowych. Robotników, zamieszkujących tę samą 
miejscowość, a nawet pracujących w tych samych fabrykach, auto- 
nomia kulturalno-narodowa sztucznie rozdziela według przyna- 
leżności do tej lub innej «kultury narodowej», czyli wzmacnia łą- 
czność robotników z kulturą burżuazyjną poszczególnych naro- 
dów, podczas gdy zadanie socjaldemokracji polega na wzmacnia- 
niu kultury międzynarodowej proletariatu światowego. 

Partia żąda włączenia do konstytucji ustawy zasadniczej, 
unieważniającej wszelkie przywileje jednego narodu, wszelkie 
pogwałcenia praw mniejszości narodowych. 

Interesy klasy robotniczej wymagają zespolenia robotników 
wszystkich narodowości Rosji w jednolitych organizacjach prole- 
tariackich, politycznych, zawodowych, spółdzielczo-oświatowych 
itd. Tylko takie zespolenie robotników różnych narodowości 
w jednolitych organizacjach da proletariatowi możność prowa- 
dzenia zwycięskiej walki z kapitałem międzynarodowym i z nac- 
jonalizmem burżuazyjnym» (WKP(b) w rezolucjach, część I, 
str. 239—240). 

Tak więc na konferencji kwietniowej zdemaskowana została 
oportunistyczna, antyleninowska linia Kamieniewa, Zinowjewa, Pia- 
takowa, Bucharyna, Rykowa i ich nielicznych zwolenników. 

Konferencja poszła jednomyślnie za Leninem, zajmując wyraźne 
stanowisko we wszystkich najważniejszych zagadnieniach i obierając 
linię zapewniającą zwycięstwo rewolucji socjalistycznej. 

3. Sukcesy partii bolszewickiej w stolicy. Nieudana ofensywa wojsk 
Rządu Tymczasowego na froncie. Zmasakrowanie lipcowej de- 
monstracji robotników i żołnierzy. 

Na podstawie uchwał konferencji kwietniowej partia rozwinęła 
olbrzymią pracę nad zdobywaniem mas, ich bojowym wychowaniem 
i organizacją. Linia partii polegała w tym okresie na tym, by cier- 
pliwym wyjaśnianiem polityki bolszewickiej i demaskowaniem ugodo- 



wości mieńszewików i eserowców izolować te partie od mas, zdobyć 
większość w Radach. 

Oprócz działalności w Radach rozwinęli bolszewicy olbrzymią 
działalność w związkach zawodowych i komitetach fabrycznych. 

Szczególnie rozległą działalność prowadzili bolszewicy w armii. 
Wszędzie powstawały organizacje wojskowe. Bolszewicy niezmordo- 
wanie pracowali na frontach i na tyłach nad zorganizowaniem żoł- 
nierzy i marynarzy. Szczególnie wielką rolę w sprawie zrewolucjoni- 
zowania żołnierzy odegrała bolszewicka gazeta frontowa «Okopnaja 
Prawda» (Prawda Okopowa). 

Dzięki tej bolszewickiej pracy propagandowo-agitacyjnej robot- 
nicy przeprowadzili w wielu miastach już w czasie pierwszych mie- 
sięcy rewolucji ponowne wybory do Rad, zwłaszcza do Rad dzielni- 
cowych, wypędzając mieńszewików i eserowców oraz wybierając na 
ich miejsce zwolenników partii bolszewickiej. 

Działalność bolszewików dawała doskonałe wyniki, zwłaszcza 
w Piotrogrodzie. 

W dniach 30 maja—3 czerwca (12—16 czerwca) 1917 roku 
odbyła się Piotrogrodzka Konferencja Komitetów Fabrycznych. Na 
tej konferencji popierały bolszewików już trzy czwarte delegatów. 
Proletariat Piotrogrodu szedł prawie w całości za bolszewickim has- 
łem — «Cała władza w ręce Rad!». 

3(16) czerwca 1917 roku zebrał się I Ogólnorosyjski Zjazd Rad. 
Bolszewicy byli w Radach jeszcze w mniejszości — mieli oni na 
zjeździe nieco więcej niż 100 delegatów wobec 700—800 mieńsze- 
wików, eserowców i innych. 

Na I Zjeździe Rad bolszewicy uporczywie demaskowali zgubną 
politykę ugody z burżuazją, odsłaniali imperialistyczny charakter 
wojny. Lenin wystąpił na zjeździe z mową, w której wykazywał 
słuszność linii bolszewików oświadczając, że tylko Władza Rad może 
dać chleb masom pracującym, ziemię chłopom, zdobyć pokój, wypro- 
wadzić kraj ze stanu ruiny gospodarczej. 

W dzielnicach robotniczych Piotrogrodu rozwijała się podówczas 
masowa kampania za zorganizowaniem demonstracji i wystosowa- 
niem żądań do Zjazdu Rad. Pragnąc zapobiec samorzutnej demon- 
stracji robotników i licząc na wykorzystanie rewolucyjnych nastro- 
jów mas dla własnych celów, Komitet Wykonawczy Rady Piotro- 
grodzkiej postanowił wyznaczyć w Piotrogrodzie demonstrację na 



18 czerwca (I lipca). Mieńszewicy i eserowcy liczyli na to, że demon- 
stracja odbędzie się pod hasłami antybolszewickimi. Partia bolsze- 
wicka zaczęła się energicznie szykować do tej demonstracji. Tow. 
Stalin pisał wówczas w «Prawdzie», że «... zadaniem naszym jest 
osiągnięcie tego, aby demonstracja 18 czerwca w Piotrogrodzie od- 
była się pod naszymi hasłami rewolucyjnymi». 

Demonstracja 18 czerwca (i lipca) 1917 roku, która odbywała się 
nad grobem ofiar rewolucji, stała się prawdziwym przeglądem sił 
partii bolszewickiej. Świadczyła ona o wzrastającej rewolucyjności 
mas, o ich wzrastającym zaufaniu do partii bolszewickiej. Hasła 
mieńszewików i eserowców, głoszące zaufanie do Rządu Tymczaso- 
wego i niezbędność kontynuowania wojny, ginęły w olbrzymiej masie 
haseł bolszewickich. 400 tysięcy demonstrantów niosło na swych 
sztandarach hasła: «Precz z wojną!», «Precz z dziesięcioma mini- 
strami-kapitalistami!», «Cała władza w ręce Rad!». 

Była to kompletna porażka mieńszewików i eserowców, porażka 
Rządu Tymczasowego w stolicy. 

Lecz Rząd Tymczasowy, mając poparcie I Zjazdu Rad, posta- 
nowił kontynuować politykę imperialistyczną. Właśnie tegoż dnia 
18 czerwca (I lipca) Rząd Tymczasowy, wykonując wolę imperia- 
listów angielsko-francuskich, popędził żołnierzy na froncie do ofen- 
sywy. Burżuazja upatrywała w tej ofensywie jedyną możliwość poło- 
żenia kresu rewolucji. Burżuazja żywiła nadzieję, że w razie powo- 
dzenia ofensywy weźmie ona całą władzę w swe ręce, odsunie Rady 
i zdusi bolszewików. W razie niepowodzenia można będzie zwalić 
winę na tychże bolszewików, oskarżając ich o wniesienie rozkładu 
w szeregi wojska. 

Nie ulegało wątpliwości, że ofensywa się załamie. I rzeczywiście 
załamała się. Znużenie żołnierzy, to, że nie rozumieli oni celu 
ofensywy, nieufność wobec obcego dla żołnierzy dowództwa, brak 
pocisków i artylerii — wszystko to zadecydowało o klęsce ofensywy 
na froncie. 

Wiadomość o ofensywie na froncie, następnie zaś o klęsce ofen- 
sywy poruszyła stolicę. Oburzenie robotników i żołnierzy nie miało 
granic. Okazało się, że proklamując politykę pokojową Rząd Tym- 
czasowy os.zukiwał lud. Okazało się, że Rząd Tymczasowy jest za 
kontynuowaniem wojny imperialistycznej. Okazało się, że Wszech- 
rosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad oraz Rada Piotro- 



grodzka nie chciały lub też nie mogły przeciwdziałać zbrodniczym 
czynom Rządu Tymczasowego i same się wlokły w tyle za nim. 

Wzburzenie rewolucyjne piotrogrodzkich robotników i żołnierzy 
nie miało granic. 3 (16) lipca w Piotrogrodzie, w dzielnicy Wybor- 
skiej rozpoczęły się żywiołowo demonstracje. Trwały one przez cały 
dzień. Pojedyncze demonstracje rozrosły się w imponującą demon- 
strację zbrojną pod hasłem przejścia władzy w ręce Rad. Partia bol- 
szewicka była przeciwna wystąpieniu zbrojnemu w owej chwili, po- 
nieważ uważała, że kryzys rewolucyjny jeszcze nie dojrzał, że armia 
i prowincja nie są jeszcze gotowe do poparcia powstania w stolicy, że 
izolowane i przedwczesne powstanie w stolicy może tylko ułatwić 
kontrrewolucji rozgromienie awangardy rewolucyjnej. Lecz gdy 
stało się widoczne, że nie można powstrzymać mas od demonstracji, 
partia postanowiła wziąć udział w demonstracji i nadać jej charakter 
pokojowy i zorganizowany. Udało się to partii bolszewików i setki 
tysięcy demonstrantów skierowały się do siedziby Rady Piotrogrodz- 
kiej i do WCKW Rad, gdzie domagały się od Rad wzięcia władzy 
w swe ręce, zerwania z burżuazją imperialistyczną i poprowadzenia 
czynnej polityki pokojowej. 

Mimo pokojowego charakteru demonstracji wysłano przeciwko 
demonstrantom reakcyjne oddziały junkrów i oficerów. Ulice Piotro- 
grodu spłynęły krwią robotników i żołnierzy. W celu rozgromienia 
robotników ściągnięto z frontu najbardziej zacofane, kontrrewolu- 
cyjne oddziały wojskowe. 

Po zdławieniu demonstracji robotników i żołnierzy, mieńszewicy 
i eserowcy, w sojuszu z burżuazją i białogwardyjskimi generałami, 
gwałtownie natarli na partię bolszewicką. Lokal redakcji «Prawdy» 
został rozgromiony. «Prawdę», «Żołnierską Prawdę» i szereg innych 
gazet bolszewickich zamknięto. Na ulicy zabity został przez junkrów 
robotnik Woinow za to tylko, że sprzedawał «Listok Prawdy» 
(Ulotkę Prawdy). Zaczęto rozbrajać czerwonogwardzistów. Rewolu- 
cyjne oddziały załogi piotrogrodzkiej zostały wycofane ze stolicy i 
wysłane na front. Dokonywano aresztów na tyłach i na froncie. 
7(20) lipca wydano rozkaz aresztowania Lenina. Aresztowano szereg 
wybitnych działaczy partii bolszewickiej. Drukarnia «Trud», w któ- 
rej drukowano wydawnictwa bolszewickie, została rozgromiona. Ko- 
munikat prokuratora piotrogrodzkiej izby sądowej donosił o pociąg- 
nięciu Lenina i szeregu innych bolszewików do odpowiedzialności 



sądowej za «zdradę stanu» oraz za organizację powstania zbrojnego. 
Oskarżenie przeciwko Leninowi sfabrykowane zostało w sztabie 
generała Denikina na podstawie zeznań szpicli i prowokatorów. 

Tak więc, koalicyjny Rząd Tymczasowy, w którego skład wcho- 
dzili tak wybitni przedstawiciele mieńszewików i eserowców, jak 
Cereteli i Skobielew, Kierenski i Czernow — stoczył się w bagno 
jawnego imperializmu i kontrrewolucji. Zamiast polityki pokojowej 
zaczął on przeprowadzać politykę kontynuowania wojny. Zamiast 
ochrony demokratycznych praw ludu zaczął przeprowadzać politykę 
likwidacji tych praw i zbrojnego rozprawiania się z robotnikami i 
żołnierzami. 

«Socjaliści» — Kierenski i Cereteli, Czernow i Skobielew od- 
ważyli się zrobić to, czego nie decydowali się uczynić przedstawiciele 
burżuazji — Guczkow i Milukow. 

Dwuwładza się skończyła. 
Skończyła się na rzecz burżuazji, cała bowiem władza przeszła 

do rąk Rządu Tymczasowego, a Rady z ich eserowsko-mieńszewic- 
kim kierownictwem przeobraziły się w dodatek do Rządu Tymcza- 
sowego. 

Skończył się pokojowy okres rewolucji, albowiem na porządku 
dziennym postawiono bagnet. 

W związku ze zmianą sytuacji partia bolszewików postanowiła 
zmienić swoją taktykę. Przeszła ona w stan nielegalny, ukryła swego 
wodza Lenina w najgłębszej konspiracji i zaczęła się szykować do 
powstania, ażeby siłą zbrojną obalić władzę burżuazji i ustanowić 
władzę Rad. 

4. Nastawienie partii bolszewickiej na przygotowanie powstania 
zbrojnego. VI zjazd partii. 

W warunkach niebywałej nagonki ze strony prasy burżuazyjnej 
i drobnomieszczańskiej zebrał się w Piotrogrodzie VI zjazd partii 
bolszewickiej. Zebrał się w dziesięć lat po V zjeździe londyńskim i 
w pięć lat po praskiej konferencji bolszewików. Zjazd obradował od 
26 lipca do 3 sierpnia (od 8 do 16 sierpnia) 1917 roku i odbywał się 
nielegalnie. W prasie ogłoszono tylko o zwołaniu zjazdu, miejsca 



zjazdu nie podano. Pierwsze posiedzenia odbywały się w Piotrogro- 
dzie, w dzielnicy Wyborskiej. Ostatnie posiedzenia odbywały się 
w gmachu szkoły w pobliżu Wrót Narwskich, tam gdzie obecnie 
zbudowany został Dom Kultury. Prasa burżuazyjna domagała się 
aresztowania uczestników zjazdu. Szpicle wyłazili ze skóry, żeby 
odszukać miejsce obrad zjazdu, ale go jednak nie znaleźli. 

Tak więc w pięć miesięcy po obaleniu caratu bolszewicy musieli 
się zebrać potajemnie, a wódz partii proletariackiej, Lenin, musiał 
w tym czasie ukrywać się w szałasie w pobliżu stacji Razliw. 

Lenin, prześladowany przez szpiclów Rządu Tymczasowego, nie 
mógł być obecny na zjeździe, ale kierował nim z ukrycia przez 
swych współbojowników i uczniów w Piotrogrodzie: Stalina, Swier- 
dłowa, Mołotowa, Ordżonikidze. 

W zjeździe brało udział 157 delegatów z głosem decydującym i 
128 — z głosem doradczym. Partia liczyła w tym czasie blisko 240 
tysięcy ludzi. Przed 3(16) lipca, czyli przed rozgromieniem demon- 
stracji robotniczej, gdy bolszewicy pracowali jeszcze legalnie, partia 
posiadała 41 pism drukowanych, z czego 29 w języku rosyjskim i 12 
w innych językach. 

Nagonka na bolszewików, na klasę robotniczą podczas dni lip- 
cowych nie tylko nie zmniejszyła wpływów naszej partii, lecz prze- 
ciwnie — jeszcze bardziej je zwiększyła. Delegaci z prowincji przy- 
taczali mnóstwo faktów świadczących o tym, że robotnicy i żołnierze 
zaczęli masowo porzucać mieńszewików i eserowców, nazywając ich 
z pogardą «socjal-stupajkami». Robotnicy i żołnierze, członkowie 
partyj mieńszewików i eserowców, darli swe legitymacje członkow- 
skie i z przekleństwem występowali z tych partii prosząc bolszewi- 
ków o przyjęcie ich do swojej partii. 

Spośród spraw, jakie rozpatrywano na zjeździe, najważniejsze 
były: sprawozdanie polityczne Komitetu Centralnego oraz zagadnie- 
nie sytuacji politycznej. Referując te sprawy tow. Stalin wykazywał 
niezbicie, że mimo wszelkich wysiłków burżuazji, mających na celu 
stłumienie rewolucji, rewolucja rośnie i rozwija się. Wykazywał, że 
rewolucja stawia na porządku dziennym sprawę urzeczywistnienia 
kontroli robotniczej nad produkcją i podziałem produktów, przeka- 
zania ziemi chłopom, odebrania władzy burżuazji i przekazania jej 
w ręce klasy robotniczej i biedoty chłopskiej. Mówił on, że rewolucja 
staje się co do swego charakteru socjalistyczną. 



Po dniach lipcowych sytuacja polityczna w kraju radykalnie się 
zmieniła. Dwuwładza skończyła się. Rady ze swym eserowsko-mień- 
szewickim kierownictwem nie zechciały wziąć całej władzy w swe 
ręce. Dlatego też Rady utraciły swą władzę. Władza skupiła się w 
rękach burżuazyjnego Rządu Tymczasowego, ten zaś w dalszym 
ciągu rozbrajał rewolucję, gromił jej organizacje, gromił partię bol- 
szewików. Znikła możliwość pokojowego rozwoju rewolucji. Pozo- 
staje, mówił tow. Stalin, tylko jedno — zdobyć władzę przemocą 
obalając Rząd Tymczasowy. Lecz zdobyć władzę przemocą może 
tylko proletariat w sojuszu z biedotą wiejską. 

Rady, którymi wciąż jeszcze kierowali mieńszewicy i eserowcy, 
stoczyły się do obozu burżuazji i w obecnej sytuacji mogą wystąpić 
jedynie w roli poplecznika Rządu Tymczasowego. Hasło «Cała 
władza w ręce Rad», mówił tow. Stalin, powinno być po dniach lip- 
cowych wycofane. Jednakże chwilowe wycofanie tego hasła nie ozna- 
cza bynajmniej wyrzeczenia się walki o władzę Rad. Mowa jest nie 
o Radach w ogóle, jako o organach walki rewolucyjnej, lecz tylko o 
danych Radach, kierowanych przez mieńszewików i eserowców. 

«Skończył się pokojowy okres rewolucji — mówił tow. Stalin — 
nastąpił okres nie-pokojowy, okres starć i wybuchów...» 
(Protokóły VI zjazdu SDPRR(b), str.III). 

Partia szła do powstania zbrojnego. 
Na zjeździe znaleźli się ludzie, którzy odzwierciedlając wpływy 

burżuazyjne wystąpili przeciw nastawieniu na rewolucję socjali- 
styczną. 

Trockista Preobrażenski proponował, by w rezolucji o zdobyciu 
władzy wskazać, że dopiero wtedy, gdy nastąpi rewolucja prole- 
tariacka na Zachodzie, można będzie skierować kraj na drogę so- 
cjalistyczną. 

Przeciwko temu trockistowskiemu wnioskowi wystąpił tow. Stalin. 

«Nie jest wykluczona możliwość — mówił tow. Stalin — 
że właśnie Rosja będzie krajem, który utoruje drogę do socja- 
lizmu ... Należy odrzucić przestarzały pogląd, jakoby tylko 
Europa mogła wskazać nam drogę. Istnieje marksizm dogma- 
tyczny i marksizm twórczy. Ja stoję na gruncie tego ostatniego» 
(tamże, str. 233—234). 



Bucharyn zajmując stanowisko trockistowskie utrzymywał, że 
wśród chłopów panują nastroje na rzecz polityki «oboronców», 
że chłopi są w bloku z burżuazją i nie pójdą za klasą robot- 
nicząi 

Zwalczając poglądy Bucharyna tow. Stalin dowiódł, że są różni 
chłopi: są chłopi zamożni, którzy popierają burżuazję imperialisty- 
czną, i jest biedota chłopska, która szuka sojuszu z klasą robotniczą 
i poprze ją w walce o zwycięstwo rewolucji. 

Zjazd odrzucił poprawki Preobrażeńskiego i Bucharyna i za- 
twierdził projekt rezolucji tow. Stalina. 

Zjazd omówił ekonomiczną platformę bolszewików i zatwierdził 
ją. Oto główne punkty tej platformy: konfiskata ziemi obszarniczej 
i nacjonalizacja całej ziemi w kraju, nacjonalizacja banków, nacjo- 
nalizacja wielkiego przemysłu, kontrola robotnicza nad produkcją 
i podziałem. 

Zjazd podkreślił znaczenie walki o kontrolę robotniczą nad pro- 
dukcją. Kontrola ta odegrała dużą rolę przy przejściu do nacjona- 
lizacji wielkiego przemysłu. 

We wszystkich swych uchwałach VI zjazd ze szczególną siłą 
podkreślił leninowską tezę o sojuszu proletariatu i biedoty chłop- 
skiej jako warunku zwycięstwa rewolucji socjalistycznej. 

Zjazd potępił mieńszewicką teorię neutralności związków zawo- 
dowych. Zjazd wskazał, że poważne zadania, jakie stoją przed klasą 
robotniczą Rosji, mogą być urzeczywistnione tylko wtedy, jeżeli 
związki zawodowe pozostaną bojowymi organizacjami klasowymi, 
uznającymi polityczne kierownictwo partii bolszewików. 

Zjazd powziął uchwałę «O związkach młodzieży», które w owym 
czasie powstawały nieraz samorzutnie. Dzięki dokonanej później 
pracy, partia zdołała utrzymać przy sobie te młode organizacje jako 
rezerwy partii. 

Zjazd omawiał sprawę stawienia się Lenina przed sądem. Ka- 
mieniew, Ryków, Trocki i inni już przed zjazdem byli zdania, że 
Lenin powinien się stawić przed sądem kontrrewolucjonistów. Tow. 
Stalin wypowiedział się zdecydowanie przeciwko stawieniu się Le- 
nina przed sądem. VI zjazd również wypowiedział się przeciwko 
stawieniu się Lenina przed sądem uważając, że będzie to nie sąd, 
lecz porachunek z Leninem. Zjazd nie wątpił, że burżuazji idzie je- 
dynie o fizyczne rozprawienie się z Leninem jako ze swym najnie- 



bezpieczniejszym wrogiem. Zjazd zaprotestował przeciwko burżua- 
zyjno-policyjnej nagonce na wodzów proletariatu rewolucyjnego i 
przesiał Leninowi pozdrowienie. 

VI zjazd uchwalił nowy statut partyjny. Statut partii głosił, że 
wszystkie organizacje partyjne powinny być zbudowane na zasadach 
centralizmu demokratycznego. 

Oznaczało to: 
1) obieralność wszystkich kierowniczych organów partyjnych od 

góry do dołu; 
2) periodyczne sprawozdania instancji partyjnych wobec swych 

organizacji partyjnych; 
3) surową dyscyplinę partyjną i podporządkowanie się mniej- 

szości — woli większości; 
4) bezwarunkową moc obowiązującą uchwał wyższych instancji 

dla niższych i dla wszystkich członków partii. 
Statut partyjny głosił, że nowych członków przyjmują organi- 

zacje miejscowe na podstawie rekomendacji dwóch członków partii 
i po zatwierdzeniu przez ogólne zebranie członków organizacji 
partyjnej. 

VI zjazd przyjął do partii «mieżrajonców» (międzydzielnicow- 
ców) wraz z icn przywódcą Trockim. Była to niewielka grupa, która 
istniała w Piotrogrodzie od roku 1913 i składała się z trockistów- 
mieńszewików oraz części byłych bolszewików, którzy zerwali z par- 
tią. «Mieżrajoncy» byli podczas wojny organizacją centrystowską. 
Walczyli przeciwko bolszewikom, lecz nie zgadzali się również w 
wielu sprawach z mieńszewikami, zajmując w ten sposób stanowisko 
pośrednie, centrystowskie, chwiejne. Podczas VI zjazdu partii «mież- 
rajoncy» oświadczyli, że we wszystkim zgadzają się z bolszewika- 
mi i proszą o przyjęcie ich do partii. Zjazd uczynił zadość ich prośbie 
licząc na to, że mogą stać się z czasem prawdziwymi bolszewikami. 
Niektórzy spośród «mieżrajonców», jak na przykład Wołodarski, 
Urycki i inni, rzeczywiście stali się później bolszewikami. Co się 
tyczy Trockiego i niektórych jego bliskich przyjaciół, to, jak się 
później okazało, wstąpili oni do partii nie po to, żeby pracować na 
rzecz partii, ale po to, żeby ją rozbijać i rozsadzić od wewnątrz. 

Wszystkie uchwały VI zjazdu miały na celu przygotowanie pro- 
letariatu i biedoty chłopskiej do powstania zbrojnego. VI zjazd nasta- 
wił partię na powstanie zbrojne, na rewolucję socjalistyczną. 



Wydany przez zjazd manifest partyjny nawoływał robotników, 
żołnierzy, chłopów, aby zbierali siły do stanowczych walk z burżua- 
zją. Manifest kończył się następującymi słowami: 

«Szykujcie się więc, nasi bojowi towarzysze, do nowych walk! 
Wytrwale, mężnie i spokojnie, nie poddając się prowokacji gro- 
.madźcie siły, formujcie bojowe kolumny! Proletariusze i żoł- 
nierze, pod sztandary partii! Uciskany ludu wiejski, pod nasze 
sztandary!» 

5. Spisek generała Korniłowa przeciwko rewolucji. Rozgromienie 
spisku. Przejście Rad Piotrogrodu i Moskwy na stronę bolsze- 
wików. 

Po zagarnięciu całej władzy burżuazja zaczęła się szykować do 
rozgromienia pozbawionych siły Rad i do stworzenia dyktatury 
jawnie kontrrewolucyjnej. Milioner Riabuszynski cynicznie oświad- 
czył, że widzi wyjście w tym, iż «koścista ręka głodu, nędza ludu 
chwyci za gardło fałszywych przyjaciół ludu — demokratyczne Ra- 
dy i Komitety». Na froncie srożyły się sądy polowe, skazywano żoł- 
nierzy na śmierć. 3(16) sierpnia 1917 roku głównodowodzący generał 
Kornilow zażądał wprowadzenia kary śmierci również na tyłach. 

12(25) sierpnia w Teatrze Wielkim w Moskwie otwarto Naradę 
Państwową, zwołaną przez Rząd Tymczasowy w celu zmobilizo- 
wania sił burżuazji i obszarników. Na naradzie obecni byli prze- 
ważnie przedstawiciele obszarników, burżuazji, generalicji, oficer- 
stwa, kozactwa. Rady były reprezentowane na naradzie przez mień- 
szewików i eserowców. 

W dniu otwarcia Narady Państwowej bolszewicy zorganizowali 
w Moskwie na znak protestu strajk powszechny, który ogarnął więk- 
szość robotników. Jednocześnie odbywały się strajki w wielu innych 
miastach. 

Eserowiec Kierenski przechwalając się groził w swym przemó- 
wieniu na naradzie, że «krwią i żelazem» stłumi wszelkie próby 
ruchu rewolucyjnego, w tej liczbie próby samowolnego zagarniania 
przez chłopów ziemi obszarniczej. 

Kontrrewolucyjny generał Korniłow otwarcie żądał «skasowania 
Komitetów i Rad». 



Do Stawki (Kwatery Głównej—red.przekł.polsk.)—tak nazywał 
się wówczas sztab głównodowodzącego — do generała Korniłowa ścią- 
gać zaczęli bankierzy, kupcy, fabrykanci, obiecując pieniądze i poparcie. 

Przyszli również do generała Korniłowa przedstawiciele «sprzy- 
mierzeńców», to jest Anglii i Francji, żądając, by nie zwlekał z wy- 
stąpieniem przeciwko rewolucji. 

Szykował się spisek generała Korniłowa przeciwko rewolucji. 
Spisek Korniłowa przygotowywano otwarcie. Żeby odwrócić od 

niego uwagę, spiskowcy rozpuścili pogłoskę, że bolszewicy szykują 
w Piotrogrodzie powstanie na dzjeń 27 sierpnia, w którym to dniu 
mijało pół roku od wybuchu rewolucji. Rząd Tymczasowy z Kie- 
renskim na czele urządził niesłychaną nagonkę na bolszewików, 
zwiększył terror przeciwko partii proletariackiej. A jednocześnie ge- 
nerał Korniłow gromadził wojska, ażeby je rzucić na Piotrogród, 
zlikwidować Rady i utworzyć rząd dyktatury wojskowej. 

Korniłow umawiał się uprzednio w sprawie swego kontrrewolu- 
cyjnego wystąpienia z Kierenskim. Lecz w chwili wystąpienia Kor- 
niłowa Kierenski raptownie zmienił front i zaczął się odżegnywać 
od swego sojusznika. Kierenski obawiał się, że gdy masy ludowe 
powstaną przeciw korniłowszczyźnie i rozgromią ją, to zmiotą jed- 
nocześnie burżuazyjny rząd Kierenskiego, jeśli rząd ten nie odżegna 
się już teraz od korniłowszczyzny. 

25 sierpnia (7 września) Korniłow wysłał na Piotrogród trzeci kor- 
pus konnicy pod dowództwem generała Krymowa oznajmiając, że 
chce «uratować ojczyznę». W odpowiedzi na powstanie Korniłowa 
KC partii bolszewickiej wezwał robotników i żołnierzy do czyn- 
nego zbrojnego odparcia kontrrewolucji. Robotnicy natychmiast za- 
częli się uzbrajać i szykować do odporu. Liczebność oddziałów Czer- 
wonej Gwardii zwiększyła się w ciągu tych dni kilkakrotnie. Związki 
zawodowe zmobilizowały swoich członków. Rewolucyjne oddziały 
wojskowe Piotrogrodu również doprowadzono do stanu gotowości 
bojowej. Wokół Piotrogrodu kopano okopy, ustawiano zasieki kol- 
czaste, rozbierano tory kolejowe. Przybyło kilka tysięcy uzbrojonych 
marynarzy kronsztadzkich, by bronić Piotrogrodu. Do «dzikiej dy- 
wizji», która szła na Piotrogród, wysłano delegatów; wytłumaczyli 
oni żołnierzom-góralom znaczenie wystąpienia Korniłowa i «dzika 
dywizja» odmówiła udziału w ofensywie na Piotrogród. Wysłano 
agitatorów również do innych oddziałów Korniłowa. Wszędzie, gdzie 



groziło niebezpieczeństwo, tworzono komitety rewolucyjne i sztaby 
do walki z kornilowszczyzną. 

Śmiertelnie przestraszeni przywódcy eserowsko-mieńszewiccy, w 
tej liczbie Kierenski, szukali podczas tych dni obrony u bolszewików, 
przekonali się bowiem, że jedyną realną siłą w stolicy, mogącą poko- 
nać Kornilowa — są bolszewicy. 

Lecz mobilizując masy do rozgromienia korniłowszczyzny, bol- 
szewicy nie zaprzestali walki również z rządem Kierenskiego. Bol- 
szewicy demaskowali wobec mas rząd Kierenskiego, mieńszewików 
i eserowców, którzy całą swą polityką obiektywnie pomagali kontr- 
rewolucyjnemu spiskowi Korniłowa. 

Dzięki wszystkim tym środkom korniłowszczyzna została rozgro- 
miona. Generał Krymów zastrzelił się. Korniłow i jego pomocnicy — 
Denikin i Łukomski zostali aresztowani (Kierenski zresztą wkrótce 
ich uwolnił). 

Rozgromienie korniłowszczyzny za jednym zamachem odsłoniło i 
ujawniło stosunek sił rewolucji i kontrrewolucji. Wykazało ono, że cały 
obóz kontrrewolucyjny — począwszy od generałów i partii kadeckiej, 
a kończąc na mieńszewikach i eserowcach, którzy uwikłali się w sidła 
burżuazji — że cały ten obóz skazany jest na zagładę. Stało się rzeczą 
oczywistą, że polityka przewlekania ponad siły uciążliwej wojny 
oraz związana z przewlekłą wojną ruina gospodarcza ostatecznie 
podkopały wpływy mieńszewików i eserowców wśród mas ludowych. 

Rozgromienie korniłowszczyzny wykazało również, że partia 
bolszewicka tak urosła, że stała się decydującą siłą rewolucji, zdolną 
do ukrócenia wszelkich knowań kontrrewolucji. Partia nasza nie 
była jeszcze partią rządzącą, lecz w dniach korniłowszczyzny dzia- 
łała jak prawdziwa siła rządząca, albowiem robotnicy i żołnierze 
wykonywali bez wahania jej wskazówki. 

Wreszcie rozgromienie korniłowszczyzny wykazało, że Rady, 
które, jak się zdawało, już nie żyły, w rzeczywistości kryją w sobie 
olbrzymią siłę odporu rewolucyjnego. Nie ulegało wątpliwości, że 
właśnie Rady i ich komitety rewolucyjne zagrodziły drogę wojskom 
Korniłowa i poderwały ich siły. 

Walka z korniłowszczyzna ożywiła osłabłe Rady Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich, wyzwoliła je z więzów polityki ugo- 
dowej, wyprowadziła je na szerokie tory walki rewolucyjnej i skie- 
rowała w stronę partii bolszewickiej. 



Wpływy bolszewików w Radach wzrosły do niebywałych dotąd 
rozmiarów. 

Wpływy bolszewików zaczęły szybko wzrastać również na wsi. 
Powstanie Korniłowa wykazało szerokim masoni chłopskim, że 

obszarnicy i generałowie po rozgromieniu bolszewików i Rad zabiorą 
się do chłopów. Dlatego też szerokie masy biedoty chłopskiej zaczęły 
się coraz bardziej skupiać wokół bolszewików. Co się tyczy śred- 
niaków, których wahania hamowały rozwój rewolucji w okresie 
między kwietniem a sierpniem 1917 roku, to po rozgromieniu Kor- 
niłowa zaczęli oni wyraźnie przechylać się na stronę partii bolsze- 
wickiej przyłączając się do mas biedoty chłopskiej. Szerokie masy 
chłopstwa zaczęły rozumieć, że tylko partia bolszewików może je 
uratować od wojny, potrafi zniszczyć obszarników i gotowa jest 
oddać ziemię chłopom. Wrzesień i październik 1917 roku wykazują 
ogromny wzrost liczby wypadków zagarniania przez chłopów ziemi 
obszarniczej. Samowolne zaorywanie ziemi obszarniczej przybiera 
charakter powszechny. Ani perswazje, ani oddziały karne nie zdo- 
łały już powstrzymać chłopów, którzy powstali do rewolucji. 

Przypływ rewolucyjny narastał. 
Nastąpił okres ożywienia i odnowienia Rad, okres bolszewizacji 

Rad. Fabryki, oddziały wojskowe, wybierające na nowo swych dele- 
gatów, posyłają do Rad, zamiast mieńszewików i eserowców przed- 
stawicieli partii bolszewickiej. Nazajutrz po zwycięstwie nad korni- 
łowszczyzną, w dniu 31 sierpnia (13 września), Rada Piotrogrodzka 
wypowiada się za polityką bolszewików. Dawne mieńszewicko- 
eserowskie prezydium Rady Piotrogrodzkiej z Czcheidzem na czele 
podaje się do dymisji opróżniając miejsce dla bolszewików. 5(18) 
września przechodzi na stronę bolszewików Moskiewska Rada Dele- 
gatów Robotniczych. Eserowsko-mieńszewickie prezydium Rady 
Moskiewskiej również podaje się do dymisji zwalniając drogę dla 
bolszewików. 

Oznaczało to, że podstawowe przesłanki niezbędne dla zwycię- 
skiego powstania już dojrzały. 

Znów na porządku dziennym stanęło hasło: «Cała władza w ręce 
Rad!». 

Ale nie było to już dawne hasło przejścia władzy w ręce Rad 
mieńszewicko-eserowskich. Nie — było to hasło powstania Rad 



przeciwko Rządowi Tymczasowemu w celu przekazania całej 
władzy w kraju Radom, kierowanym przez bolszewików. 

W partiach ugodowych zapanował rozgardiasz. 
Wśród eserowców pod naciskiem rewolucyjnie nastrojonych 

chłopów wyodrębniło się lewe skrzydło — «lewicowi» eserowcy, 
którzy zaczęli wyrażać niezadowolenie z powodu polityki ugody 
z burżuazją. 

Wśród mieńszewików również pojawiła się grupa «lewicow- 
ców», tak zwanych «internacjonalistów», którzy zaczęli ciążyć ku bol- 
szewikom. 

Co się tyczy anarchistów, grupy już i tak nikłej pod względem 
swych wpływów, to obecnie ostatecznie rozpadli się oni na drobne 
grupki, z których jedne połączyły się z żywiołami kryminalno-zło- 
dziejskimi i prowokatorskimi spośród szumowin społecznych, inne za- 
jęły się «ideowym» wywłaszczaniem, grabiły chłopów i drobny lud 
miejski, zabierały klubom robotniczym ich lokale i oszczędności, a 
jeszcze inne otwarcie przeszły do obozu kontrrewolucjonistów urzą- 
dzając swe osobiste życie w przedsionkach burżuazji. Wszyscy oni 
byli przeciwnikami wszelkiej władzy, w tej liczbie i zwłaszcza — 
przeciwnikami władzy rewolucyjnej robotników i chłopów, gdyż byli 
pewni, że władza rewolucyjna nie pozwoli im grabić ludu i rozkradać 
mienia ludowego. 

Po rozgromieniu korniłowszczyzny mieńszewicy i eserowcy 
zrobili jeszcze jedną próbę osłabienia narastającego przypływu rewo- 
lucyjnego. W tym celu 12(25) września 1917 roku zwołali oni Ogól- 
norosyjską Naradę Demokratyczną, składającą się z przedstawicieli 
partii socjalistycznych, ugodowych Rad, związków zawodowych, 
ziemstw, sfer handlowo-przemysłowych i oddziałów wojskowych. 
Narada wyłoniła Przedparlament (Tymczasowa Rada Republiki). 
Ugodowcy sądzili, że przy pomocy Przedparlamentu powstrzymają 
pochód rewolucji i zawrócą kraj z drogi rewolucji sowieckiej na drogę 
rozwoju burżuazyjno-konstytucyjnego, na drogę parlamentaryzmu 
burżuazyjnego. Lecz była to beznadziejna próba zbankrutowanych 
polityków, usiłujących obrócić wstecz koło rewolucji. Próba ta mu- 
siała skończyć się klęską i klęską się skończyła. Robotnicy wykpiwali 
parlamentarne popisy ugodowców. Dla pośmiewiska ochrzcili oni 
Przedparlament «przedsionkiem łaźni». 



Komitet Centralny partii bolszewików postanowił zbojkotować 
Przedparlament. Co prawda, bolszewicka frakcja Przedparlamentu, 
do której weszli tacy ludzie, jak Kamieniew, Teodorowicz, nie chciała 
opuścić murów Przedparlamentu. Lecz KC partii zmusił ich do 
wystąpienia z Przedparlamentu. 

Kamieniew i Zinowjew uporczywie bronili udziału w Przed- 
parlamencie, usiłując w ten sposób odwrócić uwagę partii od przy- 
gotowań do powstania. Przeciwko udziałowi w Przedparlamencie 
zdecydowanie wystąpił na posiedzeniu bolszewickiej frakcji Ogól- 
norosyjskiej Narady Demokratycznej tow. Stalin. Nazwał on Przed- 
parlament «poronionym płodem korniłowszczyzny». 

Lenin i Stalin uważali za poważny błąd nawet krótkotrwałe 
uczestniczenie w Przedparlamencie, mogło to bowiem zrodzić złudne 
nadzieje wśród mas, jakoby Przedparlament mógł rzeczywiście 
cokolwiek uczynić dla mas pracujących. 

Jednocześnie bolszewicy uporczywie przygotowywali II Zjazd 
Rad licząc na otrzymanie większości na tym zjeździe. Mimo wszel- 
kich wykrętów mieńszewików i eserowców, którzy zasiadali we 
Wszechrosyjskim Centralnym Komitecie Wykonawczym, pod naci- 
skiem Rad bolszewickich II Ogólnorosyjski Zjazd Rad wyznaczony 
został na drugą połowę października 1917 roku. 

6. Powstanie Październikowe w Piotrogrodzie i aresztowanie Rządu 
Tymczasowego. II Zjazd Rad i utworzenie Rządu Radzieckiego. 
Dekrety II Zjazdu Rad o pokoju i o ziemi. Zwycięstwo rewo- 
lucji socjalistycznej. Przyczyny zwycięstwa rewolucji socjalisty- 
cznej. 

Bolszewicy zaczęli się usilnie przygotowywać do powstania. 
Lenin wskazywał, że po uzyskaniu większości w obu stołecznych 
Radach Delegatów Robotniczych i Żołnierskich — w Radzie Mos- 
kiewskiej i Piotrogrodzkiej, bolszewicy mogą i powinni wziąć władzę 
państwową w swe ręce. Reasumując wyniki przebytej drogi Lenin 
podkreślał: «Większość ludu jest po naszej stronie». W swych arty- 
kułach i listach do Komitetu Centralnego i do organizacji bolsze- 
wickich Lenin nakreślił konkretny plan powstania: jak wykorzystać 
oddziały wojskowe, flotę i czerwonogwardzistów, jakie decydujące 



punkty w Piotrogrodzie należy opanować, żeby zapewnić powo- 
dzenie powstania itd. 

7(20) października Lenin przyjechał nielegalnie z Finlandii do 
Piotrogrodu. 10(23) października 1917 roku odbyło się historyczne 
posiedzenie Komitetu Centralnego partii, na którym postanowiono 
rozpocząć w najbliższych dniach powstanie zbrojne. Historyczna 
rezolucja KC partii, napisana przez Lenina, głosiła: 

«Komitet Centralny stwierdza, że zarówno sytuacja między- 
narodowa rewolucji rosyjskiej (powstanie we flocie w Niemczech - 
jako najwyższy przejaw narastania w całej Europie światowej 
rewolucji socjalistycznej, następnie niebezpieczeństwo pokoju 
imperialistów w celu zdławienia rewolucji w Rosji) jak sy- 
tuacja wojenna (niewątpliwa decyzja burżuazji rosyjskiej oraz 
Kierenskiego i ski oddania Piotrogrodu Niemcom), jak również 
uzyskanie przez partię proletariacką większości w Radach — 
wszystko to w związku z powstaniem chłopskim oraz przechy- 
leniem się zaufania ludu na stronę naszej partii (wybory w Mos- 
kwie), wreszcie, otwarte przygotowywanie drugiej korniłow- 
szczyzny (wycofanie wojsk z Pitra, ściąganie pod Piter kozaków, 
otoczenie Mińska przez kozaków itp.) — wszystko to stawia na 
porządku dziennym powstanie zbrojne. 

Stwierdzając więc, że powstanie zbrojne jest nieuniknione i 
całkowicie dojrzało, Komitet Centralny poleca wszystkim orga- 
nizacjom partyjnym tym się kierować i z tego punktu widzenia 
rozpatrywać i rozstrzygać wszystkie zagadnienia praktyczne 
(sprawę Zjazdu Rad obwodu Północnego, wycofania wojsk z 
Pitra, wystąpienia moskwiczan i mińszczan itd.)» (Lenin, Dzieła, 
wyd. III, t. XXI, str. 330). 

Przeciwko tej historycznej uchwale występowali i głosowali dwaj 
członkowie KC — Kamieniew i Zinowjew. Podobnie jak mieńsze- 
wicy, marzyli oni o burżuazyjnej republice parlamentarnej i oczer- 
niali klasę robotniczą twierdząc, że brak jej sił do urzeczywistnienia 
rewolucji socjalistycznej, że nie dorosła jeszcze do ujęcia władzy 
w swe ręce. 

Wprawdzie Trocki na tym posiedzeniu nie głosował wprost 
przeciwko rezolucji, ale zaproponował poprawkę do rezolucji, która 
miała na celu uniemożliwienie powstania lub doprowadzenie go do 



klęski. Proponował on, żeby nie zaczynać powstania przed otwarciem 
II Zjazdu Rad, co oznaczało odwleczenie powstania, ujawnienie dnia 
jego wybuchu, uprzedzenie o tym Rządu Tymczasowego. 

Komitet Centralny partii bolszewickiej wysłał swych pełnomoc- 
ników do Zagłębia Donieckiego, na Ural, do Helsingforsu, do Kron- 
sztadtu, na front południowo-zachodni itd., aby na miejscu zorgani- 
zowali powstanie. Towarzysze Woroszyłow, Mołotow, Dzicrżyński, 
Ordżonikidze, Kirów, Kaganowicz, Kujbyszew, Frunze, Jarosławski 
i inni otrzymali od partii specjalne zadania w dziedzinie kiero- 
wnictwa powstaniem na poszczególnych odcinkach. Na Uralu, w Sza- 
dryńsku, wśród wojskowych prowadził pracę tow. Żdanow. Pełnomoc- 
nicy Komitetu Centralnego zaznajamiali z planem powstania kierow- 
ników miejscowych organizacji bolszewickich i doprowadzali je do 
stanu gotowości mobilizacyjnej w celu udzielenia pomocy powstaniu 
w Piotrogrodzie. 

Zgodnie ze wskazówką Komitetu Centralnego partii stworzony 
został przy Radzie Piotrogrodzkiej Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, 
który stał się legalnym sztabem powstania. 

Tymczasem kontrrewolucja również pośpiesznie zbierała swe siły. 
Oficerstwo utworzyło kontrrewolucyjny «związek oficerów». Kontr- 
rewolucjoniści tworzyli wszędzie sztaby do formowania szturmowych 
batalionów. W końcu października kontrrewolucja miała do swej 
dyspozycji 43 bataliony szturmowe. Zorganizowano specjalne bata- 
liony z kawalerów orderu «św. Jerzego». 

Rząd Kierenskiego podniósł sprawę przeniesienia rządu z Pio- 
trogrodu do Moskwy. Widać było z tego, że szykował się do oddania 
Piotrogrodu Niemcom, by w ten sposób zapobiec powstaniu w Pio- 
trogrodzie. Protest piotrogrodzkich robotników i żołnierzy zmusił 
Rząd Tymczasowy do pozostania w Piotrogrodzie. 

16(29) października odbyło się rozszerzone posiedzenie Komitetu 
Centralnego partii. Wybrano na nim Ośrodek Partyjny do kiero- 
wania powstaniem z tow. Stalinem na czele. Ten Ośrodek Partyjny 
był jądrem kierowniczym Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego przy 
Radzie Piotrogrodzkiej i w praktyce kierował całym powstaniem. 

Na posiedzeniu KC kapitulanci Zinowjew i Kamieniew znów 
wystąpili przeciwko powstaniu. Gdy dostali odprawę, poważyli się 
wystąpić publicznie w prasie przeciwko powstaniu, przeciwko partii. 
18(31) października mieńszewicka gazeta «Nowaja Żyzń» (Nowe 



Życie) wydrukowała oświadczenie Kamieniewa i Zinowjewa o przy- 
gotowywaniu przez bolszewików powstania i o tym, że oni, Kamie- 
niew i Zinowjew, uważają powstanie za awanturę. Tak więc 
Kamieniew i Zinowjew wydali wrogom uchwałę Komitetu Central- 
nego o powstaniu, o organizacji powstania w najbliższym czasie. 
Była to zdrada. Lenin w związku z tym pisał: «Kamieniew i Zinow- 
jew zdradzili wobec Rodzianki i Kierenskiego decyzję Komitetu Cen- 
tralnego własnej partii w sprawie powstania zbrojnego». Lenin pod- 
niósł wobec KC sprawę wydalenia z partii Zinowjewa i Kamieniewa. 

Uprzedzeni przez zdrajców, wrogowie rewolucji natychmiast 
przedsięwzięli środki, by zapobiec powstaniu i rozgromić kierow- 
niczy sztab rewolucji — partię bolszewików. Rząd Tymczasowy 
zwołał tajne posiedzenie, na którym powzięto decyzję w sprawie 
środków walki z bolszewikami. 19 października (I listopada) Rząd 
Tymczasowy pośpiesznie wezwał oddziały wojskowe z frontu do 
Piotrogrodu. Po ulicach krążyły wzmocnione patrole. Szczególnie 
wielkie siły zdążyła kontrrewolucja zgromadzić w Moskwie. Rząd 
Tymczasowy posiadał opracowany plan: na dzień przed otwarciem 
II Zjazdu Rad zaatakować i zająć Smolny, siedzibę Komitetu Cen- 
tralnego bolszewików, i rozgromić kierowniczy ośrodek bolszewików. 
W tym celu ściągnięto do Piotrogrodu oddziały wojskowe, na których 
wierność rząd liczył. 

Ale dni i godziny Rządu Tymczasowego były już policzone. 
Żadna siła nie była już w stanie powstrzymać zwycięskiego pochodu 
rewolucji socjalistycznej. 

21 października (3 listopada) bolszewicy wysłali do wszystkich 
rewolucyjnych oddziałów wojskowych komisarzy Komitetu Woj- 
skowo-Rewolucyjnego. Podczas dni poprzedzających powstanie czy- 
niono w oddziałach wojskowych i po fabrykach energiczne przygoto- 
wania bojowe. Okręty bojowe — krążownik «Aurora» i «Zorza 
Wolności* również otrzymały określone zadania. 

Na posiedzeniu Rady Piotrogrodzkiej Trocki przechwalając się 
wypaplał wrogowi termin powstania, dzień, na który bolszewicy 
wyznaczyli początek powstania. Aby nie pozwolić rządowi Kieren- 
skiego na udaremnienie powstania zbrojnego, Komitet Centralny 
partii postanowił rozpocząć i przeprowadzić powstanie przed wyzna- 
czonym terminem, w przeddzień otwarcia II Zjazdu Rad. 

Kierenski rozpoczął swoją akcję wczesnym rankiem 24 paździer- 



nika (6 listopada) od wydania rozkazu o zamknięciu centralnego 
organu partii bolszewików «Raboczij Put'» (Droga Robotnicza) i od 
wysiania samochodów pancernych przed lokal redakcji pisma «Raboczij 
Put'» i drukarni bolszewickiej. Lecz zgodnie ze wskazaniami tow. 
Stalina czerwonogwardziści i rewolucyjni żołnierze już około 10 rano 
odparli samochody pancerne i postawili wzmocnioną wartę przed 
drukarnią i redakcją pisma «Raboczij Put'». O godzinie II rano 
ukazała się gazeta «Raboczij Put'» z wezwaniem do obalenia Rządu 
Tymczasowego. Jednocześnie, według wskazówek Ośrodka Partyj- 
nego, pośpiesznie ściągnięto do Smolnego oddziały rewolucyjnych 
żołnierzy i czerwonogwardzistów. 
 Powstanie rozpoczęło się. 

24 października (6 listopada) w nocy przybył do Smolnego Lenin, 
który ujął kierownictwo powstania bezpośrednio w swe ręce. Całą 
noc ściągały ku Smolnemu rewolucyjne oddziały wojskowe i oddziały 
Czerwonej Gwardii. Bolszewicy skierowywali je do centrum sto- 
licy, aby otoczyć Pałac Zimowy, gdzie obwarował się Rząd Tym- 
czasowy. 

25 października (7 listopada) Czerwona Gwardia i wojska rewo- 
lucyjne zajęły dworce, pocztę, telegraf, ministerstwa, bank państwa. 

Przedparlament został rozwiązany. 
Smolny, gdzie znajdowała się Rada Piotrogrodzka i Komitet Cen- 

tralny bolszewików, stał się bojowym sztabem rewolucji, skąd roz- 
chodziły się bojowe rozkazy. 

Robotnicy piotrogrodzcy dowiedli podczas tych dni, że przebyli 
pod kierownictwem partii bolszewickiej dobrą szkołę. Rewolucyjne 
oddziały wojskowe, przygotowane dzięki pracy bolszewików do 
powstania, ściśle wykonywały bojowe rozkazy i walczyły ramię przy 
ramieniu z Czerwoną Gwardią. Marynarka nie pozostawała w tyle 
poza armią. Kronsztadt był twierdzą partii bolszewickiej; tu dawno 
już nie uznawano władzy Rządu Tymczasowego. Krążownik «Au- 
rora» ogniem swych dział, skierowanym na Pałac Zimowy, obwieścił 
25 października początek nowej ery — ery Wielkiej Rewolucji Soc- 
jalistycznej. 

25 października (7 listopada) ogłoszona została odezwa bolsze- 
wików «Do obywateli Rosji». Odezwa ta głosiła, że burżuazyjny 
Rząd Tymczasowy został obalony, że władza państwowa przeszła 
w ręce Rad. 



Rząd Tymczasowy ukrył się w Pałacu Zimowym pod osłoną 
junkrów i batalionów szturmowych. W nocy z 25 na 26 października 
(z 7 na 8 listopada) rewolucyjni robotnicy, żołnierze i marynarze 
zdobyli szturmem Paląc Zimowy i aresztowali Rząd Tymczasowy. 

Powstanie zbrojne w Piotrogrodzie zwyciężyło. 
II Ogólnorosyjski Zjazd Rad został otwarty w Smolnym o go- 

dzinie 10 minut 45 wieczorem 25 października (7 listopada) 1917 ro- 
ku, gdy zwycięskie powstanie w Piotrogrodzie było już w całej pełni 
i władza w stolicy znajdowała się faktycznie w rękach Rady Piotro- 
grodzkiej. 

Bolszewicy mieli na zjeździe przytłaczającą większość. Mieńsze- 
wicy, bundowcy i prawicowi eserowcy widząc, że już nic nie wskórają, 
opuścili zjazd oświadczając, że odmawiają udziału w jego obradach. 
W ogłoszonym na zjeździe Rad oświadczeniu nazwali oni Rewolucję 
Październikową «spiskiem wojskowym». Zjazd napiętnował mieńsze- 
wików i eserowców zaznaczając, iż nie tylko nie wyraża żalu z powodu 
ich odejścia, lecz się z tego cieszy, gdyż przez odejście zdrajców zjazd 
stał się prawdziwie rewolucyjnym zjazdem delegatów robotniczych i 
żołnierskich. 

Zjazd obwieścił przejście całej władzy w ręce Rad. 

«Opierając się na woli olbrzymiej większości robotników, żoł- 
nierzy i chłopów, opierając się na przeprowadzonym w Piotrogro- 
dzie zwycięskim powstaniu robotników i garnizonu, Zjazd bierze 
władzę w swe ręce» — głosiło wezwanie II Zjazdu Rad. 

W nocy 26 października (8 listopada) 1917 roku II Zjazd Rad 
uchwalił dekret o pokoju. Zjazd proponował krajom biorącym udział 
w wojnie natychmiastowe zawieszenie broni przynajmniej na przeciąg 
trzech miesięcy w celu rozpoczęcia pertraktacji pokojowych. Zwraca- 
jąc się do rządów i ludów wszystkich prowadzących wojnę krajów, 
zjazd zwracał się jednocześnie do «uświadomionych robotników 
trzech najbardziej przodujących narodów ludzkości i największych 
państw, biorących udział w obecnej wojnie: Anglii, Francji i Niemiec». 
Wzywał on tych robotników, by pomogli «pomyślnie doprowadzić 
do końca sprawę pokoju i zarazem sprawę wyzwolenia pracujących 
i wyzyskiwanych mas ludności z wszelkiej niewoli i wszelkiego 
wyzysku». 

Tej samej nocy II Zjazd Rad uchwalił dekret o ziemi, na mocy 



którego obszarnicza «własność ziemi zostaje bezzwłocznie zniesiona 
bez wszelkiego wykupu». Za podstawę do tego prawa o ziemi wzięto 
ogólnochłopski nakaz, ułożony na zasadzie 242 miejscowych nakazów 
chłopskich. Według tego nakazu prawo własności prywatnej na ziemię 
zniesione zostało na zawsze i zastąpione ogólnonarodową własnością 
państwową na ziemię. Ziemia obszarnicza, ziemia należąca do ro- 
dziny carskiej oraz ziemia klasztorna oddana została do bezpłatnego 
użytkowania wszystkim ludziom pracy. 

Na mocy tego dekretu chłopstwo otrzymało od Październikowej 
Rewolucji Socjalistycznej ponad 150 milionów dziesięcin nowej 
ziemi, która przedtem znajdowała się w rękach obszarników, 
burżuazji, rodziny carskiej, klasztorów i cerkwi. 

Chłopi zostali zwolnieni od corocznych czynszów dzierżawnych 
na rzecz obszarników w wysokości około 500 milionów rubli w złocie. 

Wszystkie kopaliny (ropa naftowa, węgiel, ruda itd.), lasy, wody 
przechodziły na własność ludu. 

Wreszcie, na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad utworzony został 
pierwszy Rząd Sowiecki — Rada Komisarzy Ludowych. Rada Komi- 
sarzy Ludowych utworzona została wyłącznie z bolszewików. Na 
przewodniczącego pierwszej Rady Komisarzy Ludowych wybrany 
został Lenin. 

Tak zakończył się historyczny II Zjazd Rad. 
Delegaci Zjazdu rozjechali się na swe tereny, żeby rozgłosić wieść 

o zwycięstwie Rad w Piotrogrodzie i zapewnić rozszerzenie Władzy 
Rad po całym kraju. 

Nie od razu we wszystkich miejscowościach władza przeszła w rę- 
ce Rad. Podczas gdy w Piotrogrodzie istniała już Władza Radziecka, 
w Moskwie jeszcze w ciągu kilku dni toczyły się uporczywe i zacięte 
walki na ulicach. Aby zapobiec przejściu władzy w ręce Moskiewskiej 
Rady, kontrrewolucyjne partie mieńszewików i eserowców rozpo- 
częły wraz z białogwardzistami i junkrami walkę zbrojną przeciwko 
robotnikom i żołnierzom. Dopiero po kilku dniach buntownicy zostali 
pobici i w Moskwie zaprowadzona została Władza Rad. 

W samym Piotrogrodzie i w niektórych jego dzielnicach kontr- 
rewolucjoniści zaraz w pierwszych dniach po zwycięstwie rewolucji 
próbowali obalić Władzę Radziecką. 10 listopada 1917 roku Kie- 



reński, który podczas powstania uciekł z Piotrogrodu w okolice 
frontu północnego, zebrał niektóre oddziały kozackie i wysłał je 
z generałem Krasnowem na czele na Piotrogród. II listopada 1917 
roku kontrrewolucyjna organizacja—«Komitet ocalenia ojczyzny i re- 
wolucji» — na której czele stali eserowcy, wznieciła w Piotrogrodzie 
bunt junkrów. Lecz buntownicy zostali bez wielkich trudności poko- 
nani. W ciągu jednego dnia, pod wieczór II listopada, marynarze i 
czerwonogwardziści zlikwidowali bunt junkrów, a 13 listopada w po- 
bliżu wzgórz Pułkowskich pobity został generał Krasnow. Tak samo 
jak podczas Powstania Październikowego, Lenin kierował osobiście 
uśmierzeniem buntu antyradzieckiego. Jego niezłomny hart i spokojna 
pewność zwycięstwa podnosiły masy na duchu i zespalały je. Wróg 
został pobity. Krasnowa wzięto do niewoli. Dał on «słowo honoru», 
że nie będzie walczył przeciwko Władzy Radzieckiej. Na «słowo ho- 
noru» został zwolniony, lecz, jak się później okazało, Krasnow złamał 
swe generalskie słowo. Co się tyczy Kierenskiego, to przebrany 
w szaty kobiece zdążył zbiec «w nieznanym kierunku». 

W Kwaterze Głównej, w Mohylowie, generał Duchonin 
również próbował urządzić bunt. Gdy Władza Radziecka za- 
proponowała Duchoninowi natychmiastowe rozpoczęcie pertraktacyj 
z dowództwem niemieckim o zawieszenie broni, odmówił on wyko- 
nania rozporządzenia rządu. Wówczas na mocy rozkazu» Władzy 
Radzieckiej Duchonin został usunięty ze swego stanowiska. Kontr- 
rewolucyjna Kwatera Główna została rozgromiona, przy czym Ducho- 
nin został zabity przez żołnierzy, którzy przeciwko niemu powstali. 

Znani oportuniści w szeregach partii: Kamieniew, Zinowjew, Ry- 
ków, Szlapnikow i inni również próbowali wystąpić przeciwko Władzy 
Radzieckiej. Żądali oni stworzenia «rządu jednolicie socjalistycznego» 
z udziałem mieńszewików i eserowców, którzy dopiero co obaleni 
zostali przez Rewolucję Październikową. 15 listopada 1917 roku Ko- 
mitet Centralny partii bolszewików powziął uchwałę, która odrzu- 
cała porozumienie z tymi kontrrewolucyjnymi partiami, a Kamie- 
niewa i Zinowjewa ogłosiła łamistrajkami rewolucji. 17 listopada 
Kamieniew, Zinowjew, Ryków, Milutin, którzy się nie zgadzali 
z polityką partii, oświadczyli, że występują z KC. Tego samego dnia, 
17 listopada, Nogin złożył oświadczenie w imieniu własnym oraz 
w imieniu wchodzących do Rady Komisarzy Ludowych Rykowa, 
W. Milutina, Teodorowicza, A. Szlapnikowa, D. Riazanowa Jure- 



niewa, Łarina, że nie zgadzają się oni z polityką Komitetu Central- 
nego partii i występują z Rady Komisarzy Ludowych. Ucieczka 
garstki tchórzy wywołała radość wśród wrogów Rewolucji Paździer- 
nikowej. Cała burżuazja razem ze swymi poplecznikami tryumfo- 
wała, krzyczała o rozpadzie bolszewizmu, przepowiadała 
zagładę partii bolszewickiej. Lecz garstka dezerterów ani na 
chwilę nie zachwiała partią. Komitet Centralny partii 
napiętnował ich z pogardą jako dezerterów rewolucji oraz 
popleczników burżuazji i przeszedł nad tym do porządku 
dziennego. 

Co się tyczy «lewicowych» eserowców, to, chcąc zachować wpły- 
wy w masach chłopskich, które wyraźnie sympatyzowały z bolsze- 
wikami, postanowili oni nie kłócić się z bolszewikami i pozostać 
z nimi na razie w jednolitym froncie. Zjazd Rad Chłopskich, który 
odbył się w listopadzie 1917 roku, uznał wszystkie zdobycze Paź- 
dziernikowej Rewolucji Socjalistycznej i dekrety Władzy Radzieckiej. 
Zawarto umowę z «lewicowymi» eserowcami i kilku «lewicowych» 
eserowców weszło do Rady Komisarzy Ludowych (Kolegajew, Spiry- 
donowa, Proszjan i Steinberg). Umowa ta przetrwała jednak zaledwie 
do chwili podpisania pokoju brzeskiego i utworzenia komitetów bie- 
doty, gdy wśród chłopstwa nastąpiło głębokie rozwarstwienie i gdy 
«lewicowi» eserowcy, coraz bardziej odzwierciedlający interesy ku- 
łactwa, podnieśli bunt przeciwko bolszewikom i zostali przez Władzę 
Radziecką pobici. 

W okresie od października 1917 roku do stycznia — lutego 1918 
roku rewolucja radziecka ogarnęła cały kraj. Rozpowszechnienie 
władzy Rad na terytorium olbrzymiego kraju odbywało się w tak 
szybkim tempie, że Lenin nazwał to «pochodem tryumfalnym» 
Władzy Radzieckiej. 

Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa zwyciężyła. 
Z całego szeregu przyczyn, które złożyły się na tak łatwe stosun- 

kowo zwycięstwo rewolucji socjalistycznej w Rosji, należy wymienić 
następujące główne przyczyny: 

I. Rewolucja Październikowa miała przed sobą tak stosunkowo 
słabego, źle zorganizowanego, politycznie mało doświadczonego 
wroga jak burżuazja rosyjska. Nieokrzepła jeszcze pod względem 
ekonomicznym i całkowicie zależna od zamówień rządowych bur- 
żuazja rosyjska nie posiadała ani samodzielności politycznej, ani do- 



statecznej inicjatywy, niezbędnej dla znalezienia wyjścia z sytuacji. 
Nie miała ona ani doświadczenia kombinacji politycznych i oszustwa 
politycznego na wielką skalę, jakie posiada na przykład burżuazja 
francuska, ani też szkoły oszukańczych kompromisów w wielkim 
stylu, jaką posiada na przykład burżuazja angielska. Kiedy bur- 
żuazja rosyjska, która jeszcze niedawno szukała ugody z carem, oba- 
lonym przez rewolucję lutową, doszła potem do władzy, nie potra- 
fiła wymyślić nic lepszego, jak kontynuowanie we wszystkich za- 
sadniczych sprawach polityki znienawidzonego cara. Tak samo jak 
car, była ona za «wojną aż do zwycięskiego końca», mimo to że 
wojna przerastała już siły kraju i w najwyższym stopniu wyczerpała 
lud i armię. Tak samo jak car, była ona za zachowaniem w zasadzie 
obszarniczej własności ziemskiej, mimo że chłopstwo ginęło z braku 
ziemi i pod ciężarem ucisku obszarników. Co się tyczy polityki 
wobec klasy robotniczej, to burżuazja rosyjska w swej nienawiści do 
klasy robotniczej poszła jeszcze dalej niż car, starała się bowiem nie 
tylko zachować i wzmocnić ucisk fabrykantów, ale prócz tego uczy- 
niła go niemożliwym do zniesienia przez stosowanie masowych lo- 
kautów. 

Nic dziwnego, że lud nie widział istotnej różnicy między poli- 
tyką cara a polityką burżuazji i nienawiść do cara przelał na bur- 
żuazyjny Rząd Tymczasowy. 

Dopóki ugodowe partie eserowców i mieńszewików posiadały 
pewien wpływ wśród ludu, burżuazja mogła się nimi osłaniać i za- 
chować władzę w swych rękach. Lecz gdy mieńszewicy i eserowcy 
zdemaskowali się jako agenci imperialistyćznej burżuazji i stracili 
przez to swe wpływy wśród ludu, burżuazja i jej Tymczasowy Rząd 
zawisły w powietrzu. 

2. Na czele Rewolucji Październikowej stała taka klasa rewolu- 
cyjna jak klasa robotnicza Rosji, klasa zahartowana w walkach, 
która w ciągu krótkiego czasu przeszła przez dwie rewolucje i która 
w przededniu trzeciej rewolucji zdobyła sobie autorytet wodza narodu 
w walce o pokój, o ziemię, o wolność, o socjalizm. Gdyby nie było 
takiego cieszącego się zaufaniem ludu wodza rewolucji, jak klasa 
robotnicza Rosji, to nie byłoby również sojuszu robotników i chło- 
pów, a bez tego sojuszu Rewolucja Październikowa nie mogłaby 
zwyciężyć, 



3. Klasa robotnicza Rosji posiadała tak poważnego sojusznika 
w rewolucji, jak biedota chłopska, która stanowiła olbrzymią więk- 
szość ludności chłopskiej. Doświadczenie ośmiu miesięcy rewolucji, 
które można śmiało porównać z doświadczeniem kilkudziesięciu lat 
«normalnego» rozwoju, nie było pozbawione pożytku dla chłopskich 
mas pracujących. Przez ten czas miały one możność ocenić wszystkie 
partie w Rosji na podstawie ich czynów i przekonać się, że ani kadeci, 
ani eserowcy i mieńszewicy nie wejdą w poważny zatarg z ob- 
szarnikami, nie będą przelewali krwi z powodu chłopów, że w Rosji 
jest tylko jedna partia, nie związana z obszarnikami i gotowa zmiaż- 
dżyć obszarników, żeby zaspokoić potrzeby chłopstwa — a miano- 
wicie partia bolszewików. Stało się to realną podstawą sojuszu prole- 
tariatu i biedoty chłopskiej. Sojusz klasy robotniczej z biedotą chłop- 
ską zadecydował także o zachowaniu się średniaków, którzy się 
długo wahali i dopiero przed Powstaniem Październikowym prze- 
chylili się zdecydowanie na stronę rewolucji, przyłączając się do bie- 
doty chłopskiej. 

Nie trzeba chyba dowodzić, że bez takiego sojuszu Rewolucja 
Październikowa nie mogłaby zwyciężyć. 

4. Na czele klasy robotniczej stała tak doświadczona w walkach 
politycznych partia, jak partia bolszewików. Tylko taka partia, jak 
partia bolszewików, dostatecznie śmiała, ażeby poprowadzić lud do 
stanowczego szturmu, i dostatecznie oględna, by ominąć wszystkie i 
wszelakie skały podwodne na drodze do celu — tylko taka partia 
mogła tak umiejętnie połączyć w jeden wspólny potok rewolucyjny 
tak różne ruchy rewolucyjne, jak ruch ogólnodemokratyczny na rzecz 
pokoju, ruch chłopsko-demokratyczny, zmierzający do zagarnięcia 
ziemi obszarniczej, ruch narodowo-wyzwoleńczy uciskanych narodów, 
walczących o równouprawnienie narodowe, oraz socjalistyczny ruch 
proletariacki, dążący do obalenia burżuazji, do ustanowienia dykta- 
tury proletariatu. 

Nie ulega wątpliwości, że połączenie tych różnych potoków re- 
wolucyjnych w jeden wspólny potężny potok rewolucyjny zadecydo- 
wało o losach kapitalizmu w Rosji. 

5. Rewolucja Październikowa rozpoczęła się w chwili, gdy wojna 
imperialistyczna toczyła się jeszcze w całej pełni, gdy najważniejsze 
państwa burżuazyjne rozbite były na dwa wrogie obozy, gdy zajęte 
wojną między sobą i osłabiające się wzajemnie, nie miały one moż- 



ności poważnego wtrącenia się do «spraw rosyjskich» i czynnego 
wystąpienia przeciwko Rewolucji Październikowej. 

Nie ulega wątpliwości, że okoliczność ta znacznie ułatwiła zwy- 
cięstwo Październikowej Rewolucji Socjalistycznej. 

7. Walka partii bolszewickiej o utrwalenie Władzy Radzieckiej. Po- 
kój brzeski. VII zjazd partii. 

Aby utrwalić Władzę Radziecką, trzeba było zburzyć, zdruzgotać 
stary, burżuazyjny aparat państwowy i stworzyć nowy aparat Pań- 
stwa Radzieckiego. Trzeba było następnie zburzyć resztki ustroju 
stanowego i reżim ucisku narodowego, znieść przywileje kościoła, 
zlikwidować prasę kontrrewolucyjną i wszelkiego rodzaju kontr- 
rewolucyjne organizacje, legalne i nielegalne, rozwiązać burżuazyjną 
Konstytuantę. Trzeba było wreszcie, po znacjonalizowaniu ziemi, 
znacjonalizować również cały wielki przemysł, a następnie — wyjść 
ze stanu wojny, skończyć z wojną, która najbardziej przeszkadzała 
utrwaleniu Władzy Radzieckiej. 

Wszystkie te posunięcia przeprowadzono w ciągu kilku miesięcy 
od końca 1917 roku do połowy 1918 roku. 

Sabotaż Władzy Radzieckiej przez urzędników dawnych mini- 
sterstw, zorganizowany przez eserowców i mieńszewików, został zła- 
many i zlikwidowany. Ministerstwa zniesiono, a zamiast nich stwo- 
rzono radziecki aparat rządzenia i odpowiednie komisariaty ludowe. 
Utworzono Najwyższą Radę Gospodarstwa Narodowego, która za- 
rządzała przemysłem kraju. Zorganizowano Wszechrosyjską Komisję 
Nadzwyczajną do walki z kontrrewolucją i sabotażem (Wsierossij- 
skaja czrezwyczajnaja komissja — WCzK) z F. Dzierżyńskim na 
czele. Wydany został dekret o utworzeniu Czerwonej Armii i Floty. 
Konstytuanta, do której wybory odbyły się na ogół jeszcze przed Re- 
wolucją Październikową i która odmówiła zatwierdzenia dekretów 
II Zjazdu Rad o pokoju, o ziemi, o przejściu władzy w ręce Rad — 
została rozwiązana. 

Celem ostatecznego zlikwidowania we wszystkich dziedzinach 
życia społecznego pozostałości feudalizmu, stanowości i nierówności 
w prawach, wydano dekrety o zniesieniu stanów, o zniesieniu ogra- 
niczeń narodowych i wyznaniowych, o oddzieleniu kościoła od pań- 



stwa i szkoły od kościoła, o równouprawnieniu kobiet, o równo- 
uprawnieniu zamieszkujących Rosję narodów. 

Specjalna uchwała Rządu Radzieckiego pod nazwą «Deklaracji 
praw narodów Rosji» ustalała jako niewzruszone prawo — swo- 
bodny rozwój narodów Rosji i całkowite ich równouprawnienie. 

W celu podważenia ekonomicznej potęgi burżuazji i zorganizo- 
wania nowej, radzieckiej gospodarki narodowej, przede wszystkim 
zaś — w celu zorganizowania nowego, radzieckiego przemysłu — 
znacjonalizowano banki, koleje, handel zagraniczny, flotę handlową i 
cały wielki przemysł, wszystkie jego gałęzie: przemysł węglowy, 
hutniczy, naftowy, chemiczny, budowy maszyn, włókienniczy, cu- 
krowniczy itd. 

Aby uwolnić nasz kraj od zależności finansowej i wyzyskiwania 
go przez kapitalistów cudzoziemskich, zanulowano (unieważniono) 
pożyczki zagraniczne Rosji, zaciągnięte przez cara i Rząd Tymcza- 
sowy. Ludy naszego kraju nie chciały płacić długów, zaciągniętych 
w celu kontynuowania grabieżczej wojny i narzucających naszemu 
krajowi niewolniczą zależność od kapitału cudzoziemskiego. 

Wszystkie te i tym podobne posunięcia gruntownie podważyły 
siły burżuazji, obszarników, reakcyjnej biurokracji, kontrrewolu- 
cyjnych partii i — poważnie utrwaliły Władzę Radziecką wewnątrz 
kraju. 

Nie można jednak było uważać położenia Władzy Radzieckiej 
za całkowicie utrwalone, dopóki Rosja znajdowała się w stanie 
wojny z Niemcami i Austrią. Żeby ostatecznie utrwalić Władzę Ra- 
dziecką, trzeba było położyć kres wojnie. Dlatego też partia roz- 
winęła walkę o pokój zaraz od pierwszych dni po zwycięstwie Re- 
wolucji Październikowej. 

Rząd Radziecki zaproponował «wszystkim biorącym udział w 
wojnie narodom i ich rządom natychmiastowe rozpoczęcie pertrak- 
tacyj o sprawiedliwy demokratyczny pokój». Jednakże «sprzy- 
mierzeńcy» — Anglia i Francja — odmówili przyjęcia propozycji 
Rządu Radzieckiego. Wobec odmownej odpowiedzi Francji i Anglii 
w sprawie pertraktacji pokojowych, Rząd Radziecki, wykonując wolę 
Rad, postanowił rozpocząć pertraktacje z Niemcami i Austrią. 

Pertraktacje zaczęły się 3 grudnia w Brześciu Litewskim. 5 grud- 
nia podpisano umowę o zawieszeniu broni, o czasowym przerwaniu 
działań wojennych. 



Pertraktacje odbywały się w warunkach, gdy gospodarstwo na- 
rodowe znajdowało się w stanie ruiny, gdy panowało ogólne znuże- 
nie wojną, a nasze oddziały wojskowe opuszczały front, kiedy na 
froncie zapanował rozkład. Podczas pertraktacyj wyszło na jaw, 
że imperialiści niemieccy dążą do zagarnięcia olbrzymich połaci te- 
rytorium byłego imperium carskiego, Polskę zaś, Ukrainę i kraje 
nadbałtyckie przekształcić chcą w państwa zależne od Niemiec. 

Kontynuowanie wojny w tych warunkach oznaczało postawienie 
na kartę egzystencji dopiero co powstałej Republiki Rad. Klasa ro- 
botnicza i chłopstwo stanęły wobec konieczności przyjęcia ciężkich 
warunków pokoju, cofnięcia się przed najniebezpieczniejszym wów- 
czas drapieżnikiem — przed imperializmem niemieckim, żeby uzy- 
skać chwilę wytchnienia, wzmocnić Władzę Radziecką i stworzyć 
nową, Czerwoną Armię, która zdoła obronić kraj przed najściem 
wrogów. 

Wszyscy kontrrewolucjoniści, poczynając od mieńszewików i ese- 
rowców, a kończąc na najbardziej notorycznych białogwardzistach, 
prowadzili zaciekłą agitację przeciwko zawarciu pokoju. Linia ich 
była wyraźna: chcieli zerwać pertraktacje pokojowe, sprowokować 
ofensywę Niemców i wystawić na ciosy nieokrzepłą jeszcze Władzę 
Radziecką, stwarzając groźbę dla osiągniętych zdobyczy robotników 
i chłopów. 

Sojusznikami kontrrewolucjonistów w tej nikczemnej sprawie 
byli Trocki oraz jego pomocnik Bucharyn, który wraz z Radkiem 
i Piatakowem stał na czele wrogiej wobec partii grupy, nazywają- 
cej siebie dla zamaskowania — grupą «lewicowych komunistów». 
Trocki i grupa «lewicowych komunistów» poprowadzili wewnątrz 
partii zaciętą walkę przeciwko Leninowi, domagając się kontynuo- 
wania wojny. Ludzie ci wyraźnie działali na rękę imperialistom 
niemieckim i kontrrewolucjonistom wewnątrz kraju, gdyż dążyli do 
tego, żeby wystawić młodą, nie posiadającą jeszcze armii Republikę 
Rad na ciosy imperializmu niemieckiego. 

Była to swego rodzaju prowokatorska polityka, zręcznie zamasko- 
wana lewicowymi frazesami. 

10 lutego 1918 roku przerwane zostały pertraktacje pokojowe 
w Brześciu Litewskim. Mimo że Lenin i Stalin nalegali w imieniu 
Komitetu Centralnego partii na podpisanie umowy pokojowej, 
Trocki, który był przewodniczącym delegacji radzieckiej w Brześciu, 



w zdradziecki sposób złamał wyraźne dyrektywy partii bolszewi- 
ckiej. Oświadczył on, że Władza Radziecka odmawia podpisania 
umowy pokojowej na warunkach zaproponowanych przez Niemcy, a 
jednocześnie zakomunikował Niemcom, że Repubłika Rad nie będzie 
prowadziła wojny i w dalszym ciągu będzie demobilizowała armię. 

Było to coś potwornego. Niczego więcej nie mogli żądać nawet 
imperialiści niemieccy od zdrajcy interesów Kraju Radzieckiego. 

Rząd niemiecki zerwał zawieszenie broni i rozpoczął ofensywę. 
Resztki naszej starej armii nie wytrzymały nacisku wojsk niemie- 
ckich i zaczęły się rozpraszać. Niemcy szybko posuwali się naprzód, 
zagarniając olbrzymi teren i zagrażając Piotrogrodowi. Imperializm 
niemiecki, wdzierając się do Kraju Radzieckiego, postawił sobie za 
cel obalenie władzy Rad i przekształcenie naszego kraju w swoją 
kolonię. Stara, zdezorganizowana armia carska nie mogła się oprzeć 
uzbrojonym hordom imperializmu niemieckiego. Cofała się pod cio- 
sami armii niemieckiej. 

Lecz interwencja zbrojna imperialistów niemieckich wywołała w 
kraju olbrzymi zapał rewolucyjny. W odpowiedzi na rzucony przez 
partię i Rząd Radziecki zew: «Ojczyzna socjalistyczna w niebezpie- 
czeństwie!», klasa robotnicza odpowiedziała wzmożonym tworze- 
niem oddziałów Armii Czerwonej. Młode zastępy nowej armii — 
armii rewolucyjnego ludu — po bohatersku odpierały natarcie uzbro- 
jonego od stóp do głowy drapieżnika niemieckiego. Pod Narwą i 
Pskowem okupanci niemieccy zostali z całą siłą odparci. Marsz 
wojsk niemieckich na Piotrogród został powstrzymany. Dzień, w 
którym zostały odparte wojska imperializmu niemieckiego — 23 lu- 
tego — stał się dniem narodzin młodej Armii Czerwonej. 

Już 18 lutego 1918 roku KC partii przyjął wniosek Lenina o 
wysłaniu depeszy do rządu niemieckiego w sprawie natychmiasto- 
wego zawarcia pokoju. Aby zapewnić sobie bardziej dogodne wa- 
runki pokoju, Niemcy kontynuowali ofensywę i dopiero 22 lutego 
rząd niemiecki wyraził zgodę na podpisanie umowy pokojowej, przy 
czym warunki pokoju były o wiele cięższe od tych, które wysunięto 
na początku. 

Lenin, Stalin i Swierdłow musieli stoczyć w Komitecie Central- 
nym uporczywą walkę przeciwko Trockiemu, Bucharynowi i innym 
trockistom, żeby uzyskać decyzję zawarcia pokoju. Lenin wskazy- 
wał, że Bucharyn i Trocki «w rzeczywistości pomogli niemieckim 



imperialistom i przeszkodzili narastaniu i rozwojowi rewolucji w 
Niemczech» (Lenin, «Poważne lekcje i poważna odpowiedzialność», 
pol. wyd. dwutomowe, t. II, str. 323). 

23 lutego Komitet Centralny postanowił przyjąć warunki do- 
wództwa niemieckiego i podpisać umowę pokojową. Zdrada Troc- 
kiego i Bucharyna drogo kosztowała Republikę Rad. Łotwa, Esto- 
nia, nie mówiąc już o Polsce, przechodziły w ręce Niemiec, Ukraina 
miała być oddzielona od Republiki Radzieckiej i przekształcona w 
wasalne (zależne) państwo niemieckie. Republika Radziecka zobo- 
wiązała się do płacenia Niemcom kontrybucji. 

A tymczasem «lewicowi komuniści», kontynuując walkę prze- 
ciwko Leninowi, staczali się coraz to głębiej w bagno zdrady. 

Moskiewskie Obwodowe Biuro partyjne, opanowane chwilowo 
przez «lewicowych komunistów» (Bucharyn, Osinski, Jakowlewa, 
Stuków, Mancew), uchwaliło rozłamową rezolucję, wyrażającą Ko- 
mitetowi Centralnemu wotum nieufności, oraz oświadczyło, że uwa- 
ża «rozłam w partii za bodaj że nieunikniony w najbliższym czasie». 
W rezolucji tej zaszli oni aż tak daleko, że powzięli decyzję anty- 
radziecką: «W interesie rewolucji międzynarodowej — pisali lewi- 
cowi komuniści» w tej uchwale — uważamy za celowe pogodzenie 
się z ewentualną utratą Władzy Radzieckiej, która staje się obecnie 
jedynie formalna». 

Lenin nazwał tę uchwałę «niesamowitą i potworną». 
W owym czasie partia nie wiedziała jeszcze o prawdziwej przy- 

czynie tego antypartyjnego zachowania się Trockiego i «lewicowych 
komunistów». Lecz, jak to niedawno ustalił proces antyradzieckiego 
«bloku prawicowo-trockistowskiego» (początek 1938 roku), Bucha- 
ryn i kierowana przezeń grupa «lewicowych komunistów» uknuli, 
jak się okazuje, wówczas wraz z Trockim i «lewicowymi» ese- 
rowcami tajny spisek przeciwko Rządowi Radzieckiemu. Bucharyn, 
Trocki i inni uczestnicy spisku stawiali sobie, jak się okazuje, za cel 
zerwanie brzeskiej umowy pokojowej, aresztowanie W. I. Lenina, 
J. W. Stalina, J. M. Swierdlowa, ich zabójstwo oraz stworzenie no- 
wego rządu z bucharynowców, trockistów i «lewicowych» eserowców. 

Organizując tajny spisek kontrrewolucyjny, grupa «lewicowych 
komunistów» prowadziła jednocześnie przy poparciu Trockiego 
otwarty atak przeciwko partii bolszewickiej, dążąc do wywołania 
rozłamu w partii i wniesienia rozkładu do szeregów partyjnych. Lecz 



partia zespoliła się w tej ciężkiej chwili wokół Lenina, Stalina, 
Swierdlowa i poparła Komitet Centralny zarówno w sprawie po- 
koju jak we wszystkich innych sprawach. 

Grupa «lewicowych komunistów» została izolowana i pobita. 
Dla ostatecznego zadecydowania o sprawie pokoju zwołano 

VII zjazd partii. 
VII zjazd partii otwarty został 6 marca 1918 roku. Był to pier- 

wszy zjazd zwołany po objęciu władzy przez naszą partię. Na 
zjeździe było 46 delegatów z głosem decydującym i 58 z głosem do- 
radczym. Delegaci reprezentowali 145 tysięcy członków partii. W 
rzeczywistości partia liczyła wówczas co najmniej 270 tysięcy człon- 
ków. Różnica ta tłumaczy się tym, że z powodu nadzwyczajnego 
charakteru zjazdu znaczna część organizacyj nie zdążyła przysłać 
delegatów, a organizacje, których teren był chwilowo okupowany 
przez Niemców, nie miały możności przysłania delegatów. 

Referując sprawę pokoju brzeskiego Lenin mówił na zjeździe, 
że «... ten ciężki kryzys, jaki przeżywa nasza partia w związku 
z utworzeniem się w niej lewicowej opozycji, jest jednym z najwięk- 
szych kryzysów, jakie przeżywała rewolucja rosyjska» (Lenin, 
pol. wyd. dwutomowe, t. II, str. 338). 

30 głosami przeciwko 12 przy 4 wstrzymujących się od gło- 
sowania powzięta została rezolucja Lenina w sprawie pokoju brze- 
skiego. 

Nazajutrz po przyjęciu rezolucji Lenin pisał w artykule «Nie- 
szczęśliwy pokój»: 

« Warunki pokoju są niewymownie ciężkie. A jednak historia 
zrobi swoje... Do pracy nad organizowaniem, organizowaniem 
i jeszcze raz organizowaniem. Przyszłość, rnimo najcięższych 
prób — należy do nas» (tamże, str. 335). 

Rezolucja zjazdu podkreślała, że również w przyszłości nie- 
uniknione będą zbrojne wystąpienia państw imperialistycznych prze- 
ciwko Republice Radzieckiej, że dlatego zjazd uważa za podstawo- 
we zadanie partii przedsięwzięcie najbardziej energicznych i stanow- 
czych środków w celu podniesienia osobistej karności i dyscypliny ro- 
botników i chłopów, w celu przygotowania mas do ofiarnej obrony 
ojczyzny socjalistycznej, w celu zorganizowania Armii Czerwonej, 
w celu powszechnego wyszkolenia wojskowego ludności. 



Zjazd potwierdził słuszność linii leninowskiej w sprawie pokoju 
brzeskiego, potępił stanowisko Trockiego i Bucharyna oraz napięt- 
nował próby prowadzenia roboty rozłamowej na samym zjeździe 
przez pobitych «lewicowych komunistów». 

Zawarcie pokoju brzeskiego dało partii możność wygrania na 
czasie w celu utrwalenia Władzy Rad, w celu doprowadzenia do 
porządku gospodarki krajowej. 

Zawarcie pokoju pozwalało wykorzystać starcia w obozie im- 
perializmu (trwająca nadal wojna Austro-Niemiec z Ententą), wnieść 
rozkład do sił przeciwnika, zorganizować gospodarkę radziecką, 
stworzyć Armię Czerwoną. 

Zawarcie pokoju dało proletariatowi możność utrzymania po 
swojej stronie chłopstwa i nagromadzenia sił do rozgromienia gene- 
rałów białogwardyjskich w okresie wojny domowej. 

W okresie Rewolucji Październikowej Lenin uczył partię bolsze- 
wicką, jak należy nieustraszenie i stanowczo nacierać, gdy istnieją 
niezbędne po temu warunki. W okresie pokoju brzeskiego Lenin 
uczył partię, jak należy w porządku się cofać w chwili, gdy siły 
przeciwnika wyraźnie przewyższają nasze siły, cofać się po to, by 
z największą energią szykować się do nowego natarcia na wroga. 

Historia wykazała całkowitą słuszność linii leninowskiej. 
Na VII zjeździe powzięto uchwałę o zmianie nazwy partii jak 

również o zmianie programu partii. Partia zaczęła się odtąd nazy- 
wać Komunistyczną Partią (bolszewików) Rosji — RKP(b). Lenin 
proponował nazwać naszą partię komunistyczną, ponieważ nazwa 
ta ściśle odpowiada celowi, jaki postawiła sobie partia — urzeczy- 
wistnienie komunizmu. 

Dla ułożenia nowego programu partii wyłoniona została spe- 
cjalna komisja, do której weszli Lenin, Stalin i inni, przy czym za 
podstawę programu przyjęto projekt opracowany przez Lenina. 

Tak więc VII zjazd wykonał olbrzymią pracę o historycznej 
doniosłości: rozgromił ukrywających się wewnątrz partii wrogów, 
«lewicowych komunistów» i trockistów, zapewnił wyjście z wojny 
imperialistycznej, zapewnił zawarcie pokoju, uzyskał okres wytchnie- 
nia, dał partii możność wygrania na czasie w celu zorganizowania 
Armii Czerwonej i zobowiązał partię do zaprowadzenia socjali- 
stycznego porządku w gospodarce narodowej. 



8. Leninowski plan rozpoczęcia budownictwa socjalistycznego. Ko- 
mitety biedoty i okiełznanie kułactwa. Bunt «lewicowych» 
eserowców oraz jego stłumienie. V Zjazd Rad i uchwalenie Kon- 
stytucji RFSRR. 

Po zawarciu pokoju i uzyskaniu okresu wytchnienia, Władza 
Radziecka przystąpiła do rozwijania budownictwa socjalistycznego. 
Okres między listopadem 1917 roku a lutym 1918 roku Lenin na- 
zwał okresem «szturmu czerwonogwardyjskiego przeciw kapitało- 
wi». Władza Radziecka zdołała w ciągu pierwszej połowy 1918 roku 
zburzyć potęgę gospodarczą burżuazji, ześrodkować w swych rękach 
decydujące pozycje gospodarki narodowej (fabryki, banki, koleje, 
handel zagraniczny, flotę handlową itp.), zdruzgotać burżuazyjny 
aparat władzy państwowej i zwycięsko zlikwidować pierwsze kontr- 
rewolucyjne próby obalenia Władzy Radzieckiej. 

Ale wszystko to było jeszcze zupełnie nie wystarczające. Żeby 
ruszyć naprzód, trzeba było od burzenia starego porządku przejść 
do budowania nowego. Toteż wiosną 1918 roku rozpoczęło się przej- 
ście do nowego etapu budownictwa socjalistycznego — «od wy- 
właszczenia wywłaszczycieli» do organizacyjnego utrwalenia osiąg- 
niętych zwycięstw, do budowania radzieckiej gospodarki narodowej. 
Lenin uważał za niezbędne jak najpełniejsze wykorzystanie okresu 
wytchnienia, aby przystąpić do budowania fundamentu ekonomiki 
socjalistycznej. Bolszewicy musieli się nauczyć organizowania pro- 
dukcji na nowy sposób i zarządzania nią. Lenin pisał, że partia 
bolszewików przekonała Rosję, że partia bolszewików w walce 
zbrojnej odebrała Rosję bogaczom, zdobyła ją dla ludu, obecnie 
zaś, mówił Lenin, partia bolszewików musi się nauczyć rządzenia 
Rosją. 

Za najważniejsze zadania na tym etapie budownictwa socjali- 
stycznego uważał Lenin zaprowadzenie ewidencji tego, co produ- 
kuje gospodarka narodowa, oraz kontroli użytkowania całej wyra- 
bianej produkcji. W gospodarce krajowej przeważały elementy drob- 
nomieszczańskie. Miliony drobnych właścicieli w mieście i na wsi 
tworzyły podatny grunt dla rozwoju kapitalizmu. Ci drobni właś- 
ciciele nie uznawali ani dyscypliny pracy, ani dyscypliny ogólno- 
państwowej, nie podporządkowywali się ani ewidencji, ani kontroli. 
W tym ciężkim momencie szczególnie niebezpieczny był drobno- 



mieszczański żywioł paskarstwa i kramarstwa oraz usiłowania drob- 
nych właścicieli i handlarzy zbogacenia się na nędzy ludu. 

Partia poprowadziła energiczną walkę z rozprzężeniem w pro- 
dukcji, z brakiem dyscypliny pracy w przemyśle. Masy powoli 
wdrażały się do nowej dla siebie pracy. Wobec tego walka o dy- 
scyplinę pracy stała się w tym okresie głównym zadaniem. 

Lenin wskazywał na konieczność rozwijania w przemyśle współ- 
zawodnictwa socjalistycznego, wprowadzenia płacy akordowej, wal- 
ki z równościówką, zastosowania obok wychowawczej metody prze- 
konywania również metody przymusu względem tych, którzy chcą 
jak najwięcej wyciągnąć od państwa, którzy próżnują i zajmują się 
spekulacją. Uważał on, że nową dyscyplinę — dyscyplinę pracy, 
dyscyplinę braterskiej spójni, dyscyplinę radziecką — wyrabiają 
w sobie miliony pracujących w toku swej codziennej pracy prakty- 
cznej. Zwracał uwagę, że «zajmie to całą epokę dziejową» (Lenin, 
«Przemówienie na I Zjeździe Rad gospodarki narodowej», Dzieła, 
wyd. III, t. XXIII, str. 44). 

Wszystkie te zagadnienia budownictwa socjalistycznego, zagad- 
nienia związane ze stworzeniem nowych, socjalistycznych stosun- 
ków produkcji oświetlił Lenin w swej słynnej pracy «Najbliższe za- 
dania Władzy Radzieckiej». 

«Lewicowi komuniści», występując ręka w rękę z eserowcami i 
mieńszewikami, poprowadzili walkę przeciwko Leninowi również 
i w tych sprawach. Bucharyn, Osinski i inni występowali przeciwko 
krzewieniu dyscypliny, przeciwko jednoosobowemu kierownictwu 
w przedsiębiorstwach, przeciwko wykorzystaniu specjalistów w prze- 
myśle, przeciwko wprowadzeniu zasady kalkulacji gospodarczej. 
Szkalowali oni Lenina twierdząc, że polityka taka oznacza powrót 
do porządków burżuazyjnych. Jednocześnie «lewicowi komuniści» 
głosili trockistowskie poglądy, według których budownictwo socja- 
listyczne i zwycięstwo socjalizmu w Rosji są niemożliwe. 

Pod «lewicowymi» frazesami «lewicowych komunistów» kryła 
się obrona kułaka, próżniaka, paskarza, którzy byli przeciwni dyscy- 
plinie i odnosili się wrogo do regulacji przez państwo życia gospodar- 
czego, do ewidencji i kontroli. 

Po rozstrzygnięciu zagadnień dotyczących organizacji nowego, 
radzieckiego przemysłu, partia przeszła do zagadnień wiejskich. Na 
wsi wrzała w tym czasie walka biedoty z kułactwem. Kułacy zdo- 



bywali przewagę i zagarniali ziemię odebraną obszarnikom. Biedocie 
potrzebna była pomoc. Kułacy, walcząc z państwem proletariackim, 
odmawiali sprzedaży państwu zboża, według stałych cen. Chcieli oni 
za pomocą głodu zmusić Państwo Radzieckie do wyrzeczenia się 
realizacji przedsięwzięć socjalistycznych. Partia wysunęła zadanie — 
rozgromienia kontrrewolucyjnego kułactwa. W celu zorganizowania 
biedoty i skutecznej walki z kułactwem, które posiadało nadwyżki 
zbożowe, zorganizowano pochód robotników na wieś. 

«Towarzysze-robotnicy! — pisał Lenin. — Pamiętajcie, że 
położenie rewolucji jest krytyczne. Pamiętajcie, że uratować 
rewolucję możecie tylko wy — nikt inny. Dziesiątki tysięcy 
doborowych, przodujących, oddanych socjalizmowi robotników, 
którzy nie ulegną pokusie łapówki ani przywłaszczenia sobie 
własności społecznej, którzy będą w stanie stworzyć niezłomną 
siłę przeciwko kułakom, spekulantom, złodziejaszkom, łapowni- 
kom, dezorganizatorom — oto czego nam koniecznie potrzeba» 
(Lenin, «Szkic telegramu do petersburskich robotników 21 maja 
1918 r.», Dzieła, wyd. III, t. XXIII, str. 25); 

«Walka o chleb — to walka o socjalizm» — mówił Lenin i pod 
tym hasłem organizowano robotników do pochodu na wieś. Wydano 
szereg dekretów, wprowadzających dyktaturę aprowizacyjną i na- 
dających organom komisariatu ludowego aprowizacji nadzwyczajne 
pełnomocnictwa zakupu zboża według stałych cen. 

Na mocy dekretu z dnia II czerwca 1918 roku stworzone zostały 
komitety biedoty (kombiedy). Kombiedy odegrały dużą rolę w walce 
z kułactwem, w dokonaniu nowego podziału skonfiskowanej ziemi 
oraz podziału inwentarza gospodarczego, w ściąganiu przez państwo 
od kułaków nadwyżek żywności, w zaopatrywaniu w żywność 
ośrodków robotniczych i Armii Czerwonej. 50 milionów hektarów 
ziemi kułackiej przeszło do rąk biedoty i średniaków. Skonfiskowano 
kułakom znaczną część środków produkcji na rzecz biedoty. 

Zorganizowanie komitetów biedoty było dalszym etapem w roz- 
wijaniu rewolucji socjalistycznej na wsi. Kombiedy były punktem 
oparcia dyktatury proletariatu na wsi. Poprzez kombiedy odbywało 
się w znacznym stopniu tworzenie kadr Armii Czerwonej spośród 
ludności chłopskiej. 



Pochód proletariuszy na wieś i zorganizowanie komitetów bie- 
doty utrwaliły Władzę Radziecką na wsi i miały olbrzymie znaczenie 
polityczne w zdobyciu chłopa-średniaka dla Władzy Radzieckiej. 

Pod koniec 1918 roku, gdy kombiedy wykonały swoje zadanie, 
przestały one istnieć zlewając się z Radami na wsi. 

4 lipca 1918 roku otwarty został V Zjazd Rad. Na zjeździe 
«lewicowi» eserowcy podjęli zaciętą walkę przeciwko Leninowi 
w obronie kułaków. Żądali zaprzestania walki z kułactwem i za- 
niechania wysyłki robotniczych oddziałów aprowizacyjnych na wieś. 
Gdy «lewicowi» eserowcy przekonali się, że linia ich napotyka 
zdecydowany odpór ze strony większości zjazdu, zorganizowali bunt 
w Moskwie, opanowali zaułek Triechswiatitielski i stąd zaczęli z 
artylerii ostrzeliwać Kreml. Lecz ta «lewicowo»-eserowska awantura 
została zlikwidowana przez bolszewików w ciągu kilku godzin. 
Miejscowe organizacje «lewicowych» eserowców w szeregu punktów 
kraju również próbowały wszcząć powstanie, lecz awantura ta 
została wszędzie szybko zlikwidowana. 

Jak to obecnie stwierdził proces antyradzieckiego «bloku prawi- 
cowo-trockistowskiego», bunt «lewicowych» eserowców wszczęty był 
za wiedzą i zgodą Bucharyna i Trockiego i był częścią wspólnego 
planu spisku kontrrewolucyjnego bucharynowców, trockistów i 
«lewicowych» eserowców przeciwko Władzy Radzieckiej. 

W tym samym czasie «lewicowy» eserowiec Blumkin — póź- 
niejszy agent Trockiego — przedostał się do poselstwa niemieckiego 
i w celu sprowokowania wojny z Niemcami zabił ambasadora nie- 
mieckiego w Moskwie — Mirbacha. Lecz Rządowi Radzieckiemu 
udało się zapobiec wojnie i udaremnić prowokację kontrrewolucjo- 
nistów. 

Na V Zjeździe Rad uchwalona została konstytucja Rosyjskiej 
Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rad — pierwsza konstytucja 
radziecka. 

Krótkie wnioski 

W przeciągu ośmiu miesięcy od lutego do października 1917 roku 
partia bolszewików wykonuje niezmiernie trudne zadania: zdobywa 
większość wśród klasy robotniczej, w Radach, przyciąga na stronę 



rewolucji socjalistycznej miliony chłopów. Wyrywa ona te masy 
spod wpływu partii drobnomieszczańskich (eserowców, mieńsze- 
wików, anarchistów), krok za krokiem demaskuje politykę tych 
partii, skierowaną przeciwko interesom ludu pracującego. Partia 
bolszewików rozwija olbrzymią działalność polityczną na froncie i 
na tyłach, przygotowując masy do Październikowej Rewolucji Socja- 
listycznej. 

Decydujące momenty w dziejach partii tego okresu to: przyjazd 
Lenina z emigracji, Kwietniowe Tezy Lenina, kwietniowa konfe- 
rencja partyjna i VI zjazd partii. Klasa robotnicza czerpie z uchwał 
partii siłę i pewność zwycięstwa, znajduje w nich odpowiedź na 
najważniejsze zagadnienia rewolucji. Konferencja kwietniowa skiero- 
wuje partię do walki o przejście od rewolucji burżuazyjno-demokra- 
tycznej do rewolucji socjalistycznej. VI zjazd nastawia partię na 
powstanie zbrojne przeciwko burżuazji i jej Rządowi Tymczaso- 
wemu. 

Ugodowe partie eserowców i mieńszewików, anarchiści i inne 
partie niekomunistyczne dobiegają kresu swego rozwoju: wszystkie 
one stają się już przed Rewolucją Październikową partiami bur- 
żuazyjnymi, broniącymi całości i nietykalności ustroju kapitalisty- 
cznego. Partia bolszewików kieruje sama jedna walką mas o obalenie 
burżuazji i ustanowienie Władzy Rad. 

Jednocześnie bolszewicy udaremniają próby kapitulantów we- 
wnątrz partii — Zinowjewa, Kamieniewa, Rykowa, Bucharyna, 
Trockiego, Piatakowa — zawrócenia partii z drogi rewolucji socja- 
listycznej. 

Klasa robotnicza, z partią bolszewików na czele, w sojuszu 
z biedotą chłopską, przy poparciu żołnierzy i marynarzy, obala 
władzę burżuazji, ustanawia Władzę Rad, zakłada nowy typ 
państwa — socjalistyczne państwo radzieckie — znosi obszarniczą 
własność ziemską, przekazuje ziemię do użytkowania chłopom, 
nacjonalizuje całą ziemię w kraju, wywłaszcza kapitalistów, stacza 
zwycięską walkę o wyjście z wojny — zdobywa pokój, uzyskuje 
niezbędny okres wytchnienia i stwarza w ten sposób warunki dla 
rozwoju budownictwa socjalistycznego. 

Październikowa Rewolucja Socjalistyczna zburzyła kapitalizm, 
odebrała burżuazji środki produkcji i uczyniła fabryki, ziemię, 
koleje, banki własnością całego ludu, własnością społeczną. 



Październikowa Rewolucja Socjalistyczna ustanowiła dyktaturę 
proletariatu i oddala kierownictwo ogromnego państwa w ręce klasy 
robotniczej, czyniąc ją w ten sposób klasą panującą. 

Dzięki temu Październikowa Rewolucja Socjalistyczna za- 
początkowała nową erę w dziejach ludzkości — erę rewolucji pro- 
letariackich. 



ROZDZIAŁ VIII 

PARTIA BOLSZEWIKÓW W OKRESIE INTERWENCJI 
ZBROJNEJ PAŃSTW OBCYCH I WOJNY DOMOWEJ 

(Lata 1918—1920) 

I. Początek interwencji zbrojnej państw obcych. Pierwszy okres 
wojny domowej. 

Zawarcie pokoju brzeskiego oraz utrwalenie się Władzy Ra- 
dzieckiej na skutek szeregu dokonanych przez nią posunięć rewo- 
lucyjno-ekonomicznych w chwili, gdy wojna na Zachodzie toczyła 
się jeszcze w całej pełni — wywołało wielki niepokój wśród impe- 
rialistów Zachodu, zwłaszcza zaś wśród imperialistów Ententy. 

Imperialiści Ententy obawiali się, że zawarcie pokoju między 
Niemcami a Rosją może poprawić sytuację wojenną Niemiec i od- 
powiednio utrudnić położenie wojsk Ententy na froncie. Obawiali 
się również, że zawarcie pokoju między Rosją a Niemcami może 
wzmocnić dążenie do pokoju we wszystkich krajach, na wszystkich 
frontach i przez to zaszkodzić sprawie wojny, sprawie imperialistów. 
Obawiali się oni wreszcie, że istnienie Władzy Radzieckiej na teryto- 
rium olbrzymiego kraju i sukcesy, osiągnięte przez nią w tym kraju po 
obaleniu władzy burżuazji, mogą się stać zaraźliwym przykładem 
dla robotników i żołnierzy Zachodu, których ogarnęło głębokie 
niezadowolenie z powodu przewlekania wojny i którzy mogli — za 
przykładem robotników i żołnierzy rosyjskich — skierować bagnety 
przeciwko swym władcom i ciemiężycielom. Wobec tego rządy 
Ententy postanowiły rozpocząć zbrojną interwencję (wmieszanie się) 



przeciwko Rosji, aby obalić Władzę Radziecką i postawić u władzy 
burżuazję, która by przywróciła w kraju porządki burżuazyjne, 
unieważniła umowę pokojową z Niemcami i wznowiła wojnę prze- 
ciwko Niemcom i Austrii. 

Imperialiści Ententy tym chętniej decydowali się na to zbrodnicze 
dzieło, że byli przekonani o nietrwałości Władzy Radzieckiej i nie 
wątpili o nieuchronności szybkiego upadku tej władzy przy pewnych 
wysiłkach ze strony jej wrogów. 

Sukcesy Władzy Radzieckiej i jej utrwalenie się jeszcze bardziej 
zatrwożyły obalone klasy — obszarników i kapitalistów, rozgro- 
mione partie — kadetów, mieńszewików, eserowców, anarchistów, 
wszelkiego rodzaju nacjonalistów burżuazyjnych oraz białogwar- 
dyjskich generałów, oficerstwo kozackie itp. 

Wszystkie te wrogie żywioły już od pierwszych dni zwycięstwa 
Rewolucji Październikowej krzyczały na wszystkich rogach, że 
Władza Radziecka nie ma dla siebie w Rosji odpowiedniego gruntu, 
że skazana jest na niechybną zagładę, że niezawodnie zginie za 
tydzień lub za dwa tygodnie, za miesiąc albo najdalej — za dwa— 
trzy miesiące. Ponieważ jednak Władza Radziecka, mimo 
zaklęć jej wrogów, w dalszym ciągu istniała i wzmacniała się, 
więc wrogowie Władzy Radzieckiej wewnątrz Rosji zmuszeni byli 
przyznać, że Władza Rad jest o wiele silniejsza, niż przedtem sądzili, 
że obalenie Władzy Radzieckiej wymaga poważnych wysiłków i 
zaciętej walki wszystkich sił kontrrewolucji. Dlatego też posta- 
nowili podjąć szeroką działalność kontrrewolucyjno-buntowniczą 
w celu skupienia sił kontrrewolucji, zebrania kadr wojskowych, 
zorganizowania buntów, przede wszystkim w rejonach kozackich 
i kułackich. 

Tak więc, już w pierwszej połowie 1918 roku ukształtowały 
się dwie wyraźne siły, gotowe do walki o obalenie Władzy 
Radzieckiej: cudzoziemscy imperialiści Ententy i kontrrewolucja 
wewnątrz Rosji. 

Żadna z tych sił nie miała dość danych, żeby samodzielnie roz- 
począć walkę o obalenie Władzy Radzieckiej. Kontrrewolucja 
w Rosji miała pewne kadry wojskowe, jak również pewną ilość 
ludzi, głównie górnych warstw kozackich oraz kułaków, a więc 
pewne siły, niezbędne do tego, by wzniecić powstanie przeciwko 
Władzy Radzieckiej. Lecz nie miała pieniędzy ani broni. Imperia- 



liści cudzoziemscy, przeciwnie, mieli pieniądze i bron, lecz nie mogli 
«przeznaczyć» na interwencję dostatecznej ilości wojska nie tylko 
dlatego, że było ono potrzebne do wojny z Niemcami i Austrią, 
lecz również dlatego, że mogło się ono okazać niezupełnie pewne 
w walce z Władzą Radziecką. 

Warunki walki z Władzą Radziecką nakazywały zjednoczenie 
obu sił antyradzieckich, cudzoziemskiej i wewnętrznej. Zjednoczenie 
to nastąpiło w pierwszej połowie 1918 roku. 

W ten sposób doszło do interwencji zbrojnej państw obcych prze- 
ciwko Władzy Radzieckiej, interwencji popartej przez kontrrewo- 
lucyjne bunty wrogów Władzy Radzieckiej wewnątrz Rosji. 

Tak więc skończył się okres wytchnienia i rozpoczęła się wojna 
domowa w Rosji, czyli wojna robotników i chłopów zamieszkujących 
Rosję narodów przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym wrogom 
Władzy Radzieckiej. 

Imperialiści Anglii, Francji, Japonii, Ameryki rozpoczęli inter- 
wencję zbrojną bez wypowiedzenia wojny, chociaż interwencja ta 
była wojną przeciwko Rosji i do tego wojną najgorszego rodzaju. 
Potajemnie, w złodziejski sposób zakradli się ci «cywilizowani» 
zbóje i wysadzili swe wojska na terytorium Rosji. 

Anglicy i Francuzi wysadzili swoje wojska na północy Rosji, za- 
jęli Archangielsk i Murmańsk, poparli tam bunt białogwardzistów, 
obalili Władzę Rad i utworzyli białogwardyjski «rząd Północy Rosji». 

Japończycy wysadzili wojska we Władywostoku, zagarnęli Kraj 
Nadmorski, rozpędzili Rady i poparli buntowników-białogwardzi- 
stów, którzy przywrócili następnie porządki burżuazyjne. 

Na Kaukazie Północnym generałowie Korniłow, Aleksiejew, De- 
nikin zorganizowali przy poparciu Anglików i Francuzów biało- 
gwardyjską «armię ochotniczą», wzniecili bunt górnych warstw ko- 
zackich i przedsięwzięli wyprawę przeciwko Radom. 

Nad Donem generałowie Krasnow i Mamontow, popierani po- 
tajemnie przez imperialistów niemieckich (Niemcy nie decydowali się 
poprzeć ich jawnie, ponieważ istniała umowa pokojowa z Rosją), 
wzniecili bunt kozaków dońskich, zajęli obwód doński i zorganizo- 
wali wyprawę przeciwko Radom. 

W środkowym dorzeczu Wołgi i na Syberii na skutek knowań 
Anglików i Francuzów zorganizowany został bunt korpusu czecho- 
słowackiego. Korpus ten, składający się z jeńców wojennych, otrzy- 



mai od Rządu Radzieckiego pozwolenie na wyjazd do swej ojczyzny 
przez Syberię i Daleki Wschód. Lecz po drodze został wykorzystany 
przez eserowców, Anglików i Francuzów dla buntu przeciwko 
Władzy Radzieckiej. Bunt korpusu stał się sygnałem do buntu ku- 
łactwa nadwołżańskiego i syberyjskiego oraz ogarniętych nastrojami 
eserowskimi robotników z fabryk Wotkińskiej i Iżewskiej. Nad 
Wołgą utworzony został samarski rząd białogwardyjsko-eserowski. 
W Omsku — syberyjski rząd białogwardyjski. 

Niemcy nie brały i nie mogły wziąć udziału w tej interwencji 
bloku angielsko-francusko-japońsko-amerykańskiego chociażby dja- 
tego, że były z tym blokiem na stopie wojennej. Pomimo to jednak i 
mimo istnienia umowy pokojowej między Rosją a Niemcami, nikt 
z bolszewików nie wątpił, że niemiecki rząd cesarza Wilhelma jest 
takim samym zaciekłym wrogiem Kraju Rad jak interwenci angiel- 
sko-francusko-japońsko-amerykańscy. I rzeczywiście, imperialiści 
niemieccy wyłazili ze skóry, ażeby izolować, osłabić i zniszczyć Kraj 
Radziecki. Oderwali oni od Rosji Radzieckiej — co prawda, w myśl 
«umowy» z Radą Ukraińską —Ukrainę, sprowadzili na prośbę bia- 
łogwardyjskiej Rady Ukraińskiej swoje wojska na Ukrainę i zaczęli 
nieludzko rabować i uciskać lud ukraiński, zabraniając mu utrzymy- 
wania jakiejkolwiek bądź łączności z Rosją Radziecką. Oderwali oni 
od Rosji Radzieckiej Zakaukazie, wprowadzili tam na prośbę nacjo- 
nalistów gruzińskich i azerbajdżańskich wojska niemieckie i tureckie 
i zaczęli panoszyć się w Tyflisie i Baku. Wszelkimi sposobami — 
aczkolwiek cichaczem — zasilali bronią i prowiantem Krasnowa, 
buntowniczego generała, który toczył nad Donem walkę przeciwko 
Władzy Radzieckiej. 

W ten sposób Rosja Radziecka została odcięta od swych głównych 
dzielnic żywnościowych, surowcowych i opałowych. 

Ciężko było w tym okresie w Rosji Radzieckiej. Brak było chleba. 
Brak było mięsa. Głód dręczył robotników. Robotnikom w Moskwie 
i Piotrogrodzie wydawano po ósemce chleba na dwa dni. Były dnie, 
kiedy chleba wcale nie wydawano. Fabryki były nieczynne lub 
prawie nieczynne: brakło surowca, paliwa. Lecz klasa robotnicza nie 



traciła otuchy. Nie traciła otuchy partia bolszewików. Niesłychane 
trudności tego okresu i rozpaczliwa walka z tymi trudnościami wy- 
kazały, jak niespożytą energię kryje w sobie klasa robotnicza i jak 
wielka, niezmierzona jest siła autorytetu partii bolszewickiej. 

Partia przekształciła cały kraj w jeden wielki obóz warowny i 
przebudowała gospodarcze i kulturalno-polityczne życie kraju na 
modłę wojenną. Rząd Radziecki ogłosił, że «socjalistyczna ojczyzna 
znajduje się w niebezpieczeństwie» i wezwał lud do odparcia wroga. 
Lenin rzucił hasło «wszystko dla frontu» i setki tysięcy robotników 
i chłopów poszło dobrowolnie do Armii Czerwonej, na front. Na 
front poszła prawie połowa wszystkich członków partii i Komunisty- 
cznego Związku Młodzieży. Partia poprowadziła lud do wojny o oca- 
lenie ojczyzny, przeciwko najazdowi wojsk interwencji cudzoziem- 
skiej, przeciwko buntom obalonych przez rewolucję klas wyzyski- 
waczy. Zorganizowana przez Lenina Rada Obrony Robotniczej i 
Chłopskiej kierowała sprawą zaopatrywania frontu w ludzi, żywność, 
umundurowanie, broń. Przejście od zasady zaciągu ochotniczego do 
obowiązkowej służby wojskowej sprowadziło do Armii Czerwonej 
setki tysięcy nowych bojowników i Armia Czerwona wyrosła w cią- 
gu krótkiego czasu na armię milionową. 

Mimo ciężkiego położenia w kraju i mimo że młoda Armia Czer- 
wona nie zdążyła jeszcze dostatecznie okrzepnąć, przedsiecwzięte 
środki obrony przyniosły już pierwsze sukcesy. Generał Krasnow 
został odparty spod Carycyna, którego zdobycie uważał za pewne, 
i odrzucony za Don. Działania generała Denikina zlokalizowano 
w niewielkiej części Kaukazu Północnego, a generał Korniłow zabity 
został w walkach z Armią Czerwoną. Czechosłowaków oraz bandy 
eserowsko-białogwardyjskie wypędzono z Kazania, Symbirska, Sa- 
mary i odrzucono w kierunku Uralu. Stłumiono bunt białogwardzisty 
Sawinkowa w Jarosławiu, zorganizowany przez kierownika misji 
angielskiej w Moskwie, Lockharta, sam zaś Lockhart został areszto- 
wany. Eserowcy, którzy zamordowali tt. Uryckiego i Wołodarskiego 
i zorganizowali zbrodniczy zamach na życie Lenina, za biały terror 
przeciwko bolszewikom zostali poddani czerwonemu terrorowi i roz- 
gromieni we wszystkich ważniejszych punktach Rosji Centralnej. 

W walkach z wrogami hartowała się i mężniała młoda Armia 
Czerwona. 



Komuniści-komisarze, którzy pracowali wówczas w Armii Czer- 
wonej, odegrali decydującą rolę w sprawie wzmocnienia armii, jej 
uświadomienia politycznego, w sprawie wzmocnienia jej zdolności 
bojowej i dyscypliny. 

Partia bolszewicka rozumiała, że te sukcesy Armii Czerwonej nie 
rozstrzygają sprawy i są zaledwie pierwszymi jej sukcesami. Ro- 
zumiała, że czekają ją nowe, jeszcze poważniejsze walki, że kraj może 
odzyskać stracone dzielnice żywnościowe, surowcowe i opałowe jedy- 
nie w wyniku długotrwałych i poważnych walk z wrogami. Dlatego 
też bolszewicy zaczęli się usilnie przygotowywać do długotrwałej 
wojny, postanawiając oddać zaplecze całkowicie na służbę frontu. 
Rząd Radziecki wprowadził komunizm wojenny. Władza Radziecka 
wzięła pod swą kontrolę, prócz przemysłu wielkiego, również prze- 
mysł średni i drobny, żeby nagromadzić artykuły codziennej potrzeby 
i zaopatrzyć w nie armię i wieś. Wprowadziła ona monopol na handel 
zbożem, zabroniła prowadzenia prywatnego handlu zbożem i ustano- 
wiła obowiązek oddawania państwu nadwyżek żywnościowych, aby 
mieć na ewidencji wszystkie nadwyżki żywnościowe, jakie zostawały 
chłopom po opędzeniu ich własnych potrzeb, zgromadzić zapasy 
zboża i zaopatrywać w żywność armię i robotników. Wreszcie wpro- 
wadziła powszechny obowiązek pracy dla wszystkich klas. Pociągając 
burżuazję do obowiązkowej pracy fizycznej i zwalniając w ten spo- 
sób robotników, by mogli wziąć udział w innej, ważniejszej dla 
frontu pracy, partia wcielała w życie zasadę: «kto nie pracuje, ten 
nie je». 

Cały ten system zarządzeń, wywołanych wyjątkowo trudnymi 
warunkami obrony kraju i mających charakter tymczasowy, nazywał 
się komunizmem wojennym. 

Kraj szykował się do długotrwałej i poważnej wojny domowej 
z zewnętrznymi i wewnętrznymi wrogami Władzy Radzieckiej. 
Trzeba było potroić armię do końca 1918 roku. Trzeba było nagro- 
madzić środki dla zaopatrywania tej armii. 

Lenin mówił wówczas: 

«Postanowiliśmy mieć na wiosnę armię liczącą 1.000.000 
ludzi, obecnie potrzebna nam jest armia, licząca trzy miliony 
ludzi. Możemy ją mieć. I będziemy ją mieli». 



2. Klęska wojenna Niemiec. Rewolucja w Niemczech. Utworzenie 
III Międzynarodówki. VIII zjazd partii. 

W tym czasie, gdy Kraj Rad szykował się do nowych bojów 
przeciw interwencji państw obcych, na Zachodzie, na tyłach i na 
frontach krajów prowadzących wojnę rozgrywały się decydujące wy- 
padki. Niemcy i Austria dusiły się w kleszczach wojny i kryzysu 
aprowizacyjnego. Podczas gdy Anglia, Francja i Ameryka Północna 
uruchomiały coraz to nowe rezerwy, Niemcy i Austria wyczerpywały 
ostatnie skąpe rezerwy. Zanosiło się na rychłą klęskę wyczerpanych 
do ostatecznych granic Niemiec i Austrii. 

Jednocześnie wewnątrz Niemiec i Austrii wrzało oburzenie ludu 
przeciwko ciągnącej się bez końca niszczycielskiej wojnie oraz prze- 
ciw imperialistycznym rządom tych krajów, rządom, które dopro- 
wadziły lud do wyczerpania, do głodu. Olbrzymi wpływ rewolu- 
cyjny na Niemcy i Austrię wywarła również Rewolucja Październi- 
kowa, bratanie się już przed pokojem brzeskim żołnierzy sowieckich 
z żołnierzami austriacko-niemieckimi na froncie i wreszcie wpływ 
samego zakończenia wojny z Rosją Radziecką oraz pokoju, jaki został 
z nią zawarty. Przykład Rosji, gdzie lud przez obalenie własnego 
rządu imperialistycznego osiągnął zakończenie znienawidzonej wojny, 
musiał stać się nauką dla robotników austriacko-niemieckich. Niemieccy 
zaś żołnierze ze wschodniego frontu, którzy po zawarciu pokoju brze- 
skiego przeniesieni zostali na front zachodni, wnieśli na tym froncie 
rozkład do armii niemieckiej swymi opowiadaniami o brataniu się 
z żołnierzami radzieckimi i o tym, jak żołnierze radzieccy pozbyli się 
wojny. Co się tyczy armii austriackiej, to rozkład w niej rozpoczął 
się jeszcze wcześniej na skutek tych samych przyczyn. 

Z wszystkich tych powodów zwiększyło się w wojskach niemiec- 
kich dążenie do pokoju, utraciły one swą dotychczasową zdolność bo- 
jową i zaczęły się cofać pod naciskiem wojsk Ententy, w samych zaś 
Niemczech wybuchła w listopadzie 1918 roku rewolucja, która oba- 
liła Wilhelma i jego rząd. 

Niemcy zmuszone były uznać się za zwyciężone i zaproponowały 
Entencie zawarcie pokoju. 

Tak więc Niemcy, pierwszorzędne mocarstwo, zostały za jed- 
nym zamachem strącone do poziomu państwa drugorzędnego. 



Dla sytuacji Władzy Radzieckiej miało to pewne znaczenie 
ujemne, ponieważ czyniło z państw Ententy, które zorganizowały 
interwencję przeciwko Władzy Radzieckiej, siłę panującą w Europie 
i w Azji, dawało im możność wzmocnienia interwencji i zorganizo- 
wania blokady Kraju Rad, mocniejszego zaciągnięcia pętli wokół 
Władzy Radzieckiej. Jak się później przekonamy, tak się też właśnie 
stało. Lecz, z drugiej strony, miało to jeszcze poważniejsze znaczenie 
dodatnie, gruntownie poprawiając sytuację Kraju Radzieckiego. Prze- 
de wszystkim Władza Radziecka mogła teraz unieważnić grabieżczy 
pokój brzeski, przestać spłacać kontrybucję i poprowadzić otwartą 
walkę, zbrojną i polityczną, o wyzwolenie Estonii, Łotwy, Białorusi, 
Litwy, Ukrainy, Zakaukazia z ucisku imperializmu niemieckiego. Po 
drugie — i to najważniejsze — istnienie w Europie środkowej, 
w Niemczech ustroju republikańskiego oraz Rad Delegatów Robot- 
niczych i Żołnierskich musiało zrewolucjonizować i istotnie zrewo- 
lucjonizowało kraje europejskie, co nie mogło nie wzmocnić sytuacji 
Władzy Radzieckiej w Rosji. Co prawda rewolucja w Niemczech 
była burżuazyjna, a nie socjalistyczna, Rady zaś były posłusznym 
narzędziem parlamentu burżuazyjnego, panowali w nich bowiem 
socjaldemokraci, ugodowcy typu rosyjskich mieńszewików, czym się 
właściwie mówiąc tłumaczy słabość rewolucji. Jak bardzo słaba była 
rewolucja w Niemczech, widać chociażby z tego, że pozwoliła na 
bezkarne zamordowanie przez białogwardzistów niemieckich tak wy- 
bitnych rewolucjonistów, jak R. Luksemburg i K. Liebknecht. Ale 
mimo wszystko była to rewolucja, Wilhelm został zdetronizowany, 
robotnicy wyrwali się z pęt i już to samo musiało wyzwolić siły re- 
wolucyjne na Zachodzie, musiało wywołać wzniesienie się fali rewo- 
lucyjnej w krajach europejskich. 

W Europie zaczął się przypływ rewolucyjny. W Austrii narastał 
ruch rewolucyjny. Na Węgrzech powstała Republika Rad. Fala rewo- 
lucyjna wyniosła w Europie na powierzchnię życia partie komuni- 
styczne. 

Powstał realny grunt dla zjednoczenia partii komunistycznych 
w III, Komunistyczną Międzynarodówkę. 

W marcu 1919 roku w Moskwie na I kongresie partii komuni- 
stycznych różnych krajów założona została z inicjatywy Lenina i bol- 
szewików Międzynarodówka Komunistyczna. Chociaż blokada i 
prześladowania imperialistów przeszkodziły wielu delegatom przy- 



być do Moskwy, mimo to jednak na I kongresie obecni byli delegaci 
z najważniejszych krajów Europy i Ameryki. Kongresem kierował 
Lenin. 

W referacie o demokracji burżuazyjnej i dyktaturze proletariatu 
Lenin wykazał znaczenie Władzy Radzieckiej jako prawdziwej de- 
mokracji dla ludu pracującego. Kongres uchwalił manifest do prole- 
tariatu międzynarodowego, w którym nawoływał go do zdecydo- 
wanej walki o dyktaturę proletariatu, o zwycięstwo Rad we wszyst- 
kich krajach. 

Kongres wyłonił Komitet Wykonawczy Międzynarodówki Ko- 
munistycznej (KW MK), organ wykonawczy III Komunistycznej 
Międzynarodówki. 

W taki sposób powstała międzynarodowa rewolucyjna organi- 
zacja proletariacka nowego typu — Międzynarodówka Komunisty- 
czna, Międzynarodówka marksistowsko-leninowska. 

W marcu 1919 roku zebrał się VIII zjazd naszej partii w sytua- 
cji, którą charakteryzowały sprzeczne ze sobą zjawiska: z jednej 
strony, wzmocnienie się reakcyjnego bloku państw Ententy prze- 
ciwko Władzy Radzieckiej, z drugiej zaś — przypływ rewolucyjny 
w Europie, przeważnie w krajach pokonanych w wojnie, co ogromnie 
poprawiło położenie Kraju Rad. 

Na zjeździe obecnych było 301 delegatów z głosem decydującym, 
reprezentujących 313.766 członków partii. Delegatów z głosem do- 
radczym było 102. 

Zagajając zjazd Lenin pierwsze swe słowa poświęcił pamięci J. M. 
Swierdłowa, jednego z najlepszych organizatorów partii bolszewic- 
kiej, który zmarł w przeddzień otwarcia zjazdu. 

Zjazd uchwalił nowy program partii. Program ten daje charak- 
terystykę kapitalizmu i jego najwyższego stadium — imperializmu. 
Program porównuje dwa systemy państwowe — system burżuazyjno- 
demokratyczny i system radziecki. W programie wskazane są szcze- 
gółowo konkretne zadania partii w walce o socjalizm: doprowadze- 
nie do końca wywłaszczenia burżuazji, prowadzenie gospodarki kra- 
ju według jednolitego planu socjalistycznego, udział związków za- 
wodowych w organizowaniu gospodarki narodowej, socjalistyczna 
dyscyplina pracy, wykorzystanie w gospodarce narodowej specjali- 
stów pod kontrolą organów radzieckich, stopniowe i planowe wciąga- 
nie średniego chłopstwa do pracy nad budownictwem socjalistycznym. 



Zjazd przyjął wniosek Lenina, by obok określenia imperializmu 
jako najwyższego stadium kapitalizmu, włączyć do programu opis 
kapitalizmu przemysłowego oraz prostego gospodarstwa towarowego, 
opis zawarty w starym programie, przyjętym jeszcze na II zjeździe 
partii. Lenin uważał za niezbędne uwzględnienie w programie zło- 
żoności naszej ekonomiki i wskazanie na to, że w kraju istnieją różne 
układy gospodarcze, w tej liczbie również gospodarka drobnotowa- 
rowa, której przedstawicielem był chłop-średniak. Dlatego też przy 
omawianiu programu Lenin energicznie wystąpił przeciwko antybol- 
szewickim poglądom Bucharyna, który proponował wyłączenie z pro- 
gramu punktów o kapitalizmie, o drobnej produkcji towarowej, o 
gospodarce średniackiej. Poglądy Bucharyna sprowadzały się do 
mieńszewicko-trockistowskiego zaprzeczania roli średniaka w bu- 
downictwie radzieckim. Jednocześnie Bucharyn zacierał fakt wyłania- 
nia się i rozwoju elementów kułackich z drobnej, towarowej gospo- 
darki chłopskiej. 

Lenin dał również odprawę antybolszewickim poglądom Bucha- 
ryna i Piatakowa w kwestii narodowej. Wypowiadali się oni prze- 
ciwko włączeniu do programu punktu o prawie narodów do samo- 
określenia, przeciwko równouprawnieniu narodów — pod tym pre- 
tekstem, że hasło to przeszkadza jakoby w zwycięstwie rewolucji 
proletariackiej, przeszkadza w zjednoczeniu się proletariuszy różnych 
narodowości. Lenin obalił te niezmiernie szkodliwe, 
wielkomocarstwowe, szowinistyczne poglądy Bucharyna i Piatakowa. 

Poważne miejsce w obradach VIII zjazdu partii zajęła sprawa 
stosunku do średniaka. Pod wpływem znanego dekretu o ziemi wieś 
stawała się coraz bardziej średniacka. Średniak stanowił teraz więk- 
szość ludności chłopskiej. Nastroje i zachowanie się średniego chłop- 
stwa, które się wahało między burżuazją a proletariatem, miały 
olbrzymie znaczenie dla losu wojny domowej i budownictwa socja- 
listycznego. Wyniki wojny domowej zależały pod wieloma względa- 
mi od tego, na czyją stronę przechyli się Średniak, jaka klasa potrafi 
pociągnąć ku sobie chłopów-średniaków — proletariat czy burżuazją. 
Czechosłowakom, białogwardzistom, kułakom, eserowcom, mieńsze- 
wikom udało się obalić Władzę Radziecką nad Wołgą latem 1918 
roku, bo poparła ich znaczna część średniego chłopstwa. To samo 
było podczas buntów, zorganizowanych przez kułaków w Rosji Cen- 
tralnej. Lecz od jesieni 1918 roku w nastrojach mas średniego chłop- 



stwa nastąpił zwrot ku Władzy Radzieckiej. Chłopstwo przekonało 
się, że zwycięstwo białych pociąga za sobą przywrócenie władzy 
obszarników, odebranie ziemi chłopom, grabieże, chłostę i znęcanie się 
nad chłopami. Do zmiany nastrojów wśród chłopstwa przyczyniła 
się również działalność komitetów biedoty, które rozgromiły kuła- 
ków. W związku z tym Lenin wysunął w listopadzie 1918 roku hasło: 

«Umieć osiągać porozumienie ze średnim chłopem — nie 
wyrzekając się ani na chwilę walki z kułakiem i opierając się 
mocno jedynie na biedocie» (Lenin, «Cenne wyznania Pitirima 
Sorokina», Dzieła, wyd. III, t. XXIII, str. 294). 

Oczywiście, wahania chłopów-średniaków jeszcze całkowicie nie 
ustały, lecz średnie chłopstwo przybliżyło się do Władzy Radzieckiej, 
zaczęło ją mocniej popierać. Bardzo się do tego przyczyniła polityka 
wobec średniego chłopstwa, nakreślona przez VIII zjazd partii. 

VIII zjazd był punktem zwrotnym w polityce partii w stosunku 
do średniego chłopstwa. Referat Lenina i uchwały zjazdu nakreśliły 
nową linię partii w tej sprawie. Zjazd żądał, żeby organizacje par- 
tyjne i wszyscy komuniści ściśle odróżniali i wyodrębniali średnie 
chłopstwo od kułaków, żeby troskliwym stosunkiem do jego potrzeb 
przyciągali je na stronę klasy robotniczej. Należało walczyć z zaco- 
faniem średniaka metodą przekonywania, lecz bynajmniej nie środ- 
kami przymusu, przemocy. Dlatego też zjazd zabronił stosowania 
przymusu przy przeprowadzaniu posunięć socjalistycznych na wsi 
(przy tworzeniu komun, arteli rolniczych). We wszystkich wypad- 
kach, gdy w grę wchodziły żywotne interesy średniaka, należało po- 
stępować tak, aby dojść z nim do praktycznego porozumienia, czynić 
mu ustępstwa przy określaniu sposobów dokonywania przeobrażeń 
socjalistycznych. Zjazd nakazał stosowanie polityki trwałego sojuszu 
ze średniakiem, sojuszu, w którym byłaby zachowana kierownicza 
rola proletariatu. 

Proklamowana przez Lenina na VIII zjeździe nowa polityka 
w stosunku do średniego chłopstwa wymagała od proletariatu opar- 
cia się na biedocie, trwałego sojuszu ze średniakiem i prowadzenia 
walki z kułakiem. Aż do VIII zjazdu partia stosowała na ogół poli- 
tykę neutralizacji średniaka. Znaczy to, że domagała się ona od 
średniaka, by nie stawał po stronie kułaka i w ogóle po stronie 
burżuazji. Teraz to już jednak nie wystarczało. VIII zjazd przeszedł 



od polityki neutralizacji średniaka do trwałego sojuszu z nim dla 
walki z białogwardzistami i interwencją państw obcych jak również 
dla zwycięskiego budownictwa socjalistycznego. 

Nakreślona przez zjazd linia w stosunku do podstawowych mas 
chłopstwa, w stosunku do średniaka, odegrała decydującą rolę w 
pomyślnym wyniku wojny domowej przeciw interwencji państw 
obcych oraz przeciw pachołkom interwentów — białogwardzistom. 
Na jesieni 1919 roku, gdy trzeba było wybierać między Władzą 
Radziecką a Denikinem, chłopstwo poparło Rady i dyktatura pro- 
letariatu pokonała swego najniebezpieczniejszego wroga. 

Odrębne miejsce zajęła na zjeździe sprawa budownictwa Armii 
Czerwonej. Wystąpiła na zjeździe tak zwana «opozycja wojsko- 
wa». Skupiała ona niemałą ilość byłych «lewicowych komunistów». 
Lecz wraz z przedstawicielami rozgromionego «lewicowego komu- 
nizmu» «opozycja wojskowa» obejmowała również działaczy par- 
tyjnych, którzy nigdy nie brali udziału w żadnej opozycji, lecz 
byli niezadowoleni z kierownictwa Trockiego w armii. Większość 
delegatów wojskowych była wrogo usposobiona wobec Trockiego, 
była przeciwna jego korzeniu się przed pochodzącymi ze starej armii 
carskiej specjalistami wojskowymi, których część wprost zdradzała 
nas w czasie wojny domowej. Większość delegatów wojskowych była 
przeciwna wyniosłemu i wrogiemu stosunkowi Trockiego do starych 
bolszewickich kadr w armii. Na zjeździe przytaczano przykłady 
wzięte «z praktyki», gdy Trocki usiłował rozstrzelać wielu nie do- 
gadzających mu odpowiedzialnych komunistów pełniących funkcje 
wojskowe na froncie, idąc tym samym na rękę wrogowi, i tylko 
wdanie się w te sprawy Komitetu Centralnego i protesty działaczy 
wojskowych zapobiegły rozstrzelaniu tych towarzyszy. 

Walcząc przeciwko wypaczaniu przez Trockiego wojskowej po- 
lityki partii, «opozycja wojskowa» broniła jednakże niesłusznych 
poglądów w całym szeregu spraw budownictwa armii. Lenin i Stalin 
zdecydowanie wystąpili przeciwko «opozycji wojskowej», broniącej 
przeżytków partyzantki w armii i walczącej przeciwko stworzeniu 
regularnej Armii Czerwonej, przeciwko wykorzystaniu specjalistów 
wojskowych, przeciwko żelaznej dyscyplinie, bez której armia nie 
może być prawdziwa armią. Wypowiadając się przeciw «opozycji 
wojskowej», tow. Stalin żądał stworzenia regularnej armii, prze- 
nikniętej duchem jak najsurowszej dyscypliny. 



«Albo — mówił tow. Stalin — stworzymy prawdziwą ro- 
botniczo-chłopską, przeważnie chłopską, ściśle zdyscyplinowaną 
armię i obronimy republikę, albo zginiemy». 

Odrzucając szereg wniosków «opozycji wojskowej» zjazd równo- 
cześnie ostro skrytykował Trockiego, żądając polepszenia pracy 
centralnych instytucji wojskowych oraz wzmocnienia roli komuni- 
stów w armii. 

W wyniku pracy komisji wojskowej, wyłonionej na zjeździe, 
uzyskano jednomyślną uchwałę zjazdu w sprawach wojskowych. 

Uchwały zjazdu w sprawach wojskowych przyczyniły się do 
wzmocnienia Armii Czerwonej i do dalszego jej przybliżenia do partii. 

Na zjeździe rozpatrzona została również sprawa budownictwa 
partyjnego i radzieckiego, sprawa kierowniczej roli partii w pracy 
Rad. Przy rozpatrywaniu tej sprawy zjazd dał należytą odprawę 
oportunistycznej grupie Sapronowa — Osinskiego, odrzucającej kie- 
rowniczą rolę partii w pracy Rad. 

Wreszcie, w związku z olbrzymim napływem do partii nowych 
członków, zjazd powziął uchwałę o polepszeniu socjalnego składu 
partii i o przeprowadzeniu ponownej rejestracji członków. 

Był to początek pierwszej czystki [oczyszczenia] szeregów par- 
tyjnych. 

3. Wzmożenie się interwencji. Blokada Kraju Radzieckiego. Wy- 
prawa Kokzaka i jego rozgromienie. Wyprawa Denikina i jego 
rozgromienie. Trzymiesięczny okres wytchnienia. IX zjazd partii. 

Po zwycięstwie nad Niemcami i Austrią państwa Ententy posta- 
nowiły rzucić znaczne siły wojskowe przeciw Krajowi Radzieckie- 
mu. Po klęsce Niemiec i wycofaniu się ich wojsk z Ukrainy i Zakau- 
kazia, Anglicy i Francuzi zajęli miejsce Niemiec, ściągając swą flotę 
na Morze Czarne i wysadzając swe wojska w Odessie i na Zakau- 
kaziu. Panoszenie się interwentów z Ententy w okupowanych dziel- 
nicach doszło do takiego bestialstwa, że nie cofali się oni przed krwa- 
wymi masakrami całych grup robotników i chłopów. W końcu, po 
okupowaniu Turkiestanu bezczelność interwentów zaszła tak daleko, 
że wywieźli oni za Morze Kaspijskie 26 bolszewików, którzy zaj- 
mowali stanowiska kierownicze w mieście Baku, tt. Szaumiana, Fio- 



letowa, Dżaparidze, Małygina, Azizbekowa, Korganowa i innych, 
i z pomocą eserowców w bestialski sposób ich rozstrzelali. 

Po pewnym czasie interwenci ogłosili blokadę Rosji. Zagarnęli 
wszystkie morskie i inne drogi komunikacji ze światem zewnętrznym. 

Kraj Radziecki został więc niemal ze wszystkich stron otoczony 
przez wrogów. 

Ententa pokładała wówczas główną nadzieję w admirale Koł- 
czaku, swoim protegowanym na Syberii, w Omsku. Ogłoszono go 
«naczelnym wielkorządcą Rosji». Podporządkowano mu całą kontr- 
rewolucję w Rosji. 

Tak więc front wschodni stał się głównym frontem. 
Na wiosnę 1919 roku Kołczak zebrał olbrzymią armię i dotarł 

prawie do Wołgi. Przeciwko Kołczakowi rzucono najlepsze siły 
bolszewickie, zmobilizowano komsomolców, robotników. W kwiet- 
niu 1919 roku Armia Czerwona zadała Kołczakowi poważną po- 
rażkę. Wkrótce zaczął się odwrót armii Kołczaka na całym froncie. 

W chwili największego napięcia ofensywy Armii Czerwonej na 
froncie wschodnim Trocki zaproponował podejrzany plan: zatrzy- 
mania się u progu Uralu, zaprzestania ścigania kołczakowców i 
przerzucenia wojska z frontu wschodniego na front południowy. Ko- 
mitet Centralny partii rozumiejąc dobrze, że nie można pozostawiać 
w rękach Kołczaka Uralu i Syberii, gdzie przy pomocy Japończy- 
ków i Anglików będzie on mógł znowu przyjść do siebie i wzmocnić 
się — odrzucił ten plan i dał dyrektywę kontynuowania ofensywy. 
Trocki, nie zgadzając się z taką dyrektywą, podał się do dymisji. 
KC odrzucił dymisję Trockiego zobowiązując go jednocześnie do 
natychmiastowego usunięcia się od udziału w kierowaniu operacjami 
wojennymi na froncie wschodnim. Ofensywa Armii Czerwonej prze- 
ciwko Kołczakowi zaczęła się rozwijać z nową siłą. Armia Czer- 
wona zadała Kołczakowi szereg nowych klęsk i uwolniła od białych 
Ural i Syberię, gdzie Armię Czerwoną poparł powstały w zapleczu 
białych potężny ruch partyzancki. 

Latem 1919 roku imperialiści powierzyli generałowi Judeniczo- 
wi, stojącemu na czele kontrrewolucji na północo-zachodzie (w Kraju 
Nadbałtyckim, pod Piotrogrodem), zadanie — odwrócenia uwagi 
Armii Czerwonej od frontu wschodniego przez zaatakowanie Piot- 
rogrodu. Załoga dwóch fortów pod Piotrogrodem uległa kontrrewo- 
lucyjnej agitacji byłych oficerów i wszczęła bunt przeciwko Władzy 



Radzieckiej, a w sztabie frontu wykryto spisek kontrrewolucyjny. 
Wróg zagrażał Piotrogrodowi. Ale dzięki krokom, poczynionym 
przez Władzę Radziecką, zbuntowane forty zostały przy poparciu 
robotników i marynarzy uwolnione od białych, wojskom Judenicza 
zadano klęskę i Judenicza wyparto do Estonii. 

Klęska Judenicza pod Piotrogrodem ułatwiła walkę przeciwko 
Kołczakowi. Pod koniec 1919 roku armia Kołczaka została osta- 
tecznie rozgromiona. Sam Kołczak został aresztowany i na mocy 
wyroku komitetu rewolucyjnego rozstrzelany w Irkucku. 

Tak więc z Kołczakiem się załatwiono. 
Lud na Syberii śpiewał o Kołczaku następującą piosenkę: 

«Mundur angielski, 
Szlify francuskie, 
Tytoń japoński, 
Namiestnik omski. 

Mundur zniszczony, 
Szlify zgubione, 
Tytoń spalony, 
Kołczak stracony». 

Widząc, że Kołczak zawiódł pokładane w nim nadzieje, inter- 
wenci zmienili swój plan najazdu na Republikę Rad. Musieli oni 
wycofać swój desant z Odessy, ponieważ wojska interwentów przy 
zetknięciu się z wojskami Republiki Rad zarażały się duchem rewo- 
lucyjnym i zaczęły powstawać przeciwko swoim imperialistycznym 
władcom. W Odessie na przykład powstali marynarze francuscy 
pod kierownictwem Andre Marty. W związku z rozgromieniem 
Kołczaka, Ententa skupiła główną uwagę na generale Denikinie, 
uczestniku powstania Korniłowa i organizatorze «armii ochotniczej». 
Denikin rozwijał w tym czasie działalność przeciwko Władzy Ra- 
dzieckiej na południu, w okolicach Kubania. Ententa zaopatrzyła 
jego armię w dużą ilość broni i amunicji i wysłała ją na północ 
przeciwko Władzy Radzieckiej. 

Tym razem więc front południowy stał się głównym frontem. 
Denikin rozpoczął swą główną wyprawę przeciwko Władzy 

Radzieckiej latem 1919 roku. Trocki zdezorganizował pracę na 
froncie południowym i wojska nasze ponosiły jedną porażkę po 



drugiej. W połowie października biali zawładnęli całą Ukrainą, zdo- 
byli Orzeł i zbliżali się do Tuły, która zaopatrywała naszą armię 
w naboje, karabiny, kulomioty. Biali zbliżali się do Moskwy. Sy- 
tuacja Republiki Radzieckiej stawała się niezmiernie ciężka. Partia 
uderzyła na alarm i wezwała lud do odparcia wroga. Lenin rzucił 
hasło: «Wszyscy do walki z Denikinem». Natchnieni przez bolsze- 
wików robotnicy i chłopi wytężyli wszystkie siły, żeby zniszczyć 
wroga. 

KC wysłał na front południowy towarzyszy Stalina, Woro- 
szyłowa, Ordżonikidze, Budionnego, aby zorganizować rozgromie- 
nie Denikina. Trocki został usunięty od kierownictwa operacjami 
wojennymi Armii Czerwonej na południu. Przed przyjazdem tow. 
Stalina dowództwo frontu południowego opracowało wspólnie z 
Trockim plan, według którego główny cios miał być zadany Deni- 
kinowi w kierunku od Carycyna na Noworosyjsk przez stepy doń- 
skie, gdzie Armia Czerwona napotkałaby na zupełne bezdroża i 
musiałaby przechodzić przez tereny zamieszkałe przez ludność ko- 
zacką, której znaczna część była wówczas pod wpływem biało- 
gwardzistów. Tow. Stalin poddał ten plan ostrej krytyce i zapropo- 
nował Komitetowi Centralnemu własny plan rozgromienia Deni- 
kina: skierowanie głównego ataku przez Charków—Zagłębie Do- 
nieckie—Rostów. Plan ten zapewniał szybkie posuwanie się na- 
szych wojsk przeciwko Denikinowi, gdyż droga ich przemarszu pro- 
wadziła przez okręgi robotnicze i chłopskie, których ludność żywiła 
wyraźne sympatie ku Władzy Radzieckiej. Ponadto istnienie w tej 
dzielnicy rozgałęzionej sieci kolejowej umożliwiało regularne zaopat- 
rywanie naszych wojsk we wszystko, co im było potrzebne. Wre- 
szcie, plan ten dawał możność wyzwolenia Zagłębia Donieckiego 
i zaopatrzenia naszego kraju w paliwo. 

Komitet Centralny partii przyjął plan tow. Stalina. W drugiej 
połowie października 1919 roku, po zaciętym oporze Denikin zo- 
stał rozbity przez Armię Czerwoną w decydujących bitwach pod 
Orłem i w okolicy Woroneża. Denikin zaczął się szybko cofać, a 
potem gwałtownie uciekać w kierunku południowym, pędzony przez 
nasze wojska. Na początku 1920 roku cała Ukraina i Kaukaz Pół- 
nocny uwolnione zostały od białych. 

. W okresie decydujących bojów na froncie południowym impe- 
rialiści znów rzucili korpus Judenicza na Piotrogród, żeby odciągnąć 



nasze siły z południa i poprawić położenie wojsk Denikina. Biali 
podeszli do samego miasta — do Piotrogrodu. Bohaterski proletariat 
Piotrogrodu własną piersią osłonił pierwsze miasto rewolucji. Ko- 
muniści kroczyli, jak zawsze, w pierwszych szeregach. W wyniku 
zaciętych walk biali zostali pobici i znów odrzuceni poza granice 
naszego kraju — do Estonii. 

Tak więc załatwiono się również z Denikinem. 
Po rozgromieniu Kołczaka i Denikina nastąpił krótki okres 

wytchnienia. 
Gdy imperialiści przekonali się, że wojska białogwardzistów po- 

niosły klęskę, że interwencja się nie udaje i Władza Radziecka utrwa- 
la si|'ea w całym kraju, a w Europie zachodniej rośnie wzburzenie 
robotników z powodu wojny interwentów przeciwko Republice Ra- 
dzieckiej — zaczęli zmieniać swój stosunek do Państwa Radzieckiego. 
W styczniu 1920 roku Anglia, Francja i Włochy postanowiły znieść 
blokadę Rosji Radzieckiej. 

Był to poważny wyłom w murze interwencji. 
Nie znaczyło to, naturalnie, że Państwo Radzieckie załatwiło się 

już całkowicie z interwencją i wojną domową. Pozostawało jeszcze 
niebezpieczeństwo najazdu imperialistycznej Polski. Nie wypędzono 
jeszcze ostatecznie interwentów z Dalekiego Wschodu, Zakaukazia 
i Krymu. Lecz Kraj Rad uzyskał chwilowy okres wytchnienia i 
mógł poświęcić więcej sił budownictwu gospodarczemu. Partia miała 
możność zająć się sprawami gospodarczymi. 

W czasie wojny domowej wobec zamknięcia fabryk wielu wy- 
kwalifikowanych robotników przestało pracować w przemyśle. Obec- 
nie partia ściągała wykwalifikowanych robotników z powrotem do 
fabryk do pracy w swym zawodzie. Kilka tysięcy komunistów 
skierowano na robotę związaną z odbudową transportu, który 
znajdował się w ciężkim stanie. Bez odbudowy transportu nie 
można byłoby zabrać się poważnie do odbudowy podstawowych 
gałęzi przemysłu. Wzmogła się i polepszyła praca aprowizacyjna. 
Zaczęto opracowywać plan elektryfikacji Rosji. Pod bronią znajdo- 
wało się blisko 5 milionów czerwonoarmistów, których nie można 
było na razie zwolnić z powodu niebezpieczeństwa wojny. Dlatego 
też niektóre oddziały Armii Czerwonej zostały przekształcone w 
armie pracy celem wykorzystania ich dla budownictwa gospodar- 
czego. Rada Obrony Robotniczej i Chłopskiej przekształcona została 



w Radę Pracy i Obrony. Radzie tej przydzielono do pomocy Pań- 
stwową Komisję Planowania. 

W takiej sytuacji otwarty został w końcu marca 1920 roku 
IX zjazd partii. 

Na zjeździe obecnych było 554 delegatów z głosem decydują- 
cym, reprezentujących 611.978 członków partii. Delegatów z głosem 
doradczym było 162. 

Zjazd nakreślił najbliższe gospodarcze zadania kraju w dziedzi- 
nie transportu, przemysłu i specjalnie wskazał na konieczność udzia- 
łu związków zawodowych w budownictwie gospodarczym. 

Na zjeździe zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie jednoli- 
tego planu gospodarczego, przewidującego przede wszystkim odbu- 
dowę transportu, przemysłu opałowego, hutnictwa. Najważniejsze 
miejsce w tym planie zajmowała sprawa elektryfikacji całej gospo- 
darki narodowej, którą Lenin wysunął jako «wielki program na 
10—20 lat». Na tej podstawie opracowany został później słynny 
plan Komisji Państwowej do Spraw Elektryfikacji Rosji, obecnie 
(w r. 1938 — Red. przekł. polsk.) już wykonany z dużą nadwyżką. 

Zjazd dał należytą odprawę antypartyjnej grupie «demokra- 
tycznego centralizmu», która występowała przeciw jednoosobowemu 
kierownictwu i osobistej odpowiedzialności dyrektorów w prze- 
myśle oraz broniła nieograniczonej «kolegialności» i braku odpo- 
wiedzialności w kierownictwie przemysłu. Główną rolę w tej anty- 
partyjnej grupie odgrywali Sapronow, Osiński i W. Smirnow. Po- 
pierali ich na zjeździe Ryków i Tomski. 

4. Najazd jaśniepanów polskich na Kraj Radziecki. Najście generała 
Wrangla. Krach planu polskiego. Rozgromienie Wrangla. Koniec 
interwencji. 

Pomimo rozgromienia Kołczaka i Denikina, mimo że Kraj Ra- 
dziecki coraz bardziej rozszerzał swe terytorium, uwalniając od bia- 
łych i od interwentów Kraj Północny, Turkiestan, Syberię, Don, 
Ukrainę itd., mimo że Ententa musiała znieść blokadę Rosji, pań- 
stwa Ententy wciąż jeszcze nie chciały się pogodzić z myślą, że 
Władzy Radzieckiej nie da się pokonać, że to ona odniosła zwy- 



cięstwo. Postanowiły więc uczynić jeszcze jedną próbę interwencji 
przeciwko Krajowi Rad. Tym razem interwenci postanowili wy- 
korzystać, z jednej strony, Piłsudskiego, burżuazyjnego nacjonalistę 
kontrrewolucyjnego, faktycznego kierownika Państwa Polskiego, z 
drugiej zaś strony, generała Wrangla, który zebrał na Krymie resztki 
armii Denikina i zagrażał stąd Zagłębiu Donieckiemu i Ukrainie. 

Jaśniepańska Polska i Wrangel były to, według wyrażenia Le- 
nina, dwie ręce imperializmu międzynarodowego, usiłującego zadu- 
sić Kraj Radziecki. 

Polacy mieli następujący plan: zagarnąć część Ukrainy Ra- 
dzieckiej, leżącą na prawym brzegu Dniepru, zagarnąć Białoruś 
Radziecką, przywrócić na tych terenach władzę jaśniepanów pol- 
skich, rozszerzyć granice Państwa Polskiego «od morza do morza», 
od Gdańska do Odessy — i w zamian za pomoc udzieloną Polsce 
przez Wrangla — dopomóc Wranglowi do rozbicia Armii Czerwo- 
nej i do przywrócenia w Rosji Radzieckiej władzy obszarników i 
kapitalistów. 

Plan ten został zaaprobowany przez państwa Ententy. 
Próby Rządu Radzieckiego rozpoczęcia z Polską układów w celu 

utrzymania pokoju i zapobieżenia wojnie nie dały żadnych wyni- 
ków. Piłsudski ani myślał o pokoju. Piłsudski chciał wojny. Liczył 
na to, że znużone w walkach z Kołczakiem i Denikinem wojska 
czerwone nie będą mogły się ostać przed najazdem wojsk pol- 
kich. 

Skończył się krótkotrwały okres wytchnienia. 
W kwietniu 1920 roku wojska polskie wtargnęły na terytorium 

Ukrainy Radzieckiej i opanowały Kijów. W tym samym czasie 
Wrangel przeszedł do ofensywy i zaczął zagrażać Zagłębiu Do- 
nieckiemu. 

W odpowiedzi na napad wojsk polskich wojska czerwone rozpo- 
częły kontrofensywę na całym froncie. Uwalniając Kijów i wy- 
pędzając jaśniepanów polskich z Ukrainy i Białorusi, wojska czer- 
wone na froncie południowym doszły w swej gwałtownej ofensywie 
do wrót Lwowa w Galicji, wojska zaś frontu zachodniego zbliżały 
się do Warszawy. Zanosiło się na zupełną klęskę wojsk jaśniepań- 
skiej Polski. 

Ale podejrzana działalność Trockiego i jego zwolenników w głó- 



wnym sztabie Armii Czerwonej zniweczyła jej sukcesy. Z winy 
Trockiego i Tuchaczewskiego ofensywa czerwonych wojsk na froncie 
zachodnim w kierunku Warszawy odbywała się w sposób zupełnie 
niezorganizowany: nie dawano wojskom umocnić zdobytych pozycji, 
czołowe oddziały wysunięto zbyt daleko naprzód, rezerwy i amuni- 
cję pozostawiono zbyt daleko w tyle, wskutek czego czołowym 
oddziałom brakło amunicji, nie miały one rezerw, linia frontu nie- 
skończenie się wydłużyła i co za tym idzie, ułatwione zostało przer- 
wanie frontu. Wskutek tego, gdy niewielka grupa wojsk polskich 
przerwała w jednym z punktów nasz front zachodni, wojska nasze, 
pozostawione bez amunicji, musiały się cofnąć. Co się tyczy wojsk 
frontu południowego, stojących u wrót Lwowa i wypierających 
stamtąd Polaków, to smutnej sławy «przewodniczący Rady Woj- 
skowo-Rewolucyjnej» Trocki zabronił tym wojskom zdobywać Lwów 
i rozkazał im przerzucić armię konną, czyli główną siłę frontu po- 
łudniowego, daleko na północny wschód, na pozór w celu przyjścia 
z pomocą frontowi zachodniemu, chociaż nie trudno było zrozumieć, 
że zdobycie Lwowa byłoby jedyną możliwą i najlepszą pomocą dla 
frontu zachodniego. Ale wycofanie armii konnej z frontu południo- 
wego i jej odejście spod Lwowa w rzeczywistości oznaczało odwrót 
naszych wojsk również na froncie południowym. Tak więc szkodniczy 
rozkaz Trockiego narzucił naszym wojskom frontu południowego 
niepojęty i niczym nieuzasadniony odwrót — ku uciesze jaśniepanów 
polskich. 

Była to bezpośrednia pomoc, ale nie naszemu frontowi zachod- 
niemu, tylko jaśniepanom polskim i Entencie. 

Po kilku dniach ofensywa wojsk polskich została powstrzymana 
i wojska nasze zaczęły się szykować do nowego kontrataku prze- 
ciwko Polakom. Lecz Polska, nie mając sił do kontynuowania wojny 
i oczekując z trwogą kontrataku czerwonych, zmuszona była zrzec 
się swych pretensji do zaboru prawobrzeżnej Ukrainy i Białorusi i 
wolała zawrzeć z Rosją pokój. 20 października 1920 roku zawarty 
został z Polską traktat pokojowy w Rydze, na mocy którego Polska 
zachowała Galicję i część Białorusi. 

Po zawarciu pokoju z Polską Republika Radziecka postanowiła 
skończyć z Wranglem. Wrangel otrzymał od Anglików i Francuzów 
najbardziej nowoczesną broń, samochody pancerne, czołgi, samoloty, 



amunicję. Posiadał on szturmowe oddziały białogwardzistów, prze- 
ważnie oficerskie. Lecz Wrangel nie zdołał zgromadzić wokół 
desantu, wysadzonego przezeń na Kubaniu i nad Donem, żadnych 
poważniejszych sił chłopskich i kozackich. Dotarł on jednak do 
samego Zagłębia Donieckiego zagrażając naszemu okręgowi węglo- 
wemu. Sytuacja Władzy Radzieckiej komplikowała się jeszcze i 
przez to, że Armia Czerwona była w tym czasie bardzo wyczerpana. 
Czerwonoarmiści musieli odbywać marsze w niezwykle ciężkich 
warunkach, rozwijając ofensywę przeciwko wojskom Wrangla i 
jednocześnie gromiąc bandy anarchistów-machnowców, którzy poma- 
gali Wranglowi. Lecz mimo przewagi technicznej Wrangla, mimo 
że Armia Czerwona nie miała czołgów, to jednak zapędziła Wrangla 
na Półwysep Krymski. W listopadzie 1920 roku wojska czerwone 
zawładnęły ufortyfikowanymi pozycjami na Perekopie, wdarły się 
na Krym, rozgromiły wojska Wrangla i wyzwoliły Krym spod 
władzy białogwardzistów i interwentów. Krym stał się radziecki. 

Na krachu wielkomocarstwowych planów Polski i na rozgro- 
mieniu Wrangla kończy się okres interwencji. 

W końcu roku 1920 rozpoczęło się wyzwolenie Zakaukazia spod 
jarzma burżuazyjnych nacjonalistów-mussawatystów w Azerbaj- 
dżanie, nacjonalistów-mieńszewików w Gruzji, dasznaków w Arme- 
nii. Władza Radziecka zwyciężyła w Azerbajdżanie, Armenii i 
Gruzji. 

Nie oznaczało to jeszcze zupełnego zakończenia interwencji. Inter- 
wencja japońska na Dalekim Wschodzie trwała aż do roku 1922. 
Ponadto dokonano nowych prób zorganizowania interwencji (ataman 
Siemionow i baron Ungern na wschodzie, interwencja biało-fińska 
w Karelii w roku 1921). Lecz najważniejsi wrogowie Kraju Ra- 
dzieckiego, główne siły interwencji zostały pod koniec 1920 roku 
rozgromione. 

Wojna interwentów cudzoziemskich i białogwardzistów rosyjskich 
przeciwko Radom zakończyła się zwycięstwem Rad. 

Republika Radziecka ocaliła swą niezależność państwową, swą 
wolność. 

Był to koniec interwencji zbrojnej państw obcych i wojny 
domowej. 

Było to historyczne zwycięstwo Władzy Rad. 



5. Jak i dlaczego Kraj Radziecki pokonał zjednoczone siły angielsko- 
francusko-japońsko-polskiej interwencji i burżuazyjno-obszar- 
niczo-białogwardyjskiej kontrrewolucji w Rosji? 

Przeglądając wielką prasę europejską i amerykańską z czasów 
interwencji można z łatwością stwierdzić, że żaden wybitny pisarz, 
wojskowy ani cywilny, żaden znawca sztuki wojennej nie wierzył 
W zwycięstwo Władzy Radzieckiej. Przeciwnie, wszyscy wybitni 
pisarze, znawcy sztuki wojennej, historycy rewolucyj wszystkich 
krajów i narodów, tak zwani ludzie nauki — wszyscy oni krzyczeli 
zgodnym chórem, że dni Władzy Radzieckiej są policzone, że klęska 
Władzy Radzieckiej jest nieunikniona. 

W swej pewności, że interwencja zwycięży, wychodzili oni z 
założenia, że Kraj Radziecki nie posiada jeszcze sformowanej Armii 
Czerwonej, że trzeba ją będzie tworzyć w toku działań wojennych, 
podczas gdy interwenci i białogwardziści posiadają armię mniej lub 
bardziej gotową. 

Wychodzili oni także z założenia, że Armia Czerwona nie po- 
siada doświadczonych kadr wojskowych, ponieważ większość tych 
kadr odeszła do kontrrewolucji, podczas gdy interwenci i białogwar- 
dziści takie kadry posiadają. 

Wychodzili oni także z założenia, że Armia Czerwona odczuwa 
brak broni, posiada uzbrojenie i amunicję w złym gatunku wskutek 
zacofania przemysłu wojennego Rosji, a nie może otrzymywać ekwi- 
punku wojennego z innych krajów, bo Rosja jest zakorkowana ze 
wszystkich stron przez blokadę, podczas gdy armia interwentów i 
białogwardzistów jest i będzie nadal obficie zaopatrywana w pier- 
wszorzędne uzbrojenie, amunicję, umundurowanie. 

Wychodzili oni wreszcie z założenia, że armia interwentów i 
białogwardzistów zajmowała wówczas najbogatsze dzielnice ży- 
wnościowe Rosji, podczas gdy Armia Czerwona pozbawiona była 
takich dzielnic i cierpiała z powodu braku żywności. 

I rzeczywiście, wszystkie te słabe strony i braki istotnie dawały 
się odczuwać w oddziałach Armii Czerwonej. 

Pod tym względem — ale tylko pod tym względem — panowie 
interwenci mieli zupełną słuszność. 



Czym się więc w takim razie tłumaczy, że Armia Czerwona, 
posiadająca tyle poważnych braków, zwyciężyła armię interwentów 
i białogwardzistów, która tych braków nie miała? 

1. Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że polityka Władzy 
Radzieckiej, w imię której Armia Czerwona walczyła, była polityką 
słuszną, odpowiadającą interesom ludu, że lud uświadamiał sobie i 
rozumiał tę politykę jako słuszną, jako swoją własną politykę i 
popierał ją aż do końca. 

Bolszewicy wiedzieli, że armia walcząca w imię niesłusznej poli- 
tyki, w imię polityki nie popieranej przez lud, nie może zwyciężyć. 
Taką właśnie armią była armia interwentów i białogwardzistów. 
Armia interwentów i białogwardzistów posiadała wszystko: i starych 
doświadczonych dowódców, i najnowocześniejsze uzbrojenie, i amu- 
nicję, i umundurowanie, i żywność. Brakło jej tylko jednego — 
poparcia i sympatii ludów Rosji, gdyż ludy Rosji nie chciały i nie 
mogły poprzeć antyludowej polityki interwentów i «wielkorządców» 
białogwardyjskich. Toteż armia interwentów i białogwardzistów 
poniosła klęskę. 

2. Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że była wierna i bez- 
granicznie oddana swemu ludowi, za to też lud kochał ją i popierał, 
jako swoją własną drogą mu armię. Armia Czerwona jest dziecięciem 
ludu, a skoro armia pozostaje wierna swemu ludowi, jak wierny syn 
swej matce, to będzie się cieszyła poparciem ludu i musi zwyciężyć. 
Armia zaś idąca przeciwko swemu ludowi musi ponieść klęskę. 

3. Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że Władzy Radzieckiej 
udało się wciągnąć całe zaplecze, cały kraj do służenia interesom 
frontu. Armia pozbawiona mocnego zaplecza, ze wszech miar popie- 
rającego front, skazana jest na klęskę. Bolszewicy wiedzieli o tym i 
właśnie dlatego przekształcili cały kraj w obóz warowny, który 
zaopatrywał front w broń, amunicję, umundurowanie, żywność, 
w ludzi. 

4. Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że: a) czerwonoarmiści 
rozumieli cele i zadania wojny i zdawali sobie sprawę z ich słuszności; 
b) świadomość słuszności celów i zadań wojny wzmacniała w nich 
ducha dyscypliny i ich zdolność bojową; c) dlatego też masy czer- 
wonoarmistów na każdym kroku ujawniały w walce z wrogami 
bezprzykładne poświęcenie i niebywałe masowe bohaterstwo. 



5. Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że kierowniczym trzo- 
nem zaplecza i frontu Armii Czerwonej była partia bolszewików, 
jednolita przez swą zwartość i zdyscyplinowanie, silna swym duchem 
rewolucyjnym i gotowością pójścia na wszelkie ofiary w imię zwy- 
cięstwa wspólnej sprawy, niezrównana w swej umiejętności organi- 
zowania milionowych mas i prawidłowego kierowania nimi w skom- 
plikowanej sytuacji. 

«Tylko dzięki temu — mówił Lenin — że partia stała na 
posterunku, że partia była ściśle zdyscyplinowana oraz ponieważ 
autorytet partii jednoczył wszystkie resorty i instytucje, i na 
hasło rzucone przez Komitet Centralny szły jak jeden mąż dzie- 
siątki, setki, tysiące i wreszcie miliony, i tylko dlatego, że 
poniesiono największe ofiary — tylko dlatego mógł się 
wydarzyć ten cud, który się wydarzył. Tylko dlatego, mimo 
dwukrotnej, trzykrotnej i czterokrotnej wyprawy przeciwko nam 
imperialistów Ententy i imperialistów całego świata, mogliśmy 
zwyciężyć» (Lenin, «IX zjazd RKP(b)» Dzieła, wyd. III, t.XXV, 
str. 96). 

6. Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że: a) potrafiła ona 
wykuć w swych szeregach takich dowódców wojskowych nowego 
typu, jak Frunze, Woroszyłow, Budionny i inni; b) w szeregach jej 
walczyli tacy bohaterowie-samorodki, jak Kotowski, Czapajew, 
Łazo, Szczors, Parchomienko i wielu innych; c) wychowaniem poli- 
tycznym Armii Czerwonej zajmowali się tacy działacze, jak Lenin, 
Stalin, Mołotow, Kalinin, Swierdłow, Kaganowicz, Ordżonikidze, 
Kirów, Kujbyszew, Mikojan, Żdanow, Andrejew, Pietrowski, 
Jarosławski, Dzierżyński, Szczadenko, Mechlis, Chruszczow, Szwer- 
nik, Szkiriatow i inni; d) Armia Czerwona miała w swym składzie 
takich nieprzeciętnych organizatorów i agitatorów, jak komisarze 
wojskowi, którzy cementowali swą pracą szeregi czerwonoarmistów, 
krzewili wśród nich ducha dyscypliny i męstwa bojowego, energicznie 
— szybko i bezlitośnie — tępili zdradzieckie czyny poszczególnych 
osób spośród dowództwa i, odwrotnie, śmiało i zdecydowanie popie- 
rali autorytet i sławę dowódców, partyjnych i niepartyjnych, którzy 
dowiedli swego oddania Władzy Radzieckiej i potrafili mocną ręką 
kierować oddziałami Armii Czerwonej. 



«Bez komisarza wojskowego nie mielibyśmy Armii Czerwonej» 
— mówił Lenin. 

7. Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że w zapleczu armii 
białogwardyjskich, w zapleczu Kołczaka, Denikina, Krasnowa, 
Wrangla, działali w konspiracji doskonali bolszewicy, partyjni i nie- 
partyjni, którzy organizowali powstania robotników i chłopów prze- 
ciw interwentom, przeciw białogwardzistom, podkopywali zaplecze 
wrogów Władzy Radzieckiej i ułatwiali przez to posuwanie się 
naprzód Armii Czerwonej. Powszechnie wiadomo, że partyzanci 
Ukrainy, Syberii, Dalekiego Wschodu, Uralu, Białorusi, dorzecza 
Wołgi, którzy podkopywali zaplecze białogwardzistów i inter- 
wentów, oddali Armii Czerwonej nieocenione usługi. 

8. Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że Kraj Radziecki nie 
był osamotniony w swej walce z kontrrewolucją białogwardyjską i 
interwencją państw obcych, że walka Władzy Radzieckiej i jej suk- 
cesy cieszyły się sympatią i poparciem proletariatu całego świata. 
Podczas gdy imperialiści usiłowali zgnieść Republikę Radziecką przy 
pomocy interwencji i blokady, robotnicy tych krajów imperialisty- 
cznych byli po stronie Rad i pomagali im. Ich walka przeciwko kapi- 
talistom krajów wrogich Republice Radzieckiej przyczyniła się do 
tego, że imperialiści byli zmuszeni wyrzec się interwencji. Robotnicy 
Anglii, Francji i innych krajów, które brały udział w interwencji, 
organizowali strajki, odmawiali ładowania ekwipunku wojennego 
wysyłanego na pomoc interwentom i generałom białogwardyjskim, 
tworzyli «komitety akcji» pod hasłem — «Ręce precz od Rosji!». 

«Gdy tylko — mówił Lenin — burżuazja międzynarodowa 
zamierza się na nas, właśni jej robotnicy chwytają ją za ręce» 
(tamże, str. 405). 

Krótkie wnioski 

Obszarnicy i kapitaliści, rozgromieni przez Rewolucję Paź- 
dziernikową, wspólnie z generałami białogwardyjskimi zmawiają 
się na szkodę swej ojczyzny z rządami krajów Ententy celem wspól- 
nego najazdu zbrojnego na Kraj Radziecki i obalenia Władzy 
Radzieckiej. Na tej podstawie zostaje zorganizowana interwencja 



zbrojna Ententy oraz bunty białogwardyjskie na kresach Rosji, 
wskutek czego Rosja zostaje odcięta od dzielnic żywnościowych i 
surowcowych. 

Klęska wojenna Niemiec i zakończenie wojny pomiędzy dwiema 
koalicjami imperialistycznymi w Europie doprowadzają do wzmoc- 
nienia Ententy, do wzmocnienia interwencji, stwarzają nowe trudno- 
ści dla Kraju Radzieckiego. 

Rewolucja w Niemczech i ruch rewolucyjny, jaki się zaczął w kra- 
jach Europy — odwrotnie — stwarzają sprzyjającą dla Władzy 
Radzieckiej sytuację międzynarodową i polepszają położenie Kraju 
Radzieckiego. 

Partia bolszewicka prowadzi robotników i chłopów do wojny 
o ocalenie ojczyzny, przeciwko cudzoziemskim zaborcom i burżua- 
zyjno-obszarniczym białogwardzistom. Republika Rad i jej Armia 
Czerwona rozbijają jedną po drugiej kreatury Ententy — Kołczaka, 
Judenicza, Denikina, Krasnowa, Wrangla, wypierają z Ukrainy i Bia- 
łorusi jeszcze jedną kreaturę Ententy — Piłsudskiego i w ten spo- 
sób odpierają interwencję zbrojną państw obcych, przepędzają wojska 
interwentów z Kraju Radzieckiego. 

Tak więc pierwszy najazd zbrojny międzynarodowego kapitału 
na kraj socjalizmu zakończył się całkowitą klęską. 

Rozgromione przez rewolucję partie eserowców, mieńszewików, 
anarchistów, nacjonalistów popierają w okresie interwencji biało- 
gwardyjskich generałów i interwentów, organizują kontrrewolucyjne 
spiski przeciwko Republice Radzieckiej, organizują terror przeciwko 
działaczom radzieckim. Partie te, które przed Rewolucją Październi- 
kową miały pewien wpływ wśród klasy robotniczej, w okresie wojny 
domowej całkowicie się demaskują w oczach mas ludowych jako 
partie kontrrewolucyjne. 

Okres wojny domowej i interwencji był okresem zagłady polity- 
cznej tych partii i ostatecznego tryumfu partii komunistycznej 
w Kraju Rad. 



ROZDZIAŁ IX 

PARTIA BOLSZEWIKÓW W OKRESIE PRZEJŚCIA DO 
POKOJOWEJ PRACY NAD ODBUDOWĄ GOSPODARKI 

NARODOWEJ 

(Lata 1921—1925) 

I. Kraj Radziecki po zlikwidowaniu interwencji i wojny domowej. 
Trudności okresu odbudowy. 

Uporawszy się z wojną Kraj Radziecki zaczął przechodzić na 
tory pokojowego budownictwa gospodarczego. Trzeba było wyleczyć 
rany zadane przez wojnę. Trzeba było odbudować zrujnowaną gos- 
podarkę narodową, doprowadzić do porządku przemysł, transport, 
rolnictwo. 

Lecz przejście do budownictwa pokojowego dokonywało się 
W niezmiernie trudnych warunkach. Zwycięstwo w wojnie domowej 
nie przyszło z łatwością. Kraj był zrujnowany czteroletnią wojną im- 
perialistyczną i trzyletnią wojną z interwentami. 

Produkcja rolnictwa w roku 1920 stanowiła ogółem zaledwie 
około połowy produkcji przedwojennej. A przecież poziom przed- 
wojenny był to nędzny poziom wsi rosyjskiej czasów caratu. W do- 
datku wiele guberni w roku 1920 nawiedził nieurodzaj. Gospodarka 
chłopska przeżywała ciężkie czasy. 

Jeszcze gorzej działo się w przemyśle, który znajdował się w sta- 
nie ruiny. Produkcja przemysłu wielkiego w roku 1920 zmniejszyła 
się niemal siedmiokrotnie w porównaniu z produkcją przedwojenną. 
Większość fabryk była nieczynna, kopalnie węgla i rudy były zbu- 
rzone, zatopione. W wyjątkowo złym stanie znajdowało się hutnictwo. 



Produkcja surówki żelaza w ciągu całego 1921 roku wynosiła zaled- 
wie 116,3 tysiąca ton, czyli około 3 procent przedwojennej produkcji 
surówki żelaza. Brak było paliwa. Środki komunikacji były zrujno- 
wane. Zapasy metalu i wyrobów włókienniczych w kraju były na 
wyczerpaniu. Dawał się odczuwać ostry brak najniezbędniejszych 
artykułów: chleba, tłuszczów, mięsa, obuwia, odzieży, zapałek, soli, 
nafty, mydła. 

Dopóki trwała wojna, ludzie cierpliwie znosili te trudności i 
braki, a niekiedy nawet ich nie dostrzegali. Lecz teraz, gdy wojna się 
skończyła, ludzie nagle poczuli, że nie można dłużej znosić tych trud- 
ności i braków, i zaczęli się domagać ich niezwłocznego usunięcia. 

Powstało niezadowolenie wśród chłopów. W ogniu wojny domo- 
wej powstał i utrwalił się wojenno-polityczny sojusz klasy robotni- 
czej i chłopstwa. Sojusz ten opierał się na określonej podstawie: chłop 
otrzymywał od Władzy Radzieckiej ziemię i obronę przed obszarni- 
kiem, przed kułakiem, robotnicy zaś otrzymywali od chłopów ży- 
wność w drodze ściągania nadwyżek żywnościowych. 

Obecnie podstawa ta już nie wystarczała. 
Państwo Radzieckie zmuszone było brać od chłopa w ten sposób 

wszystkie nadwyżki na potrzeby obrony kraju. Zwycięstwo w wojnie 
domowej byłoby niemożliwe bez ściągania nadwyżek żywnościo- 
wych, bez polityki komunizmu wojennego. Do zastosowania polityki 
komunizmu wojennego zmusiła Rząd Radziecki wojna i interwencja. 
Dopóki toczyła się wojna, chłopi godzili się na oddawanie nadwyżek 
żywnościowych i nie dostrzegali braku towarów, lecz gdy wojna się 
skończyła i niebezpieczeństwo powrotu obszarnika minęło, chłop 
zaczął wyrażać niezadowolenie z powodu ściągania przez państwo 
wszystkich nadwyżek, zaczął wyrażać niezadowolenie z systemu 
«prodrazwiorstki» (repartycyj żywnościowych) i żądał zaopatrywania 
go w wystarczającą ilość towarów. 

Cały system komunizmu wojennego, jak zaznaczał Lenin, zaczął 
kolidować z interesami chłopstwa. 

Fala niezadowolenia w pewnej mierze dotknęła również klasę ro- 
botniczą. Proletariat niósł na swych barkach największe ciężary wojny 
domowej zmagając się bohatersko i ofiarnie z hordami białogwar- 
dzistów i interwentów, zwalczając ruinę gospodarczą i głód. Naj- 
lepsi, najbardziej uświadomieni, ofiarni i zdyscyplinowani robotnicy 
pałali ogniem entuzjazmu socjalistycznego. Lecz straszliwa ruina 



poszli na front i bohatersko walczyli w szeregach Armii Czerwonej. 
Do floty przybyły nowe uzupełnienia, niezahartowane w walce re- 
wolucyjnej. Uzupełnienia te stanowiły zupełnie surową jeszcze masę. 
chłopską, odzwierciedlającą niezadowolenie chłopstwa z powodu 
ściągania przez państwo nadwyżek żywnościowych. Co się tyczy kron- 
sztadzkiej organizacji bolszewickiej w owym czasie, to była ona 
mocno osłabiona z powodu szeregu mobilizacji na front. Wszystko to 
dało eserowcom, mieńszewikom i białogwardzistom możność przedo- 
stania się do Kronsztadtu i zawładnięcia nim. 

Buntownicy opanowali pierwszorzędną twierdzę, flotę, olbrzy- 
mią ilość broni i pocisków. Kontrrewolucja międzynarodowa święciła 
zwycięstwo. Lecz tryumf wrogów był przedwczesny. Bunt został 
szybko stłumiony przez wojska radzieckie. Partia wysłała przeciwko 
buntownikom kronsztadzkim najlepszych swoich synów — delega- 
tów X zjazdu z tow. Woroszyłowem na czele. Czerwonoarmiści szli 
do ataku na Kronsztadt po cienkim lodzie. Lód załamywał się i 
wielu tonęło. Trzeba było brać szturmem nieprzystępne prawie forty 
Kronsztadtu. Bezgraniczne oddanie rewolucji, męstwo i gotowość 
złożenia swego życia w ofierze za Władzę Radziecką wzięły górę. 
Twierdza kronsztadzka została zdobyta szturmem przez wojska 
czerwone. Bunt kronsztadzki został zlikwidowany. 

2. Dyskusja w partii w sprawie związków zawodowych. X zjazd 
partii. Klęska opozycji. Przejście do nowej polityki ekonomicznej 
(nep). 

Dla Komitetu Centralnego partii, dla jego leninowskiej więk- 
szości jasne było, że po zlikwidowaniu wojny i przejściu do pokojo- 
wego budownictwa gospodarczego nie ma już potrzeby zachowy- 
wania surowego reżimu komunizmu wojennego, spowodowanego 
przez warunki wojny i blokady. 

Komitet Centralny rozumiał, że repartycja żywnościowa nie jest 
już konieczna, że trzeba ją zastąpić przez podatek żywnościowy, aby 
dać chłopom możność wykorzystania większej części nadwyżek swej 
produkcji według własnego uznania. Komitet Centralny rozumiał, że 
krok taki sprzyjałby ożywieniu rolnictwa, rozszerzeniu produkcji 
zboża i kultur technicznych, niezbędnych do rozwoju przemysłu, oży- 



wieniu w kraju obrotu towarowego, polepszeniu zaopatrywania 
miast, stworzeniu nowej, gospodarczej podstawy dla sojuszu robotni- 
ków i chłopów. 

Komitet Centralny zdawał sobie również sprawę z tego, że oży- 
wienie przemysłu jest zadaniem pierwszorzędnej wagi, lecz uważał, 
że nie można ożywić przemysłu nie przyciągając do tej sprawy klasy 
robotniczej i jej związków zawodowych, że można przyciągnąć do 
tej sprawy robotników, jeśli się ich przekona, iż ruina gospodarcza 
jest takim samym niebezpiecznym wrogiem ludu jak interwencja i 
blokada; KC zdawał sobie sprawę z tego, że partia i związki zawo- 
dowe bezwarunkowo potrafią ożywić przemysł, jeśli stosować będą 
wobec klasy robotniczej nie metodę rozkazów wojennych, jak to by- 
wało na froncie, gdzie rozkazy są rzeczywiście niezbędne, lecz dzia- 
łając za pomocą przekonywania, stosując metodę przekonywania. 

Lecz nie wszyscy członkowie partii myśleli tak jak Komitet Cen- 
tralny. Grupki opozycyjne — trockiści, «opozycja robotnicza», le- 
wicowi komuniści», «demokratyczni centraliści» itp. — znajdowały 
się w stanie zamętu ideowego i przeżywały wahania wobec trudności 
przejścia na tory pokojowego budownictwa gospodarczego. W partii 
było niemało dawnych mieńszewików, dawnych eserowców, dawnych 
bundowców, dawnych borot'bistów» i wszelkiego rodzaju na wpół 
nacjonalistów z kresów Rosji. Przyłączali się oni po większej części 
do tych czy innych grupek opozycyjnych. Nie będąc prawdziwymi 
marksistami, nie znając praw rozwoju ekonomicznego, nie posiada- 
jąc partyjnego leninowskiego hartu, ludzie ci zwiększali tylko zamęt 
ideowy i wahania grupek opozycyjnych. Jedni spośród nich byli zda- 
nia, że nie trzeba osłabiać surowego reżimu komunizmu wojennego, 
że, przeciwnie — należy «mocniej przykręcać śruby». Inni uważali, 
że partia i państwo powinny się usunąć od sprawy odbudowy gospo- 
darki narodowej, że sprawa ta winna być oddana w całości w ręce 
związków zawodowych. 

Było rzeczą oczywistą, że przy takim zamęcie, panującym w pe- 
wnych warstwach partii, znajdą się amatorzy dyskusji, różni «przy- 
wódcy» opozycyjni, którzy postarają się narzucić partii dyskusję. 

Tak się też stało. 



Dyskusja zaczęła się od kwestii roli związków zawodowych, 
chociaż sprawa związków zawodowych nie była wówczas najważ- 
niejszym zagadnieniem polityki partyjnej. 

Pierwszy rozpoczął dyskusję i walkę przeciwko Leninowi, prze- 
ciwko leninowskiej większości Komitetu Centralnego — Trocki. Prag- 
nąc zaostrzyć sytuację, wystąpił on na posiedzeniu komunistów — 
delegatów V Ogólnorosyjskiej Konferencji Związków Zawodowych 
na początku listopada 1920 roku z podejrzanym hasłem «przykrę- 
cania śrub» i «przetrząsania związków zawodowych». Trocki 
wysunął żądanie natychmiastowego «upaństwowienia związków 
zawodowych». Był on przeciwnikiem metody przekonywania 
mas robotniczych. Był za przeniesieniem metod wojskowych do 
związków zawodowych. Trocki występował przeciwko rozwijaniu 
w związkach zawodowych demokracji, przeciw obieralności organów 
związkowych. 

Zamiast metody przekonywania, bez której nie daje się pomyśleć 
działalność organizacji robotniczych, trockiści proponowali metodę 
nagiego przymusu, nagiego komenderowania. Tam gdzie trockiści 
przedostali się do kierownictwa pracą związkową, wywoływali oni 
swą polityką konflikty, rozłam i rozkład związków zawodowych. 
Trockiści swą polityką usposabiali wrogo wobec partii bezpartyjne 
masy robotników, rozbijali klasę robotniczą. 

Znaczenie dyskusji w sprawie związków zawodowych w rzeczy- 
wistości znacznie wykraczało poza ramy kwestii związków zawodo- 
wych. Spór toczył się faktycznie, jak to później wskazywała rezo- 
lucja plenum KC Komunistycznej Partii (bolszewików) Rosji (17 
stycznia 1925 roku), «w sprawie stosunku do chłopstwa, które za- 
częło występować przeciw komunizmowi wojennemu, w sprawie sto- 
sunku do bezpartyjnych mas robotniczych, w ogóle w sprawie po- 
dejścia partii do mas w okresie, gdy wojna domowa miała się już ku 
końcowi» (WKP(b) w rezolucjach, cz. I, str. 651). 

W ślad za Trockim wystąpiły również inne grupy antypartyjne: 
«opozycja robotnicza» (Szlapnikow, Miedwiediew, Kołłontaj i inni), 
«demokratyczni centraliści» (Sapronow, Drobnis, Bogusławski, Osin- 
ski, W. Smirnow i inni), «lewicowi komuniści» (Bucharyn, Preobra- 
żenski). 

«Opozycja robotnicza» rzuciła hasło oddania zarządu całej gos- 
podarki narodowej w ręce «ogólnorosyjskiego zjazdu wytwórców». 



Sprowadzała ona rolę partii do zera, negowała znaczenie dyktatury 
proletariatu w budownictwie gospodarczym. «Opozycja robotnicza» 
przeciwstawiała związki zawodowe Państwu Radzieckiemu i partii 
komunistycznej. Za najwyższą formę organizacji klasy robotniczej 
uważała nie partię, lecz związki zawodowe. «Opozycja robotnicza» 
była w istocie rzeczy antypartyjną grupą anarcho-syndykalistyczną. 

Grupa «demokratycznego centralizmu» (decyści) żądała całko- 
witej wolności tworzenia frakcyj i ugrupowań. Decyści, tak samo jak 
i trockiści, starali się poderwać kierowniczą rolę partii w Radach i 
w związkach zawodowych. Lenin nazwał decystów frakcją «najgłoś- 
niejszych ze wszystkich krzykaczy», platformę zaś decystów — ese- 
rowsko- mieńszewicką. 

 Trockiemu w jego walce przeciw Leninowi i partii dopomógł 
Bucharyn. Bucharyn wraz z Preobrażenskim, Sieriebriakowem, So- 
kolnikowem utworzyli grupę «buforową». Grupa ta broniła i osła- 
niała najzaciętszych frakcjonistów-trockistów. Lenin nazywał za- 
chowanie się Bucharyna «szczytem rozkładu ideowego». Wkrótce 
potem bucharynowcy otwarcie zjednoczyli się z trockistami prze- 
ciw Leninowi. 

Lenin i leninowcy skierowali główne uderzenie przeciwko tro- 
ckistom, jako głównej sile ugrupowań antypartyjnych. Zarzucali 
trockistom na podstawie faktów, że plączą związki zawodowe z or- 
ganizacjami wojskowymi, wskazywali im, że nie można metod orga- 
nizacji wojskowych przenosić do związków zawodowych. Lenin i 
leninowcy ułożyli własną platformę, przeciwstawiającą się platfor- 
mom grup opozycyjnych. Platforma leninowska wskazywała, że 
związki zawodowe są szkołą rządzenia, szkołą gospodarowania, 
szkołą komunizmu. Związki zawodowe powinny całą swoją pracę 
opierać na metodzie przekonywania. Tylko pod tym warunkiem 
związki zawodowe zmobilizują wszystkich robotników do walki 
z ruiną gospodarczą, potrafią ich przyciągnąć do budownictwa 
socjalistycznego. 

W walce z ugrupowaniami opozycyjnymi organizacje partyjne 
zespoliły się wokół Lenina. Szczególnie naprężony charakter przy- 
brała walka w Moskwie. Opozycja zgromadziła tu swe główne siły, 
stawiając sobie jako cel zdobycie organizacji stołecznej. Lecz bol- 
szewicy Moskwy zdecydowanie odparli te zakusy frakcjonistów. 
Zacięta walka rozwinęła się również w ukraińskich organizacjach 



partyjnych. Pod kierownictwem tow. Mołotowa, który był wówczas 
sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii (bolsze- 
wików) Ukrainy, bolszewicy Ukrainy rozgromili trockistów i szlap- 
nikowowców. Komunistyczna Partia Ukrainy pozostała wierną osto- 
ją partii leninowskiej. W Baku rozgromienie opozycji dokonane zo- 
stało pod kierownictwem tow. Ordżonikidze. W Azji Środkowej walką 
z ugrupowaniami antypartyjnymi kierował tow. Ł. Kaganowicz. 

Wszystkie najważniejsze terenowe organizacje partyjne przy- 
łączyły się do platformy leninowskiej. 

8 marca 1921 roku otwarty został X zjazd partii. Na zjeździe 
obecnych było 694 delegatów z głosem decydującym, reprezentu- 
jących 732.521 członków partii. Delegatów z głosem doradczym 
było 296. 

Zjazd podsumował wyniki dyskusji w sprawie związków za- 
wodowych i przytłaczającą większością głosów zaaprobował plat- 
formę leninowską. 

Lenin zagajając zjazd oświadczył, że dyskusja była niedopu- 
szczalnym zbytkiem. Wskazał on na to, że wrogowie liczyli na wal- 
kę wewnętrzną i rozłam w partii komunistycznej. 

X zjazd, biorąc pod uwagę olbrzymie niebezpieczeństwo, jakim 
dla partii bolszewickiej i dla dyktatury proletariatu było istnienie 
grup frakcyjnych, zwrócił szczególną uwagę na sprawę jedności par- 
tii Referat w tej sprawie wygłosił Lenin. Zjazd potępił wszystkie 
ugrupowania opozycyjne i wskazał, że «w istocie rzeczy pomagają 
one wrogom klasowym rewolucji proletariackiej». 

Zjazd zarządził natychmiastowe rozwiązanie wszystkich grup 
frakcyjnych i polecił wszystkim organizacjom bacznie pilnować, by 
nie dopuszczano do żadnych wystąpień frakcyjnych, przy czym nie- 
wykonanie postanowienia zjazdu pociągało za sobą bezwzględne i 
natychmiastowe wydalenie z partii. Zjazd udzielił Komitetowi Cen- 
tralnemu pełnomocnictw, by w razie naruszenia dyscypliny przez 
członków KC lub też w razie wznowienia działalności frakcyjnej 
lub dopuszczenia do frakcyjności, zastosował w całej rozciągłości 
kary partyjne włącznie do wydalenia tych członków z Komitetu 
Centralnego i z partii. 

Wszystkie te uchwały zawarte były w zaproponowanej przez 
Lenina i powziętej przez zjazd specjalnej rezolucji «O jedności 
partii». 



W rezolucji tej zjazd zwracał uwagę wszystkich członków partii, 
że jedność i zespolenie szeregów partyjnych, jedność woli awan- 
gardy proletariatu jest szczególnie konieczna w chwili, gdy szereg 
okoliczności, jakie miały miejsce w okresie X zjazdu, zwiększył 
wahania w środowisku drobnomieszczańskiej ludności kraju. 

«A tymczasem — wskazywała rezolucja — jeszcze przed 
ogólnopartyjną dyskusją w sprawie związków zawodowych dały 
się w partii zauważyć pewne oznaki frakcyjności, czyli powsta- 
nie grup z odrębnymi platformami, dążących do pewnego za- 
sklepienia się i stworzenia własnej dyscypliny grupowej. Jest 
rzeczą konieczną, by wszyscy uświadomieni robotnicy wyraźnie 
zdali sobie sprawę z tego, jak szkodliwa i niedopuszczalna jest 
wszelka frakcyjność, która w rzeczywistości nieuchronnie pro- 
wadzi do osłabienia zgodnej pracy oraz do wzmożonych pono- 
wnych prób ze strony wkręcających się do partii rządzącej wro- 
gów, prób pogłębienia podziałów (w partii) i wykorzystania ich 
dla celów kontrrewolucji». 

Zjazd mówił dalej w tej rezolucji: 
«Wykorzystywanie przez wrogów proletariatu wszelkich od- 

chyleń od całkowicie konsekwentnej linii komunistycznej uja- 
wniło się w sposób najbardziej oczywisty na przykładzie buntu 
kronsztadzkiego, kiedy to kontrrewolucja burżuazyjna i biało- 
gwardziści we wszystkich krajach świata od razu okazali goto- 
wość przyjęcia haseł nawet ustroju radzieckiego, byleby obalić 
dyktaturę proletariatu w Rosji, kiedy to eserowcy i w ogóle 
kontrrewolucja burżuazyjna wykorzystała w Kronsztadcie hasła 
powstania — rzekomo w imię Władzy Radzieckiej — przeciwko 
Rządowi Radzieckiemu w Rosji. Fakty te w zupełności dowodzą, 
że białogwardziści usiłują i potrafią przefarbować się na komu- 
nistów, a nawet na ludzi «jeszcze bardziej lewicowych», byleby 
osłabić i obalić twierdzę rewolucji proletariackiej w Rosji. Tak 
samo ulotki mieńszewickie w Piotrogrodzie w przededniu buntu 
kronsztadzkiego wykazują, jak mieńszewicy wykorzystali róż- 
nicę zdań wewnątrz Komunistycznej Partii Rosji po to, by w 
rzeczywistości popychać i popierać kronsztadzkich buntowników, 
eserowców i białogwardzistów, udając na gębę przeciwników 



buntów i zwolenników Władzy Radzieckiej, którą chcieliby rze- 
komo tylko trochę ulepszyć». 

Rezolucja wskazywała, że propaganda partyjna powinna do- 
kładnie wyjaśniać szkodliwość i niebezpieczeństwo frakcyjności z 
punktu widzenia jedności partii i urzeczywistnienia jedności woli 
awangardy proletariatu jako podstawowego warunku powodzenia 
dyktatury proletariatu. 

Z drugiej zaś strony rezolucja zjazdu głosiła, że propaganda 
partyjna powinna wyjaśniać swoistość najnowszych taktycznych 
chwytów wrogów Władzy Radzieckiej. 

«Wrogowie ci — wskazywała rezolucja — kiedy się przeko- 
nali o beznadziejności kontrrewolucji pod sztandarem jawnie 
białogwardyjskim, wytężają obecnie wszystkie siły, by wyko- 
rzystując różnice zdań w łonie Komunistycznej Partii Rosji, 
pchnąć naprzód kontrrewolucję w ten lub inny sposób przez od- 
danie władzy ugrupowaniom politycznym najbardziej na pozór 
skłaniającym się do uznania Władzy Radzieckiej» (WKP(b) w 
rezolucjach, cz. I, str. 373—374). 

Rezolucja wskazywała dalej, że propaganda partyjna «powinna 
zaznajamiać również z doświadczeniem poprzednich rewolucji, kiedy 
to kontrrewolucja popierała ugrupowania drobnomieszczańskie naj- 
bardziej zbliżone do najskrajniejszej partii rewolucyjnej, aby zach- 
wiać i obalić dyktaturę rewolucyjną, torując w ten sposób drogę 
do dalszego całkowitego zwycięstwa kontrrewolucji, kapitalistów i 
obszarników». 

Z rezolucją «O jedności partii» była ściśle związana inna rezo- 
lucja «O syndykalistycznym i anarchistycznym odchyleniu w naszej 
partii», również zgłoszona przez Lenina i przyjęta przez zjazd. 
W rezolucji tej X zjazd potępił tak zwaną «opozycję robotniczą». 
Zjazd uznał, że propaganda poglądów odchylenia anarcho-syndy- 
kalistycznego nie daje się pogodzić z przynależnością do partii ko- 
munistycznej i wezwał partię do zdecydowanej walki z tym od- 
chyleniem. 

X zjazd powziął ogromnej wagi uchwałę o przejściu od systemu 
repartycyj żywnościowych do podatku żywnościowego, o przej- 
ściu do nowej polityki ekonomicznej (nep). 



W tym zwrocie od komunizmu wojennego do nepu znalazła 
wyraz cała genialność i dalekowzroczność polityki leninowskiej. 

Uchwała zjazdu mówiła o zastąpieniu systemu repartycyj żyw- 
nościowych przez podatek żywnościowy. Podatek żywnościowy w 
naturze był mniejszy od poprzednich repartycyj. Wysokość po- 
datku miała być ogłoszona przed siewem wiosennym. Zostały 
ustalone ścisłe terminy wnoszenia podatku. Wszystkim, co zosta- 
wało po zapłaceniu podatku, mógł teraz chłop rozporządzać całko- 
wicie według swej woli, otrzymał prawo wolnego handlu tą nadwyż- 
ką. Wolność handlu — wskazywał w swym referacie Lenin — 
doprowadzi z początku do pewnego ożywienia kapitalizmu w kraju. 
Trzeba będzie pozwolić na handel prywatny i pozwolić prywatnym 
przemysłowcom zakładać drobne przedsiębiorstwa. Nie należy się 
jednak tego obawiać. Lenin uważał, że pewna swoboda obrotu to- 
warowego wywoła zainteresowanie gospodarcze chłopa, podniesie 
wydajność jego pracy i doprowadzi do szybkiego ożywienia rol- 
nictwa, że na tej podstawie będzie się odbudowywał przemysł pań- 
stwowy i wypierany będzie kapitał prywatny, że nagromadzając 
siły i środki można stworzyć potężny przemysł — ekonomiczną 
podstawę socjalizmu, a następnie przejść do zdecydowanej ofensywy 
w celu zlikwidowania resztek kapitalizmu w kraju. 

Komunizm wojenny był próbą zdobycia szturmem, czołowym 
atakiem twierdzy żywiołów kapitalistycznych w mieście i na wsi. 
W ofensywie tej partia wybiegła daleko naprzód, co groziło jej 
oderwaniem się od swej bazy. Obecnie Lenin proponował, by cofnąć 
się nieco, cofnąć się na jakiś czas bliżej do swego zaplecza, przejść 
od szturmu do bardziej długotrwałego oblężenia twierdzy, aby po 
nagromadzeniu sił znów rozpocząć natarcie. 

Trockiści i inni opozycjoniści uważali, że nep jest tylko odwro- 
tem. Takie tłumaczenie było im na rękę, bo prowadzili oni politykę 
przywrócenia kapitalizmu. Było to niezmiernie szkodliwe, anty- 
leninowskie tłumaczenie nepu. W rzeczywistości bowiem, już w rok 
po wprowadzeniu nepu, na XI zjeździe partii, Lenin oświadczył, 
że odwrót się skończył, i wysunął hasło: «Przygotowanie ofensywy 
przeciwko kapitałowi prywatnemu» (Lenin, «Plan przemówienia na 
27. III. 1922 r.», Dzieła, wyd. III, t. XXVII, str. 213). 

Opozycjoniści — kiepscy marksiści i zupełni ignoranci w spra- 
wach polityki bolszewickiej — nie rozumieli ani istoty nepu, ani 



też charakteru odwrotu, jaki przedsięwzięto na początku nepu. O 
samej istocie nepu była już mowa wyżej. Co się zaś tyczy charakteru 
odwrotu, to odwroty bywają różne. Bywają chwile, kiedy partia 
lub armia musi się cofać dlatego, że poniosła klęskę. W takich wy- 
padkach armia lub partia cofa się po to, żeby zachować samą siebie 
i zachować swe kadry dla nowych bojów. Wprowadzając nep Lenin 
bynajmniej nie proponował tego rodzaju odwrotu, ponieważ partia 
nie tylko nie poniosła klęski i nie była pobita, lecz, przeciwnie, sama 
rozgromiła interwentów i białogwardzistów podczas wojny domo- 
wej. Ale bywają również takie chwile, gdy zwycięska partia lub 
armia wybiega w swej ofensywie zbyt daleko naprzód nie zapewnia- 
jąc sobie bazy w zapleczu. Stwarza to poważne niebezpieczeństwo. 
W takich wypadkach doświadczona partia lub armia, by nie oder- 
wać się od swej bazy — uważa zwykle za konieczne cofnąć się nieco 
bliżej do swego zaplecza, ażeby mocniej powiązać się ze swą bazą 
w zapleczu, zaopatrzyć się we wszystko, co jest jej niezbędne, a 
potem znów ruszyć do ofensywy mając większą pewność, mając 
gwarancję powodzenia. Właśnie tego rodzaju chwilowy odwrót prze- 
prowadzał Lenin w czasie nepu. Referując na IV kongresie Między- 
narodówki Komunistycznej przyczyny wprowadzenia nepu Lenin 
mówił wprost, że «w swej ofensywie ekonomicznej zbyt daleko po- 
sunęliśmy się naprzód, że nie zapewniliśmy sobie dostatecznej bazy» 
i że dlatego należy dokonać chwilowego odwrotu ku zabezpieczone- 
mu zapleczu. 

Nieszczęście opozycji polegało na tym, że przez swe nieuctwo 
nie rozumiała i do końca swego życia nie zrozumiała tej swoistości 
odwrotu przy nepie. 

Uchwała X zjazdu o nepie zapewniała trwały sojusz ekonomi- 
czny klasy robotniczej i chłopstwa dla budownictwa socjalizmu. 

Temu podstawowemu zadaniu służyła również inna uchwała 
zjazdu — w kwestii narodowej. Referat w kwestii narodowej wy- 
głosił tow. Stalin. Zlikwidowaliśmy ucisk narodowy, mówił tow.' 
Stalin, ale to nie wystarcza. Zadanie polega na tym, żeby zlikwido- 
wać ponurą spuściznę minionych czasów — gospodarcze, polityczne 
i kulturalne zacofanie uciśnionych dawniej narodów. Należy im 
dopomóc, by pod tym względem dogoniły Rosję środkową. 

Tow. Stalin wskazywał dalej na dwa antypartyjne odchylenia 
w kwestii narodowej: na szowinizm wielkomocarstwowy (wielko- 



rosyjski) i na nacjonalizm lokalny. Zjazd potępił oba odchylenia, 
jako szkodliwe i niebezpieczne dla komunizmu i internacjonalizmu 
proletariackiego. Zarazem główne uderzenie zjazd skierował prze- 
ciwko wielkomocarstwowości, jako największemu niebezpieczeń- 
stwu, czyli przeciw pozostałościom i przeżytkom takiego stosunku 
do narodów, jaki ujawniali wobec ludów nie należących do naro- 
dowości rosyjskiej szowiniści wielkorosyjscy za caratu. 

3. Pierwsze wyniki nepu. XI zjazd partii. Utworzenie Związku 
SRR. Choroba Lenina. Spółdzielczy plan Lenina. XII zjazd partii. 

Przeprowadzanie nepu napotykało opór ze strony chwiejnych 
elementów partii. Opór stawiano z dwóch stron. Z jednej strony 
występowali «lewicowi» krzykacze, polityczne potwory typu Ło- 
minadze, Szackina i innych, którzy «dowodzili», że nep — to wy- 
rzeczenie się zdobyczy Rewolucji Październikowej, to powrót do 
kapitalizmu, zagłada Władzy Radzieckiej. Ludzie ci, wskutek swego 
nieuctwa politycznego i nieznajomości praw rozwoju ekonomicznego, 
nie rozumieli polityki partii, wpadali w panikę i szerzyli wokół sie- 
bie nastroje niewiary w powodzenie sprawy. Z drugiej strony wystę- 
powali jawni kapitulanci, w rodzaju Trockiego, Radka, Zinowjewa, 
Sokolnikowa, Kamieniewa, Szlapnikowa, Bucharyna, Rykowa i in- 
nych, którzy nie wierzyli w możliwość socjalistycznego rozwoju 
naszego kraju, korzyli się przed «potęgą» kapitalizmu i usiłując 
umocnić pozycje kapitalizmu w Kraju Radzieckim, żądali dużych 
ustępstw dla kapitału prywatnego zarówno wewnątrz kraju jak też 
dla kapitału zagranicznego, żądali oddania w ręce kapitału prywat- 
nego szeregu decydujących pozycji Władzy Radzieckiej w gospo- 
darce narodowej — na zasadach koncesyj lub mieszanych towarzystw 
akcyjnych z udziałem kapitału prywatnego. 

I ci, i tamci nie mieli zgoła nic wspólnego z marksizmem, z le- 
ninizmem. 

Partia zdemaskowała i izolowała jednych i drugich. Partia w spo- 
sób stanowczy rozprawiła się z panikierami i kapitulantami. 

Taki opór stawiany polityce partii raz jeszcze wskazywał na 
konieczność oczyszczenia partii od chwiejnych żywiołów. W związku 
z tym Komitet Centralny przeprowadził ogromną pracę nad wzmóc- 



nieniem partii, organizując czystkę partii w roku 1921. Czystka 
odbywała się przy udziale mas bezpartyjnych, na otwartych zebra- 
niach. Lenin radził gruntownie oczyścić partię «... od oszustów, od 
ludzi zbiurokratyzowanych, nieuczciwych, od chwiejnych komuni- 
stów i od mieńszewików, którzy przybrali się w inne piórka, lecz 
którzy w duszy pozostali mieńszewikami» (Lenin, «O czystce partii», 
poi. wyd. dwutomowe, t. II, str. 881). 

Ogółem w wyniku czystki wydalono z partii blisko 170 tysięcy 
ludzi, czyli około 25 procent wszystkich członków partii. 

Czystka znacznie wzmocniła partię, polepszyła jej skład socjalny, 
wzmocniła zaufanie mas do partii, zwiększyła jej autorytet. Wzrosło 
zespolenie i zdyscyplinowanie partii. 

Już pierwszy rok nowej polityki ekonomicznej wykazał jej słu- 
szność. Przejście do nepu znacznie wzmocniło sojusz robotników i 
chłopów na nowej podstawie. Wzrosła moc i potęga dyktatury pro- 
letariatu. Bandytyzm kułacki został prawie całkowicie zlikwido- 
wany. Po zniesieniu systemu ściągania repartycyj żywnościowych 
chłopi-średniacy pomagali Władzy Radzieckiej w walce z ban- 
dami kułackimi. Władza Radziecka zachowała w swych rękach 
wszystkie decydujące pozycje w gospodarce narodowej: wielki prze- 
mysł, transport, banki, ziemię, handel wewnętrzny, handel zagra- 
niczny. Partia dokonała przełomu na froncie gospodarczym. Wkrótce 
rolnictwo zaczęło się szybko posuwać naprzód. W przemyśle i trans- 
porcie osiągnięto pierwsze sukcesy. Rozpoczęło się, na razie jeszcze 
bardzo powolne, lecz niezawodne ożywienie gospodarcze. Robotnicy 
i chłopi czuli i widzieli, że partia znajduje się na słusznej drodze. 

W marcu 1922 roku zebrał się XI zjazd partii. Na zjeździe 
obecnych było 522 delegatów z głosem decydującym, reprezentują- 
cych 532.000 członków partii, czyli mniej niż na poprzednim zjeź- 
dzie. Delegatów z głosem doradczym było 165. Zmniejszenie się 
liczby członków tłumaczy się rozpoczętą w tym czasie czystką sze- 
regów partyjnych. 

Na zjeździe partia podsumowała wyniki pierwszego roku nowej 
polityki ekonomicznej. Wyniki te pozwoliły Leninowi oświadczyć 
na zjeździe: 

«Rok czasu cofaliśmy się. Powinniśmy obecnie powiedzieć 
w imieniu partii: — dość! Cel, dla którego dokonaliśmy od- 



wrotu, został osiągnięty. Okres ten kończy się albo się już skoń- 
czył. Obecnie wyłania się inny cel — przegrupowanie sił» (Lenin, 
«XI zjazd RKP(b)», Dzieła, wyd. III, t.XXVII, str.238). 

Lenin wskazywał, że nep oznacza zaciętą walkę na śmierć i 
życie między kapitalizmem a socjalizmem. «Kto — kogo» — oto 
jak stoi sprawa. Żeby zwyciężyć, trzeba zapewnić poprzez jak naj- 
szersze rozwijanie obrotu towarowego między miastem a wsią jak 
najściślejszą łączność między klasą robotniczą a chłopstwem, między 
przemysłem socjalistycznym a ekonomiką chłopską. W tym celu 
należy nauczyć się gospodarowania, trzeba nauczyć się kulturalnego 
prowadzenia handlu. 

Handel był w tym okresie podstawowym ogniwem w łańcuchu 
zadań, które stały przed partią. Póki to zadanie nie zostało rozwią- 
zane, nie można było rozwinąć obrotu towarowego między miastem 
a wsią, nie można było wzmocnić sojuszu ekonomicznego robot- 
ników i chłopów, nie można było podnieść rolnictwa, wyprowadzić 
przemysłu ze stanu ruiny. 

Handel radziecki był jeszcze wówczas bardzo słaby. Bardzo sła- 
by był aparat handlowy, komuniści nie mieli jeszcze wprawy w pro- 
wadzeniu handlu, nie poznali jeszcze wroga-nepmana, nie nauczyli 
się jeszcze z nim walczyć. Prywatni kupcy, nepmani, skorzystali ze 
słabości handlu radzieckiego i zagarnęli w swe ręce handel towarami 
włókienniczymi i innymi towarami codziennego użytku. Sprawa 
zorganizowania handlu państwowego i spółdzielczego nabierała ol- 
brzymiej wagi. 

Po XI zjeździe praca gospodarcza zawrzała z nową siłą. Po- 
myślnie zlikwidowano skutki klęski nieurodzaju, jaki nawiedził kraj. 
Gospodarka chłopska szybko się odbudowywała. Lepiej zaczęły funk- 
cjonować koleje. Z każdym dniem zwiększała się liczba na nowo 
uruchomionych fabryk. 

W październiku 1922 roku Republika Radziecka święciła wielkie 
zwycięstwo: Armia Czerwona i partyzanci Dalekiego Wschodu 
wyzwolili spod jarzma interwentów japońskich Władywostok, 
ostatni odcinek ziemi radzieckiej, który znajdował się w rękach 
interwentów. 



Teraz, gdy cale terytorium Kraju Radzieckiego oczyszczone zo- 
stało od interwentów, a zadania budownictwa socjalizmu i obrony 
kraju wymagały dalszego wzmocnienia sojuszu narodów zamieszku- 
jących Kraj Rad, na porządku dziennym stanęła sprawa ściślejszego 
połączenia Republik Radzieckich w jeden związek państwowy. Trzeba 
było zjednoczyć wszystkie siły ludowe dla budownictwa socjalizmu. 
Trzeba było zorganizować mocną obronę kraju. Trzeba było zapewnić 
wszechstronny rozwój wszystkich narodowości naszej ojczyzny. W tym 
celu konieczne było jeszcze większe zbliżenie wszystkich narodów 
Kraju Radzieckiego. 

W grudniu 1922 roku odbył się I Wszechzwiązkowy Zjazd Rad. 
Na zjeździe tym na wniosek Lenina i Stalina stworzone zostało 
dobrowolne zjednoczenie państwowe narodów radzieckich — Związek 
Socjalistycznych Republik Rad (ZSRR). 2 początku do ZSRR 
wchodziły Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Rad 
(RFSRR), Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Rad 
(ZFSRR), Ukraińska Socjalistyczna Republika Rad (USRR) i Bia- 
łoruska Socjalistyczna Republika Rad (BSRR). Nieco później w 
Azji Środkowej powstały trzy samodzielne związkowe republiki Rad 
— Uzbecka, Turkmeńska i Tadżycka. Teraz wszystkie te republiki 
zjednoczyły się na podstawie dobrowolności i równouprawnienia 
w jeden związek państw radzieckich — w ZSRR, przy czym każda 
z tych republik zachowała prawo swobodnego wystąpienia ze 
Związku Radzieckiego. 

Stworzenie Związku Socjalistycznych Republik Rad oznaczało 
umocnienie Władzy Radzieckiej i wielkie zwycięstwo leninowsko- 
stalinowskiej polityki partii bolszewickiej w kwestii narodowej. 

W listopadzie 1922 roku Lenin przemawiał na plenarnym po- 
siedzeniu Moskiewskiego Sowietu. Podsumowując wyniki pięcio- 
letniego istnienia Władzy Radzieckiej Lenin wyraził głębokie prze- 
konanie, że «Rosja nepowska stanie się Rosją socjalistyczną». Było 
to jego ostatnie przemówienie dla kraju. Na jesieni 1922 roku 
dotknął partię wielki cios: Lenin ciężko zachorował. Cała partia, 
cały lud pracujący przeżywał chorobę Lenina jako swoje największe 
nieszczęście. Wszystkich przejmowała trwoga o życie ukochanego 
Lenina. Ale Lenin nawet podczas choroby nie przerywał swej pracy. 
Już ciężko chory, napisał Lenin szereg bardzo ważnych artykułów. 
W tych ostatnich artykułach podsumował on wyniki dokonanej pracy 



i nakreślił plan zbudowania socjalizmu w naszym kraju przez 
wciągnięcie chłopstwa do dzieła budownictwa socjalistycznego. 
W tym planie Lenin wysunął swój spółdzielczy plan przyciągnięcia 
chłopstwa do dzieła budownictwa socjalistycznego. 

Lenin widział w spółdzielczości w ogóle, w szczególności zaś 
W spółdzielczości rolniczej, dostępną i zrozumiałą dla milionów 
chłopów drogę przejścia od drobnej gospodarki indywidualnej do 
wielkich stowarzyszeń wytwórczych — kołchozów (gospodarstw 
kolektywnych). Lenin wskazywał, że rozwój rolnictwa w naszym 
kraju powinien pójść drogą przyciągania chłopów do budownictwa 
socjalistycznego poprzez spółdzielczość, drogą stopniowego wpro- 
wadzania do gospodarki rolnej zasad kolektywizmu, z początku 
w dziedzinie zbytu, następnie zaś w dziedzinie wytwarzania pro- 
duktów gospodarki rolnej. Lenin wskazywał, że w warunkach dyk- 
tatury proletariatu i sojuszu klasy robotniczej z chłopstwem, w wa- 
runkach, gdy zapewnione jest kierownictwo proletariatu w stosunku 
do chłopstwa, w warunkach, gdy istnieje przemysł socjalistyczny — 
prawidłowo zorganizowana, ogarniająca miliony chłopstwa koope- 
racja wytwórcza jest tym środkiem, przy pomocy którego można 
w naszym kraju zbudować społeczeństwo całkowicie socjalistyczne. 

W kwietniu 1923 roku odbył się XII zjazd partii. Był to pierw- 
szy zjazd od chwili wzięcia władzy przez bolszewików, na którym 
Lenin nie mógł być obecny. Na zjeździe obecnych było 408 delegatów 
z głosem decydującym, reprezentujących 386.000 członków partii, 
czyli mniej niż na poprzednim zjeździe partii. Wpłynęły na to 
wyniki trwającej w szeregach partii czystki, która doprowadziła do 
wydalenia z partii znacznego odsetka jej członków. Delegatów z 
głosem doradczym było 417. 

XII zjazd partii wziął w swych uchwałach pod uwagę wszystkie 
wskazówki, jakie Lenin dał w ostatnich swych artykułach i listach. 

Zjazd dał zdecydowaną odprawę wszystkim tym, którzy rozu- 
mieli nep jako wycofanie się z pozycji socjalistycznych, jako oddanie 
swych pozycji kapitalizmowi, wszystkim tym, którzy radzili dać 
się z powrotem wprzęgnąć w jarzmo kapitalizmu. Propozycje takie 
czynili na zjeździe zwolennicy Trockiego — Radek i Krasin. Radzili 
oni zdać się na łaskę kapitalistów cudzoziemskich, udzielić kapita- 
listom zagranicznym koncesji na najniezbędniejsze dla Państwa 
Radzieckiego gałęzie przemysłu. Proponowali zapłatę unieważnionych 



przez Rewolucję Październikową długów rządu carskiego. Partia 
napiętnowała te wnioski kapitulantów jako zdradzieckie. Nie 
wyrzekała się ona wykorzystania polityki koncesyj, lecz w takich 
jedynie gałęziach i w takich rozmiarach, jakie były korzystne dla 
Państwa Radzieckiego. 

Bucharyn i Sokolnikow jeszcze przed zjazdem zalecali zniesienie 
monopolu handlu zagranicznego. Wniosek ten był również wynikiem 
traktowania nepu jako oddania swych pozycji kapitalizmowi. Lenin 
napiętnował wówczas Bucharyna jako obrońcę spekulantów, nep- 
manów, kułaków. XII zjazd zdecydowanie odparł ten zamach na 
nienaruszalność monopolu handlu zagranicznego. 

Zjazd udaremnił również próby Trockiego narzucenia partii 
zgubnej polityki wobec chłopstwa. Zjazd wskazał, że nie można 
zapominać o przewadze drobnej gospodarki chłopskiej w kraju. Pod- 
kreślił, że rozwój przemysłu, w tej liczbie przemysłu ciężkiego, 
powinien się odbywać nie wbrew interesom mas chłopskich, lecz 
w ścisłej łączności z tymi masami, zgodnie z interesami całej ludności 
pracującej. Uchwały te skierowane były przeciwko Trockiemu, który 
proponował rozbudowę przemysłu kosztem wyzyskiwania gospo- 
darki chłopskiej, który w istocie rzeczy nie uznawał polityki sojuszu 
proletariatu i chłopstwa. 

Jednocześnie Trocki proponował zamknąć tak wielkie i posia- 
dające znaczenie obronne zakłady przemysłowe, jak Zakłady Puti- 
łowskie, Briańskie i inne, nie dające, jak twierdził, dochodu. Zjazd 
z oburzeniem odrzucił wnioski Trockiego. 

Na wniosek Lenina, przysłany przezeń na zjazd w formie 
listownej, XII zjazd utworzył połączony organ — Centralną Komi- 
sję Kontrolującą — Inspekcję Robotniczo-Chłopską. Organowi temu 
powierzono odpowiedzialne zadania: ochronę jedności naszej partii, 
wzmocnienie dyscypliny partyjnej i państwowej, wszechstronne udo- 
skonalenie aparatu Państwa Radzieckiego. 

Zjazd udzielił wiele uwagi kwestii narodowej. Referentem w tej 
sprawie był tow. Stalin. Tow. Stalin podkreślił międzynarodowe 
znaczenie naszej polityki w kwestii narodowej. Narody uciskane na 
Zachodzie i na Wschodzie widzą w Związku Radzieckim świetny 
wzór rozwiązania kwestii narodowej i zniesienia ucisku narodowego. 
Tow. Stalin wskazał na konieczność podjęcia energicznej pracy 
w celu zniesienia nierówności gospodarczej i kulturalnej między 



narodami Związku Radzieckiego. Wzywał on całą partię do zdecy- 
dowanej walki z odchyleniami w kwestii narodowej — z szowini- 
zmem wielkorosyjskim i lokalnym nacjonalizmem burżuazyjnym. 

Na zjeździe zdemaskowani zostali odchyleńcy nacjonalistyczni 
i ich wielkomocarstwowa polityka w stosunku do mniejszości na- 
rodowych. W tym czasie przeciwko partii występowali gruzińscy 
odchyleńcy nacjonalistyczni Mdiwani i inni. Odchyleńcy nacjona- 
listyczni byli przeciwnikami stworzenia Federacji Zakaukaskiej, 
byli przeciwnikami wzmocnienia przyjaźni narodów Zakaukazia. 
Odchyleńcy zachowywali się wobec innych narodowości Gruzji jak 
prawdziwi szowiniści wielkomocarstwowi. Wysiedlali oni z Tyflisu 
wszystkich nie-Gruzinów, zwłaszcza Ormian, wydali ustawę, na 
mocy której Gruzinka, wychodząc za mąż za nie-Gruzina, traciła 
obywatelstwo gruzińskie. Gruzińskich odchyleńców nacjonalisty- 
cznych popierali Trocki, Radek, Bucharyn, Skrypnik, Rakowski. 

Wkrótce po zjeździe zwołana została specjalna narada praco- 
wników republik narodowych w kwestii narodowej. Na naradzie 
tej zdemaskowana została grupa tatarskich nacjonalistów burżuazyj- 
nych — Sułtan-Galijew i inni oraz grupa uzbeckich odchyleńców 
nacjonalistycznych — Fajzuła Chodżajew i inni. 

XII zjazd partii podsumował wyniki nowej polityki ekono- 
micznej w ciągu dwóch lat. Wyniki te dodawały energii i pewności 
ostatecznego zwycięstwa. 

«Partia nasza pozostała zwarta, zespolona, zwycięsko do- 
konała wielkiego zwrotu i kroczy naprzód z szeroko rozwinię- 
tym sztandarem» — oświadczył na zjeździe tow. Stalin. 

4. Walka z trudnościami przy odbudowie gospodarki narodowej. 
Wzmożenie się aktywności trockistów w związku z chorobą 
Lenina. Nowa dyskusja w partii. Klęska trockistów. Śmierć Le- 
nina. Zaciąg leninowski. XIII zjazd partii. 

Już pierwsze lata walki o odbudowę gospodarki narodowej przy- 
niosły znaczne sukcesy. Na przełomie 1923—1924 roku dało się 
zauważyć ożywienie we wszystkich dziedzinach. Obszar zasiewu od 
roku 1921 znacznie się powiększył — stan gospodarstw chłopskich 
coraz bardziej się poprawiał. Wzrastał i rozwijał się przemysł socja- 



listyczny. Znacznie wzrosła liczebność klasy robotniczej. Wzrosła 
płaca zarobkowa. Życie robotników i chłopów stało się lżejsze i 
lepsze niż w latach 1920—1921. 

Lecz wciąż jeszcze dawały się we znaki skutki nie zlikwidowanej 
dotąd ruiny gospodarczej. Przemysł nie dosięgał jeszcze poziomu 
przedwojennego i wzrastał znacznie wolniej niż zapotrzebowanie 
kraju. W końcu 1923 roku było około miliona bezrobotnych — 
powolny wzrost gospodarki narodowej nie dawał możności zlik- 
widowania bezrobocia. Nadmiernie wysokie ceny na wyroby miej- 
skie, narzucone krajowi przez nepmanów i żywioły nepmańskie w 
naszych organizacjach handlowych, hamowały rozwój handlu. W 
związku z tym bardzo chwiać się zaczął rubel sowiecki, wartość jego 
spadała. Wszystko to hamowało poprawę położenia robotników i 
chłopów. 

Na jesieni 1923 roku zaostrzyły się nieco trudności gospodarcze 
wskutek naruszenia przez nasze organy przemysłowe i handlowe 
sowieckiej polityki cen. Istniała znaczna rozpiętość między cenami 
na towary przemysłowe a cenami na produkty rolne. Ceny na zboże 
były niskie, a na towary przemysłowe — niepomiernie wysokie. 
Duże wydatki administracyjne w przemyśle przyczyniały się do 
podrożenia towarów. Pieniądze, które chłopstwo otrzymywało ze 
sprzedaży zboża, szybko traciły na wartości. W dodatku trockista 
Piatakow, który pracował wówczas w Najwyższej Radzie Gospo- 
darki Narodowej, dał pracownikom gospodarczym zbrodniczą 
dyrektywę — wyciskania jak największych zysków ze sprzedaży 
towarów przemysłowych, bezustannego podnoszenia cen, rzekomo 
na cele rozwoju przemysłu. W rzeczywistości zaś to nepmańskie 
hasło mogło tylko doprowadzić do zwężenia podstawy produkcji 
przemysłowej i do poderwania przemysłu. W tych warunkach chło- 
pom nie opłacało się nabywanie towarów miejskich, toteż przestali 
je oni zakupywać. Zaczął się kryzys zbytu, który odbił się na prze- 
myśle. Pojawiły się trudności w wypłacaniu zarobków. Wywoływało, 
to niezadowolenie robotników. Najbardziej zacofani robotnicy w 
niektórych fabrykach porzucali pracę. 

Komitet Centralny partii nakreślił sposoby usunięcia wszystkich 
tych trudności i braków. Przedsięwzięto kroki w celu zlikwidowania 
kryzysu zbytu. Przeprowadzono zniżkę cen na przedmioty codzien- 
nego użytku. Postanowiono przeprowadzić reformę pieniężną — 



przejść do mocnej i stałej waluty, do czerwońca. Unormowano spra- 
wę wypłaty robotnikom zarobków. Nakreślono środki rozwijania 
handlu przez organy radzieckie i spółdzielcze i wypierania z handlu 
wszelkiego rodzaju prywatnych kupców i spekulantów. 

Trzeba było zakasać rękawy i zgodnie zabrać się do roboty. Tak 
myśleli i postępowali ludzie oddani partii. Inaczej jednak postępo- 
wali trockiści. Wykorzystując nieobecność Lenina, którego zabrakło 
w naszych szeregach z powodu jego ciężkiej choroby, przypuścili oni 
nowy atak na partię i jej kierownictwo. Zdecydowali, że nadeszła 
odpowiednia chwila dla rozbicia partii i obalenia jej kierownictwa. 
Wykorzystali w walce przeciwko partii wszystko: i porażkę rewo- 
lucji w Niemczech i Bułgarii na jesieni 1923 roku, i trudności gospo- 
darcze w kraju, i chorobę Lenina. Właśnie w tej ciężkiej dla Pań- 
stwa Radzieckiego chwili, gdy wódz partii przykuty był do łoża, 
Trocki rozpoczął swój atak przeciwko partii bolszewickiej. Zebrał 
wokół siebie wszystkie antyleninowskie żywioły w partii i sklecił 
platformę opozycji, skierowaną przeciw partii, przeciw jej kie- 
rownictwu, przeciw jej polityce. Platforma nazywała się oświadcze- 
niem 46 opozycjonistów. W walce przeciwko partii leninowskiej 
połączyły się wszystkie ugrupowania opozycyjne — trockiści, «de- 
mokratyczni centraliści», resztki «lewicowych komunistów» i «opo- 
zycji robotniczej». W swym oświadczeniu przepowiadali oni ciężki 
kryzys ekonomiczny i zagładę Władzy Radzieckiej i żądali wolności 
frakcyj i ugrupowań jako jedynego wyjścia z sytuacji. 

Była to walka o przywrócenie frakcyj, zabronionych na wniosek 
Lenina przez X zjazd partii. 

Trockiści nie wysuwali żadnych konkretnych wniosków w spra- 
wie polepszenia stanu przemysłu czy też rolnictwa, usprawnienia 
obrotu towarowego w kraju, poprawy położenia mas pracujących. 
Nie obchodziło to ich zresztą. Obchodziło ich tylko jedno: wyko- 
rzystanie nieobecności Lenina, przywrócenie frakcyj wewnątrz par- 
tii, rozluźnienie i osłabienie podstaw partii, rozluźnienie i osłabienie 
jej Komitetu Centralnego. 

W ślad za platformą czterdziestu sześciu ukazał się list Troc- 
kiego, w którym obrzucał on błotem kadry partyjne i w którym 
wysunięto szereg nowych oszczerczych oskarżeń pod adresem partii. 
W liście tym Trocki powtarzał starą mieńszewicką śpiewkę, którą 
partia słyszała już od niego nie po raz pierwszy. 



Trockiści napadli przede wszystkim na aparat partyjny. Rozu- 
mieli, że partia nie może żyć i działać bez mocnego aparatu par- 
tyjnego. Opozycja usiłowała rozluźnić, zburzyć ten aparat, prze- 
ciwstawić członków partii aparatowi partyjnemu, a młodzież — sta- 
rym kadrom partyjnym. W swym liście Trocki stawiał na uczącą 
się młodzież, na młodych członków partii, którzy nie znali historii 
walki partii z trockizmem. Żeby pozyskać sobie uczącą się młodzież, 
Trocki schlebiał jej nazywając ją «najczulszym barometrem partii», 
a jednocześnie twierdził, jakoby stara gwardia leninowska zwy- 
rodniała. Wskazując w stronę zwyrodniałych wodzów II Między- 
narodówki nikczemnie napomykał, że stara gwardia bolszewicka 
kroczy po tej samej drodze. Wrzaskiem o zwyrodnieniu partii usi- 
łował Trocki zamaskować własne swoje zwyrodnienie i swoje kno- 
wania antypartyjne. 

Oba dokumenty opozycjonistów, zarówno platformę czterdziestu 
sześciu jak list Trockiego, trockiści rozesłali do organizacji dziel- 
nicowych i komórek partyjnych dla przedyskutowania przez człon- 
ków partii. 

Partii rzucono wyzwanie do dyskusji. 
A więc znowu, tak samo jak przed X zjazdem partii podczas 

dyskusji w sprawie związków zawodowych, trockiści narzucili partii 
dyskusję ogólnopartyjną. 

Mimo że partia zajęta była ważniejszymi sprawami gospodar- 
czymi, przyjęła ona wyzwanie i otworzyła dyskusję. 

Dyskusja ogarnęła całą partię. Walka miała zacięty charakter. 
Szczególnie ostry przebieg miała ona w Moskwie. Trockiści usiło- 
wali opanować przede wszystkim organizację stołeczną. Lecz dy- 
skusja nie pomogła trockistom, okryła ich tylko hańbą. Trockiści 
zostali pobici na głowę zarówno w Moskwie jak w całym Związku 
Radzieckim. Za trockistami głosowała tylko niewielka ilość komórek 
partyjnych w wyższych uczelniach i w niektórych instytucjach. 

W styczniu 1924 roku zebrała się XIII konferencja partyjna. 
Wysłuchała ona referatu tow. Stalina, który podsumował wyniki 
dyskusji. Konferencja potępiła opozycję trockistowską oświadczając, 
że w postaci tej opozycji partia ma do czynienia z drobnomieszczań- 
skim odchyleniem od marksizmu. Uchwały konferencji zostały póź- 
niej zaaprobowane przez XIII zjazd partii i przez V kongres Mię- 
dzynarodówki Komunistycznej. Międzynarodowy proletariat komu- 



nistyczny popierał partię bolszewicką w jej walce przeciwko troc- 
kizmowi. 

Lecz trockiści nie zaprzestali swej rozkładowej roboty. Na jesieni 
1924 roku Trocki ogłosił artykuł «Nauki Października», w którym 
usiłował zastąpić leninizm przez trockizm. Artykuł ten był stekiem 
oszczerstw rzuconych na naszą partię, na jej wodza — Lenina. Tej 
oszczerczej książczyny uchwycili się wszyscy wrogowie komunizmu 
i Władzy Radzieckiej. Partia przyjęła z oburzeniem te oszczerstwa 
Trockiego, rzucone na bohaterskie dzieje bolszewizmu. Tow. Stalin 
zdemaskował usiłowania Trockiego zastąpienia leninizmu przez troc- 
kizm. Tow. Stalin wskazywał w swych przemówieniach, że «zadanie 
partii polega na tym, żeby pogrzebać trockizm jako prąd ideowy». 

Poważne znaczenie w dziedzinie ideowego rozgromienia trocki- 
zmu i obrony leninizmu posiadała teoretyczna praca tow. Stalina 
«O podstawach leninizmu», która ukazała się w roku 1924. Bro- 
szura ta stanowi mistrzowski wykład i poważne teoretyczne uza- 
sadnienie leninizmu. Uzbroiła ona wówczas i uzbraja obecnie bol- 
szewików na całym świecie w ostry oręż teorii marksistowsko-leni- 
nowskiej. 

W walce przeciw trockizmowi tow. Stalin zespolił partię wokół 
jej Komitetu Centralnego i zmobilizował ją do dalszej walki o zwy- 
cięstwo socjalizmu w naszym kraju. Tow. Stalin udowodnił, że 
ideowe rozgromienie trockizmu jest niezbędnym warunkiem zape- 
wnienia dalszego zwycięskiego pochodu ku socjalizmowi. 

Podsumowując wyniki tego okresu walki z trockizmem tow. 
Stalin mówił: 

«Bez rozgromienia trockizmu nie podobna osiągnąć zwycię- 
stwa w warunkach nepu, nie podobna przeobrazić dzisiejszej 
Rosji w Rosję socjalistyczną». 

Lecz sukcesy leninowskiej polityki partii przyćmiło wielkie nie- 
szczęście, jakie dotknęło partię i klasę robotniczą. 21 stycznia 1924 
roku w Górkach pod Moskwą zmarł nasz wódz i nauczyciel, twórca 
partii bolszewickiej, Lenin. Klasa robotnicza całego świata przyjęta 
wiadomość o śmierci Lenina jako najcięższą stratę. W dniu pogrzebu 
Lenina proletariat międzynarodowy ogłosił pięciominutowe zawie- 
szenie wszelkiej pracy. Stanęły koleje, stanęły fabryki. Lud pracu- 
jący całego świata, pogrążony w najgłębszym smutku, odprowadzał 



do grobu swego ojca i nauczyciela, najlepszego druha i obrońcę — 
Lenina. 

Śmierć Lenina pobudziła klasę, robotniczą Związku Radzieckiego 
do jeszcze mocniejszego zwarcia swych szeregów wokół partii leni- 
nowskiej. Każdy świadomy robotnik podczas tych dni żałoby prze- 
myślał swój stosunek do partii komunistycznej, wcielającej w życie 
nakazy Lenina. Do Komitetu Centralnego partii wpłynęło wiele 
tysięcy podań od bezpartyjnych robotników z prośbą o przyjęcie 
ich do partii. Komitet Centralny poparł ten ruch przodujących ro- 
botników i zarządził masowe przyjmowanie do partii robotników 
najbardziej uświadomionych pod względem politycznym, ogłosił le- 
ninowski zaciąg do partii. Nowe dziesiątki tysięcy robotników 
wstępowały do partii. Wstępowali ci, którzy gotowi byli oddać 
swe życie za sprawę partii, za sprawę Lenina. Przeszło dwieście 
czterdzieści tysięcy robotników wstąpiło wtedy w ciągu krótkiego 
czasu do szeregów partii bolszewickiej. Wstąpiła do partii przodu- 
jąca część klasy robotniczej, najbardziej uświadomiona i rewolu- 
cyjna, najbardziej śmiała i zdyscyplinowana. Był to leninowski za- 
ciąg do partii. 

Śmierć Lenina wykazała, jak bliska masom robotniczym jest 
nasza partia i jak bardzo robotnicy cenią partię leninowską. 

Podczas żałobnych dni leninowskich na II Zjeździe Rad ZSRR 
tow. Stalin złożył w imieniu partii wielką przysięgę. Powiedział on: 

«My, komuniści — jesteśmy ludźmi szczególnego pokroju. 
Skrojeni jesteśmy ze szczególnego materiału. Stanowimy armię 
wielkiego stratega proletariackiego, armię towarzysza Lenina. 
Nie ma nic chlubniejszego ponad zaszczyt należenia do tej armii. 
Nie ma nic chlubniejszego ponad miano członka partii, której 
twórcą i kierownikiem jest towarzysz Lenin ... 

Odchodząc od nas, nakazał nam towarzysz Lenin wysoko 
dzierżyć wielkie miano członka partii i strzec jego czystości. 
Przysięgamy ci, towarzyszu Leninie, że z honorem wykonamy to 
twoje przykazanie!... 

Odchodząc od nas, nakazał nam towarzysz Lenin strzec jed- 
ności naszej partii jak oka w głowie. Przysięgamy ci, towarzy- 
szu Leninie, że wykonamy z honorem również i to twoje przy- 
kazanie! ... 



Odchodząc od nas, nakazał nam towarzysz Lenin strzec i 
umacniać dyktaturę proletariatu. Przysięgamy ci, towarzyszu 
Leninie, że nie będziemy szczędzili swych sił, aby wykonać z ho- 
norem również i to twoje przykazanie!... 

Odchodząc od nas, nakazał nam towarzysz Lenin wzmacniać 
ze wszystkich sił sojusz robotników i chłopów. Przysięgamy ci, 
towarzyszu Leninie, że wykonamy z honorem również i to twoje 
przykazanie!... 

Towarzysz Lenin mówił nam nieustannie o konieczności 
dobrowolnego związku narodów naszego kraju, o konieczności 
ich braterskiej współpracy w ramach Związku Republik. Odcho- 
dząc od nas, nakazał nam towarzysz Lenin wzmacniać i rozszerzać 
Związek Republik. Przysięgamy ci, towarzyszu Leninie, że 
wykonamy z honorem również i to twoje przykazanie!... 

Lenin wskazywał nam niejednokrotnie, że wzmocnienie Armii 
Czerwonej, jej doskonalenie jest jednym z najważniejszych zadań 
naszej partii... Przysięgnijmy więc, towarzysze, że nie będziemy 
szczędzili sił, aby wzmocnić naszą Armię Czerwoną, naszą Flotę 
Czerwoną... 

Odchodząc od nas, nakazał nam towarzysz Lenin wierność 
zasadom Międzynarodówki Komunistycznej. Przysięgamy ci, 
towarzyszu Leninie, że nie będziemy szczędzili swego życia, aby 
wzmacniać i rozszerzać związek mas pracujących całego świata — 
Międzynarodówkę Komunistyczną!» 

Była to przysięga partii bolszewickiej, złożona przez nią swemu 
wodzowi, Leninowi, który żyć będzie w dziejach. 

W maju 1924 roku odbył się XIII zjazd partii. Na zjeździe 
obecnych było 748 delegatów z głosem decydującym, reprezentujących 
735.881 członków partii. Gwałtowny wzrost liczby członków partii 
w porównaniu» z poprzednim zjazdem tłumaczy się wstąpieniem do 
partii około 250 tysięcy nowych członków z zaciągu leninowskiego. 
Delegatów z głosem doradczym było 416. 

Zjazd jednogłośnie potępił platformę opozycji trockistowskiej, 
określając ją jako drobnomieszczańskie odchylenie od marksizmu, 
jako rewizję leninizmu i zatwierdził rezolucje XIII konferencji parr 
tyjnej «O budownictwie partyjnym» i «O wynikach dyskusji». 



Mając na uwadze zadanie wzmocnienia łączności między miastem 
a wsią, zjazd dał dyrektywę dalszego rozszerzania przemysłu, przede 
wszystkim przemysłu lekkiego, podkreślając jednocześnie konieczność 
szybkiego rozwoju hutnictwa metalowego. 

Zjazd zatwierdził utworzenie Ludowego Komisariatu Handlu 
Wewnętrznego i postawił przed wszystkimi organami handlowymi 
zadanie opanowania rynku i wyparcia z handlu kapitału prywatnego. 

Zjazd postawił przed partią zadanie rozszerzenia taniego kredytu 
państwowego dla chłopstwa i wyparcia lichwiarzy ze wsi. 

Jako główne zadanie pracy na wsi, zjazd wysunął hasło jak 
najszerszego ogarnięcia spółdzielczością mas chłopskich. 

Wreszcie zjazd wskazał na olbrzymie znaczenie zaciągu leni- 
nowskiego i zwrócił uwagę partii na konieczność wzmożenia pracy 
dookoła szkolenia nowych członków partii, przede wszystkim — 
z zaciągu leninowskiego, w celu wpojenia im zasad leninizmu. 

5. Związek Radziecki pod koniec okresu odbudowy. Sprawa bu- 
downictwa socjalistycznego i zwycięstwa socjalizmu w naszym 
kraju. «Nowa opozycja» Zinowjewa—Kamieniewa. XIV zjazd 
partii. Nastawienie na socjalistyczne uprzemysłowienie kraju. 

Upłynęły przeszło cztery lata od chwili, gdy partia bolszewicka 
i klasa robotnicza rozpoczęły uporczywą pracę na torach nowej 
polityki ekonomicznej. Bohaterska praca w dziedzinie odbudowy 
gospodarki narodowej zbliżała się ku końcowi. Coraz bardziej wzra- 
stała gospodarcza i polityczna potęga Związku Radzieckiego. 

Sytuacja międzynarodowa uległa w tym czasie zmianie. Kapi- 
talizm ostał się przy pierwszym rewolucyjnym natarciu mas po 
wojnie imperialistycznej. Ruch rewolucyjny w Niemczech, we Wło- 
szech, w Bułgarii, w Polsce i w całym szeregu innych krajów został 
stłumiony. Pomogli w tym burżuazji wodzowie ugodowych partii 
socjaldemokratycznych. Nastąpił chwilowy odpływ rewolucji. Na- 
stąpiła chwilowa, częściowa stabilizacja kapitalizmu w Europie 
zachodniej — częściowe wzmocnienie się jego pozycyj. Lecz stabili- 
zacja kapitalizmu nie usunęła podstawowych sprzeczności rozdzie- 
rających społeczeństwo kapitalistyczne. Przeciwnie: częściowa sta- 
bilizacja kapitalizmu zaostrzała przeciwieństwa między robotnikami 



a kapitalistami, między imperializmem a narodami kolonialnymi, 
między imperialistycznymi grupami różnych krajów. Stabilizacja 
kapitalizmu przygotowywała nowy wybuch przeciwieństw, nowe 
kryzysy w krajach kapitalistycznych. 

Obok stabilizacji kapitalizmu odbywała się również stabilizacja 
Związku Radzieckiego. Jednakże były to dwie z gruntu różne stabili- 
zacje. Stabilizacja kapitalizmu zapowiadała nowy kryzys kapita- 
lizmu. Stabilizacja zaś Związku Radzieckiego oznaczała nowy wzrost 
potęgi gospodarczej i politycznej kraju socjalizmu. 

Mimo że rewolucja na Zachodzie poniosła klęskę, sytuacja mię- 
dzynarodowa Związku Radzieckiego wzmacniała się, co prawda 
w tempie powolniejszym, w dalszym ciągu. 

W roku 1922 Związek Radziecki zaproszony został na między- 
narodową konferencję ekonomiczną do włoskiego miasta — Genui. 
Na konferencji genueńskiej rządy imperialistyczne, ośmielone po- 
rażką rewolucji w krajach kapitalizmu, usiłowały ponownie wywrzeć 
nacisk na Republikę Rad, tym razem w formie dyplomatycznej. 
Imperialiści wystawili Krajowi Radzieckiemu bezczelne żądania. 
Domagali się oddania cudzoziemskim kapitalistom fabryk znacjona- 
lizowanych przez Rewolucję Październikową, zażądali spłacenia 
wszystkich długów rządu carskiego. Na tych warunkach państwa 
imperialistyczne obiecywały udzielenie Państwu Radzieckiemu nie- 
znacznych pożyczek. 

Związek Radziecki odrzucił te żądania. 
Konferencja genueńska nie dała wyników. 
Groźba nowej interwencji, pod postacią ultimatywnej noty 

angielskiego ministra spraw zagranicznych Curzona w roku 1923, 
również spotkała się z należytym odporem. 

Przekonawszy się o sile i trwałości Władzy Radzieckiej państwa 
kapitalistyczne jedno po drugim zaczęły odnawiać stosunki dyplo- 
matyczne z naszym krajem. W ciągu 1924 roku wznowione zostały 
stosunki dyplomatyczne z Anglią, Francją, Japonią, Włochami. 

Było rzeczą oczywistą, że Kraj Radziecki zdołał wywalczyć dla 
siebie cały okres pokojowego wytchnienia. 

Zmieniła się również sytuacja wewnętrzna kraju. Pełna poświę- 
cenia praca robotników i chłopów pod kierownictwem partii bolsze- 
wickiej przyniosła owoce. Widoczny był szybki wzrost gospodarki 
narodowej. W roku gospodarczym 1924—1925 produkcja rolnictwa 



zbliżała się już do rozmiarów przedwojennych, osiągnęła bowiem. 
87 procent poziomu przedwojennego. Wielki przemysł ZSRR dawał 
w roku 1925 już prawie trzy czwarte przedwojennej produkcji prze- 
mysłowej. W roku 1924—1925 Kraj Radziecki mógł już włożyć 
w budownictwo kapitalne 385 milionów rubli. Pomyślnie wykony- 
wano plan elektryfikacji kraju. Umacniały się decydujące pozycje 
socjalizmu w gospodarce narodowej. Osiągnięto poważne sukcesy 
w walce z kapitałem prywatnym w przemyśle i handlu. 

Ożywienie gospodarcze pociągnęło za sobą dalszą poprawę poło- 
żenia robotników i chłopów. Wzrost klasy robotniczej odbywał się 
w szybkim tempie. Podniosła się płaca zarobkowa. Zwiększyła się 
wydajność pracy. Znacznie polepszyło się materialne położenie chło- 
pów. Państwo robotniczo-chłopskie zdołało w roku 1924—25 wy- 
asygnować blisko 290 milionów rubli na pomoc dla niezamożnych 
chłopów. Na gruncie poprawy położenia robotników i chłopów 
ogromnie wzrosła polityczna aktywność mas. Umocniła się dykta- 
tura proletariatu. Wzrósł autorytet i wpływ partii bolszewickiej. 

Odbudowa gospodarki narodowej zbliżała się ku końcowi. Lecz 
Krajowi Rad, krajowi budującego się socjalizmu nie wystarczało 
zwyczajne odbudowanie gospodarki, zwyczajne osiągnięcie poziomu 
przedwojennego. Poziom przedwojenny — był to poziom kraju 
zacofanego. Trzeba było posuwać się dalej. Zdobyty przez Państwo 
Radzieckie dłuższy okres wytchnienia zapewniał możność dalszego 
budownictwa. 

Lecz tu właśnie stawała w całej rozciągłości sprawa perspektyw, 
charakteru naszego rozwoju, naszego budownictwa, sprawa losów 
socjalizmu w Związku Radzieckim. W jakim kierunku należy pro- 
wadzić budownictwo gospodarcze w Związku Radzieckim, czy w 
kierunku socjalizmu, czy też w jakimkolwiek innym kierunku? Czy 
powinniśmy i czy możemy zbudować gospodarkę socjalistyczną, czy 
też przypadło nam w udziale użyźnienie gruntu dla innej, dla kapi- 
talistycznej gospodarki? Czy możliwe jest w ogóle zbudowanie gos- 
podarki socjalistycznej w ZSRR, a jeśli jest możliwe, to czy można 
ją zbudować w sytuacji, gdy rewolucja w krajach kapitalistycznydi 
odwleka się i następuje stabilizacja kapitalizmu? Czy możliwe jest 
zbudowanie gospodarki socjalistycznej na torach nowej polityki 
ekonomicznej, która, wzmacniając ze wszech miar i rozszerzając siły 
socjalizmu w kraju, daje na razie również pewien wzrost kapita- 



lizmu? Jak należy budować socjalistyczną gospodarkę narodową, od 
czego należy zacząć to budownictwo? 

Wszystkie te pytania stanęły przed partią w końcu okresu od- 
budowy już nie jako zagadnienia teoretyczne, lecz jako sprawy prak- 
tyczne, jako codzienne sprawy budownictwa gospodarczego. 

Na wszystkie te pytania musiano dać wyraźne i jasne odpo- 
wiedzi, żeby zarówno nasi pracownicy partyjno-gospodarczy, którzy 
budowali przemysł oraz gospodarkę rolną, jak i cały lud, wiedzieli 
— w jakim kierunku kraj poprowadzić — ku socjalizmowi czy też 
ku kapitalizmowi? 

Bez wyraźnych odpowiedzi na te pytania cała nasza praca prak- 
tyczna w dziedzinie budownictwa byłaby pracą pozbawioną per- 
spektyw, pracą na oślep, pracą jałową. 

Na wszystkie te pytania partia dała jasne i wyraźne odpowiedzi. 
Owszem, odpowiadała partia, można i trzeba zbudować w na- 

szym kraju gospodarkę socjalistyczną, bo mamy wszystko, co jest 
niezbędne do zbudowania gospodarki socjalistycznej, do zbudowania 
całkowicie socjalistycznego społeczeństwa. W październiku 1917 
roku klasa robotnicza pokonała kapitalizm pod względem polity- 
cznym ustanawiając swoją dyktaturę polityczną. Od tego czasu 
Władza Radziecka czyniła wszystko, co było w jej mocy, by zdruz- 
gotać potęgę gospodarczą kapitalizmu i stworzyć warunki do zbudo- 
wania w kraju gospodarki socjalistycznej. Wywłaszczenie kapita- 
listów i obszarników; oddanie ziemi, fabryk, środków komuni- 
kacji, banków na własność ogólnonarodową; wprowadzenie nowej 
polityki ekonomicznej; budowa państwowego przemysłu socjali- 
stycznego; wcielanie w życie leninowskiego planu spółdzielczego — 
oto środki, jakie zostały zastosowane. Obecnie najważniejsze zadanie 
polega na tym, by rozwinąć w całym kraju budownictwo nowej, 
socjalistycznej gospodarki i przez to dobić kapitalizm również pod 
względem ekonomicznym. Cała nasza praca praktyczna, wszystkie 
nasze poczynania winny, być podporządkowane wykonaniu tego 
głównego zadania. Klasa robotnicza może to zrobić i zrobi to. 
Wykonanie tego wielkiego zadania należy rozpocząć od uprzemy- 
słowienia kraju. Socjalistyczne uprzemysłowienie kraju — oto pod- 
stawowe ogniwo, które winno zapoczątkować rozwój budownictwa 
gospodarki socjalistycznej. Ani odwleczenie się rewolucji na 
Zachodzie, ani częściowa stabilizacja kapitalizmu w krajach nie- 



radzieckich nie mogą powstrzymać naszego pochodu naprzód — ku 
socjalizmowi. Nowa polityka ekonomiczna może ten pochód jedynie 
ułatwić, bo wprowadzona została przez partię właśnie po to, żeby 
ułatwić zbudowanie socjalistycznego fundamentu naszej gospodarki 
narodowej. 

Taka była odpowiedź partii w kwestii zwycięstwa budownictwa 
socjalistycznego w naszym kraju. 

Lecz partia wiedziała, że to nie wyczerpuje zagadnienia zwy- 
cięstwa socjalizmu w jednym kraju. Zbudowanie socjalizmu w ZSRR 
stanowi największy zwrot w dziejach ludzkości i historyczne, świa- 
towej wagi zwycięstwo klasy robotniczej i chłopstwa ZSRR. Jest 
ono jednak wewnętrzną sprawą ZSRR i stanowi jedynie część za- 
gadnienia zwycięstwa socjalizmu. Drugą część tego zagadnienia 
stanowi jego strona międzynarodowa. Uzasadniając tezę o zwycię- 
stwie socjalizmu w jednym kraju tow. Stalin wskazywał niejedno- 
krotnie, że należy rozróżniać dwie strony tego zagadnienia, wewnę- 
trzną i międzynarodową. Co się tyczy wewnętrznej strony zagad- 
nienia, to znaczy ustosunkowania wzajemnego klas wewnątrz kraju, 
to klasa robotnicza i chłopstwo ZSRR mają wszystkie dane po temu, 
aby pokonać swą własną burżuazję pod względem ekonomicznym 
i zbudować społeczeństwo całkowicie socjalistyczne. Lecz istnieje 
jeszcze międzynarodowa strona zagadnienia, to znaczy dziedzina 
stosunków zewnętrznych, dziedzina stosunków między Krajem Ra- 
dzieckim a krajami kapitalistycznymi, między narodem radzieckim 
a burżuazją międzynarodową, która nienawidzi ustroju radzieckiego 
i szuka okazji dla nowej interwencji zbrojnej przeciwko Krajowi 
Radzieckiemu, szuka okazji dla nowych prób przywrócenia kapita- 
lizmu w ZSRR. A ponieważ ZSRR jest na razie jedynym krajem 
socjalizmu, pozostałe zaś kraje są jeszcze kapitalistyczne, więc wokół 
ZSRR istnieje w dalszym ciągu otoczenie kapitalistyczne, stwarza- 
jące niebezpieczeństwo interwencji kapitalistycznej. Jest rzeczą oczy- 
wistą, że dopóki istnieje otoczenie kapitalistyczne, dopóty istnieć bę- 
dzie również niebezpieczeństwo interwencji kapitalistycznej. Czy na- 
ród radziecki może o własnych tylko siłach zniszczyć to niebezpie- 
czeństwo zewnętrzne, niebezpieczeństwo interwencji kapitalistycznej 
przeciwko ZSRR? Nie, nie może. Nie może, ponieważ dla usunięcia 
niebezpieczeństwa interwencji kapitalistycznej należy zniszczyć oto- 
czenie kapitalistyczne, zniszczyć zaś otoczenie kapitalistyczne można 



jedynie w wyniku zwycięskiej rewolucji proletariackiej przynajmniej 
w kilku krajach. Ale z tego wynika, że zwycięstwo socjalizmu 
w ZSRR, wyrażające się w zlikwidowaniu kapitalistycznego systemu 
gospodarczego i w zbudowaniu socjalistycznego systemu gospodar- 
czego, nie może być jednak uważane za zwycięstwo ostateczne, po- 
nieważ niebezpieczeństwo interwencji zbrojnej państw obcych i prób 
odbudowy kapitalizmu nie zostaje usunięte, ponieważ kraj socjalizmu 
w dalszym ciągu nie jest zabezpieczony od takiego niebezpieczeństwa. 
Żeby usunąć niebezpieczeństwo interwencji kapitalistycznej państw 
obcych, trzeba zniszczyć otoczenie kapitalistyczne. 

Oczywiście, naród radziecki i jego Armia Czerwona przy słusznej 
polityce Władzy Radzieckiej tak samo potrafią dać należyty odpór 
nowej interwencji kapitalistycznej państw obcych, jak odparły pier- 
wszą interwencję kapitalistyczną w latach 1918—1920. Lecz nie 
oznacza to jeszcze usunięcia niebezpieczeństwa nowych interwencji 
kapitalistycznych. Klęska pierwszej interwencji nie usunęła niebezpie- 
czeństwa nowej interwencji, ponieważ źródło niebezpieczeństwa inter- 
wencji — otoczenie kapitalistyczne — istnieje w dalszym ciągu. Nie 
usunie niebezpieczeństwa interwencji również klęska nowej inter- 
wencji, jeśli otoczenie kapitalistyczne wciąż jeszcze będzie istniało. 

Wynika stąd, że zwycięstwo rewolucji proletariackiej w krajach 
kapitalistycznych jest żywotną sprawą dla mas pracujących ZSRR. 

Takie było stanowisko partii w kwestii zwycięstwa socjalizmu 
w naszym kraju. 

Komitet Centralny żądał omówienia tego stanowiska na mającej 
się odbyć XIV konferencji partyjnej, zaaprobowania go i przyjęcia 
jako nastawienia partii, jako prawa partyjnego obowiązującego 
wszystkich członków partii. 

To stanowisko partii wywarło oszałamiające wrażenie na opo- 
zycjonistach. Oszołomiło ich ono przede wszystkim tym, że partia 
nadała mu konkretny, praktyczny charakter, powiązała je z prakty- 
cznym planem socjalistycznego uprzemysłowienia kraju i zażądała 
obleczenia go w formę prawa partyjnego, w formę rezolucji XIV 
konferencji partyjnej, rezolucji obowiązującej wszystkich członków 
partii. 

Trockiści wystąpili przeciwko stanowisku partii przeciwstawiając 
mu mieńszewicką «teorię rewolucji permanentnej», która tylko na 
urągowisko nad marksizmem mogła być nazwana teorią marksisto- 



wską i która zaprzeczała możliwości zwycięstwa budownictwa socja- 
listycznego w ZSRR. 

Bucharynowcy nie zdecydowali się otwarcie wystąpić przeciwko 
stanowisku partii. Zaczęli jednak przeciwstawiać mu cichaczem własną 
«teorię» pokojowego wrastania burżuazji w socjalizm, uzupełniając 
tę «teorię» «nowym» hasłem — «Bogaćcie się». Ze stanowiska bucha- 
rynowców wynikało, że zwycięstwo socjalizmu oznacza nie zlikwi- 
dowanie burżuazji, lecz hodowanie i wzbogacanie jej. 

Zinowjew i Kamieniew wyskoczyli swego czasu z oświadczeniem, 
że zwycięstwo socjalizmu w ZSRR jest niemożliwe z powodu techni- 
czno-ekonomicznego zacofania kraju, lecz potem musieli zrejterować. 

XIV konferencja partyjna (kwiecień 1925 roku) potępiła wszyst- 
kie te kapitulanckie «teorie» jawnych i zamaskowanych opozycjoni- 
stów i zatwierdziła nastawienie partii na zwycięstwo socjalizmu 
w ZSRR, uchwalając odpowiednią rezolucję. 

Zinowjew i Kamieniew, przyparci do muru, woleli głosować za 
tą rezolucją. Lecz partia wiedziała, że odroczyli oni tylko swą walkę 
z partią postanawiając «wydać partii bitwę» na XIV zjeździe par- 
tyjnym. Gromadzili oni swoich zwolenników w Leningradzie i for- 
mowali tak zwaną «nową opozycję». 

W grudniu 1925 roku otwarty został XIV zjazd partii. 
Zjazd odbywał się w naprężonej sytuacji wewnątrzpartyjnej. 

Przez cały okres istnienia partii nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby 
cała delegacja jednego z największych ośrodków partyjnych, jak 
leningradzka, zamierzała wystąpić przeciwko swemu Komitetowi 
Centralnemu. 

Na zjeździe obecnych było 665 delegatów z głosem decydującym 
i 641 z głosem doradczym, reprezentujących 643 tysiące członków 
partii i 445 tysięcy kandydatów, czyli nieco mniej niż na poprzed- 
nim zjeździe. Wpłynęły na to wyniki częściowej czystki zaśmieco- 
nych przez elementy antypartyjne komórek partyjnych w wyższych 
uczelniach i instytucjach radzieckich. 

Sprawozdanie polityczne Komitetu Centralnego złożył tow. 
Stalin. Nakreślił on barwny obraz wzrostu potęgi politycznej i gos- 
podarczej Związku Radzieckiego. Dzięki przewadze radzieckiego sy- 
stemu gospodarczego, zarówno przemysł jak i rolnictwo zostały 
w ciągu stosunkowo krótkiego czasu odbudowane i przybliżały się do 
poziomu przedwojennego. Pomimo wszystkich tych sukcesów tow. Sta- 



lin zalecał nie poprzestać na tym, gdyż sukcesy te nie mogły zmienić 
faktu, że kraj nasz wciąż jeszcze pozostawał krajem zacofanym, rol- 
niczym. Dwie trzecie całej produkcji dawało rolnictwo, zaledwie 
jedną trzecią — przemysł. Przed partią, mówił tow. Stalin, stoi w ca- 
łej rozciągłości sprawa przekształcenia naszego kraju w kraj uprzemy- 
słowiony, niezależny pod względem ekonomicznym od krajów kapi- 
talistycznych. Można to zrobić i należy to zrobić. Centralnym za- 
daniem partii staje się walka o socjalistyczne uprzemysłowienie kraju, 
walka o zwycięstwo socjalizmu. 

«Przekształcić nasz kraj z rolniczego w przemysłowy, który 
by mógł wytwarzać niezbędne urządzenia techniczne o własnych 
siłach — oto na czym polega istota, podstawa naszej linii gene- 
ralnej» — wskazywał tow. Stalin. 

Uprzemysłowienie kraju zapewniało krajowi gospodarczą samo- 
dzielność, umacniało jego zdolność obronną i stwarzało warunki 
niezbędne do osiągnięcia zwycięstwa socjalizmu w ZSRR. 

Przeciwko generalnej linii partii wystąpili zinowjewowcy. Zinow- 
jewowiec Sokolnikow przeciwstawiał stalinowskiemu planowi socja- 
listycznego uprzemysłowienia burżuazyjny plan, będący w obiegu 
wśród rekinów imperializmu. Według tego planu ZSRR powinien był 
pozostać krajem rolniczym, produkującym przeważnie surowce i pro- 
dukty spożywcze, krajem wywożącym te produkty za granicę i wwo- 
żącym stamtąd maszyny, których sam nie produkuje i nie powinien 
produkować. W warunkach 1925 roku plan ten przedstawiał się jako 
plan ekonomicznego ujarzmienia ZSRR przez rozwiniętą pod wzglę- 
dem przemysłowym zagranicę, jako plan utrwalenia przemysłowego 
zacofania ZSRR w myśl życzeń imperialistycznych rekinów krajów 
kapitalistycznych. 

Przyjęcie tego planu oznaczałoby przekształcenie naszego kraju 
w bezsilny agrarny, rolniczy dodatek do świata kapitalistycznego, 
oznaczałoby pozostawienie go bezbronnym i słabym w obliczu oto- 
czenia kapitalistycznego i co za tym idzie — pogrzebanie sprawy 
socjalizmu w ZSRR. 

Zjazd napiętnował gospodarczy «plan» zinowjewowców jako 
plan ujarzmienia ZSRR. 

Nie pomogły również «nowej opozycji» takie skandaliczne wy- 
skoki, jak twierdzenie (wbrew Leninowi!), że nasz przemysł pań- 



stwowy nie jest rzekomo przemysłem socjalistycznym, albo oświad- 
czenie (również wbrew Leninowi!), że chłop-średniak nie może rze- 
komo być sojusznikiem klasy robotniczej w dziele budownictwa soc- 
jalistycznego. 

Zjazd napiętnował te wyskoki «nowej opozycji» jako antyleni- 
nowskie. 

Tow. Stalin zdemaskował trockistowsko-mieńszewicką istotę «no- 
wej opozycji». Wykazał on, że Zinowjew i Kamieniew powtarzają 
jedynie starą śpiewkę wrogów partii, z którymi Lenin w swoim czasie 
prowadził nieubłaganą walkę. 

Było rzeczą oczywistą, że zinowjewowcy — to ile zamaskowani 
trockiści. 

Tow. Stalin podkreślił, że najważniejszym zadaniem partii jest 
trwały sojusz klasy robotniczej z chłopem-średniakiem w sprawie bu- 
downictwa socjalizmu. Wskazał on na dwa istniejące wówczas 
w partii odchylenia w kwestii chłopskiej, które były niebezpieczne 
dla sprawy tego sojuszu. Pierwsze odchylenie—to niedocenianie i baga- 
telizowanie niebezpieczeństwa kułackiego, drugie — to panika, strach 
przed kułakiem i niedocenianie roli średniaka. Na zapytanie, które od- 
chylenie jest gorsze, tow. Stalin odpowiedział: «Oba są gorsze, i pier- 
wsze, i drugie odchylenie. I jeśli się te odchylenia rozwiną, to mogą 
wnieść 
rozkład do partii i doprowadzić ją do zguby. Na szczęście mamy 
w partii siły, które potrafią odciąć i pierwsze, i drugie odchylenie». 

Partia rzeczywiście rozgromiła i odcięła zarówno odchylenie «le- 
wicowe» jak prawicowe. 

Podsumowując wyniki dyskusji w sprawie budownictwa gospo- 
darczego, XIV zjazd partii jednomyślnie odrzucił kapitulanckie pla- 
ny opozycjonistów i zapisał w swej słynnej uchwale: 

«W dziedzinie budownictwa ekonomicznego zjazd wychodzi 
z założenia, że kraj nasz, kraj dyktatury proletariatu, posiada 
«wszystko, co jest niezbędne do zbudowania społeczeństwa cał- 
kowicie socjalistycznego» (Lenin). Zjazd uważa, że walka o zwy- 
cięstwo budownictwa socjalistycznego w ZSRR jest podstawo- 
wym zadaniem naszej partii». 

XIV zjazd zatwierdził nowy statut partii. 
Poczynając od XIV zjazdu partia nasza zaczęła się nazywać 

Wszechzwiązkową Komunistyczną Partią (bolszewików) — WKP(b). 



Pokonani na zjeździe zinowjewowcy nie podporządkowali się 
partii. Rozpoczęli oni walkę przeciw uchwałom XIV zjazdu. Na- 
tychmiast po XIV zjeździe Zinowjew urządził zebranie leningradz- 
kiego gubernialnego komitetu Komsomołu (Komunistycznego Związku 
Młodzieży), którego kierownictwo wychowane było przez Zinowje- 
wa, Załuckiego, Bakajewa, Jewdokimowa, Kuklina, Safarowa i in- 
nych dwulicowców w duchu nienawiści do leninowskiego Komitetu 
Centralnego partii. Na tym zebraniu leningradzki gubernialny komi- 
tet Komunistycznego Związku Młodzieży powziął niesłychaną w dzie- 
jach Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku 
Młodzieży uchwałę, w której odmówił podporządkowania się posta- 
nowieniom XIV zjazdu partii. 

Ale zinowjewowskie kierownictwo leningradzkiej organizacji Ko- 
munistycznego Związku Młodzieży zupełnie nie odzwierciedlało na- 
strojów mas komsomolskich Leningradu. Dlatego też zostało z łat- 
wością rozgromione i wkrótce leningradzka organizacja komsomolska 
znów zajęła należne jej miejsce w Komunistycznym Związku Mło- 
dzieży. 

Pod koniec XIV zjazdu wysłana została do Leningradu grupa 
delegatów zjazdu — towarzysze Mołotow, Kirow, Woroszyłow, Ka- 
linin, Andrejew i inni. Trzeba było wyjaśnić członkom leningradz- 
kiej organizacji partyjnej zbrodniczy, antybolszewicki charakter tego 
stanowiska, jakie zajęła na zjeździe delegacja leningradzka, która w 
sposób oszukańczy zdobyła sobie mandaty. Zebrania, na których skła- 
dano sprawozdania ze zjazdu, były burzliwe. Zwołano nową nad- 
zwyczajną leningradzka konferencję partyjną. Przytłaczająca więk- 
szość członków leningradzkiej organizacji partyjnej (przeszło 97 pro- 
cent) całkowicie zaaprobowała uchwały XIV zjazdu partii i potępiła 
antypartyjną zinowjewowską «nową opozycję». Ta ostatnia stano- 
wiła już wówczas garstkę generałów bez armii. 

Bolszewicy Leningradu pozostali nadal w pierwszych szeregach 
partii Lenina—Stalina. 

Podsumowując wyniki obrad XIV zjazdu partii tow. Stalin pisał: 

«Historyczne znaczenie XIV zjazdu WKP(b) polega na tym, 
że potrafił on obnażyć aż do podstaw błędy nowej opozycji, 
odrzucił precz jej niewiarę i biadania, nakreślił jasno i wyraźnie 
drogę dalszej walki o socjalizm, dał partii perspektywę zwycię- 



stwa i przez to uzbroił proletariat w niezłomną wiarę w zwycię- 
stwo budownictwa socjalistycznego» (Stalin, Zagadnienia leni- 
nizmu, 10 wyd. ros., str. 150). 

Krótkie wnioski 

Lata przejścia do pokojowej pracy w dziedzinie odbudowy gos- 
podarki narodowej to jeden z najbardziej odpowiedzialnych okresów 
w dziejach partii bolszewickiej. W naprężonej sytuacji partia zdołała 
dokonać trudnego zwrotu od polityki komunizmu wojennego do no- 
wej polityki ekonomicznej. Partia umocniła sojusz robotników i chło- 
pów na nowej ekonomicznej podstawie. Stworzony został Związek 
Socjalistycznych Republik Rad. 

Na torach nowej polityki ekonomicznej osiągnięto decydujące 
sukcesy w dziedzinie odbudowy gospodarki narodowej. Kraj Rad 
przeszedł pomyślnie przez okres odbudowy w rozwoju gospodarki 
narodowej i zaczął przechodzić do nowego okresu, do okresu uprze- 
mysłowienia kraju. 

Przejściu od wojny domowej do pokojowego budownictwa socja- 
listycznego towarzyszyły, zwłaszcza w pierwszym okresie, wielkie 
trudności. Wrogowie bolszewizmu — antypartyjne żywioły w szere- 
gach WKP(b) — w przeciągu całego tego okresu prowadzili zaciekłą 
walkę przeciwko partii leninowskiej. Na czele tych antypartyjnych 
żywiołów stał Trocki. Jego pomocnikami w tej walce byli Kamie- 
niew, Zinowjew, Bucharyn. Opozycjoniści liczyli na to, że wniosą po 
śmierci Lenina rozkład do szeregów partii bolszewickiej, że wywołają 
rozłam w partii, że zarażą ją niewiarą w sprawę zwycięstwa socja- 
lizmu w ZSRR. W rzeczywistości trockiści usiłowali stworzyć 
w ZSRR polityczną organizację nowej burżuazji, inną partię — par- 
tię odbudowy kapitalizmu. 

Partia zespoliła się pod leninowskim sztandarem wokół swego 
leninowskiego Komitetu Centralnego, wokół tow. Stalina i zadała 
klęskę zarówno trockistom jak ich nowym przyjaciołom w Lenin- 
gradzie — nowej opozycji Zinowjewa—Kamieniewa. 

Po nagromadzeniu sił i środków partia bolszewików doprowa- 
dziła kraj do nowego etapu historycznego — do etapu socjalisty- 
cznego uprzemysłowienia. 



ROZDZIAŁ X 

PARTIA BOLSZEWIKÓW W WALCE O SOCJALISTYCZNE 
UPRZEMYSŁOWIENIE KRAJU 

(Lata 1926—1929) 

I. Trudności w okresie socjalistycznego uprzemysłowienia i walka 
z nimi. Powstanie antypartyjnego bloku trockistowsko-zinowje- 
wowskiego. Antyradzieckie wystąpienia bloku. Klęska bloku. 

Po XIV zjeździe partia poprowadziła energiczną walkę o wcie- 
lenie w życie generalnej linii Władzy Radzieckiej — linii socjalisty- 
cznego uprzemysłowienia kraju. 

W okresie odbudowy zadanie polegało na tym, żeby ożywić 
przede wszystkim rolnictwo, otrzymać od rolnictwa surowce, pro- 
dukty spożywcze i wprawić w ruch — odbudować przemysł, odbudo- 
wać istniejące fabryki. 

Władza Radziecka stosunkowo łatwo uporała się z tymi zada- 
niami. 

Lecz okres odbudowy ujawnił trzy wielkie braki. 
Po pierwsze, w okresie tym miało się do czynienia ze starymi 

fabrykami i z ich starą, zacofaną techniką, z fabrykami, które mogły 
wkrótce stać się nie do użytku. Zadanie polegało na tym, by zaopa- 
trzyć je w nowe urządzenia, oparte na nowej technice. 

Po drugie, w okresie odbudowy miało się do czynienia z takim 
przemysłem, którego podstawa była zbyt ograniczona, ponieważ 
wśród istniejących fabryk brak było dziesiątków i setek fabryk bu- 
dowy maszyn, absolutnie niezbędnych dla kraju, a których nie mię- 



liśmy wówczas i które trzeba było zbudować, bez tych bowiem 
fabryk nie można uważać przemysłu za prawdziwy przemysł. Zada- 
nie polegało na tym, by te fabryki zbudować i wyposażyć w nowo- 
czesną technikę. 

Po trzecie, w okresie odbudowy miało się do czynienia przeważ- 
nie z przemysłem lekkim, który się w tym czasie rozwinął i wkro- 
czył na drogę dalszego rozwoju. Lecz sam rozwój lekkiego przemysłu 
zaczął później napotykać trudności z powodu słabego rozwoju 
przemysłu ciężkiego, nie mówiąc już o innych potrzebach kraju, które 
mógł zaspokoić tylko rozwinięty przemysł ciężki. Zadanie polegało 
na tym, żeby położyć teraz nacisk na przemysł ciężki. 

Wszystkie te nowe zadania powinna była rozstrzygnąć polityka 
socjalistycznego uprzemysłowienia. 

Trzeba było od nowa zbudować cały szereg gałęzi przemysłu, 
których nie było w Rosji carskiej — trzeba było zbudować nowe 
fabryki budowy maszyn, budowy obrabiarek, budowy samochodów, 
fabryki chemiczne, huty metalowe, trzeba było zorganizować własną 
produkcję silników i instalacyj dla elektrowni, zwiększyć wydobycie 
metalu i węgla, tego bowiem wymagała sprawa zwycięstwa socja- 
lizmu w ZSRR. 

Trzeba było stworzyć nowy przemysł obronny — zbudować nowe 
fabryki artyleryjskie, fabryki pocisków, lotnicze, czołgów, karabi- 
nów maszynowych, tego bowiem wymagały interesy obrony ZSRR 
w warunkach otoczenia kapitalistycznego. 

Trzeba było zbudować fabryki traktorów, fabryki nowoczesnych 
maszyn rolniczych i zaopatrzyć rolnictwo w traktory i maszyny rol- 
nicze, ażeby dać milionom drobnych indywidualnych gospodarstw 
chłopskich możność przejścia do wielkiej produkcji kołchozowej, tego 
bowiem wymagały interesy zwycięstwa socjalizmu na wsi. 

Wszystko to powinna była dać polityka uprzemysłowienia, na 
tym bowiem polegało socjalistyczne uprzemysłowienie kraju. 

Rzecz zrozumiała, że tak wielkie budownictwo kapitalne nie 
mogło się obejść bez miliardowych wkładów pieniężnych. Nie można, 
było liczyć na zaciągnięcie pożyczek zagranicznych, bo kraje kapita- 
listyczne odmówiły udzielenia pożyczek. Trzeba było budować włas- 
nymi środkami, bez pomocy z zewnątrz. A kraj nasz był jeszcze 
wówczas niebogaty. 

Na tym polegała wtedy jedna z głównych trudności. 



Kraje kapitalistyczne zazwyczaj tworzyły swój ciężki przemysł 
przy pomocy środków otrzymywanych z zewnątrz: z rabunku ko- 
lonij, z kontrybucyj ściąganych z podbitych ludów, z pożyczek za- 
granicznych. Kraj Rad nie mógł ze względów zasadniczych uciec się 
do takich brudnych źródeł w celu otrzymania środków na uprze- 
mysłowienie, jak rabowanie kolonialnych lub podbitych ludów. Co 
się tyczy pożyczek zagranicznych, to źródło to było dla ZSRR zam- 
knięte, gdyż kraje kapitalistyczne odmówiły mu udzielenia pożyczek. 
Trzeba było znaleźć środki wewnątrz kraju. 

I w ZSRR znalazły się takie środki. Znalazły się w ZSRR takie 
źródła nagromadzenia, jakich nie zna żadne państwo kapitalistyczne. 
Państwo Radzieckie otrzymało do swego rozporządzenia wszystkie 
fabryki, wszystkie grunty, odebrane kapitalistom i obszarnikom przez 
Październikową Rewolucję Socjalistyczną, otrzymało transport, ban- 
ki, handel zagraniczny i wewnętrzny. Zyski państwowych fabryk, 
transportu, handlu, banków szły obecnie nie na potrzeby pasożyt- 
niczej klasy kapitalistów, lecz na dalszą rozbudowę przemysłu. 

Władza Radziecka unieważniła długi carskie, za które lud rok- 
rocznie spłacał setki milionów rubli w złocie samych tylko procentów. 
Znosząc obszarniczą własność ziemską, Władza Radziecka uwolniła 
chłopstwo od corocznego wypłacania obszarnikom czynszu za dzier- 
żawienie ziemi w wysokości około 500 milionów rubli w złocie. 
Uwolnione od wszystkich tych ciężarów chłopstwo mogło dopomóc 
państwu w rozbudowie nowego, potężnego przemysłu. Chłopi byli 
żywotnie zainteresowani w otrzymaniu traktorów i maszyn rol- 
niczych. 

Wszystkie te źródła dochodu były w rozporządzeniu Państwa 
Radzieckiego. Mogły one dać setki milionów i miliardy rubli na 
stworzenie ciężkiego przemysłu. Trzeba było tylko po gospodarsku 
podejść do sprawy i zaprowadzić jak najbezwzględniejszą oszczędność 
w wydatkowaniu pieniędzy, zracjonalizować produkcję, obniżyć 
koszty własne produkcji, zlikwidować nieprodukcyjne wydatki itp. 

Władza Radziecka tak właśnie postąpiła. 
Dzięki systemowi oszczędnościowemu z każdym rokiem zaczęły 

się gromadzić coraz większe sumy na budownictwo kapitalne. Stało 
się możliwe przystąpienie do budowy takich olbrzymich przedsię- 
biorstw, jak Elektrownia Dnieprowska, kolej Turkiestańsko-Sybe- 
ryjska, Stalingradzkie Zakłady Budowy Traktorów, fabryki budowy 



obrabiarek, fabryka samochodów «AMO» («ZIS» — Zakłady imie- 
nia Stalina) itd. 

Jeśli w roku 1926—1927 włożono w przemysł blisko miliard 
rubli, to po trzech latach udało się już włożyć blisko 5 miliardów rubli. 

Sprawa uprzemysłowienia posuwała się naprzód. i 
Kraje kapitalistyczne widziały we wzmocnieniu gospodarki so- 

cjalistycznej w ZSRR niebezpieczeństwo dla istnienia systemu kapi- 
talistycznego. Dlatego też rządy imperialistyczne przedsiębrały wszel- 
kie możliwe kroki dla wywarcia nowego nacisku na ZSRR, wnie- 
sienia zamieszania, udaremnienia lub przynajmniej zahamowania 
sprawy uprzemysłowienia ZSRR. 

W maju 1927 roku zasiadający w rządzie angielskim konserwa- 
tyści («twardogłowi») zorganizowali prowokacyjne najście na «Ar- 
kos» (radzieckie towarzystwo handlu z Anglią). 26 maja 1927 roku 
angielski rząd konserwatywny oznajmił, że Anglia zrywa stosunki 
dyplomatyczne i handlowe z ZSRR. 

7 czerwca 1927 roku w Warszawie białogwardzista rosyjski, po- 
siadający obywatelstwo polskie, zamordował ambasadora ZSRR, 
tow. Wojkowa. 

Jednocześnie angielscy szpiedzy i dywersanci, znajdujący się na 
terytorium ZSRR, rzucili bomby do klubu partyjnego w Lenin- 
gradzie, przy czym raniono około 30 osób. Spośród nich kilka osób 
zostało ciężko rannych. 

Latem 1927 roku prawie jednocześnie odbyły się napady na ra- 
dzieckie poselstwa i przedstawicielstwa handlowe w Berlinie, Pekinie, 
Szanghaju, Tientsinie. 

Stwarzało to dla Władzy Radzieckiej dodatkowe trudności. 
Lecz ZSRR nie uległ naciskowi i z łatwością odparł prowoka- 

cyjne ataki imperialistów i ich agentów. 
Niemniejszych trudności przysparzali partii i Państwu Radziec- 

kiemu trockiści i inni opozycjoniści swoją krecią robotą. Nie na 
próżno mówił wówczas tow. Stalin, że przeciwko Władzy Radziec- 
kiej «tworzy się coś w rodzaju jednolitego frontu od Chamberlaina, 
do Trockiego». Mimo uchwał XIV zjazdu partii i oświadczenia opo- 
zycji o swej lojalności, opozycjoniści nie składali broni. Co więcej — 
jeszcze bardziej wzmocnili swą krecią, rozłamową robotę. 

Latem 1926 roku trockiści i zinowjewowcy łączą się w anty- 
partyjny blok, skupiają wokół bloku resztki wszystkich rozgromio- 



nych grup opozycyjnych i zakładają podstawy swojej antyleninow- 
skiej nielegalnej partii, brutalnie gwałcąc statut partyjny oraz uchwa- 
ły zjazdów partyjnych, zakazujące tworzenia frakcyj. Komitet Cent- 
ralny partii ostrzega, że jeżeli ten antypartyjny blok — podobizna 
znanego mieńszewickiego Bloku Sierpniowego, nie zostanie rozwią- 
zany, to sprawa może się źle skończyć dla jego zwolenników. Zwo- 
lennicy bloku nie zaprzestają jednak swej szkodniczej roboty. 

Na jesieni tegoż roku, w przededniu XV konferencji partyjnej, 
trockiści i zinowjewowcy urządzają wypad — na zebraniach partyj- 
nych w fabrykach Moskwy, Leningradu i innych miast usiłują narzu- 
cić partii nową dyskusję. Zgłaszają przy tym do omówienia przez 
członków partii swoją platformę — kopię zwykłej trockistowsko- 
mieńszewickiej, antyleninowskiej platformy. Członkowie partii dają 
opozycjonistom ostrą odprawę, a gdzieniegdzie — po prostu wypę- 
dzają ich z zebrań. Komitet Centralny znowu ostrzega zwolenników 
bloku, że partia nie może dłużej tolerować ich rozkładowej roboty. 

Opozycjoniści zgłaszają do Komitetu Centralnego oświadczenie 
za podpisem Trockiego, Zinowjewa, Kamieniewa, Sokolnikowa, w 
którym potępiają swoją frakcyjną robotę i obiecują na przyszłość 
zachować lojalność. Pomimo to blok w rzeczywistości istnieje nadal 
i zwolennicy jego nie zaprzestają swej nielegalnej antypartyjnej ro- 
boty. W dalszym ciągu sklecają oni swą antyleninowską partię, za- 
kładają nielegalną drukarnię, zaprowadzają składki członkowskie 
wśród swoich zwolenników, rozpowszechniają swoją platformę. 

W związku z takim zachowaniem się trockistów i zinowje- 
wowców, XV konferencja partyjna (listopad 1926 r.) oraz rozsze- 
rzone plenum Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komu- 
nistycznej (grudzień 1926 r.) omawiają sprawę bloku trockistowsko- 
zinowjewowskiego i w swoich uchwałach piętnują zwolenników bloku 
jako rozłamowców, którzy w swej platformie stoczyli się na mień- 
szewickie pozycje. 

Lecz zwolennicy bloku nie skorzystali i z tej nauki. W r. 1927, w 
chwili zerwania przez konserwatystów angielskich dyplomatycznych 
i handlowych stosunków z ZSRR, trockiści i zinowjewowcy znów 
spotęgowali swoje ataki przeciwko partii. Sfabrykowali nową plat- 
formę antyleninowską, tak zwaną «platformę osiemdziesięciu trzech» 
i zaczęli ją rozpowszechniać wśród członków partii, domagając się 
od Komitetu Centralnego nowej dyskusji ogólnopartyjnej. 



Ze wszystkich platform opozycyjnych była to bodajże platforma 
najbardziej kłamliwa i faryzeuszowska. 

W słowach, tj. w platformie, trockiści i zinowjewowcy nie 
sprzeciwiali się przestrzeganiu uchwał partyjnych i wypowiadali się 
za lojalnością, w rzeczywistości zaś w najbrutalniejszy sposób ła- 
mali uchwały partyjne, naigrawając się z wszelkiej lojalności wobec 
partii i jej Komitetu Centralnego. 

W słowach, tj. w platformie, nie sprzeciwiali się jedności partii 
i wypowiadali się przeciwko rozłamowi, w rzeczywistości zaś w 
najbrutalniejszy sposób naruszali jedność partii, prowadzili linię 
rozłamową i mieli już własną, odrębną, nielegalną partię antyleni- 
nowską, która miała wszystkie dane po temu, by przerosnąć w partię 
antyradziecką, kontrrewolucyjną. 

W słowach, tj. w platformie, wypowiadali się oni za polityką 
uprzemysłowienia, a nawet oskarżali Komitet Centralny o to, że 
przeprowadza uprzemysłowienie w nie dość szybkim tempie, w rze- 
czywistości zaś naigrawali się z uchwały partii w sprawie zwycię- 
stwa socjalizmu w ZSRR, szydzili z polityki socjalistycznego uprze- 
mysłowienia, żądali oddania cudzoziemcom w koncesję całego sze- 
regu fabryk, pokładali główne swe nadzieje w cudzoziemskich kon- 
cesjach kapitalistycznych w ZSRR. 

W słowach, tj. w platformie, wypowiadali się oni za ruchem 
kołchozowym, a nawet oskarżali Komitet Centralny o to, że prze- 
prowadza kolektywizację w nie dość szybkim tempie, w rzeczywi- 
stości zaś szydzili z polityki przyciągania chłopów do budownictwa 
socjalistycznego, głosili, że nieuniknione są «nie dające się rozstrzygnąć 
konflikty» między klasą robotniczą a chłopstwem i pokładali swe 
nadzieje w «kulturalnych dzierżawcach» na wsi, czyli w gospodar- 
stwach kułackich. 

Była to najbardziej kłamliwa platforma ze wszystkich kłamli- 
wych platform opozycji. 

Była ona obliczona na to, by oszukać partię. 
Komitet Centralny odmówił natychmiastowego otwarcia dyskusji 

oświadczając opozycjonistom, że dyskusja może być otwarta tylko 
zgodnie ze statutem partyjnym, to znaczy na dwa miesiące przed 
zjazdem partii. 

W październiku 1927 roku, czyli na dwa miesiące przed XV zja- 
zdem, Komitet Centralny partii oznajmił o otwarciu dyskusji ogól- 



nopartyjnej. Rozpoczęły się zebrania dyskusyjne. Wyniki dyskusji oka- 
zały się dla bloku trockistowsko-zinowjewowskiego aż nader opłakane. . 
Za polityką Komitetu Centralnego głosowało 724 tysiące członków 
partii. Za blokiem trockistów i zinowjewowców — 4 tysiące, czyli 
mniej niż jeden procent. Antypartyjny blok został pobity na głowę. 
Partia przytłaczającą większością jednomyślnie odrzuciła platformę 
bloku. 

Taka była wyraźna wola partii, do której opinii odwołali się 
sami zwolennicy bloku. 

Lecz i ta nauka nie pomogła zwolennikom bloku. Zamiast pod- 
porządkować się woli partii, postanowili oni wole partii pogwałcić. 
Jeszcze przed zakończeniem dyskusji widząc, że czeka ich nieunik- 
niona sromotna przegrana, postanowili uciec się do ostrzejszych form 
walki przeciwko partii i Rządowi Radzieckiemu. Postanowili urzą- 
dzić otwartą demonstrację protestacyjną w Moskwie i Leningradzie. 
Demonstrację swą wyznaczyli na 7 listopada, na dzień rocznicy Re- 
wolucji Październikowej, gdy masy pracujące ZSRR urządzają swoją 
rewolucyjną demonstrację ogólnoludową. Trockiści i zinowjewowcy 
zamierzali więc urządzić równoległą demonstrację. Jak należało ocze- 
kiwać, zwolennikom bloku udało się wyprowadzić na ulicę jedynie 
znikomą garstkę swych nielicznych popleczników. Wraz z ich her- 
sztami zmiotła ich i odrzuciła precz demonstracja ogólnoludową. 

Nie ulegało już teraz wątpliwości, że trockiści i zinowjewowcy 
stoczyli się w antyradzieckie bagno. Jeśli w dyskusji ogólnopartyjnej 
odwoływali się oni do partii przeciwko Komitetowi Centralnemu, 
to tu, podczas swej nędznej demonstracji, wkroczyli na drogę odwo- 
ływania się do wrogich klas przeciwko partii i Państwu Radzieckiemu. 
Stawiając sobie za cel podważenie partii bolszewickiej, z konieczności 
musieli się stoczyć na drogę podważania Państwa Radzieckiego, albo- 
wiem partia bolszewicka i państwo są nierozerwalne w Kraju Ra- 
dzieckim. W ten sposób hersztowie bloku trockistowsko-zinowjewow- 
skiego postawili siebie poza partią, nie można bowiem było dłużej 
tolerować w szeregach partii bolszewickiej ludzi, którzy stoczyli się 
w antyradzieckie bagno. 

14 listopada 1927 r. połączone zebranie Komitetu Centralnego 
i Centralnej Komisji Kontrolującej wydaliło Trockiego i Zinowjewa 
z partii. 



2. Sukcesy socjalistycznego uprzemysłowienia. Nienadążanie rol- 
nictwa. XV zjazd partii. Nastawienie na kolektywizację gospo- 
darki rolnej. Rozgromienie bloku trockistowsko-zinowjewo- 
wskiego. Dwulicowość polityczna. 

Już pod koniec 1927 roku uwidoczniły się decydujące sukcesy 
polityki socjalistycznego uprzemysłowienia. Uprzemysłowienie w 
warunkach nepu przyczyniło się do tego, że kraj w krótkim czasie 
poważnie posunął się naprzód. Przemysł i rolnictwo jako całość 
(włączając leśnictwo i rybołówstwo) nie tylko osiągnęły przedwo- 
jenny poziom produkcji, lecz ten poziom przekroczyły. Ciężar ga- 
tunkowy przemysłu w gospodarce narodowej wzrósł do 42 procent 
osiągając poziom przedwojenny. 

 Szybko posuwał się naprzód rozwój socjalistycznego sektoru 
przemysłu kosztem sektoru prywatnego, wzrastając z 81 procent 
w r. 1924—1925 do 86 procent w r. 1926—1927, podczas gdy ciężar 
gatunkowy sektoru prywatnego w tymże okresie spadł z 19 procent 
do 14 procent. 
 Oznaczało to, że uprzemysłowienie w ZSRR posiada wyraźnie 
zarysowany charakter socjalistyczny, że przemysł ZSRR kroczy dro- 
gą zwycięstwa socjalistycznego systemu produkcji, że w dziedzinie 
przemysłu zagadnienie «kto — kogo» zostało już rozstrzygnięte na 
korzyść socjalizmu. 

Tak samo szybko wypierany był handel prywatny, którego udział 
w sprzedaży detalicznej spadł z 42 procent w roku 1924—1925 do 
32 procent w roku 1926—1927, nie mówiąc już o handlu hurtowym, 
w którym udział przedsiębiorców prywatnych spadł przez ten czas 
z 9 do 5 procent. 

W jeszcze szybszym tempie rozwijał się wielki przemysł socja- 
listyczny, który w ciągu 1927 roku, pierwszego roku po zakończeniu 
okresu odbudowy, dał 18 procent przyrostu produkcji w porówna- 
niu z rokiem poprzednim. Była to rekordowa cyfra przyrostu, nie- 
dostępna dla wielkiego przemysłu najbardziej przodujących krajów 
kapitalistycznych. 

Inaczej miała się rzecz z rolnictwem, zwłaszcza — z gospodarką 
zbożową. Chociaż, na ogół biorąc, rolnictwo przekroczyło już po- 
ziom przedwojenny, lecz ogólna produkcja głównej jego gałęzi — 
gospodarki zbożowej — stanowiła zaledwie 91 procent poziomu 



przedwojennego, towarowa zaś część produkcji zboża, która szła na 
sprzedaż dla zaopatrywania miast, sięgała zaledwie 37 procent po- 
ziomu przedwojennego, przy czym wszystkie dane świadczyły o 
tym, że istnieje niebezpieczeństwo dalszego spadku towarowej pro- 
dukcji zboża. 

Oznaczało to, że rozdrabnianie się dużych gospodarstw towaro- 
wych na wsi na gospodarstwa drobne, drobnych zaś na jeszcze drob- 
niejsze, rozdrabnianie, które się rozpoczęło w roku 1918, trwa w dal- 
szym ciągu, że drobne i najdrobniejsze gospodarstwa chłopskie stają 
się gospodarstwami na wpół naturalnymi, mogącymi dać jedynie 
minimalną ilość zboża towarowego, że gospodarka zbożowa z okresu 
1927 roku, produkując nie o wiele mniej zboża niż gospodarka 
zbożowa z czasów przedwojennych, może jednakże dać na sprzedaż 
dla miast nie o wiele więcej niż trzecią część tej ilości zboża, jaką 
mogła sprzedać przedwojenna gospodarka zbożowa. 

Nie ulegało wątpliwości, że przy takim stanie gospodarki zbożowej 
armia i miasta ZSRR muszą się znaleźć w obliczu chronicznego głodu. 

Był to kryzys gospodarki zbożowej, który musiał pociągnąć za 
sobą kryzys gospodarki hodowlanej. 

Żeby wyjść z tej sytuacji, trzeba było bezwarunkowo przejść 
w rolnictwie do wielkiej produkcji, w której mogłyby znaleźć zasto- 
sowanie traktory i maszyny rolnicze, a która mogłaby podnieść 
kilkakrotnie towarowość gospodarki zbożowej. Kraj miał przed 
sobą dwie możliwości: albo przejść do wielkiej produkcji kapitali- 
stycznej, co oznaczałoby zrujnowanie mas chłopskich, zniweczenie 
sojuszu klasy robotniczej i chłopstwa, wzmocnienie kułactwa i 
porażkę socjalizmu na wsi, albo też wkroczyć na drogę zjednoczenia 
drobnych gospodarstw chłopskich w wielkie gospodarstwa socjali- 
styczne, w kołchozy, mogące wykorzystać traktory i inne nowo- 
czesne maszyny w celu szybkiego podniesienia gospodarki zbożowej 
i jej produkcji towarowej na wyższy poziom. 

Rzecz jasna, że partia bolszewików i Państwo Radzieckie mogły 
obrać tylko tę drugą drogę rozwoju gospodarki rolnej poprzez 
kołchozy. 

Partia opierała się przy tym na następujących wskazówkach 
Lenina dotyczących konieczności przejścia w rolnictwie od drobnych 
gospodarstw chłopskich do wielkiego gospodarstwa zrzeszonego, 
kolektywnego: 



a) «Za pomocą drobnego gospodarstwa nie można wyrwać 
się z biedy» (Lenin, «Przemówienie na I Wszechrosyjskiej Na- 
radzie w sprawie pracy na wsi», Dzielą, wyd. III, t. XXIV, 
str. 540). 

b) « Jeżeli będziemy siedzieli, jak dawniej, na drobnych 
gospodar- 
stwach, choćby nawet jako wolni obywatele na wolnej ziemi, to i 
tak grozi nam niechybna zaglada» (Lenin, «I Wszechrosyjski Zjazd 
delegatów chłopskich», Dzieła, wyd. III, t. XX, str. 417). 

c) «Jeżeli gospodarka chłopska ma możność dalszego rozwoju, 
to trzeba trwale zapewnić również dalszy etap tego rozwoju, a 
dalszy etap polega nieuniknienie na tym, żeby najmniej opła- 
calne i najbardziej zacofane, drobne, odosobnione gospodarstwa 
chłopskie, łącząc się stopniowo, zorganizowały uspołecznione, 
wielkie gospodarstwa rolne» (Lenin, «Przemówienie o podatku 
naturalnym», Dzieła, wyd. III, t. XXVI, str. 299). 

d) «Tylko wtedy, gdy uda się w praktyce wykazać chłopom 
wyższość społecznej, kolektywnej, zrzeszonej, zespołowej uprawy 
roli, tylko wtedy, gdy uda się dopomóc chłopu za pomocą zrzeszo- 
nego, zespołowego gospodarstwa, jedynie wówczas klasa robot- 
nicza, dzierżąca w swych rękach władzę państwową, rzeczy- 
wiście dowiedzie chłopom słuszności swego stanowiska, rzeczy- 
wiście przyciągnie na swoją stronę na dobre i w sposób trwały 
wielomilionowe masy chłopskie» (Lenin, «Przemówienie wygło- 
szone na I zjeździe komun i arteli rolnych», pol. wyd. dwutomowe, 
t. II, str. 628). 

Taka była sytuacja przed XV zjazdem partii. 
XV zjazd partii został otwarty 2 grudnia 1927 roku. Na zjeździe 

obecnych było 898 delegatów z głosem decydującym i 771 z głosem 
doradczym, reprezentujących 887.233 członków partii i 348.957 
kandydatów. 

Tow. Stalin, podkreślając w swym referacie sprawozdawczym 
sukcesy uprzemysłowienia i szybki wzrost przemysłu socjalistycznego, 
postawił przed partią zadanie: 

«Rozszerzać i umacniać nasze decydujące pozycje socjali- 
styczne we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej zarówno 
w mieście jak na wsi, biorąc kurs na zlikwidowanie żywiołów 
kapitalistycznych w gospodarce narodowej». 



Porównując rolnictwo z przemysłem i podkreślając zacofanie 
rolnictwa, zwłaszcza zaś gospodarki zbożowej, co wynikało z roz- 
drobnienia gospodarki rolnej, nie pozwalającego na zastosowanie 
nowoczesnej techniki — tow. Stalin podkreślał, że ten niepokaźny 
stan gospodarki rolnej stwarza groźną sytuację dla całej gospodarki 
narodowej. 

«Gdzież jest wyjście?» — pytał tow. Stalin. 
«Wyjście — odpowiadał tow. Stalin — jest w przejściu od 

drobnych i rozproszonych gospodarstw chłopskich do wielkich i 
zjednoczonych gospodarstw o społecznej uprawie ziemi, w przej- 
ściu do kolektywnej uprawy ziemi na podstawie nowej, wyższej 
techniki. Wyjście polega na tym, by drobne i najdrobniejsze 
gospodarstwa chłopskie stopniowo, lecz nieugięcie, nie w drodze 
przymusu, lecz za pomocą przykładu i przekonywania, jedno- 
czyć w wielkie gospodarstwa o społecznej, zrzeszonej, kolek- 
tywnej uprawie ziemi, z zastosowaniem maszyn rolniczych i 
traktorów, z zastosowaniem naukowych metod intensyfikacji 
rolnictwa. Innego wyjścia nie ma». 

XV zjazd powziął uchwałę o jak najenergiczniejszym rozwijaniu 
kolektywizacji gospodarki rolnej. Zjazd nakreślił plan rozszerzenia 
i umocnienia sieci kołchozów i sowchozów i dał wyraźne wskazówki 
co do sposobów walki o kolektywizację gospodarki rolnej. 

Jednocześnie zjazd dał dyrektywę: 
«Rozwijać w dalszym ciągu ofensywę przeciwko kułactwu 

oraz przedsięwziąć szereg środków ograniczających rozwój ka- 
pitalizmu na wsi i prowadzących gospodarstwo chłopskie w kie- 
runku socjalizmu» (WKP(b) w rezolucjach, cz. II, str. 260). 

Wreszcie, biorąc za punkt wyjścia wzmocnienie pierwiastka pla- 
nowości w gospodarce narodowej oraz mając na względzie organi- 
zację planowej ofensywy socjalizmu przeciwko żywiołom kapitali- 
stycznym na całym froncie gospodarki narodowej, zjazd dał odnoś- 
nym organom dyrektywę ułożenia pierwszego pięcioletniego planu 
gospodarki narodowej. 

Po załatwieniu spraw dotyczących budownictwa socjalistycznego, 
XV zjazd partii przeszedł do sprawy likwidacji bloku trockistowsko- 
zinowjewowskiego. 



Zjazd stwierdził, że «opozycja zerwała z leninizmem pod wzglę- 
dem ideowym, wyrodziła się w grupę mieńszewicką, wkroczyła na 
drogę kapitulacji przed siłami burżuazji międzynarodowej i wewnę- 
trznej i przekształciła się obiektywnie w narzędzie trzeciej siły, skie- 
rowane przeciwko ustrojowi dyktatury proletariackiej» (WKP(b) 
w rezolucjach, cz. II, str. 232). 

Zjazd doszedł do wniosku, że różnice zdań między partią a opo- 
zycją przerosły w różnice programowe, że opozycja trockistowska 
wkroczyła na drogę walki antyradzieckiej. Dlatego też XV zjazd 
oświadczył, że przynależność do opozycji trockistowskiej i głoszenie 
poglądów trockistowskich nie daje się pogodzić z pozostawaniem 
w szeregach partii bolszewickiej. 

Zjazd zaaprobował uchwałę połączonego zebrania Komitetu Cen- 
tralnego i Centralnej Komisji Kontrolującej o wydaleniu z partii 
Trockiego i Zinowjewa i postanowił wydalić z partii wszystkich 
czynnych działaczy bloku trockistowsko-zinowjewowskiego, jak 
Radka, Preobrażenskiego, Rakowskiego, Piatakowa, Sierebriakowa, 
I. Smirnowa, Kamieniewa, Sarkisa, Safarowa, Lifszyca, Mdiwani, 
Smiłgę oraz całą grupę «demokratycznego centralizmu» (Sapronow, 
W. Smirnow, Bogusławski, Drobnis i in.). 

Zwolennicy bloku trockistowsko-zinowjewowskiego, rozbici pod 
względem ideowym i rozgromieni pod względem organizacyjnym, 
stracili ostatnie resztki swych wpływów wśród ludu. 

Wydaleni z partii przeciwnicy leninizmu zaczęli w jakiś czas po 
XV zjeździe partii składać oświadczenia o zerwaniu z trockizmem 
prosząc, by ich przyjęto z powrotem do partii. Oczywiście, partia 
nie mogła jeszcze wówczas wiedzieć, że Trocki, Rakowski, Radek, 
Krestinski, Sokolnikow i inni dawno już są wrogami ludu, szpiegami 
zwerbowanymi przez zagraniczny wywiad szpiegowski, że Kamie- 
niew, Zinowjew, Piatakow i inni nawiązują już łączność z wrogami 
ZSRR w krajach kapitalistycznych celem «współpracy» z nimi prze- 
ciwko narodowi radzieckiemu. Lecz partia była już dostatecznie nau- 
czona doświadczeniem, że po tych ludziach, którzy niejednokrotnie 
w najbardziej odpowiedzialnych chwilach występowali przeciwko 
Leninowi i partii leninowskiej, można się spodziewać wszelkiego 
rodzaju podłości. Dlatego też partia odniosła się do tych oświadczeń 
nieufnie. Celem przedwstępnego wypróbowania szczerości autorów 



oświadczeń uwarunkowała ona przyjęcie ich z powrotem do partii 
następującymi żądaniami: 

a) otwartego potępienia trockizmu jako ideologii antybolszewic- 
kiej i antyradzieckiej; 

b) otwartego uznania polityki partii jako jedynie słusznej; 
c) bezwarunkowego podporządkowania się uchwałom partii i jej 

organów; 
d) odbycia pewnego okresu próby, w ciągu którego partia spraw- 

dza tych, którzy złożyli oświadczenia, a po upływie tego terminu, 
zależnie od wyników sprawdzenia, partia stawia sprawę przyjęcia 
z powrotem do partii każdego z wydalonych z osobna. 

Partia liczyła przy tym na to, że otwarte uznanie tych punktów 
przez wydalonych powinno w każdym razie mieć znaczenie dodatnie 
dla partii, ponieważ rozbije jedność szeregów trockistowsko-zinow- 
jewowskich, wniesie do ich środowiska rozkład, raz jeszcze zademon- 
struje słuszność stanowiska i potęgę partii i da partii możność, w ra- 
zie szczerości autorów oświadczeń — powrócić partii byłych jej pra- 
cowników, w razie zaś nieszczerości — zdemaskować ich wobec 
wszystkich już nie jako ludzi błądzących, lecz jako bezideowych 
karierowiczów, oszukujących klasę robotniczą i skończonych dwuli- 
cowców. 

Większość wydalonych przyjęła postawione przez partię wa- 
runki powrotu do partii i ogłosiła w prasie odpowiednie oświad- 
czenia. 

Partia, oszczędzając ich i nie chcąc ich pozbawić możności stania 
się znów ludźmi partii i klasy robotniczej, przywróciła im prawa 
członków partii. 

Z biegiem czasu wyszło jednakże na jaw, że oświadczenia «czyn- 
nych działaczy» bloku trockistowsko-zinowjewowskiego były, z nie- 
licznymi wyjątkami, oświadczeniami na wskroś kłamliwymi, dwuli- 
cowymi. 

Okazało się, że panowie ci jeszcze przed złożeniem oświadczeń 
przestali stanowić kierunek polityczny, gotowy bronić przed ludem 
swych poglądów, i przeobrazili się w bezideową klikę karierowiczo- 
wską, gotową podeptać na oczach wszystkich resztki swych po- 
glądów, gotową wychwalać wobec wszystkich obce jej poglądy par- 
tyjne, gotową — jak kameleony — przybrać wszelką barwę, byleby 



się utrzymać w partii, w klasie robotniczej, ażeby mieć możność szko- 
dzenia i klasie robotniczej, i jej partii. 

Trockistowsko-zinowjewowscy «czynni działacze» okazali się 
szubrawcami politycznymi, politycznymi dwulicowcami. 

Dwulicowcy polityczni zaczynają zazwyczaj od oszustwa i pro- 
wadzą swoją nikczemną robotę przy pomocy oszukiwania ludu, klasy 
robotniczej, partii klasy robotniczej. Lecz nie można dwulicowców 
politycznych uważać tylko za oszustów. Dwulicowcy polityczni sta- 
nowią bezideową klikę karierowiczów politycznych, którzy dawno 
już stracili zaufanie ludu i którzy usiłują znów wkraść się w zaufa- 
nie przy pomocy oszustwa, przy pomocy przemian kameleonowych, 
przy pomocy szalbierstwa — jakim się tylko da sposobem — byleby 
zachować miano działaczy politycznych. Dwulicowcy polityczni sta- 
nowią wyzutą z zasad klikę karierowiczów politycznych, gotową 
oprzeć się na kim tylko się da, bodajby nawet na elementach krymi- 
nalnych, bodajby nawet na szumowinach społecznych, bodajby nawet 
na zajadłych wrogach ludu — po to, żeby w «odpowiedniej chwili» 
wyleźć znów na arenę polityczną i wsiąść na kark ludowi w charak- 
terze jego «wielkorządców». 

Takimi właśnie dwulicowcami politycznymi okazali się trocki- 
stowsko-zinowjewowscy «czynni działacze». 

3. Ofensywa przeciwko kułactwu. Antypartyjna grupa Bucharyna— 
Rykowa. Uchwalenie pierwszej pięciolatki. Współzawodnictwo 
socjalistyczne. Początek masowego ruchu kołchozowego. 

Agitacja bloku trockistowsko-zinowjewowskiego przeciw poli- 
tyce partii, przeciw budownictwu socjalistycznemu, przeciw kolekty- 
wizacji, zarówno jak i agitacja bucharynowców twierdzących, że 
z kolektywizacji rolnictwa nic nie będzie, że nie należy ruszać kuła- 
ków, ponieważ oni sami «wrosną» w socjalizm, że bogacenie się bur- 
żuazji nie stanowi niebezpieczeństwa dla socjalizmu — cała ta agi- 
tacja znalazła silny oddźwięk wśród żywiołów kapitalistycznych 
w kraju, przede wszystkim zaś wśród kułactwa. Kułacy wiedzieli 
teraz z odgłosów prasy, że nie są odosobnieni, że mają obrońców i 
orędowników w osobach Trockiego, Zinowjewa, Kamieniewa, Bu- 
charyna, Rykowa i innych. Oczywiście okoliczność ta nie mogła nie 



podnieść ducha oporu kułactwa przeciwko polityce Rządu Radziec- 
kiego. I rzeczywiście, kułacy zaczęli stawiać opór coraz silniejszy. 
Kułacy zaczęli masowo odmawiać Państwu Radzieckiemu sprzedaży 
nadwyżek zbożowych, których się u nich nagromadziło niemało. Za- 
częli oni stosować terror przeciwko kołchoźnikom, przeciwko pra- 
cownikom partyjno-radzieckim na wsi, zaczęli podpalać kołchozy i 
państwowe składy zbożowe. 

Partia rozumiała, że dopóki nie zostanie złamany opór kułactwa, 
że dopóki kułactwo nie zostanie pokonane w otwartym boju na 
oczach całego chłopstwa, klasa robotnicza i Armia Czerwona cierpieć 
będą wskutek braku chleba, a ruch kołchozowy wśród chłopów nie 
będzie mógł przybrać masowego charakteru. 

Partia, postępując w myśl dyrektyw XV zjazdu partyjnego, 
przeszła do zdecydowanej ofensywy przeciwko kułactwu. W swej 
ofensywie partia wcielała w życie hasło: opierając się mocno na 
biedocie i wzmacniając sojusz ze średniakiem, poprowadzić zdecy- 
dowaną walkę przeciw kułactwu. W odpowiedzi na odmowę ze 
strony kułactwa sprzedaży państwu nadwyżek zbożowych według 
stałych cen, partia i rząd przedsięwzięły szereg nadzwyczajnych 
środków skierowanych przeciw kułactwu, zastosowały artykuł 107 
kodeksu karnego o konfiskowaniu w drodze sądowej kułakom i spe- 
kulantom nadwyżek zbożowych w razie odmowy sprzedaży tych 
nadwyżek państwu po cenie stałej i udzieliły szeregu ulg biedocie, 
dzięki którym biedota otrzymywała do swego rozporządzenia 25 pro- 
cent skonfiskowanego zboża kułackiego. 

Nadzwyczajne środki odniosły skutek: biedota i średniacy przy- 
łączyli się do zdecydowanej walki przeciw kułactwu, kułactwo zo- 
stało izolowane, opór kułactwa i spekulantów złamano. Pod koniec 
1928 roku Państwo Radzieckie miało już do swego rozporządzenia 
dostateczne zapasy zboża, a ruch kołchozowy posunął się naprzód 
pewniejszym krokiem. 

Tego samego roku wykryto wielką szkodniczą organizacje bur- 
żuazyjnych specjalistów w dzielnicy Szachtyńskiej Donieckiego Za- 
głębia Węglowego. Szkodnicy szachtyńscy byli ściśle związani z by- 
łymi właścicielami przedsiębiorstw — kapitalistami rosyjskimi i cu- 
dzoziemskimi, z szpiegowskim wywiadem wojskowym państw ob- 
cych. Chcieli oni udaremnić rozwój przemysłu socjalistycznego i 
ułatwić przywrócenie kapitalizmu w ZSRR. Szkodnicy rozmyślnie 



organizowali eksploatację kopalń w sposób niewłaściwy, ażeby 
zmniejszyć wydobycie węgla. Psuli maszyny, wentylację, zasypywali, 
wysadzali w powietrze i podpalali kopalnie, fabryki, elektrownie. 
Szkodnicy świadomie hamowali poprawę materialnych warunków 
bytu robotników, naruszali radzieckie ustawy o ochronie pracy. 

Szkodnicy zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Zostali oni 
przez sąd należycie ukarani. 

Komitet Centralny partii polecił wszystkim organizacjom par- 
tyjnym wysnuć naukę ze sprawy szachtyńskiej. Tow. Stalin wska- 
zywał, że bolszewicy pracujący na polu gospodarczym powinni sami 
stać się znawcami techniki wytwarzania, żeby na przyszłość szkod- 
nicy spośród starych specjalistów burżuazyjnych nie mogli ich oszuki- 
wać, że należy przyśpieszyć przygotowanie nowych kadr technicznych 
spośród ludzi należących do klasy robotniczej. 

W myśl postanowienia Komitetu Centralnego udoskonalono 
szkolenie młodych specjalistów w wyższych technicznych zakładach 
naukowych. Zmobilizowano na naukę tysiące partyjników i komso- 
molców oraz ludzi bezpartyjnych, oddanych sprawie klasy robotniczej. 

Aż do chwili kiedy partia przeszła do ofensywy przeciw ku- 
łactwu, póki partia zajęta była likwidacją bloku trockistowsko-zi- 
nowjewowskiego, grupa Bucharyna—Rykowa siedziała na ogół cicho, 
pozostawała w rezerwie sił antypartyjnych, nie decydowała się na 
otwarte popieranie trockistów, a niekiedy występowała nawet wraz 
z partią przeciw trockistom. Gdy partia przystąpiła do ofensywy 
przeciw kułactwu, gdy zastosowała przeciw kułactwu nadzwyczajne 
środki, grupa Bucharyna—Rykowa zrzuciła maskę i zaczęła otwarcie 
występować przeciw polityce partii. Kułacka dusza grupy Bucha- 
ryna—Rykowa nie wytrzymała i zwolennicy tej grupy zaczęli już 
otwarcie występować w obronie kułactwa. Żądali oni zniesienia nad- 
zwyczajnych środków strasząc ludzi naiwnych, że w przeciwnym 
razie może się zacząć «degradacja» (ruch wstecz, upadek, rozkład) 
rolnictwa, twierdząc, że degradacja już się zaczęła. Nie dostrzegając 
rozwoju kołchozów i sowchozów, tych wyższych form gospodarki 
rolnej, a widząc upadek gospodarstwa kułackiego, przedstawiali oni 
degradację gospodarstwa kułackiego jako degradację całego rol- 
nictwa. Żeby sobie stworzyć oparcie teoretyczne, sfabrykowali oni 
śmiechu wartą «teorię wygasania walki klasowej» utrzymując na 
podstawie tej teorii, że im większe sukcesy osiągnie socjalizm w walce 



z żywiołami kapitalistycznymi, tym łagodniejsza będzie walka kla- 
sowa, że walka klasowa wkrótce zupełnie wygaśnie i wróg klasowy 
bez oporu odda wszystkie swoje pozycje, że wobec tego nie ma po- 
trzeby podejmowania ofensywy przeciw kułactwu. W ten sposób wy- 
ciągali oni na nowo swoją zaszarganą burżuazyjną teorię pokojowego 
wrastania kułactwa w socjalizm i deptali znane twierdzenie leni- 
nizmu, w myśl którego opór wroga klasowego będzie przybierał 
formy tym ostrzejsze, im bardziej wróg ten będzie tracił grunt pod 
nogami, im większe sukcesy mieć będzie socjalizm, że walka klasowa 
może «wygasnąć» dopiero po zniszczeniu wroga klasowego. 

Nie trudno było zrozumieć, że w postaci grupy Bucharyna—Ry- 
kowa partia ma do czynienia z grupą prawicowo-oportunistyczną, 
różniącą się od bloku trockistowsko-zinowjewowskiego tylko pod 
względem formy, tylko tym, że trockiści i zinowjewowcy mieli jaką 
taką możność zamaskowania swej kapitulanckiej istoty lewicowymi, 
krzykliwie rewolucyjnymi frazesami o «permanentnej rewolucji», 
podczas gdy grupa Bucharyna—Rykowa, która wystąpiła przeciwko 
partii w związku z przejściem partii do ofensywy na kułactwo, nie 
miała już możności zamaskowania swego kapitulanckiego oblicza i 
zmuszona była bronić reakcyjnych sił naszego kraju, a przede wszyst- 
kim kułactwa — jawnie, bez obsłonek, bez maski. 

Partia rozumiała, że grupa Bucharyna—Rykowa wcześniej czy 
później będzie musiała wyciągnąć rękę do resztek bloku trocki- 
stowsko-zinowjewowskiego dla wspólnej walki przeciwko partii. 

Równocześnie ze swymi wystąpieniami politycznymi grupa Bu- 
charyna—Rykowa prowadziła «robotę» organizacyjną w celu sku- 
pienia swych zwolenników. Za pośrednictwem Bucharyna ściągała 
ona młodzież burżuazyjną, jak Slepkowa, Mareckiego, Ajchenwalda, 
Goldenberga i innych, za pośrednictwem Tomskiego — zbiurokraty- 
zowane wierzchołki związków zawodowych (Mielniczanski, Doga- 
dow i in.), za pośrednictwem Rykowa — zdemoralizowane żywioły 
spośród wierzchołków aparatu radzieckiego (A. Smirnow, Ejsmont, 
W. Szmidt i in.). Do grupy chętnie szli ludzie politycznie zdemorali- 
zowani i nie kryjący się ze swymi nastrojami kapitulanckimi. 

W tym czasie grupa Bucharyna—Rykowa uzyskała poparcie 
wierzchołków moskiewskiej organizacji partyjnej (Ugłanow, Kotów, 
Uchanow, Riutin, Jagoda, Połonski i in.). Przy tym część prawicow- 
ców maskowała się w dalszym ciągu nie występując jawnie przeciw 



linii partyjnej. Na łamach moskiewskiej prasy partyjnej i na zebra- 
niach partyjnych prawicowcy głosili, że konieczne są ustępstwa wo- 
bec kułactwa, że niecelowe jest nakładanie podatków na kułactwo, 
że uprzemysłowienie jest zbyt uciążliwe dla ludu, że budownictwo 
przemysłu ciężkiego jest przedwczesne. Ugłanow występował prze- 
ciwko budowie Dnieprowskiej Elektrowni, żądając przelania środ- 
ków wyasygnowanych na ciężki przemysł do przemysłu lekkiego. 
Ugłanow i inni prawicowi kapitulanci zapewniali, że Moskwa była 
i pozostanie Moskwą perkalików, że nie trzeba w niej budować fa- 
bryk budowy maszyn. 

Moskiewska organizacja partyjna zdemaskowała Ugłanowa i jego 
zwolenników, udzieliła im ostatniego ostrzeżenia i jeszcze mocniej 
zwarła się wokół Komitetu Centralnego partii. Na plenarnym po- 
siedzeniu Moskiewskiego Komitetu WKP(b) w roku 1928 tow. Stalin 
wskazywał na konieczność prowadzenia walki na dwa fronty, ze- 
środkowując ogień przeciw odchyleniu prawicowemu. Prawicowcy, 
mówił tow. Stalin, stanowią agenturę kułaka w partii. 

«Zwycięstwo odchylenia prawicowego w naszej partii roz- 
pętałoby siły kapitalizmu, osłabiłoby rewolucyjne pozycje prole- 
tariatu i zwiększyłoby szansę przywrócenia kapitalizmu w na- 
szym kraju» — mówił tow. Stalin (Zagadnienia leninizmu, 
«Książka», Warszawa 1947 r., str. 194). 

Na początku 1929 roku wyszło na jaw, że Bucharyn z upoważ- 
nienia grupy prawicowych kapitulantów nawiązał za pośrednictwem 
Kamieniewa łączność z trockistami i szykuje porozumienie z nimi 
w celu wspólnej walki przeciwko partii. Komitet Centralny demas- 
kuje tę występną działalność prawicowych kapitulantów i ostrzega 
ich, że sprawa ta może się skończyć opłakanie dla Bucharyna, Ryko- 
wa, Tomskiego i innych. Lecz prawicowi kapitulanci nie zaprzestają 
swej niecnej roboty. Występują oni w Komitecie Centralnym z nową 
antypartyjną platformą — z deklaracją, którą KC potępia. KC po- 
nownie ostrzega ich przypominając im o losie bloku trockistowsko- 
zinowjewowskiego. Mimo to grupa Bucharyna—Rykowa kontynu- 
uje swą antypartyjną działalność. Ryków, Tomski i Bucharyn skła- 
dają w Komitecie Centralnym oświadczenie o podaniu się do dymisji 
chcąc w ten sposób nastraszyć partię. Komitet Centralny potępia tę 
sabotażową politykę dymisyj. Wreszcie listopadowe plenum Komi- 



tetu Centralnego w roku 1929 uznało, że propagowanie poglądów 
oportunistów prawicowych nie daje się pogodzić z przynależnością 
do partii, i poleciło usunąć z Biura Politycznego KC Bucharyna jako 
inicjatora i kierownika prawicowych kapitulantów, Rykowowi zaś, 
Tomskiemu i innym uczestnikom prawicowej opozycji udzieliło po- 
ważnego ostrzeżenia. 

Hersztowie prawicowych kapitulantów, widząc, że sprawa przy- 
biera opłakany obrót, składają oświadczenie o uznaniu swych błędów 
i słuszności linii politycznej partii. 

Prawicowi kapitulanci postanowili chwilowo się cofnąć, żeby 
uchronić swe kadry przed rozgromieniem. 

Na tym kończy się pierwszy etap walki partii z prawicowymi 
kapitulantami. 

Nowe różnice zdań w partii nie uszły uwagi zewnętrznych wro- 
gów ZSRR. Sądząc, że «nowe niesnaski» w partii są oznaką osła- 
bienia partii, czynią oni nową próbę wplątania ZSRR w wojnę i 
udaremnienia dzieła uprzemysłowienia kraju, które nie zapuściło 
jeszcze dość mocnych korzeni. Latem 1929 roku imperialiści orga- 
nizują konflikt Chin z ZSRR, okupację przez militarystów chińskich 
kolei Wschodnio-Chińskiej (która należała do ZSRR) i napad białych 
wojsk chińskich na granice naszego kraju na Dalekim Wschodzie. 
Lecz napad militarystów chińskich został w krótkim czasie zlikwido- 
wany. Militaryści, pobici przez Armię Czerwoną, cofnęli się i kon- 
flikt skończył się zawarciem umowy pokojowej z władzami man- 
dżurskimi. 

Pokojowa polityka ZSRR raz jeszcze zatryumfowała, zatryum- 
fowała mimo wszystko, mimo knowań wrogów zewnętrznych i «nie- 
snasek» wewnątrz partii. 

Wkrótce wznowione zostały stosunki dyplomatyczne i handlowe 
ZSRR z Anglią, zerwane w swoim czasie przez konserwatystów an- 
gielskich. 

Odpierając z powodzeniem ataki wrogów zewnętrznych i we- 
wnętrznych partia prowadziła jednocześnie olbrzymią pracę nad 
rozbudową przemysłu ciężkiego, nad organizowaniem współzawod- 
nictwa socjalistycznego, budownictwa sowchozów i kołchozów, wre- 
szcie — nad przygotowaniem warunków niezbędnych do uchwalenia 
i wcielenia w życie pierwszego pięcioletniego planu gospodarki na- 
rodowej. 



W kwietniu 1929 roku zebrała się XVI konferencja partyjna. 
Najważniejszą ze spraw omawianych na konferencji była sprawa 
pierwszej pięciolatki. Konferencja odrzuciła broniony przez prawi- 
cowych kapitulantów «minimalny» wariant planu pięcioletniego i 
zatwierdziła «optymalny» wariant pięciolatki jako obowiązujący 
we wszelkich warunkach. 

Tak więc partia uchwaliła słynną pierwszą pięciolatkę budow- 
nictwa socjalizmu. 

Według planu pięcioletniego rozmiary wkładów kapitalnych do 
gospodarki narodowej w latach 1928—1933 określone zostały w wy- 
sokości 64,6 miliarda rubli. Z tej sumy projektowano włożyć w prze- 
mysł wraz z elektryfikacją 19 i pół miliarda rubli, w transport — 
10 miliardów rubli, w rolnictwo — 23,2 miliarda rubli. 

Był to olbrzymi plan wyposażenia przemysłu i rolnictwa ZSRR 
w nowoczesne urządzenia techniczne. 

«Podstawowe zadanie pięciolatki — wskazywał tow. Stalin 
— polegało na tym, by stworzyć w naszym kraju taki przemysł, 
który by zdołał uzbroić w nowe urządzenia techniczne i zreor- 
ganizować na podstawie socjalizmu nie tylko cały przemysł, lecz 
również transport, lecz również rolnictwo» (Stalin, Zagadnienia 
leninizmu, «Książka» 1947 r., str. 345). 

Plan ten, mimo całego swego ogromu, nie był jednak dla bolsze- 
wików czymś nieoczekiwanym, czymś zawrotnym. Przygotował go 
cały bieg rozwoju uprzemysłowienia i kolektywizacji. Przygotował en- 
tuzjazm pracy, który ogarnął robotników i chłopów i który znalazł 
swój wyraz we współzawodnictwie socjalistycznym. 

XVI konferencja partyjna uchwaliła tekst odezwy do całego 
ludu pracującego o rozwijaniu współzawodnictwa socjalistycznego. 

Współzawodnictwo socjalistyczne dało świetne przykłady pracy 
i nowego stosunku do pracy. W wielu fabrykach, kołchozach i sow- 
chozach robotnicy i kołchoźnicy uchwalali dla swych przedsiębiorstw 
plany przewyższające plany państwowe. Dali oni przykłady boha- 
terskiej pracy. Wykonywali nie tylko w pełni, lecz z nadwyżką na- 
kreślone przez partię i rząd plany budownictwa socjalistycznego. 
Zmieniły się zapatrywania ludzi na pracę. Praca z przymusowej i 
katorżniczej powinności, jaką była w warunkach kapitalizmu, prze- 



obraziła się «w sprawę honoru, sprawę chwały, sprawę męstwa i bo- 
haterstwa» (Stalin), 

W całym kraju rozwijało się nowe olbrzymie budownictwo prze- 
mysłowe. Rozpoczęły się na szeroką skalę roboty przy budowie Dnie- 
prowskiej Elektrowni Państwowej. W Zagłębiu Donieckim przy- 
stąpiono do budowy Kramatorskich i Gorłowskich Zakładów Prze- 
mysłowych, do rekonstrukcji Ługańskich Zakładów Budowy Paro- 
wozów. Założono nowe kopalnie, postawiono nowe wielkie piece. 
Na Uralu budowano Uralskie Zakłady Budowy Maszyn, kombinaty 
chemiczne Bereznikowski i Solikamski. Przystąpiono do budowy 
Magnitogorskich Zakładów Hutniczych. Budowano wielkie zakłady sa- 
mochodowe w Moskwie oraz w mieście Górki. Budowano olbrzymie 
zakłady traktorowe, zakłady budowy kombajnów, olbrzymią fa- 
brykę maszyn rolniczych w Rostowie nad Donem. Rozszerzano 
drugą bazę węglową Związku Radzieckiego — Zagłębie Kuźnieckie. 
W Stalingradzie, wśród stepów powstały w ciągu II miesięcy olbrzy- 
mie zakłady budowy traktorów. Przy budowie Dnieprowskiej Elek- 
trowni Państwowej i Stalingradzkich Zakładów Traktorowych ro- 
botnicy pobili światowe rekordy wydajności pracy. 

Historia nie znała jeszcze takiego olbrzymiego rozmachu nowego 
budownictwa przemysłowego, nie znała jeszcze takiego patosu no- 
wego budownictwa, takiego bohaterstwa pracy milionowych mas 
klasy robotniczej. 

Był to prawdziwy entuzjazm pracy klasy robotniczej, entuzjazm, 
który rozwinął się na podstawie współzawodnictwa socjalistycznego. 

Chłopi tym razem nie pozostawali w tyle poza robotnikami. Na 
wsi również rozwijać się zaczął niezwykły entuzjazm pracy mas 
chłopskich, budujących kołchozy. Masy chłopskie zaczęły się wy- 
raźnie skłaniać ku kołchozom. Dużą rolę odegrały tu sowchozy i 
stacje maszynowo-traktorowe, wyposażone w traktory i inne ma- 
szyny. Chłopi tłumnie przychodzili do sowchozów, na stacje maszy- 
nowo-traktorowe, przyglądali się funkcjonowaniu traktorów, ma- 
szyn rolniczych, wyrażali swój zachwyt i tuż na miejscu postana- 
wiali — «pójść do kołchozów». Rozbici na drobne i najdrobniejsze 
gospodarstwa indywidualne, pozbawieni jako tako znośnych narzę- 
dzi i siły pociągowej, pozbawieni możności zaorania olbrzymich no- 
wizn, pozbawieni widoków na ulepszenie gospodarki, zahukani nę- 



dzą i osamotnieni, pozostawieni samym sobie — chłopi znaleźli 
wreszcie wyjście, drogę do lepszego życia — w zjednoczeniu drob- 
nych gospodarstw w gospodarstwa kolektywne, w kołchozy — w 
traktorach mogących zaorać każdą «twardą ziemię», każdą no- 
wiznę — w pomocy państwa, które dawało maszyny, pieniądze, 
ludzi, służyło radą — w możności wyzwolenia się spod jarzma ku- 
łaków, których właśnie Rząd Radziecki niedawno rozbił i zgniótł 
ku radości milionowych mas chłopstwa. 

Na tej podstawie rozpoczął się i rozwinął później masowy ruch 
kołchozowy, który wzmógł się zwłaszcza w końcu 1929 roku i który 
wykazał tak niebywale szybkie tempo rozwoju kołchozów, jakiego 
nie znał jeszcze nawet nasz socjalistyczny przemysł. 

W roku 1928 obszar zasianych przez kołchozy gruntów wynosił 
1.390 tysięcy hektarów, w roku 1929 — 4.262 tysiące hektarów, 
w roku zaś 1930 kołchozy miały już możność zaplanowania orki na 
obszarze 15 milionów hektarów. 

«Należy przyznać — mówił tow. Stalin o tempie rozwoju 
kołchozów w swym artykule «Rok wielkiego przełomu» (rok 
1929) — że takiego gwałtownego tempa rozwoju nie zna nawet 
nasz zsocjalizowany wielki przemysł, którego tempo rozwoju 
odznacza się w ogóle ogromnym rozmachem». 

Był to przełom w rozwoju ruchu kołchozowego. 
Był to początek masowego ruchu kołchozowego. 
«Co jest nowego w obecnym ruchu kołchozowym?», zapyty- 

wał tow. Stalin w swym artykule «Rok wielkiego przełomu». 

I odpowiadał: 

«Nowym i decydującym momentem w obecnym ruchu koł- 
chozowym jest to, że do kołchozów wstępują chłopi nie poszcze- 
gólnymi grupami, jak to było przedtem, lecz całymi wsiami, gmi- 
nami, powiatami, a nawet okręgami. A co to znaczy? To znaczy, 
że do kołchozów ruszyl średniak. W tym tkwi podstawa tego 
gruntownego przełomu w rozwoju gospodarki rolnej, przełomu, 
który stanowi jedną z najważniejszych zdobyczy Władzy Ra- 
dzieckiej ...» 

Oznaczało to, że dojrzewa lub też już dojrzało zadanie zlikwidowa- 
nia kułactwa jako klasy na podstawie powszechnej kolektywizacji. 



Krótkie wnioski 

W walce o socjalistyczne uprzemysłowienie kraju partia w la- 
tach 1926—1929 przezwyciężyła ogromne trudności wewnętrzne i 
międzynarodowe. Wysiłki partii i klasy robotniczej doprowadziły 
do zwycięstwa polityki socjalistycznego uprzemysłowienia kraju. 

Zostało rozwiązane w zasadzie jedno z najtrudniejszych zadań 
uprzemysłowienia — zadanie nagromadzenia środków na budow- 
nictwo ciężkiego przemysłu. Założono podwaliny ciężkiego prze- 
mysłu, mogącego uzbroić w nowe urządzenia techniczne całą gospo- 
darkę narodową. 

Uchwalony został pierwszy pięcioletni plan budownictwa socja- 
listycznego. Rozwinięto olbrzymie budownictwo nowych fabryk, 
sowchozów, kołchozów. 

Temu pochodowi ku socjalizmowi towarzyszyło zaostrzenie się 
walki klasowej wewnątrz kraju i zaostrzenie się walki w łonie partii. 
Najważniejszy wynik tej walki — to zgniecenie oporu kułactwa, 
zdemaskowanie kapitulanckiego bloku trockistowsko-zinowjewow- 
skiego jako bloku antyradzieckiego, zdemaskowanie prawicowych 
kapitulantów jako agentury kułackiej, wypędzenie trockistów z par- 
tii, uznanie poglądów trockistów i prawicowych oportunistów za 
nie dające się pogodzić z przynależnością do WKP(b). 

Trockiści, pokonani przez partię bolszewicką pod względem 
ideologicznym, utracili wszelki grunt w klasie robotniczej i przestali 
być prądem politycznym, przekształcając się w wyzutą z zasad 
karierowiczowską klikę oszustów politycznych, w bandę dwulicow- 
ców politycznych. 

Po założeniu podwalin ciężkiego przemysłu partia mobilizuje 
klasę robotniczą i chłopstwo do wykonania pierwszego pięcioletniego 
planu socjalistycznej przebudowy ZSRR. W kraju rozwija się 
współzawodnictwo socjalistyczne milionowych mas pracujących, 
rodzi się potężna fala entuzjazmu pracy, wyrabia się nowa dyscy- 
plina pracy. 

Okres ten kończy się rokiem wielkiego przełomu, który przyniósł 
olbrzymie sukcesy socjalizmu w przemyśle, pierwsze poważne sukce- 
sy w rolnictwie, zwrot średniaka w stronę kołchozów, początek ma- 
sowego ruchu kołchozowego. 



ROZDZIAŁ XI 

PARTIA BOLSZEWIKÓW 
W WALCE O KOLEKTYWIZACJĘ ROLNICTWA 

(Lata 1930—1934) 

I. Sytuacja międzynarodowa w latach 1930—1934. Kryzys ekono- 
miczny w krajach kapitalistycznych. Podbój Mandżurii przez 
Japonię. Dojs'cie faszystów do władzy w Niemczech. Dwa ogniska 
wojny. 

W tym samym okresie, kiedy ZSRR osiągnął poważne sukcesy 
w dziedzinie socjalistycznego uprzemysłowienia kraju i w szybkim 
tempie rozwijał swój przemysł, w krajach kapitalistycznych wybuchł 
w końcu 1929 roku i pogłębił się w ciągu następnych trzech lat nie- 
bywały pod względem siły niszczycielskiej światowy kryzys ekono- 
miczny. Kryzys przemysłowy splótł się z kryzysem w rolnictwie, 
z kryzysem agrarnym, co jeszcze bardziej pogarszało położenie kra- 
jów kapitalistycznych. 

Podczas gdy w ZSRR w ciągu trzech lat kryzysowych (1930— 
1933) produkcja przemysłowa wzrosła przeszło dwukrotnie i w 
roku 1933 stanowiła 201 procent w porównaniu z poziomem ro- 
ku 1929, to produkcja przemysłowa Stanów Zjednoczonych spadła 
w końcu 1933 roku do 65 procent poziomu z roku 1929, produkcja 
przemysłowa Anglii — do 86 procent, Niemiec — do 66 procent, 
Francji — do 77 procent. 

Fakt ten raz jeszcze zademonstrował przewagę socjalistycznego 
systemu gospodarki nad systemem kapitalistycznym. Wykazał on. 



że kraj socjalizmu jest jedynym na świecie krajem nie znającym 
kryzysów ekonomicznych. 

Światowy kryzys ekonomiczny skazał 24 miliony bezrobotnych 
na głód, nędzę, cierpienia. Dziesiątki milionów chłopów cierpiało 
wskutek kryzysu agrarnego. 

Światowy kryzys ekonomiczny jeszcze bardziej zaostrzył prze- 
ciwieństwa między państwami imperialistycznymi, miedzy krajami- 
zwycięzcami a krajami zwyciężonymi, między państwami imperia- 
listycznymi a krajami kolonialnymi i zależnymi, między robotni- 
kami a kapitalistami, między chłopami a obszarnikami. 

Tow. Stalin wskazywał w swym referacie sprawozdawczym na 
XVI zjeździe partii, że burżuazja będzie szukała wyjścia z kryzysu 
ekonomicznego, z jednej strony — w zdławieniu klasy robotniczej 
przez ustanowienie dyktatury faszystowskiej, czyli dyktatury naj- 
bardziej reakcyjnych, najbardziej szowinistycznych, najbardziej im- 
perialistycznych żywiołów kapitalizmu, z drugiej zaś strony — bę- 
dzie szukała wyjścia w rozpętaniu wojny o nowy podział kolonij i 
sfer wpływów kosztem krajów słabych pod względem obronnym. 

Tak też się stało. 
W roku 1932 zwiększyło się niebezpieczeństwo wojny ze strony 

Japonii. Imperialiści japońscy widząc, że mocarstwa europejskie i 
Stany Zjednoczone są w związku z kryzysem ekonomicznym całko- 
wicie pochłonięte swymi sprawami wewnętrznymi, postanowili sko- 
rzystać z okazji i dokonać próby wywarcia nacisku na słabe pod 
względem obronnym Chiny, podbić je i stać się w Chinach panami 
sytuacji. Imperialiści japońscy, nie wypowiadając wojny Chinom 
i oszukańczo wykorzystując wywołane przez nich samych «incy- 
denty miejscowe», wprowadzili w złodziejski sposób wojska do 
Mandżurii. Wojska japońskie całkowicie zagarnęły Mandżurię przy- 
gotowując sobie wygodne pozycje dla zaboru Chin północnych i dla 
napadu na ZSRR. Aby uzyskać swobodę działania, Japonia wystą- 
piła z Ligi Narodów i zaczęła się usilnie zbroić. 

Wypadki te skłoniły Stany Zjednoczone, Anglię, Francję do 
zwiększenia swych zbrojeń morskich na Dalekim Wschodzie. Japonia 
otwarcie wytknęła sobie cel: opanowanie Chin i wyparcie stamtąd 
europejsko-amerykańskich mocarstw imperialistycznych. Te ostatnie 
odpowiedziały na to powiększeniem swych zbrojeń. 



Lecz Japonia stawiała sobie jeszcze inny cel — podbój radziec- 
kiego Dalekiego Wschodu. Rzecz zrozumiała, że ZSRR wobec takiego 
niebezpieczeństwa nie mógł być obojętny i zaczął usilnie wzmacniać 
zdolność obronną radzieckiego Dalekiego Wschodu. 

Tak więc sfaszyzowani imperialiści japońscy rozniecili na Da- 
lekim Wschodzie pierwsze ognisko wojny. 

Kryzys ekonomiczny zaostrzył przeciwieństwa kapitalizmu nie 
tylko na Dalekim Wschodzie. Zaostrzył on je również w Europie. 
Przewlekający się kryzys w przemyśle i rolnictwie, olbrzymie bezro- 
bocie i coraz większa niepewność bytu klas nieposiadających spotę- 
gowały niezadowolenie robotników i chłopów. Niezadowolenie prze- 
rastało w rewolucyjne wrzenie klasy robotniczej. Niezadowolenie 
spotęgowało się szczególnie w Niemczech — w kraju ekonomicznie 
wyczerpanym przez wojnę, kontrybucje wypłacane angielsko-fran- 
cuskim zwycięzcom oraz przez kryzys ekonomiczny w kraju, w któ- 
rym klasa robotnicza jęczała pod jarzmem burżuazji własnej oraz 
obcej, angielsko-francuskiej. Świadczyło o tym wymownie sześć mi- 
lionów głosów, jakie otrzymała Komunistyczna Partia Niemiec pod- 
czas ostatnich wyborów do Reichstagu przed dojściem do władzy 
faszystów. Burżuazja niemiecka widziała, że wolności burżuazyjno- 
demokratyczne, jakie jeszcze pozostały w Niemczech, mogą jej spła- 
tać złośliwego figla, że klasa robotnicza może wykorzystać te wol- 
ności dla spotęgowania ruchu rewolucyjnego. Dlatego też burżuazja 
niemiecka zdecydowała, że dla zachowania w Niemczech władzy 
burżuazyjnej istnieje tylko jeden środek — zniszczenie wolności 
burżuazyjnych, sprowadzenie do zera roli parlamentu (Reichstagu) 
i ustanowienie terrorystycznej dyktatury burżuazyjno-nacjonalisty- 
cznej, która by potrafiła zdusić klasę robotniczą i znaleźć oparcie 
wśród mas drobnomieszczańskich, dążących do rewanżu. Powołała 
więc do władzy partię faszystowską, nazywającą siebie w celu oszu- 
kania ludu partią narodowo-socjalistyczną, dobrze wiedząc, że par- 
tia faszystowska jest, po pierwsze, najbardziej reakcyjną i wrogą 
wobec klasy robotniczej częścią burżuazji imperialistycznej i po 
drugie — partią najbardziej dążącą do rewanżu, mogącą pociągnąć 
za sobą milionowe masy nacjonalistycznie nastrojonego drobnomie- 
szczaństwa. Dopomogli w tym burżuazji zdrajcy klasy robotniczej 
— przywódcy socjaldemokracji niemieckiej, którzy swą ugodowa 
polityką utorowali drogę faszyzmowi. 



Takie były warunki, które się złożyły na dojście do władzy 
faszystów niemieckich w roku 1933. 

Analizując wypadki w Niemczech tow. Stalin mówił w swym 
referacie sprawozdawczym na XVII zjeździe partii: 

«Zwycięstwo faszyzmu w Niemczech należy rozpatrywać nie 
tylko jako objaw słabości klasy robotniczej i wynik zdrad popeł- 
nionych wobec klasy robotniczej przez socjaldemokrację, która 
utorowała drogę faszyzmowi. Zwycięstwo faszyzmu należy roz- 
patrywać również jako objaw słabości burżuazji, jako objaw 
tego, że burżuazja nie jest już w stanie sprawować władzy przy 
pomocy starych metod parlamentaryzmu i demokracji burżua- 
zyjnej, wskutek czego zmuszona jest uciekać się w polityce we- 
wnętrznej do terrorystycznych metod rządzenia ...» (Stalin, Za- 
gadnienia leninizmu, «Książka» 1947 r., str. 400—401). 

Swoją politykę wewnętrzną faszyści niemieccy oznaczyli pod- 
paleniem Reichstagu, bestialskim zdławieniem klasy robotniczej, 
zburzeniem organizacyj klasy robotniczej, zniesieniem wolności bur- 
żuazyjno-demokratycznych. Swoją politykę zewnętrzną oznaczyli 
wystąpieniem z Ligi Narodów i jawnym szykowaniem się do wojny o 
zmianę przemocą granic państw europejskich na korzyść Niemiec. 

Tak więc faszyści niemieccy rozniecili w centrum Europy dru- 
gie ognisko wojny. 

Rzecz prosta, że ZSRR nie mógł być obojętny wobec tak po- 
ważnego faktu. Zaczął on bacznie śledzić bieg wypadków na Za- 
chodzie, umacniając zdolność obronną kraju na jego granicach za- 
chodnich. 

2. Przejście od polityki ograniczenia żywiołów kułackich do poli- 
tyki likwidacji kułactwa jako klasy. Walka z wypaczaniem poli- 
tyki partii w ruchu kołchozowym. Ofensywa na całym froncie 
przeciw elementom kapitalistycznym. XVI zjazd partii. 

Masowe wstępowanie chłopów do kołchozów w latach 1929—30 
było wynikiem całej poprzedniej pracy partii i rządu. Rozwój prze- 
mysłu socjalistycznego, który zaczął masowo wytwarzać traktory 
i maszyny rolnicze; zdecydowana walka z kułactwem w czasie kam- 



panij zakupów zboża w latach 1928 i 1929; rozwój spółdzielczości 
rolniczej, stopniowo wdrażającej chłopów do gospodarki kolektywnej; 
dodatnie doświadczenie pierwszych kołchozów i sowchozów — wszy- 
stko to przygotowało przejście do powszechnej kolektywizacji, przy- 
gotowało wstępowanie chłopów do kołchozów całymi wsiami, po- 
wiatami, okręgami. 

Przejście do powszechnej kolektywizacji odbywało się nie w trybie 
zwyczajnego i pokojowego wstępowania podstawowych mas chłop- 
stwa do kołchozów, lecz w trybie masowej walki chłopów przeciw 
kułakom. Kolektywizacja powszechna oznaczała przejście całej 
przyległej do wsi ziemi w ręce kołchozu. Ale znaczna część 
tej ziemi znajdowała się w rękach kułaków — dlatego też chłopi 
przepędzali kułaków z ziemi, rozkułaczali ich, odbierali im bydło, 
maszyny i żądali od Władzy Radzieckiej aresztowania i wysiedlenia 
kułaków. 

A zatem powszechna kolektywizacja oznaczała likwidację 
kułactwa. 

Była to polityka likwidacji kułactwa jako klasy na podstawie 
powszechnej kolektywizacji. 

ZSRR posiadał już wtedy dostateczną podstawę materialną, aby 
skończyć z kułactwem, złamać jego opór, zlikwidować je jako klasę 
i zastąpić jego produkcję produkcją kołchozów i sowchozów. 

Jeszcze w roku 1927 kułacy produkowali przeszło 600 milionów 
pudów zboża, z czego zboża towarowego dawali około 130 milionów 
pudów. Kołchozy zaś i sowchozy zdołały w roku 1927 dać zaledwie 
35 milionów pudów zboża towarowego. W roku 1929, dzięki zdecy- 
dowanemu nastawieniu partii bolszewickiej na rozwój sowchozów i 
kołchozów oraz dzięki sukcesom socjalistycznego przemysłu, który 
zaopatrywał wieś w traktory i maszyny rolnicze, kołchozy i sowchozy 
stały się poważną siłą. Kołchozy i sowchozy wyprodukowały już 
owego roku co najmniej 400 milionów pudów zboża, z czego zboża 
towarowego dały już przeszło 130 milionów pudów, czyli więcej 
niż kułacy w roku 1927. W roku zaś 1930 kołchozy i sowchozy 
powinny były dać i rzeczywiście dały przeszło 400 milionów pudów 
zboża towarowego, czyli bez porównania więcej, niż dawało kułactwo 
w roku 1927. 

Tak więc przesunięcie się sił klasowych w ekonomice kraju oraz 
istnienie podstaw materialnych, niezbędnych do zastąpienia kułackiej 



produkcji zboża przez produkcję kołchozów i sowchozów, dało partii 
bolszewickiej możność przejścia od polityki ograniczenia kułactwa 
do nowej polityki, do polityki likwidacji kułactwa jako klasy na 
podstawie powszechnej kolektywizacji. 

Aż do roku 1929 Władza Radziecka stosowała politykę ograni- 
czenia kułactwa. Władza Radziecka nakładała na kułaka zwięk- 
szony podatek, żądała odeń sprzedaży państwu zboża po cenie 
stałej, ograniczała do określonych rozmiarów użytkowanie ziemi przez 
kułaków ustawą o dzierżawieniu ziemi, ograniczała wielkość gospo- 
darstwa kułackiego ustawą o stosowaniu pracy najemnej w indywi- 
dualnym gospodarstwie chłopskim. Lecz nie prowadziła jeszcze poli- 
tyki likwidacji kułactwa, ustawy bowiem o dzierżawieniu ziemi i 
pracy najemnej pozwalały na istnienie kułactwa, zakaz zaś roz- 
kułaczania dawał pod tym względem pewną gwarancję. Polityka ta 
prowadziła do hamowania wzrostu kułactwa, do wypierania i rujno- 
wania poszczególnych warstw kułactwa, które nie mogły się utrzymać 
przy tych ograniczeniach. Lecz nie niszczyła ona gospodarczych pod- 
staw kułactwa jako klasy, nie prowadziła do likwidacji kułactwa. 
Była to polityka ograniczenia, nie zaś likwidacji kułactwa. Była ona 
konieczna do pewnego czasu, dopóki kołchozy i sowchozy były jeszcze 
słabe i nie mogły zastąpić swą własną produkcją kułackiej produkcji 
zbożowej. 

W końcu 1929 roku, w związku ze wzrostem kołchozów i sow- 
chozów, Władza Radziecka dokonała radykalnego zwrotu ku innej 
polityce. Przeszła ona do polityki likwidacji, do polityki zniesienia 
kułactwa jako klasy. Skasowała ustawy o dzierżawieniu ziemi i 
pracy najemnej, pozbawiając w ten sposób kułactwo zarówno ziemi 
jak robotników najemnych. Zniosła zakaz rozkułaczania. Zezwoliła 
chłopom na konfiskowanie na rzecz kołchozów kułackiego bydła, 
maszyn i pozostałego inwentarza. Kułactwo zostało wywłaszczone. 
Zostało ono wywłaszczone, podobnie jak wywłaszczeni zostali w roku 
1918 kapitaliści w dziedzinie przemysłu, z tą jednak różnicą, że 
kułackie środki produkcji przeszły tym razem nie w ręce państwa, 
lecz w ręce zrzeszonych chłopów, w ręce kołchozów. 

Był to nadzwyczaj głęboki przewrót rewolucyjny, skok z daw- 
nego jakościowego stanu społeczeństwa do nowego stanu jakościo- 
wego, równoznaczny w swych skutkach z przewrotem rewolucyjnym 
w październiku 1917 roku. 



Swoistość tej rewolucji polegała na tym, że została ona dokonana 
z góry, z inicjatywy władzy państwowej, przy bezpośrednim po- 
parciu z dołu, ze strony milionowych mas chłopskich, które walczyły 
przeciw jarzmu kułackiemu o wolne życie kołchozowe. 

Rewolucja ta za jednym zamachem rozstrzygnęła trzy zasadnicze 
sprawy budownictwa socjalistycznego: 

a) Zlikwidowała ona najliczniejszą klasę wyzyskiwaczy w na- 
szym kraju, klasę kułaków, filar odbudowy kapitalizmu; 

b) Przewekslowała najliczniejszą w naszym kraju klasę pracu- 
jącą, klasę chłopów, z torów gospodarki indywidualnej, rodzącej 
kapitalizm, na tory gospodarki społecznej, kołchozowej, socjali- 
stycznej; 

c) Dała ona Władzy Radzieckiej podstawę socjalistyczną w naj- 
bardziej rozległej i życiowo niezbędnej, lecz jednocześnie najbardziej 
zacofanej gałęzi gospodarstwa narodowego — w rolnictwie. 

Tym samym zniszczone zostały wewnątrz kraju ostatnie źródła 
odbudowy kapitalizmu i jednocześnie stworzone zostały nowe, decy- 
dujące warunki, niezbędne do zbudowania narodowej gospodarki 
socjalistycznej. 

Uzasadniając politykę likwidacji kułactwa jako klasy i pod- 
kreślając wyniki masowego ruchu chłopów na rzecz powszechnej 
kolektywizacji, tow. Stalin pisał w roku 1929: 

«Wali się i w proch się obraca ostatnia nadzieja kapitalistów 
całego świata, marzących o przywróceniu kapitalizmu w ZSRR 
— «święta zasada własności prywatnej». Chłopi, których kapi- 
taliści uważają za materiał użyźniający grunt dla kapitalizmu, 
masowo porzucają wychwalany sztandar «własności prywatnej» 
i przechodzą na tory kolektywizmu, na tory socjalizmu. Pryska 
ostatnia nadzieja na przywrócenie kapitalizmu» (Stalin, Zagad- 
nienia leninizmu, «Książka» 1947 r., str. 255). 

Polityka likwidacji kułactwa jako klasy została potwierdzona 
w historycznym postanowieniu Komitetu Centralnego WKP(b) z 
dnia 5 stycznia 1930 roku «O tempie kolektywizacji i sposobach 
udzielenia przez państwo pomocy budownictwu kołchozowemu». 
Postanowienie uwzględniało całą różnorodność warunków oraz 
niejednakowy stopień przygotowania do kolektywizacji w różnych 
okręgach ZSRR. 



Ustalone zostało różne tempo kolektywizacji. Komitet Centralny 
WKP(b) podzielił okręgi ZSRR z punktu widzenia tempa kolek- 
tywizacji na trzy grupy. 

Do pierwszej grupy zaliczone zostały najważniejsze okręgi zbo- 
żowe, najbardziej przygotowane do kolektywizacji, posiadające 
więcej traktorów, więcej sowchozów, więcej doświadczenia w walce 
z kułactwem z czasów ubiegłych kampanii zakupów zboża — Kaukaz 
Północny (Kubań, Don, Terek), Wołga Środkowa, Wołga Dolna. 
Dla tej grupy okręgów zbożowych Komitet Centralny proponował 
zakończenie w zasadzie kolektywizacji na wiosnę 1931 roku. 

Druga grupa okręgów zbożowych, do której wchodziła Ukraina, 
Centralny Obwód Czarnoziemny, Syberia, Ural, Kazachstan i inne 
okręgi zbożowe, mogła w zasadzie zakończyć kolektywizację na 
wiosnę 1932 roku. 

Pozostałe obwody, kraje i republiki (obwód moskiewski, Zakau- 
kazie, Republiki Środkowo-Azjatyckie itd.) mogły przedłużyć termin 
kolektywizacji do końca pięciolatki, czyli do 1933 roku. 

W związku z wzrastającym tempem kolektywizacji Komitet 
Centralny partii uznał za niezbędne jeszcze bardziej przyśpieszyć 
budowę fabryk produkujących traktory, kombajny, przyczepny 
inwentarz traktorowy itp. Jednocześnie KC żądał «zdecydowanej 
walki z tendencjami niedoceniania roli końskiej siły pociągowej na 
danym stadium ruchu kołchozowego, tendencjami prowadzącymi do 
marnowania i wyprzedaży koni». 

Na rok 1929—1930 kredyty dla kołchozów zwiększone zostały 
w dwójnasób (do 500 milionów rubli). 

Zagwarantowano przeprowadzenie na koszt państwa robót przy 
wydzielaniu gruntów kołchozom. 

Postanowienie zawierało niezmiernie ważną wskazówkę, że 
główną formą ruchu kołchozowego na danym etapie jest artel rol- 
niczy, w którym uspołecznia się tylko podstawowe środki produkcji. 

Komitet Centralny z naciskiem przestrzegał organizacje partyjne 
«przed wszelkim «dekretowaniem» z góry ruchu kołchozowego, co 
mogłoby stworzyć niebezpieczeństwo zastąpienia prawdziwie socja- 
listycznego współzawodnictwa w dziedzinie organizacji kołchozów — 
zabawą w kolektywizację» (WKP(b) w rezolucjach, cz. II, str. 662). 

To postanowienie KC wprowadziło jasność do sprawy wcielania 
w życie nowej polityki partii na wsi. 



Na podstawie polityki likwidacji kułactwa i urzeczywist- 
nienia powszechnej kolektywizacji rozwinął się potężny ruch koł- 
chozowy. Chłopi wstępowali do kołchozów całymi wsiami i po- 
wiatami, zmiatając z drogi kułactwo, wyzwalając się spod jarzma 
kułackiegoe 

Lecz na równi z olbrzymimi sukcesami kolektywizacji zaczęły 
wkrótce wychodzić na jaw również braki w działalności praktycznej 
pracowników partyjnych, zaczęło wychodzić na jaw wypaczanie 
polityki partyjnej w budownictwie kołchozów. Mimo że Komitet 
Centralny ostrzegał przed upajaniem się sukcesami kolektywizacji, 
wielu pracowników partyjnych zaczęło sztucznie forsować kolek- 
tywizację nie licząc się z warunkami miejsca i czasu, nie licząc się 
ze stopniem przygotowania chłopów do wstąpienia do kołchozów. 

Wyszło na jaw, że naruszano zasadę dobrowolności w budow- 
nictwie kołchozów. W całym szeregu miejsc przy wstępowaniu do 
kołchozów stosowano zamiast dobrowolności przymus grożąc «roz- 
kułaczeniem», pozbawieniem praw wyborczych itd. 

W szeregu rejonów pracę przygotowawczą oraz cierpliwe wyjaś- 
nianie zasad polityki partyjnej w dziedzinie kolektywizacji zastę- 
powano biurokratycznym, urzędniczym dekretowaniem z góry 
wyolbrzymionych danych liczbowych o rzekomo stworzonych kołcho- 
zach, sztucznym wyolbrzymianiem procentu kolektywizacji. 

Wbrew wskazówkom Komitetu Centralnego, że podstawowym 
ogniwem ruchu kołchozowego jest artel rolniczy, w którym uspo- 
łecznione zostają tylko podstawowe środki produkcji, w całym 
szeregu miejscowości dokonywano niedorzecznego przeskakiwania 
przez artel do komuny, uspołeczniano budynki mieszkalne, nieto- 
warowe — służące do zaspokojenia potrzeb osobistych — bydło 
mleczne, drobne zwierzęta gospodarskie, drób itd. 

W niektórych obwodach pracownicy piastujący stanowiska kiero- 
wnicze, dając się porwać uniesieniu z powodu pierwszych sukcesów 
kolektywizacji, naruszali wyraźne wskazówki Komitetu Centralnego 
co do tempa i terminów kolektywizacji. Obwód moskiewski, w pogoni 
za wyolbrzymionymi liczbami, orientował swoich pracowników na 
zakończenie kolektywizacji na wiosnę 1930 roku, chociaż miał do 
swego rozporządzenia co najmniej trzy lata (koniec 1932 roku). 
Jeszcze poważniejszego naruszenia dyrektyw dopuszczono się na 
Zakaukaziu i w Azji Środkowej. 



Kułacy i ich poplecznicy wykorzystali to zagalopowanie się w 
celach prowokacyjnych. Występowali oni z propozycją zorganizo- 
wania komun zamiast arteli rolniczych, z propozycją natychmiasto- 
wego uspołecznienia budynków mieszkalnych, drobnych zwierząt 
gospodarskich, drobiu. Jednocześnie kułactwo prowadziło agitację 
na rzecz wyrzynania bydła przed wstąpieniem do kołchozu, za- 
pewniając chłopów, że w kołchozie bydło «i tak zabiorą». Wróg 
klasowy liczył na to, że wypaczenia i błędy popełnione przez orga- 
nizacje miejscowe w trakcie kolektywizacji wywołają rozjątrzenie 
wśród chłopów, wywołają bunty przeciwko Władzy Radzieckiej. 

Wskutek błędów popełnionych przez organizacje partyjne oraz 
jawnych prowokacyjnych działań wroga klasowego, w drugiej po- 
łowie lutego 1930 roku, na tle niewątpliwych ogólnych sukcesów 
kolektywizacji pojawiły się w szeregu dzielnic niebezpieczne oznaki 
poważnego niezadowolenia chłopów. Gdzieniegdzie udało się nawet 
kułakom i ich agentom podburzyć chłopów do otwartych wystąpień 
antyradzieckich. 

Po otrzymaniu szeregu niepokojących sygnałów o wypaczaniu 
linii partyjnej, co groziło załamaniem się kolektywizacji, Komitet 
Centralny bezzwłocznie przystąpił do naprawy istniejącego stanu 
rzeczy, skierowując kadry partyjne na tory jak najszybszego napra- 
wienia popełnionych błędów. 2 marca 1930 roku został na mocy po- 
stanowienia Komitetu Centralnego ogłoszony artykuł tow. Stalina 
«Zawrót głowy od sukcesów». W artykule tym upomniano wszyst- 
kich tych, którzy, dając się porwać uniesieniu z powodu sukcesów ko- 
lektywizacji, popełnili poważne błędy i odstąpili od linii partyjnej, 
wszystkich tych, którzy usiłowali poprowadzić chłopów na drogę 
kołchozową środkami nacisku administracyjnego. Artykuł z całą 
siłą podkreślał zasadę dobrowolności w tworzeniu kołchozów i wska- 
zywał na konieczność brania pod uwagę przy określaniu tempa i me- 
tod kolektywizacji różnorodności warunków w różnych dzielnicach 
ZSRR. Tow. Stalin przypominał, że podstawowym ogniwem ruchu 
kołchozowego jest artel rolniczy, w którym uspołecznia się tylko 
podstawowe środki produkcji, przeważnie związane z gospodarką 
zbożową, nie uspołecznia się natomiast ziemi przyzagrodowej, budyn- 
ków mieszkalnych, części krów ani też drobnych zwierząt gospodar- 
skich, drobiu itd. 



Artykuł tow. Stalina miał olbrzymie znaczenie polityczne. Artykuł 
ten pomógł organizacjom partyjnym w naprawieniu błędów i zadał 
stanowczy cios wrogom Władzy Radzieckiej, którzy żywili nadzieję, 
że na gruncie wypaczeń uda im się podburzyć chłopstwo przeciwko 
Władzy Radzieckiej. Szerokie masy chłopskie przekonały się, że linia 
partii bolszewickiej nie ma nic wspólnego z niedorzecznymi «lewico- 
wymi» wypaczeniami, jakich się dopuściły organizacje lokalne. Arty- 
kuł uspokoił masy chłopskie. 

Aby zapoczątkowane przez artykuł tow. Stalina naprawianie 
wypaczeń i błędów doprowadzić do końca, KC WKP(b) postanowił 
jeszcze raz potępić te błędy i ogłosił 15 marca 1930 roku swą uchwałę 
«O walce z wypaczaniem linii partyjnej w ruchu kołchozowym». 

W uchwale tej szczegółowo rozpatrzono popełnione błędy, które 
były wynikiem odstępstwa od leninowsko-stalinowskiej linii partyjnej, 
wynikiem wyraźnego pogwałcenia dyrektyw partyjnych. 

Komitet Centralny wskazywał, że praktyka «lewicowych» wypa- 
czeń jest bezpośrednią pomocą dla wroga klasowego. 

Komitet Centralny polecał, aby: «pracowników, którzy nie umie- 
ją lub nie chcą poprowadzić zdecydowanej walki z wypaczaniem 
linii partyjnej, usuwać z zajmowanych stanowisk i zastępować przez 
innych» (WKP(b) w rezolucjach, cz. II, str. 663). 

Komitet Centralny zmienił kierownictwo niektórych obwodo- 
wych i krajowych organizacji partyjnych (obwód moskiewski, Za- 
kaukazie), które dopuściły do popełnienia błędów politycznych i nie 
potrafiły ich naprawić. 

3 kwietnia 1930 roku ogłoszony został artykuł tow. Stalina «Od- 
powiedź towarzyszom kołchoźnikom». Artykuł wskazywał na źródło 
błędów w kwestii chłopskiej oraz na główne błędy w ruchu kołcho- 
zowym: niewłaściwe podejście do średniaka, naruszanie leninowskiej 
zasady dobrowolności przy budowaniu kołchozów, naruszanie leni- 
nowskiej zasady uwzględniania różnorodności warunków w różnych 
obwodach ZSRR, przeskakiwanie przez artel do komuny. 

W wyniku wszystkich tych posunięć partia zdołała zlikwidować 
wypaczenia, jakich dopuścili się w szeregu dzielnic miejscowi pra- 
cownicy. 

Potrzebna była cała nieugiętość Komitetu Centralnego, jego 
umiejętność pójścia przeciwko prądowi, żeby w porę skierować na 



właściwą drogę znaczną część kadr partyjnych, która w nadmiernym 
uniesieniu z powodu sukcesów staczała się na łeb, na szyję na dół 
odstępując od linii partyjnej. 

Partia zlikwidowała wypaczenia linii partyjnej w ruchu kołcho- 
zowym. 

Na tej podstawie utrwalone zostały sukcesy ruchu kołchozowego. 
Na tej podstawie przygotowano grunt do nowego potężnego roz- 

woju ruchu kołchozowego. 
Zanim partia przeszła do polityki likwidacji kułactwa jako klasy, 

poważna ofensywa przeciwko żywiołom kapitalistycznym, mająca 
na celu ich zlikwidowanie, odbywała się głównie w miastach, w prze- 
myśle. Rolnictwo, wieś na razie pozostawały w tyle za przemysłem, 
za miastem. Wskutek tego ofensywa miała charakter jednostronny, 
niepełny, niepowszechny. Teraz jednak, gdy zacofanie wsi stawało 
się rzeczą przeszłości, gdy walka chłopstwa o zlikwidowanie 
kułactwa zarysowała się zupełnie wyraźnie i partia przeszła do 
polityki likwidacji kułactwa — ofensywa przeciwko żywiołom 
kapitalistycznym nabrała charakteru powszechnego, jednostronna 
ofensywa przekształciła się w ofensywę na całym froncie. W chwili 
gdy zbierał się XVI zjazd partii, powszechna ofensywa na żywioły 
kapitalistyczne rozwijała się już na całej linii. 

XVI zjazd partii zebrał się 26 czerwca 1930 roku. Na zjeździe 
obecnych było 1.268 delegatów z głosem decydującym i 891 z głosem 
doradczym, reprezentujących 1.260.874 członków partii i 711.609 
kandydatów. 

XVI zjazd partii wszedł do historii partii jako «zjazd rozwinię- 
tej ofensywy socjalizmu na całym froncie, likwidacji kułactwa jako 
klasy i wcielenia w życie powszechnej kolektywizacji» (Stalin). 

W referacie sprawozdawczym Komitetu Centralnego tow. Stalin 
wykazał, jak wielkie zwycięstwo osiągnęła partia bolszewicka roz- 
wijając ofensywę socjalistyczną. 

W dziedzinie uprzemysłowienia socjalistycznego ciężar gatunkowy 
przemysłu w całokształcie produkcji gospodarki narodowej miał już 
w wyniku tej ofensywy przewagę nad ciężarem gatunkowym rol- 
nictwa. W roku gospodarczym 1929—30 przemysł dał już co naj- 
mniej 53 procent ogólnej produkcji całej gospodarki narodowej, 
rolnictwo zaś — około 47 procent. 



Przed XV zjazdem w roku 1926—27 ogólna produkcja całego 
przemysłu sięgała zaledwie 102,5 procent poziomu przedwojennego, 
przed XVI zaś zjazdem, czyli w roku 1929—30 — około 180 pro- 
cent poziomu przedwojennego. 

Coraz bardziej wzmacniał się przemysł ciężki — produkcja 
środków produkcji, budowa maszyn. 

«... Jesteśmy w przededniu przeobrażenia się z kraju rolni- 
czego w kraj przemysłowy» — oświadczył tow. Stalin przy burz- 
liwej aprobacie całego zjazdu. 

Jednakże, wyjaśniał tow. Stalin, nie wolno utożsamiać szybkiego 
tempa rozwoju przemysłu z poziomem rozwoju przemysłu. Mimo 
niebywale szybkiego tempa rozwoju przemysłu socjalistycznego, o 
wiele jeszcze pozostawaliśmy wówczas w tyle poza przodującymi 
krajami kapitalistycznymi, jeśli chodzi o poziom rozwoju przemysłu. 
Tak było z produkcją energii elektrycznej, mimo ogromnych sukce- 
sów w dziedzinie elektryfikacji ZSRR. Tak było z produkcją metalu. 
Produkcja surówki żelaza w ZSRR powinna była według planu 
dojść w końcu 1929—30 roku do 5,5 miliona ton, wówczas gdy 
w Niemczech w roku 1929 produkcja surówki wynosiła 13,4 miliona 
ton, we Francji — 10,45 miliona ton. Żeby w najkrótszym czasie 
położyć kres naszemu zacofaniu techniczno-ekonomicznemu, trzeba 
było jeszcze bardziej przyśpieszyć tempo rozwoju naszego przemysłu, 
trzeba było poprowadzić jak najbardziej zdecydowaną walkę z opor- 
tunistami dążącymi do zwolnienia tempa rozwoju przemysłu socja- 
listycznego. 

«...Ludzie, którzy paplają o konieczności zwolnienia tempa 
rozwoju naszego przemysłu, są wrogami socjalizmu, agentami 
naszych wrogów klasowych» — wskazywał tow. Stalin (Zagad- 
nienia leninizmu, str. 369). 

Po pomyślnym wykonaniu, wykonaniu z nadwyżką, planu 
pierwszego roku pierwszej pięciolatki w masach zrodziło się hasło — 
«wykonać pięciolatkę w ciągu czterech lat». W całym szeregu przo- 
dujących gałęzi przemysłu (przemysł naftowy, torfowy, ogólna bu- 
dowa maszyn, budowa maszyn rolniczych, przemysł elektrotechni- 
czny) plan był wykonywany z takim powodzeniem, że można było 



urzeczywistnić program pięciolatki w tych gałęziach nawet w ciągu 
dwóch i pół—trzech lat. Potwierdzało to całkowitą realność hasła 
«pięciolatka w ciągu czterech lat» i demaskowało oportunizm ludzi 
małej wiary, wątpiących o możliwości urzeczywistnienia tego hasła. 

XVI zjazd polecił Komitetowi Centralnemu partii «zapewnienie 
również i nadal bojowego bolszewickiego tempa budownictwa socja- 
listycznego, zapewnienie rzeczywistego wykonania pięciolatki w cią- 
gu czterech lat». 

Przed XVI zjazdem partii osiągnięty został kolosalny przełom 
w rozwoju rolnictwa ZSRR. Szerokie masy chłopskie wkroczyły na 
drogę socjalizmu. Na i maja 1930 roku w podstawowych okręgach 
zbożowych, zaopatrujących w zboże inne dzielnice kraju, kolektywi- 
zacja ogarnęła 40—50 procent gospodarstw chłopskich (wobec 2—3 
procent na wiosnę 1928 roku). Obszar zasianych przez kołchozy 
gruntów wynosił 36 milionów hektarów. 

Tak więc wykonany został z nadwyżką ten zwiększony pro- 
gram, który nakreślony został w uchwale Komitetu Centralnego 
z dnia 5 stycznia 1930 roku (30 milionów hektarów). Pięcioletni zaś 
program budownictwa kołchozów został już przekroczony w ciągu 
dwóch lat więcej niż o połowę. 

Towarowa produkcja kołchozów wzrosła w ciągu trzech lat 
przeszło 40-krotnie. Już w roku 1930 państwo otrzymało od kołcho- 
zów, nie licząc sowchozów, przeszło połowę całej towarowej pro- 
dukcji zboża w kraju. 

Oznaczało to, że o losach rolnictwa od tej pory decydować będą 
nie indywidualne gospodarstwa chłopskie, lecz kołchozy i sowchozy. 

Jeżeli przed masowym wstępowaniem chłopów do kołchozów 
Władza Radziecka opierała się przeważnie na przemyśle socjalisty- 
cznym, to od tej pory zaczęła się ona opierać również i na szybko 
wzrastającym socjalistycznym sektorze gospodarki rolnej, na koł- 
chozach i sowchozach. 

Chłopi-kołchoźnicy, jak wskazywał w jednej ze swych uchwał 
XVI zjazd partii, stali się «prawdziwą i trwałą oporą Władzy Ra- 
dzieckiej». 



3. Nastawienie na rekonstrukcję wszystkich gałęzi gospodarki narodo- 
wej. Rola techniki. Dalszy wzrost ruchu kołchozowego. Wydziały 
polityczne przy stacjach maszynowo-traktorowych. Wyniki 
wykonania pięciolatki w ciągu czterech lat. Zwycięstwo socjalizmu 
na całym froncie. XVII zjazd partii. 

Gdy stało się widoczne, że przemysł ciężki, zwłaszcza zaś prze- 
mysł budowy maszyn, nie tylko został stworzony i wzmocniony, 
lecz także rozwija się w dalszym ciągu w dość szybkim tempie, przed 
partią stanęło kolejne zadanie — zrekonstruowania wszystkich gałęzi 
gospodarki narodowej na podstawie nowej, współczesnej techniki. 
Należało zaopatrzyć w nową, współczesną technikę, w nowe obra- 
biarki, w nowe maszyny — przemysł opałowy, hutnictwo, przemysł 
lekki, przemysł spożywczy, przemysł drzewny, przemysł wojenny, 
transport, rolnictwo. Wobec kolosalnego wzrostu popytu na pro- 
dukty rolne i wyroby przemysłowe należało podwoić, potroić pro- 
dukcję wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. Lecz nie można było 
tego osiągnąć nie zaopatrując fabryk, sowchozów i kołchozów w do- 
stateczną ilość nowych, współczesnych urządzeń technicznych, stare 
bowiem nie mogły dać takiego wzrostu produkcji. 

Bez rekonstrukcji podstawowych gałęzi gospodarki narodowej 
nie podobna było zaspokoić nowych, coraz to bardziej wzrastających 
potrzeb kraju i jego gospodarki narodowej. 

Bez rekonstrukcji nie można było doprowadzić do końca ofen- 
sywy socjalizmu na całym froncie, należało bowiem bić i dobić ka- 
pitalistyczne żywioły miast i wsi nie tylko za pomocą nowej organi- 
zacji pracy i własności, lecz również za pomocą nowoczesnej techniki, 
za pomocą przewagi własnej techniki. 

Bez rekonstrukcji nie można było dogonić i prześcignąć przodu- 
jących krajów kapitalistycznych pod względem techniczno-ekono- 
micznym, jeśli bowiem z punktu widzenia tempa rozwoju przemysłu 
ZSRR przewyższał kraje kapitalistyczne, to z punktu: widzenia po- 
ziomu rozwoju przemysłowego, z punktu widzenia ilości wytwarza- 
nej produkcji, ZSRR wciąż jeszcze pozostawał znacznie w tyle za 
tymi krajami. 

Żeby zlikwidować to zacofanie, trzeba było zaopatrzyć całą 
naszą gospodarkę narodową w nową technikę, należało zrekonstruo- 



wać wszystkie gałęzie gospodarki narodowej na podstawie nowej, 
współczesnej techniki. 

Tak więc sprawa techniki nabierała decydującego znaczenia. 
Na przeszkodzie rekonstrukcji stawał nie tyle brak nowych ma- 

szyn i obrabiarek — gdyż przemysł budowy maszyn miał możność 
wyprodukowania nowych urządzeń technicznych — ile niesłuszny 
stosunek naszych pracowników gospodarczych do techniki, niedoce- 
nianie przez nich roli techniki w okresie rekonstrukcji, lekceważący 
stosunek do techniki. Nasi pracownicy na polu gospodarczym uwa- 
żali, że technika — to sprawa «speców», sprawa drugorzędna, po- 
wierzona «burżuazyjnym specom», że komuniści-pracownicy na polu 
gospodarczym nie są zobowiązani wtrącać się do techniki produkcji, 
że winni się zajmować nie techniką, lecz ważniejszą sprawą, a mia- 
nowicie — «ogólnym» kierownictwem wytwórczości. 

W ten sposób pozostawiano burżuazyjnym «specom» wolną rękę 
w sprawach dotyczących produkcji, pracujący zaś na polu gospo- 
darczym komuniści pozostawiali sobie «ogólne» kierownictwo, pod- 
pisywanie papierów. 

Nie ma potrzeby dowodzić, że przy takim stosunku do sprawy 
«ogólne» kierownictwo musiało się wyrodzić w gadulstwo o kiero- 
wnictwie «w ogóle» i w bezcelowe podpisywanie papierów, w pa- 
pierową robotę. 

Rzecz zrozumiała, że przy tak lekceważącym stosunku komu- 
nistów-pracowników gospodarczych do techniki nie moglibyśmy 
nigdy nie tylko prześcignąć, ale i dogonić przodujących krajów ka- 
pitalistycznych. Taki stosunek do techniki, i to w dodatku w okresie 
rekonstrukcji, skazywał kraj nasz na zacofanie i na osłabienie tempa 
jego rozwoju. Taki stosunek do techniki w gruncie rzeczy osłaniał, 
maskował ukryte pragnienie części komunistów — pracowników 
gospodarczych zwolnienia tempa rozwoju przemysłu, osłabienia go 
i stworzenia sobie «spokojnych warunków» zrzucając odpowiedzial- 
ność za produkcję na «speców». 

Trzeba było koniecznie dokonać przełomu w stosunku komuni- 
stów-pracowników gospodarczych do techniki, wyrobić w nich za- 
miłowanie do techniki, przekonać ich, że opanowanie nowej tech- 
niki powinno być dla bolszewików-pracowników gospodarczych ich 
własną sprawą, że jeśli nie opanujemy nowej techniki, to narazimy 
nasz kraj na zacofanie, na wegetację. 



Gdybyśmy nie rozwiązali tego zadania, to nie moglibyśmy po- 
suwać się naprzód. 

Poważną rolę odegrało pod tym względem przemówienie tow. 
Stalina na pierwszej konferencji pracowników przemysłu w lutym 
1931 roku. 

«Zapytują czasem, mówił tow. Stalin w swym przemówieniu, 
czy nie można nieco zwolnić tempa, nieco powstrzymać ruchu. 
Nie, nie można, towarzysze! Nie można zwalniać tempa!... 
Zwolnić tempo — znaczy to pozostać w tyle. A ci, co pozostają 
w tyle, są bici. Ale my nie chcemy być bici. Nie, nie chcemy! 

Historia dawnej Rosji sprowadzała się między innymi do 
tego, że bito ją nieustannie za zacofanie. Bili ją chanowie mon- 
golscy. Bili bekowie tureccy. Bili feudałowie szwedzcy. Bili jaśnie 
panowie polsko-litewscy. Bili kapitaliści angielsko-francuscy. 
Bili baronowie japońscy. Bili wszyscy — za zacofanie... 

Pozostaliśmy w tyle za przodującymi krajami o 50—100 
lat. Musimy przebiec tę odległość w ciągu 10 lat. Albo tego do- 
konamy, albo zostaniemy zgnieceni... 

Musimy najwyżej w ciągu 10 lat przebiec tę odległość, o 
jaką pozostaliśmy w tyle za przodującymi krajami kapitalisty- 
cznymi. Mamy po temu wszelkie «obiektywne» możliwości. Brak 
jedynie umiejętności należytego wykorzystania tych możliwości. 
A to zależy od nas. Tylko od nas! Czas już, abyśmy się nauczyli 
wykorzystywać te możliwości. Czas skończyć ze zgniłym stano- 
wiskiem niewtrącania się do wytwórczości. Czas stanąć na in- 
nym, nowym, odpowiadającym obecnemu okresowi stanowisku: 
wtrącać się do wszystkiego. Jeśli jesteś dyrektorem fabryki — 
wtrącaj się do wszystkich spraw, wnikaj we wszystko, niczego 
nie pomijaj, ucz się i jeszcze raz ucz się. Bolszewicy muszą opa- 
nować technikę. Czas już, by bolszewicy sami stali się specjali- 
stami. Technika w okresie rekonstrukcji decyduje o wszystkim» 
(Stalin, Zagadnienia leninizmu, «Książka» 1947 r., str. 306, 307 
i 308). 

Historyczne znaczenie przemówienia tow. Stalina polegało na 
tym, że położyło ono kres lekceważącemu stosunkowi komunistów- 
pracowników gospodarczych do techniki, że dokonało przełomu 
w stosunku komunistów-pracowników gospodarczych do techniki, 



zapoczątkowało nowy okres walki o opanowanie techniki własnymi 
siłami bolszewików i ułatwiło w ten sposób sprawę dokonania re- 
konstrukcji gospodarki narodowej. 

Odtąd sprawa techniki przestała być monopolem burżuazyjnych 
«speców» i stała się własną żywotną sprawą bolszewików-praco- 
wników gospodarczych, pogardliwe zaś przezwisko «specjalista» 
przekształciło się w zaszczytne miano bolszewika, który opanował 
technikę. 

Odtąd powinny były zjawić się — i istotnie zjawiły się potem — 
całe zastępy, tysiące i dziesiątki tysięcy czerwonych specjalistów, 
którzy opanowali technikę i umieją kierować wytwórczością. 

Była to nowa, radziecka, wytwórczo-techniczna inteligencja robot- 
nicza i chłopska, stanowiąca obecnie podstawową siłę naszego kiero- 
wnictwa gospodarczego. 

Wszystko to winno było ułatwić — i istotnie ułatwiło — doko- 
nanie rekonstrukcji gospodarki narodowej. 

Rozwój rekonstrukcji odbywał się nie tylko w przemyśle i trans- 
porcie. W jeszcze szybszym tempie posuwała się rekonstrukcja rol- 
nictwa. I nie trudno zrozumieć, dlaczego; rolnictwo było mniej niż 
inne gałęzie nasycone maszynami i bardziej niż tamte odczuwało 
potrzebę otrzymania nowych maszyn. Zaopatrywanie rolnictwa w 
coraz większą ilość nowoczesnych maszyn było szczególnie niezbędne 
obecnie, gdy każdy miesiąc, każdy tydzień przynosił nowy przyrost 
budownictwa kołchozów, a zatem stwarzał nowe zapotrzebowanie 
na wiele tysięcy traktorów i maszyn rolniczych. 

Rok 1931 przyniósł nowy wzrost ruchu kołchozowego. W pod- 
stawowych okręgach zbożowych zjednoczyło się już w kołchozach 
z górą 80 procent ogólnej liczby gospodarstw chłopskich. Powszechna 
kolektywizacja była tu już w zasadzie zakończona. W mniej waż- 
nych okręgach zbożowych oraz w okręgach kultur technicznych koł- 
chozy zjednoczyły przeszło 50 procent gospodarstw. 200 tysięcy koł- 
chozów i 4 tysiące sowchozów obsiewały już dwie trzecie całego 
obszaru zasiewu, indywidualne zaś gospodarstwa chłopskie — zaled- 
wie jedną trzecią. 

Było to olbrzymie zwycięstwo socjalizmu na wsi. 
Ale na razie budownictwo kołchozów rozwijało się nie w głąb, 

lecz wszerz, nie po linii polepszenia jakości pracy kołchozów i ich 
kadr, lecz po linii zwiększenia liczby kołchozów i ogarnięcia przez 



kołchozy coraz to nowych i nowych terenów. Tłumaczy się to tym, 
że wzrost aktywu kołchozowego, rozwijanie się kadr kołchozowych 
nie nadążało za ilościowym wzrostem kołchozów. Wobec tego praca 
w nowych kołchozach prowadzona była nie zawsze w sposób zado- 
walający, same zaś kołchozy były na razie słabe, nie umocniły się 
jeszcze. Wzmocnieniu się kołchozów przeszkadzał również brak na 
wsi potrzebnych kołchozowi ludzi z pewnym wykształceniem (bu- 
chalterzy, zarządzający gospodarstwem, sekretarze), jak również to, 
że chłopom brakło doświadczenia w prowadzeniu wielkiego gospo- 
darstwa kołchozowego. W kołchozach siedzieli wczorajsi indywi- 
dualni gospodarze. Posiadali oni doświadczenie w prowadzeniu gos- 
podarstwa na drobnych działkach ziemi. Lecz nie mieli jeszcze do- 
świadczenia w kierowaniu wielkim gospodarstwem kołchozu. Trzeba 
było czasu, żeby nabyć tego doświadczenia. 

Wskutek tego w pracy kołchozowej ujawniły się z początku po- 
ważne braki. Okazało się, że praca w kołchozach była jeszcze źle 
zorganizowana, że słaba była dyscyplina w pracy. W wielu kołcho- 
zach dzielono dochody nie według pracodni, lecz według liczby osób 
w rodzinie. Często zdarzało się tak, że próżniak otrzymywał więcej 
zboża niż sumienny, uczciwy kołchoźnik. W związku z tymi brakami 
w kierownictwie kołchozów zmniejszało się zainteresowanie koł- 
choźników do pracy, było wiele wypadków, gdy nie stawiano się do 
roboty nawet w najgorętszej porze, część zbiorów kołchozowych zo- 
stawała w polu aż do zimy, sam zaś sprzęt odbywał się niedbale, 
z dużymi stratami zboża. Przydzielanie coraz to innych ludzi do 
obsługi maszyn i koni, brak odpowiedzialności osobistej za pracę 
osłabiały kołchozy, zmniejszały dochody kołchozów. 

Szczególnie źle było w tych miejscowościach, gdzie byłym kuła- 
kom i ich poplecznikom udało się przedostać do kołchozów na te lub 
inne stanowiska. Nieraz rozkułaczeni chłopi przenosili się do innej 
miejscowości, gdzie nikt ich nie znał, i tam wciskali się do kołchozów, 
żeby szkodzić i psuć. Niekiedy wskutek braku czujności wśród pra- 
cowników partyjnych i radzieckich kułacy przedostawali się do koł- 
chozów nawet we własnych okolicach. Przedostawanie się do koł- 
chozów byłych kułaków ułatwione było przez to, że zmienili oni ra- 
dykalnie swoją taktykę w walce przeciw kołchozom. Dawniej kułacy 
otwarcie występowali przeciw kołchozom, prowadzili bestialską wal- 
kę przeciw aktywistom kołchozowym, przeciw przodującym kołcho- 



źnikom, zabijali ich zza węgła, podpalali ich domy, stodoły itd. Ku- 
łacy chcieli w ten sposób nastraszyć masę chłopską, nie puścić jej do 
kołchozów. Obecnie, gdy otwarta walka przeciwko kołchozom za- 
kończyła się niepowodzeniem, kułacy zmienili taktykę. Nie strzelali 
już z obciętych karabinów, lecz udawali cichutkich, spokojnych, ob- 
łaskawionych, zupełnie radzieckich ludzi. Przedostając się do kołcho- 
zów wyrządzali tam cichaczem, podstępnie szkody. Wszędzie usiło- 
wali rozbić kołchozy od wewnątrz, rozluźnić w kołchozach dyscy- 
plinę pracy, zawikłać ewidencję zbiorów, ewidencję pracy. Kułacy 
zamierzali doprowadzić kołchozy do upadku przez wyniszczenie 
w nich pogłowia końskiego i zdołali pozabijać wiele koni. Kułacy 
umyślnie zarażali konie nosacizną,świerzbem i innymi chorobami, po- 
zostawiali je bez żadnego doglądu itd. Psuli traktory i maszyny. 

Kułakom udawało się oszukiwać kołchoźników i bezkarnie szko- 
dzić dlatego, że kołchozy były jeszcze słabe i niedoświadczone, słabe 
były jeszcze również kadry kołchozowe. 

Aby położyć kres kułackiemu szkodnictwu w kołchozach i jak 
najprędzej wzmocnić kołchozy, trzeba było udzielić im szybkiej i 
poważnej pomocy posyłając ludzi, dając rady, kierownictwo. 

Pomocy takiej udzieliła kołchozom partia bolszewicka. W sty- 
czniu 1933 roku Komitet Centralny partii powziął uchwałę o zor- 
ganizowaniu wydziałów politycznych przy stacjach maszynowo- 
traktorowych, obsługujących kołchozy. Posłano wtedy na wieś do 
pomocy kołchozom 17 tysięcy pracowników partyjnych do pracy 
w wydziałach politycznych. 

Była to poważna pomoc. 
Wydziały polityczne przy stacjach maszynowo-traktorowych 

zdołały w ciągu dwóch lat (1933 i 1934) dokonać olbrzymiej pracy 
nad usunięciem braków w kołchozach, nad wychowaniem aktywu 
kołchozowego, nad wzmocnieniem kołchozów, oczyszczeniem koł- 
chozów od wrogich, kułackich, szkodniczych żywiołów. 

Wydziały polityczne z honorem wykonały postawione przed 
nimi zadanie: wzmocniły one kołchozy pod względem organizacyjno- 
gospodarczym, wychowały nowe kadry kołchozowe, uporządkowały 
kierownictwo gospodarcze kołchozów i podniosły polityczny poziom 
mas kołchozowych. 

Olbrzymie znaczenie dla podniesienia aktywności mas kołcho- 
zowych w walce o wzmocnienie kołchozów miał I Wszechzwiązko- 



wy Zjazd Kołchoźników-Szturmowców (luty 1933 r.) oraz prze- 
mówienie na tym zjeździe tow. Stalina. 

Porównując w swym przemówieniu dawny, przedkołchozowy 
ustrój wsi z nowym ustrojem — kołchozowym, tow. Stalin mówił: 

«W dawnym ustroju chłopi pracowali w pojedynkę, praco- 
wali starymi pradziadowskimi sposobami, starymi narzędziami 
pracy, pracowali dla obszarników i kapitalistów, dla kułaków 
i spekulantów, pracowali żyjąc o głodzie i wzbogacając innych. 
W nowym, kołchozowym ustroju chłopi pracują społem, zrze- 
szeni, pracują przy pomocy nowych narzędzi — traktorów i 
maszyn rolniczych, pracują dla siebie i dla swoich kołchozów, 
żyją bez kapitalistów i obszarników, bez kułaków i spekulan- 
tów, pracują po to, żeby z każdym dniem polepszać swoje poło- 
żenie materialne i kulturalne» (tamże, str. 385). 

Tow. Stalin wykazał w swym przemówieniu, co w rzeczywi- 
stości osiągnęło chłopstwo, gdy wkroczyło na drogę kołchozów. Par- 
tia bolszewicka pomogła milionowym masom biedoty wstąpić do 
kołchozów, wyzwolić się spod jarzma kułackiego. Wstępując zaś do 
kołchozów i korzystając tam z najlepszych gruntów i najlepszych 
narzędzi produkcji, milionowe masy biedoty, które dawniej żyły 
o głodzie, podniosły się obecnie w kołchozach do poziomu średnia- 
ków, stały się ludźmi mającymi byt zapewniony. 

Był to pierwszy krok, pierwsza zdobycz na torach budownictwa 
kołchozowego. 

Drugi krok, mówił tow. Stalin, polegać będzie na tym, żeby 
podnieść kołchoźników — zarówno dawną biedotę jak dawnych 
średniaków — jeszcze wyżej i uczynić wszystkich kołchoźników 
zamożnymi, a wszystkie kołchozy — bolszewickimi. 

«Żeby kołchoźnicy stali się zamożni, mówił tow. Stalin, do 
tego trzeba teraz tylko jednej rzeczy — uczciwie pracować w 
kołchozie, umiejętnie wykorzystywać traktory i maszyny, umie- 
jętnie wykorzystywać bydło robocze, umiejętnie uprawiać zie- 
mię, strzec własności kołchozowej» (tamże, str. 389). 

Mowa tow. Stalina mocno utrwaliła się w świadomości milio- 
nów kołchoźników, stała się praktycznym, bojowym programem 
kołchozów. 



Już ku końcowi 1934 roku kołchozy stały się trwałą, niezwycię- 
żoną potęgą. Obejmowały one w tym czasie już prawie trzy czwarte 
wszystkich gospodarstw chłopskich w całym ZSRR i około 90 pro- 
cent całego obszaru zasiewu. 

W roku 1934 rolnictwo ZSRR miało już w swym rozporządze- 
niu 281 tysięcy traktorów i 32 tysiące kombajnów. Siew wiosenny 
w roku 1934 dokonany został o 15—20 dni szybciej niżwrokui933 
i o 30—40 dni szybciej niż w roku 1932, a plan państwowych zaku- 
pów zboża wykonany został o 3 miesiące wcześniej niż w roku 1932. 

Oto jak wzmocniły się kołchozy w ciągu dwóch lat dzięki ol- 
brzymiej pomocy, jakiej udzieliła im partia i państwo robotniczo- 
chłopskie. 

Trwałe zwycięstwo ustroju kołchozowego i związany z tym 
rozwój rolnictwa dały Władzy Radzieckiej możność zniesienia sy- 
stemu kartkowego na chleb i inne produkty i zaprowadzenia wol- 
nego handlu produktami spożywczymi. 

Ponieważ wydziały polityczne przy stacjach maszynowo-trak- 
torowych, stworzone jako tymczasowe ciała polityczne, spełniły 
swoje zadania, więc Komitet Centralny powziął uchwałę o prze- 
kształceniu wydziałów politycznych przy stacjach maszynowo-trakto- 
rowych na zwykłe ciała partyjne, łącząc wydziały polityczne z 
istniejącymi rejonowymi komitetami partyjnymi. 

Wszystkie te sukcesy, zarówno w dziedzinie rolnictwa jak też 
w dziedzinie przemysłu, zostały osiągnięte dzięki pomyślnemu wy- 
konaniu planu pięcioletniego. 

Na początku 1933 roku widać było wyraźnie, że pierwsza pię- 
ciolatka została już wykonana, wykonana przed terminem — w 
ciągu czterech lat i trzech miesięcy. 

Było to olbrzymie zwycięstwo klasy robotniczej i chłopstwa 
ZSRR, zwycięstwo, mające światowe, historyczne znaczenie. 

W swoim referacie na styczniowym plenum Komitetu Central- 
nego i Centralnej Komisji Kontrolującej partii w roku 1933 tow. 
Stalin podsumował wyniki pierwszej pięciolatki. Jak to widać było 
z referatu, partia i Władza Radziecka w ubiegłym okresie, w okresie 
wykonania pierwszej pięciolatki, osiągnęły następujące główne wyniki: 

a) ZSRR przekształcił się z kraju rolniczego w kraj przemysło- 
wy — albowiem ciężar gatunkowy produkcji przemysłowej w cało- 
kształcie produkcji gospodarki narodowej wzrósł do 70 procent. 



b) Socjalistyczny system gospodarki zlikwidował żywioły kapi- 
talistyczne w dziedzinie przemysłu i stał się jedynym systemem go- 
spodarczym w przemyśle. 

c) Socjalistyczny system gospodarki zlikwidował kułactwo jako 
klasę w dziedzinie rolnictwa i stał srę panującą siłą w rolnictwie. 

d) Ustrój kołchozowy zniósł na wsi nędzę, biedę — dziesiątki 
milionów biedoty podniosło się do poziomu ludzi mających byt 
zapewniony. 

e) System socjalistyczny w przemyśle wykorzenił bezrobocie, za- 
chował 8-godzinny dzień roboczy w szeregu gałęzi produkcji, prze- 
szedł do 7-godzinnego dnia roboczego w przytłaczającej większości 
fabryk, ustanowił 6-godzinny dzień roboczy w zakładach przemy- 
słowych szkodliwych dla zdrowia. 

f) Zwycięstwo socjalizmu we wszystkich dziedzinach gospodarki 
narodowej zniosło wyzysk człowieka przez człowieka. 

Znaczenie tych zdobyczy pierwszej pięciolatki polegało przede, 
wszystkim na tym, że ostatecznie wyzwoliły one robotników i chło- 
pów spod jarzma wyzysku i otworzyły przed WSZYSTKIMI 
ludźmi pracy w ZSRR drogę do zapewnienia sobie zamożnego i kul- 
turalnego życia. 

W styczniu 1934 roku zebrał się XVII zjazd partii. Na zjeździe 
obecnych było 1.225 delegatów z głosem decydującym i 736 dele- 
gatów z głosem doradczym, reprezentujących 1.874.488 członków 
partii i 935.298 kandydatów. 

Zjazd podsumował wyniki pracy partii w okresie ubiegłym, 
podkreślił decydujące sukcesy socjalizmu we wszystkich dziedzinach 
gospodarki i kultury i stwierdził, że generalna linia partii zwycię- 
żyła na wszystkich odcinkach. 

XVII zjazd partii wszedł do historii jako «zjazd zwycięzców». 
W swym. referacie sprawozdawczym tow. Stalin podkreślił te 

zasadnicze przeobrażenia, które zaszły w ZSRR w ciągu okresu 
sprawozdawczego. 

«ZSRR w ciągu tego okresu przeobraził się do gruntu pozby- 
wając się cech zacofania i średniowiecza. Z kraju rolniczego stał 
się krajem przemysłowym. Z kraju drobnej, indywidualnej go- 
spodarki rolnej stał się krajem kolektywnego, wielkiego, zmedia- 



nizowanego rolnictwa. Z kraju analfabetów, z kraju ciemnego 
i niekulturalnego stał się — a raczej staje się — krajem oświe- 
conym i kulturalnym, z olbrzymią siecią szkól wyższych, śred- 
nich i niższych, prowadzonych w językach narodowości ZSRR» 
(tamże, str. 408). 

Przemysł socjalistyczny stanowił już w tym czasie 99 procent 
całego przemysłu kraju. Rolnictwo socjalistyczne — kołchozy i sow- 
chozy obejmowały około 90 procent całego obszaru zasiewu w kraju. 
Co się tyczy obrotu towarowego, to żywioły kapitalistyczne zostały 
całkowicie wyparte z handlu. 

Przy wprowadzeniu nowej polityki ekonomicznej Lenin mówił, 
że w naszym kraju istnieją elementy pięciu układów społeczno-eko- 
nomicznych. Pierwszy układ — to gospodarka patriarchalna, gospo- 
darka w znacznym stopniu naturalna, czyli nie prowadząca prawie 
żadnego handlu. Drugi układ — to produkcja drobnotowarowa, 
większość gospodarstw chłopskich, sprzedających produkty rolne, 
oraz rzemieślnicy. Ten układ gospodarczy w pierwszych latach nepu 
obejmował większość ludności. Trzeci układ — to kapitalizm pry- 
watny, który zaczął się ożywiać na początku nepu. Czwarty układ 
— to kapitalizm państwowy, przeważnie koncesje, których rozwój 
był bardzo nieznaczny. Piąty układ — to socjalizm, przemysł socja- 
listyczny, wówczas jeszcze słaby, sowchozy i kołchozy, które na 
początku nepu zajmowały znikome miejsce w gospodarce narodowej, 
handel państwowy i spółdzielczość, które w początkach nepu również 
były słabe. 

Lenin wskazywał, że spośród wszystkich tych układów musi 
wziąć górę układ socjalistyczny. 

Nowa polityka ekonomiczna obliczona była na całkowite zwy- 
cięstwo socjalistycznych form gospodarki. 

Ten cel był już w okresie XVII zjazdu partii urzeczywistniony, 

«Możemy obecnie powiedzieć, mówił w związku z tym tow. 
Stalin, że z tych układów społeczno-ekonomicznych pierwszy, 
trzeci i czwarty już nie istnieją, drugi układ społeczno-ekono- 
miczny wyparty został na drugorzędne pozycje, a piąty układ 
społeczno-ekonomiczny — układ socjalistyczny — stanowi nie- 
podzielnie panującą i jedyną siłę kierowniczą w całej gospodarce 
narodowej» (tamże, str. 410). 



Poważne miejsce w referacie tow. Stalina zajmowały sprawy 
kierownictwa ideowo-politycznego. Tow. Stalin uprzedzał partie, 
że chociaż wrogowie partii, oportuniści wszelkiej maści, wszelkiego 
rodzaju odchyleńcy nacjonalistyczni zostali rozbici, lecz resztki ich 
ideologii tkwią jeszcze w głowach poszczególnych członków partii 
i nieraz dają znać o sobie. Przeżytki kapitalizmu w ekonomice, a 
zwłaszcza w świadomości ludzkiej stanowią podatny grunt dla oży- 
wienia ideologii rozbitych grup antyleninowskich. Świadomość ludzi 
pozostaje w swym rozwoju w tyle za ich położeniem ekonomi- 
cznym. Dlatego też przeżytki poglądów burżuazyjnych trzymają się 
w głowach ludzkich i będą się jeszcze trzymały, mimo że kapitalizm 
w ekonomice został już zlikwidowany. Należy przy tym wziąć pod 
uwagę, że otoczenie kapitalistyczne, przeciw któremu należy być 
w pogotowiu, stara się ożywić i popierać te przeżytki. 

Tow. Stalin poruszył między innymi kwestię przeżytków ka- 
pitalizmu w świadomości ludzkiej w dziedzinie kwestii narodowej, 
w której są one szczególnie żywotne. Partia bolszewicka walczyła 
na dwa fronty — zarówno przeciw odchyleniu w kierunku szowi- 
nizmu wielkorosyjskiego jak i przeciwko odchyleniu w kierunku 
nacjonalizmu miejscowego. W szeregu republik (Ukraina, Białoruś 
i in.) organizacje partyjne osłabiły walkę przeciwko miejscowemu 
nacjonalizmowi, pozwoliły mu się rozrosnąć do tego stopnia, że 
połączył się on z wrogimi siłami, połączył się z interwentami, stał 
się niebezpieczeństwem dla państwa. Odpowiadając na pytanie, 
które odchylenie w sprawie narodowej jest głównym niebezpieczeń- 
stwem, tow. Stalin mówił: 

«Główne niebezpieczeństwo stanowi to odchylenie, przeciw 
któremu zaprzestano walki i któremu w ten sposób dano roz- 
rosnąć się do rozmiarów niebezpieczeństwa państwowego» (tamże, 
str. 440). 

Tow. Stalin wezwał partię do wzmocnienia pracy ideowo-poli- 
tycznej, do systematycznego demaskowania ideologu i resztek ideo- 
logii wrogich klas i wrogich leninizmowi prądów. 

Tow. Stalin wskazał dalej w swym referacie, że powzięcie słusz- 
nych uchwał samo przez się nie zapewnia jeszcze powodzenia naszej 
sprawy. Żeby zapewnić jej powodzenie, trzeba należycie rozstawić 
ludzi zdolnych do wcielenia w życie uchwał ciał kierowniczych 



i zorganizować kontrolę wykonania tych uchwał. Jeśli nie zastoso- 
wać tych środków organizacyjnych, to uchwały mogą się okazać 
papierowymi, oderwanymi od życia. W tym miejscu tow. Stalin 
powołał się na znane twierdzenie Lenina, że rzeczą najważniejszą 
w pracy organizacyjnej jest dobór ludzi i kontrola wykonania. Tow. 
Stalin podkreślił przy tym, że podstawowym złem w naszej pracy 
praktycznej jest rozpiętość między powziętymi uchwałami a pracą 
organizacyjną nad wykonaniem uchwał, nad kontrolą wykonania 
tych uchwał. 

W celu ulepszenia kontroli wykonania uchwał partii i rządu, 
XVII zjazd partii stworzył zamiast Centralnej Komisji Kontrolu- 
jącej — Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, która w okresie, jaki mi- 
nął od XII zjazdu partyjnego, zdołała już spełnić swe zadania — 
Komisję Kontroli Partyjnej przy Komitecie Centralnym WKP(b) 
oraz Komisję Kontroli Radzieckiej przy Radzie Komisarzy Ludo- 
wych ZSRR. 

Tow. Stalin w następujący sposób sformułował zadania organi- 
zacyjne partii na nowym etapie: 

1) Wzmocnić naszą pracę organizacyjną tak, by odpowia- 
dała wymaganiom politycznej linii partii; 

2) Podnieść kierownictwo organizacyjne do poziomu kiero- 
wnictwa politycznego; 

3) Dopiąć tego, by kierownictwo organizacyjne całkowicie 
zapewniało wcielenie w życie politycznych haseł i uchwał partii. 

Kończąc swój referat tow. Stalin ostrzegał, że chociaż sukcesy 
socjalizmu są wielkie i budzą uczucie uzasadnionej dumy, nie wolno 
jednak tracić głowy z powodu osiągniętych sukcesów, nie wolno 
«wpadać w zarozumiałość» i pozwalać na uśpienie swej czujności. 

«... Nie należy uspokajać partii, lecz trzeba rozwijać w niej 
czujność, nie należy jej usypiać, lecz trzeba utrzymywać ją w 
stanie pogotowia bojowego, nie należy jej rozbrajać, lecz trzeba 
ją uzbrajać, nie demobilizować, lecz utrzymywać ją w stanie 
mobilizacji w celu urzeczywistnienia drugiej pięciolatki» — 
wskazywał tow. Stalin (tamże, str. 448). 

XVII zjazd wysłuchał referatów towarzyszy Mołotowa i Kujby- 
szewa o drugim pięcioletnim planie rozwoju gospodarstwa naro- 



dowego. Zadania drugiego planu pięcioletniego były jeszcze większe 
i wspanialsze niż zadania pierwszej pięciolatki. Już w końcu drugiej 
pięciolatki, w roku 1937, produkcja przemysłowa winna była wzros- 
nąć mniej więcej ośmiokrotnie w porównaniu z poziomem przed- 
wojennym. Rozmiary robót kapitalnych w całej gospodarce naro- 
dowej zaplanowane zostały na drugie pięciolecie w wysokości 
133 miliardów rubli wobec 64 z górą miliardów rubli w pierwszej 
pięciolatce. 

Taki olbrzymi rozmach robót kapitalnych zapewniał całkowite 
zaopatrzenie wszystkich gałęzi gospodarki narodowej w nową 
technikę. 

W drugim pięcioleciu kończono w zasadzie mechanizację rol- 
nictwa. Siła parku traktorowego powinna była wzrosnąć z dwóch 
i jednej czwartej miliona koni parowych w roku 1932 do przeszło 
ośmiu milionów koni parowych w roku 1937. Postanowiono szeroko 
rozkrzewić system stosowania środków agrotechnicznych (prawidłowy 
płodozmian, zasiew nasionami wysokiego gatunku, orka jesienna itp.). 

Olbrzymie prace zaplanowane zostały w dziedzinie technicznej 
rekonstrukcji transportu i środków łączności. 

Nakreślony został szeroki program dalszego podniesienia mate- 
rialnego i kulturalnego poziomu robotników i chłopów. 

XVII zjazd udzielił wiele uwagi kwestiom organizacyjnym i na 
podstawie referatu tow. Kaganowicza powziął specjalne uchwały, 
dotyczące zagadnień budownictwa partyjnego i radzieckiego. Sprawy 
organizacyjne nabrały jeszcze większego znaczenia, gdy generalna 
linia partii zwyciężyła, gdy polityka partii wypróbowana została 
przez życie, przez doświadczenie milionów robotników i chłopów. 
Nowe skomplikowane zadania drugiej pięciolatki wymagały pod- 
niesienia jakości pracy we wszystkich dziedzinach. 

«Podstawowe zadania drugiej pięciolatki — ostateczna likwi- 
dacja elementów kapitalistycznych, przezwyciężenie przeżytków 
kapitalizmu w ekonomice i świadomości ludzi, zakończenie re- 
konstrukcji całej gospodarki narodowej na podstawie najnowszej 
techniki, opanowanie nowej techniki i nowych przedsiębiorstw, 
mechanizacja rolnictwa i podniesienie jego wydajności — stawiają 
z całą ostrością sprawę — podniesienia jakości pracy we wszy- 
stkich dziedzinach, przede wszystkim zaś jakości kierownictwa 



organizacyjno-praktycznego» — głosiła uchwała zjazdu w spra- 
wach organizacyjnych (WKP(b) w rezolucjach, cz. II, str. 591). 

Na XVII zjeździe przyjęty został nowy statut partyjny, różniący 
się od dawnego statutu partyjnego przede wszystkim tym, że do 
statutu wprowadzona została część wstępna. W części wstępnej statutu 
dane jest krótkie określenie partii komunistycznej, określenie jej roli 
w walce proletariatu i jej miejsca w systemie organów dyktatury 
proletariackiej. Nowy statut szczegółowo wylicza obowiązki członka 
partii. Wprowadza on bardziej surowy regulamin przyjmowania do 
partii nowych członków oraz punkt o grupach sympatyków. W sta- 
tucie bardziej szczegółowo opracowane zostało zagadnienie organi- 
zacyjnej budowy partii, w nowy sposób sformułowane zostały punkty 
o dawnych komórkach partyjnych — organizacjach pierwiastkowych, 
jak zaczęto je nazywać od XVII zjazdu partii. W nowym statucie 
w nowy sposób sformułowano również punkty o demokracji we- 
wnątrzpartyjnej i dyscyplinie partyjnej. 

4. Wyrodzenie się bucharynowców w dwulicowców politycznych. 
Wyrodzenie się trockistowskich dwulicowców w białogwardyjską 
bandę morderców i szpiegów. Nikczemne zamordowanie S. M. 
Kirowa. Środki przedsięwzięte przez partię w celu wzmocnienia 
czujności bolszewików. 

Sukcesy socjalizmu w naszym kraju wzbudzały radość nie tylko 
partii, nie tylko robotników i kołchoźników. Cieszyły one również 
całą naszą inteligencję radziecką, wszystkich uczciwych obywateli 
ZSRR. 

Nie cieszyły one resztek pokonanych klas wyzyskiwaczy, lecz 
budziły w nich coraz większą zawziętość. 

Doprowadzały one do wściekłości fagasów klas pokonanych — 
nędzne resztki bucharynowców i trockistów. 

Panowie ci oceniali zdobycze robotników i kołchoźników nie 
z punktu widzenia interesów ludu, który z radością witał każdą 
taką zdobycz, lecz z punktu widzenia interesów swej nędznej, oder- 
wanej od życia i na wskroś zgniłej grupy frakcyjnej. Ponieważ 
sukcesy socjalizmu w naszym kraju oznaczały zwycięstwo polityki 



partii i ostateczne bankructwo polityki tych panów, więc, zamiast 
uznać oczywiste fakty i wziąć się razem z innymi do pracy, zaczęli 
mścić się na partii i na ludzie za swe niepowodzenia, za swoje bank- 
ructwo, zaczęli bruździć i szkodzić sprawie robotników i kołchoźni- 
ków, zaczęli wysadzać w powietrze kopalnie, podpalać fabryki, 
zajmować się szkodnictwem w kołchozach i sowchozach — żeby 
udaremnić zdobycze robotników i kołchoźników i wywołać wśród 
ludu niezadowolenie z Władzy Radzieckiej. Ażeby zaś ustrzec przy 
tym swą nikczemną grupę przed zdemaskowaniem i rozgromieniem, 
przywdziali maskę ludzi oddanych partii, zaczęli coraz bardziej nad- 
skakiwać partii, wychwalać partię, płaszczyć się przed nią, w rze- 
czywistości skrycie kontynuując swą krecią robotę przeciwko robot- 
nikom i chłopom. 

Bucharyn, Ryków i Tomski wystąpili na XVII zjeździe z mo- 
wami pełnymi skruchy wychwalając partię, wynosząc pod niebiosa 
jej zdobycze. Lecz zjazd czuł, że mowy ich noszą piętno nieszczerości 
i dwulicowości, partia bowiem żąda od swych członków nie poch- 
lebstw i wychwalania jej sukcesów, lecz uczciwej pracy na froncie 
socjalizmu, czego jednak dawno już nie było widać ze strony bucha- 
rynowców. Partia widziała, że w rzeczywistości panowie ci w swych 
obłudnych przemówieniach zwracają się do swych zwolenników poza 
zjazdem, uczą ich dwulicowości i nawołują ich, by nie składali broni. 

Na XVII zjeździe wystąpili również trockiści — Zinowjew i 
Kamieniew biczując się bez miary za swe błędy i wychwalając partię 
— również bez miary — za jej zdobycze. Lecz zjazd nie mógł nie 
widzieć, że budzące wstręt samobiczowanie, zarówno jak słodkawo- 
ckliwe wychwalanie partii stanowią odwrotną stronę nieczystego, 
niespokojnego sumienia tych panów. Partia nie wiedziała jeszcze 
jednak, nie domyślała się, że występując na zjeździe z ckliwymi 
mowami panowie ci jednocześnie przygotowują nikczemne mor- 
derstwo S. M. Kirowa. 

I grudnia 1934 roku w Leningradzie w Smolnym wystrzałem z 
rewolweru zamordowany został w zbrodniczy sposób S. M. Kirów. 

Zatrzymany na miejscu zbrodni zabójca okazał się członkiem 
nielegalnej grupy kontrrewolucyjnej, która utworzyła się spośród 
uczestników antyradzieckiej grupy zinowjewowskiej w Leningradzie. 

Zabójstwo S. M. Kirowa, ulubieńca partii, ulubieńca klasy ro- 



botniczej, wywołało olbrzymi gniew i głęboki ból wśród mas pra- 
cujących naszego kraju. 

Śledztwo ustaliło, że w roku 1933—1934 utworzyła się w Lenin- 
gradzie spośród byłych uczestników opozycji zinowjewowskiej niele- 
galna terrorystyczna grupa kontrrewolucyjna z tak zwanym «ośrod- 
kiem leningradzkim» na czele. Grupa ta postawiła sobie za cel — 
zamordowanie kierowników partii komunistycznej. Pierwszą ofiarą 
miał paść S.M.Kirow. Z zeznań uczestników tej kontrrewolucyjnej 
grupy wyszło na jaw, że byli oni związani z przedstawicielami 
cudzoziemskich państw kapitalistycznych, otrzymywali od nich 
pieniądze. 

Zdemaskowani członkowie tej organizacji zostali skazani przez 
Wojskowe Kolegium Sądu Najwyższego ZSRR na najwyższy wymiar 
kary — rozstrzelanie. 

Wkrótce wykryto istnienie nielegalnego kontrrewolucyjnego 
«ośrodka moskiewskiego». Śledztwo i sąd ujawniły nikczemną rolę 
Zinowjewa, Kamieniewa, Jewdokimowa i innych kierowników tej 
organizacji w krzewieniu wśród swoich zwolenników nastrojów ter- 
rorystycznych, w przygotowywaniu zabójstwa członków Komitetu 
Centralnego i Rządu Radzieckiego. 

Dwulicowość i podłość tych ludzi doszła do takiego stopnia, że 
Zinowjew — jeden z organizatorów i inspiratorów zabójstwa S.M. 
Kirowa, który naglił zabójcę, by jak najprędzej wykonał tę zbrodnię 
— napisał pełen pochwał nekrolog Kirowa i żądał wydrukowania go. 

Udając na sądzie skruchę zinowjewowcy w rzeczywistości nawet 
w owej chwili pozostawali dwulicowcami. Ukryli oni swą łączność z 
Trockim. Ukryli, że wraz z trockistami zaprzedali się szpiegowskim 
wywiadom faszystowskim, ukryli swą działalność szpiegowską i 
szkodniczą. Zinowjewowcy ukryli przed sądem swą łączność z 
bucharynowcami, ukryli fakt istnienia zjednoczonej trockistowsko- 
bucharynowskiej bandy najemników faszyzmu. 

Zabójstwo tow. Kirowa, jak to później wyszło na jaw, dokonane 
zostało przez tę zjednoczoną bandę trockistowsko-bucharynowską. 

Już wówczas, w roku 1935, stało się jasne, że grupa zinowje- 
wowska jest zamaskowaną organizacją białogwardyjską, która cał- 
kowicie zasługuje na to, żeby z jej członkami postępować tak samo 
jak z białogwardzistami. 

Po roku stało się wiadome, że prawdziwymi, bezpośrednimi i 



faktycznymi organizatorami zabójstwa Kirowa i organizatorami 
kroków przygotowawczych do zabójstwa innych członków Komitetu 
Centralnego byli Trocki, Zinowjew, Kamieniew i ich wspólnicy. 
Oddano pod sąd Zinowjewa, Kamieniewa, Bakajewa, Jewdokimowa, 
Pikela, I. N. Smirnowa, Mraczkowskiego, Ter-Waganiana, Rejnholda 
i innych. Zbrodniarze schwytani na gorącym uczynku musieli na 
sądzie publicznie przyznać, że zorganizowali oni nie tylko zabójstwo 
Kirowa, lecz przygotowywali zabójstwa również wszystkich pozo- 
stałych kierowników partii i rządu. Śledztwo ustaliło następnie, że 
nikczemnicy ci wkroczyli na drogę organizowania aktów dywersyj- 
nych, na drogę szpiegostwa. Najpotworniejszy upadek moralny i 
polityczny tych ludzi, najbardziej nikczemna podłość i zdrada łotrów 
osłaniających się dwulicowymi oświadczeniami o wierności partii, 
wydobyte zostały na jaw na procesie sądowym, który odbył się 
w Moskwie w roku 1936. 

Głównym inspiratorem i organizatorem całej tej bandy morder- 
ców i szpiegów był judasz Trocki. Pomocnikami Trockiego i wyko- 
nawcami jego kontrrewolucyjnych wskazówek byli Zinowjew, Ka- 
mieniew oraz inne opryszki trockistowskie. Przygotowywali oni 
porażkę ZSRR na wypadek najazdu imperialistów, stali się defety- 
stami w stosunku do państwa robotniczo-chłopskiego, stali się nik- 
czemnymi sługusami i agentami faszystów niemiecko-japońskich. 

Główna nauka, jaką powinny były wyciągnąć organizacje par- 
tyjne z rozpraw sądowych w sprawie podłego zabójstwa S. M. Kiro- 
wa, polegała na tym, żeby położyć kres swej własnej ślepocie polity- 
cznej, położyć kres swej beztrosce politycznej i wzmóc swą czujność, 
czujność wszystkich członków partii. 

W swoim liście do organizacji partyjnych, wydanym w związku 
z podłym zabójstwem S. M. Kirowa, Komitet Centralny partii wska- 
zywał: 

a) «Trzeba skończyć z oportunistyczną beztroską, wynika- 
jącą z błędnego przypuszczenia, że w miarę wzrostu naszych sił 
wróg staje się jakoby coraz bardziej obłaskawiony i nieszkodliwy. 
Jest to założenie z gruntu fałszywe. Jest ono odbiciem odchylenia 
prawicowego, zapewniającego wszystkich, że wrogowie będą po- 
wolutku wpełzali do socjalizmu, że koniec końców staną się 
prawdziwymi socjalistami. Nie jest rzeczą bolszewików spoczy- 



wanie na laurach i gapiostwo. Potrzeba nam nie beztroski, lecz 
czujności, prawdziwej bolszewickiej czujności rewolucyjnej. Na- 
leży pamiętać, że im bardziej beznadziejna jest sytuacja wrogów, 
tym chętniej będą się oni chwytali «krańcowego środka», jako 
jedynego środka dla ludzi skazanych na zagładę w ich walce 
z Władzą Radziecką. Należy o tym pamiętać i być czujnymi». 

b) «Należy wznieść na należyty poziom wykład historii 
partii wśród członków partii, trzeba, żeby członkowie partii 
zapoznali się ze wszystkimi i wszelakimi ugrupowaniami anty- 
partyjnymi w dziejach naszej partii, z ich metodami walki prze- 
ciw linii partyjnej, z ich taktyką, a — tym bardziej — żeby się 
zapoznali z taktyką i metodami walki naszej partii przeciw ugru- 
powaniom antypartyjnym, z taktyką i metodami, które dały na- 
szej partii możność przezwyciężenia i pobicia na głowę tych ugru- 
powań. Trzeba, żeby członkowie partii byli obznajomieni nie tylko 
z tym, jak partia walczyła i pokonywała kadetów, eserowców, 
mieńszewików, anarchistów, lecz również z tym, jak partia wal- 
czyła i pokonywała trockistów, «demokratycznych centralistów», 
«opozycję robotniczą», zinowjewowców, prawicowych odchyleń- 
ców, prawicowo-lewackie potwory itp. Nie wolno zapominać, że 
znajomość i zrozumienie dziejów naszej partii jest najważniejszym 
środkiem, niezbędnym do tego, aby całkowicie zapewnić rewolu- 
cyjną czujność członków partii». 

Ogromne znaczenie posiadała w tym okresie czystka szeregów 
partyjnych od żywiołów, które się wkręciły do partii, oraz od żywio- 
łów obcych, rozpoczęta w roku 1933, zwłaszcza zaś — dokładne 
sprawdzenie dokumentów partyjnych i zamiana starych dokumentów 
partyjnych na nowe, co zostało dokonane po zbrodniczym zabójstwie 
S. M. Kirowa. 

Przed sprawdzeniem dokumentów partyjnych w wielu organi- 
zacjach partyjnych obchodzono się z legitymacjami partyjnymi 
w sposób dowolny, niedbale. W szeregu miejscowych organizacji 
partyjnych wykryto zupełnie niedopuszczalny chaos w prowadzeniu 
ewidencji komunistów, z czego skorzystali wrogowie dla swych pod- 
łych celów, używając legitymacji partyjnych jako parawanu dla 
szpiegostwa, szkodnictwa itp. Wielu kierowników organizacji par- 
tyjnych powierzyło osobom trzeciorzędnym, a częstokroć zupełnie 



niewypróbowanym członkom partii, sprawę przyjmowania do 
partii nowych członków oraz wydawania legitymacji partyjnych. 

W specjalnym liście z dnia 13 maja 1935 roku do wszystkich 
organizacji w sprawie ewidencji, wydawania i przechowywania le- 
gitymacji partyjnych KC partii polecił staranne sprawdzenie we 
wszystkich organizacjach dokumentów partyjnych, «zaprowadzenie 
bolszewickiego porządku w naszym własnym domu partyjnym». 

Sprawdzenie dokumentów partyjnych miało olbrzymie znaczenie 
polityczne. W rezolucji plenum KC partii z dnia 25 grudnia 1935 
roku o wynikach sprawdzenia dokumentów partyjnych powiedziane 
było, że sprawdzenie to było ogromnej wagi przedsięwzięciem orga- 
nizacyjno-politycznym dla wzmocnienia szeregów WKP(b). 

Po sprawdzeniu i zamianie dokumentów partyjnych wznowiono 
przyjmowanie do partii nowych członków. Przy tym KC WKP(b) 
żądał, aby uzupełniano partię nie hurtem, lecz na podstawie ściśle 
indywidualnego przyjmowania «rzeczywiście przodujących, rzeczy- 
wiście oddanych sprawie klasy robotniczej najlepszych ludzi naszego 
kraju, przede wszystkim spośród robotników, a także spośród chło- 
pów i inteligencji pracującej, wypróbowanych na różnych odcinkach 
walki o socjalizm». 

Wznawiając przyjmowanie nowych członków do partii KC zobo- 
wiązał organizacje partyjne, by pamiętały, że wrogie elementy ró- 
wnież i na przyszłość będą usiłowały przedostać się do szeregów 
WKP(b). Wobec tego: 

«Zadanie każdej organizacji partyjnej polega na tym, żeby, 
ze wszech miar podnosząc czujność bolszewicką, wysoko dzierżyć 
sztandar Partii Leninowskiej i zabezpieczyć partię przed prze- 
dostaniem się do jej szeregów żywiołów obcych, wrogich i przy- 
padkowych» (Uchwała KC WKP(b) z dnia 29 września 1936 r. 
«Prawda» nr 270, 1936). 

Oczyszczając i wzmacniając swe szeregi, tępiąc wrogów partii i 
walcząc nieubłaganie przeciwko wypaczeniu linii partyjnej, partia 
bolszewicka zwierała jeszcze mocniej swe szeregi wokół Komitetu 
Centralnego partii, pod którego kierownictwem partia i Kraj Rad 
przechodziły do nowego etapu — do zakończenia budowy bezklaso- 
wego społeczeństwa socjalistycznego. 



Krótkie wnioski 

W latach 1930—1934 partia bolszewicka wykonała jedno z naj- 
trudniejszych po zdobyciu władzy historycznych zadań rewolucji 
proletariackiej — poprowadziła miliony drobnych gospodarstw chłop- 
skich, opartych na własności prywatnej, na drogę kołchozów, na tory 
socjalizmu. 

Likwidacja kułactwa jako najliczniejszej klasy wyzyskiwaczy 
i przejście podstawowych mas chłopstwa na drogę kołchozów dopro- 
wadziły do wytrzebienia ostatnich korzeni kapitalizmu w kraju, do 
zupełnego zwycięstwa socjalizmu w rolnictwie, do ostatecznego utr- 
walenia Władzy Radzieckiej na wsi. 

Po przezwyciężeniu szeregu trudności natury organizacyjnej koł- 
chozy ostatecznie się utrwaliły i wkroczyły na drogę dostatniego 
życia. 

W wyniku wykonania pierwszego planu pięcioletniego został 
w naszym kraju zbudowany niezachwiany fundament ekonomiki 
socjalistycznej — pierwszorzędny ciężki przemysł socjalistyczny i 
kolektywne zmechanizowane rolnictwo, wykorzenione zostało bez- 
robocie, zniesiony wyzysk człowieka przez człowieka, stworzone 
zostały warunki dla nieustannego polepszania położenia materialnego 
i kulturalnego mas pracujących naszego kraju. 

Olbrzymie te sukcesy osiągnięte zostały przez klasę robotniczą, 
przez kołchoźników i cały lud pracujący naszego kraju dzięki śmia- 
łej, rewolucyjnej i mądrej polityce partii i rządu. 

Otoczenie kapitalistyczne, dążące do osłabienia i zniszczenia po- 
tęgi ZSRR, wzmacnia swą «robotę» wokół organizowania wewnątrz 
ZSRR band morderców, szkodników i szpiegów. Wroga działalność 
otoczenia kapitalistycznego, skierowana przeciw ZSRR, szczególnie 
się wzmogła po dojściu do władzy faszystów w Niemczech i w Ja- 
ponii. W postaci trockistów, zinowjewowców zdobył sobie faszyzm 
wiernych sługusów, uciekających się do szpiegostwa, szkodnictwa, 
terroru i dywersji, gotowych zadać klęskę ZSRR — w imię przy- 
wrócenia kapitalizmu. 

Władza Radziecka mocną ręką karze tych wyrzutków społeczeń- 
stwa i bezlitośnie rozprawia się z nimi jako z wrogami ludu i zdraj- 
cami ojczyzny. 



ROZDZIAŁ XII 

PARTIA BOLSZEWIKÓW W WALCE O ZAKOŃCZENIE 

BUDOWNICTWA SPOŁECZEŃSTWA 
SOCJALISTYCZNEGO. 

WPROWADZENIE NOWEJ KONSTYTUCJI 

(Lata I935—I937) 

I. Sytuacja międzynarodowa w latach 1935—1937. Chwilowe zła- 
godnienie kryzysu ekonomicznego. Początek nowego kryzysu 
ekonomicznego. Podbój Abisynii przez Wiochy. Interwencja nie- 
miecko-wloska w Hiszpanii. Wtargnięcie Japonii do Chin środ- 
kowych. Początek drugiej wojny imperialistycznej. 

Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w krajach kapitalisty- 
cznych w drugiej połowie 1929 roku, trwał do końca roku 1933. 
Następnie spadek produkcji przemysłowej ustał, kryzys przeszedł 
w stan zastoju, potem zaś rozpoczęło się w przemyśle pewne oży- 
wienie. Lecz nie było to takie ożywienie, po którym zaczyna się 
rozkwit przemysłu na nowej, wyższej podstawie. Światowy przemysł 
kapitalistyczny nie zdołał już podnieść się nawet do poziomu 1929 
roku, osiągając w połowie 1937 roku zaledwie 95—96 procent tego 
poziomu. W drugiej zaś połowie 1937 roku rozpoczął się już nowy 
kryzys ekonomiczny, który ogarnął przede wszystkim Stany Zjedno- 
czone Ameryki. W końcu roku 1937 liczba bezrobotnych w Stanach 
Zjednoczonych wzrosła znów do 10 milionów ludzi. Szybko zaczęła 
wzrastać liczba bezrobotnych w Anglii. 

Tak więc, zanim kraje kapitalistyczne zdołały wrócić do równo- 
wagi po ciosach niedawnego kryzysu ekonomicznego, znalazły się one 
w obliczu nowego kryzysu ekonomicznego. 



Doprowadziło to do jeszcze większego zaostrzenia się przeci- 
wieństw między krajami imperialistycznymi, jak również między 
burżuazją a proletariatem. W związku z tym państwa napastnicze 
zaczęły coraz usilniej dążyć do wynagrodzenia sobie kosztem innych 
krajów, słabych pod względem obronnym, strat spowodowanych 
przez kryzys ekonomiczny wewnątrz kraju. Przy tym do dwóch 
znanych krajów napastniczych, do Niemiec i Japonii, przyłączyło się 
tym razem trzecie państwo — Włochy. 

W roku 1935 Włochy faszystowskie napadły na Abisynię i uja- 
rzmiły ją. Napadły one na Abisynię nie mając do tego żadnych pod- 
staw ani powodów z punktu widzenia «prawa międzynarodowego», 
napadły bez wypowiedzenia wojny, w bandycki sposób, jak to obec- 
nie weszło u faszystów w modę. Był to cios zadany nie tylko Abi- 
synii. Był to cios wymierzony również przeciw Anglii, przeciw dro- 
gom morskim Anglii z Europy do Indii, do Azji. Usiłowania Anglii 
przeszkodzenia Włochom w usadowieniu się w Abisynii nie dały 
wyników. Aby mieć wolną rękę, Włochy wystąpiły później z Ligi 
Narodów i zaczęły się usilnie zbroić. 

Tak więc wokół najkrótszych dróg morskich z Europy do Azji 
zawiązał się nowy węzeł wojny. 

Niemcy faszystowskie zerwały wersalski traktat pokojowy jedno- 
stronnym aktem, przygotowując się do urzeczywistnienia przemocą 
planu rewizji granic państw europejskich. Faszyści niemieccy nie 
kryli się z zamiarem podbicia państw sąsiednich lub przynajmniej za- 
garnięcia zamieszkałego przez Niemców terytorium tych państw. 
Plan ten przewiduje: najpierw opanowanie Austrii, potem uderzenie 
na Czechosłowację, potem bodajże — na Polskę, gdzie również istnie- 
je graniczące z Niemcami terytorium o ludności niemieckiej, a po- 
tem ... potem «to się zobaczy». 

Latem 1936 roku zaczęła się zbrojna interwencja Niemiec i Włoch 
przeciw Republice Hiszpańskiej. Pod pretekstem udzielenia poparcia 
faszystom hiszpańskim Włochy i Niemcy wprowadziły cichaczem 
swoje oddziały wojskowe na terytorium Hiszpanii, w zapleczu Fran- 
cji, a swoją flotę morską — na wody hiszpańskie: na południu — 
w okolice Wysp Balearskich i Gibraltaru, na zachodzie — w okolice 
Oceanu Atlantyckiego i na północy — w okolice Zatoki Biskajskiej. 
Na początku 1938 roku faszyści niemieccy zagarnęli Austrię opano- 



wując środkowy bieg Dunaju i rozszerzając swe granice na południu 
Europy, bliżej Morza Adriatyckiego. 

Organizując interwencje, przeciw Hiszpanii faszyści niemiecko- 
włoscy zapewniali wszystkich, że prowadzą walkę z «czerwonymi» 
w Hiszpanii i że nie mają żadnych innych celów. Lecz było to ordy- 
narne i niemądre maskowanie się, obliczone na głupotę ludzi nai- 
wnych. W rzeczywistości godzili oni w interesy Anglii i Francji, gdyż 
przecinali drogi morskie Anglii i Francji, wiodące do ich olbrzymich 
posiadłości kolonialnych w Afryce i Azji. 

Zaboru Austrii nie można już było jednak w żaden sposób zmie- 
ścić w ramach walki z traktatem wersalskim, w ramach obrony «na- 
rodowych» interesów Niemiec, dążących do odebrania z powrotem 
terytoriów utraconych w pierwszej wojnie imperialistycznej. Austria 
nie wchodziła w skład Niemiec ani przed wojną, ani po wojnie. Przy- 
łączenie przemocą Austrii do Niemiec jest brutalnym imperialisty- 
cznym aktem zaboru cudzego terytorium. Fakt ten niewątpliwie 
ujawnia dążenie Niemiec faszystowskich do zajęcia dominującego 
stanowiska na kontynencie Europy zachodniej. 

Był to przede wszystkim cios, który godził w interesy Francji 
i Anglii. 

Tak więc na południu Europy, w okolicach Austrii i Adriatyku 
jak również na zachodnich krańcach Europy, w Hiszpanii i na ota- 
czających ją morzach zawiązały się nowe węzły wojny. 

W roku 1937 faszystowscy militaryści japońscy owładnęli Peki- 
nem, wdarli się do Chin środkowych i okupowali Szanghaj. Wtarg- 
nięcie wojsk japońskich do Chin środkowych, podobnie jak wtarg- 
nięcie o kilka lat wcześniej do Mandżurii, odbyło się na modłę ja- 
pońską, to znaczy w sposób złodziejski przez oszukańcze wyzyskanie 
rozmaitych «incydentów miejscowych», zorganizowanych przez sa- 
mych Japończyków, i faktyczne pogwałcenie wszelkich «między- 
narodowych norm», umów, porozumień itp. Podbój Tientsimi i 
Szanghaju oddał w ręce Japonii klucz do handlu z Chinami, z ich nie- 
zmierzonym rynkiem. Oznacza to, że dopóki Japonia ma w rękach 
Szanghaj i Tientsin, może ona w każdej chwili wyrzucić z Chin środ- 
kowych Anglię i Stany Zjednoczone, które włożyły tam olbrzymie 
kapitały. 

Rzecz jasna, że bohaterska walka ludu chińskiego i jego armii 
przeciwko zaborcom japońskim, olbrzymi zapał patriotyczny w Chi- 



nach, kolosalne rezerwy ludzkie i terytorialne Chin, wreszcie wola 
chińskiego rządu narodowego doprowadzenia do końca wyzwoleń- 
czej walki, całkowitego wypędzenia zaborców z granic Chin — 
wszystko to niewątpliwie dowodzi, że imperialiści japońscy nie mają 
i nie mogą mieć przyszłości w Chinach. 

Lecz faktem jest również, że Japonia trzyma na razie w swych 
rękach klucz do handlu z Chinami i że wojna Japonii przeciwko 
Chinom jest w rzeczywistości bardzo poważnym ciosem, godzącym 
w interesy Anglii i Stanów Zjednoczonych. 

Tak więc na Oceanie Wielkim, na terenie Chin, zawiązał się 
jeszcze jeden węzeł wojny. 

Wszystkie te fakty dowodzą, że druga wojna imperialistyczna 
w rzeczywistości już się zaczęła. Zaczęła się ona cichaczem, bez wy- 
powiedzenia wojny. Państwa i ludy jakoś niepostrzeżenie wpełzły 
w orbitę drugiej wojny imperialistycznej. Na różnych krańcach 
świata rozpoczęły wojnę trzy państwa napastnicze — faszystowskie 
sfery rządzące Niemiec, Włoch i Japonii. Wojna toczy się na olb- 
rzymiej przestrzeni od Gibraltaru do Szanghaju. Wojna zdążyła już 
wciągnąć do swej orbity przeszło pół miliarda ludności. Jest ona 
w gruncie rzeczy skierowana przeciw kapitalistycznym interesom 
Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych, ponieważ ma na celu doko- 
nanie nowego podziału świata i sfer wpływów na korzyść krajów 
napastniczych, a kosztem tych tak zwanych demokratycznych krajów. 

Charakterystyczna cecha drugiej wojny imperialistycznej polega 
na razie na tym, że prowadzą ją i rozwijają mocarstwa agresywne, 
podczas gdy inne mocarstwa, mocarstwa «demokratyczne», przeciw 
którym wojna ta jest właściwie skierowana, udają, że wojna ich nie 
dotyczy, umywają ręce, cofają się, wychwalają własną pokojowość, 
pomstują na napastników faszystowskich i... pomału oddają na- 
pastnikom własne pozycje zapewniając przy tym, że się szykują do 
odporu. 

Jak widać, wojna ta posiada dość dziwny i jednostronny cha- 
rakter. Tym niemniej jest ona okrutna i cynicznie zaborcza, toczy 
się na żywym ciele słabych pod względem obronnym ludów Abisynii, 
Hiszpanii, Chin. 

Niesłusznie byłoby tłumaczyć ten jednostronny charakter wojny 
słabością militarną lub ekonomiczną państw «demokratycznych». 
Państwa «demokratyczne» są oczywiście silniejsze od państw faszy- 



stowskidi. Jednostronny charakter rozwijającej się wojny światowej 
tłumaczy się brakiem jednolitego frontu państw «demokratycznych» 
przeciwko mocarstwom faszystowskim. Państwa tak zwane «demo- 
kratyczne» oczywiście nie aprobują «krańcowości» państw faszy- 
stowskich i obawiają się wzmocnienia tych ostatnich. Lecz jeszcze 
bardziej obawiają się one ruchu robotniczego w Europie oraz ruchu 
narodowo-wyzwoleńczego w Azji uważając, że faszyzm jest «dobrą 
odtrutką» przeciwko wszystkim tym «niebezpiecznym» ruchom. 
Dlatego też sfery rządzące państw «demokratycznych», zwłaszcza 
zaś — konserwatywne sfery rządzące Anglii, poprzestają na polityce 
przekonywania rozwydrzonych wodzirejów faszystowskich, aby «nie 
doprowadzali sprawy do ostateczności», dając im jednocześnie do 
zrozumienia, że «doskonale rozumieją» ich reakcyjno-policyjną po- 
litykę, zwróconą przeciwko ruchowi robotniczemu i ruchowi naro- 
dowo-wyzwoleńczemu, i w zasadzie jej sprzyjają. Sfery rządzące 
Anglii trzymają się w tym wypadku mniej więcej takiej samej poli- 
tyki, jakiej trzymała się za caratu rosyjska liberalno-monarchisty- 
czna burżuazja, która obawiając się «krańcowości» polityki carskiej 
jeszcze bardziej bała się ludu i wskutek tego przeszła do polityki 
przekonywania cara — a zatem do polityki zmowy z carem prze- 
ciwko ludowi. Jak wiadomo, liberalno-monarchistyczna burżuazja 
Rosji drogo zapłaciła za taką podwójną politykę. Należy przypu- 
szczać, że sfery rządzące Anglii i ich przyjaciele we Francji i Stanach 
Zjednoczonych otrzymają również swą historyczną zapłatę. 

Oczywiście, że ZSRR widząc, jaki obrót przyjęły sprawy mię- 
dzynarodowe, nie mógł przejść obojętnie obok tych groźnych wy- 
darzeń. Wszelka, nawet niewielka wojna, rozpoczęta przez państwa 
napastnicze, stanowi niebezpieczeństwo dla krajów pokojowych, 
druga zaś wojna imperialistyczna, która tak «niepostrzeżenie» pod- 
kradła się do ludów i ogarnęła przeszło pół miliarda ludności — tym 
bardziej nie może nie stanowić poważnego niebezpieczeństwa dla 
wszystkich ludów, przede wszystkim zaś dla ZSRR. Świadczy o tym 
wymownie stworzenie «bloku antykomunistycznego» między Niem- 
cami, Włochami i Japonią. Toteż kraj nasz, stosując politykę poko- 
jową, rozwinął jednocześnie działalność zmierzającą do dalszego 
wzmocnienia zdolności obronnej naszych granic i bojowego przygoto- 
wania Czerwonej Armii i Floty. W końcu roku 1934 ZSRR wstąpił 
do Ligi Narodów zdając sobie sprawę z tego, że mimo jej słabości 



może ona jednakże być pożyteczna jako miejsce demaskowania agre- 
sorów i może stać się pewnym, choć słabym narzędziem pokoju, ha- 
mującym rozpętanie wojny. ZSRR uważał, że w takich czasach nie 
wolno lekceważyć nawet takiej słabej organizacji międzynarodowej 
jak Liga Narodów. W maju 1935 roku zawarta została umowa mię- 
dzy Francją a ZSRR o pomocy wzajemnej przeciwko ewentualnemu 
napadowi agresorów. Jednocześnie taka sama umowa zawarta zo- 
stała z Czechosłowacją. W marcu 1936 roku ZSRR zawarł umowę o 
pomocy wzajemnej z Mongolską Republiką Ludową. W sierpniu 
1937 roku zawarty został pakt nieagresji między ZSRR a Republiką 
Chińską. 

2. Dalszy wzrost przemysłu i rolnictwa w ZSRR. Przedterminowe 
wykonanie drugiej pięciolatki. Rekonstrukcja rolnictwa i zakoń- 
czenie kolektywizacji. Znaczenie kadr. Ruch stachanowski. 
Wzrost dobrobytu ludowego. Wzrost kultury ludowej. Siła rewo- 
lucji radzieckiej. 

Podczas gdy w krajach kapitalistycznych w trzy lata po kryzy- 
sie ekonomicznym 1930—1933 roku wybuchł nowy kryzys ekono- 
miczny, w ZSRR przez cały ten czas rozwój przemysłu szedł nie- 
ustannie w górę. Podczas gdy światowy przemysł kapitalistyczny 
jako całość doszedł w połowie roku 1937 zaledwie do 95—96procent 
poziomu 1929 roku, by w drugiej połowie 1937 roku wejść w strefę 
nowego kryzysu ekonomicznego, to przemysł ZSRR pod koniec 
1937 roku osiągnął w swym coraz to szybszym rozwoju 428 procent 
w porównaniu z poziomem 1929 roku, w porównaniu zaś z pozio- 
mem przedwojennym wzrósł przeszło siedmiokrotnie. 

Sukcesy te były bezpośrednim wynikiem polityki rekonstrukcji, 
nieugięcie przeprowadzanej przez partię i rząd. 

Dzięki tym sukcesom drugi plan pięcioletni w przemyśle wyko- 
nany został przed terminem. Druga pięciolatka wykonana została na 
i kwietnia 1937 roku, czyli w ciągu czterech lat i trzech miesięcy. 

Było to olbrzymie zwycięstwo socjalizmu. 
Taki sam prawie obraz szybkiego wzrostu przedstawiało rol- 

nictwo. Obszary zasiewu wszystkich kultur wzrosły ze 105 milionów 
hektarów w roku 1913 (czasy przedwojenne) do 135 milionów hekta- 
rów w roku 1937. Produkcja zboża wzrosła z 4 miliardów 800 milio- 



nów pudów w roku 1913 do 6 miliardów 800 milionów pudów 
w roku 1937, produkcja surowca bawełny z 44 milionów pudów — 
do 154 milionów pudów, produkcja lnu (włókno) — z 19 milionów 
pudów — do 31 milionów pudów, produkcja buraków cukrowych 
z 654 milionów pudów — do I miliarda 311 milionów pudów, 
produkcja roślin oleistych ze 129 milionów pudów do 306 milio- 
nów pudów. 

Należy zaznaczyć, że same tylko kołchozy (bez sowchozów) dały 
krajowi w roku 1937 przeszło I miliard 700 milionów pudów zboża 
towarowego, czyli co najmniej o 400 milionów pudów więcej, niż 
obszarnicy, kułacy i chłopi razem wzięci dali w roku 1913. 

Jedna tylko gałąź gospodarki rolnej — hodowla bydła i trzo- 
dy — wciąż jeszcze pozostawała w tyle za poziomem przedwo- 
jennym i posuwała się naprzód w tempie niedostatecznym. 

Co się tyczy kolektywizacji rolnictwa, to można już było uwa- 
żać ją za zakończoną. W roku 1937 znajdowało się w kołchozach 
18 i pół miliona zagród chłopskich, co stanowiło 93 procent wszyst- 
kich zagród chłopskich, obszar zaś zasiewu zbóż przez kołchozy wy- 
nosił 99 procent całego chłopskiego obszaru zasiewu zbóż. 

Rekonstrukcja rolnictwa oraz wzmożone zaopatrywanie rol- 
nictwa w traktory i maszyny rolnicze wydały owoce. 

Zakończenie rekonstrukcji przemysłu i rolnictwa dało w wyniku 
obfite wyposażenie gospodarki narodowej w pierwszorzędną tech- 
nikę. Przemysł i rolnictwo, transport i armia otrzymały olbrzymią 
ilość nowoczesnych urządzeń technicznych, nowoczesnych maszyn i 
obrabiarek, traktorów i maszyn rolniczych, parowozów i parowców, 
artylerii i czołgów, samolotów i okrętów wojennych. Trzeba było 
rzucić dziesiątki i setki tysięcy wyszkolonych ludzi, którzy potrafi- 
liby opanować całą tę technikę i wycisnąć z niej maksimum tego, 
co można z niej było wycisnąć. Bez tego, bez dostatecznej liczby 
ludzi, którzy opanowali technikę, mogła się ta technika łatwo prze- 
kształcić w kupę niewykorzystanego martwego metalu. Było to 
poważne niebezpieczeństwo, które powstało wskutek tego, że wzrost 
liczby kadr będących w stanie opanować technikę nie nadążał i pozo- 
stawał daleko w tyle za wzrostem techniki. Sprawa komplikowała 
się jeszcze przez to, że znaczna część naszych pracowników nie zda- 
wała sobie sprawy z tego niebezpieczeństwa i uważała, że technika 
«sama zrobi» swoje. Jeżeli przedtem niedoceniano techniki i odno- 



szono się do niej lekceważąco, to obecnie zaczęto ją przeceniać, zro- 
biono z niej fetysz. Nie rozumiano, że technika bez ludzi, którzy ją 
opanowali, jest rzeczą martwą. Nie rozumiano, że technika może 
dać wysoką wydajność dopiero w rękach ludzi, którzy ją opanowali. 

Sprawa kadr, które by opanowały technikę, nabierała więc pier- 
wszorzędnego znaczenia. 

Było rzeczą konieczną, by nasi pracownicy przestali upajać się 
techniką oraz wyzbyli się niedoceniania roli kadr i aby zwrócili 
uwagę na zapoznanie się z techniką, na opanowanie techniki, na jak 
największe wzmocnienie pracy nad wychowaniem jak najliczniej- 
szych kadr zdolnych do opanowania techniki i wyciśnięcia z niej 
możliwie największego pożytku. 

Jeżeli przedtem, na początku okresu rekonstrukcji, gdy kraj 
odczuwał głód w dziedzinie techniki, partia rzuciła hasło — «tech- 
nika w okresie rekonstrukcji decyduje o wszystkim», to obecnie, gdy 
już zaistniała obfitość techniki, po zakończeniu w zasadzie okresu 
rekonstrukcji, gdy kraj odczuwał ostry brak kadr — partia musiała 
rzucić nowe hasło skupiające uwagę już nie na technice, lecz na 
ludziach, na kadrach zdolnych do całkowitego wykorzystania techniki. 

Duże znaczenie miało pod tym względem przemówienie tow. 
Stalina na uroczystości promowania akademików Armii Czerwonej 
w maju 1935 roku. 

«Przedtem, powiedział tow. Stalin, mówiliśmy, że «technika 
decyduje o wszystkim». Hasło to pomogło nam w tym sensie, że 
zlikwidowaliśmy głód w dziedzinie techniki i stworzyliśmy sze- 
roką podstawę techniczną we wszystkich dziedzinach pracy dla 
uzbrojenia naszych ludzi w pierwszorzędną technikę. To bardzo 
dobrze. Ale to wcale a wcale nie wystarcza. Aby uruchomić tech- 
nikę i całkowicie ją wykorzystać, potrzebni są ludzie, którzy 
opanowali technikę, potrzebne są kadry zdolne do opanowania i 
wykorzystania tej techniki według wszelkich prawideł sztuki. 
Technika bez ludzi, którzy opanowali technikę, jest martwa. 
Technika mająca na czele ludzi, którzy opanowali technikę, może 
i musi dokonać cudów. Gdyby nasze pierwszorzędne fabryki, 
nasze sowchozy i kołchozy, nasz transport, nasza Armia Czer- 
wona posiadały dostateczną ilość kadr zdolnych do opanowania 
tej techniki, to kraj nasz osiągnąłby wyniki trzykrotnie i cztero- 



krotnic większe niż obecnie. Oto dlaczego nacisk należy kłaść 
obecnie na ludzi, na kadry, na pracowników, którzy opanowali 
technikę. Oto dlaczego dawne hasło — «technika decyduje o 
wszystkim», które jest odbiciem przebytego już okresu, gdy 
panował u nas głód w dziedzinie techniki — winno być obecnie 
zastąpione nowym hasłem, hasłem: «kadry decydują o wszy- 
stkim». To jest obecnie najważniejsze... 

Trzeba nareszcie zrozumieć, że ze wszystkich istniejących na 
świecie cennych kapitałów najcenniejszym i najbardziej decy- 
dującym kapitałem są ludzie, kadry. Należy zrozumieć, że w 
naszych obecnych warunkach «kadry decydują o wszystkim». Jeśli 
będziemy mieli dobre i liczne kadry w przemyśle, rolnictwie, w 
transporcie, w armii — to kraj nasz będzie niezwyciężony. Jeśli 
nie będziemy mieli takich kadr — będziemy kuleli na obie nogi». 

Tak więc przyśpieszone szkolenie kadr technicznych i szybkie 
opanowanie nowej techniki w celu dalszego podniesienia wydajności 
pracy — stało się zadaniem pierwszorzędnej wagi. 

Najbardziej jaskrawym przykładem wzrostu takich kadr, przy- 
kładem opanowania przez naszych ludzi nowej techniki i dalszego 
wzrostu wydajności pracy jest ruch stachanowski. Narodził się on i 
rozwinął w Zagłębiu Donieckim, w przemyśle węglowym, przerzucił 
się do innych gałęzi przemysłu, rozpowszechnił się w transporcie i 
ogarnął następnie rolnictwo. Ruch ten nazwano stachanowskim od 
nazwiska jego inicjatora — rębacza na kopalni «Centralnaja-Irmino» 
(Zagłębie Donieckie), Aleksego Stachanowa. Jeszcze przed Stachano- 
wem osiągnął nie spotykane dotychczas rekordy wyrębu węgla Nikita 
Izotow. Przykład Stachanowa, który 31 sierpnia 1935 roku w ciągu 
jednej zmiany wyrąbał 102 tony węgla i przekroczył w ten sposób 
14-krotnie zwykłe normy wydobycia węgla — dał początek maso- 
wemu ruchowi robotników i kołchoźników na rzecz podniesienia 
norm wytwórczości, na rzecz nowego zwiększenia wydajności pracy. 
Busygin — w przemyśle samochodowym, Smietanin — w przemyśle 
obuwianym, Krywonos — w transporcie, Musinski — w przemyśle 
drzewnym, Jewdokija i Maria Winogradowe — w przemyśle włó- 
kienniczym, Maria Demczenko, Maria Hnatenko, P. Angelina, Poła- 
gutin, Kolesow, Kowardak, Borin — w rolnictwie — oto nazwiska 
pierwszych pionierów ruchu stachanowskiego. 



Za nimi poszli inni pionierzy, całe zastępy pionierów, które dały 
wyższą wydajność pracy niż pierwsi pionierzy. 

Ogromne znaczenie dla rozwoju ruchu stachanowskiego miała 
pierwsza wszechzwiązkowa narada stachanowców w Kremlu w listo- 
padzie 1935 roku oraz przemówienie na tej naradzie tow. Stalina. 

«Ruch stachanowski, mówił tow. Stalin, jest wyrazem nowej 
fali współzawodnictwa socjalistycznego, nowego, wyższego etapu 
współzawodnictwa socjalistycznego... Dawniej, ze trzy lata temu, 
w okresie pierwszego etapu współzawodnictwa socjalistycznego, 
współzawodnictwo socjalistyczne niekoniecznie związane było z 
nową techniką. Zresztą wtedy właściwie nie mieliśmy prawie 
wcale nowej techniki. Obecny zaś etap współzawodnictwa socja- 
listycznego — ruch stachanowski, przeciwnie, jest nieodzownie 
związany z nową techniką. Ruch stachanowski byłby nie do po- 
myślenia bez nowej, udoskonalonej techniki. Oto macie przed sobą 
ludzi w rodzaju tt. Stachanowa, Busygina, Smietanina, Krywono- 
sa, Pronina, Winogradowych i wielu innych, ludzi nowych, robot- 
ników i robotnice, którzy całkowicie opanowali technikę swej pra- 
cy, osiodłali ją i popędzili naprzód. Trzy lata temu nie mieliśmy 
lub prawie nie mieliśmy takich ludzi... Znaczenie ruchu stacha- 
nowskiego polega na tym, że jest to taki ruch, który burzy dawne 
normy techniczne jako nie wystarczające, prześciga w całym 
szeregu wypadków wydajność pracy przodujących krajów kapi- 
talistycznych i stwarza w ten sposób w praktyce możliwość dal- 
szego umocnienia socjalizmu w naszym kraju, możliwość prze- 
kształcenia naszego kraju w kraj najzamożniejszy». 

Charakteryzując metody pracy stachanowców i wykazując 
olbrzymie znaczenie ruchu stachanowskiego dla przyszłości naszego 
kraju, tow. Stalin mówił dalej: 

«Przyjrzyjcie się towarzyszom stachanowcom. Cóż to są za 
ludzie? Są to przeważnie młodzi lub w średnim wieku robotnicy 
i robotnice, ludzie kulturalni i technicznie wyrobieni, którzy dają 
przykład dokładności i staranności w pracy, umieją cenić czynnik 
czasu w pracy i nauczyli się liczyć czas nie tylko na minuty, ale 
i na sekundy. Większość z nich przeszła tak zwane techniczne 



minimum i w dalszym ciągu uzupełnia swoje wykształcenie 
techniczne. Są oni wolni od konserwatyzmu i zaśniedziałości 
niektórych inżynierów, techników i pracowników gospodarczych, 
idą śmiało naprzód burząc przestarzałe normy techniczne i 
stwarzając nowe, wyższe, wnoszą poprawki do zaprojektowanych 
potencjałów wytwórczych i do planów gospodarczych ułożonych 
przez kierowników naszego przemysłu, raz po raz uzupełniają i 
poprawiają inżynierów i techników, częstokroć uczą i pchają ich 
naprzód, gdyż są to ludzie, którzy całkowicie opanowali technikę 
swojej pracy i umieją wyciskać z techniki maksimum tego, co 
można z niej wycisnąć. Dzisiaj stachanowców jest jeszcze mało, 
ale któż może wątpić, że jutro będzie ich dziesięć razy więcej? 
Czyż nie jest jasne, że stachanowcy są nowatorami w naszym 
przemyśle, że ruch stachanowski reprezentuje przyszłość naszego 
przemysłu, że zawiera on w sobie ziarno przyszłego kulturalno- 
technicznego rozwoju klasy robotniczej, że otwiera przed nami 
tę jedyną drogę, na której można osiągnąć najwyższe wskaźniki 
wydajności pracy, jakie są niezbędne dla przejścia od socjalizmu 
do komunizmu i zniesienia przeciwieństwa między pracą 
umysłową a fizyczną?» 

Rozwój ruchu stachanowskiego i przedterminowe wykonanie 
drugiej pięciolatki stworzyły warunki dla nowego wzrostu dobrobytu 
i rozwoju kulturalnego mas pracujących. 

Realna płaca zarobkowa robotników i pracowników wzrosła 
w ciągu drugiej pięciolatki przeszło dwukrotnie. Fundusz płacy 
zarobkowej wzrósł z 34 miliardów rubli w roku 1933 do 81 miliar- 
dów w roku 1937. Fundusz państwowego ubezpieczenia społecznego 
wzrósł z 4 miliardów 600 milionów rubli w roku 1933 do 5 miliardów 
600 milionów rubli w roku 1937. W samym tylko 1937 roku wydano 
około 10 miliardów rubli na państwowe ubezpieczenie robotników 
i pracowników, na polepszenie warunków bytu i na potrzeby kul- 
turalne, na sanatoria, uzdrowiska, domy wypoczynku i pomoc 
lekarską. 

Na wsi utrwalił się ostatecznie ustrój kołchozowy. Bardzo temu 
dopomógł Statut Artelu Rolniczego, uchwalony na II zjeździe kół- 



choźników-szturmowców w lutym 1935 roku, oraz oddanie kołchozom 
wszystkich uprawianych przez nie gruntów w wieczyste użytkowanie. 
Dzięki utrwaleniu się ustroju kołchozowego znikła na wsi bieda i 
niepewność jutra. Podczas gdy przedtem, jakie trzy lata temu, wyda- 
wano po jeden-dwa kilogramy zboża na pracodzień, to obecnie więk- 
szość kołchoźników w dzielnicach zbożowych zaczęła otrzymywać na 
pracodzień od pięciu do dwunastu kilogramów, a wielu kołchoźników 
— do dwudziestu kilogramów na pracodzień, nie mówiąc już o 
wydawaniu innych produktów i o dochodach pieniężnych. Pojawiły 
się miliony zagród kołchoźniczych, które otrzymały w ciągu roku 
w dzielnicach zbożowych od 500 do 1500 pudów zboża, a w dziel- 
nicach bawełnianych, buraczanych, hodowli lnu, hodowli bydła i 
trzody, uprawy winogron, hodowli kultur cytrusowych, sadowniczo- 
warzywniczych — dziesiątki tysięcy rubli dochodu rocznego. Kołchozy 
stały się zamożne. Budowa nowych stodół i spichrzów stała się naj- 
ważniejszą troską zagrody kołchoźniczej, ponieważ dawne zabudo- 
wania, w których przechowywano produkty, obliczone na nieznaczne 
zapasy roczne nie mogły zadośćuczynić nawet dziesiątej części no- 
wych potrzeb kołchoźników. 

W roku 1936, w związku ze wzrostem dobrobytu mas ludowych, 
rząd wydał ustawę o zakazie sztucznych poronień. Jednocześnie 
nakreślony został obszerny program budowy domów położniczych, 
żłobków, kuchen mlecznych, ogródków dziecięcych. W roku 1936 
wyasygnowano na ten cel 2 miliardy 174 miliony rubli wobec 
875 milionów w roku 1935. Na mocy specjalnej ustawy ustanowiono 
znaczną pomoc dla rodzin z dużą liczbą dzieci. W roku 1937 na 
mocy tej ustawy wydano zasiłków na sumę przeszło miliarda rubli. 

Wskutek wprowadzenia powszechnego obowiązkowego nauczania 
i budownictwa nowych szkół kolosalnie podniósł się poziom kultu- 
ralny mas ludowych. W całym kraju rozwinęło się na wielką skałę 
budownictwo szkół. Liczba uczniów szkół początkowych i średnich 
wzrosła z 8 milionów w roku 1914 do 28 milionów w roku 1936— 
1937. Liczba uczęszczających do wyższych zakładów naukowych 
wzrosła ze 112 tysięcy w roku 1914 do 542 tysięcy w latach 1936—37. 

Była to rewolucja kulturalna. 
Siła, potęga, niezwyciężona moc naszej rewolucji radzieckiej zna- 

lazły swój wyraz w poprawie materialnego położenia i w szybkim 
rozwoju kulturalnym mas ludowych. Rewolucje w przeszłości upadały 



dlatego, że dając ludowi wolność nie mogły dać mu jednocześnie 
poważnej poprawy położenia materialnego i kulturalnego. Na tym 
polegała ich zasadnicza słabość. Nasza rewolucja różni się od wszy- 
stkich innych rewolucji tym, że przyniosła ona ludowi nie tylko 
wyzwolenie spod jarzma caratu, spod jarzma kapitalizmu, lecz 
również gruntowną poprawę jego materialnego i kulturalnego po- 
łożenia. Na tym polega jej siła i niezwyciężoność. 

«Nasza rewolucja proletariacka — mówił tow. Stalin w swym 
wystąpieniu na pierwszej wszechzwiązkowej naradzie stachanow- 
ców — jest jedyną na świecie rewolucją, która zdołała pokazać 
ludowi nie tylko swe rezultaty polityczne, lecz i rezultaty mate- 
rialne. Spośród wszystkich rewolucji robotniczych znamy tylko 
jedną, która jako tako zdobyła władzę. To Komuna Paryska. Ale 
istniała ona niedługo. Wprawdzie próbowała rozbić kajdany 
kapitalizmu, ale nie zdążyła ich rozbić, a tym bardziej nie zdążyła 
pokazać ludowi pomyślnych materialnych wyników rewolucji. 
Nasza rewolucja jest jedyną, która nie tylko rozbiła kajdany kapi- 
talizmu i dała ludowi wolność, ale zdołała prócz tego dać ludowi 
warunki materialne do dostatniego życia. Na tym polega siła 
naszej rewolucji, to, co ją czyni niezwyciężoną». 

3. VIII Zjazd Rad. Uchwalenie nowej Konstytucji ZSRR. 

W lutym 1935 roku VII Zjazd Rad ZSRR powziął uchwałę o 
zmianie konstytucji Związku Socjalistycznych Republik Rad, uchwa- 
lonej w roku 1924. Potrzeba zmiany konstytucji ZSRR wywołana 
została przez kolosalne zmiany, jakie zaszły w życiu ZSRR od roku 
1924, czyli od czasu, kiedy uchwalona została pierwsza konstytucja 
Związku Radzieckiego, aż do bieżącego okresu. W ciągu lat ubiegłych 
zupełnie zmienił się stosunek wzajemny sił klasowych w ZSRR: 
stworzono nowy przemysł socjalistyczny, rozgromiono kułactwo, 
zwyciężył ustrój kołchozowy, utrwaliła się w całej gospodarce naro- 
dowej własność socjalistyczna środków produkcji jako podstawa 
społeczeństwa radzieckiego. Zwycięstwo socjalizmu pozwoliło przejść 
do dalszej demokratyzacji systemu wyborczego, do wprowadzenia 
powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego z głoso- 
waniem tajnym. 



Specjalna Komisja Konstytucyjna pod przewodnictwem tow. 
Stalina opracowała projekt nowej konstytucji ZSRR. Projekt pod- 
dano pod dyskusję całego narodu, która trwała przez 5 i pół miesią- 
ca. Projekt konstytucji przedłożony został Nadzwyczajnemu VIII 
Zjazdowi Rad do rozpatrzenia. 

W listopadzie 1936 roku zebrał się VIII Zjazd Rad, powołany 
do zaaprobowania lub odrzucenia projektu nowej konstytucji ZSRR. 

Na VIII Zjeździe Rad tow. Stalin w swym referacie o projekcie 
nowej konstytucji wyszczególnił zasadnicze zmiany, jakie zaszły 
w Kraju Rad od czasu przyjęcia konstytucji roku 1924-go. 

Konstytucję 1924 roku opracowywano w pierwszym okresie 
nepu. W owym czasie Władza Radziecka zezwalała jeszcze na rozwój 
kapitalizmu obok rozwoju socjalizmu. Wówczas Władza Radziecka 
orientowała się na to, żeby w toku współzawodnictwa dwóch 
systemów — kapitalistycznego i socjalistycznego — zorganizować 
socjalizm i zapewnić mu zwycięstwo nad kapitalizmem w dziedzinie 
ekonomiki. Zagadnienie «kto—kogo» nie było jeszcze wówczas roz- 
strzygnięte. Przemysł, opierający się na starej i niebogatej technice, nie 
sięgał nawet poziomu przedwojennego. Jeszcze mniej ponętny obraz 
przedstawiało wówczas rolnictwo. Sowchozy i kołchozy istniały za- 
ledwie w postaci poszczególnych wysepek w niezmierzonym oceanie 
indywidualnych gospodarstw chłopskich. Na porządku dziennym 
stała wówczas nie likwidacja kułactwa, lecz jedynie jego ogranicze- 
nie. Sektor socjalistyczny obejmował wówczas zaledwie około 5 o pro- 
cent obrotu towarowego. 

Inaczej rzecz się miała w ZSRR w roku 1936. W roku 1936 
ekonomika ZSRR uległa już zupełnej zmianie. W tym czasie żywioły 
kapitalistyczne były już całkowicie zlikwidowane, we wszystkich 
dziedzinach gospodarki narodowej zwyciężył system socjalistyczny. 
Potężny przemysł socjalistyczny produkował siedem razy więcej niż 
przed wojną i całkowicie wyparł przemysł prywatny. W rolnictwie 
zwyciężyła największa na świecie, zmechanizowana, wyposażona 
w nowoczesną technikę produkcja socjalistyczna w postaci systemu 
kołchozów i sowchozów. W roku 1936 kułactwo jako klasa było już 
całkowicie zlikwidowane, a sektor indywidualny nie odgrywał już 
poważniejszej roli w ekonomice kraju. Cały obrót towarowy sku- 
piony został w rękach państwa i kooperacji. Wyzysk człowieka przez 
człowieka został na zawsze zniesiony. Społeczna, socjalistyczna 



własność środków produkcji utrwaliła się we wszystkich gałęziach 
gospodarki narodowej jako niewzruszona podstawa nowego, socjali- 
stycznego ustroju. W nowym, socjalistycznym społeczeństwie na 
zawsze zniknęły kryzysy, nędza, bezrobocie i pauperyzacja. Dla 
wszystkich członków społeczeństwa radzieckiego stworzone zostały 
warunki dostatniego i kulturalnego życia. 

Odpowiednio do tego, mówił w swym referacie tow. Stalin, 
zmienił się również skład klasowy ludności Związku Radzieckiego. 
Klasa obszarników i dawna wielka burżuazja imperialistyczna zo- 
stały zlikwidowane już w okresie wojny domowej. W ciągu lat budo- 
wnictwa socjalistycznego zlikwidowane zostały wszystkie żywioły 
eksploatatorskie — kapitaliści, kupcy, kułacy, spekulanci. Zachowały 
się jedynie nieznaczne resztki zlikwidowanych klas wyzyskiwaczy, 
których całkowita likwidacja jest sprawą najbliższego czasu. 

Masy pracujące w ZSRR — robotnicy, chłopi, inteligencja — 
gruntownie się zmieniły w ciągu lat budownictwa socjalistycznego. 

Klasa robotnicza przestała być klasą wyzyskiwaną, pozbawioną 
środków produkcji, jak to ma miejsce w warunkach kapitalizmu. 
Klasa robotnicza zniosła kapitalizm, odebrała kapitalistom środki 
produkcji, przekształciła je we własność społeczną. Przestała ona być 
proletariatem we właściwym, dawnym znaczeniu tego wyrazu. Pro- 
letariat w ZSRR, posiadający władzę państwową, przekształcił się 
w zupełnie nową klasę. Przekształcił się w wyzwoloną z wyzysku 
klasę robotniczą, która zburzyła kapitalistyczny system gospodarki 
i zaprowadziła socjalistyczną własność środków produkcji, czyli 
stała się taką klasą robotniczą, jakiej nie znała jeszcze historia 
ludzkości. 

Niemniej głębokie zmiany zaszły również w położeniu chłopów 
w ZSRR. W dawnych czasach przeszło 20 milionów rozrzuconych 
oddzielnych gospodarstw chłopskich, drobnych i średnich, grzebało 
się w pojedynkę na swych działkach. Posługiwały się one zacofaną 
techniką, były wyzyskiwane przez obszarników, kułaków, kupców, 
spekulantów, lichwiarzy itp. Teraz w ZSRR wyrośli zupełnie nowi 
chłopi; nie ma już obszarników i kułaków, kupców i lichwiarzy, 
którzy mogliby wyzyskiwać chłopów. Olbrzymia większość gospo- 
darstw chłopskich wstąpiła do kołchozów, których podstawą jest nie 
prywatna własność środków produkcji, lecz własność kolektywna, 
powstała na gruncie pracy kolektywnej. Jest to nowy typ chłopów, 



wyzwolonych z wszelkiego wyzysku. Takich chłopów również nie 
znała jeszcze historia ludzkości. 

Zmieniła się również inteligencja w ZSRR. Stała się ona w swej 
masie zupełnie nową inteligencją. Wyszła przeważnie ze środowiska 
robotniczego i chłopskiego. Służy nie kapitalizmowi jak dawna inte- 
ligencja, lecz socjalizmowi. Inteligencja stała się równouprawnionym 
członkiem społeczeństwa socjalistycznego. Inteligencja ta buduje 
wraz z robotnikami i chłopami nowe, socjalistyczne społeczeństwo. 
Jest to nowy typ inteligencji, służącej ludowi i wyzwolonej z wszel- 
kiego wyzysku. Takiej inteligencji nie znała jeszcze historia ludzkości. 

Tak więc, zacierają się przedziały klasowe między ludźmi pracy 
w ZSRR, zanika dawna wyłączność klasowa. Giną i zacierają się 
ekonomiczne i polityczne przeciwieństwa między robotnikami, chło- 
pami i inteligencją. Stworzona została podstawa do moralno-politycznej  
jedności społeczeństwa. 

Te głębokie zmiany w życiu ZSRR, te decydujące sukcesy so- 
cjalizmu w ZSRR znalazły swój wyraz w nowej konstytucji ZSRR. 

Zgodnie z tą konstytucją społeczeństwo radzieckie składa się 
z dwóch bratnich klas — robotników i chłopów, między którymi 
zachowały się jeszcze różnice klasowe. Związek Socjalistycznych Re- 
publik Rad jest socjalistycznym państwem robotników i chłopów. 

Podstawę polityczną ZSRR stanowią Rady Delegatów Ludu 
Pracującego, które wyrosły i umocniły się w wyniku obalenia władzy 
obszarników i kapitalistów i zdobycia dyktatury proletariatu. 

Cała władza w ZSRR należy do ludu pracującego miast i wsi 
w osobie Rad Delegatów Ludu Pracującego. 

Naczelnym organem władzy państwowej ZSRR jest Rada Naj- 
wyższa ZSRR. 

Radę Najwyższą ZSRR, składającą się z dwóch równouprawnio- 
nych izb, Rady Związku i Rady Narodowości, wybierają obywatele 
ZSRR na przeciąg czterech lat na podstawie powszechnego, bezpoś- 
redniego i równego prawa wyborczego w głosowaniu tajnym. 

Wybory do Rady Najwyższej ZSRR, zarówno jak i do wszyst- 
kich Rad Delegatów Ludu Pracującego, są powszechne. Znaczy to, 
że wszyscy obywatele ZSRR, którzy ukończyli lat 18, niezależnie od 
przynależności rasowej i narodowej, wyznania, cenzusu wykształ- 
cenia, osiadłości, pochodzenia społecznego, stanu majątkowego i 
poprzedniej działalności, mają prawo brać udział w wyborach dele- 



gatów i być wybranymi, z wyjątkiem chorych umysłowo oraz osób 
skazanych przez sąd z pozbawieniem praw wyborczych. 

Wybory delegatów są równe. Znaczy to, że każdy obywatel po- 
siada jeden glos i wszyscy obywatele biorą udział w wyborach na 
jednakowych zasadach. 

Wybory delegatów są bezpośrednie. Znaczy to, że wybory do 
wszystkich Rad Delegatów Ludu Pracującego, począwszy od wiej- 
skiej i miejskiej Rady Delegatów Ludu Pracującego, a kończąc na 
Radzie Najwyższej ZSRR, dokonywane są przez obywateli wprost 
w drodze wyborów bezpośrednich. 

Rada Najwyższa ZSRR wybiera na wspólnym posiedzeniu obu 
izb Prezydium Rady Najwyższej oraz Radę Komisarzy Ludowych 
ZSRR. 

Podstawę ekonomiczną Związku Radzieckiego stanowią — so- 
cjalistyczny system gospodarczy oraz socjalistyczna własność środ- 
ków produkcji. W ZSRR urzeczywistnia się zasadę socjalizmu: «Od 
każdego — według jego zdolności, każdemu — według jego pracy». 

"Wszyscy obywatele ZSRR mają zagwarantowane prawo do pra- 
cy, prawo do wypoczynku, prawo do nauki, prawo do material- 
nego zabezpieczenia na starość jak również — na wypadek choroby 
i utraty zdolności do pracy. 

Kobiecie przysługują równe z mężczyzną prawa we wszystkich 
dziedzinach działalności. 

Równouprawnienie obywateli ZSRR, niezależnie od ich naro- 
dowości i rasy, jest niewzruszonym prawem. 

Wszystkim obywatelom przysługuje prawo wolności sumienia i 
wolności propagandy antyreligijnej. 

Konstytucja gwarantuje — w interesach umocnienia społeczeń- 
stwa socjalistycznego — wolność słowa, druku, zgromadzeń i wie- 
ców, prawo zrzeszania się w organizacje społeczne, nietykalność oso- 
bistą, nietykalność mieszkania i tajemnicę korespondencji, prawo 
azylu dla obywateli państw obcych prześladowanych za obronę inte- 
resów mas pracujących lub za działalność naukową, albo za walkę 
narodowo-wyzwoleńczą. 

Nowa konstytucja nakłada zarazem na wszystkich obywateli 
ZSRR poważne obowiązki: wykonywania ustaw, przestrzegania dy- 
scypliny pracy, sumiennego traktowania swych obowiązków wobec 



społeczeństwa, szanowania przepisów współżycia socjalistycznego, 
strzeżenia i umacniania społecznej, socjalistycznej własności, obrony 
ojczyzny socjalistycznej. 

«Obrona ojczyzny jest świętym obowiązkiem każdego oby- 
watela ZSRR». 

Mówiąc o prawie obywateli do zrzeszania się w różne stowa- 
rzyszenia Konstytucja zapisała w jednym ze swych artykułów: 

«Najbardziej zaś aktywni i uświadomieni obywatele spośród 
klasy robotniczej i innych warstw ludu pracującego łączą się 
we Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików), bę- 
dącą czołowym oddziałem mas pracujących w ich walce o umoc- 
nienie i rozwój ustroju socjalistycznego i stanowiącą kierownicze 
jądro wszystkich, zarówno społecznych jak państwowych organi- 
zacji ludzi pracy». 

VIII Zjazd Rad jednomyślnie zaaprobował i zatwierdził projekt 
nowej konstytucji ZSRR. 

Kraj Rad otrzymał więc nową konstytucję, konstytucję zwy- 
cięstwa socjalizmu i demokracji robotniczo-chłopskiej. 

Tak więc konstytucja ostatecznie ustaliła fakt światowo-histo- 
rycznej wagi, że ZSRR wkroczył w nowy okres rozwoju, w okres 
zakończenia budownictwa społeczeństwa socjalistycznego i stopnio- 
wego przejścia do społeczeństwa komunistycznego, w którym kie- 
rowniczym czynnikiem życia społecznego winna być komunistyczna 
zasada: «Od każdego — według jego zdolności, każdemu — według 
jego potrzeb». 

4. Likwidacja resztek bucharynowsko-trockistowskich szpiegów, 
szkodników, zdrajców ojczyzny. Przygotowanie do wyborów 
do Rady Najwyższej ZSRR. Nastawienie partii na szeroką demo- 
krację wewnątrzpartyjną. Wybory do Rady Najwyższej ZSRR. 

1937 rok ujawnił nowe dane o zbrodniarzach z bandy bucha- 
rynowsko-trockistowskiej. Proces sadowy w sprawie Piatakowa, 
Radka i innych, proces sądowy w sprawie Tuchaczewskiego, Jakira 



1 innych, wreszcie proces sądowy w sprawie Bucharyna, Rykowa, 
Krestynskiego, Rozenholca i innych — wszystkie te procesy wyka- 
zały, że bucharynowcy i trockiści, jak się okazuje, dawno już sta- 
nowili jedną wspólną bandę wrogów ludu w postaci «bloku pra- 
wicowo-trockistowskiego». 

Procesy sądowe wykazały, że te wyrzutki społeczeństwa razem 

z wrogami ludu — Trockim, Zinowjewem i Kamieniewem — już 
od pierwszych dni Październikowej Rewolucji Socjalistycznej nale- 
żały do spisku przeciw Leninowi, przeciw partii, przeciw Państwu 
Radzieckiemu. Prowokacyjne próby udaremnienia pokoju brzeskiego 
na początku 1918 roku; spisek przeciwko Leninowi i zmowa z «lewi- 
cowymi» eserowcami w sprawie aresztowania i zabójstwa Lenina, Sta- 
lina, Swierdłowa wiosną 1918 roku; zbrodniczy strzał do Lenina 
i zranienie go latem 1918 roku; bunt «lewicowych» eserowców latem 
1918 roku; rozmyślne zaognianie różnicy zdań w partii w roku 1921 
w celu zachwiania i obalenia od wewnątrz kierownictwa Lenina; 
próby obalenia kierownictwa partii w czasie choroby i po śmierci 
Lenina; zdradzanie tajemnic państwowych i dostarczanie wiado- 
mości szpiegowskich wywiadom państw obcych; podłe zabójstwo 
Kirowa; szkodnictwo, dywersje, wybuchy; podłe zabójstwo Mien- 
żynskiego, Kujbyszewa, Gorkiego — wszystkie te i tym podobne 
zbrodnie, jak się okazało, dokonywane były w ciągu dwudziestu lat 
przy udziale lub pod kierownictwem Trockiego, Zinowjewa, Ka- 
mieniewa, Bucharyna, Rykowa i ich popleczników — na zlecenie 
burżuazyjnych szpiegowskich wywiadów państw obcych. 

Procesy sądowe ujawniły, że zbrodniarze trockistowsko-buchary- 
nowscy, wykonując wolę swych rozkazodawców — burżuazyjnych 
szpiegowskich wywiadów państw obcych, mieli na celu rozbicie partii 
i państwa radzieckiego, podkopanie zdolności obronnej kraju, ułat- 
wienie zbrojnej interwencji państw obcych, przygotowanie porażki 
Armii Czerwonej, rozbiór ZSRR, oddanie Japończykom radziec- 
kiego Kraju Nadmorskiego, oddanie Polakom Białorusi radzieckiej, 
oddanie Niemcom Ukrainy radzieckiej, zniweczenie zdobyczy ro- 
botników i kołchoźników, przywrócenie niewoli kapitalistycznej 
w ZSRR. 

Te karły białogwardyjskie, których siłę można byłoby porównać 
chyba tylko z siłą nędznego robaka, jak widać, uważały siebie — 
rzecz godna śmiechu — za gospodarzy kraju i wyobrażały sobie, 



że rzeczywiście mogą rozdawać i sprzedawać Ukrainę, Białoruś, 
Kraj Nadmorski. 

Te karły białogwardyjskie zapomniały, że gospodarzem Kraju 
Radzieckiego jest naród radziecki, a panowie rykowowie, buchary- 
nowie, zinowjewowie, kamieniewowie są tylko czasowo na służbie 
państwa, które w każdej chwili może ich wyrzucić ze swych kance- 
larii jak nikomu niepotrzebne śmiecie. 

Ci nędzni służalcy faszystów zapomnieli, że wystarczy, by na- 
ród radziecki poruszył palcem, żeby nie zostało po nich ani śladu. 

Sąd radziecki skazał bucharynowsko-trockistowskich wyrzutków 
społeczeństwa na rozstrzelanie. 

Komisariat Ludowy Spraw Wewnętrznych wyrok wykonał. 
Naród radziecki powitał z uznaniem rozgromienie bandy bu- 

charynowsko-trockistowskiej i przeszedł do spraw bieżących. 
Sprawami zaś bieżącymi były przygotowania wyborów do Rady 

Najwyższej ZSRR i przeprowadzenie tych wyborów w sposób zor- 
ganizowany. 

Partia szeroko rozwinęła prace przygotowawcze do wyborów. 
Partia uważała, że wprowadzenie nowej konstytucji ZSRR ozna- 
cza zwrot w życiu politycznym kraju. Partia uważała, że zwrot 
ten polega na całkowitej demokratyzacji systemu wyborczego, na 
przejściu od wyborów ograniczonych — do wyborów powszechnych, 
od wyborów niezupełnie równych — do równych, od wyborów 
wielostopniowych — do bezpośrednich, od wyborów jawnych — 
do tajnych. 

Podczas gdy poprzednio, przed wprowadzeniem nowej konsty- 
tucji, istniały ograniczenia prawa wyborczego dla osób stanu ducho- 
wnego, dla byłych białogwardzistów, byłych kułaków i osób, które 
nie zajmowały się pracą społecznie pożyteczną, to nowa konsty- 
tucja odrzuca wszelkie ograniczenia prawa wyborczego dla tych ka- 
tegorii obywateli czyni'ąc wybory delegatów wyborami powszech- 
nymi. 

Podczas gdy przedtem wybory delegatów były nierówne, ponie- 
waż istniały inne normy wyborcze dla ludności miejskiej i inne dla 
wiejskiej, to obecnie potrzeba ograniczenia równości wyborów od- 



padła i wszyscy obywatele mają prawo brać udział w wyborach na 
jednakowych zasadach. 

Podczas gdy przedtem wybory średnich i naczelnych organów 
Władzy Radzieckiej były wielostopniowe, to teraz, według nowej 
konstytucji, wybory do wszystkich Rad, począwszy od Rad wiej- 
skich i miejskich, a kończąc na Radzie Najwyższej, winny być doko- 
nywane przez obywateli wprost w drodze wyborów bezpośrednich. 

Podczas gdy przedtem wybory delegatów do Rad odbywały się 
w głosowaniu jawnym i na listy, to obecnie głosowanie podczas wy- 
borów delegatów winno się odbywać tajnie i nie na listy, lecz na 
poszczególne kandydatury wysunięte w okręgach wyborczych. 

Był to niewątpliwie zwrot w życiu politycznym kraju. 
Nowy system wyborczy powinien był doprowadzić i rzeczy- 

wiście doprowadził do wzmożenia aktywności politycznej mas, do 
zwiększenia kontroli mas nad organami Władzy Radzieckiej, do 
zwiększenia odpowiedzialności organów Władzy Radzieckiej przed 
ludem. 

Aby stanąć na wysokości zadania w obliczu tego zbliżającego się 
zwrotu, partia winna była stanąć na czele tego zwrotu i całkowicie 
sobie zapewnić kierowniczą rolę w nadchodzących wyborach. Lecz 
dla osiągnięcia tego celu było rzeczą nieodzowną, by organizacje 
partyjne same stały się w swej pracy praktycznej w zupełności de- 
mokratycznymi, by w swym życiu wewnątrzpartyjnym przepro- 
wadzały całkowicie zasadę centralizmu demokratycznego, jak tego 
wymaga statut partyjny, by wszystkie ciała partyjne były obieralne, 
by w pełni rozwijała się w partii krytyka i samokrytyka, by istniała 
całkowita odpowiedzialność organizacji partyjnych przed masą par- 
tyjna i by sama masa partyjna została całkowicie zaktywizowana. 

Z referatu tow. Żdanowa na Plenum Komitetu Centralnego w koń- 
cu lutego 1937 roku w sprawie przygotowania organizacji partyj- 
nych do wyborów do Rady Najwyższej ZSRR — wyszło na jaw, 
że cały szereg organizacji partyjnych w swej pracy praktycznej 
bardzo często łamie statut partyjny i zasady centralizmu demokra- 
tycznego, zamiast obieralności stosuje kooptację, zamiast głosowania 
na poszczególne kandydatury — głosowanie na całą listę, zamiast 
tajnego głosowania — głosowanie jawne itp. Rzecz zrozumiała, że 
organizacje, które stosowały takie metody, nie mogły wykonać swe- 
go zadania w czasie wyborów do Rady Najwyższej. Dlatego też 



trzeba było przede wszystkim zlikwidować tego rodzaju antydemo- 
kratyczną praktykę organizacji partyjnych i przebudować pracę 
partyjną na zasadzie szerokiej demokracji. 

W związku z tym Plenum KC, po wysłuchaniu referatu tow. Żda- 
nowa, postanowiło: 

«a) Przebudować pracę partyjną na podstawie bezwzględ- 
nego i całkowitego wcielenia w życie zasad demokratyzmu we- 
wnątrzpartyjnego, jak tego wymaga statut partyjny. 

b) Zlikwidować praktykę kooptacji członków komitetów 
partyjnych i przywrócić, zgodnie ze statutem partyjnym, obie- 
ralność kierowniczych ciał organizacji partyjnych. 

c) Zabronić w czasie wyborów ciał partyjnych głosowania 
na listę — głosowanie przeprowadzać na poszczególne kandy- 
datury, zapewniając przy tym wszystkim członkom partii nie- 
ograniczone prawo zgłaszania protestu przeciw wysuniętym kan- 
dydaturom i krytyki kandydatów. 

d) Stosować podczas wyborów ciał partyjnych tajne głoso- 
wanie na kandydatów. 

e) Przeprowadzić wybory ciał partyjnych we wszystkich orga- 
nizacjach partyjnych, począwszy od komitetów partyjnych pier- 
wiastkowych organizacji - partyjnych, a kończąc na komitetach 
krajowych, obwodowych i na Komitetach Centralnych komuni- 
stycznych partii narodowościowych. Zakończyć wybory naj- 
później 20 maja. 

f) Zobowiązać wszystkie organizacje partyjne, by zgodnie ze 
statutem partyjnym ściśle przestrzegały terminów wyborów ciał 
partyjnych: w pierwiastkowych organizacjach partyjnych — raz 
do roku, w organizacjach rejonowych i miejskich — raz do roku, 
w obwodowych, krajowych i republikańskich — raz na 11/2 roku. 

g) Zapewnić w pierwiastkowych organizacjach partyjnych 
ścisłe przestrzeganie trybu wyborów komitetów partyjnych na 
zebraniach ogólnofabrycznych, nie pozwalając na zastępowanie 
tych ostatnich przez konferencje. 

h) Zlikwidować praktykę stosowaną w szeregu pierwiastko- 
wych organizacji partyjnych — faktycznego skasowania ogólnych 
zebrań i zastępowania ogólnych zebrań przez zebrania oddziałowe 
i konferencje». 



Tak rozpoczęło się przygotowanie partii do zbliżających się 
wyborów. 

Ta uchwała Komitetu Centralnego miała olbrzymie znaczenie 
polityczne. Znaczenie jej polegało nie tylko na tym, że dała ona 
początek kampanii wyborczej partii w wyborach do Rady Najwyż- 
szej ZSRR. Znaczenie tej uchwały polegało przede wszystkim na 
tym, że pomogła ona organizacjom partyjnym przebudować swą 
pracę, urzeczywistnić nastawienie na demokrację wewnątrzpartyjną 
i stanąć w pełnej gotowości do wyborów do Rady Najwyższej. 

Rozwijając kampanię wyborczą partia postanowiła wysunąć na 
czoło swej polityki wyborczej ideę bloku wyborczego komunistów 
z masami bezpartyjnymi. Partia poszła do wyborów w bloku z ma- 
sami bezpartyjnymi, w sojuszu z masami bezpartyjnymi, postanowiła 
wysunąć razem z masami bezpartyjnymi wspólne kandydatury 
w okręgach wyborczych. Była to rzecz niebywała i zupełnie niemoż- 
liwa w praktyce kampanii wyborczych krajów burżuazyjnych. Lecz 
blok komunistów z bezpartyjnymi okazał się zjawiskiem zupełnie 
naturalnym dla naszego kraju, gdzie nie ma już wrogich klas i gdzie 
jedność moralno-polityczna wszystkich warstw narodu stanowi fakt 
niezaprzeczalny. 

7 grudnia 1937 roku Komitet Centralny partii wydał odezwę do 
wszystkich wyborców. Odezwa ta głosiła: 

«12 grudnia 1937 roku lud pracujący Związku Radzieckiego 
wybierać będzie na podstawie naszej Konstytucji Socjalistycznej 
delegatów do Rady Najwyższej Związku SRR. Partia bolsze- 
wików idzie do wyborów w bloku, w sojuszu z bezpartyjnymi 
robotnikami, chłopami, pracownikami, inteligencją... Partia 
bolszewików nie odgradza się od mas bezpartyjnych, lecz prze- 
ciwnie, idzie do wyborów w bloku, w sojuszu z masami bez- 
partyjnymi, idzie w bloku z robotniczymi i pracowniczymi związ- 
kami zawodowymi, z Komunistycznym Związkiem Młodzieży i 
innymi organizacjami i zrzeszeniami mas bezpartyjnych. A zatem 
kandydaci na delegatów będą wspólni zarówno dla komunistów 
jak dla bezpartyjnych, każdy delegat bezpartyjny będzie również 
delegatem komunistów, zarówno jak każdy delegat komunistyczny 
będzie delegatem bezpartyjnych». 



Odezwa kończyła się następującym wezwaniem do wyborców: 

«Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) wzywa wszystkich komunistów i sympatyków, by 
głosowali na kandydatów bezpartyjnych z taką samą jednomyśl- 
nością, z jaką winni oni głosować na kandydatów-komunistów. 

Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) wzywa wszystkich wyborców bezpartyjnych, by 
głosowali na kandydatów-komunistów z taką samą jednomyśl- 
nością, z jaką będą oni głosowali na kandydatów bezpartyjnych. 

Komitet Centralny Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików) wzywa wszystkich wyborców, by stawili się jak 
jeden mąż 12 grudnia 1937 roku do urn wyborczych dla doko- 
nania wyboru delegatów do Rady Związku i Rady Narodowości. 

Nie powinno być ani jednego wyborcy, który nie wykorzysta 
swego zaszczytnego prawa wybrania delegatów do Naczelnego 
Organu Państwa Radzieckiego. 

Nie powinno być ani jednego aktywnego obywatela, który by 
nie uważał za swój obowiązek obywatelski przyczynić się do 
tego, by wszyscy bez wyjątku wyborcy wzięli udział w wyborach 
do Rady Najwyższej. 

Dzień 12 grudnia 1937 roku winien stać się dniem wielkiego 
święta zjednoczenia ludzi pracy wszystkich narodowości ZSRR 
wokół zwycięskiego sztandaru Lenina—Stalina». 

II grudnia 1937 roku, w przeddzień wyborów, tow.Stalin wy- 
stąpił w swoim okręgu wyborczym poruszając w mowie swej sprawę 
— jakimi działaczami winni być wybrańcy ludu, delegaci do Rady 
Najwyższej ZSRR. Tow. Stalin powiedział: 

«Wyborcy, lud, powinni żądać od swych delegatów, by pozo- 
stawali na wysokości swych zadań; by w pracy swej nie staczali 
się do poziomu mieszczuchów politycznych; by zawsze stali na 
posterunku działaczy politycznych typu leninowskiego; by byli 
działaczami o tak samo wyraźnym i określonym obliczu, jak 
Lenin; by byli tak samo nieustraszeni w walce i nieubłagani wobec 
wrogów ludu, jak Lenin; by byli wolni od wszelkiej paniki, od 
wszelkiego cienia paniki, gdy sprawa zaczyna się komplikować 
i na horyzoncie zarysowuje się jakiekolwiek niebezpieczeństwo; 



by byli tak samo wolni od wszelkiego cienia paniki, jak Lenin; by 
byli tak samo mądrzy i rozważni, jak Lenin, przy rozstrzyganiu 
skomplikowanych kwestii, gdzie potrzebna jest wszechstronna 
orientacja i wszechstronne uwzględnienie wszystkich plusów i 
minusów; by byli tak samo szczerzy i uczciwi, jak Lenin; by tak 
samo kochali swój naród, jak kochał go Lenin». 

12 grudnia odbyły się wybory do Rady Najwyższej ZSRR. 
Wyborom tym towarzyszył olbrzymi entuzjazm. Nie były to zwykłe 
wybory, lecz wielkie święto, tryumf narodu radzieckiego, demon- 
stracja wielkiej przyjaźni narodów ZSRR. 

Spośród 94 milionów wyborców wzięło udział w wyborach 
przeszło 91 milionów, czyli 96,8 procent. Z tej liczby głosowało na 
blok komunistów z bezpartyjnymi 89 milionów 844 tysiące ludzi, 
czyli 98,6 procent. Tylko 632 tysiące ludzi, czyli mniej niż jeden 
procent, głosowało przeciw kandydatom bloku komunistów z bez- 
partyjnymi. Wszyscy bez wyjątku kandydaci bloku komunistów z 
bezpartyjnymi zostali wybrani. 

Tak więc 90 milionów ludzi swym jednomyślnym głosowaniem 
potwierdziło zwycięstwo socjalizmu w ZSRR. 

Było to świetne zwycięstwo bloku komunistów z bezpartyjnymi. 
Był to tryumf partii bolszewickiej. 

Znalazła tu wspaniały wyraz ta jedność moralno-polityczna narodu 
radzieckiego, o której mówił tow. Mołotow w swej historycznej mowie 
ku uczczeniu 20 rocznicy Rewolucji Październikowej. 


