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1. Przedsłowie

Nikt nie może walczyć o jakąś sprawę, żeby sobie nie zyskać wrogów. 

~ Fryderyk Engels 

Niniejszy „Krótki kurs” jest pierwszą polską publikacją stawiającą sobie za cel wyłożenie w sposób
prosty i zrozumiały myśli Marksa, Lenina i Mao i ich rozwinięcia po 1989. Praca niniejsza jest w
znacznej  mierze  kompilacją  materiałów  szkoleniowych  Komunistycznej  Partii  Indii
(Maoistowskiej). 

Niniejsza praca odpowiada naszym obecnym specyficznym warunkom, kiedy to liczni sympatycy i
działacze organizacji socjalistycznych usprawiedliwiają swoje braki teoretyczne nadmiarem pracy
bądź zajęć w systemie oświaty, żeby czytać „grube tomy”. „Krótki kurs” ma na celu przełamać tę
sytuację i ustanowić zdrowe minimum do bycia świadomym działaczem ruchu socjalistycznego. 

Praca ta też powinna zainteresować osoby, które mają wrogi stosunek do marksizmu, bądź nic o
nim nie wiedzą. „Krótki kurs” został napisany przez socjalistę i z tego już powodu stanowi istotne
przełamanie w dotychczasowej sytuacji, kiedy to monopol na wykładanie naukowego socjalizmu
rościli  sobie zawodowi antykomuniści.  Osoby te częstokroć wulgaryzowały,  bezczelnie kłamały
bądź manipulowały przedstawiając marksizm. 

Autor  „Krótkiego  kursu”  współtworzy  obecnie  inicjatywę  o  nazwie  Instytut  Marksa –
przedstawiającą antyrewizjonistyczny marksizm. 

Kontakt – Instytut Marksa: 

redakcja@instytut-marksa.org 

Kontakt – Autor: 

hotsoviet2@gmail.com 
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2. Recenzja

Opracowanie pod tytułem „Marksizm - Leninizm - Maoizm. Krótki Kurs” - wydane przez Instytut
Marksa , po raz pierwszy przedstawia w sposób zwięzły i spójny, historię powstania i rozwój teorii
marksistowsko  -  leninowskiej  oraz  maoistowskiej  w jednym ujęciu.  Prezentuje  wysoki  stopień
historyczno - teoretycznej analizy oraz stanowi opracowanie o dużej wartości naukowej. 

Opracowanie „Marksizm - Leninizm - Maoizm. Krótki Kurs” broni nauki marksistowskiej jako
teorii,  która nie  jest  dogmatem, lecz wytyczną działania.  Przedstawiony w opracowaniu rozwój
historyczny tej nauki potwierdza tą tezę w pełni.

Opracowanie  niniejsze  jest  także  i  po  to,  aby  uczyć.  Uczyć  i  objaśniać  tak  bardzo  przez  lata
wypaczoną teorię Marksizmu - Leninizmu - Maoizmu. Marksizm - Leninizm - Maoizm, w którym
narosło przez dziesięciolecia mnóstwo błędnych interpretacji i poglądów.

Przedstawiać Marksizm - Leninizm - Maoizm i objaśniać go taki jaki jest w swej istocie. Jaki był
przez  lata  w swojej  'czystej  postaci',  zanim został  przez  szereg  lat  i  dziesięcioleci  przez  wiele
błędnych interpretacji, a także celowych anty - komunistycznych manipulacji – wypaczony.

Niech „Marksizm - Leninizm - Maoizm. Krótki Kurs”- stanie się latarnią oświetlającą prawidłowe
drogi i meandry rozumienia tej teorii, niech stanie się drogowskazem dla prawidłowego rozumienia
teorii Marksizmu - Leninizmu - Maoizmu, oraz niech stanie się także swoistym 'pomostem' między
dawnymi a nowymi laty. Aby przekazał to co było cenne i wartościowe z lat minionych, w nowy,
odkrywczy i inspirujący sposób. Zadanie to ambitne, ale możliwe, recenzując ten materiał widzę ku
temu wszelkie przesłanki aby się tak stało. Zgodnie ze słowami W. Lenina wielkość nauki Marksa
jest w jej prawdziwości, którą ukazuje niniejszy materiał:

" Nauka Marksa jest wszechpotężna dlatego, że jest prawdziwa " 

~W. I. Lenin

Walka o czystość światopoglądu marksistowsko - leninowskiego jest zadaniem i wyzwaniem dla
każdego prawdziwego komunisty, dla prawdziwego marksisty. Zwłaszcza teraz, kiedy świat i jego
system kapitalistyczny wkroczył w ostatnią fazę - fazę światowego imperializmu. Dlatego warto
jest zgłębiać Marksizm - Leninizm - Maoizm, aby skutecznie odpierać wszelkie schizmy i błędne
teorie  wszelakich  'pseudomarksistów'  zwłaszcza  z  'lewej  strony'  a  więc  stamtąd,  gdzie
antykomunistyczne  siły  reakcji  atakują  najbardziej  'czystość'  nauki  marksistowskiej  poprzez  jej
przeinaczanie czy rozpowszechnianie jej błędnej interpretacji. 

Alan Bolon 

Aktywista Komunistyczny.

Redaktor Naczelny Miesięcznika 
„Ludowa Korea Dzisiaj”

Prezes Oddz. Zachodnia Anglia, 

Stowarzyszenia Przyjaźni Korei Północnej

w Wielkiej Brytanii.
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3. Czym jest marksizm–leninizm–maoizm? 

Marksizm  inspirował  Komunę  Paryską.  Marksizm–leninizm  zorganizował  rewolucyjny  ruch  w
Europie wschodniej. Żywotność i aktualność naukowego socjalizmu wyraża się w jego wpływie na
powstawanie rewolucyjnych ruchów. We współczesnym świecie partiami prowadzącymi rewolucję
są partie komunistyczne; doktryną kierującą ich myśleniem i praktyką jest najczęściej marksizm–
leninizm–maoizm. To ta doktryna poderwała do walki masy ludowe Filipin, Nepalu, Indii, Peru i
Turcji.  Dlatego  przed  socjalistami  stoi  obowiązek  poznania  tej  żywej  nauki  i  jej  twórcze
rozwinięcie  do  naszych  warunków.  Nie  znać  MLM  dzisiaj  to  znaczy  nie  znać  rewolucyjnego
skrzydła w światowym ruchu robotniczym. 

W okresie, gdy Marks i Engels po raz pierwszy rozwijali i propagowali teorię komunizmu, Engels
w 1847 roku sporządził broszurę zatytułowaną „Zasady komunizmu”. Tam zdefiniował, czym jest
komunizm w następujący sposób: «Komunizm jest to nauka o warunkach wyzwolenia proletariatu.»
Engels w tej bardzo krótkiej definicji wyjaśnia, że istotą nauki komunistycznej jest dostarczenie
wiedzy dotyczącej tego, co jest niezbędne do osiągnięcia ostatecznej wolności proletariatu. Wolność
ta zostałaby ostatecznie osiągnięta poprzez powstanie społeczeństwa komunistycznego. 

Stalin wyjaśnił to samo w następujący sposób: 

Marksizm jest nauką o prawach regulujących rozwój przyrody i społeczeństwa, nauką o
rewolucji  uciśnionych  i  wyzyskiwanych  mas,  nauką  o  zwycięstwie  socjalizmu  we
wszystkich krajach, nauką o budowaniu społeczeństwa komunistycznego

Tutaj  Stalin  wyjaśnia  szeroki  zakres  marksizmu.  Po  pierwsze,  jest  to  nauka,  która  dostarcza
odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  nie  tylko  społeczeństwa,  ale  także  całej  natury.  Tak  więc
marksizm jest wszechogarniającą nauką. Po drugie, jest to nauka o rewolucji. I po trzecie, jest to
nauka o budowie społeczeństwa socjalistycznego i komunistycznego. 

Ta nauka jest dziś nazywana marksizmem–leninizmem–maoizmem od trzech nauczycieli, którzy
odegrali największą rolę w tworzeniu i rozwijaniu jej – Karola Marksa, Włodzimierza Lenina i Mao
Zedonga. Oprócz tych trzech, rozpoznajemy dwóch innych nauczycieli, którzy odegrali ogromną
rolę – Fryderyka Engelsa i Józefa Stalina. 

Marksizm, leninizm i maoizm nie są zatem odrębnymi ideologiami, ale stanowią stały wzrost i
rozwój jednej i tej samej nauki. Jak to pisał Stalin:

Dać  wykład  leninizmu  –  znaczy  przedstawić  to,  co  jest  szczególnego  i  nowego  w
pracach Lenina, co Lenin wniósł do ogólnej skarbnicy marksizmu i co związane jest
organicznie z jego imieniem.

Ta sama metoda odnosi się do maoizmu. 

Wkład poszczególnych etapów marksizmu. 

Marks i Engels: 

• filozofia materializmu dialektycznego

• materialistyczna koncepcja historii

• marksistowska ekonomia polityczna

• teoria socjalizmu naukowego 

Lenin i Stalin: 

• odkrycie praw ruchu kapitału w epoce imperializmu
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• rozwój  teorii  i  praktyki  rewolucji  proletariackiej  w  czasie  burżuazyjnej  rewolucji
demokratycznej

• rozwój zagadnienia dyktatury proletariatu

• pierwsze zasady dotyczące budowy socjalizmu

• zapewnienie teorii i  kierunku dla ruchów narodowościowych i ruchów w koloniach oraz
powiązanie ruchów wyzwolenia narodowego ze Światową Rewolucją Socjalistyczną

• rozwój zasad organizacyjnych partii 

Mao: 

• teoria sprzeczności

• linia mas

• teoria nowej demokracji

• sformułowanie drogi rewolucji dla kolonii i półkolonii

• trzy części rewolucji – armia, partia, zjednoczony front

• teoria wojny ludowej

• rozwój zasad organizacyjnych przez krytykę i samokrytykę

• chiński wkład w rozwój ekonomii politycznej socjalizmu

• teoria i praktyka ciągłej rewolucji w warunkach dyktatury proletariatu.

4. Warunki społeczno–ekonomiczne prowadzące do narodzin
marksizmu 

Wszelkie idee czy teorie są wynikiem pewnych warunków materialnych. Za każdym razem, gdy
powstają nowe warunki materialne, pojawiają się nowe pomysły i teorie. Ta sama prawda odnosi się
również do marksizmu. Tak więc, aby lepiej zrozumieć marksizm, powinniśmy postarać się poznać
warunki materialne, czyli warunki społeczno–ekonomiczne, w których działali Marks i Engels. 

Marksizm powstał ponad 150 lat temu. Powstał on w Europie, która w tym czasie zdominowała
cały  świat  gospodarczo,  politycznie  i  militarnie.  Ta  dominacja  podporządkowała  wszystkie
wcześniejsze zaawansowane cywilizacje, takie jak Indie, Chiny i Iran. Marks i Engels urodzili się i
żyli  w  jednych  z  najbardziej  rozwiniętych  gospodarczo  regionów  Europy.  Obserwowali,
uczestniczyli  i  byli  pod  wpływem wszystkich  najważniejszych  wydarzeń  politycznych  tamtego
czasu. Tak więc, aby zrozumieć, w jaki sposób narodził się marksizm, najpierw będziemy musieli
przyjrzeć się ówczesnej Europie i zobaczyć główne czynniki sytuacji społecznoekonomicznej. 

1) Najważniejszym czynnikiem była rewolucja przemysłowa, która trwała od 1760 do 1830 roku i
choć  była  skoncentrowana  w  Anglii,  wpłynęła  na  cały  świat.  Rewolucja  przemysłowa  została
nazwana  tak,  ponieważ  to  właśnie  w  ciągu  tych  siedemdziesięciu  lat  świat  po  raz  pierwszy
dostrzegł gwałtowny i rewolucyjny wzrost przemysłu. To właśnie w tym czasie po raz pierwszy
powstały nowoczesne duże fabryki, szczególnie w Anglii. Związana z tym była ogromna ekspansja
rynku światowego,  który  wysyłał  angielskie  towary  do wszystkich  części  świata.  Chociaż  inne
kraje, takie jak Francja, Holandia, a także części Niemiec i Stanów Zjednoczonych również miały
duże fabryki, okres ten był zdominowany przez Anglię. Jej dominacja była taka, że nazwano ją
"warsztatem świata", który dostarczał wyroby do wszystkich krajów. 
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Rewolucja przemysłowa wykształciła klasę kapitalistów. Ta klasa była wcześniej ekonomicznie nie
tak  silna  i  stanowiła  klasą  średnią  (nazywano  ją  burżuazją,  ponieważ  burżuazja  w  języku
francuskim oznacza mieszczaństwo). Ale wraz z rewolucją przemysłową ta klasa średnia została
przekształcona  w  klasę  przemysłowych  milionerów  –  nowoczesną  burżuazję  przemysłową.
Niewypowiedziane bogactwa tej nowej klasy dały jej siłę, by rzucić wyzwanie klasom feudalnym,
które do tej pory były klasami panującymi. 

Obok nowoczesnej burżuazji przemysłowej rewolucja przemysłowa dała początek innej klasie –
nowoczesnej  przemysłowej  klasie  robotniczej,  czyli  proletariatowi.  Ta  klasa  składająca  się  z
pracowników  pracujących  razem  w  tysiącach  dużych  fabryk  również  znacznie  różniła  się  od
wcześniejszych pracowników wytwarzających w rozproszeniu w małych warsztatach. Współczesny
proletariat  nie  posiadał  nic  innego  poza  swoją  siłą  roboczą  i  siłą  organizacyjną,  nieznaną
wcześniejszym  pokoleniom  robotników.  Siła  ta  wynikała  z  ich  kontaktu  z  nowoczesnym
przemysłem,  ich  dyscyplina  powstała  z  systemu  fabrycznego.  Ich  pozycja  w  społeczeństwie
uczyniła z nich potencjalnie najbardziej rewolucyjną siłę w historii. 

2) Innym ważnym czynnikiem było to, co zdominowało wówczas sytuację polityczną w Europie.
Była  to  fala  burżuazyjnych  rewolucji  demokratycznych prowadzonych  przez  rosnącą  klasę
kapitalistyczną, z których najważniejsza była rewolucja francuska 1789 roku. Rewolucja francuska
przyniosła  nie  tylko  bardzo  radykalne  zmiany  we  Francji.  Doprowadziła  również  do  wojen
napoleońskich,  gdzie  armie  francuskiej  burżuazji  podbiły  niemal  całą  Europę  i  wprowadziły
burżuazyjne  reformy  znoszące  feudalizm,  gdziekolwiek  się  udały.  W ten  sposób  zadawali  oni
śmierć starym klasom feudalnym. Choć francuskie armie zostały później  pokonane,  stare  klasy
rządzące  nigdy  nie  mogły  odzyskać  swojej  pozycji.  Ówczesna  burżuazja  kontynuowała
rewolucyjną falę  wieloma innymi,  które doprowadziły do ostatecznej  porażki  klas feudalnych i
zwycięstwa kapitalizmu jako systemu światowego. 

Tak więc zarówno na poziomie gospodarczym, jak i politycznym okres narodzin marksizmu był
okresem wielkich postępów i zwycięstw dla klasy kapitalistycznej, która to ostatecznie ustanawiała
swoje rządy w najbardziej rozwiniętych i dominujących krajach świata. 

Warto  zaznaczyć,  że  ustanowienie  władzy kapitalistów nie  było  procesem reformatorskim.  Nie
petycjami i głosowaniami, lecz karabinami i armatami burżuazja ustanawiała swoje rządy. 

3) Choć był to okres największego postępu burżuazji, głównym czynnikiem, który dał początek
marksizmowi  w  tym  okresie  był  wzrost  świadomości  klasy  robotniczej i  wzrost  organizacji
proletariackich  sygnalizujących  w  ten  sposób  pojawienie  się  proletariatu  jako  niezależnej  i
świadomej siły. 

Ten wzrost klasy świadomego proletariatu po raz pierwszy nastąpił w Anglii i Francji. Wynikało to
przede  wszystkim z  wczesnego  rozprzestrzeniania  się  nowoczesnego  przemysłu  w tych  dwóch
krajach.  O  ile  przyniosło  ono  wielkie  bogactwo  burżuazji,  jednocześnie  oznaczało  najbardziej
nieludzkie warunki pracy i życia dla klasy robotniczej. Prawie trzy czwarte siły roboczej składało
się  z  kobiet  i  dzieci,  ponieważ  te  osoby  były  tańsze  i  łatwiejsze  do  kontrolowania  przez
kapitalistów. Dzieci od szóstego roku życia były zmuszane do pracy po czternaście i szesnaście
godzin w przędzalniach. W miarę jak burżuazja gromadziła coraz większe bogactwo, pracownicy
popadali w coraz większą nędzę. Podczas gdy właściciele tkalni mnożyli swój kapitał po wielokroć,
wynagrodzenia  tkaczy  spadły  do  jednej  ósmej  tego,  co  wcześniej  uzyskiwali.  Wynikało  to  z
występowania  rezerwowej  armii  pracy,  która  przez  swoją  gotowość  pracy  za  najniższe  kwoty
wywierała nacisk na ogólne obniżenie płac. 

Tak więc warunki proletariatu były takie, że bunt był nie tylko możliwy, ale prawie nieunikniony.
Pierwsze  takie  wybuchy  były  spontaniczne,  bez  wyraźnego  kierunku.  Przykładem  był  ruch
luddystów w Anglii, gdzie grupy tkaczy atakowały maszyny. To była ich metoda protestu przeciwko
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nowoczesnemu przemysłowi,  który niszczył  ich środki  do życia.  Takie protesty,  które nie  mają
wyraźnego kierunku i są mocno represjonowane, szybko zniknęły. 

Następnie nastąpiło rozprzestrzenianie się i rozwój ruchu robotniczego, co dostarczyło odpowiedzi
odnośnie kierunku walki proletariatu. Wcześniejsze związki zawodowe, które były ograniczone do
wykwalifikowanych  pracowników,  rozpoczęły  od  1818 roku  jednoczyć  wszystkich  robotników.
Wraz ze związkami zawodowymi pracownicy zaczęli również organizować się w spółdzielniach i
towarzystwach obopólnych świadczeń. W innych krajach, w których związki zawodowe były w
dużej mierze zakazane, były to główne formy organizacji klasy robotniczej. 

W latach 30., proletariat w Wielkiej Brytanii  wykształcił  ruch czartystów, domagający się praw
wyborczych  dla  robotników.  Był  to  jeden  z  pierwszych  szerokich,  prawdziwie  masowych  i
politycznie  zorganizowanych  proletariackich  ruchów  rewolucyjnych.  Wykorzystywano  metodę
masowych petycji  do Parlamentu.  Niektóre  z  demonstracji  czartystów gromadziły  setki  tysięcy
uczestników.  Jednak  w  miarę  jak  ruch  rósł  w  siłę  i  bojowość,  musiał  stawić  czoła  surowym
represjom i ostatecznie został stłumiony w 1850 roku. 

Rosnąca bojowość ruchu robotniczego również często w tym okresie prowadziła do pierwszych
powstań robotniczych, które były brutalnie tłumione. Przykładami takich powstań był: Manchester
w 1819, Lyon w 1831, Bielawa w 1844. 

Tak więc ruch proletariacki szybko rósł w siłę w wielu krajach przemysłowych. Jednak nadal był
bardzo słaby i nie był w stanie jeszcze stanowić zagrożenia ani dla dominującej wielkiej burżuazji,
ani  dla  starych  feudalnych  klas  rządzących.  Niemniej  jednak  pojawienie  się  proletariatu  jako
niezależnej klasy było wydarzeniem o światowym znaczeniu historycznym. Istnienie proletariatu
oznaczało jednocześnie narodziny idei reprezentujących tę nową klasę rewolucyjną. Powstało w ten
sposób  wiele  pomysłów  i  teorii,  które  twierdziły,  że  reprezentują  interesy  klasy  robotniczej.
Marksizm, kiedy po raz pierwszy sformułowano go latach 40. był tylko jedną z nich. Jednakże,
choć wiele teorii wyłoniło się z tych samych warunków ekonomicznych, sam marksizm dostarczył
narzędzi do właściwego zrozumienia tych warunków, a także ich zmiany. 

5. Trzy źródła marksizmu 

Marksizm nie stanowi rojenia mądrych głów. Zmiany społecznoekonomiczne za życia Marksa i
Engelsa stanowiły podstawę do powstania prawdziwej nauki socjalizmu. Treść i forma tej nauki
były jednak wynikiem zmagań toczonych w najważniejszych dziedzinach intelektualnych tamtego
okresu. Marks i Engels będący głębokimi intelektualistami mieli szerokie i głębokie zrozumienie
najnowszych osiągnięć myśli w najbardziej zaawansowanych krajach tego okresu. W ten sposób
mogli stanąć na barkach wielkich myślicieli przed nimi, przyjmując to co było dobre, i odrzucając
to co było złe. 

1)  Pierwszym źródłem myśli marksistowskiej była  niemiecka filozofia klasyczna. Stanowiła ona
myślowe  odbicie  postępowych  i  demokratycznych  sił  przeciwko  reakcyjnym  pozostałościom
feudalizmu w postaci monarchii, arystokracji i idącej za tym feudalnej, scholastycznej filozofii.

W  latach  1760–1830  niemiecka  filozofia  stała  się  najbardziej  wpływową  szkołą  w  filozofii
europejskiej. Miała swoją bazę w niemieckiej klasie średniej. Klasa ta była intelektualnie bardzo
zaawansowana, ale nie rozwinęła siły politycznej, aby dokonać rewolucji, ani nie miała zasobów
gospodarczych,  aby dokonać  rewolucji  przemysłowej.  Rojenia niemieckich burżujów o potędze
popychały ich do rozwoju idealistycznej filozofii. 

Jednak  ta  klasa  miała  wiele  sprzecznych  aspektów.  Czasami  zwracała  się  do  kapitalistów  i
proletariatu z jednej strony, a czasem do klas feudalnych. Znalazło to zatem odzwierciedlenie w
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niemieckiej filozofii, która ma zarówno aspekt progresywny, jak i reakcyjny. Było to szczególnie
widoczne w filozofii Hegla, na której Marks i Engels w dużej mierze się oparli,  czyniąc z jego
metody dialektycznej swój rdzeń. W związku z tym odrzucili wszystkie reakcyjne aspekty, które
podtrzymywały społeczeństwo feudalne.

2)  Angielska  ekonomia  polityczna stanowiła  odbicie  interesów  burżuazji  przemysłowej.  W
związku z tym odegrała rewolucyjną rolę przeciwko klasom feudalnym. Jednak ekonomiści bardzo
często nie przenosili swojej analizy poza punkt, w którym szkodziło to burżuazyjnym interesom
klasowym. Na przykład Ricardo, choć rozwinął teorię wartości pracy, nie obnażył wyzysku siły
roboczej. Dokonał tego Marks. 

W Anglii ten okres rozpoczął się od publikacji w 1776 roku książki „Bogactwo narodów” Adama
Smitha.  Autor  zasadniczo  argumentował,  że  gdyby  kapitalizm otrzymał  najpełniejszą  swobodę
rozwoju, doprowadziłby to do największego postępu ludzkości. W ten sposób przedstawił argument
za  zmniejszeniem  kontroli  nad  klasą  kapitalistyczną.  David  Ricardo  był  kolejnym  słynnym
klasycznym ekonomistą,  który odegrał  kluczową rolę  w walkach burżuazji  z  feudałami.  To on
zwrócił  uwagę,  że  wraz  z  postępem  kapitalizmu  spada  średnia  stopa  zysku.  Jego  znaczącym
odkryciem był  rozwój  teorii  wartości  opartej  o  pracę  (laborystycznej),  która  pokazała,  że  cała
wartość  ekonomiczna  jest  tworzona  przez  siłę  roboczą.  Inni  późniejsi  ekonomiści  analizowali
przyczyny kryzysów gospodarczych w warunkach kapitalizmu. 

Angielska ekonomia polityczna zasadniczo była odbiciem interesów burżuazji  przemysłowej. W
związku z tym odegrała rewolucyjną rolę przeciwko klasom feudalnym. Jednak ekonomiści bardzo
często nie szli w swojej analizie poza punkt, w którym szkodziłaby ona burżuazyjnym interesom
klasowym. Na przykład Ricardo, choć rozwinął teorię wartości pracy, nie obnażył wyzysku siły
roboczej. Tego dokonał dopiero Marks. 

3)  Trzecim  źródłem  marksizmu  były  różne  teorie  socjalistyczne,  które  pochodziły  głównie  z
Francji. Chodzi tu przede wszystkim o wpływy środowiska Charlesa Fouriera i Pierre'a Josepha
Proudhona. Teorie te odzwierciedlały nadzieje i cele powstającego proletariatu. Były one zarówno
odzwierciedleniem, jak i  protestem przeciwko wyzyskowi i  uciskowi klasy robotniczej.  Francja
była wówczas głównym ośrodkiem grup rewolucyjnych i rewolucyjnej teorii, która inspirowała całą
Europę. Naturalne było więc, że teorie socjalistyczne również wyszły z Francji. 

Większość z tych teorii miała poważne wady, ponieważ nie były one oparte na właściwej analizie
naukowej  społeczeństwa.  Niemniej  jednak,  stanowiły  one  zerwanie  z  indywidualizmem,
partykularnym interesem i burżuazyjnymi teoriami rewolucyjnymi.  Marks dokonał badania tych
teorii  socjalizmu  i  komunizmu  przed  sformułowaniem  marksistowskich  zasad  socjalizmu
naukowego. Podczas pobytu w Paryżu spędził  znaczną ilość czasu z  przywódcami i  członkami
licznych francuskich grup rewolucyjnych i socjalistycznych. Marks wziął to, co było najlepsze w
socjalizmie i dał mu naukową podstawę doktryny walki klasowej. W ten sposób rozwinął zasady
marksistowskiego socjalizmu naukowego. 

W  ten  sposób  marksizm  wyłonił  się  z  trzech  źródeł  idei  w  ówczesnych  najbardziej
zaawansowanych krajach świata. Trzy źródła marksizmu – niemiecka filozofia, angielska ekonomia
polityczna i francuskie teorie socjalistyczne – odpowiadały trzem głównym elementom nowej nauki
– marksistowskiej filozofii  materializmu dialektycznego, marksistowskiej ekonomii politycznej i
marksistowskiej teorii socjalizmu naukowego. 

6. Materializm dialektyczny i historyczny 

Marks i Engels zawsze podkreślali, że cała filozofia powinna być praktyczna i związana ze światem
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rzeczywistym.  Wyraził  to  w najbardziej  jasny  sposób  Marks  w jedenastej  tezie  o  Feuerbachu:
«Filozofowie zawsze interpretowali świat na różne sposoby; chodzi jednak o to, aby go zmienić».
Przez to Marks powiedział, że nie chce stać się zwyczajnym filozofem, że nie widzi sensu myślenia
i kontemplacji, chyba że jest to związane ze światem praktycznym. Jego podstawowym celem było
zrozumienie praw rozwoju przyrody i społeczeństw, a tym samym uczestniczenie w rzeczywistej
praktyce i zmianie aktualnego świata. Interesował się filozofią, która byłaby stosowana w praktyce
społecznej. 

Aby to  zrobić,  Marks  musiał  zająć stanowisko w odniesieniu  do podstawowego podziału całej
filozofii – podziału na idealizm i materializm. 

6.1. Materializm dialektyczny. 

Punktem wyjścia materializmu jest założenie, że świat istnieje niezależnie od świadomości, tzn. że
lasy,  góry,  ciała  niebieskie  istnieją  obiektywnie.  Świadomość  pozostaje  osadzona  w  materii.
Oznacza  to  wyrugowanie  wszelkiego  spirytualizmu  –  nie  ma  zjawisk  nadprzyrodzonych,
nadnaturalnych.  Materia  w  rozumieniu  marksistowskim  jest  rozumiana  możliwie  najszerzej,
oznaczając  w  skrócie  to  co  istnieje  obiektywnie.  Jak  to  pisał  Lenin:  Materia  jest  obiektywną
realnością daną nam we wrażeniu. 

Z  drugiej  strony  pozostaje  idealizm.  Mówi  on,  że  świadomość  jest  ponad  materią  (czasami
podważają  w  ogóle  istnienie  materii).  Że  świat  jest  wtórny  wobec  myśli.  Idealiści  stoją  na
stanowisku, że myśli bądź duch tworzą przyrodę. Idealizm jest zawsze połączony w taki czy inny
sposób z religią. Będąc ludźmi praktyki, którzy byli absolutnie przeciwni przekonaniom religijnym,
Marks i Engels mocno ugruntowali marksizm w filozofii materialistycznej. 

W ten sposób znaleźli się pod wpływem Feuerbacha i innych filozofów materialistów tego okresu.
Jednak  ci  filozofowie  przedstawiali  materializm  mechanistyczny,  który  rozumiał  naturę  i
społeczeństwo jako maszynę obracającą się w kółko bez rozwoju i rzeczywistych zmian. Wizja
człowieka przedstawiana przez Feuerbacha była wizją niepełną, „obciętą” z konkretnej sytuacji w
jakiej  znajduje  się  człowiek  –  z  umiejscowienia  klasowego.  Marks  odrzucił  mechanicyzm,
ponieważ nie dał żadnego zrozumienia praw rozwoju form organicznych i społeczeństwa.

W celu poznania praw rozwoju Marks musiał zwrócić się do dialektyki, która jest nauką o ogólnych
prawach  ruchu.  Istotą  dialektyki  jest  to,  że  rozumie  rzeczy  w ich  wzajemnych  powiązaniach  i
sprzecznościach. Dialektyka była w stanie zapewnić naukę o rozwoju, która jest konieczna, aby
zmienić  świat.  Metoda  dialektyczna  rozpatruje  rzeczy  i  zjawiska  jako  całości  w  opozycji  do
empiryzmu, rozpatrującego tylko w szczególe. 

W tym czasie filozofia Hegla i jego prawa dialektyki były najbardziej zaawansowane w Europie.
Ale Hegel rozwinął swoje prawa filozoficzne w idealistyczny sposób, ograniczając je do idei/myśli/
ducha.  Należał  do obozu idealizmu i  nie chciał  uznać,  że natura i  materialny byt społeczny są
podstawowe, a duch i idee są wtórne. W ten sposób nie zaakceptował, że sam jego system myślenia
był wynikiem rozwoju społeczeństwa ludzkiego na określonym etapie. Nie chciał zrozumieć, że
jego prawa myślowe same w sobie są  odzwierciedleniem praw natury i społeczeństwa. Tak więc,
jak  powiedział  Marks,  dialektyka  Hegla,  będącego  idealistą,  stała  na  głowie  –  co  oznacza,  że
przedstawiała stosunki materialne w ukrytej i zmistyfikowanej formie. Marks wziął dialektyczne
prawa Hegla i konsekwentnie ustanowił je na filozofii materialistycznej. Sformułował w ten sposób
materializm dialektyczny, który jest esencją filozofii marksistowskiej.

Nadając  dialektyce  racjonalną  i  materialistyczną  podstawę  Marks  przekształcił  ją w  myślowe
odbicie  filozofii  proletariatu i  rewolucji.  Marks  i  Engels  stosowali  materializm dialektyczny do
badania  społeczeństwa  i  historii  i  w  ten  sposób  odkryli  materialistyczną  koncepcję  historii.
Materialistyczna  koncepcja  historii  była  nowym  i  rewolucyjnym  sposobem  rozumienia
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społeczeństwa i zmian społecznych. Szukano podstawy zmian społecznych i rewolucji politycznych
nie  jako wyniku niektórych genialnych wodzów,  ale  jako produkt  procesów w społeczeństwie.
Pokazało  to  wszystkim  rewolucjonistom,  że  droga  do  zmian  społecznych  leży  w  zrozumieniu
społeczeństwa i tym samym formułowaniu taktyki, która je zmienia.

6.2. Materializm historyczny. 

Punktem wyjścia materialistycznej koncepcji historii jest poziom sił wytwórczych czyli narzędzi,
maszyn, umiejętności itp. Marks mówi, że zgodnie ze poziomem sił wytwórczych otrzymujemy
określone stosunki produkcji, czyli relacje własności i kontroli nad środkami produkcji. Tak więc,
na  przykład,  wsteczne  siły  produkcyjne,  takie  jak  drewniany  pług,  praca  ręczna  i  zwierzęta
umożliwiły nam feudalne relacje; nowoczesne siły produkcyjne, takie jak ciągniki, kombajny itp.,
gdy są powszechne, prowadzą do kapitalistycznych stosunków produkcji. Jest to tak zwane prawo o
koniecznej  zgodności  stosunków  produkcji  z  charakterem  sił  wytwórczych.  Z  drugiej  strony
pozostaje idealizm. Mówi on, że świadomość jest nad materią. Że świat jest wtórny wobec myśli.
Idealiści stoją na stanowisku, że myśli bądź duch tworzą przyrodę. Idealizm jest zawsze połączony
w  taki  czy  inny  sposób  z  religią.  Będąc  ludźmi  praktyki,  którzy  byli  absolutnie  przeciwni
przekonaniom religijnym Marks i Engels mocno ugruntowali filozofię marksistowską jako filozofię
materialistyczną.

7. Socjalizm utopijny, a naukowy 

Utopijny  socjalizm  jest  terminem  używanym  do  opisania  głównych  trendów
przedmarksistowskiego socjalizmu, który powstał i stał  się widoczny w pierwszej połowie XIX
wieku.  Pojęcie  utopii  odnosi  się  do  prób  wdrożenia  teorii  socjalistycznych  przez  tworzenie
idealnych społeczności, w których wszyscy członkowie pracowali, mieszkali i dzielili się owocami
swojej  pracy na zasadzie  wspólnoty.  Ich pomysłodawcy wierzyli,  że  takie  idealne  społeczności
dadzą  przykład,  za  którym następnie  będzie  podążała  reszta  społeczeństwa.  W ten  sposób  nie
polegali oni na rzeczywistych procesach w społeczeństwie w zakresie budowania swoich systemów.
Raczej uważali, że racjonalność ich planów i pomysłów sama w sobie wystarczy, aby przekonać
ludzi i zmienić społeczeństwo. 

Utopijny  socjalizm  był  przede  wszystkim  reakcją  na  ucisk  i  wyzysk  klasy  robotniczej  pod
kapitalizmem.  Ludzie  pracujący  walczyli  o  obalenie  feudalizmu.  Jednak  slogany  wolności,
równości  i  braterstwa  oznaczało  tylko  wolność  dla  klasy  kapitalistycznej  i  zintensyfikowany
wyzysk pracowników.  Różne  doktryny  socjalistyczne  powstawały  w wyniku  pojawiających  się
sprzeczności klasowych między kapitalistami a robotnikami; jako protest przeciwko wyzyskowi. 

Innym bodźcem do rozwoju ruchu utopijnego była anarchia produkcji. Utopijni socjaliści próbowali
zbudować  racjonalne  systemy,  które  w  uporządkowany  i  harmonijny  sposób  zaspokajałyby
potrzeby  ludzkości.  Niektórzy  z  nich  próbowali  nawet  przekonać  kapitalistów  i  urzędników
państwowych, że ich socjalistyczne systemy są o wiele bardziej racjonalne, planowane, a zatem
bardziej  pożądane niż istniejący system kapitalistyczny. Próbowali  nawet pozyskać fundusze od
bogatych na swoje projekty. 

Główną  wadą  przedmarksistowskich  doktryn  socjalistycznych  było  to,  że  nie  miały  one
rzeczywistej  podstawy  w  walkach  klasowych  rozgrywających  się  w  społeczeństwie.  Choć  ich
pomysły same w sobie były wynikiem chęci odejścia od sprzeczności klasowych w społeczeństwie,
utopijni socjaliści nie zdawali sobie sprawy, że absolutnie konieczne jest toczenie walki klasowej w
celu osiągnięcia socjalizmu. Choć ich pomysły były w rzeczywistości odzwierciedleniem aspiracji
proletariatu, utopijni socjaliści nie uznali znaczenia roli proletariatu w prowadzeniu do socjalizmu. 
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Kiedy  Marks  i  Engels  zetknęli  się  z  grupami  socjalistycznymi  i  komunistycznymi,  próbowali
przekonać zwolenników utopijnych teorii socjalistycznych o niepoprawności ich idei. Intensywnie
uczestniczyli w debatach w różnych grupach rewolucyjnych i robotniczych, w których omawiano te
teorie i pomysły. Ich głównym celem było stworzenie podstaw naukowych dla teorii socjalistycznej.
W tym  celu  musieli  ujawnić  wady  i  złe  rozumienie  wcześniejszych  socjalistów,  by  umieścić
socjalizm na solidnym fundamencie marksistowskiej teorii walki klasowej. 

Jak sam Marks zwrócił uwagę, teoria walki klasowej nie była przez niego wymyślona. Wcześniejsi
socjaliści, a nawet burżuazyjni pisarze byli bardzo świadomi i pisali o klasach i walce klasowej.
Jednak zasadniczą różnicą marksistowskiej teorii walki klasowej jest to, że pokazała ona, jak walka
klasowa nieuchronnie prowadziła do socjalizmu i komunizmu. 

Marks  przede  wszystkim  pokazał,  że  klasy  nie  są  czymś,  co  zawsze  istniało  w  ludzkim
społeczeństwie. Pokazał, że w historii ludzkości był długi okres, kiedy w ogóle nie było klas (tj. w
czasach pierwotnego komunizmu). W przyszłości będzie też okres, w którym zanikną klasy.  Po
drugie, Marks przeanalizował dzisiejszą walkę klas między burżuazją, a proletariatem i pokazał jak
ta  walka  klasowa  nieuchronnie  doprowadzi  do  rewolucji  ze  strony  robotników  i  ustanowienia
dyktatury proletariatu. Po trzecie, Marks zwrócił uwagę, że ta dyktatura proletariatu sama w sobie
będzie  okresem  przejściowym  do  nowego  społeczeństwa.  Proletariat  może  rozwijać  się  tylko
znosząc inne klasy, a tym samym znosząc siebie jako klasę, a więc ustanawiając ład bezklasowy i
bezpaństwowy, czyli komunizm. 

Żeby łatwiej to zrozumieć: jeśli klasa niewolników by powstała i zniosła niewolnictwo to nie tylko
zniosłaby  klasę  ludzi  żyjących  z  handlu  i  pracy  niewolników  –  właścicieli  niewolników,  ale
zniosłaby też samą klasę niewolniczą. Ten mechanizm następuje w relacji proletariat–burżuazja. 

To właśnie jest teoria walki klasowej, którą Marks i Engels opracowali i propagowali przez całe
swoje życie. To właśnie ta marksistowska teoria walki klasowej przekształciła socjalizm w naukę,
która położyła podwaliny pod naukowy socjalizm. Dzięki temu socjalizm nie był już postrzegany
jako  produkt  jakiegoś  błyskotliwego umysłu,  ale  stał  się  koniecznym rezultatem walki  między
dwiema historycznie rozwiniętymi klasami – proletariatem i burżuazją. Ze względu na socjalizm
naukowy,  zadaniem  socjalistów  przestało  być  próbowanie  opracowania  najdoskonalszego,
harmonijnego i racjonalnego systemu społecznego, jak próbowali to zrobić utopijni socjaliści. W
ramach socjalizmu naukowego zadaniem było przeanalizowanie społeczeństwa, analiza historii i
podstaw ekonomicznych sprzeczności klasowych w społeczeństwie, a z tej podstawy ekonomicznej
wydobycie sposobu na zakończenie wszelkich konfliktów klasowych i wprowadzenie socjalizmu, a
później komunizmu. Celem naukowych socjalistów jest zakończenie walki klas.

Naukowa klarowność marksistowskiej teorii socjalistycznej była tak wielka, że liczne organizacje
socjalistyczne i komunistyczne lat czterdziestych XIX w., szybko odrzuciły przedmarksistowskie i
nieklasowe odmiany socjalizmu. Marks i Engels szybko stali się przywódcami ideologicznymi w
ruchu socjalistycznym. Kiedy w 1847 roku powstała nowa organizacja międzynarodowa łącząca
robotników, intelektualistów i rewolucyjne grupy socjalistyczne z różnych krajów, od razu stali się
jej  liderami.  Zaproponowali  jej  nazwę,  Związek  Komunistów  i  to  oni  zostali  powołani  do
opracowania jej programu. Program ten jest znany jako „Manifest Komunistyczny”. 

Manifest Komunistyczny był nie tylko pierwszym programem i ogólną linią międzynarodowego
proletariatu.  Określono  również  podstawowe  zasady  socjalizmu  naukowego  i  podejście  do
wszystkich innych rodzajów socjalizmu. Dzięki szybkiemu tłumaczeniu na wiele języków, Manifest
rozpowszechnił  podstawowe  idee  marksistowskiego  socjalizmu  naukowego  w  całej  Europie,  a
następnie  na  całym  świecie.  Podstawowe  zasady  przedstawione  w  niniejszym  dokumencie
pozostają zasadniczo niezmienne do dnia dzisiejszego. 
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8. Marksistowska ekonomia polityczna 

Jak widzieliśmy wcześniej,  Marks rozwinął swoje zasady ekonomii politycznej w kontynuacji  i
jednocześnie  w  opozycji  do  burżuazyjnej  ekonomii  politycznej  angielskich  ekonomistów.
Większość wcześniejszych pism ekonomicznych Marksa z lat 1844–1859 była w formie krytyki
burżuazyjnej  ekonomii  politycznej.  Odparł  on  twierdzenia  burżuazyjnych  ekonomistów
politycznych  że  kapitalizm  jest  systemem  permanentnym  i  powszechnym.  Z  drugiej  strony
udowodnił, że kapitalizm może istnieć tylko przez ograniczony okres i miał zostać zastąpiony przez
nowy, wyższy system społeczny.  Jego późniejsza analiza ekonomiczna,  szczególnie różne tomy
jego  głównego  dzieła  „Kapitał”,  koncentrowały  się  na  odkrywaniu  praw  gospodarczych
kapitalizmu.  Dogłębna  analiza  relacji  produkcji  w  społeczeństwie  kapitalistycznym,  w  ich
pochodzeniu, rozwoju i upadku, stanowi w ten sposób główną treść ekonomii politycznej Marksa. 

Burżuazyjni  ekonomiści  polityczni  zawsze  okrajali  swoją  analizę  do  relacji  obrotu  między
rzeczami, czyli wymiany jednego towaru na inny. Marks pokazał jednak, że ekonomia zajmuje się
nie rzeczami, ale relacjami między jednostkami, a w ostateczności między klasami. 

Ponieważ pod rządami kapitalizmu dominuje produkcja towarowa, Marks rozpoczął swoją analizę
od  analizy  towaru.  Wskazał,  że  wymiana  towarów  nie  była  zwykłą  wymianą  rzeczy,  ale  w
rzeczywistości  wyrazem relacji  między poszczególnymi producentami w społeczeństwie,  którzy
byli  powiązani  z  rynkiem.  Chociaż  wymiana  towarowa  istnieje  od  tysięcy  lat,  tylko  wraz  z
rozwojem pieniędzy i narodzinami kapitalizmu osiąga swój szczyt, łącząc całe życie gospodarcze
milionów indywidualnych  producentów w całym społeczeństwie  w  jedną  całość.  Tym samym,
przez ścisły związek praca indywidualnych jednostek staje się w istocie pracą społeczną. Zanika
indywidualna odpowiedzialność jednostki za swój byt ekonomiczny, człowiek staje się zależny od
niezliczonych anonimowych producentów, od koniunktury, a zarówno nędza, jak i bogactwo stają
twardo na plecach milionów jednostek. Kapitalizm przekształca siłę roboczą pracownika w towar,
który jest kupowany i sprzedawany swobodnie na rynku. 

Robotnik  sprzedaje  swoją  siłę  roboczą  właścicielowi  środków  produkcji,  czyli  kapitaliście.
Pracownik spędza część swojego dnia pracy, produkując równowartość swojego wynagrodzenia,
czyli produkcję tego, co jest niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania siebie. Pozostała część
jego  dnia  pracy  jest  spędzona  na  produkcji  dla  utrzymania  i  wzrostu  kapitalisty.  Pracownik
otrzymuje część tego co wypracował, zaś reszta zostaje przekształcona w kapitał posiadany przez
kapitalistę.  Ta  wartość,  którą  każdy  pracownik  wytwarza,  ponad  wartość  niezbędną  do
uzyskania wynagrodzenia i utrzymania się, Marks nazwał wartością dodatkową. Jest źródłem
zysku i bogactwa klasy kapitalistycznej. 

Odkrycie pojęcia wartości dodatkowej ujawniło eksploatację klasy robotniczej. Wydobyło również
źródło  antagonizmu  między  proletariatem,  a  burżuazją.  Ten  antagonizm  klas  był  głównym
przejawem  fundamentalnej  sprzeczności  społeczeństwa  kapitalistycznego:  sprzeczności  między
społecznym charakterem produkcji,  a  prywatnym charakterem własności.  To  odkrycie  wartości
dodatkowej zostało określone przez Engelsa jako drugie ważne odkrycie Marksa (wraz z odkryciem
materialistycznej  koncepcji  historii).  Lenin  nazwał  doktrynę  wartości  dodatkowej  kamieniem
węgielnym teorii ekonomicznej Marksa. 

Marks  szczegółowo przeanalizował  również  okresowe kryzysy gospodarcze,  które  wielokrotnie
wpływały  na  kapitalizm.  Wyjaśnił  kryzysy  kapitalistyczne  również  jako  kolejny  przejaw
fundamentalnej  sprzeczności  kapitalizmu.  Marks  ujawnił,  że  charakter  samego  działania
kapitalizmu nieuchronnie doprowadzi  do kryzysu. Pokazał,  jak kapitaliści  w rozpaczliwej chęci
zdobywania coraz większych zysków dążą do nieracjonalnego wzrostu produkcji. Jednak w tym
samym czasie każdy kapitalista starał się utrzymać wyższy wskaźnik zysków, obniżając stawki płac
swoich pracowników i  wpędzając ich w ubóstwo. Klasa robotnicza tworzy największą część w
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społeczeństwie, a ubóstwo klasy robotniczej automatycznie oznacza zmniejszenie ich zdolności do
zakupu towarów dostępnych na rynku. Tak więc, z jednej strony klasa kapitalistyczna zwiększa
produkcję towarów dostarczanych na rynek, a z drugiej strony zmniejsza siłę nabywczą dużej części
klientów  na  tym  samym  rynku.  Prowadzi  to  oczywiście  do  poważnej  sprzeczności  między
wzrostem produkcji z jednej strony, a załamaniem rynku z drugiej strony. 

W rezultacie powstaje kryzys nadprodukcji, w którym rynek jest zalany niesprzedanymi towarami.
Wielu kapitalistów zostaje wtrąconych w bankructwo. Przed zbankrutowaniem kapitalista zwalnia
pracowników, pogłębiając tym samym kryzys (zmniejszając społeczną siłę nabywczą). Kapitaliści
bankrutują i  próbują za sobą pociągnąć masy pracujące,  nie ciągnęli ich w górę kiedy sami się
bogacili, ale chętnie pociągają je na dno za sobą. Ci kapitaliści, którzy przetrwają kryzys przejmują
za  grosze  środki  produkcji  od  tych  którzy  zbankrutowali  oraz  bezrobotnych,  którzy  zostali
zwolnieni  przez pozostałych – dzięki  temu gospodarka się  centralizuje,  a  coraz większe rzesze
ludności są coraz bardziej zależne (w różnym stopniu) od malejącej grupy kapitalistów. 

Marks  doszedł  ponadto  do  wniosku,  że  anarchię  tych  kryzysów kapitalizmu  można  rozwiązać
jedynie  rozwiązując  fundamentalną  sprzeczność  kapitalizmu  między  społecznym  charakterem
produkcji, a prywatnym charakterem własności. Można to zrobić tylko poprzez obalenie systemu
kapitalistycznego  i  ustanowienie  socjalizmu,  i  komunizmu,  a  tym samym nadanie  społecznego
charakteru  odpowiedzialności  za  środki  produkcji.  Marks  pokazał,  że  siła  społeczna,  która
doprowadzi do tej rewolucji,  została stworzona przez sam kapitalizm; była to klasa proletariatu.
Tylko proletariat nie jest zainteresowany kontynuacją obecnego systemu eksploatacji i własności
prywatnej. Tylko on ma interes i zdolność do ustanowienia socjalizmu. 

W miarę wzrostu sprzeczności kapitalizmu, rewolucyjne wstrząsy proletariatu będą rosły w siłę, w
końcu prowadząc do rewolucji, konfiskaty kapitału i budowania społeczeństwa socjalistycznego o
społecznym charakterze własności dostosowanym do społecznego charakteru produkcji. 

W ten  sposób Marks,  zaczynając  od najbardziej  podstawowej jednostki  gospodarki  –  towaru  –
wydobywa charakter praw gospodarczych regulujących kapitalizm. W ten sposób ujawnia naukowe
podstawy ekonomiczne rewolucji socjalistycznej. 

9. Od Związku Komunistów do Międzynarodówki 

W pierwszych latach od powstawania „Manifestu Komunistycznego” idee marksistowskie ciągle
były  słabo  znane  wśród  szerokich  rzesz  robotników  w  Europie.  Samo  życie  miało  jednak
potwierdzić ich słuszność. 

Rewolucja z 1848 r., która rozprzestrzeniła się na całym kontynencie europejskim, była pierwszym
ważnym wydarzeniem historycznym, w którym marksizm sprawdził się w praktyce. Marks i Engels
byli w Brukseli, kiedy po raz pierwszy wybuchła rewolucja we Francji. Belgijski rząd obawiający
się rozprzestrzeniania się rewolucji natychmiast wydalił Marksa z Brukseli i zmusił go do wyjazdu
do  Paryża,  gdzie  wkrótce  dołączył  do  niego  Engels.  Jednak  w  miarę  jak  fala  rewolucyjna
rozprzestrzeniła się na Niemcy, obaj postanowili natychmiast przenieść się tam, aby bezpośrednio
uczestniczyć w rewolucyjnych wydarzeniach. 

Tam próbowali skonsolidować pracę Związku Komunistów i stowarzyszeń robotniczych. Wydawali
dziennik Neue Rheinische Zeitung, który służył jako organ propagowania linii rewolucyjnej. Gazeta
zajęła  stanowisko  popierające  radykalną  burżuazyjną  demokrację,  ponieważ  zakończenie
burżuazyjnej rewolucji demokratycznej było wówczas głównym zadaniem w Niemczech. Jednak
gazeta  jednocześnie  służyła  jako  organizator  powstającej  rewolucyjnej  partii  proletariackiej  w
Niemczech.  Marks i  Engels próbowali  nawet  stworzyć partię  masowych robotników, jednocząc
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stowarzyszenia robotnicze różnych prowincji Niemiec. Wraz z upadkiem rewolucji w Niemczech i
innych częściach Europy, dziennik został zmuszony do zamknięcia i Marks został wydalony przez
króla pruskiego. Wycofał się do Paryża, ale wkrótce musiał stamtąd wyjechać również z powodu
prześladowań ze strony władz francuskich. Engels kontynuował walkę w Niemczech jako żołnierz
w armiach rewolucyjnych do samego końca. Po klęsce wojskowej uciekł i pod koniec 1849 roku
dołączył do Marksa, który do tego czasu osiadł w Londynie. W Anglii mieszkali już do końca życia.

Klęska  rewolucji  1848  roku  rozprzestrzeniła  zamieszanie  wśród  rewolucjonistów  i  działaczy
proletariackich  w  całej  Europie.  Większość  wcześniejszych  dominujących  tendencji
socjalistycznych nie mogła zapewnić odpowiedniego zrozumienia przyczyn przebiegu wydarzeń w
czasie  rewolucji.  To  właśnie  w  takiej  atmosferze  Marks  podjął  się  zadania  wyjaśnienia  sił
społecznych stojących za  początkowym zwycięstwem,  a  późniejszą  klęską  rewolucji.  Ponieważ
Francja była głównym punktem wyjścia zarówno do początku, jak i upadku rewolucji, Marks skupił
swoją analizę na wydarzeniach francuskich. Zrobił to poprzez swoje genialne prace „Walki klasowe
we Francji 1848–1850” i „18 brumaire'a Ludwika Bonaparte”. Były to pierwsze próby wyjaśnienia
bieżących wydarzeń historycznych przez materialistyczną koncepcję historii.  Analizował z pełną
jasnością siły klasowe stojące za każdym z głównych zwrotów akcji w rewolucji. W ten sposób
stanowiło to podstawę dla rewolucyjnej taktyki proletariackiej.  Ujawniając rolę różnych klas na
różnych  etapach,  pokazał,  kim  byli  przyjaciele  i  wrogowie  rewolucji,  a  tym samym podejście
proletariatu do każdego z nich. W „18 brumaire'a Ludwika Bonaparte” Marks wskazał, że wraz z
rozwojem  kapitalizmu  będzie  postępować  skłonność  chłopstwa  do  popierania  rewolucji
proletariackiej: 

Tak więc  interesy  chłopów nie  są  już,  jak  za  Napoleona,  zgodne,  lecz  sprzeczne  z
interesami burżuazji, z kapitałem. Toteż znajdują oni swego naturalnego sojusznika i
wodza  w  proletariacie  miejskim,  którego  zadaniem  jest  obalenie  porządku
burżuazyjnego.

W  następnym  okresie  Marks  kontynuował  swoje  prace  na  temat  wszystkich  najważniejszych
wydarzeń  politycznych  na  całym  świecie.  We  wszystkich  tych  pismach  przedstawił  jasną
perspektywę  z  proletariackiej  perspektywy.  To  odróżniało  ich  od  wszystkich  innych  odmian
socjalizmu,  które  okazały  się  niezdolne  do  zapewnienia  rzeczywistych  odpowiedzi  na  stale
zmieniającą  się  sytuację  na  świecie.  Cały  czas  dążyli  do  zjednoczenia  rozbitych  grup
socjalistycznych w Europie. 

Ich  wysiłki  w końcu  przyniosły  owoce  w 1864 roku  wraz  z  utworzeniem Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robotników – Pierwszej Międzynarodówki. Marks szybko stał się jej liderem i był
przede wszystkim odpowiedzialny za opracowanie pierwszego programu i  konstytucji.  Program
Międzynarodówki  nie  zawierał  jednak  mocnych  słów  Manifestu  Komunistycznego.
Międzynarodówka, w przeciwieństwie do Związku Komunistów, nie była organizacją ograniczoną
do małych grup rewolucjonistów. W rzeczywistości wiele sekcji międzynarodowych, zwłaszcza w
Anglii i Francji, reprezentowało organizacje ogromnych mas robotników. Jednak większość z tych
organizacji  nie  miała  jasnego  i  właściwego  zrozumienia.  Choć  składały  się  one  głównie  z
robotników, poziom świadomości był niewielki. W związku z tym trzeba było opracować program i
konstytucję. Właściwa linia musiała zostać przedstawiona w sposób możliwy do zaakceptowania
przez organizacje członkowskie Międzynarodówki. Marks, ze swoją wielką ideologiczną głębią i
praktycznym doświadczeniem organizacyjnym, był w tym czasie jedyną osobą zdolną w ten sposób
sporządzić te dokumenty i dlatego powierzono mu to zadanie. Również w kolejnych latach to on
sporządził wszystkie najważniejsze dokumenty Pierwszej Międzynarodówki. 

Do czasu Komuny Paryskiej w 1871 roku, marksizm posunął się bardzo daleko od swoich pozycji z
1848  roku.  Nie  był  już  tylko  jednym  z  trendów  socjalizmu.  Wcześniejsze  rodzaje  utopijnego
socjalizmu  zostały  zmiecione  przez  historię  i  to  tylko  marksizm  zachował  pełne  praktyczne
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znaczenie.  Marksizm  również  nie  ograniczał  się  już  do  małych  grup,  ale  stał  się  zjawiskiem
masowym.  Jego  wpływ  rozciągał  się  na  ruchy  proletariackie  w  różnych  krajach
uprzemysłowionych.  Zapewniał  ideologiczne  przywództwo niezależnym partiom proletariackim.
Kierował ogromnym ruchem proletariackim, który zaczął kwestionować władzę burżuazji. 

10. Lekcja komuny paryskiej 

Ruch komunardów trwał 72 dni. Jednak jego doświadczenie miało znaczenie historyczne dla całego
świata. W czasie swojego krótkiego istnienia Komuna Paryska oraz budowane na jej wzór komuny
w  Marsylii,  Narbone,  Lyonie  i  Tuluzie  dały  wgląd  w  nowe  społeczeństwo.  Zarówno  dzięki
pozytywnym przykładom, jak i błędom, dostarczyły niezwykle cennych lekcji dla klasy robotniczej.

Tłem  była  wojna  francusko–pruska  w  latach  1870–71.  Zaczęło  się  w  lipcu  1870  roku  od
reakcyjnego francuskiego cesarza Napoleona III, który zarządził atak na Prusy (które wraz z innymi
mniejszymi prowincjami stały się Niemcami w styczniu 1871 roku), ponieważ błędnie myślał, że
Prusy są słabe. Jego armie zostały szybko pokonane, a sam Napoleon III poddał się i został wzięty
do niewoli przez Prusaków we wrześniu 1870 roku, a w październiku tego samego roku doszło do
pierwszego  powstania  w  jeszcze  oblężonym  Paryżu.  Po  kapitulacji  Napoleona  III  nastąpiło
utworzenie Republiki kierowanej przez polityka Thiersa. Thiers w marcu 1871 roku podpisał traktat
pokojowy z Niemcami. Paryż, który od września 1870 r. był otoczony przez wojska pruskie, nie
poddał się Thiersowi. Znajdował się pod kontrolą Paryskiej Gwardii Narodowej, która składała się
głównie z  robotników. 18 marca 1871 roku Thiers  wysłał  swoją armię do rozbrojenia Gwardii
Narodowej. Doszło do buntu, w którym dwóch francuskich generałów armii zostało zastrzelonych,
a armia została zmuszona do odwrotu. Władza przeszła w ręce Gwardii Narodowej, która w ciągu
tygodnia przeprowadziła  wybory i  powołała  Radę składającą się z 92 członków. Rada stała się
organem  rządowym.  Wprowadziła  liczne  postępowe  środki  na  rzecz  reorganizacji  życia
społecznego i administracji miasta, a tym samym miała pełne poparcie ludzi pracujących. Komuna
Paryska  była  jednak  rządem  nieustannie  atakowanym.  Obawiając  się  siły  klasy  robotniczej,
niemieccy i francuscy prześladowcy natychmiast połączyli siły, aby zmiażdżyć komunę. Niemcy
pomogły  nawet  bezpośrednio  rządowi  Thiersa,  uwalniając  dużą  część  armii  francuskiej,  która
poddała się i została wzięta do niewoli w 1870 roku. Rząd Thiersa wzmocniony następnie rozpoczął
kampanię na pełną skalę przeciwko własnym obywatelom. Robotnicy walczyli  dzielnie,  ale nie
dawali rady wobec dobrze wyposażonej profesjonalnej armii. Po wielu dniach heroicznych walk, w
wyniku których poległy tysiące męczenników, komuna została zmiażdżona 28 maja 1871 roku. 

W początkowym okresie wojny Marks scharakteryzował ją jako wojnę obronną ze strony Niemiec
ze względu na reakcyjny charakter agresywnego reżimu Napoleona III. Przewidział jednak upadek
tego reakcyjnego władcy. Kiedy to się stało, Marks natychmiast opublikował dokument, w którym
wezwał niemieckich robotników do sprzeciwienia się temu, co stało się niemiecką wojną o podbój.
Wezwał do pokoju z Francją i uznania nowo powstałej Republiki. Scharakteryzował Republikę jako
kierowaną przez arystokrację i  wielką burżuazję.  Uważał jednak, że próba obalenia Republiki i
utworzenia  rządu  robotniczego  byłaby  przedwczesna.  W  rzeczywistości  Marks  stanowczo
sprzeciwił się wszelkim próbom powstania w Paryżu. Stało się tak dlatego, że niemiecki wróg już
otoczył  Paryż  i  były  bardzo  małe  szanse  na  przetrwanie  jakiegokolwiek  powstania  w  takich
okolicznościach.  Prognozy  Marksa  się  sprawdziły  przy  pierwszym  paryskim  powstaniu  z
października 1870. 

Pomimo rad Marksa, aktywiści różnych anarchistycznych i konspiracyjnych tendencji podejmowali
różne próby zorganizowania powstania. Pierwsze z nich wybuchło na jesieni 1870, nie spotkało się
ono wtedy z żywiołowym odzewem ze strony klasy robotniczej. Kiedy jednak doszło do utworzenia
komuny,  Marks  pomimo  całej  wcześniejszej  niechęci  zadeklarował  pełne  poparcie  dla  niej.
Konsultując  się  z  Engelsem,  który  był  ekspertem  w  dziedzinie  wojskowej,  wysyłał  porady
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dotyczące obrony wojskowej. Choć kierownictwo Komuny było w rękach członków innych grup i
tendencji, marksiści podejmowali wszelkie próby wzmocnienia jej działalności i obrony. Po klęsce
Komuny  Międzynarodówka  była  główną  organizacją,  która  zapewniała  schronienie  i  pomagała
znaleźć  pracę  komunardom,  którzy  musieli  uciekać  przed  brutalnymi  represjami  francuskiej
burżuazji. 

Marks, który natychmiast okrzyknął Komunę wydarzeniem o ogromnym znaczeniu historycznym,
dokonał dogłębnej analizy, próbując wyciągnąć wnioski. Jego praca „Wojna domowa we Francji”
służyła  propagowaniu  osiągnięć  komuny  i  budowaniu  właściwego  podejścia  do  niej  wśród
rewolucjonistów i  robotników na  całym świecie.  Tak  o  niej  napisał  Engels  w  przedmowie  do
„Wojny (…)”: 

W ostatnich czasach socjaldemokratyczny filister znowu wpada w zbawienną trwogę,
gdy słyszy słowa: dyktatura proletariatu. Cóż, panowie, chcecie wiedzieć, jak wygląda
ta dyktatura? Przyjrzyjcie się, Komunie Paryskiej. Była to dyktatura proletariatu. 

Marks po pierwsze zwrócił  uwagę na główne pozytywne i  rewolucyjne działania podejmowane
przez  Komunę,  którą  przedstawił  jako  zalążek  nowego  społeczeństwa.  Zwrócił  uwagę  na
najważniejsze decyzje polityczne,  takie jak rozdział  Kościoła od państwa, zniesienie dotacji  dla
Kościoła, zastąpienie stałej armii przez milicję ludową, wybór i kontrola wszystkich sędziów, górny
limit  wynagrodzeń  dla  wszystkich  urzędników  państwowych  i  uczynienie  ich  ściśle
odpowiedzialnymi przed elektoratem itp.  Głównymi postulatami społeczno–gospodarczymi były
bezpłatne i  ogólnokształcące szkoły,  zniesienie pracy nocnej w piekarniach,  anulowanie kar dla
pracowników w warsztatach, zamknięcie lombardów, zajęcie zamkniętych warsztatów, które miały
być prowadzone przez spółdzielnie pracy, pomoc dla bezrobotnych, gwarancja mieszkania i pomoc
dla dłużników. Pomimo ciągłego zagrożenia jej przetrwania, Komuna poprzez swoje działania dała
pierwszy rzut oka na to, jaki rodzaj społeczeństwa przyniesie nadchodząca proletariacka rewolucja.
Dostarczyła proletariatowi pierwszego doświadczenia w sprawowaniu władzy państwowej. 

Komuna stanowiła krach teorii anarchistycznych: aparatu państwa burżuazyjnego nie obaliła grupa
spiskowców jak to propagowali blankiści ani po zniszczeniu tego aparatu nie doszło do likwidacji
państwa.  Rewolucję  przeprowadziła  klasa  robotnicza,  a  na  gruzach  państwa  burżuazyjnego
powstała dyktatura proletariatu. 

Komuna ze względu na swoje słabości dostarczyła również najcenniejszych lekcji dla przyszłych
zmagań  proletariatu.  Poważną  słabością  Komuny  był  brak  jasnego  i  scentralizowanego
przywództwa  jednej  partii  proletariackiej.  Z  tego  Marks  doszedł  do  wniosku,  że  dla  sukcesu
rewolucji  absolutnie  konieczne  jest,  aby mieć  przywództwo silnej,  ideowej  i  zdyscyplinowanej
partii proletariackiej. Innym punktem, który Marks wielokrotnie podkreślał, była potrzeba rozbicia
wcześniejszych  struktur  państwowych.  W celu  zbudowania  nowego  państwa  robotniczego  nie
można było polegać na wcześniejszych machinach państwowych burżuazji z urzędnikami, którzy
byli całkowicie zaangażowani w zachowanie starego porządku społecznego. W rzeczywistości, aby
zbudować  państwo  robotnicze,  najpierw  trzeba  było  rozbić  wcześniejszy  aparat  państwowy  i
pozbyć się wszystkich urzędników wysokiego szczebla z nim związanych. 

11. Anarchizm 

Do  lat  70.  XIX  wieku  wiele  terminów  w  ruchu  robotniczym  było  mglistych  i  poplątanych.
Socjalizm,  komunizm,  anarchizm,  dyktatura  proletariatu  –  wszystko  to  mieszało  się  w
eklektycznym składzie pierwszej Międzynarodówki. Wyklarowanie się pojęć wiązało się z dwoma
wypadkami politycznymi:  ruchem komunardów we Francji  i  ruchem kantorystów w Hiszpanii.
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Komunardów już opisaliśmy, więc teraz przejdźmy do kwestii hiszpańskiej. 

W 1873 Engels  sporządził  serię  artykułów znanych jako „Bakuniniści  w pracy”  poświęconych
zachowaniu  hiszpańskiej,  zdominowanej  przez  anarchistów  sekcji  Międzynarodówki  wobec
wypadków  rewolucji  burżuazyjnej  znanej  jako  Pierwsza  Republika.  W  tych  pismach  Engels
klarownie wskazał nie teoretyczne, a więc czysto „literackie” pomyłki klasyków anarchizmu, ale
ich fundamentalne rozstrojenie polityczne. 

Hiszpańscy bakuniniści zawiązali sojusz z radykalno–mieszczańskim ugrupowaniem kantorystów,
które wystąpiło z  programem podziału kraju na autonomiczne regiony przeciwko rządowi Pi y
Margalla oraz republikańskiej konstytucji. Wywołane przez nich rozruchy stały się pretekstem do
zorganizowania  puczu  wojskowego  przez  kręgi  kościelno–arystokratyczne  i  w  dłuższej
perspektywie przywrócenia monarchii. Tak w skrócie ułożyły się wypadki na płw. Iberyjskim. 

Wśród  głównych  obserwacji  poczynionych  przez  Engelsa  znalazła  się  zauważenie,  że
antypolityczna retoryka anarchistów – odmowa formalizacji w partię – wcale nie przyczynia się do
budowy  radykalnej  frakcji,  ale  do  świadomego  i  umyślnego  wpychania  proletariatu  do  formy
zaplecza jednego z klubów burżuazji. 

Gdy tylko wydarzenia pchną proletariat  w pierwszy czyn, wstrzymanie się od głosu
staje się namacalnym absurdem, a aktywna interwencja klasy robotniczej nieuniknioną
koniecznością.  I  tak  właśnie  stało  się  w  Hiszpanii.  Abdykacja  Amadeo  [Amadeusz
Sabaudzki] odsunęła od władzy radykalnych monarchistów i pozbawiła ich możliwości
odzyskania go w najbliższej przyszłości; alfonsiści mieli jeszcze mniejsze szanse w tym
czasie; karliści jak zwykle, woleli wojnę domową od kampanii wyborczej. Wszystkie te
partie,  zgodnie  z  hiszpańskim zwyczajem, wstrzymały się  od głosu.  Tylko federalni
republikanie,  podzieleni  na dwa skrzydła i  większość pracowników wzięła  udział  w
wyborach. Biorąc pod uwagę ogromną atrakcję, jaką nazwa Międzynarodówki nadal
cieszyła się w tym czasie wśród hiszpańskich robotników i biorąc pod uwagę doskonałą
organizację sekcji hiszpańskiej, która, przynajmniej ze względów praktycznych, nadal
istniał w tym czasie, było pewne, że każdy kandydat nominowany i wspierany przez
Międzynarodówkę  będzie  genialnie  udany  w okręgach  przemysłowych  Katalonii,  w
Walencji, w andaluzyjskich miastach i tak dalej, i że mniejszość wybrana do Kortezów
będzie wystarczająco duża, aby zdecydować o sprawie, gdyby doszło do głosowania
między  dwoma  skrzydłami  Republikanów.  Robotnicy  byli  tego  świadomi;  czuli,  że
nadszedł czas, aby wprowadzić do gry ich wciąż potężną organizację. Ale szanowni
przywódcy szkoły Bakunina głosili ewangelię bezwzględnego wstrzymywania się; zbyt
długo,  aby  móc  nagle  odwrócić  swoją  linię;  I  tak  wymyślili  to  godne  ubolewania
wyjście – to, że Międzynarodówka wstrzymuje się od głosu jako organ, ale pozwala
swoim członkom jako jednostkom głosować tak, jak im się podobało. Wynikiem tego
ogłoszenia  o  upadłości  politycznej  było  to,  że  pracownicy,  jak  zawsze  w  takich
przypadkach, głosowali na tych, którzy wygłosili najbardziej radykalne przemówienia,
to  znaczy  dla  Nieprzejednanych  [Intransigents],  a  także  uważając  się  za  mniej  lub
bardziej  odpowiedzialnych  za  kolejne  kroki  podejmowane  przez  ich  zastępców,
zaangażowali się w nie. 

Sytuacja  w  Hiszpanii  wskazała,  że  albo  proletariat  wystąpi  jako  osobna  siła  –  z  własnym
programem, z własną organizacją, z własną prasą itp., albo w najlepszym razie przypadnie mu rola
bycia  mostem  dla  polityków  burżuazyjnych  do  parlamentu.  To  założenie  o  politycznym
infantylizmie  jako  „prawdziwym  radykalizmie”  towarzyszy  anarchistom  do  dziś.  Dlatego  też
kwestia ruchu kantorystów jest o wiele bardziej pouczająca, niż liczne polemiki z „klasykami”. W
Hiszpanii zobaczyliśmy skutek politycznego warcholstwa. 
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Podsumowując, anarchiści są niebezpieczni – dla klasy robotniczej i są absolutnie bezpieczni – dla
klasy panującej. 

12. Powstanie rewizjonizmu 

Okres po Komunie paryskiej był jedną z reakcyjnych ofensyw burżuazyjnych. Miało to swój wpływ
na Pierwszą Międzynarodówkę. Sekcja francuska była najbardziej dotknięta, ponieważ większość
członków stała  się uchodźcami w innych krajach.  Niemiecki  ruch robotniczy również stanął  w
obliczu niepowodzenia po długotrwałym aresztowaniu głównych przywódców marksistowskich,
Bebela i Liebknechta, którzy sprzeciwiali się wojnie i aneksji części Francji. Oznaczało to, że dwie
najważniejsze sekcje  w Międzynarodówce były niesprawne.  Jednocześnie doszło do rozłamu w
sekcji  angielskiej,  a  niektórzy  przywódcy  pozostawili  Międzynarodówkę  w  proteście  wobec
bojowego  stanowiska  na  rzecz  Komuny  ze  strony  Marksa.  To  w  połączeniu  z  manipulacjami
anarchistów  osłabiło  Międzynarodówkę.  Marks  i  Engels  postanowili  przenieść  siedzibę
Międzynarodówki z Londynu do Nowego Jorku. Decyzja ta została podjęta na kongresie w 1872.
Osłabiona organizacja jednak nie ożywiła się i został ostatecznie rozwiązano ją w 1876 roku. 

Rozwiązanie Pierwszej Międzynarodówki nie powstrzymało jednak dalszego marszu marksizmu i
utworzenia nowych partii proletariackich. Po wojnie lat 1870–71 nastąpił okres kilku dekad spokoju
w Europie, tzw. belle epoque. Oczywiście dotyczył on tylko „złotej klatki Europy”, w tym samym
czasie armie europejskie dokonywały pierwszych przemysłowych ludobójstw w Afryce i umacniały
terror w Azji. 

W tym okresie ruch robotniczy w większości krajów uprzemysłowionych gwałtownie się rozwinął.
Partie socjalistyczne,  które miały zasadniczo proletariacki skład,  utworzyły duże i  rozbudowane
struktury. Pod ich kierownictwem rosły związki zawodowe, gazety codzienne, spółdzielnie pracy
itp.  Pracując  często  na  warunkach  legalnych,  dość  skutecznie  uczestniczyli  w  burżuazyjnych
parlamentach. W 1889 roku założono II Międzynarodówkę. 

Marks i Engels do końca życia nadal odgrywali rolę przywódców ideologicznych i praktycznych
organizatorów tego rosnącego ruchu klasy robotniczej. Marks skupił się na dalszej nauce ekonomii
politycznej i bardziej dogłębnym badaniu kapitalizmu. Pierwszy tom „Kapitału” ukazał się w 1867
roku. Po tym Marks walczył z ciężkimi stanami zdrowia, aby spróbować ukończyć późniejsze tomy
tej  pracy.  14  marca  1883  roku  umarł,  nie  dokończywszy  dzieła.  Engels  wykonał  jednak
monumentalne  zadanie  zebrania  notatek  Marksa,  zedytowania  ich  i  wreszcie  opublikowania
drugiego i trzeciego tomu. Engels wraz z Marksem i samodzielnie napisał różne prace na temat
filozofii, teorii socjalistycznej, ewolucji, pochodzenia instytucji społecznych i politycznych itp. Po
śmierci  Marksa  odegrał  kluczową  rolę  w  kierowaniu  i  budowaniu  ruchu.  Poprzez  regularną
korespondencję pełnił rolę centrum. Robił to do śmierci 5 sierpnia 1895 roku. 

Duża  część  pracy  Marksa  i  Engelsa  polegała  na  walce  z  trendami  oportunizmu,  który  zaczął
zyskiwać  na  sile  wraz  ze  wzrostem  ruchu.  Jednym  z  ważnych  trendów  był  lassalizm.  Jego
pomysłodawcą był Ferdinand Lassalle, założyciel pierwszej partii socjalistycznej z 1863 roku w
Niemczech. Głównymi oportunistycznymi aspektami lassalizmu były zniechęcanie pracowników
do walki  o  wyższe  płace  i  apele  do  państwa o pomoc rządową w celu  utworzenia  spółdzielni
pracowniczych, które Lassalle postrzegał jako główny środek reformy społeczeństwa i stopniowego
doprowadzenia  do  socjalizmu.  W celu  walki  z  niewłaściwym zrozumieniem w walce  płacowej
Marks  napisał  pracę  „Płaca,  cena  i  zysk”  i  przedstawił  ją  w  Radzie  Generalnej  Pierwszej
Międzynarodówki w 1865 roku. Walkę z lassalizmem kontynuowano w 1875 roku, kiedy Marks
napisał „Krytykę Programu gotajskiego”.  Marks w swojej  krytyce głęboko skrytykował punkty,
które miały oportunistyczny charakter. Jednak krytyka została przekazana tylko garstce czołowych
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marksistowskich członków niemieckiej partii.  Nie została rozpowszechniona i bardzo niewiele z
jego  sugestii  zostało  wprowadzonych  w życie.  Sytuacja  zmieniła  się  na  lepsze  pod  naciskami
Engelsa w latach 90. 

Po  śmierci  Engelsa  jeden  z  najpoważniejszych  ataków  na  marksizm wyszedł  z  samego  ruchu
proletariackiego.  Ponieważ bezpośredni sprzeciw wobec marksizmu był bardzo trudny, atak ten
miał formę próby „rewizji” marksizmu. Ten trend, który później został nazwany rewizjonizmem,
został zainicjowany przez Eduarda Bernsteina, jednego z czołowych członków niemieckiej partii, a
także  II  Międzynarodowej.  Po  raz  pierwszy  przedstawił  swoje  poglądy  w  latach  1898–1899.
Bernstein  ogłosił,  że  ze  względu  na  zmienione  warunki,  konieczna  jest  zmiana  wszystkich
podstawowych sformułowań dokonanych przez Marksa. Zaproponował, że nie trzeba gwałtownej
rewolucji,  aby  doprowadzić  do  socjalizmu  i  że  reforma  instytucji  kapitalistycznych  będzie
stopniowo  prowadzić  do  socjalizmu.  Ponieważ  oportunizm  rósł  w  ruchu  klasy  robotniczej,
rewizjonizm Bernsteina szybko znalazł zwolenników w różnych partiach. Jednak w tym samym
czasie wielu prawdziwych rewolucjonistów zebrało się wokół marksizmu. Debata została podjęta
przed kongresem Międzynarodówki, który odbył się w 1904 roku. Kongres zdecydowanie potępił
rewizjonizm w głosowaniu 25 do 5, przy 12 głosach wstrzymujących się. Była też inna rezolucja
kompromisowa,  która  mniej  zdecydowanie  potępiła  rewizjonizm,  która  nie  została  przyjęta,
ponieważ odbyło się głosowanie 21 do 21. Tak więc w obu rezolucjach istniała bardzo duża część,
która  popierała  lub  nie  chciała  zająć  zdecydowanego  stanowiska  przeciwko  rewizjonizmowi.
Chociaż  kongres  ostatecznie  potępił  rewizjonizm,  w  1904  r.  było  jasne,  że  oportunizm  i
rewizjonizm zbudowały dla siebie znaczną bazę na najwyższych szczeblach międzynarodowego
ruchu klasy robotniczej. Sprzeciw wobec oportunizmu w wielu krajach również jednak był silny.
Szczególnie silne centrum było w Rosji, gdzie bolszewicy pod przywództwem Lenina prowadzili
już liczne walki z rosyjskimi odmianami oportunizmu. 

13. Walka Lenina z oportunizmem 

Poglądy  Lenina  ukształtowały  się  przez  walkę  teoretyczną  z  innymi  odłamami  ruchu
socjalistycznego i innymi trendami w obrębie marksizmu. 

Najpilniejszym  zadaniem  Lenina  było  zbudowanie  rewolucyjnej  partii  proletariackiej.
Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (SDPRR) została formalnie utworzona w 1898 roku.
Jednak  wybrany  wtedy  Komitet  Centralny  został  bardzo  szybko  aresztowany.  Chociaż  partia
powstała,  w  Rosji  nadal  było  wiele  rozproszonych  grup  socjaldemokratycznych,  zadanie
zjednoczenia których spadało na następców. 

Kluczem  do  budowy  partii  według  Lenina  było  założenie  masowej  gazety  politycznej.  Lenin
zaproponował, że jedynym sposobem na polityczne i  organizacyjne zjednoczenie rozproszonych
marksistowskich  środowisk badawczych,  grup i  organizacji  będzie gazeta  polityczna.  Ta gazeta
byłaby  w  stanie  politycznie  połączyć  wszystkie  zróżnicowane  komórki  w  całej  Rosji,
przedstawiając  właściwą  linię  i  natychmiast  zwalczając  wszystkie  oportunistyczne  odchylenia.
Jednocześnie  najtrudniejsze  zadanie  potajemnego  rozpowszechniania  nielegalnego  organu
prasowego samo w sobie stworzyłoby podziemną organizację wyszkoloną w obliczu represyjnej
rosyjskiej  tajnej  policji.  Lenin  chciał  najpierw wprowadzić  w życie  ten  plan  przed  zwołaniem
kongresu  Partii,  ponieważ  konieczne  było  pokonanie  oportunistycznych  i  rewizjonistycznych
trendów, które pojawiły się w ruchu w poprzednich latach. 

Plan Lenina polegał na sprowadzaniu gazety z zagranicy, ponieważ publikowanie jej w Rosji było
zbyt  niebezpieczne.  Lenin planował również w tym celu zjednoczyć się z Wyzwoleniem Pracy
Plechanowa, które istniało już za granicą. W skład redakcji miało wchodzić sześciu członków –
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trzech z grupy Wyzwolenia za granicą i trzech z Rosji – Lenin, Martow i Potresow. Po dokonaniu
wszystkich ustaleń pierwszy numer gazety ukazał się w grudniu 1900 roku. 

Nazywała się Iskra, w nawiązaniu do pierwszych wersów poematu nt. rosyjskich burżuazyjnych
rewolucjonistów z  1825  roku –  Z  iskry  rozgorzeje  płomień.  Iskra  była  drukowana  w różnych
krajach w różnym czasie – w Niemczech, Anglii i Szwajcarii. Dystrybutorzy mieli niezwykle trudne
zadanie unikania tajnej  policji  i  gdyby przemytnicy Iskry zostali  złapani,  zostaliby natychmiast
zesłani na Syberię. Iskra była głównym narzędziem kształcenia klasy robotniczej z wykładami w
kółkach często  polegającymi  na czytaniu  artykułów z  gazety.  Agenci  Iskry  wykorzystali  każdą
okazję do dystrybuowania gazety, a także tajnych ulotek Iskry. Były one rozprowadzane nie tylko w
fabrykach, ale także na ulicach, w teatrach, w koszarach wojskowych i za pośrednictwem poczty. W
dużych miastach były szeroko rozrzucane po ulicach lub z balkonów w teatrach. Do miejsc pracy
były  one  rozprowadzane  późno  w  nocy  lub  wczesnym  rankiem.  W  małych  miasteczkach  i
wioskach, broszury Iskry były rozklejane na ścianach. Wszystko to było niebezpieczne, ponieważ
odkrycie oznaczało natychmiastowe aresztowanie i możliwość wygnania na Syberię. Towarzysze
zaangażowani  w  tę  pracę  powoli  zaczęli  budować  zespoły  zawodowych  rewolucjonistów,  na
podstawie których Lenin planował zbudować partię proletariacką. 

Jeśli  chodzi o strukturę i  skład samej partii,  Lenin uznał,  że powinna ona składać się z dwóch
części: 

a)  ścisłego  kręgu  regularnych  kadr  czołowych  pracowników  partii,  głównie  zawodowych
rewolucjonistów, czyli pracowników partyjnych wolnych od wszelkiego zawodu z wyjątkiem pracy
partyjnej i  posiadających niezbędne minimum wiedzy teoretycznej,  doświadczenia politycznego,
praktyki organizacyjnej i sztuki stawiania czoła i walki z policją carską; oraz 

b) szerokiej sieci lokalnych organizacji partyjnych i dużej liczby członków partii cieszących się
sympatią i poparciem setek tysięcy osób pracujących. Proces budowania takiej partii przebiegał z
pomocą Iskry, a Lenin dał kierunek temu procesowi poprzez swoje artykuły i książki. Szczególne
znaczenie  miały  „Od  czego  zacząć?”,  „Co  robić?”.  W  tych  pracach  wyłożył  ideologiczną  i
organizacyjną podstawę partii proletariackiej. 

Poza kwestiami organizacyjnymi, ważna bitwa toczyła się na froncie z ekonomistami, którzy chcieli
ograniczyć Partię jedynie do walki ekonomicznej robotników. Lenin rozpoczął bezpośredni atak na
nich szczególnie poprzez swoją książkę „Co robić?”. Ujawnił, jak poglądy ekonomistów oznaczały
kłanianie się spontaniczności ruchu klasy robotniczej i zaniedbywanie roli świadomości i wiodącej
roli partii. Pokazał, w jaki sposób doprowadzi to do zniewolenia klasy robotniczej do kapitalizmu.
Ekonomiści chcieli przekształcić partię rewolucyjną w partię reform społecznych. Lenin pokazał w
ten sposób, że ekonomiści byli w rzeczywistości rosyjskimi przedstawicielami oportunistycznego
trendu rewizjonizmu bernsteinowskiego. Książka Lenina, która była szeroko rozpowszechniona u
socjalistów  w  Rosji,  zdołała  zdecydowanie  pokonać  ekonomizm.  W  ten  sposób  ustanowiono
zasady, które później stały się ideologicznym fundamentem partii bolszewickiej. 

Rzeczywiste  narodziny bolszewickiej  tendencji  w SDPRR miały miejsce na II  kongresie,  który
odbył się na przełomie lipca i sierpnia 1903 roku. Główną debatą na kongresie była kwestia tego
jaki powinien być charakter partii, a tym samym kto powinien otrzymać jej członkostwo. Lenin,
który  miał  w  planie  skuteczną,  profesjonalną  rewolucyjną  partię,  zaproponował,  aby  wszyscy
członkowie partii pracowali w jednej z organizacji partyjnych. Martow, z drugiej strony, miał jako
swój  wzór  luźno  funkcjonujące  grupy,  które  stały  się  wtedy  powszechne  w  Drugiej
Międzynarodówce.  W ten  sposób zaproponował  luźne  kryteria  członkostwa,  które  pozwoliłyby
każdemu, kto zaakceptował program partii  i  wspierał  ją finansowo, na zakwalifikowanie się do
członkostwa  w  partii.  W  ten  sposób  był  gotów  udzielić  członkostwa  w  partii  każdemu
sympatyzującemu  z  partią.  W głosowaniu  w  tej  sprawie  większość  była  z  Martowem.  Jednak
później,  gdy  niektóre  sekcje  oportunistyczne  wyszły  z  kongresu,  większość  przeszła  na  stronę
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Lenina. Znalazło to odzwierciedlenie w wyborach do Komitetu Centralnego i Rady Redakcyjnej
Iskry,  które  poszły  zgodnie  z  propozycjami  Lenina.  Różnice  między  tymi  dwoma  grupami
pozostały jednak silne i utrzymywały się nawet po Kongresie. Od tego czasu zwolennicy Lenina,
którzy  uzyskali  większość głosów w wyborach na  Kongresie,  byli  nazywani  bolszewikami  (od
słowa «większość» w języku rosyjskim). Przeciwnicy Lenina, którzy otrzymali mniejszość głosów,
zostali nazwani mieńszewikami (od słowa «mniejszość»). 

Zaraz po Kongresie mieńszewicy rozpoczęli manipulacje i działania frakcyjne. Wywołało to wiele
zamieszania.  Aby usunąć  zamieszanie,  Lenin  w maju  1904 roku,  napisał  swoją  słynną książkę
„Krok  naprzód,  dwa  kroki  wstecz”.  Przedstawił  szczegółową  analizę  wewnątrzpartyjnej  walki
zarówno w trakcie kongresu, jak i po nim i na tej podstawie wyjaśnił główne zasady organizacyjne
partii  proletariackiej,  które  później  powstały  w  ramach  partii  bolszewickiej.  Obieg  tej  książki
przesunął większość lokalnych organizacji partii na stronę bolszewików. Jednak organy centralne,
organ partii i Komitet Centralny poszły w ręce mieńszewików, którzy byli zdeterminowani, aby
odwrócić decyzje Kongresu. Bolszewicy zostali więc zmuszeni do utworzenia własnego komitetu i
założenia  własnego  organu.  Obie  grupy  rozpoczęły  również  oddzielne  przygotowania  do
zorganizowania własnego kongresu. Odbyły się one w 1905 roku. Podział w partii był kompletny.
Położono jednak fundamenty pod budowę prawdziwej partii rewolucyjnej – partii proletariackiej
nowego typu. 

14. Rewolucja 1905 

Okres podziału w SDPRR nastąpił na początku okresu poważnych zmian w sytuacji światowej.
Długi,  35–letni  okres  pokoju  w  Europie  między  głównymi  krajami  kapitalistycznymi  został
zerwany serią wojen. Epoka imperializmu zabłysła, a nowe imperialistyczne mocarstwa zaczęły
walczyć o zajęcie i rozszerzenie rynków. Weszły w szereg wojen regionalnych. Ważną wojną była
wojna  rosyjsko–japońska  w latach  1904–05.  Te wojny regionalne były  tylko sposobem, w jaki
imperialistyczne mocarstwa przygotowywały się do niszczycielskiej I wojny światowej w latach
1914–18. 

Ten sam okres był również okresem nowego wzrostu rewolucji. Głównym źródłem tych rewolucji
była  jednak  teraz  nie  Europa,  ale  Azja.  Pierwszą  z  tych  rewolucji  była  rosyjska  rewolucja
burżuazyjna z 1905 roku, po której nastąpiła rewolucja turecka, irańska i chińska. Najważniejszą z
tych rewolucji, z punktu widzenia roli proletariatu i rozwoju marksistowskiej taktyki rewolucyjnej,
była rewolucja rosyjska z 1905 roku. Jej punktem wyjścia była wojna rosyjsko–japońska. 

Wojna rosyjsko–japońska, która rozpoczęła się 8 lutego 1904 roku, zakończyła się porażką cara i
upokarzającym traktatem pokojowym 23 sierpnia 1905 roku. Bolszewicy przyjęli jasne rewolucyjne
stanowisko  wobec  wojny,  sprzeciwiając  się  własnemu  rządowi  i  sprzeciwiając  się  wszelkim
fałszywym  nacjonalistycznym  podejściom.  Podejście  bolszewików  było  takie,  że  porażka  cara
byłaby przydatna, ponieważ osłabiłaby rząd i wzmocniła rewolucję. Tak właśnie się stało. Kryzys
gospodarczy w latach  1900–1903 już  pogłębił  sytuację  mas.  Wojna  jeszcze  bardziej  nasiliła  to
cierpienie. W miarę trwania wojny i porażki rosyjskich sił zbrojnych, rosła nienawiść ludu do cara. 

Ruch rozpoczął się od wielkiego strajku pracowników naftowych w Baku w grudniu 1904 roku. Był
to „sygnał” dla fali strajków i rewolucyjnych działań w całej Rosji. W szczególności 22 stycznia
1905 r. w Petersburgu wybuchła rewolucyjna burza z masowym strzelaniem i masakrą demonstracji
nieuzbrojonych  robotników.  Próba  utopienia  robotników  we  krwi  zainspirowała  tylko  jeszcze
ostrzejszą reakcję mas. Dwukrotnie car, starając się odwrócić sytuację, zaproponował utworzenie
Dumy. Bolszewicy odrzucili ją, podczas gdy mieńszewicy postanowili wziąć w niej udział. 

Fala  rewolucji  miała  miejsce  między  październikiem,  a  grudniem  1905  roku.  W tym  okresie
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proletariat, po raz pierwszy w historii świata, założył rady delegatów robotniczych – które były
zgromadzeniami przedstawicieli  z fabryk. Były one embrionem rewolucyjnej  władzy i  stały się
wzorem dla radzieckiej władzy utworzonej po rewolucji socjalistycznej w 1917 roku. Począwszy od
ogólnego  strajku  politycznego  w październiku,  rewolucyjne  walki  toczyły  się  aż  do  powstania
zbrojnego pod przywództwem bolszewików w grudniu, w Moskwie i różnych innych miastach w
całym  kraju.  Zostały  one  brutalnie  zmiażdżone,  a  następnie  fala  rewolucji  zaczęła  się  cofać.
Rewolucja  nie  została  jednak  jeszcze  zmiażdżona,  robotnicy  i  rewolucyjni  chłopi  powoli  się
wycofywali. Ponad milion robotników wzięło udział w strajkach w 1906 roku, a 740 000 w 1907
roku. Ruch chłopski objął około połowy guberni carskiej Rosji w pierwszej połowie 1906 roku, a
około jednej piątej w drugiej połowie roku. Szczyt rewolucji jednak minął. 3 czerwca 1907 car
przeprowadził zamach stanu, rozwiązał Dumę, którą stworzył i wycofał nawet ograniczone prawa,
które przyznał  podczas rewolucji.  Okres intensywnych represji  pod rządami carskiego premiera
Stołypina zwany był reakcją stołypinowską. Potrwał do kolejnej fali strajków i walk politycznych w
1912 roku. 

Choć rewolucja 1905 została pokonana, wstrząsnęła samymi podstawami rządów carskich. W ciągu
trzech lat dało to klasie robotniczej i chłopstwu bogate wykształcenie polityczne. Był to również
okres, w którym bolszewicy udowodnili w praktyce podstawową poprawność ich rewolucyjnego
zrozumienia  strategii  i  taktyki  proletariatu.  To  właśnie  w  trakcie  tej  rewolucji  bolszewickie
porozumienie dotyczące przyjaciół i wrogów rewolucji oraz form walki i form organizacji stało się
mocno ugruntowane. 

Bolszewicy  i  mieńszewicy  mieli  przeciwne  rozumienie  wszystkich  powyższych  kwestii.
Mieńszewickie rozumienie było reformatorsko–legalistyczne i do tego czasu stało się powszechne
w wielu partiach II Międzynarodówki. Opierało się ona na założeniu, że rewolucja rosyjska, będąca
rewolucją burżuazyjną, musiała być prowadzona przez liberalną burżuazję, a zatem proletariat nie
powinien podejmować żadnych kroków, które straszyłyby burżuazję i wpędzały ją w ramiona cara.
Z drugiej strony bolszewickie rozumienie było takie, że proletariat nie może polegać na burżuazji,
aby  przewodzić  rewolucji  i  będzie  musiał  sam  przejąć  stery.  To  właśnie  na  tej  rewolucyjnej
podstawie  bolszewicy  rozwinęli  swoje  zrozumienie  we  wszystkich  innych  ważnych  kwestiach
strategicznych i taktycznych rewolucji. 

W ten  sposób  bolszewicy  wezwali  do  przedłużenia  rewolucji  i  obalenia  cara  poprzez  zbrojne
powstanie;  mieńszewicy  próbowali  utrzymać  rewolucję  w  pokojowych  ramach  i  próbowali
zreformować i  ulepszyć carat.  Bolszewicy naciskali  na przywództwo klasy robotniczej,  izolację
liberalnej  burżuazji  i  stanowczy  sojusz  z  chłopstwem;  mieńszewicy  zaakceptowali  sojusz  i
przywództwo liberalnej burżuazji i nie uważali chłopstwa za klasę rewolucyjną, z którą należy się
sprzymierzyć. Bolszewicy byli gotowi do udziału w tymczasowym rewolucyjnym rządzie, który
miałby powstać na podstawie udanego powstania ludowego i wezwali do bojkotu Dumy oferowanej
przez cara; mieńszewicy byli gotowi do udziału w Dumie i zaproponowali, aby uczynić ją centrum
"sił rewolucyjnych" kraju. 

Rozumienie  mieńszewickie  nie  było  odosobnionym  przykładem  tendencji  reformatorskiej.  W
rzeczywistości zrozumienie mieńszewickie było w pełni reprezentatywne dla rozumienia głównych
wiodących  partii  Drugiej  Międzynarodówki  w  tym  czasie.  Ich  stanowisko  było  w  zasadzie
wspierane przez przywódców Międzynarodówki w tym czasie. W ten sposób Lenin i bolszewicy
walczyli nie tylko z reformizmem mieńszewików, ale także z reformistami, którzy zdominowali tak
zwane marksistowskie partie międzynarodowe. Sformułowania Lenina były jednak kontynuacją i
rozwojem rewolucyjnego  rozumienia  Marksa  i  Engelsa.  Był  to  dalszy  rozwój  marksistowskich
rewolucyjnych taktyk stosowanych w nowych warunkach spowodowanych rozwojem kapitalizmu
na  nowy etap  –  imperializm.  Lenin  wydobył  te  taktyki  w  swoich  różnych  pismach  w trakcie
rewolucji,  a  zwłaszcza  w  swojej  książce  „Dwie  taktyki  socjaldemokracji  w  rewolucji
demokratycznej”.  Książka  napisana  w  lipcu  1905  roku po  tym,  jak  bolszewicy  i  mieńszewicy
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organizowali osobne Kongresy, wydobyła zasadnicze różnice w strategii i taktyce zaproponowanej
przez obie grupy. 

Podstawowe zasady taktyczne przedstawione przez Lenina: 

1) Proletariat może i musi być przywódcą burżuazyjnej rewolucji demokratycznej. aby to zrobić
konieczne były dwa warunki. Po pierwsze, trzeba było, aby proletariat miał sojusznika, który byłby
zainteresowany  zdecydowanym  zwycięstwem  nad  caratem  i  który  mógłby  być  skłonny
zaakceptować przywództwo proletariatu. Lenin uważał, że chłopstwo jest takim sprzymierzeńcem.
Po drugie, konieczne było, aby klasa, która walczyłaby z proletariatem o przywództwo rewolucji i
starająca się stać jej jedynym przywódcą, została wyrzucona z areny przywództwa i odizolowana.
Lenin uważał, że liberalna burżuazja była taką klasą. Tak więc istota głównej taktycznej zasady
przywództwa proletariatu oznaczała jednocześnie politykę sojuszu z chłopstwem i politykę izolacji
liberalnej burżuazji.

2)Najskuteczniejszym  sposobem  obalenia  caratu  i  osiągnięcia  demokratycznej  republiki  było
zwycięskie zbrojne powstanie narodu. Aby do niego doprowadzić,  Lenin wezwał do masowych
strajków politycznych i uzbrajania pracowników. Wezwał również do wprowadzenia 8–godzinnego
dnia pracy i innych natychmiastowych żądań klasy robotniczej w sposób rewolucyjny, lekceważąc
władzę  i  prawo.  Podobnie  wezwał  do  utworzenia  rewolucyjnych  komitetów  chłopskich,  aby
doprowadzić do zmian takich jak zajęcie ziemi w sposób rewolucyjny. Te taktyki lekceważenia
władz sparaliżowały carską machinę państwową i uwolniły inicjatywę mas. Doprowadziło to do
powstania  rewolucyjnych  komitetów  strajkowych  w  miastach  i  rewolucyjnych  komitetów
chłopskich na wsi, które później rozwinęły się w rady delegatów robotniczych i rady delegatów
chłopskich. 

3)  Rewolucja  nie  powinna  się  skończyć  po  zwycięstwie  rewolucji  burżuazyjnej  i  osiągnięciu
demokratycznej republiki.  Obowiązkiem partii  rewolucyjnej jest  zrobienie wszelkich możliwych
rzeczy, aby burżuazyjna i  demokratyczna rewolucja przeszła w rewolucję socjalistyczną.  W ten
sposób Lenin nadał konkretną formę koncepcji Marksa o permanentnej rewolucji (nie utożsamiać z
trockistowską). 

Te zasady taktyczne stały się podstawą praktyki bolszewickiej w następnym okresie. Ostatecznie
doprowadziło  to  do  zwycięstwa  proletariatu  w  rewolucji  październikowej  w  1917  roku  i
ustanowienia pierwszego państwa robotniczego. 

15. Wielka Wojna Imperialistyczna 

Stare imperia Francji i Anglii musiały ustosunkować się do nowych imperializmów, które rozwinęły
się  w 2  poł.  XIX wieku.  Najważniejszymi  z  nich  były  Stany  Zjednoczone,  Niemcy,  Japonia  i
Włochy.  Tarcia  między  nimi  prowadziły  do  wojen,  czego  przykładem  była  wojna  rosyjsko–
japońska oraz wojna turecko–włoska. Wojna rosyjsko–japońska toczyła się o kolonialne panowanie
nad  Koreą,  wojna  turecko–włoska  toczyła  się  o  kolonialne  rządy  w  Libii.  Podobne  wojny  o
zdobycie lub  odzyskanie kolonii  zaczęły wybuchać w różnych częściach świata.  W ten sposób
kluczowe  dla  międzynarodowego  ruchu  proletariackiego  stało  się  przyjęcie  właściwego
rewolucyjnego stanowiska w kwestiach kolonializmu i wojen imperialistycznych. 

Oportunizm jednak do tego czasu szeroko rozprzestrzenił się w ramach ruchu robotniczego. Wiele
czołowych  działaczy  partii  w  krajach  imperialistycznych  w  rzeczywistości  zaczęło  zajmować
stanowisko burżuazji w wielu kluczowych kwestiach politycznych. Było to bardzo wyraźnie widać
na  Kongresie  II  Międzynarodówki  w  1907  roku,  gdzie  po  raz  pierwszy  podjęto  kwestię
kolonializmu i wojny. 
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W kwestii kolonializmu, wiodący organ Kongresu – komisja kongresowa – przyjęła rezolucję w
sprawie polityki kolonialnej i umieścił ją przed organem ogólnym do zatwierdzenia. Rezolucja ta,
krytykując kolonialną politykę burżuazji, nie odrzuciła całkowicie zasady przejmowania kolonii. W
rzeczywistości argumentowała,  że pod reżimem socjalistycznym w «interesie cywilizacji» może
być zajęcie kolonii. Takie otwarcie imperialistyczne stanowisko tych tak zwanych marksistów było
zdecydowanie  przeciwne  rewolucjonistom  w  organie  ogólnym,  a  rezolucja  została  ostatecznie
odrzucona w głosowaniu. 

Podobny  oportunizm przywództwa  zaobserwowano  w przypadku  stanowiska  w  kwestii  wojny.
Bebel,  znany przywódca i  bliski zwolennik Marksa i  Engelsa przygotował  rezolucję.  Rezolucja
pozostała  jednak  niejasna,  bez  żadnego  konkretnego  kierunku  jakie  członkowie  podjęliby  w
przypadku  wojny.  Ponownie  zdecydowanie  sprzeciwiali  się  temu  rewolucjoniści.  Następnie
zaproponowali poprawkę, która dała członkom jasny kierunek walki o zapobieganie wojnie, walki o
szybkie  zakończenie  wojny  na  wypadek  jej  rozpoczęcia,  a  także  pełne  wykorzystanie  kryzysu
gospodarczego  i  politycznego  w  przypadku  wojny,  aby  porwać  ludzi  do  rewolucji.  Była  to
kontynuacja  rewolucyjnego  proletariackiego  stanowiska  w  sprawie  wojny,  które  Marks  już
wyraźnie określił wcześniej (patrz: rozdział o komunie paryskiej). Ponieważ oportuniści nie mogli
otwarcie się temu sprzeciwić, rezolucja ta została przyjęta przez Kongres. W miarę zbliżania się
niebezpieczeństwa wojennego, kongresy międzynarodowe w 1910 i 1912 roku ponownie omawiały
i  przyjmowały  rezolucje  dotyczące  wojny.  Zdecydowano,  że  wszyscy socjaliści  w parlamencie
powinni głosować przeciwko kredytom na wojnę. 

Jednak oportunizm był tak wielki, że większość przywódców, którzy przyjęli te rezolucje, nie miała
absolutnie  żadnego zamiaru utrzymać się  przy tych pozycjach.  Było to  widoczne,  gdy I  wojna
światowa  wybuchła  w  1914  roku.  Niemiecka  Partia  Socjaldemokratyczna,  niewątpliwa  liderka
Drugiej Międzynarodówki, przodowała w tym. Biurokraci związkowi, zamiast próbować wzbudzić
robotników przeciwko wojnie i za rewolucją, natychmiast zawarli porozumienie z przedsiębiorcami
o zakazie strajku. Na posiedzeniu partii, które odbyło się przed głosowaniem parlamentarnym w
sprawie  kredytów  wojennych,  zdecydowana  większość  głosowała  za  wojną.  Tylko  garstka
rewolucjonistów pod wodzą Karola Liebknechta i Róży Luksemburg sprzeciwiła się. Kautsky, który
był wówczas głównym ideologicznym przywódcą II Międzynarodówki, wstrzymał się od głosu. W
ten  sposób  4  sierpnia  1914  r.  Niemiecka  Partia  Socjaldemokratyczna  odrzuciła  wszystkie
poprzednie  rezolucje  kongresów  i  jednogłośnie  głosowała  w  parlamencie  za  poparciem wojny
imperialistycznej.  Dla  rewolucyjnego  proletariatu  była  to  data  zgonu  II  Międzynarodówki.  Za
niemiecką partią natychmiast poszła większość socjalistów we Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i
innych  krajach.  II  Międzynarodówka  rozpadła  się  na  odrębne  partie  socjalszowinistów
zwalczających się wzajemnie. 

Bolszewicy  byli  prawie  jedyną  partią,  która  stanęła  po  stronie  antywojennych  rezolucji.  Lenin
natychmiast wydał pisma przedstawiające to właściwe zrozumienie. Komitet Centralny SDPRR(b)
wezwał do «przekształcenia wojny imperialistycznej w wojnę domową» i do zbudowania nowej, III
Międzynarodówki.  Lenin  rozpoczął  proces  budowania  międzynarodówki,  jednocząc  wszystkie
lewicowe siły antywojenne. Chociaż siły te zaczęły organizować konferencje od 1915 roku, nadal
trwało  wiele  zamieszania.  Lenin  musiał  podjąć  się  zadania  usunięcia  tego  zamieszania  i
ustanowienia  wśród  tych  elementów  właściwego  rewolucyjnego  stanowiska  w  sprawie  zasad
socjalizmu w odniesieniu do wojny, a także zadań rewolucyjnych socjaldemokratów na szczeblu
międzynarodowym i w Rosji. Lenin uczynił to poprzez swoje różne pisma propagowane zarówno w
Rosji, jak i na szczeblu międzynarodowym. 

Zasady i zadania nakreślone przez Lenina mogą być przedstawione w następujący sposób: 

Po pierwsze, socjaliści nie są pacyfistami, którzy są przeciwnikami wojny w ogóle.  Socjaliści
dążą  do  ustanowienia  socjalizmu  i  komunizmu,  który  poprzez  wyeliminowanie  wszelkiego
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wyzysku  wyeliminuje  samą  możliwość  wojny.  Jednak  w  walce  o  osiągnięcie  systemu
socjalistycznego zawsze będzie istniała możliwość wojen, które są konieczne i mają rewolucyjne
znaczenie. 

Po drugie, przy podejmowaniu decyzji o podejściu do konkretnej wojny, głównym problemem
dla socjalistów jest to: nie jak jest wojna toczona, ale jakie klasy ją toczą.  W ten sposób Lenin
zwrócił uwagę, że w okresie burżuazyjnej rewolucji demokratycznej Marks wspierał wojny toczone
przez burżuazję, które były sprzeczne z feudalizmem. Ponieważ wojny te miały na celu zniesienie
feudalizmu  i  ustanowienie  lub  wzmocnienie  kapitalizmu,  były  to  wojny  postępowe.  Przyjęcie
podobnych kryteriów Lenin nakazuje, w dobie imperializmu i rewolucji proletariackiej socjaliści
będą  wspierać  wszystkie  takie  wojny,  które  przyśpieszają  Światową  Rewolucję  Socjalistyczną.
Zgodnie  z  takim  zrozumieniem  Lenin  podał  przykłady  rodzajów  wojen,  które  można  nazwać
wojnami sprawiedliwymi lub postępowymi: 

2) wojny narodowe toczone przez kolonialny lub półkolonialny kraj przeciwko imperialistom, 

2) wojny domowe toczone przez proletariat  i  inne uciśnione klasy przeciwko ich feudalnej lub
kapitalistycznej klasie rządzącej, 

3) wojny o obronę socjalistycznej ojczyzny. 

Po  trzecie,  Lenin  zwrócił  uwagę,  że  na  podstawie  powyższego  rozumienia  nie  było  nic
sprawiedliwego ani postępowego w I wojnie światowej. Podstawowym celem I wojny światowej
była  redystrybucja  siły  roboczej  i  surowców w koloniach.  To  była  niesprawiedliwa,  reakcyjna
wojna. Wobec tego celem może być wezwanie do przekształcenia wojny imperialistycznej w wojnę
domową. Jedynym zastosowaniem takiej wojny było wykorzystanie tej wojny do rewolucji. W tym
celu Lenin zwrócił uwagę, że korzystne jest, aby w czasie wojny pokonać własny kraj. Porażka
osłabiłaby  klasę  rządzącą  i  ułatwiłaby  zwycięstwo  rewolucji.  Tak  więc  każdy  socjalistyczny
rewolucjonista musi pracować na rzecz pokonania własnego rządu w wojnie. 

Na koniec Lenin zwrócił  uwagę,  że obowiązkiem socjalistów jest udział  w ruchu na rzecz
pokoju. Niemniej jednak uczestnicząc w ruchu na rzecz pokoju, ich obowiązkiem jest zwrócenie
uwagę, że bez ruchu rewolucyjnego nie ma prawdziwego i trwałego pokoju. W rzeczywistości, kto
chce sprawiedliwego i demokratycznego pokoju musi stanąć do wojny domowej przeciwko rządom
i burżuazji. 

Chociaż  te  zasady  i  taktyki  były  propagowane  wśród  wszystkich  partii  II  Międzynarodówki,
jedynymi, którzy wdrożyli je w praktykę, byli bolszewicy. To właśnie takie podejście do wojny
pomogło im wykorzystać rewolucyjną sytuację kryzysową wywołaną wojną i w ciągu trzech lat
osiągnąć zwycięstwo w 1917 roku. 

16. Leninowska analiza imperializmu 

Analiza  marksistowskich  praw  ruchu  kapitalizmu  należała  do  etapu  wolnokonkurencyjnego
kapitalizmu, w którym duża liczba kapitalistycznych producentów konkurowała na rynku. Analiza
ta  wykazywała  postępowania  procesu  centralizacji  kapitału.  Po  nie  tak  długim czasie  istnienia
kapitalizmu  wolnokonkurencyjnego  można  było  zobaczyć  początek  nowego  etapu  –  etapu
imperializmu. Stało się to na początku XX wieku. W latach 1897–1898 Lenin dokonał wstępnej
analizy  rozwoju  kapitalistycznego  rynku  światowego,  ale  nie  przeanalizował  w  pełni  tematu
imperializmu. Jednak wraz z  rozpoczęciem I wojny światowej,  która była wojną spowodowaną
przez imperializm, konieczne było pełne przeanalizowanie imperializmu, aby zrozumieć podstawy
ekonomiczne wojny i polityczne konsekwencje dla proletariatu. 
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To pytanie stało się jeszcze pilniejsze w 1915 roku, kiedy oportunista i rewizjonista, Karol Kautsky,
napisał książkę o imperializmie, w której przekonywał, że światowy system gospodarczy zmierza w
kierunku "ultraimperializmu", gdy na świecie zapanuje stabilność i nie będzie ryzyka wojny. Jego
argument był podobny jak u niektórych ludzi, którzy analizują dziś globalizację i twierdzą, że ze
względu na rozwój wielonarodowych grup i korporacji oraz rozprzestrzenianie się ich kapitału na
wszystkie  kraje,  te  wielonarodowe  korporacje  będą  sprzeciwiać  się  wojnie  i  dlatego  nie  ma
zagrożenia  wojną światową.  Teoria  ta  przedstawiona podczas  I  wojny światowej  dała  fałszywy
obraz imperializmu. Ponieważ taka fałszywa teoria została przedstawiona przez Kautsky'ego, który
był  wówczas  uznawany  za  głównego  teoretyka  marksizmu,  absolutnie  konieczne  było
przeciwstawienie się tej teorii i przedstawienie właściwego zrozumienia. Konieczne było usunięcie
zamieszania wywołanego przez niego, podanie właściwej analizy i  przedstawienie taktyki przed
międzynarodowym ruchem robotniczym. W tym celu Lenin, w 1916 roku, zrobił szeroko zakrojone
badania i napisał swoje słynne dzieło „Imperializm – Najwyższe stadium kapitalizmu”. 

W pierwszej kolejności Lenin próbował usunąć zamieszanie wywołane przez Kautsky'ego i innych
oportunistów,  co  do  istoty  imperializmu.  Aby  ją  pokazać,  zwrócił  uwagę,  że  imperializm  jest
specyficznym  historycznym  etapem  kapitalizmu.  Jego  specyficzny  charakter  jest  potrójny:
imperializm jest 

1. kapitalizmem monopolistycznym; 

2. kapitalizmem pasożytniczym; 

3. kapitalizmem umierającym. 

Zastąpienie  wolnej  konkurencji  monopolami  jest  podstawową  cechą  gospodarczą,  esencją
imperializmu. 

Kapitalizm monopolistyczny przejawia się w pięciu głównych formach: 

1. Kartele, konsorcja i trusty – koncentracja produkcji osiągnęła stopień, który prowadzi do
powstania  tych  monopolistycznych  stowarzyszeń  kapitalistów,  którzy  łączą  się,  aby
zmiażdżyć  innych  konkurentów.  Ustalają  ceny,  rozdzielają  produkcję  między  sobą  i
dokonują innych uzgodnień i  porozumień,  aby uniemożliwić innym wejście  i  sukces na
rynku. Odgrywają one decydującą rolę w życiu gospodarczym. 

2. Monopolistyczna  pozycja  dużych  banków  i  tworzenie  kapitału  finansowego  poprzez
połączenie  monopolowego  kapitału  przemysłowego  i  kapitału  bankowego  –  w  czasach
Lenina osiągnął już poziom, na którym trzy, cztery lub pięć banków gigantów manipulowało
całym życiem gospodarczym w głównych uprzemysłowionych krajach. 

3. Eksport kapitału, który zyskuje szczególne znaczenie – cecha ta, która różni się od eksportu
towarów  w  ramach  niemonopolowego  kapitalizmu,  jest  ściśle  związana  z  podziałem
gospodarczym i politycznym świata. 

4. Podział  gospodarczy świata przez międzynarodowe kartele – w czasach Lenina było już
ponad sto takich międzynarodowych karteli, które dowodziły całym rynkiem światowym i
dzieliły  go  między  sobą  w  sposób  "przyjazny".  Oczywiście  ta  "życzliwość"  miałaby
charakter  tymczasowy  i  trwałaby  do  czasu,  aż  do  czasu  zakończenia  wojny  na  rzecz
podziału rynków. 

5. Podział  terytorialny  (polityczny)  świata  (na  kolonie)  wśród  największych  mocarstw
kapitalistycznych  –  ten  proces  kolonizacji  wszystkich  zacofanych  krajów  świata  został
zasadniczo zakończony. Wszelkie kolejne kolonie mogą być zdobyte jedynie przez podział
świata, poprzez wojnę. 

Na podstawie powyższych cech Lenin definiuje imperializm w następujący sposób: 
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Imperializm  jest  to  kapitalizm  na  tym  stadium  rozwoju,  kiedy  ukształtowało  się
panowanie  monopolów  i  kapitału  finansowego,  kiedy  nabrał  wybitnego  znaczenia
wywóz  kapitału,  rozpoczął  się  podział  świata  przez  międzynarodowe  trusty  i
zakończony  został  podział  całego  terytorium kuli  ziemskiej  przez  największe  kraje
kapitalistyczne. 

Fakt,  że  imperializm  jest  pasożytniczym  i  gnijącym  się  kapitalizmem,  przejawia  się  przede
wszystkim w tendencji do rozpadu, która jest charakterystyczna dla każdego monopolu w ramach
systemu prywatnej własności środków produkcji. W porównaniu z szybkim rozwojem w ramach
wolnej  konkurencji  istnieje  tendencja  do  spadku  produkcji  jako  całości  w  ramach  monopolu.
Hamowany jest postęp technologiczny, a nowe wynalazki i patenty są celowo tłumione. Po drugie,
rozpad  kapitalizmu  przejawia  się  w  tworzeniu  ogromnej  warstwy  pasożytniczych  kapitalistów,
którzy żyją  bez pracy,  a  tylko na podstawie odsetek lub dywidendy,  którą zarabiają  na swoich
inwestycjach.  Po  trzecie,  eksport  kapitału  jest  pasożytowaniem  podniesionym  do  wysokiego
poziomu,  ponieważ  oznacza  otwartą  eksploatację  taniej  siły  roboczej  krajów  zacofanych.  Po
czwarte, kapitał finansowy dąży do dominacji, a nie wolności. Reakcja polityczna na całej linii jest
charakterystyczną  cechą  imperializmu.  Korupcja,  przekupstwo  na  ogromną  skalę  i  wszelkiego
rodzaju oszustwa stają się powszechne. Po piąte, eksploatacja uciśnionych narodów, a zwłaszcza
eksploatacja kolonii przez garstkę "wielkich" mocarstw, w coraz większym stopniu przekształca
świat imperialistyczny w pasożyta na ciele setek milionów ludzi w zacofanych narodach. Dociera
do  etapu,  w którym uprzywilejowana  górna  warstwa proletariatu  w krajach  imperialistycznych
(zwana czasami arystokracją pracowniczą) również żyje częściowo kosztem setek milionów. 

Imperializm jest konającym kapitalizmem, ponieważ jest to kapitalizm w przejściu do socjalizmu.
Monopol,  który  wyrasta  z  kapitalizmu  już  umierającego  jest  początkiem  jego  przejścia  do
socjalizmu.  Ogromna  socjalizacja  pracy  przez  imperializm  daje  ten  sam  rezultat.  Podstawowa
sprzeczność  kapitalizmu  między  społecznym charakterem produkcji,  a  prywatnym charakterem
własności jeszcze bardziej nasila się pod imperializmem. Tak więc Lenin mówi: Imperializm – to
przeddzień socjalnej rewolucji proletariatu. 

17. Wielki Październik 

Po 1905 bolszewicy zmienili  taktykę ofensywną (taką jak strajk generalny i  zbrojne powstanie
stosowane  w  okresie  rewolucji)  na  taktykę  obronną.  Taktyka  defensywna  oznaczała  taktykę
gromadzenia  sił,  taktykę  wycofywania  kadr  i  prowadzenia  pracy  partii  w  podziemiu,  taktykę
łączenia nielegalnej pracy z pracą w legalnych organizacjach klasy robotniczej. 

Ocalałe  legalne  organizacje  służyły  jako przykrywka dla  podziemnych organizacji  partii  i  jako
środek  utrzymania  więzi  z  masami.  Aby  zachować  swoje  powiązania  z  masami,  bolszewicy
wykorzystali  związki  zawodowe  i  inne  legalnie  istniejące  organizacje  ludowe,  takie  jak
stowarzyszenia  zasiłkowe  dla  chorych,  spółdzielnie  pracownicze,  kluby,  stowarzyszenia
edukacyjne,  a  nawet  parlament.  Zachowanie  nielegalnej  organizacji  partyjnej  umożliwiło  partii
dążenie do właściwej linii i zebranie sił w ramach przygotowań do nowego wzrostu fali rewolucji. 

Realizując te taktyki, bolszewicy musieli walczyć z dwoma odchyleniami w ruchu – likwidatorami i
otzowistami. Likwidatorzy chcieli zamknąć nielegalną strukturę partii i założyć legalną partię za
zgodą  rządu.  Otzowiści  chcieli  zrezygnować  z  Dumy,  a  także  wycofać  się  ze  związków
zawodowych  i  wszystkich  innych  legalnych  organizacji.  Chcieli  tylko  nielegalnej  formy
organizacji. Rezultatem obu zestawów taktyk byłoby uniemożliwienie partii zebrania sił na rzecz
nowej  rewolucji.  Odrzucając  oba  odstępstwa,  bolszewicy  stosowali  właściwą  taktykę  łączenia
zarówno  metod  legalnych,  jak  i  nielegalnych  i  byli  w  stanie  zdobyć  silną  obecność  w  wielu
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organizacjach pracowniczych. Wzmocniło to partię i przygotowało ją do kolejnego ożywienia w
ruchu rewolucyjnym, które rozpoczęło się w 1912 roku. 

Bolszewicy zorganizowali konferencję partyjną w styczniu 1912 roku w Pradze i ustanowili się
jako  odrębna  partia.  Na  samej  konferencji  ocenili  wzrost  ruchu  rewolucyjnego,  który  był
postrzegany po wzroście liczby strajkujących w 1911 roku. Na tej konferencji i na późniejszych
posiedzeniach Komitetu Centralnego zdecydowano się na nową taktykę w zależności  od nowej
sytuacji. 

Ważnym aspektem taktyki  w tym okresie  było  uruchomienie  gazety  codziennej,  Prawdy,  która
przyczyniła się do wzmocnienia organizacji bolszewickich i rozprzestrzeniania ich wpływów wśród
mas.  Wcześniej  bolszewicy  mieli  cotygodniowy  dokument,  który  był  przeznaczony  dla
zaawansowanych pracowników. Prawda była codzienną masową gazetą polityczną, mającą na celu
dotarcie  do  jak  najszerszych  części  pracowników.  Przez  Prawdę  wpływy  bolszewickie
rozprzestrzeniły się nie tylko wśród robotników, ale także wśród chłopów. W rzeczywistości w
okresie  powstawania  ruchu  rewolucyjnego  (1912–14)  została  położona  solidna  podstawa  dla
masowej partii bolszewickiej. 

Wraz z wybuchem wojny w 1914 roku sytuacja rewolucyjna jeszcze bardziej dojrzała. Bolszewicy
robili szeroką propagandę wśród robotników przeciwko wojnie i obaleniu caratu. Na froncie, po
intensywnej agitacji Partii na rzecz przyjaźni i braterstwa między żołnierzami walczących armii, w
latach 1915 i 1916 pojawiały się przypadki odmowy podjęcia ofensywy przez jednostki wojskowe.
Burżuazja  i  właściciele  robili  fortuny  z  wojny,  ale  robotnicy  i  chłopi  cierpieli  coraz  większe
trudności.  Miliony  ludzi  zmarły  bezpośrednio  z  powodu  ran  lub  epidemii  spowodowanych
warunkami  wojennymi.  W  styczniu  i  lutym  1917  r.  sytuacja  stała  się  szczególnie  dotkliwa.
Nienawiść i gniew wobec carskiego rządu wzrosły. 

Od stycznia 1917 r.  rozpoczął  się  silny rewolucyjny ruch strajkowy.  Bolszewicy zorganizowali
wielkie demonstracje uliczne na rzecz strajku generalnego. Gdy ruch strajkowy nabrał rozpędu, 8
marca,  w  Dzień  Kobiet,  pracujące  kobiety  ze  stolicy  zostały  wezwane  przez  bolszewików  do
demonstracji  przeciwko  głodowi,  wojnie  i  caratowi.  Robotnicy  wspierali  pracujące  kobiety
strajkami, a do 11 marca strajki i demonstracje nabrały charakteru zbrojnego powstania. Prezydium
Komitetu  Centralnego  11  marca  wystosowało  apel  o  kontynuację  zbrojnego  powstania  w celu
obalenia  cara  i  ustanowienia  tymczasowego  rewolucyjnego  rządu.  12  marca  60  000  żołnierzy
przeszło  na  stronę  rewolucji,  walczyło  z  policją  i  pomogło  robotnikom obalić  cara.  W miarę
rozprzestrzeniania  się  wiadomości,  pracownicy  i  żołnierze  zaczęli  obalać  carskich  urzędników.
Lutowa rewolucja burżuazyjna wygrała. 

Gdy tylko carat został obalony, z inicjatywy bolszewików powstały rady delegatów robotniczych i
wojskowych.  Jednak  podczas  gdy  bolszewicy  bezpośrednio  przewodzili  walce  mas  na  ulicach,
mieńszewicy i eserowcy zajmowali miejsca w radach i budowali  tam większość.  W ten sposób
kierowali w Piotrogrodzie, Moskwie i wielu innych miastach. W międzyczasie liberalna burżuazja z
Dumy zawarła umowę z mieńszewikami i eserami, by utworzyć rząd tymczasowy. W rezultacie
powstały dwa organy reprezentujące dwie dyktatury:  dyktatura burżuazji,  reprezentowana przez
rząd tymczasowy oraz dyktatura proletariatu i chłopstwa, reprezentowana przez rady deputowanych
robotniczych i wojskowych. Powstała dwuwładza. 

Rady były zalążkiem przyszłego rządu robotniczego, który musiał iść do przodu, by wygrać na
drugim etapie rewolucji – rewolucji socjalistycznej. Ich sprzymierzeńcami byłyby szerokie masy
półproletariackie i chłopskie oraz proletariat wszystkich krajów. 

16 kwietnia 1917 roku Lenin przybył do Piotrogrodu po długim okresie wygnania, a następnego
dnia zaprezentował swoje Tezy Kwietniowe. Wezwał do sprzeciwu wobec rządu tymczasowego i
pracy  na  rzecz  większości  bolszewickiej  w  radach  i  przekazania  im  władzy  państwowej.
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Przedstawił program na rzecz zapewnienia pokoju, ziemi i chleba. Wezwał również do utworzenia
nowej partii – Rosyjskiej Partii Komunistycznej i nowej międzynarodówki – III Międzynarodówki. 

W  kolejnych  miesiącach  bolszewicy  pracowali  energicznie,  przekonując  masę  robotników,
żołnierzy i chłopów o poprawności ich stanowiska. Latem 1917 naczelny dowódca armii rosyjskiej
gen. Korniłow zorganizował bunt w celu zmiażdżenia bolszewików i rad. Jednak żołnierze wielu
dywizji zostali przekonani przez bolszewików, aby nie przestrzegali rozkazów, więc pucz upadł. Po
fiasku tego buntu masy zdały sobie sprawę, że bolszewicy i rady były jedyną gwarancją osiągnięcia
pokoju, ziemi i chleba, które były ich pilnymi żądaniami. Doszło do bolszewizacji rad, a Partia
zaczęła przygotowywać się do zbrojnego powstania. 

W tym okresie Lenin, ze względów bezpieczeństwa, został zmuszony do pozostania w Finlandii, z
dala od głównej areny. W tym okresie ukończył swoją książkę „Państwo i Rewolucja”, która broniła
i  rozwijała  nauki  Marksa i  Engelsa na temat  państwa.  W warunkach mącenia tej  kwestii  przez
oportunistów  takich  jak  Kautsky,  praca  Lenina  miała  wtedy  ogromne  znaczenie  teoretyczne  i
praktyczne na szczeblu międzynarodowym. Stało się tak dlatego, że jak Lenin wyraźnie widział w
tym czasie, rosyjska rewolucja burżuazyjna w lutym była ogniwem w łańcuchu socjalistycznych
rewolucji  proletariackich  spowodowanych  przez  I  wojnę  światową.  Kwestia  relacji  między
rewolucją  proletariacką,  a  państwem nie  była  już  jedynie  kwestią  teoretyczną.  Ze  względu  na
rewolucyjną sytuację wywołaną wojną kwestia ta miała teraz bezpośrednie znaczenie praktyczne i
konieczne  było  wykształcenie  międzynarodowego  ruchu  proletariackiego  i  mas  w  zakresie
prawidłowego rozumienia. 

Gdy rewolucyjna fala wzrosła, Lenin wrócił do stolicy 20 października 1917 roku. W ciągu trzech
dni  od  jego  przybycia,  historyczne  posiedzenie  Komitetu  Centralnego  postanowiło  rozpocząć
zbrojne powstanie w ciągu kilku dni. Natychmiast przedstawiciele zostali wysłani do wszystkich
części kraju, a w szczególności do jednostek wojskowych. 6 listopada 1917 r.,  w przeddzień II
Zjazdu  Rad,  rząd  tymczasowy rozpoczął  atak  na  bolszewików,  próbując  rozbić  ich  ośrodki  w
Piotrogrodzie.  Czerwona Gwardia i  jednostki rewolucyjne armii odpowiedziały i  do 7 listopada
1917 r. władza państwowa przeszła w ręce rad. 

Natychmiast  następnego dnia II  Zjazd Rad uchwalił  dekret  o  pokoju i  dekret  o ziemi.  Powstał
pierwszy rząd  radziecki  –  Rada Komisarzy  Ludowych –  którego pierwszym przewodniczącym
został Lenin. Wielka socjalistyczna rewolucja październikowa ustanowiła dyktaturę proletariatu. 

Była to jednak długa bitwa, zanim władza robotnicza została skonsolidowana. Po pierwsze, wojna z
Niemcami  musiała  zostać  zakończona.  Ostatecznie  stało  się  to  poprzez  podpisanie  traktatu  w
Brześciu w lutym 1918 roku. To jednak nie  przyniosło pokoju.  Zaraz po zakończeniu I  wojny
światowej  zwycięskie  imperialistyczne  mocarstwa  Wielkiej  Brytanii,  Francji,  Japonii  i  USA
rozpoczęły bezpośrednią interwencję i pomagały starym klasom rządzącym Rosji w toczeniu wojny
domowej przeciwko państwu radzieckiemu. Ta wojna domowa trwała do końca 1920 roku. 

18. III Międzynarodówka 

Koniec I wojny światowej był okresem rewolucyjnego wzrostu na całym świecie. Sukces rewolucji
październikowej miał wpływ na wiele krajów, nawet tam, gdzie marksizm miał niewielki lub żaden
wpływ. Europa, główne pole bitwy, była w najgłębszym kryzysie. Wojna doprowadziła do obalenia
czterech  cesarzy  i  rozpadu  czterech  wielkich  imperiów  –  rosyjskiego,  niemieckiego,  austro–
węgierskiego i tureckiego. Struktury państwowe były w zamęcie, a masy były w nastroju do buntu.
Masowe protesty rozpoczęły się jeszcze przed zakończeniem wojny. W styczniu 1918 r. w całej
Europie  Środkowej  przetoczyła  się  fala  masowych  ataków  politycznych  i  antywojennych
demonstracji. Następnie doszło do buntów w siłach zbrojnych różnych krajów. Nastąpił również
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wzrost  narodowy,  który  doprowadził  do  powstania  wielu  nowych państw po rozpadzie  starych
imperiów. 

Jednak w Niemczech i na Węgrzech kryzys doprowadził do rewolucji. W listopadzie 1918 roku
niemieccy  marynarze  zbuntowali  się,  co  natychmiast  rozprzestrzeniło  falę  buntu  w  całych
Niemczech, w wyniku czego obalono cesarza i utworzono republikę pod przewodnictwem Partii
Socjaldemokratycznej.  Powołano  rady  w  Berlinie  i  innych  miastach.  Zostały  one  jednak
zmiażdżone w styczniu  1919 roku po dwóch  tygodniach ulicznych walk  z  reakcyjnymi  siłami
zbrojnymi,  które  zostały  zreorganizowane przez  rząd  socjaldemokratów.  W kwietniu  1919 r.  w
Bawarii utworzono Republikę Radziecką. 

Na Węgrzech komuniści weszli w koalicję z socjaldemokratami i przejęli kontrolę nad rządem w
marcu 1919 roku. Zostali jednak wyrzuceni w ciągu pięciu miesięcy pod presją wojskową ze strony
rządów państw członkowskich Sojuszu. Zmagania robotników trwały jeszcze przez co najmniej
cztery lata, ale obie te rewolucje ostatecznie zakończyły się fiaskiem. 

Niemniej  jednak  rosnąca  fala  rewolucji  i  sukces  w  Rosji  doprowadziły  do  powstania  partii
komunistycznych w wielu krajach. Istniała już realna podstawa dla ich zjednoczenia, dla utworzenia
III  Międzynarodówki.  Jak  wspomniano  wcześniej,  Lenin  i  bolszewicy  wygłosili  apel  o  jej
utworzenie w 1914 roku. Teraz podjęli działania, aby to zrealizować. 

W styczniu 1919 roku Lenin wystosował list otwarty do robotników Europy i Ameryki, wzywając
ich do założenia III Międzynarodówki. W marcu 1919 r. w Moskwie odbył się Pierwszy Kongres
Partii  Komunistycznych  różnych  krajów,  który  założył  Międzynarodówkę  Komunistyczną
(Komintern). Kongres powołał Komitet Wykonawczy III Międzynarodówki. 

I  Międzynarodówka położyła podwaliny proletariackiej,  międzynarodowej walki  o socjalizm. II
Międzynarodówka  wyznaczała  okres,  w  którym  przygotowano  grunt  do  szerokiego  masowego
rozwoju  ruchu  w  Europie.  III  Międzynarodówka  wzięła  osiągnięcia  poprzedniczek,  odrzuciła
socjalszowinizm,  drobnomieszczaństwo,  oportunizm  i  rewizjonizm.  Podniosła  za  to  wysoko
sztandar dyktatury proletariatu. 

Po intensywnych pracach przygotowawczych, II Kongres, który odbył się w lipcu 1920 r., odniósł
duży sukces z reprezentacją z 41 krajów. Lenin wniósł znaczący wkład w teorię marksistowską w
związku z tym Kongresem. Przygotował podręcznik strategii i taktyki partii komunistycznej, który
został  rozdany  między  delegatów  Kongresu.  Nazywał  się  „Dziecięca  choroba  „lewackości”  w
komunizmie”, dotyczył on odchylenia „lewicowego komunizmu”, które rozpowszechniło się wtedy
w wielu partiach Europy zachodniej. 

Lenin przygotował również tezy na temat kwestii narodowej i kolonialnej przyjęte na Kongresie.
Był to przełomowy dokument, który położył marksistowsko–leninowskie teoretyczne podstawy do
zrozumienia i prowadzenia walk o wyzwolenie narodowe, a następnie nabrał mocy we wszystkich
koloniach i półkoloniach. 

Poza  tym  Lenin  nakreślił  podstawowe  zadania  Kominternu  i  tezy  dotyczące  kwestii  agrarnej.
Kongres przyjął również tezy na temat roli Partii Komunistycznej w rewolucji proletariackiej, ruchu
związkowego, parlamentu oraz statutów i warunków przyjmowania do Kominternu. W statutach
wyraźnie oświadczono, że raz na zawsze zrywa się z tradycjami II Międzynarodówki, dla której
istnieli tylko biali. 

Głównym zagadnieniem Kominternu w latach 20., była: 

1. rewolucja w kraju rozwiniętym → rewolucja niemiecka 

2. rewolucja w kraju zacofanym → rewolucja chińska 

Kwestia stała się poważniejsza wraz z rozwojem faszyzmu i militaryzmu w tych krajach. Pojawiła
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się wtedy kwestia organizacji zjednoczonych frontów – szerokich koalicji socjaldemokratycznych,
anarchistycznych,  lewicowo–liberalnych  i  komunistycznych.  Wielu  członków  partii
komunistycznych wtedy właściwie nie rozumiało tych kwestii uznając, że szeroka koalicja powinna
po prostu być przeciwstawieniem się militaryzmowi,  by utrzymać status quo. Te osoby zgubiły
główny cel jakim była rewolucja socjalistyczna. 

Oportunistyczna  linia  status  quo  nie  rozumiała  obiektywnego  wymogu,  jaki  stoi  przed
komunistami,  a jakim jest zniszczenie aparatu starego państwa. Z drugiej strony w tym samym
czasie  rozwinęło  się  „ultralewicowe”  odchylenie  w  podejściu  do  szerokich  frontów,  które  nie
rozumiało konieczności rozwoju rewolucji etapami i zamiast tego występowało z pryncypialnym:
wszystko od razu. 

Szczególne istotne w rozumieniu problematyki frontów była kwestia socjaldemokratyzmu. Słuszne
było rozumienie socjaldemokracji jako odłamu faszyzmu – w duchu VI Kongresu. Ale słuszne było
też  postrzeganie  socjaldemokracji  jako  koniecznego  sojusznika  przeciwko  zwyczajnemu
faszyzmowi – w duchu VII Kongresu. 

Socjaldemokracja ma dwa aspekty – na pewnym etapie jest sojusznikiem i ruchem postępowym.
Potem  jednak,  kiedy  ruch  rewolucyjny  zaczyna  rozrywać  powłokę  państwa  burżuazyjnego,
socjaldemokraci  wyrywają  się  jako  zwolennicy  „rządów  silnej  ręki”  i  „bezpieczeństwa
publicznego” – i w tym sensie obiektywnie zbliżają się do faszyzmu. Zmiany w socjaldemokracji
muszą być rozumiane jako reakcja na zmiany w bazie społecznej. 

19. Kwestia narodowa i kolonialna 

Najważniejsze w kwestii narodowej jest zrozumienie jego zmiennego charakteru. W XVIII i XIX
wieku  ruchy  narodowe  miały  dwojaki  charakter:  feudalno–narodowy  (w  koloniach)  bądź
burżuazyjny  (w  metropoliach).  Pierwsze  walczyły  o  monarchię,  państwo  wyznaniowe,  o
wypędzenie obcych, o obskurantyzm. Drugie walczyły o silne granice, o wyłączność na lokalną siłę
roboczą, o prawa podstawowe (dla burżuazji), o wolny rynek (o zniszczenie praw regionalnych i
cechowych). 

Wraz  z  rozwojem  kapitalizmu  systemy  feudalne  zgniły,  zaś  narodowe  państwo  burżuazyjne
przekształciło  się  w imperium kolonialne.  Burżuazja  która dekady wcześniej  wołała  o prawach
narodów, sama wyciągała ręce po narody Afryki i Azji. Ta, która wołała o wolności ekonomicznej,
sama  spętała  monopolami  miliony  w  koloniach.  Pojęcie  praw  narodów zastąpiono  misją
cywilizacyjną.  Ujmując  to  skrótowo,  kwestia  narodowa  zawsze  stanowiła  dla  klas  panujących
wygodny frazes do ogłupiania chłopów i robotników i przy pierwszej sytuacji kiedy interes narodu
stawał  w  sprzeczności  z  interesem  pełnej  kabzy,  ta  czym  prędzej  sztandar  kwestii  narodowej
wyrzucała  za  burtę.  Marksizm  jako  nauka  wyzwolenia  proletariatu  musiał,  przedstawić  swoje
stanowisko w tym zagadnieniu w taki sposób, żeby wyrażało ono interesy mas pracujących. 

Marks  i  Engels  żyli  w okresie,  kiedy  walki  o  wyzwolenie  narodowe jeszcze  nie  wybuchły  w
znaczący sposób, z wyjątkiem narodowo–demokratycznego zrywu Wiosny Ludów w Niemczech.
W  ten  sposób  nie  poświęcili  zbyt  wiele  uwagi  rozwijaniu  teorii  marksistowskiej  w  kwestii
narodowej. Marks sformułował jednak podstawowe stanowisko w odniesieniu do kwestii narodów
uciskanych. Ucisk narodowy może zakończyć się na dwa sposoby: albo burżuazja w metropolii
zostanie obalona, co zakończy ucisk narodowy, albo też naród uciskany musi sam zrzucić jarzmo. 

Można powyższe podsumować następująco, ruch socjalistyczny w narodach uciskanych ma dwa
obowiązki:  współpracować  z  ruchem postępowym w metropolii  i  organizować  ruch  przeciwko
uciskowi u siebie. 
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Kwestia narodowa powróciła wraz z rozwojem ruchu socjalistycznego w Rosji. Organizacją która
szczególnie duży nacisk położyła na tę kwestię była SDPRR(b). To właśnie w tym okresie Stalin
rozpoczął  działania  na  rzecz  przedstawienia  marksistowskiej  odpowiedzi  na  kwestię  narodową.
Szczególny w tym udział miała praca „Marksizm, a kwestia narodowa”. 

W swojej  pracy  Stalin  zaczął  od zdefiniowania  tego,  czym jest  naród.  Zdefiniował  naród jako
wspólnotę  ludzi,  opartą  na  wspólnym  posiadaniu  czterech  głównych  cech:  wspólnego  języka,
wspólnego terytorium, wspólnego życia gospodarczego i konstytucji psychologicznej objawiającej
się kulturą o cechach szczególnych. 

Stalin odrzucił  koncepcję narodu opartą  jedynie na religii  lub kulturze.  Nalegał,  aby wspólnota
miała wszystkie powyższe cechy. Stalin zaproponował, aby wszystkie takie narody miały prawo do
samostanowienia. To prawo do samostanowienia nie może jednak ograniczać się do autonomii ani
do łączenia się w federację, jak proponowały inne partie tego okresu. Prawo do samostanowienia
musiało obejmować prawo do secesji, czyli do oddzielenia i istnienia jako niepodległe państwo.
Stalin  zwrócił  jednak  uwagę,  że  sposób  skorzystania  z  tego  prawa  zależał  od  konkretnych
okoliczności historycznych w danym momencie. To do rewolucjonistów należało, aby spróbować
wpłynąć na decyzję narodu w sprawie samostanowienia. Decyzja partii rewolucyjnej opierałaby się
na tym, czy autonomia, federacja, secesja, czy jakikolwiek inny kurs byłby w najlepszym interesie
mas, a w szczególności proletariatu. 

Choć wystąpienie Stalina wyjaśniało wiele pytań, nadal było niekompletne, ponieważ nie łączyło
kwestii narodowej z imperializmem i kwestią kolonii. Stało się to dopiero po analizie imperializmu
Lenina w 1916 roku. Na podstawie analizy imperializmu Lenin powiązał kwestię samostanowienia
narodów z walkami o wyzwolenie narodowe toczonymi w krajach kolonialnych. W ten sposób
objęła  ona  zdecydowaną  większość  narodów  świata.  Nie  pozostał  on  jedynie  wewnętrznym
problemem kilku krajów, które uciskały narody w swoich granicach. Kwestia narodowa stała się
problemem światowym, kwestią wyzwolenia uciśnionych narodów wszystkich krajów zależnych i
kolonii od ciężaru imperializmu. 

Tak  więc,  gdy  Lenin  w  1916  roku  przedstawił  swoją  pracę  „O  karykaturze  marksizmu  i  o
„imperialistycznym ekonomizmie”” podzielił kraje na trzy główne typy: 

1. Po pierwsze, zaawansowane kapitalistyczne kraje (imperia) Europy Zachodniej i USA. Są to
narody, które uciskają inne narody w koloniach i we własnym kraju. Zadaniem proletariatu
tych  rządzących  narodów  jest  przeciwstawienie  się  uciskowi  narodowemu  i  wspieranie
narodowej walki narodów uciskanych przeciwko swojej klasie rządzącej. 

2. Po drugie  Austria  i  Rosja.  Zadaniem proletariatu  w tych krajach  jest  utrzymanie  prawa
narodów  do  samostanowienia.  W  związku  z  tym  najtrudniejszym,  ale  najważniejszym
zadaniem jest połączenie walki klasowej robotników w krajach uciskanych z klasową walką
robotników w uciśnionych narodach. 

3. Po  trzecie,  kraje  półkolonialne,  takie  jak  Chiny,  Iran,  Turcja  i  wszystkie  kolonie.  W
odniesieniu do tych krajów kolonialnych, Lenin stanął na stanowisku, że socjaliści muszą
nie  tylko  domagać  się  bezwarunkowego  i  natychmiastowego  wyzwolenia  kolonii  bez
odszkodowań, ale także udzielić zdecydowanego wsparcia ruchowi na rzecz wyzwolenia
narodowego  w  tych  krajach  i  pomóc  w  rebelii  i  rewolucyjnej  wojnie  przeciwko
imperialistycznym mocarstwom, które ich uciskają. 

Po raz pierwszy w ramach międzynarodowego ruchu socjalistycznego zabrano tak jasne stanowisko
w kwestii  narodów i kolonii.  Oczywiście  doszło do debaty i  zamieszania.  Jednym argumentów
przeciwko było to, że poparcie dla samostanowienia i wyzwolenia narodowego było sprzeczne z
proletariackim  internacjonalizmem.  Argumentowano,  że  socjalizm  ma  na  celu  połączenie
wszystkich narodów. Lenin zgodził się, że celem socjalizmu jest zniesienie podziału ludzkości na
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małe państwa, zbliżenie narodów, a nawet ich połączenie. Uważał jednak, że osiągnięcie tego celu
byłoby  niemożliwe  przy  przymusowym połączeniu  narodów.  Połączenie  narodów  można  tylko
osiągnąć poprzez przejście przez okres całkowitego wyzwolenia wszystkich uciśnionych narodów,
czyli ich wolność do secesji, do samostanowienia. Prezentując program partii w 1917 roku Lenin
powiedział: Chcemy wolnego zjednoczenia, dlatego musimy uznać prawo do secesji. Bez wolności
do  secesji  zjednoczenie  nie  może  być  nazwane  wolnym.  Było  to  demokratyczne  podejście
proletariatu do kwestii narodowej, które sprzeciwiało się burżuazyjnej polityce ucisku narodowego. 

20. Budownictwo socjalistyczne – rosyjskie doświadczenie 

W czasie rewolucji październikowej istniały dwa rodzaje tak zwanych poglądów „marksistowskich”
dot. budowania socjalizmu. 

Jednym z nich był pogląd oportunistyczny. Ta grupa uważała,  że rewolucja powinna ustanowić
socjalistyczny rząd „na górze” i utrzymać kapitalistyczny reżim „na dole”. Ich argumentem było to,
że ponieważ kapitalizm nie rozwinął  się  wystarczająco i  nie  skoncentrował  środków produkcji,
szczególnie  w  rolnictwie,  to  nie  ma  warunków  do  budowy  socjalizmu.  Proponowali  oni,  aby
proletariat  poczekał  trochę,  aż kapitalizm zostanie  do pewnego stopnia rozwinięty pod rządami
burżuazji.  Powyższe  rozumowanie  sfinalizowało  się  w  bucharinowskiej  teorii  „wrastania  w
socjalizm”. 

Drugi pogląd był ultralewicowy. Jego zdaniem władza powinna zostać przejęta, a wszystkie środki
produkcji  natychmiast  znacjonalizowane  nawet  poprzez  zajęcie  własności  małych  i  średnich
chłopów i innych wytwórców. Ci «lewicowi» komuniści chcieli w ten sposób zająć antagonistyczne
stanowisko wobec chłopstwa i tym samym podważyć zasadę sojuszu robotniczo–chłopskiego. 

Lenin,  w  walce  z  tymi  dwoma  trendami,  wytyczył  drogę  do  socjalistycznej  budowy.  Główne
aspekty drogi leninowskiej można nakreślić w następujący sposób: 

a)  Proletariat  nie  powinien  tracić  szansy,  aby  w  pełni  wykorzystywać  korzystne  warunki  do
przejęcia  władzy.  Oczekiwanie będzie tylko oznaczać,  że kapitalizm pójdzie  naprzód i  zrujnuje
miliony małych i średnich indywidualnych producentów; 

b)  Środki  produkcji  w przemyśle powinny zostać  skonfiskowane i  przekształcone we własność
publiczną; 

c) Drobni i średni producenci indywidualni powinni być stopniowo jednoczeni w spółdzielniach; 

d)  Przemysł  powinien  być  rozwijany  w jak  największym stopniu,  a  gospodarstwa spółdzielcze
powinny  opierać  się  na  nowoczesnych  podstawach  technicznych,  produkcji  wielkoskalowej.
Własność  gospodarstwa  spółdzielczego  nie  powinna  być  konfiskowana,  ale  wręcz  przeciwnie,
powinny być hojnie zaopatrywane w maszyny pierwszej klasy; 

e)  Wymiana poprzez zakup i sprzedaż, czyli produkcja towarowa powinna być zachowana przez
pewien okres, ponieważ chłopi nie zaakceptowaliby żadnej innej formy powiązania gospodarczego
między miastem a wsią. Jednak handel powinien być prowadzony tylko w modelu socjalistycznym
–  przez  państwo  i  spółdzielnie.  Należy  to  w  pełni  rozwinąć,  a  kapitaliści  wszelkiego  rodzaju
powinni zostać odsunięci od działalności handlowej.

Z tych pięciu punktów pierwsze dwa etapy, przejęcie władzy i nacjonalizacja wielkiego przemysłu
zostały zakończone w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Jednak dalsze kroki w procesie budowy
socjalizmu  nie  mogły  zostać  podjęte  natychmiast  ze  względu  na  niezwykle  trudne  warunki
wszechstronnego ataku wroga, z jakim borykało się pierwsze proletariackie państwo. Ze względu
na  wojnę  domową  chodziło  o  przetrwanie  państwa.  Aby  stawić  czoła  temu  wszechstronnemu
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atakowi, partia musiała zmobilizować cały kraj do walki z wrogiem. Wprowadzono zestaw środków
nadzwyczajnych o nazwie «komunizm wojenny». 

W czasie komunizmu wojennego rząd przejął kontrolę nad przemysłem średnim i małym, oprócz
przemysłu na dużą skalę; wprowadził monopol państwowy na handel zbożem i zakazał prywatnego
handlu zbożem; ustanowił  system nadwyżek,  zgodnie z  którym wszystkie  nadwyżki  produktów
musiały być przekazywane państwu po cenach stałych; i wreszcie wprowadził powszechną usługę
pracy dla wszystkich klas, czyniąc pracę fizyczną obowiązkową dla burżuazji, zwalniając w ten
sposób  pracowników  wymaganych  do  ważniejszych  obowiązków  na  froncie.  Ta  polityka
«komunizmu wojennego» miała jednak charakter tymczasowy, aby zaspokoić potrzeby wojenne.
Pomogło to zmobilizować cały naród do wojny, a tym samym doprowadziło do klęski wszystkich
zagranicznych interwentów i reakcjonistów do końca 1920 roku oraz zachowania niepodległości i
wolności nowej Republiki Radzieckiej. 

Od 1921 roku nastąpił kolejny zwrot w Rosji. Po zakończeniu wojny domowej, trzeba było przejść
do  pokojowego  dzieła  odbudowy  gospodarczej.  W  tym  celu  dokonano  zmiany  polityki  z
komunizmu wojennego na nową politykę gospodarczą (NEP). Zgodnie z tym zaprzestano zbioru
nadwyżek  od  chłopów,  wznowiono  handel  prywatny  i  pozwolono  producentom  prywatnym
rozpocząć działalność gospodarczą. Było to konieczne, ponieważ działania komunizmu wojennego
posunęły się zbyt daleko do przodu i groziły zerwaniem sojuszu robotniczo–chłopskiego. Jednak
trockiści sprzeciwili się NEPowi jako „odwrotowi”. Lenin, na X Kongresie Partii, w marcu 1921 r.,
skontrował  trockistów i  przekonał  Kongres o zmianie polityki,  która została  następnie przyjęta.
Ponadto  w swoim raporcie  na  temat  taktyki  Rosyjskiej  Partii  Komunistycznej  przedstawionym
przed III Kongresem Kominternu w lipcu 1921 r. przedstawił teoretyczne uzasadnienie poprawności
NEP–u. NEP trwał do końca 1925 roku, kiedy to XIV Kongres Partii podjął decyzję o przejściu do
następnego etapu budowy socjalistycznej, socjalistycznej industrializacji. 

Industrializacja: 

ZSRR  w  tamtym  czasie  był  zacofanym  krajem,  zdominowanym  przez  rolnictwo.  Około  2/3
całkowitej  produkcji  dotyczyło  produkcji  rolnej,  reszta  pochodziła  z  chałupniczych  zakładów
rzemieślniczych bądź nowoczesnych, ale nielicznych fabryk. 

Industrializacja  była  potrzebna  po  to,  żeby  zwiększyć  produkcję  rolną  przez  zastosowanie
nowoczesnych maszyn rolniczych i nawozów. Prowadziły do tego dwie drogi: 

1. skupowanie maszyn od nowoczesnych krajów imperialistycznych 

2. rozwój własnej produkcji takich maszyn 

ZSRR znajdując  się  w  stanie  międzynarodowego  oblężenia  przez  kraje  imperializmu  i  ciąglej
wiszącej nad nim wojny, obrał kurs na samodzielny rozwój produkcji, na niepodległość. 

Obrano przy tym drogę szczególnego rozwoju działu A, w stosunku do działu B. Działem A są
środki  produkcji,  oznaczające  ogólnie  przemysł  ciężki,  zaś  dział  B  to  środki  konsumpcji,
określające ogólnie przemysł lekki i rolnictwo. Ta polityka wymagała likwidacji dominującej roli
rynku w ZSRR i ustanowienia gospodarki planowej. Gdyby trzymano się dalej systemu rynkowego,
rozwijanoby dział B, jako ten najmniej kosztowny, a dający największe zyski. Pojęcie rentowności
wykreślono  z  radzieckich  planów  gospodarczych,  kładąc  nacisk  na  wieloletnią  perspektywę,
niepodległość i wzrost sił wytwórczych. 

Z tą polityką udało się zbudować silną bazę przemysłową niezależną od imperializmu. Umożliwiło
to również obronę bazy socjalistycznej podczas II wojny światowej. Również przemysł rozwijał się
w tempie kilkukrotnie szybszym niż w najbardziej zaawansowanych krajach imperialistycznych,
udowadniając w ten sposób ogromną wyższość systemu socjalistycznego. Głównym czynnikiem
był w tym szczery udział w zwiększaniu produkcji przez całą klasę robotniczą. 
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Jednak ze względu na szczególny nacisk na priorytetowy rozwój przemysłu ciężkiego, rolnictwo
zostało zaniedbane w planach. Tak więc w okresie,  gdy produkcja przemysłowa wzrosła ponad
dziewięciokrotnie, produkcja zboża nie wzrosła nawet o jedną piątą. Tak było również w przemyśle
ciężkim, który rozwijał się w znacznie szybszym tempie niż przemysł lekki. Mao w swojej krytyce
ekonomii  radzieckiej,  skrytykował  ten  przesadny  nacisk  i  wezwał  do  jednoczesnej  promocji
zarówno przemysłu, jak i rolnictwa. W przemyśle wezwał do rozwoju zarówno przemysłu lekkiego,
jak i ciężkiego w tym samym czasie. Nazwał to ogólnie polityką „stania na dwóch nogach”. 

Kolektywizacja: 

Rozwój  uspołecznionego  sektora  rolnego  zaczął  się  w  pierwszych  latach  władzy  radzieckiej.
Powstające wtedy spółdzielnie nazywały się stowarzyszeniami, artelami i komunami. Mimo to w
ZSRR na wsi dominowały wtedy stosunki kapitalistyczne, a rolnicy indywidualni stanowili około
95% ogólnej liczby gospodarstw. Wraz z nasileniem się kryzysu nożyc cen, nieurodzajów i reakcją
na nie ze strony kułaków – wzrostem spekulacji żywnością – problem rolny stał się zagadnieniem
palącym, a indywidualne rolnictwo stało się ogólnospołecznym ciężarem i problemem. 

Zmiana polityki rolnej nastąpiła w 1929 wraz z obraniem kursu na szybkie uspołecznienie całego
rolnictwa  oraz  kompleksowej  mechanizacji  rolnictwa  przy  użyciu  Stacji  Maszynowo–
Traktorowych. Wtedy to władza radziecka zapowiedziała kurs na rozkułaczenie wsi radzieckiej.
Zlikwidowano prawo pozwalające  na  kupno siły  roboczej  i  rentę  gruntową.  Zniesiono również
prawo chroniące własność obszarniczą, co rozpoczęło oddolną kampanię wywłaszczania kułaków z
ziemi i inwentarza ze strony chłopów. Było to powtórzenie kampanii wywłaszczenia kapitalistów z
1918  w  przemyśle,  tutaj  jednak  środki  produkcji  kapitalistów  trafiały  bezpośrednio  w  ręce
chłopów–spółdzielców. 

Przyjęto plan krok po kroku w celu wdrożenia tej polityki. W zależności od warunków panujących
w różnych regionach ustalono różne wskaźniki kolektywizacji i ustalono docelowy rok zakończenia
kolektywizacji. Zwiększono produkcję ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych. 

Proces kolektywizacji pomimo pewnych błędów szybko posuwał się do sukcesu. Do 1934 roku,
90%  całkowitej  powierzchni  upraw  kraju  zostało  objęte  rolnictwem  socjalistycznym,  czyli
gospodarstwami państwowymi lub spółdzielczymi. 

Cały  proces  kolektywizacji  rolnictwa  był  niczym  innym  jak  rewolucją,  w  której  proletariat
sprzymierzył się z biednym i średnim chłopstwem, aby przełamać opór kulaków. 

Ta rewolucja za jednym ciosem rozwiązała trzy podstawowe problemy budowy socjalizmu: 

1. Zlikwidowała klasę wyzyskiwaczy na wsi; 

2. Wyniosła masy chłopskie do socjalistycznych metod produkcji; 

3. Pogodziła socjalistyczny charakter władzy z charakterem produkcji rolnej. 

Po ustanowieniu socjalistycznego rolnictwa kierownictwo WKP(b) ogłosiło zbudowanie socjalizmu
w ZSRR. 

Mao Zedong wskazał na następujące problemy z budową socjalizmu w ZSRR: 

1)  Nie  przywiązywanie  należytej  uwagi  do  sprzeczności  między  stosunkami  produkcyjnymi  a
siłami wytwórczymi. Znalazło to odzwierciedlenie w długotrwałym współistnieniu dwóch rodzajów
własności – z jednej strony własności całego narodu, reprezentowanego przez znacjonalizowane
gałęzie  przemysłu i  sowchozach (gospodarstwa państwowe),  a  z  drugiej  strony przez kołchozy
(gospodarstwa  spółdzielcze).  Mao  uważał,  że  długotrwałe  współistnienie  różnych  rodzajów
własności musiało stać się coraz mniej dostosowane do rozwoju sił produkcyjnych. 

2)  Nie  przywiązywanie  uwagi  do  linii  masowej  podczas  przekształceń  socjalistycznych.  Mao
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zwrócił uwagę, że we wcześniejszym okresie przyjęto linię masową, ale później partia stała się
mniej zależna od mas. Podkreślono rolę nowej techniki i kadr, a nie rolę mas. 

3)  Zaniedbanie  walki  klasowej  w  warunkach  socjalizmu.  Po  sukcesie  kolektywizacji  nie
przywiązano wystarczającego  znaczenia  do  kontynuowania  walki  klasowej.  Na XVIII  Zjeździe
(1939) Stalin wyłożył powyższe rozumowanie:

Specyficzna właściwość społeczeństwa radzieckiego doby dzisiejszej, w odróżnieniu od
każdego  społeczeństwa  kapitalistycznego,  polega  na  tym,  że  w  społeczeństwie
radzieckim nie ma już wcale antagonistycznych, wrogich klas (…)

4) Brak równowagi między przemysłem ciężkim z jednej strony, a przemysłem lekkim i rolnictwem
z drugiej. 

5)  Nieufność  chłopów.  Niewystarczające  rozwinięcie  metod  edukacji  i  perswazji.  Na  ten  brak
wskazał również Stalin w „Zawrót głowy od sukcesów”.

21. Trockizm 

Trockizm  to  ideologiczny  i  polityczny  trend  drobnomieszczański  z  wrogim  stosunkiem  do
marksizmu–leninizmu.  Ukrywa on swój oportunizm za  radykalnie  lewicowymi hasłami.  Jest  to
socjalizm  w  słowach  i  oportunizm  w  czynach.  Trockizm  wyrósł  z  SDPRR  jako  forma
mieńszewizmu.  Nazwa pochodzi  od lidera ruchu Lwa Trockiego (Lew Dawidowicz Bronsztejn,
1879 – 1940). Jego zwolennicy są znani jako trockiści. 

Trocki  był  członkiem SDPRR, który w czasie rozłamu między bolszewikami i  mieńszewikami,
stanął po stronie mieńszewików. Później  próbował stworzyć blok odrębny zarówno od trendów
bolszewickich, jak i mieńszewickich, a nawet przedstawił się jako centrum, które zjednoczyłoby
obie grupy (tzw. mieżrajońcy). Po sukcesie rewolucji lutowej sam krytykował swoje błędy i został
przyjęty  do  partii  bolszewickiej.  Po  rewolucji  październikowej  był  komisarzem  spraw
zagranicznych  (1917–1918)  i  komisarzem  spraw  wojskowych  i  morskich  (1918–1924),  został
usunięty z partii z powodu działalności frakcyjnej. Trockiści chcieli, aby kontynuowano wojnę. W
sytuacji braku odpowiednich sił militarnych, mogłoby to doprowadzić do upadku rewolucji już w
1918.

Trockizm  odgrywał  destrukcyjną  i  rozłamową  rolę  szczególnie  w  okresie  budowy  socjalizmu.
Stalin poprowadził partię w zdecydowanej walce z trockizmem. 

Cechy trockizmu to: 

1) Teoria permanentnej rewolucji. Zgodnie z tą teorią, Trocki zaproponował, aby aby proletariat
szybko przeszedł z burżuazyjnej demokracji do rewolucji socjalistycznej bez pomocy chłopstwa. W
ten  sposób  był  przeciwny  sojuszowi  robotniczo–chłopskiemu.  Ta  teoria,  która  wygląda  bardzo
«ultralewicowo», w istocie oznaczała zdradę rewolucji, ponieważ bez chłopstwa nie było nadziei na
sukces dla proletariatu, a rewolucja musiałaby zakończyć się porażką. 

2)  Sprzeciw  wobec  zasad  partii  bolszewickiej.  Sprzeciw  Trockiego  wobec  demokratycznego
centralizmu i koncepcja partii leninowskiej od samego początku były widoczne w jego poparciu dla
mieńszewików  podczas  rozłamu.  Jeszcze  później  w  1912  roku  zjednoczył  wszystkie
oportunistyczne  tendencje,  typu  likwidatorów  i  otzowistów,  tworząc  frakcję  zwaną  blokiem
sierpniowym.  Udając  "centrowego",  chciał  zjednoczyć  bolszewików  i  mieńszewików,  Trocki
rzeczywiście  całkowicie  poparł  mieńszewików i współpracował z nimi.  Lenin,  wspierany przez
Stalina i innych, sprzeciwiał się i walczył przeciwko temu oportunistycznemu blokowi. 
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3) Powtarzanie kłamstw przeciwko przywództwu bolszewickiemu. W początkowym okresie Trocki
skoncentrował wszystkie swoje ataki na Leninie. W późniejszym okresie Stalin stał się u niego
przedmiotem wszelkiego rodzaju zniesławień. 

Trocki nie mógł wygrać z partią w otwartej debacie, rozpoczął więc spiski. W 1926 r. założył tajną
frakcję z nielegalną prasą i propagandą. To zostało odkryte i oznaczało wydalenie z partii. Potem
przeniósł się za granicę, skąd działał dalej. 

W latach  trzydziestych jednak trockizm przestał  być tendencją  polityczną  w klasie  robotniczej.
Zrezygnował z prób otwartego propagowania swojej antymarksistowskiej linii i przesunął się na
pozycje  terrorystyczne.  Trocki  i  trockiści  w  Związku  Radzieckim  nawiązali  kontakty  z
zagranicznymi służbami wywiadowczymi i rozpoczęli prace nad planami zabójstwa kierownictwa
partii.  To  właśnie  w  ramach  tego  planu  w  1934  r.  zamordowano  Kirowa,  wówczas  drugą
najważniejszą osobę w państwie.  W kolejnych dochodzeniach odkryto głównych spiskowców, z
których wielu było członkami Komitetu Centralnego. Doszło wtedy do wielu procesów, na których
przyznali się do spiskowania. Wielu z nich zostało skazanych na śmierć. 

Więcej nt. trockizmu pisałem w broszurze „Anty-Trocki”. 

22. Wielki kryzys i II wojna światowa 

Przez większą część okresu między I a II wojną światową gospodarka kapitalistyczna znajdowała
się  w  stanie  zapaści.  Światowa  produkcja  przemysłowa  rosła  powoli,  a  handel  pozostawał  w
stagnacji. Szczególnym okresem był Wielki Kryzys, kiedy miliony trafiły na bruk, a liczne gałęzie
gospodarki zbankrutowały. 

Wraz ze wzrostem trudności gospodarczych, w wielu krajach nasiliły się sprzeczności klasowe. W
Ameryce  Łacińskiej  były  próby  obalenia  rządu  w  prawie  wszystkich  krajach,  z  których  wiele
zakończyło się sukcesem. Rozpoczęły się niepokoje w Afryce i Azji. Krótko mówiąc, w koloniach i
półkoloniach  miały  miejsce  walki  i  przesunięcie  w  lewo.  W krajach  imperialistycznych  klasy
rządzące desperacko próbowały kontrolować społeczne skutki kryzysu. 

Zarysowała się wtedy podstawowa charakterystyka ustrojów politycznych epoki imperializmu: 

1)  Demokracji  burżuazyjnej  –  jest  to  ustrój  przyjacielskiego  podziału  życia  politycznego,
gospodarczego  i  kulturalnego  między  kilka  klubów  oligarchów  związanych  z  kompleksem
przemysłowym  i  finansowym.  Polityka  demokracji  burżuazyjnej  jest  w  najwyższym  stopniu
„kulturalna”  –  mnożą  się  w  niej  koalicje,  porozumienia,  debaty,  opinie,  kluby  dyskusyjne,
„kompromis” odmienia się przez wszystkie przypadki itp.. Równolegle klasy panujące rozwijają w
niej  najbardziej  „kulturalne”  formy  rabunku,  wyrastają  spirale  finansowe,  zmowy  cenowe,
lichwiarskie  kredyty,  rosną  normy  produkcyjne,  wzrastają  ceny  dóbr  konsumpcyjnych.
„Kulturalność” demokracji burżuazyjnej trwa do pierwszego większego kryzysu, proletariat nabywa
wtedy gwałtownie świadomość klasową i zaczyna dostrzegać rabunkową politykę; przyjacielskie
porozumienia  między  plutokratami  zaczynają  się  chwiać  na  skutek  bankructw.  Burżuazja  w
momencie słabości powołuje swoją drugą formę ustrojową – ład militarny.

2)  Dyktatury  militarystycznej  –  armia  knutem  podporządkowuje  niezadowolony  proletariat,
wprowadza  korporacyjne  i  monopolistyczne  stosunki  w  gospodarce,  by  zapewnić  stałe  zyski
plutokratom, a frazesami patriotycznymi uzasadnia spadek konsumpcji. Dyktatura militarystyczna
to rządy kapitalistów na „trudne czasy”. Wraz z polepszeniem koniunktury, plutokraci zaczynają w
metodach militarystów dostrzegać „totalitaryzm” i „autorytarne skostnienie”. Plutokracja pragnie
powrotu do  rozpusty w miejsce  patriotycznej  wstrzemięźliwości,  pragnie  wolności  ekonomicznej
zamiast ograniczenia do granicy narodowej, pragnie wolności eksploatacji w miejsce solidaryzmu
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klasowego.  Słowem,  dyktatura  militarystyczna  zostaje  z  powrotem  zastąpiona  demokracją
burżuazyjną. 

Pierwszym  krajem,  który  zwrócił  się  w  stronę  dyktatury  militarystycznej  były  faszystowskie
Włochy. W Polsce wojsko przejęło władzę po 1926. W latach 1930–1931 Japonia przesunęła się z
reżimu  liberalnego  na  narodowo–militarystyczny.  Niemieccy  plutokraci  wynieśli  nazistów  do
władzy w 1933 roku. W wielu innych krajach imperialistycznych również nastąpił wzrost partii
prawicowych i odwrót partii socjaldemokratycznych. 

Na  VII  Kongresie  Kominternu,  który  odbył  się  w  1935  roku,  szczegółowo  przeanalizowano
faszyzm i  niebezpieczeństwo  wojny.  Faszyzm został  zdefiniowany  jako  otwarta,  terrorystyczna
dyktatura najbardziej reakcyjnych, najbardziej  szowinistycznych i najbardziej imperialistycznych
elementów kapitału finansowego.  Wyjaśniono,  w jaki  sposób imperialiści  planowali  drastycznie
zwiększyć drenowanie mas. Przygotowywali  się do prowadzenia nowej imperialistycznej wojny
światowej, do ataku na Związek Radziecki, do podziału Chin między imperialistyczne mocarstwa, a
tym  samym  do  powstrzymania  postępu  rewolucji.  Gdy  główne  kraje  imperialistyczne  zaczęły
zakładać faszystowskie rządy, rozpoczęły lokalne wojny w ramach przygotowań do nowej wojny
światowej o ponowne podziały świata.  Gdy Niemcy i  Japonia zaczęły zajmować nowe obszary
(Mandżuria, Nadrenia, Austria) inne imperialistyczne mocarstwa, takie jak Wielka Brytania, Francja
i USA, rozpoczęły politykę kompromisu i ustępstw wobec faszystowskich agresorów i próbowały
wykorzystać  ich  do  zniszczenia  ZSRR.  To  właśnie  w  kontekście  takiej  taktyki  imperialistów
międzynarodowy proletariat musiał wypracować i wdrożyć swoją taktykę. 

Taktyka proletariatu była wprost przeciwna taktyce imperialistów. Celem międzynarodowej klasy
robotniczej  była  obrona  Związku  Radzieckiego,  pokonanie  faszyzmu  i  inicjatorów  wojny,
zwycięstwo w walkach narodowowyzwoleńczych i ustanowienie władzy ludowej w jak największej
liczbie krajów. 

Aby osiągnąć te cele, III Międzynarodówka przyjęła taktykę zgodnie z marksistowskimi zasadami
taktyki wojennej. Podobnie jak w czasie I wojny światowej, wezwano wszystkich komunistów, aby
starali się zapobiec wybuchowi wojny, a w przypadku wybuchu wojny wszyscy komuniści powinni
pracować  nad  przekształceniem  niesprawiedliwej,  imperialistycznej  wojny  w  wojnę  domową.
Jednak główną różnicą w stosunku do sytuacji z I wojny światowej było to, że teraz istniała baza
socjalistyczna  –  Związek  Radziecki.  Obowiązkiem  każdego  komunisty  była  obrona  tej
socjalistycznej bazy. Tak więc w momencie, gdy Armia Czerwona zostałaby zmuszona do pójścia
na  wojnę  w obronie  Związku  Radzieckiego,  charakter  wojny uległby zmianie.  Stałaby  się  ona
sprawiedliwą wojną o obronę socjalizmu i zadaniem każdego komunisty byłoby zmobilizowanie
robotników i mas wszystkich krajów do pomocy Armii Czerwonej w walce z imperializmem. Tak
więc komunistyczne podejście do wojny i zadań partii komunistycznych świata zostało wyjaśnione
w 1935 roku. 

III Międzynarodówka opracowała szczegółowo taktykę zjednoczonego frontu w celu zwalczania
faszyzmu. W krajach kapitalistycznych miały powstać dwa rodzaje frontów. Jednym z nich były
antyfaszystowskie fronty robotnicze, które miały powstać wraz z partiami socjaldemokratycznymi.
Drugim były antyfaszystowskie fronty ludowe, które miały powstać tam, gdzie to konieczne wraz z
innymi  partiami  antyfaszystowskimi,  oprócz  socjaldemokratów.  W  koloniach  i  półkoloniach
zadaniem  było  stworzenie  antyimperialistycznych  frontów  ludowych,  w  tym  z  elementów
narodowej burżuazji. Ostatnim celem uczestnictwa komunistów we wszystkich tych frontach było
osiągnięcie zwycięstwa rewolucji we własnym kraju i ogólnoświatowej klęski kapitalizmu. 

W latach poprzedzających wojnę większość partii komunistycznych próbowała wdrożyć powyższą
taktykę. Zjednoczone fronty powstawały i rozwijały się w wielu krajach. Jednak podczas różnych
zwrotów akcji, a także w różnych konkretnych warunkach w różnych krajach, niektóre strony nie
były skuteczne we wdrażaniu właściwej taktyki. 
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ZSRR utrzymywał liczne kontakt z Niemcami w latach 20. Wraz z dojściem Hitlera do władzy te
relacje  obumarły,  a  poszczególne  porozumienia  zerwano.  W ich  miejsce  ZSRR  przystąpił  do
budowy europejskiego bloku antyfaszystowskiego, opartego głównie na Francji. Te próby były nie
spotykały  się  z  dużym  zainteresowaniem,  a  rząd  faszyzującej  Polski  (państwa  ze  względów
geograficznych kluczowego) czynnie z nimi walczył. W obliczu marazmu i cichego przyzwolenia
państw Europy na zbrojenia hitlerowców, ZSSR musiał przeorientować swoją politykę. Kwestia ta
nasiliła się szczególnie w związku z wydarzeniami w Japonii i Chinach. Rozwój militarystów na
wschodzie i powołanie kolaboracyjnego rządu w Nankinie oznaczało możliwość postawienia ZSRR
przed potrzebą prowadzenia wojny na dwa fronty (przygotowania do niej są znane jako walki pod
Chałchin–Goł). Aby wyjść z impasu, ZSRR zawarł pakt o nieagresji z Niemcami w sierpniu 1939,
łamiąc tym samym oś antykominternowskiego paktu (podpisanie go spowodowało upadek rządu
premiera Kiichiro). 

Tym samym udało  się  uniknąć  wojny  na  dwa fronty  i  uzyskać  czas  na  zebranie  sił  i  budowę
umocnień. 

W czerwcu 1941 roku, siły koalicji hitlerowskiej zaatakowały ZSRR. Tysiące Niemców, Finów,
Węgrów, Rumunów, Włochów i ochotników SS runęły na radziecką granicę. Wraz z tym atakiem
Armia  Czerwona  została  zmuszona  do odpowiedzi,  a  charakter  wojny  zmienił  się  w charakter
wojny  antyfaszystowskiej,  a  taktyka  przewidziana  wcześniej  przez  Komintern  zaczęła  być
stosowana. 

Z jednej strony walczono z faszyzmem, z drugiej dążono do tego, żeby nie było to proste wygnanie
okupanta,  ale  też  rozbicie  klas,  które  z  nim  kolaborowały.  Była  to  dla  komunistów  walka  o
wyzwolenie narodowe i społeczne. Wykorzystując tę taktykę, międzynarodowy proletariat nie tylko
zdołał ochronić bazę socjalistyczną, ale do 1949 roku mógł przełamać imperialistyczny łańcuch w
kilku miejscach, wyjść z imperialistycznego systemu światowego i zbudować obóz socjalistyczny. 

Jednak zdarzały się również poważne błędy. Wiele partii jak Komunistyczna Partia Francji,  czy
Komunistyczna  Partia  Stanów  Zjednoczonych  łączyła  się  w  zjednoczonych  frontach  na  bazie
antyfaszystowskiej  z  partiami  burżuazyjnymi,  nawet  nie  próbując  utrzymać  różnicy  między
komunistami a innymi grupami. Takie podejście doprowadziło do tego, że partie te wlokły się w
ogonie  klas  rządzących.  Doprowadziło  to  również do rozwoju  tendencji  prawicowych,  które  w
następnym okresie doprowadziły do tego, że przywództwo prawie wszystkich tych partii weszło na
drogę rewizjonizmu. 

Komintern – nie będąc w stanie zwalczać tych tendencji rewizjonistycznych w niektórych partiach,
a nie mając nic do dodania w krajach, gdzie powstały odpowiednie kadry; nie mogąc rozeznać się
odpowiednio w licznych różnicach odnośnie do punktu w rozwoju ruchu komunistycznego, jego
miejsca w wojnie z faszyzmem (inne w kraju okupowanym, inne w kraju sojuszniczym); nie mogąc
udzielić odpowiednich wskazówek ruchom w krajach kolonialnych i półkolonialnych – rozwiązał
się w 1943 roku. 

Zakończył się tym samym pewien etap ruchu rewolucyjnego, ale rewolucje w wielu krajach dopiero
miały nastąpić. Najważniejszą z nich była ta w Chinach. 

23. Droga rewolucji dla kolonii i półkolonii 

Natychmiast po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej (1949) uznano powszechne zastosowanie
teorii marksistowsko–leninowskiej opracowanej przez Mao, którą z czasem nazwano maoizmem;
zaczęła ona być przewodnią drogą dla rewolucjonistów w koloniach i półkoloniach. 

Mao opracował chińską ścieżkę rewolucji w licznych pismach w okresie przed rewolucją, w okresie
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wojny antyjapońskiej. W swojej pracy „Nowa Demokracja” zwrócił uwagę, że w tej epoce każda
rewolucja w kolonii lub półkolonii, która jest skierowana przeciwko imperializmowi, nie należy już
do starej  kategorii  rewolucji burżuazyjno–demokratycznej, ale do nowej kategorii  – jest częścią
nowej rewolucji  światowej,  socjalistycznej rewolucji  światowej.  Takich rewolucyjnych kolonii  i
półkolonii  nie  można  już  uznać  za  sojuszników  kontrrewolucyjnego  frontu  światowego
kapitalizmu; stali się sprzymierzeńcami rewolucyjnego frontu światowego socjalizmu. Tak więc,
aby odróżnić się od starej burżuazyjnej rewolucji demokratycznej, nazwał rewolucję w koloniach i
półkoloniach Rewolucją Nowo–Demokratyczną. Na tej podstawie rozwinął politykę, gospodarkę i
kulturę Nowej Demokracji. 

Mao rozwinął rozumienie zjednoczonego frontu, które dał Lenin i Stalin. Wykazał, że burżuazja w
koloniach i półkoloniach została podzielona na dwie części – burżuazję kompradorską i narodową.
Kompradorzy pozostają zależni od imperializmu, który jest kluczowy dla ich istnienia i wzrostu
jako klasy,  więc  zawsze  pozostają  wrogami  rewolucji.  Narodowa burżuazja  jest  zaś  zmiennym
sojusznikiem,  który  czasami  może  pomóc  rewolucji,  a  czasem dołączyć  do  wrogów.  Tak więc
zjednoczony  front  pod  kierownictwem  proletariatu  składałby  się  z  czteroklasowego  sojuszu  –
proletariatu, chłopstwa, miejskiej drobnej burżuazji i narodowej burżuazji. Wrogami rewolucji byli:
imperializm, kompradorzy i obszarnicy. 

Według Mao rewolucja w koloniach i półkoloniach nie podążałaby ścieżką rewolucji rosyjskiej,
gdzie  najpierw zajęto  główne miasta,  a  następnie  przejęto  kontrolę  nad wsią.  Wskazał  chińską
ścieżkę Długotrwałej Wojny Ludowej, która polegała na przejęciu władzy na wsi, budowaniu stref
partyzanckich i  obszarów bazowych oraz ostatecznym okrążaniu i  przejmowaniu miast.  Aby to
osiągnąć,  Mao  określił  zasady  wojskowe  wojny  rewolucyjnej.  Uczył,  jak  budować  Armię
Czerwoną, która była absolutnie niezbędną bronią rewolucji. Począwszy od wojny partyzanckiej, a
następnie przechodząc do wojny mobilnej, a wreszcie pozycyjnej, Mao pokazał, w jaki sposób mała
siła może polegać na ogromnych masach, aby zbudować siły potrzebne do pokonania potężnego
wroga. 

Wreszcie,  opierając  się  na  marksistowsko–leninowskim  rozumieniu  państwa  i  dyktaturze
proletariatu, Mao rozwinął teorię dotyczącą formy państwa rewolucyjnego w krajach kolonialnych.
Na podstawie teorii Nowej Demokracji sformułował rozumienie nowej, demokratycznej republiki. 

Ta  nowodemokratyczna  republika,  o  której  mówił,  różniłaby  się  od  starej  europejsko–
amerykańskiej  formy  kapitalistycznej  republiki  pod  burżuazyjną  dyktaturą.  Z  drugiej  strony
różniłaby się ona również od socjalistycznej republiki typu radzieckiego pod dyktaturą proletariatu.
Przez pewien okres historyczny forma ta również nie była odpowiednia dla rewolucji w krajach
kolonialnych  i  półkolonialnych.  W tym okresie  konieczne  było  zatem przyjęcie  trzeciej  formy
państwa we wszystkich krajach kolonialnych i półkolonialnych, a mianowicie nowodemokratycznej
republiki pod wspólną dyktaturą kilku klas antyimperialistycznych. Ponieważ forma ta pasuje do
pewnego  okresu  historycznego,  jest  zatem przejściowa.  Niemniej  jednak,  według  Mao,  jest  to
forma, która jest konieczna i nie można z niej zrezygnować. 

Państwo  takie  powstało  po  zwycięstwie  rewolucji  chińskiej  w  formie  dyktatury  ludowo–
demokratycznej.  Mao  wyjaśnił  istotę  demokratycznej  dyktatury  ludu  jako  połączenie  dwóch
aspektów – demokracji  dla narodu i  dyktatury dla reakcji.  Klasy te – chłopi,  robotnicy,  drobna
burżuazja  i  narodowa burżuazja  –  prowadzone przez  klasę  robotniczą  i  Partię  Komunistyczną,
jednoczyłyby się, tworząc własne państwo i wybierając własny rząd; egzekwując swoją dyktaturę
nad wyjącymi psami imperializmu – klasą obszarników i biurokratycznych kapitalistów. 

Mao zwrócił ponadto uwagę, że Partia Komunistyczna musi przewodzić procesowi transformacji
dyktatury ludowo–demokratycznej w państwo socjalistyczne. Demokratyczna dyktatura, kierowana
przez proletariat i oparta na sojuszu robotniczo–chłopskim, wymagała, aby Partia Komunistyczna
zjednoczyła całą klasę robotniczą, całe chłopstwo i szerokie masy rewolucyjnych intelektualistów.
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Bez tej jedności dyktatury nie da się umocnić. Wymagane jest również, aby Partia zjednoczyła się z
jak największą rzeszą przedstawicieli  miejskiej  drobnej  burżuazji  i  narodowej burżuazji,  którzy
byliby gotowi do współpracy. Było to konieczne do odizolowania sił kontrrewolucyjnych. Gdy to
się powiodło, możliwe było szybkie przywrócenie i rozszerzenie produkcji, obronienie się przed
imperializmem,  stałe  przekształcanie  zacofanej  półkolonialnej  gospodarki  rolnej  w  kraj
przemysłowy i budowanie państwa socjalistycznego. 

24. Mao o filozofii 

Pisma Mao na temat filozofii są skierowane do edukacji kadr partii i mas w marksizmie–leninizmie,
aby zmienić  sposób myślenia i  działania.  Sam Mao był  zagorzałym studentem filozofii.  Kiedy
dostawał  książki  na  temat  filozofii,  czytał  je  intensywnie  i  z  dużą  uwagą.  Ze  względu  na
wcześniejszy wpływ dogmatyków, którzy wrócili po studiach w Rosji i nie mogli powiązać swojej
wiedzy z  rzeczywistością,  Mao był  zawsze chętny do nauki  i  nauczania Partii  w powiązaniu z
praktyką.  Chciał,  aby filozofia marksistowska, a zwłaszcza marksistowska metoda dialektyczna,
była używana przez wszystkich członków partii i działaczy. 

Teoria wiedzy: 

Najważniejsze było nauczanie Mao w temacie teorii wiedzy. Ważną pracą był jego esej „W sprawie
praktyki” nt. relacji między wiedzą, a praktyką; między wiedzą, a działaniem. Choć był to jedynie
dwugodzinny wykład, Mao powiedział, że na napisanie potrzebne mu były tygodnie. Centralnym
punktem, który wyjaśnia Mao, jest to, że wiedza nie spada z nieba, a pochodzi z praktyki społecznej
i tylko z niej. Prawdziwa wiedza, czyli poprawne pomysły, pochodzą z trzech rodzajów praktyki
społecznej – procesu produkcji materialnej, walki klasowej i doświadczeń naukowych. 

Teoria zależy od praktyki. To jest nie do pomyślenia, powiedział Mao, żeby nie była mierzona i
sprawdzana  przez  praktykę.  Z  kolei  teoria  zmienia  praktykę,  zmienia  naszą  metodę  pracy  i
myślenia. Dzięki temu prowadzi do transformacji i zdobywanie dalszej wiedzy. Nikt nie rodzi się
mądry lub głupi. Wiedza nie może przyjść przed doświadczeniem materialnym; nikt nie może stać
się ekspertem, zanim praktycznie czegoś nie zrobi. 

Mao wyjaśnił  proces zdobywania wiedzy.  Zaczyna się od wiedzy percepcyjnej,  etapu percepcji
zmysłów i wrażeń; na początku człowiek widzi tylko odrębne aspekty, zewnętrzne relacje rzeczy. W
miarę trwania praktyki społecznej, rzeczy powodujące postrzeganie zmysłów i wrażeń człowieka w
trakcie jego praktyki, powtarzają się wiele razy; w mózgu następuje nagła zmiana (skok) w procesie
rozumienia  i  powstają  koncepcje.  Pojęcia  nie  są  już  zjawiskami,  odrębnymi  aspektami  i
zewnętrznymi  relacjami  rzeczy;  pojmują  istotę,  całość,  wewnętrzne  relacje  rzeczy.  Pomiędzy
koncepcjami i postrzeganiem zmysłowym istnieje nie tylko różnica ilościowa, ale także jakościowa.

Są  w tym dwa ważne aspekty.  Jednym z  nich  jest  to,  że  racjonalna  wiedza  zależy  od wiedzy
percepcyjnej.  Głupie  jest  myślenie,  że  racjonalna  wiedza  może być  rozwijana  bez  uprzedniego
doświadczania i uzyskiwania wiedzy percepcyjnej. Drugim ważnym aspektem jest to, że wiedza
percepcyjna  pozostaje  i  rozwija  się  w  racjonalną  wiedzę.  Oznacza  to,  że  wiedza  percepcyjna
powinna zostać pogłębiona i rozwinięta na etapie racjonalnej wiedzy. 

Zdobywanie racjonalnej wiedzy nie jest jednak celem samym w sobie. Jak zawsze, podstawowym
punktem całej  wiedzy jest  wprowadzenie jej  w życie.  Dlatego po zdobyciu wiedzy racjonalnej,
należy wrócić do praktyki – do poznania zmysłowego. 

O sprzeczności: 

Inny ważny wkład  Mao do filozofii  marksistowskiej  był  w dialektyce,  a  w szczególności  dot.
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zrozumienia  i  stosowania  sprzeczności.  Zrozumienie  i  stosowanie  sprzeczności  pojawia  się  w
różnych punktach i prawie w całej analizie i pismach Mao. Jego głównym dziełem jest „W sprawie
sprzeczności”, który jest esejem na temat filozofii napisanym w sierpniu 1937 roku przez Mao po
jego  eseju  „W  sprawie  praktyki”  i  z  tym  samym  celem  przezwyciężenia  poważnego  błędu
dogmatycznego myślenia w partii w tamtym czasie. Pierwotnie ten esej został przedstawiony jako
dwa wykłady na Uniwersytecie Antyjapońskim w Yanan.

Praca  Mao  w  pewnym  sensie  kontynuowała  pracę  Lenina,  który  szczególnie  pogłębił  analizę
sprzeczności.  Lenin  nazwał  sprzeczność  „solą  dialektyki”  i  stwierdził,  że  „podział  jednego  i
znajomość  jego  sprzecznych  części  jest  esencją  dialektyki”.  Lenin  w  swoich  zeszytach
filozoficznych stwierdził: «W skrócie dialektyka może być zdefiniowana jako doktryna jedności
przeciwieństw. To uosabia istotę dialektyki, ale wymaga wyjaśnień i rozwoju.».

Te „wyjaśnienia i rozwój” zostały poczynione 20 lat później przez Mao. Praca Mao była skokiem w
rozumieniu sprzeczności. Szczegółowo przeanalizował kwestię sprzeczności i wyjaśnił je w taki
sposób, aby były one łatwo zrozumiałe. 

Po pierwsze – stwierdził on – prawo jedności przeciwieństw jest podstawowym prawem natury i
społeczeństwa, a zatem także podstawowym prawem myślenia. 

W związku z tym wyjaśnił zasadę powszechności i absolutności sprzeczności. Zgodnie z tą zasadą,
sprzeczność jest obecna we wszystkich procesach każdego przedmiotu i każdej myśli i istnieje we
wszystkich tych procesach od początku do końca. 

Następnie  podaje  zasadę  szczególnej  i  względnej  sprzeczności.  Zgodnie  z  tą  zasadą,  każda
sprzeczność i każdy z jej aspektów mają swoje odpowiednie cechy. 

Bardzo  ważną  koncepcją  podana  przez  Mao  w  tym  względzie  jest  jedność  i  walka  między
przeciwieństwami w sprzeczności.  Mao wskazuje,  że jedność lub tożsamość przeciwieństw jest
warunkowa; dlatego jest zawsze tymczasowa i względna. Z drugiej strony, walka przeciwieństw jest
niekończąca się; jest uniwersalna i absolutna. 

Inną  ważną  zasadą,  którą  Mao  zauważył  i  bardzo  często  stosował  w  swojej  analizie,  było
rozumienie głównej sprzeczności i głównego aspektu sprzeczności.  Zgodnie z tą zasadą istnieje
wiele  sprzeczności  w procesie  rozwoju  złożonej  rzeczy,  a  jedną z  nich jest  koniecznie główna
sprzeczność,  której  istnienie  i  rozwój  determinuje  lub  wpływa  na  istnienie  i  rozwój  innych
sprzeczności. W związku z tym, jeśli w jakimkolwiek procesie istnieje wiele sprzeczności, jedną z
nich musi być główna sprzeczność pełniąca wiodącą i decydującą rolę, podczas gdy reszta zajmuje
drugorzędne i  podrzędne stanowisko. Dlatego badając każdy złożony proces,  w którym istnieją
dwie lub więcej  sprzeczności,  musimy poświęcić  wszelkie  wysiłki  na znalezienie  jego głównej
sprzeczności. Po uchwyceniu tej głównej sprzeczności wszystkie problemy można łatwo rozwiązać.

Podobnie, w każdej sprzeczności rozwój sprzecznych aspektów jest nierówny. Czasami wydaje się,
że są w równowadze,  która jest  jednak tylko tymczasowa i  względna,  podczas gdy nierówność
rozwoju  jest  podstawowa.  Z  dwóch  sprzecznych  aspektów,  jeden  musi  być  główny,  a  drugi
drugorzędny. Głównym aspektem jest ten, który odgrywa wiodącą rolę w sprzeczności. Charakter
rzeczy  zależy  głównie  od  głównego  aspektu  sprzeczności;  aspektu,  który  zyskał  pozycję
dominującą. 

Mao zawsze  przywiązywał  centralne  znaczenie  do zrozumienia  głównej  sprzeczności  w swojej
analizie.  W ten  sposób w swojej  analizie  chińskiego społeczeństwa  zawsze  analizował  główną
sprzeczność. Był to postęp w stosunku do wcześniejszej analizy marksistowsko–leninowskiej, która
nie wnikała szczególnie w analizę głównej sprzeczności kraju lub rewolucji. Mao stwierdził jednak,
że jeśli nie zbadamy dwóch aspektów – głównej i nieantagonistycznej sprzeczności w procesie –
ugrzęźniemy w abstrakcjach, nie będziemy w stanie zrozumieć sprzeczności w sposób konkretny i
w  konsekwencji  nie  będziemy  w  stanie  znaleźć  właściwej  metody  jej  rozwiązania.  Znaczenie
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zrozumienia  głównej  sprzeczności  i  głównego  aspektu  sprzeczności  wynikało  z  tego,  że
odzwierciedlały  one  nierówności  sił,  które  są  sprzeczne.  Nic  na  tym  świecie  nie  rozwija  się
absolutnie  równomiernie,  nic  nie  tkwi  w  doskonałej  statyczności  i  dlatego  konieczne  było
zrozumienie zmian głównych oraz nieantagonistycznych sprzeczności. Tylko poprzez zrozumienie
różnych etapów nierówności w rozwoju sprzeczności i procesu zmian w tych sprzecznościach partia
rewolucyjna może decydować o swojej strategii i taktyce, zarówno w sprawach politycznych, jak i
wojskowych. 

Wreszcie Mao wyjaśnił w kwestii antagonizmu w sprzeczności. Według Mao antagonizm jest jedną
formą,  ale  nie  jedyną  formą  walki  przeciwieństw;  formuła  antagonizmu  nie  może  być  więc
arbitralnie  stosowana  wszędzie.  Niektóre  sprzeczności  charakteryzują  się  oczywistym
antagonizmem,  inne  nie.  Zgodnie  z  konkretnym rozwojem rzeczy,  niektóre  sprzeczności,  które
pierwotnie nie były antagonistyczne, przekształcają się w antagonistyczne, podczas gdy inne, które
pierwotnie były antagonistyczne, przekształcają się w nieantagonistyczne. Formy walki różnią się w
zależności  od  różnic  w  charakterze  sprzeczności.  Nieantagonistyczne  sprzeczności  można
rozwiązać za pomocą pokojowych i przyjaznych środków. Antagonistyczne sprzeczności wymagają
rewolucyjnych środków. 

Mao powrócił do kwestii antagonistycznych i nieantagonistycznych sprzeczności w okresie budowy
socjalizmu i podczas rewolucji kulturalnej. Podkreślił,  że pomimo zwycięstwa rewolucji błędem
było sądzić, że sprzeczności już nie istnieją w chińskim społeczeństwie. Pokazał, że istnieją jeszcze
dwa  rodzaje  sprzeczności  –  sprzeczności  z  wrogim  środowiskiem  międzynarodowym
(imperializmem)  i  sprzeczności  między  ludźmi  (stare  idee).  Sprzeczności  z  wrogiem  są
antagonistyczne i zostaną rozwiązane przez jego zniszczenie. Z drugiej strony sprzeczności między
ludźmi  musiały  być  rozwiązywane  w  sposób  pokojowy,  metodami  perswazji  i  edukacji.  Mao
zawsze podkreślał potrzebę prawidłowego obchodzenia się ze sprzecznościami. Zwrócił uwagę, że
jeśli  sprzeczności  nie  zostaną  zrozumiane  i  właściwie  potraktowane,  zawsze  istnieje
niebezpieczeństwo przywrócenia kapitalizmu. 

25. Mao o partii 

Mając  za  sobą  doświadczenie  sekciarskiej  linii  grupy  partyjnej  28  bolszewików  oraz  prawicy
partyjnej Chena Duxiu w latach dwudziestych, Mao podjął od lat 30. działania mające opracować
nowe zasady partyjne. 

25.1. Centralizm demokratyczny 

Mao wystąpił z nową propozycją rozumienia terminu. W ogólnym zarysie sprowadzało się to do
hasła: najpierw demokracja, potem centralizm. 

Pogląd Mao opierał się na jego zrozumieniu, że centralizm oznacza przede wszystkim centralizację
właściwych idei. Aby to osiągnąć, potrzebne było aby wszyscy towarzysze partyjni wyrażali swoje
opinie, żeby ich nie ukrywali. Taka swoboda dialogu byłaby możliwe tylko wtedy, gdyby partia
opierała się na jak najszerszej demokracji. 

Dlatego bez demokracji nie da się poprawnie podsumować doświadczenia. Bez demokracji, bez idei
pochodzących od mas, nie da się sformułować dobrych linii, zasad, polityk czy metod. Jednak w
przypadku demokracji proletariackiej można było osiągnąć jedność zrozumienia, polityki, planu,
dowodzenia i działania w oparciu o koncentrację właściwych idei. To jest poprzez centralizm. 

Mao nie ograniczał rozumienia demokratycznego centralizmu tylko do funkcjonowania partii. Mao
uważał,  że  bez  centralizmu  demokratycznego  dyktatura  proletariatu  nie  może  zostać
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skonsolidowana.  Bez  szerokiej  demokracji  dla  obywateli  nie  można  było  umocnić  dyktatury
proletariatu  ani  ustabilizować  władzy  politycznej.  Bez  demokracji,  bez  wzbudzania  mas  i  bez
nadzoru ze strony mas, niemożliwe byłoby skuteczne sprawowanie dyktatury nad reakcyjnymi i
złymi elementami lub ich skuteczne przeformułowanie.  Mao czynił  te obserwacje po powstaniu
współczesnego rewizjonizmu w Związku Radzieckim i zobaczył, że masy nie zostały dostatecznie
zmobilizowane.  Dostrzegł  również  wzrost  tendencji  rewizjonistycznych  w  ramach  KPCh  na
najwyższych  szczeblach  i  uznał,  że  jedyną  ochroną  przed  takimi  tendencjami  jest  inicjatywa  i
czujność kadr niższego szczebla i mas. 

25.2. Walka dwuliniowa 

Podejście Mao, oparte na materializmie dialektycznym, polegało na postrzeganiu błędnych opinii w
Partii Komunistycznej jako odzwierciedlenia różnych klas w społeczeństwie. Tak długo, jak walka
klasowa trwała w społeczeństwie, musiały być jej refleksje w ideologicznej walce wewnątrz Partii.
Postrzegał je jako nieantagonistyczne sprzeczności, które poprzez perswazję i edukację powinny
zostać naprawione. 

Mao przedstawił jako metodę walki demokrację wewnątrzpartyjną i  swobodę dyskusji.  Jakie są
granice? Jedną z nich jest to, że należy przestrzegać dyscypliny partyjnej. Z jednej strony można
mówić co się sądzi o programie, ale jednocześnie, jeśli został on przyjęty, należy go przestrzegać.
Innym ograniczeniem było to, że nie należało organizować żadnej frakcji. Frakcyjność oznaczała
ukrywanie opinii, a więc zamach na swobodę dyskusji. 

W przypadku błędnych opinii należy takie osoby edukować, a w przypadku braku zmiany zdania
tolerować je o ile będą przestrzegać rezolucji podjętych przez większość. 

Rozumienie  Mao było  zatem na  jasnej  podstawie,  że  tak  długo,  jak  walka  klasowa istniała  w
społeczeństwie, musiała być też walka klasowa w Partii, czyli walka dwuliniowa. Dlatego słuszne
było jedynie, aby ta walka była otwarta zgodnie z zasadami demokratycznego centralizmu. W ten
sposób  Mao,  poprzez  zrozumienie  i  wdrożenie  koncepcji  walki  dwuliniowej,  próbował
doprowadzić  do  prawidłowego  dialektycznego  podejścia  do  klas,  walki  klasowej  i  walki
wewnętrznej. 

25.3. Linia mas 

Linia mas oznaczała, że partia stara się utrzymać najbliższe możliwe powiązanie z masami. Łączyło
się to z jego poglądami na wiedzę i praktykę, o czym był poprzedni rozdział. 

Mao wyjaśniał że w pracy partii wszelkie przywództwo powinno być od mas i do mas. Wyjaśniał to
jako: 

1. zebranie idei wśród mas, 

2. usystematyzowanie ich, 

3. propagowanie usystematyzowanych idei, 

4. włączanie się wraz z masami w ruch realizacji tych idei, 

5. podsumowanie doświadczenia ruchu. 

I tak w kółko. 

Aby realizować powyższe, kluczowe jest właściwe rozumienie relacji między przywódcą (partią), a
masami. Przywódca sumuje doświadczenie ruchu i określa jego nowe zadania. Wykonanie zadania
odbywa się wraz z masami i przez masy. Bez etapu pracy masowej, partii grozi biurokratyzm –
oddalenie się od mas, a nawet zantagonizowanie się wobec nich. 
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Linia mas odnosi się również do stylu pracy wewnątrz partii, w relacji doły–góra. 

26. Budownictwo socjalistyczne – chińskie doświadczenie 

Pierwsze  kroki  w  budownictwie  socjalistycznym  zostały  podjęte  jeszcze  na  lata  przed
zakończeniem wojny domowej. W 1947 rozpoczęła się rewolucja nowo–demokratyczna, składała
się ona z następujących elementów: 

1. konfiskaty ziemi feudałom i jej podział wśród chłopstwa; 

2. konfiskata kapitału burżuazji kompradorskiej; 

3. ochrona przemysłu i handlu narodowej burżuazji. W zasadzie pierwszy etap tej rewolucji
zakończył się w 1950. 

W 1951 roku partia przyjęła to, co stało się znane jako ogólna linia budownictwa socjalistycznego
w okresie przejścia od kapitalizmu do socjalizmu. Podstawowym celem wyznaczonym na ten okres
było osiągnięcie industrializacji Chin wraz z socjalistyczną transformacją rolnictwa, rękodzieła oraz
kapitalistycznego przemysłu i handlu. Cel zakończenia tego procesu wynosił około 18 lat. Zostało
to  podzielone  na  trzy  lata  rehabilitacji  w  celu  naprawy  szkód  wojny  plus  piętnaście  lat
obejmujących trzy pięcioletnie plany. 

Zgodnie  z  tą  ogólną  linią  opracowano  plan  „krok  po  kroku”  do  socjalistycznej  transformacji
rolnictwa. Pierwszym krokiem było wezwanie chłopów do zorganizowania zespołów wzajemnej
pomocy  wytwórców  rolnych  składających  się  z  zaledwie  kilku  do  kilkunastu  gospodarstw
domowych. Zespoły te miały tylko pewne podstawowe elementy socjalizmu, takie jak pomoc i
współpraca  między  członkami  zespołu.  Drugim  krokiem  było  wezwanie  chłopów  do
zorganizowania  małych  spółdzielni  producentów  rolnych  w  oparciu  o  te  zespoły  wzajemnej
pomocy. Spółdzielnie te charakteryzowały się łączeniem gruntów oraz jednolitym zarządzaniem.
Trzecim krokiem było wezwanie chłopów do dalszego łączenia się w oparciu o te spółdzielnie i
organizowania dużych, w pełni socjalistycznych spółdzielni producentów rolnych. Podstawowymi
zasadami  leżącymi  u  podstaw  tego  planu  „krok  po  kroku”  były  dobrowolne  uczestnictwo  i
wzajemne  korzyści.  Chłopów trzeba  było  przekonać  do  dobrowolnego  udziału  w tym procesie
kolektywizacji. 

Pierwszy krok zespołów wzajemnej pomocy rozpoczął się w rewolucyjnych bazach jeszcze przed
ogólnokrajowym zwycięstwem rewolucji. Drugi krok w kierunku podstawowych spółdzielni miał
miejsce w latach 1953–55. Trzeci etap przejścia na zaawansowane spółdzielnie nastąpił w 1956
roku. Jednocześnie, w pierwszych miesiącach 1956 r., związany z tym ruch szybko wyprzedził i
zakończył proces nacjonalizacji przedsiębiorstw. W ten sposób chiński przemysł i handel zostały
przeniesione z własności prywatnej na własność ogólnonarodową przed właściwym terminem. 

W ogólnym zarysie linia odbudowy naśladowała model radziecki. Rozwój przemysłu ciężkiego był
głównym  punktem  ciężkości  I  planu  pięcioletniego  (1953–1957).  W  tamtym  okresie  głos
dominujący  w  wielu  sprawach  mieli  eksperci  z  ZSRR.  Wraz  z  rozwojem  nowoczesnego
rewizjonizmu w ZSRR doszło również do rozwoju tegoż w samych Chinach. 

Widząc  radzieckie  wpływy  rewizjonistyczne,  Mao  postanowił  podjąć  działania  na  rzecz  ich
neutralizacji.  Jego pierwszym krokiem w tej  walce  było przemówienie  z  kwietnia  1956 r.,  „W
sprawie dziesięciu głównych relacji”. W tym przemówieniu Mao po raz pierwszy wygłosił jasną
krytykę radzieckiego wzorca socjalistycznej budowy. Odnosząc się do relacji między przemysłem
ciężkim z jednej strony a przemysłem lekkim i rolnictwem z drugiej strony, Mao podkreślił,  że
zamiast  nacisku  na  przemysł  ciężki  należy  „kroczyć  na  dwóch  nogach”,  należy  rozwijać  je
równolegle.  Oprócz  tego  skrytykował  zwolenników  modelu  radzieckiego  za  brak  krytycyzmu.
Skrytykował również tych którzy ślepo za Chruszczowem włączali  się  w „destalinizację”.  Mao
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uznał Stalina za ważnego marksistę, którego działania były w ok. 70% poprawne. Przemówienie
Mao stanowiło w zasadzie centralny cios w chiński i radziecki nowoczesny rewizjonizm. 

Jednak  największy  wkład  przemówienia  Mao  był  jego  duży  postęp  w  zrozumieniu  procesu
socjalistycznego  budownictwa  i  socjalistycznego  planowania.  Przedstawiając  problemy budowy
socjalizmu jako dziesięć głównych relacji, Mao umieścił dialektykę w centrum procesu budowania
społeczeństwa  socjalistycznego.  Pokazał,  jak  socjalistyczna  budowa  wiąże  się  nie  tylko  z
mechaniczną realizacją celów produkcji i dystrybucji, ale z dialektycznym zrozumieniem głównych
sprzeczności  w  tym  procesie  i  mobilizacją  wszystkich  pozytywnych  sił  w  celu  osiągnięcia
socjalizmu. 

W następnym roku rozpoczęto kampanię poprawczą „przeciwko prawicy”. Ruch ten stawiał za cel
odnowę relacji między partią, a masami oraz eliminację frakcjonizmu rewizjonistów. W tym okresie
wielu  wysokich  rangą  kadr  musiało  przedstawić  swoją  samokrytykę  przed  masami,  miliony
studentów  zaangażowano  w  pracę  fizyczną,  aby  zintegrować  ich  z  robotnikami  i  chłopami,
wszystkie kadry partyjne w fabrykach i spółdzielniach rolniczych musiały uczestniczyć w pracy
fizycznej, a robotnicy zaczęli uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w swoich fabrykach. 

Osłabienie rewizjonistów pozwoliło na zawieszenie dotychczas uprawianej planistyki gospodarczej.
Dotychczasowe wytyczne przyjęte zgodnie z radzieckimi zaleceniami dla II planu pięcioletniego
zostały  zmienione;  nacisk  na  przemysł  ciężki  zmieniono  na  jednoczesny  rozwój  rolnictwa,
przemysłu ciężkiego i lekkiego. W 1958 rozpoczął się chiński Wielki Skok Naprzód. Jego celem
było zmniejszenie przepaści między miastem a wsią, między robotnikiem a chłopem. Jego celem
była  nie  tylko  rewolucja  gospodarcza,  ale  rewolucja  technologiczna,  polityczna,  społeczna  i
kulturowa, która miała na celu przekształcenie miasta i wsi. 

W 1958 roku rozpoczęto budowę komun ludowych. Proces ten rozpoczął się spontanicznie, gdy
sąsiadujące stowarzyszenia chłopskie na obszarze dotkniętym suszą planowały połączyć swoją siłę
roboczą i inne zasoby w celu realizacji projektu nawadniania. Ich połączenie Mao nazwał komuną.
Zachęcał  do  tworzenia  takich  formacji,  a  to  doprowadziło  do  szybkiego  rozprzestrzeniania  się
komun w całym kraju. Zostały one utworzone w wyniku połączenia pobliskich spółdzielni w celu
realizacji  dużych projektów, takich jak kontrola  przeciwpowodziowa,  ochrona wody,  zalesianie,
rybołówstwo i transport.  Ponadto wiele komun założyło własne fabryki do produkcji ciągników,
nawozów chemicznych i innych środków produkcji. 

Komuna ludowa stała się podstawową jednostką socjalistycznej struktury społecznej kraju, łączącą
przemysł,  rolnictwo,  handel,  edukację  i  sprawy  wojskowe;  jednocześnie  była  to  podstawowa
organizacja  socjalistycznej  władzy państwowej.  Teoria  marksistowsko–leninowska i  początkowe
doświadczenia komun ludowych przyspieszyły tempo budowy socjalizmu. 

W  najwcześniejszym  okresie  ruchu  komun  podczas  Wielkiego  Skoku  wystąpiły  pewne
„ultralewicowe” błędy. Mao w swoim przemówieniu w lutym 1959 nazwał je „komunistycznym
wiatrem”. Błędy, które zidentyfikował Mao, były głównie trzech typów. Pierwszym z nich było
wyrównanie ubogich i bogatych brygad w gminie poprzez uczynienie całej gminy jedną jednostką
księgową. Oznaczało to, że udział chłopskich członków bogatszych brygad (dawnej spółdzielni)
będzie mniejszy  niż  udział,  jaki  mieli  przed powstaniem komuny.  Przez to  oburzali  się  oni  na
utworzenie gminy, a ich udział nie był dobrowolny. Drugim błędem było to, że akumulacja kapitału
przez gminę była zbyt duża. Jeśli akumulacja jest zbyt duża, chłopi nie postrzegają jej jako korzyść,
ale jako stratę,  jako „pracę na nic”.  Rozszerzenie pracy ochotniczej mogłoby następować tylko
wtedy,  kiedy  członkowie  komuny  byliby  odpowiednio  uświadomieni.  Trzecim  błędem  było
przesadne  uwspólnianie  wszelkiego  rodzaju  „własności”.  Na  niektórych  obszarach  próbowano
włączać drobne mienie chłopów jak kury i świnie do własności komuny. 

Projekt Wielkiego Skoku Naprzód został wstrzymany ze względu na zniszczenia przez kumulację
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klęsk żywiołowych: w 1958 doszło do ogromnej powodzi Rzeki Żółtej, rok 1959 był rekordowy
pod  względem  siły  tajfunów  w  Azji  wschodniej.  Komuny  ludowe  okazały  się  organizacyjnie
najlepszym  rozwiązaniem  dla  chińskiej  modernizacji.  Kiedy  w  latach  1975–1977  doszło  do
ponownego wzrostu klęsk żywiołowych, zniszczenia były o wiele mniejsze – niecałe 20 lat komun
ludowych rozwiązało problemy, który towarzyszyły krajowi od 5000 lat. 

27. Walka Mao z nowoczesnym rewizjonizmem Chruszczowa 

W 1953 roku, po śmierci Stalina,  rewizjonistyczna klika przejęła kontrolę nad KPZR, wówczas
wiodącą  partią  międzynarodowego  proletariatu.  Wyrzucili  w  czystkach  lub  zamordowali
rewolucjonistów  z  partii,  rozpoczęli  proces  restauracji  kapitalizmu  w  pierwszym  kraju
socjalistycznym i przystąpili do rozwijania kontaktów z imperialistycznym obozem, zwłaszcza z
USA.  W  1956  roku,  po  uzyskaniu  silnej  kontroli  nad  KPZR,  na  XX  Kongresie  zaczęli
rozprzestrzeniać  swoją  rewizjonistyczną  truciznę  wśród  innych  partii  komunistycznych.
Jednocześnie  zaatakowali  tak  zwany  stalinowski  kult  jednostki  i  przedstawili  rewizjonistyczną
teorię  trzech  pokojowych  przemian  –  pokojowego  przejścia,  pokojowego  współistnienia  i
pokojowej konkurencji. 

Pokojowe  przejście oznaczało  pokojowe  przejście  do  socjalizmu  drogą  parlamentarną.
Chruszczow zaproponował,  że  w obecnych czasach można  było  osiągnąć  socjalizm,  pokojowo
zdobywając większość w parlamencie, a następnie wprowadzając reformy. W ten sposób zaprzeczył
potrzebie  rewolucji.  Teoria  ta  była  zatem  powtórzeniem  rewizjonizmu  Bernsteina  i  innych
socjaldemokratów. 

Pokojowa  współistnienie między  państwami  o  różnych  systemach  społecznych  zostało
zaproponowane  przez  Chruszczowa  jako  ogólna  linia  polityki  zagranicznej  państwa
socjalistycznego. W ten sposób wypaczył politykę pokojowego współistnienia Lenina z państwami
kapitalistycznymi, co było tylko jednym z aspektów polityki zagranicznej socjalistycznego państwa
proletariackiego  internacjonalizmu.  Chruszczow  podporządkował  wszystkie  inne  rzeczy  swemu
pragnieniu utrzymania pokojowej egzystencji z imperializmem. Uzależnił stosunki i pomoc innym
krajom socjalistycznym  oraz  politykę  pomocy  w  walkach  uciśnionych  narodów  od  wymogów
pokojowego  współistnienia  z  imperialistycznymi  mocarstwami.  Było  to  więc  nic  innego  jak
polityka współpracy z imperializmem. 

Pokojowa konkurencja była teorią, że sprzeczność między imperializmem a socjalizmem zostanie
rozwiązana  poprzez  konkurencję  gospodarczą  między  systemami  kapitalistycznymi  i
socjalistycznymi.  Teoria  ta  odmówiła  zatem  uznania  reakcyjnego  i  wojennego  (napastniczego)
charakteru  krajów  kapitalistycznych.  Stworzyło  to  iluzję,  że  sprzeczność  między  obozem
socjalistycznym i imperialistycznym była nieantagonistyczną sprzecznością, którą można rozwiązać
poprzez pokojowe formy walki. 

Teoria  Chruszczowa  trzech  pokojowych była  więc  pełnoprawną  teorią  rewizjonistyczną,  którą
chciał  narzucić  międzynarodowemu  ruchowi  komunistycznemu.  Była  ukierunkowana  na
budowanie bliskich relacji z imperializmem. W celu realizacji swoich planów i uzyskania akceptacji
imperialistycznych  mocarstw,  Chruszczow jednocześnie  rozpoczął  okrutny  atak  na  Stalina  pod
hasłem kultu jednostki. Aby zburzyć rewolucyjne zasady, na straży których Stalin stał i walczył,
trzeba było zniszczyć wizerunek Stalina wśród rewolucjonistów i mas na całym świecie. Dokonano
tego poprzez kampanię kłamstw i propagandy. 

Wielu  przywódców  partii  komunistycznych  świata  poparło  rewizjonistyczną  linię
Chruszczowistów.  Wielu  prominentnych  przywódców  i  partii  zaczęło  już  przyjmować  linię
rewizjonistyczną w swoich krajach wcześniej. Browder w USA przedstawił już teorie współpracy
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między  socjalizmem  a  kapitalizmem  i  wyprowadził  się  z  międzynarodowego  ruchu
komunistycznego;  Thorez,  przywódca z  Francji,  który nawiązał  bliskie  stosunki z  burżuazją  po
okresie  frontu  antyfaszystowskiego,  w  latach  powojennych  zajął  narodowe  stanowiska
szowinistyczne wobec narodów kolonii  francuskich i stał się sługą francuskiej imperialistycznej
burżuazji; Togliatti z Włoch chciał "zreformować" i "zrestrukturyzować" kapitalizm w socjalizm
poprzez "reformy strukturalne" za pośrednictwem parlamentu. Tak więc te siły rewizjonistyczne,
które nie były wystarczająco krytykowane i pokonane we wcześniejszym okresie, teraz otrzymały
dodatkowe paliwo do działalności. 

W przypadku gdy jednak takie  partie próbowały w jakikolwiek sposób wprowadzić «pokojową
transformację»  za  pośrednictwem  systemu  wyborczego  i  w  przypadku  gdy  takie  wysiłki  w
wystarczającym  stopniu  zagrażały  porządkowi  społecznemu,  były  one  eliminowane  w  wyniku
przewrotów wojskowych i  brutalnych represji,  jak  w Brazylii  (1964),  Indonezji  (1965)  i  Chile
(1973). 

Związek Komunistów Jugosławii, kierowany przez Titę, już w 1948 roku oderwał się od obozu
socjalistycznego.  Chruszczow  jednak  szybko  zaczął  się  z  nim  zaprzyjaźniać.  Większość
pozostałych przywódców również poparła Chruszczowa. W obozie socjalistycznym tylko KPCh i
Albańska  Partia  Pracy  zidentyfikowały  i  uznały  radziecki  rewizjonizm  i  poczyniły  dzielną  i
zdecydowaną obronę marksizmu–leninizmu. 

KPCh pod kierunkiem Mao było w awangardzie tej walki. Po XX zjedzie publikowała ona artykuł
na  temat  historycznych  doświadczeń  dyktatury  proletariatu,  który  podtrzymywał  Stalina  jako
wybitnego marksistę. Gdy walka zaostrzyła się, radzieccy rewizjoniści w czerwcu 1959 r. wycofali
pomoc  techniczną  w  dziedzinie  obronności,  a  w  lipcu  1960  r.  nagle  wycofali  wszystkich
radzieckich ekspertów technicznych, którzy pracowali w Chinach. To samo zrobiono z Albanią. W
kwietniu 1960 r.  KPCh opublikowało artykuły podtrzymujące podstawowe zasady leninizmu na
temat imperializmu, wojny i pokoju, proletariackiej rewolucji i dyktatury proletariatu. Artykuły te
sprzeciwiały się rewizjonistycznym stanowiskom KPZR, nie wymieniając ich z nazwy. 

Rewizjoniści  kontynuowali  jednak  próby  dalszego  usystematyzowania  swojego  stanowiska.
Program przyjęty na XXII Kongresie KPZR, który odbył się w 1961 r. zmienił istotę marksizmu–
leninizmu,  a  mianowicie  naukę  o  rewolucji  proletariackiej,  o  dyktaturze  proletariatu  i  o  partii
proletariatu. Oświadczono, że dyktatura proletariatu nie jest już potrzebna w Związku Radzieckim i
że zmienił się charakter KPZR jako awangardy proletariatu. Kongres rozwinął absurdalne teorie o
"państwie całego narodu" i "partii całego narodu". Na Kongresie Chruszczow rozpoczął otwarty i
publiczny atak na partię  albańską,  a  nawet  wezwał do obalenia jej  przywódcy,  Enwera Hodży.
Sprzeciwiła się temu delegacja KPCh pod przewodnictwem Dżu En–Laja. 

Chruszczow zaczął również zachęcać inne partie komunistyczne do przeprowadzania publicznych
ataków na KPCh. KPCh w końcu zaczęła odpowiadać na niektóre ataki w serii siedmiu artykułów,
które pojawiły się pod koniec 1962 roku i na początku 1963 roku. 

Podsumowanie głównych poglądów KPCh pojawiło się w liście z 14 czerwca 1963 roku, który
został  zatytułowany  jako  „Propozycja  dotycząca  linii  generalnej  międzynarodowego  ruchu
komunistycznego”. Na to odpowiedziała KPZR w liście otwartym do KPCh. Ponieważ cała sprawa
była  już  otwarta,  KPCh  postanowiła  przeprowadzić  debatę  za  pośrednictwem  otwartej  prasy.
Wysunęła  dziewięć  komentarzy  do  listu  otwartego  KPZR  i  wyjaśnił  wszystkie  kwestie  przed
masami. 

Ta walka, która wyszła na jaw w 1963 roku i trwała do 1964 roku, była znana jako Wielka Debata.
Wielka Debata miała ogromne znaczenie historyczne. Była to kompleksowa walka z nowoczesnym
rewizjonizmem. Stanowiła punkt odniesienia dla wszystkich proletariackich sił rewolucyjnych na
całym  świecie.  Był  to  również  naukowy  rozwój  marksizmu–leninizmu,  który  nadał
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międzynarodowemu ruchowi komunistycznemu rewolucyjną linię ogólną na ten okres. To właśnie
dzięki  Wielkiej  Debacie  maoizm  zyskał  akceptację  jako  stopień  nauki  marksistowskiej  w
rewolucyjnych sekcjach międzynarodowego proletariatu. Pokrótce opisaliśmy te wydarzenia w serii
«Jak rozpoznać rewizjonistę?».1

28. Wielka proletariacka rewolucja kulturowa 

Wielka proletariacka rewolucja kulturalna (WPRK) była odpowiedzią marksizmu na przeszkody i
sabotaż  procesu  budowy  socjalizmu  ze  strony  rewizjonistów.  Szczególnie  po  wzroście
rewizjonizmu w Związku Radzieckim, Mao zdał sobie sprawę, że jedno z największych zagrożeń
związanych z przywróceniem kapitalizmu istniało wewnątrz samej partii. Podczas Wielkiej Debaty,
walcząc z  rewizjonizmem, starał  się  znaleźć odpowiedź na pytanie:  jak zapobiec przywróceniu
kapitalizmu? 

Mao po pierwsze podkreślił uznanie potrzeby kontynuowania walki klasowej przez cały okres
społeczeństwa socjalistycznego,  aż do końca,  do komunizmu. Wyjaśnił,  że  zmiana własności
środków produkcji,  czyli  rewolucja  socjalistyczna  na froncie  gospodarczym, sama w sobie  jest
niewystarczająca.  Podkreślił,  że  aby  skonsolidować  rewolucję,  musimy  dokonać  gruntownej
rewolucji  socjalistycznej  na  frontach  politycznych  i  ideologicznych.  I  ta  rewolucja  musi  być
kontynuowana pod dyktaturą proletariatu. 

Innym punktem, który Mao wielokrotnie podkreślał, było to, że aby przeprowadzić tę rewolucję,
konieczne było trzymanie się linii mas i odważne wzbudzanie mas i rozwijanie ruchów masowych
na dużą skalę. W tym celu partia musiałaby polegać, wygrywać i jednoczyć się z masami ludu we
wspólnej walce z wrogami socjalizmu. W ten sposób Mao wyraźnie zauważył, że szeroki udział
mas  był  niezbędnym  warunkiem  wstępnym,  aby  zapobiec  przywróceniu  kapitalizmu.
Wynikało to z doświadczenia Mao, że to rewizjoniści z kierownictwa samej partii byli głównymi
elementami doprowadzającymi do przywrócenia kapitalizmu. 

Nominalnie rewolucja kulturalna rozpoczęła się w 1962 na X plenum KC. W rzeczywistości jednak
rozwój  demokratycznych  stosunków  społecznych  był  hamowany  przez  biurokratyzm  partyjny,
którego  adwokatem  był  Liu  Shaoqi  (ówczesny  przewodniczący  ChRL).  W  rzeczywistości
biurokracja partii,  pod kontrolą Liu,  zaczęła krytykować Mao. Odpowiedź na to pojawiła się w
prasie szanghajskiej  w 1965. To było to, co Mao później nazwał "sygnałem" dla WPRK, który
rozpoczął  napływ  krytyki  biurokracji  partyjnej,  wspierającej  linię  Mao  w  mediach  i  kulturze.
Pojawiły się również żądania samokrytyki ze strony głównych winowajców. Partyjna biurokracja
zrobiła  jednak wszystko,  co  w jej  mocy,  aby zapobiec  temu ruchowi,  który  osiągnął  charakter
masowy. 

Wreszcie KC pod kierownictwem Mao, wydał okólnik 16 maja 1966 r., rozwiązał "Grupę Pięciu"
pod zarzutem sabotażu i utworzył nową "Grupę Rewolucji Kulturowej" bezpośrednio pod Stałym
Komitetem Politbiura. Ten okólnik z 16 maja wezwał do krytyki i przełamania oporu rewizjonistów,
zwłaszcza  tych  w  partii.  Akcja  ta  doprowadziła  do  faktycznej  inicjacji  WPRK  i  uczyniła  ją
masowym zjawiskiem z udziałem milionów ludzi. 

Zasadniczym aspektem rewolucji kulturalnej było praktyczne wdrożenie linii masowej. Jej celem
było nie tylko wyeliminowanie elementów wrogo nastawionych do socjalizmu, ale umożliwienie
klasie  robotniczej  „sprawowania  przywództwa  we  wszystkim”,  „sprawowania  kontroli  nad
polityką” oraz do zapewnienia, że każdy, kto służy jako urzędnik, powinien pozostać jednym ze
„zwykłych  ludzi”.  Aby  osiągnąć  te  cele,  konieczne  było  rozpoczęcie  ofensywy  przeciwko

1 https://instytut-marksa.org/?p=457  https://instytut-marksa.org/?p=464
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burżuazyjnej ideologii w taki sposób, aby masy były aktywnie zaangażowane. 

Podczas Wielkiej Debaty wiele sił rewolucyjnych zgromadziło się wokół KPCh kierowanej przez
Mao, ale to głównie podczas rewolucji kulturalnej siły te na całym świecie pogodziły się z tym, że
to maoizm może dostarczyć odpowiedzi na problemy Światowej Rewolucji Socjalistycznej. WPRK
pokazała,  że  marksizm  był  odpowiedzią  na  problem  restauracji  kapitalizmu.  Ten  postęp  w
marksizmie doprowadził do konsolidacji licznych grup rewolucyjnych i partii na całym świecie w
oparciu  o  marksizm–leninizm–maoizm  oraz  rozpoczęcie  rewolucyjnych  walk  pod  ich
przywództwem. 

Mao ostrzegł jednak: 

Obecna  Wielka  Proletariacka  Rewolucja  Kulturalna  jest  dopiero  pierwszą;  w
przyszłości będzie ich znacznie więcej. Kwestia tego, kto wygra rewolucję, może być
rozstrzygnięta  tylko  w  długim okresie  historycznym.  Jeśli  sprawy nie  są  właściwie
zarządzane,  możliwe  jest,  aby  przywrócenie  kapitalizmu  odbyło  się  w  dowolnym
momencie w przyszłości. 

Słowa Mao okazały się prorocze w krótkim czasie. Najpierw w 1971 roku Lin Piao,  ówczesny
wiceprzewodniczący,  podjął  spisek  w  kontakcie  z  rewizjonistami,  aby  przejąć  władzę  poprzez
zamordowanie  Mao  i  wojskowy  zamach  stanu.  Zostało  to  udaremnione  przez  czujność
rewolucjonistów w partii. Lin Piao zginął podczas próby ucieczki do ZSRR. 

Potem  jednak  rewizjoniści  pokroju  Denga  Xiaopinga  zostali  rehabilitowani.  Wykorzystali  oni
chorobę Mao i zamieszanie z tym związane do przechwycenia części aparatu państwowego ChRL.
Przygotowywali  się  do  rozprawienia  się  z  rewolucyjną  linią  maoistów  chińskich,  z  rewolucją
kulturalną, z socjalizmem i demokracją. Swój cel osiągnęli po śmierci Mao w 1976. 

Ten  zamach  stanu  i  restauracja  kapitalizmu  w  żaden  sposób  nie  unieważnia  doniosłych
wniosków rewolucji kulturowej. Przeciwnie, w pewnym sensie potwierdza to nauki Mao na
temat  natury  społeczeństwa  socjalistycznego  i  potrzeby  kontynuowania  rewolucji  pod
dyktaturą proletariatu. Rewolucja kulturowa jest narzędziem naukowym opracowanym w walce z
restauracją  kapitalizmu i  w teoretycznej  walce  o  rozwój  marksizmu–leninizmu–maoizmu.  Jego
naukowa  waga  została  pokazana  w  praktyce  rewolucji  chińskiej.  Udowodniono  również  jego
skuteczność jako broni mobilizującej ogromne masy w walce z niebezpieczeństwem odbudowy
kapitalizmu  w  kraju  socjalistycznym.  Jednak,  żadna  broń  nie  może  zapewnić  ostatecznego
zwycięstwa. Tak więc fakt, że kapitaliści osiągnęli tymczasowe zwycięstwo, w żaden sposób nie
umniejsza obiektywnej prawdy o konieczności i skuteczności tej broni w walce o socjalistyczne
budownictwo i obronę socjalizmu. 

WPRK  jest  jednym  z  czołowych  wkładów  marksizmu–leninizmu–maoizmu  w  arsenał
międzynarodowego proletariatu. Stanowi ona na tyle istotny wkład, że w zasadzie zmienia definicję
marksisty, którą kiedyś przedstawił Lenin: 

Marksistą jest ten, kto uznaje walkę klas i dyktaturę proletariatu. 

Dziś, na etapie marksizmu–leninizmu–maoizmu należy mówić: 

Marksistą  jest  ten,  kto  uznaje  walkę  klas,  dyktaturę  proletariatu  oraz  ciągłość
rewolucyjnej walki klasowej w okresie socjalizmu. 

29. Po śmierci Mao 

Późne lata 60. – okres WPRK i ustanowienie maoizmu jako nowego etapu marksizmu–leninizmu –
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były  okresem rewolucyjnego fermentu w wielu  częściach świata.  Trwała wojna rewolucyjna w
Indochinach (obszar  obejmujący Wietnam,  Kambodżę i  Laos).  Wojna  ta  zadała  ogromne ciosy
imperializmowi  amerykańskiemu,  nieograniczona  potęga  wojskowa  Wall  Street  okazała  się
bezradna  wobec  cieszących  się  poparciem mas  ludowych  rewolucyjnych  rządów.  Jednocześnie
rewolucjoniści  zerwali  z  nowoczesnym  rewizjonizmem  rozpoczynając  walki  zbrojne  pod
kierunkiem maoizmu w wielu częściach świata – na Filipinach i Indiach są one kontynuowane do
dzisiaj. 

Wojny  indochińskie,  zaostrzenie  walk  w  Trzecim Świecie  i  WPRK były  jednymi  z  głównych
czynników ogromnego  rozwoju  studentów i  ruchów  antywojennych  w całym kapitalistycznym
świecie pod koniec lat sześćdziesiątych. Bunt studentów w Paryżu w maju 1968 r. był najbardziej
znaczącą, ale tylko jedną z fal buntu studentów, począwszy od USA do Włoch, a nawet Polski,
Czechosłowacji  i  Jugosławii.  Miał  również  wpływ  na  ruchy  studentów  w  różnych  częściach
Trzeciego Świata. W tym samym czasie protesty przeciwko wojnie w Wietnamie zaczęły się łączyć
w  USA  i  innych  częściach  świata  z  masowymi  ruchami  pokojowymi  przeciwko  wojnie  i
nuklearnemu wyścigowi zbrojeń w dużych miastach Europy. Po ruchu studentów nastąpił również
znaczny wzrost zmagań klasy robotniczej w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza we Włoszech i
Francji. 

W połowie lat 70. doszło do ostatecznego obalenia wielu reżimów kolonialnych po długich wojnach
partyzanckich. W ten sposób USA i ich marionetki zostały wyrzucone z Wietnamu, Kambodży i
Laosu w 1975 roku.  W Afryce  w tym okresie  powstały  republiki  Mozambiku,  Angoli,  Etiopii,
Konga i  Beninu.  Jednak większość  z  tych  krajów została  przejęta  jako  marionetki  lub  satelity
socjalimperialistów. 

W  latach  80.  zaostrzyły  się  wszystkie  podstawowe  sprzeczności  i  jeszcze  bardziej  osłabł
imperializm. W szczególności kolonie i półkolonie nadal były miejscami rewolucji. Kontynuowano
zmagania partyzanckie w Zimbabwe, Nikaragui,  Erytrei  i innych krajach.  W Peru w 1980 roku
rozpoczęła się wojna ludowa. 

Epokowe  znaczenie  zmagań  narodów  kolonii  i  półkolonii  było  takie,  że  na  zawsze  zmieniło
charakter stosunków między imperializmem i uciskanymi narodami. Zarówno wojna w Wietnamie,
jak i w Afganistanie dowiodły, że nawet supermocarstwo nie może opanować małego i słabego
kraju. Prawda ta została jeszcze bardziej jaskrawo wydobyta w latach 90. w licznych miejscach, w
których siły pokojowe ONZ próbowały interweniować. Somaliland, który był kontrolowany przez
wiele lat bez większych trudności przez brytyjskich i włoskich kolonizatorów, w latach 90. stał się
Somalią, gdzie tysiące amerykańskich i innych żołnierzy zostało zmuszonych do wycofania się w
hańbie, na skutek powstania ludowego. 

Od czasu upadku biurokratycznych reżimów w Europie Wschodniej i różnych republikach byłego
Związku Radzieckiego, tam też panuje ciągły kryzys rewolucyjny. Nawet w zachodnich krajach
imperialistycznych  nasilenie  kryzysu  doprowadziło  do  nasilenia  sprzeczności  między  pracą,  a
kapitałem oraz powtarzających się fal zmagań strajkowych przez przemysłową klasę robotniczą. 

Mówiąc  dziś  o  marksizmie–leninizmie–maoizmie  nie  sposób  pominąć  szóstego  wielkiego
nauczyciela ideologii proletariackiej obok Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina i Mao. Osobą tą jest
Abimael  Guzman,  znany  szerzej  jako  Przewodniczący  Gonzalo.  Stał  on  na  czele  Świetlistego
Szlaku (tak naprawdę organizacja nazywała się Komunistyczną Partią Peru, nazwa Świetlisty Szlak
jest  terminem operacyjnym nadanym jej  przez służby Peru, ale żeby nie komplikować wywodu
pozostaniemy przy niej), rewolucyjnej organizacji komunistycznej, która rozpoczęła w 1980 roku
Długotrwałą  Wojnę  Ludową  o  wyzwolenie  mas  ludowych.  W kontekście  doświadczeń  wojny
ludowej  w  Peru  należy  wyłożyć  w  jaki  sposób  marksiści  peruwiańscy  rozwinęli  marksizm–
leninizm–maoizm  i  podsumowali  wszystkie  dotychczasowe  doświadczenia  międzynarodowego
ruchu robotniczego. 
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Przede wszystkim Przewodniczący Gonzalo dokonał podsumowania wszystkich dotychczasowych
doświadczeń  światowej  rewolucji.  Szczególny  nacisk  położono  na  kwestię  Chin  Ludowych  i
Przewodniczącego Mao Zedonga. Zrobiono tak dlatego, że dotychczas (jak na lata 80. XX wieku)
nikt  nie  dokonał  podsumowania  doświadczenia  budownictwa  socjalistycznego  w Chinach  oraz
myśli politycznej jaka temu wydarzeniu przyświecała. Konieczne było zbadanie zależności między
tym, co dotychczas nazywano “myśl Mao Zedonga" a marksizmem–leninizmem. Wydawałoby się z
dzisiejszej  perspektywy oczywiste,  że  w  Chinach  sukcesywnie  realizowano  założenia  ideologii
proletariackiej  w takim stopniu jakim była ona  wówczas  rozwinięta,  a  także marksiści  chińscy
dążyli właśnie do ideologicznego rozwinięcia marksizmu–leninizmu. Jednak po śmierci Mao doszło
do kolejnego rozłamu w ruchu komunistycznym, czego konsekwencją było przejęcie władzy przez
klikę Hua Guofenga a następnie Denga Xiaopinga.  Wówczas osamotniona Albania jako jedyne
państwo  na  świecie  dążące  do  komunizmu  dokonała  z  inicjatywy  Enwera  Hodży  potępienia
dorobku Komunistycznej Partii Chin. Hodża wbrew swoim poprzednim deklaracjom zachował się
dogmatycznie i obwołał Mao przedstawicielem kontrrewolucji twierdząc, iż ówczesne zmiany w
Chinach  były  po  prostu  efektem  błędnej  budowy  partii  oraz  jej  niezgodnego  z  marksizmem–
leninizmem funkcjonowania wśród mas. Był to oportunizm w słowach i czynach, a sam Hodża
przyznał, iż jednym z głównych powodów odrzucenia przez niego myśli politycznej KPCh była
koncepcja  Trzech  Światów.  Co  jednak  jest  szczególnie  oburzające,  Hodża  zauważył,  iż  nie
interesuje  go  czy  ta  teoria  była  dziełem  Mao,  Hua  Guofenga  czy  Denga,  gdyż  wszyscy  oni
reprezentują  narodową burżuazję.  Światowy ruch komunistyczny zadrżał  wówczas w posadach,
gdyż  ideologia,  która  przyświecała  ruchom  narodowowyzwoleńczym  w  wielu  krajach  post–
kolonialnych w trakcie zimnej wojny (m.in. W Kampuczy, na Filipinach, ale też która w pewnym
stopniu  inspirowała  wydarzenia  maja  ‘68  roku)  została  zaatakowana  i  uznana  za
antymarksistowską.  Zagrożenie  dla  rewolucji  komunistycznej  na  świecie  zostało  oprócz
nowoczesnego rewizjonizmu radzieckiego poszerzone o dogmatyczny i oportunistyczny hodżyzm.
Zadaniem marksistów na całym świecie było wówczas odrzucenie tego oszczerczego ataku na myśl
Przewodniczącego Mao i  wykazanie,  iż  dzisiejszą ideologią inspirującą masy ludowe na całym
świecie jest właśnie myśl Mao Zedonga. 

Poważnym  problemem,  który  stał  przed  ruchem  komunistycznym  było  obalenie  socjalizmu  w
Chinach.  Potencjał  nauki  rewolucyjnej  jaka  płynęła  z  Chin  w  czasie  rządów  Mao  Zedonga
zakończył się i od tej pory KPCh i Chiny stanowiły jedynie materiał do krytycznej analizy, nie do
czerpania  stamtąd  wzorców  do  naśladowania.  W  1982  roku  w  Chinach  doszło  do  reformy
konstytucyjnej,  a  Deng  Xiaoping  określił  w  niej  jako  przewodnią  myśl  polityki  chińskiej
marksizm–leninizm–myśl Mao Zedonga, z naciskiem na to ostatnie,  uznając, że odpowiada ona
realiom chińskim. Wszystkie te czynniki sprawiły, że obrona dotychczasowego dorobku marksizmu
wymagała syntezy i podsumowania. A wraz z narastającą sytuacją rewolucyjną w Peru, Świetlisty
Szlak stał się organizacją, która podjęła się tego zadania. 

Rewolucyjne doświadczenie mas peruwiańskich doprowadziły do nowego etapu w historii ruchu
robotniczego.  Po  pierwsze,  na  fali  wojny  ludowej  w  Peru  powstała  nowa  międzynarodówka
komunistyczna – Revolutionary Internationalist  Movement (RIM). Wspierała ona i propagowała
walkę rewolucyjną w Peru, a także broniła dorobku teoretycznego osiągniętego przez chińskich i
peruwiańskich  marksistów.  Wkład,  jakiego  dokonali  ci  drudzy  określany  jest  dziś  jako  Myśl
Przewodniczącego Gonzalo (Gonzalo Thought).  Bez marksizmu–leninizmu–maoizmu nie można
wyobrazić sobie Myśli Gonzalo, ponieważ jest ona twórczym zastosowaniem MLM do konkretnej
peruwiańskiej rzeczywistości. 

Myśl przewodnicząca jaką był maoizm, osiągając jakościowy skok o decydującym znaczeniu dla
partii i rewolucji, przekształciła się w Myśl Gonzalo, wyznaczając w ten sposób kamień milowy w
życiu partii. Nie znaczy to, że maoizm zniknął z ruchu proletariackiego, albo że Komunistyczna
Partia Peru odrzuciła go – oznacza to jedynie, że Myśl Gonzalo stała się kolejnym trzonem teorii
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rewolucyjnej, którą komuniści peruwiańscy stosowali w praktyce. 

Gonzalo poruszając temat ekonomii marksistowskiej dokonał szczególnego objaśnienia tego, czym
jest  kapitalizm  biurokratyczny  i  jaką  rolę  on  pełni  w  kwestii  Trzeciego  Świata.  Jak  wiemy,
Przewodniczący Mao wykazał, iż w procesie rozwoju kapitalizmu biurokratycznego, narodowa i
średnia  burżuazja  uciskane  są  przez  burżuazję  kompradorską,  a  także  bankierów,  magnatów  i
właścicieli ziemskich. Bierze się to m.in. stąd, że kapitalizm biurokratyczny występuje w krajach
półfeudalnych  i  półkolonialnych,  gdzie  stosunki  ziemiańskie  i  feudalne  nie  zostały  w  pełni
zniesione,  a  rozwój  sił  wytwórczych  blokowany  jest  przez  kolonizatorów  i  wielką  burżuazję.
Prowadzi  to  do  wyzysku  już  nie  tylko  proletariatu,  ale  też  drobnomieszczaństwa,  oczywiście
chłopstwa i  właśnie średniej  burżuazji.  Przewodniczący Gonzalo opierając się  na dorobku Mao
Zedonga  wyjaśnił  w  jaki  sposób  imperializm,  biurokracja  i  półfeudalizm  są  ze  sobą  ściśle
powiązane i tworzą kapitalizm biurokratyczny. Ten model formacji ekonomiczno–społecznej łączy
kapitalizm monopolistyczny z  władzą  państwową prowadząc  do sytuacji,  w której  jakakolwiek
próba  zmiany  tego  systemu  nie  jest  możliwa  bez:  odrzucenia  wpływów  imperialistycznych,
zniszczenia  istniejącego  państwa,  dogłębnych  reform ekonomicznych  w oparciu  o  zakończenie
ucisku klas wcześniej wspomnianych. Jak wykazali to Mao Zedong i Gonzalo, nie jest to możliwe
bez  przeprowadzenia  rewolucji  nowodemokratycznej  i  ustanowienia  Ludowej  Republiki
Nowodemokratycznej.  Następnie  państwo  to  miało  zostać  przekształcone  na  drodze  rewolucji
socjalistycznej w republikę socjalistyczną. 

Teoretycy  Świetlistego  Szlaku  wskazali,  że  rozwój  gospodarczy  państw  kapitalizmu
monopolistycznego ma swoją własną specyfikę. Opiera się on głównie na wpływach gospodarczych
metropolii kontrolującej półkolonię. Ekspansja biurokratycznego kapitalizmu zmierza do procesu
uprzemysłowienia i generuje przemysł bardziej zależny od imperializmu (w wypadku Peru – od
USA), a także większy udział państwa, zwłaszcza w tych gałęziach przemysłu, które są uważane za
podstawowe i  wydobywcze.  W ten  sposób państwo staje  się  motorem podtrzymującym proces
gospodarczy i odgrywa główną rolę w bankowości, finansach i handlu. Rozwój tego systemu pod
pieczą imperializmu to właśnie ten proces ekspansji. Prowadzi on do kryzysu gospodarczego, który
wchodzi  w  skład  kryzysu  światowego.  Kryzys  jest  w  istocie  wynikiem  ekspansji  rozwoju
kapitalistycznego w kraju półfeudalnym i półkolonialnym. Nie jest wynikiem procesu niszczenia
półfeudalizmu,  ale  jego  ewolucji  i  nie  jest  wynikiem wyzwolenia  kraju  spod  imperialistycznej
dominacji, ale pogłębiania się systemu półkolonialnego. Pod koniec lat 70. XX wieku taki kryzys
dotknął mocno Peru i jego odpowiednia analiza pozwoliła marksistom peruwiańskim na wysnucie
odpowiednich  wniosków.  Gonzalo  słusznie  zauważył,  że  w  obliczu  takiego  kryzysu  to  sektor
prywatny w gospodarce,  a  także tworzenie nowych miejsc pracy zwiększających wyzysk klasy
robotniczej  stają  się  czynnikami  ożywiającymi  gospodarkę.  Jest  to  jednak  jak  w  wypadku
rozwiniętych państw kapitalistycznych – proces cykliczny. Różnica polega na tym, że po kryzysie
umacnia  się  system  kapitalizmu  biurokratycznego,  a  nie  dochodzi  do  znaczącego  rozwoju  sił
wytwórczych i wzrostu gospodarczego. Kryzysy te stale prowadzą do pogorszenia się warunków
materialnych ludzi, a każdy następny przewyższa poprzedni. 

Dzięki analizie zmian, jakie nastąpiły w Chińskiej Republice Ludowej po śmierci Mao Zedonga,
Komunistyczna  Partia  Peru  słusznie  wskazała,  że  na  świecie  dwoma  największymi  ośrodkami
nowoczesnego rewizjonizmu są Chiny i Związek Radziecki. Ujawnili oni również fakt, że Albania
pod  przywództwem  Ramiza  Alii  stała  się  ośrodkiem  dogmatycznego  i  oportunistycznego
rewizjonizmu. Wskazali oni wbrew machinacjom chińskich rewizjonistów, że myśl Mao Zedonga
weszła już w taki etap rozwoju, że należy nazwać ją trzecim kamieniem milowym po marksizmie i
leninizmie, a także że nie jest to koncepcja do zastosowania tylko na użytek chiński, lecz że – i to
kluczowe z dzisiejszej perspektywy – to nowy prąd rewolucyjny, który mobilizuje masy całego
świata do walki ludowej o komunizm. 

Ta mobilizacja już nastąpiła:  w Peru, Indiach,  Turcji i  na Filipinach. Porusza ona milionowymi
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masami  proletariatu,  jesienią  2020  mieliśmy  tego  praktyczny  przykład  w  postaci  przeszło  200
milionowego  strajku  chłopskiego  na  subkontynencie  indyjskim.  W  czasach,  gdy
drobnomieszczańscy filistrzy w krawatach wieszczą śmierć wielkiej narracji i meta–grę subkultur,
obserwowaliśmy ruch  klasowy o  liczebności  większej  niż  (prawdopodobnie)  liczba  wszystkich
Europejczyków za życia Marksa i Engelsa. 

Głównym  źródłem  wzrostu  ich  siły  jest  poprawność  nauki  marksizmu–leninizmu–maoizmu.
Łańcuch głównych wydarzeń historycznych w ciągu ostatnich 30 lat potwierdził większość ocen
maoizmu.  Maoizm,  nazywany  też  antyrewizjonistycznym  marksizmem–leninizmem  pozostaje
najlepszym  narzędziem  w  rękach  międzynarodowego  proletariatu  i  uciskanych  narodów  do
formułowania i wdrażania programu rewolucji we własnych krajach. 

Międzynarodowy  ruch  przechodzi  proces  zwycięstwa–porażki–zwycięstwa  na  drodze  do
ostatecznego zwycięstwa w Światowej  Rewolucji  Socjalistycznej.  Postęp społeczny odbywa się
krętymi ścieżkami. Ludzie raz wygrywają z przyrodą, a kiedy indziej są przez nią zmiatani, to samo
toczy się na polu klas. Jedne się rozwijają i w trudzie niszczą te zastane. Rewolucja nie ma nazwisk,
nie przylega do jednostek. Klęska jednej postaci, jednego kraju, jednej rewolucji, nie jest granicą,
ale  przejściem do  następnego  aktu.  Po  nocy  wstaje  słońce,  a  jego  promienie  wytyczają  nowy
świetlisty szlak. 

I tak, aż do komunizmu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instytut Marksa, Marzec 2021 r.
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28.1. Wkład poszczególnych Etapów Marksizmu.
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28.6. Analiza imperializmu według W. Lenina.

61



28.7. Budownictwo socjalistyczne. Dwa poglądy: oportunistyczny i ultralewicowy.
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28.8. Charakterystyka Trockizmu.
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28.9. Założenia Mao Zedonga w teorii partii maoistowskiej.
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28.10. Główne kierunki filozoficzne twierdzeń Mao Zedonga.
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28.11. Chińskie doświadczenia w budownictwie socjalistycznym.
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28.12. Walka Mao Zedonga z rewizjonizmem Chruszczowa.
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28.13. Główne zagrożenia według Marksizmu - Leninizmu – Maoizmu.
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28.14. Powstanie i rozwój Marksizmu - Leninizmu - Maoizmu.
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