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Wprowadzenie – słowo o filozofii, 
państwie i prawie

1. Filozofia marksistowska

W przeciwieństwie do wielu innych nauk, marksizm pretendował do nauki nie 
tylko objaśniającej świat, lecz także zdecydowanie dążącej do jego zmiany. Mar-
ksizm rozwijał koncepcje zarówno w filozofii, jak i socjologii, ekonomii, a także 
w obrębie innych jeszcze nauk, które dotyczyły człowieka. Filozoficzną podstawą 
marksizmu był materializm dialektyczny, na który składały się dwa elementy:
1) materializm filozoficzny – świat jest materialny i istnieje prymat materii 

nad świadomością. Świat ustawicznie się rozwija zgodnie z prawami ruchu 
tkwiącymi w materii i nie istnieje żaden duch, który warunkowałby ten ruch. 
Prawa tego ruchu materialnego świata są poznawalne, a więc można przewi-
dzieć bieg zdarzeń i finał owego ruchu;

2) metoda dialektyczna – zaczerpnięta od Hegla1, przeniesiona została na grunt 
materializmu. Świat znajduje się w stanie stałego ruchu i zmierza do form 
coraz doskonalszych, wyższych, zaś dialektyczną podstawą tego ruchu jest 
przezwyciężanie sprzeczności gospodarczych i w efekcie społecznych, a co za 
tym idzie – walka klas. Walka klas jest siłą napędową rozwoju społeczeństw 
i przechodzenia do coraz wyższych form bytu społeczeństw.
Teoria klas i walk klasowych była ważną częścią marksizmu. Od czasów roz-

padu społeczeństw wspólnoty pierwotnej istniały już zawsze tylko społeczeństwa 
złożone z klas antagonistycznych: wyzyskiwanych i wyzyskiwaczy (systemy nie-
wolnicze, feudalne, burżuazyjne). Antagonistyczne klasy walczą ze sobą, w koń-
cu zawsze musi zwyciężyć klasa wyzyskiwana i wówczas następuje przejście do 

1  G. W. F. Hegel (1770–1831) – filozof niemiecki, czołowy przedstawiciel klasycznej filozofii 
niemieckiej, twórca idealizmu racjonalistycznego i dialektycznego. Idealizm: idea (duch, rozum) 
poprzedza świat materialny. Dialektyka heglowska: Hegel ideę ujmował w ruchu, w walce; źród-
łem rozwoju idei (ducha, rozumu) są starcia sprzeczności i ich przezwyciężanie. Przezwyciężanie 
sprzeczności jest źródłem rozwoju idei (ducha, rozumu). Marks dialektykę heglowską przeniósł 
na grunt materializmu. 
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wyższej formacji ekonomiczno-społecznej, ale w dalszym ciągu antagonistycznej 
i z nadal toczącą się walką klas.

Podstawą wszelkiego rozwoju są siły wytwórcze, czyli warunki ekonomicz-
ne. Nad ową bazą ekonomiczną tworzona jest nadbudowa, której najważniejszą 
częścią jest państwo – aparat państwowy. Co to jest państwo? „Państwo – to nic 
innego jak machina do dławienia jednej klasy przez drugą”1. Państwo to aparat 
ucisku (przymusu) jednej klasy nad drugą, umożliwiający wyzyskiwaczom wy-
zysk wyzyskiwanych. Panujący wyzyskiwacze tworzą prawo. Prawo to wyraz woli 
klasy panującej, przyjmujący formę ustaw i innych aktów2.

W przeciwieństwie do koncepcji Hegla, takie czynniki jak prawo i wymiar 
sprawiedliwości dla Marksa nie łagodziły bynajmniej sprzeczności w społeczeń-
stwie; przeciwnie – państwo i prawo nasilały sprzeczności, głównie przez usank-
cjonowanie własności prywatnej. W komunizmie to wszystko przecież zniknie 
– nie będzie klas, nie będzie państwa, nie będzie prawa.

Ostatnią w dziejach ludzkości antagonistyczną epoką jest system gospodarczy 
kapitalistyczny (baza) i towarzyszący mu burżuazyjny system społeczny z bur-
żuazyjnym państwem (nadbudowa). Klasa panująca to oczywiście burżuazja, 
a prawo to wyraz woli burżuazji jako klasy panującej. W wyniku toczącej się 
walki klasowej między wyzyskiwanym proletariatem a kapitalistami zwycięży 
oczywiście proletariat. Obali on panowanie burżuazji, zburzy burżuazyjny aparat 
ucisku jednej klasy nad drugą, czyli państwo burżuazyjne, zlikwiduje istniejące 
dotychczas prawo (wolę burżuazji) i – po okresie przejściowym – wprowadzi 
wszystkich do raju społecznego, gdzie – docelowo – nie będzie klas, nie będzie 
więc w ogóle państwa. Ten raj nazywa się komunizmem. Skoro zaś prawo to wy-
raz woli klasy panującej, a w raju-komunizmie nie będzie klas, to czy oznacza to, 
że nie będzie prawa? Owszem, nie będzie, chociaż marksiści formułowali tę ideę 
tylko we wczesnej fazie rozwoju ideologii oraz tworzenia radzieckiego państwa; 
później tego nie akcentowali. Zatem nasuwa się drugie pytanie: czy w komuni-
zmie nie będzie też władzy? Władza będzie, to będzie władza proletariatu, a po-

1  W. Lenin, Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (listopad 1918 r.), [w:] W. Lenin, Dzieła 
wybrane, t. 3, Warszawa 1978, s. 557–558.

2  „Prawo w Polsce Ludowej jest zespołem wyposażonych w moc egzekutywną państwa norm, 
będących narzędziem walki rządzącej w Polsce olbrzymiej większości narodu, szerokich mas lu-
dowych, a to robotników, podstawowych mas chłopskich i pracującej inteligencji, dla utrzymania 
w ryzach klasy wyzyskującej i jej zwolenników, utrwalenia dotychczasowych zdobyczy Polski Lu-
dowej i przyspieszenia Jej marszu ku Socjalizmowi. (…) Wykładnia ustaw powinna pamiętać o celu 
prawa, a celem tym jest zachowanie praworządności socjalistycznej, obrona interesów robotników, 
podstawowych mas chłopskich i pracującej inteligencji” – uchw. pełnego składu Izby Karnej SN 
z 14.3.1950 r. (KO 46/50, PiP 1950, z. 7, s. 146–147).
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czątkowo będzie miała postać dyktatury proletariatu. Czy więc władza będzie, ale 
nie będzie prawa? Jeśli tak, to byłaby to władza oparta na sile, a nie na prawie… 
Tego już marksiści nie rozwijali.

Nie będzie więc państwa, nie będzie prawa, ale będzie partia komunistyczna, 
która nawet w komunizmie nie umrze1.

Według Marksa likwidacja klas społecznych oraz uspołecznienie środków 
produkcji spowodują, że antagonizmy staną się niemożliwe, a organy władzy po-
litycznej staną się zbędne. W rezultacie zniknie rozdział między prywatną a pub-
liczną funkcją jednostki2. Myśli Marksa pragmatycznie rozwijał i modyfikował 
Lenin3. W koncepcjach wodza rewolucji „państwo uzbrojonych robotników” było 
dla proletariatu niezbędne nie w interesie wolności, lecz w celu zgniecenia swych 
wrogów, a więc musiało to być państwo potężne, a niewiele wcześniej wygłaszane 
poglądy o państwie bez armii i policji natychmiast trzeba było włożyć do lamusa. 
Państwo musiało być tak silne, by zdusić opór klas posiadających, aby „zburzyć 

1  Zob. N. Reich, [w:] N. Reich, H. C. Reichel, Einführung in das sozialistische Recht, München 
1975, s. 25. 

2  D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, 
Wrocław 2004, s. 145. 

3  Włodzimierz Ilicz Lenin, właśc. Uljanow (1870–1924), ur. w Symbirsku (w czasach ZSRR 
zmieniono na Ulajnowsk) nad górną Wołgą w rodzinie nauczyciela – gubernialnego inspektora 
oświaty, zmarłego na wylew krwi do mózgu w wieku 55 lat. Włodzimierz uczęszczał do tej samej 
szkoły, co A. Kiereński, późniejszy premier Rządu Tymczasowego, obalonego przez bolszewików 
 Lenina w listopadzie 1917 r. Kilka miesięcy przed maturą Włodzimierza jego starszy brat Aleksandr 
zasiadł na ławie oskarżonych – ramię w ramię ze starszym bratem Józefa Piłsudskiego – Bronisławem 
Piłsudskim. Oskarżeni byli o przygotowanie zamachu na cara; brat Włodzimierza został skazany na 
karę śmierci i wyrok wykonano. Nie przeszkodziło to Włodzimierzowi zostać przyjętym na studia 
prawnicze na Uniwersytecie w Kazaniu, ale już kilkanaście tygodni po rozpoczęciu studiów został 
relegowany za aktywne wystąpienia antycarskie na Uniwersytecie. W podjętych staraniach o przy-
wrócenie na studia pomagał Włodzimierzowi Fiodor Kiereński, kolega zmarłego Uljanowa i ojciec 
Aleksandra Kiereńskiego. Włodzimierz został przyjęty na Uniwersytet w Petersburgu, ale tylko w try-
bie eksternistycznym. Studia ukończył, potem niższy stopień aplikacji adwokackiej, co pozwalało 
na samodzielne prowadzenie prostszych spraw. Wówczas jednak działał już w Petersburgu w mar-
ksistowskich kółkach rewolucyjnych i wkrótce poświęcił się tylko działalności rewolucyjnej. Wtedy 
poznał Nadieżdę Krupską, z którą pozostał do końca życia, mimo dłuższego związku także z Inessą 
Armand (zob. rozdz. III § 2). W 1895 r. aresztowany po raz pierwszy, zesłany, po zwolnieniu wy-
jechał na emigrację. W 1903 r. w Londynie po rozłamie SDPRR na bolszewików i mienszewików 
został faktycznym przywódcą bolszewików i wkrótce niekwestionowanym autorytetem. Po rewo-
lucji lutowej 1917 r. z pomocą służb specjalnych niemieckich udał się ze Szwajcarii przez Niemcy, 
Skandynawię do Piotrogrodu, gdzie w listopadzie bolszewicy obalili Rząd Tymczasowy Kiereńskiego. 
Lenin stanął na czele nowego rządu – bolszewickiej Rady Komisarzy Ludowych. Kierował dalszym 
biegiem rewolucji i wojny domowej. Ciężko ranny w zamachu (1918) stopniowo podupadał na zdro-
wiu. Niesamodzielny pracował jeszcze przy pomocy żony Nadieżdy. Zmarł 21.1.1924 r. w Gorkach 
pod Moskwą. 



4

Wprowadzenie – słowo o filozofii, państwie i prawie

wszystko, co dotychczas zabezpieczało i ochraniało własność prywatną”, aby do-
konać „despotycznych wtargnięć w prawo własności”. „Proletariat użyje swego 
panowania politycznego na to, by krok za krokiem wyrwać z rąk burżuazji cały 
kapitał, scentralizować wszystkie narzędzia produkcji w ręku państwa, tzn. w rę-
ku zorganizowanego jako klasa panująca proletariatu”1.

Treść pojęcia dyktatury proletariatu ulegała zmianie także w ujęciu samego 
Lenina, podobnie jak ewoluowały jego rozmaite inne koncepcje. Nic to zresztą 
dziwnego, skoro około ćwierć wieku działalności wodza przypadało na bardzo 
zróżnicowane sytuacje polityczno-prawne – od czasów carskiego samodzierża-
wia, poprzez rewolucję 1905 r. z jej konsekwencjami, wojnę światową, wydarzenia 
1917 r., aż po zdobycie władzy i wojnę domową, w końcu NEP. Tak więc w na-
pisanej tuż przed październikiem 1917 r. broszurze „Państwo i rewolucja” Wło-
dzimierz Ilicz pisał o dyktaturze proletariatu jako „władzy nie dzielonej z nikim 
i opartej bezpośrednio na sile zbrojnej mas”2. Konsekwencją poglądu, iż prawo 
to wyłącznie wyraz woli klasy panującej, było stanowisko, zgodnie z którym zor-
ganizowana klasa panująca nie jest niczym związana – ona ustanawia dyktaturę. 
W 1920 r. różnica między dyktaturą klas wyzyskiwaczy a dyktaturą proletariatu 
jest – w koncepcji Lenina – przede wszystkim ilościowa: „Oto zasadnicza różni-
ca między tą nową władzą a wszystkimi poprzednimi organami starej władzy. 
Tamte były organami władzy mniejszości nad ludem, nad masami robotników 
i chłopów. Nowe zaś organy były organami władzy ludu, robotników i chłopów, 
nad mniejszością (…). Tym się różni dyktatura nad ludem od dyktatury rewolu-
cyjnego ludu”3. Ewolucja myśli leninowskiej kończy się tezą, że dyktatura to „nic 
innego, jak władza niczym nie ograniczona, nie skrępowana żadnymi prawa-
mi, absolutnie żadnymi przepisami”4. Wystarczająco to dobitnie sformułowane 
i konsekwentnie podtrzymywane oraz rozwijane: dyktatura „nie uznawała żadnej 
innej władzy i żadnego prawa, żadnej normy, bez względu na to, od kogo by po-
chodziła. Władza nieograniczona, nieskrępowana prawami, opierająca się na sile 
w najbezpośredniejszym znaczeniu tego wyrazu – to jest właśnie dyktatura”5. Pra-
wo w ogóle nie stanowiło niezbędnego czynnika państwowości; to już nie tylko 

1  K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny, Warszawa 1983, s. 74, 86. 
2 W. Lenin, Państwo a rewolucja, [w:] W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 33, Warszawa 1987, s. 24–25. 
3  Tenże, Przyczynek do historii zagadnienia dyktatury (20 październik 1920 r.), [w:] W. Lenin, 

Dzieła wybrane, t. 4, s. 237. 
4  Tenże, Dzieła, t. 10, Warszawa 1957, s. 239; A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolno-

ści. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa 1996, s. 328. 
5  W. Lenin, Przyczynek do historii zagadnienia dyktatury (20 październik 1920 r.), [w:] W. Le-

nin, Dzieła wybrane, t. 4, s. 237 (podkreślenia w oryginale); zob. też J. Stalin, Zagadnienia lenini-
zmu, Moskwa 1940, s. 122. 
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twierdzenie, że władza państwowa stoi ponad prawem, ale że dzierżyciele władzy 
mogą całkowicie obejść się bez prawa, że ich nakazy nie muszą wcale otrzymywać 
formy prawnej. W każdym razie prawo nie mogło ograniczać władzy. „Dyktatura 
proletariatu miała być programowo władzą nieskrępowaną nawet przez swoje 
własne prawa. Zakładała z góry, że żadne prawo nie może bronić tych, których 
należy pokonać i zniszczyć”1.

Zbawcą ludzkości będzie więc proletariat, a dokładniej klasa robotnicza 
(proletariat wiejski traktowany był nieufnie i drugorzędnie). To klasa robotnicza 
odegra rolę mesjasza, wprowadzającego wszystkich ludzi do komunistycznego 
raju. Zauważmy, że chcąc zbawić samą siebie, klasa robotnicza przy okazji zbawi 
całą ludzkość. W całej wizji historii ludzkości marksiści widzą lud jako twórcę 
dziejów, ale klasie robotniczej potrzebni są jednak mądrzy, dalekowzroczni przy-
wódcy, umiejący kierować ruchem klasy uciskanej we właściwym kierunku. Tu 
będzie miejsce na leninowską koncepcję partii jako awangardy rewolucji.

2. Państwo

Państwo burżuazyjne zostanie więc zburzone w wyniku rewolucji proleta-
riackiej. Zgodnie z koncepcją Marksa, państwo burżuazyjne zostanie zniszczone 
aktem przemocy rewolucyjnej, ale w okresie likwidowania resztek oporu wyzyski-
waczy przez proletariat musi on rozporządzać w tym celu własnym aparatem uci-
sku: „będzie to okres dyktatury proletariatu, w którym przemoc – niemaskowana 
żadnym frazesem – służyć będzie proletariatowi jako instrument wiodący ku li-
kwidacji klas w ogólności”2. Państwo – według Marksa – miało więc obumrzeć 
wkrótce po ostatecznym zwycięstwie rewolucji proletariackiej, ale Lenin porzucił 
utopię szybkiego obumierania państwa po rewolucji. Nie jedyny raz Lenin, powo-
łując się na Marksa, ale faktycznie od jego tezy odstępując, pragmatycznie głosił, 
że w okresie przejściowym na drodze do pełnego komunizmu proletariat nie 
tylko zastosuje przemoc (jak to przewidywał Marks), lecz stworzy swoje państwo 
dyktatury proletariatu, aby zlikwidować resztki oporu wyzyskiwaczy.

Państwo proletariackie miało być państwem dyktatury zarówno politycz-
nej, jak też ekonomicznej. To drugie znaczyło, że aparat państwowy ma prze-
jąć wszystkie zadania związane ze społeczną organizacją produkcji i dystrybucji 
wszelkich dóbr i usług, a to z kolei w praktyce oznaczało upaństwowienie całej 
gospodarki, w tym upaństwowienie pracy (czyli przymus pracy), racjonowanie 

1  A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności…, s. 329. 
2  L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, Londyn 1988, s. 303. 
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dóbr i usług. Skoro nie mogło być mowy o działaniu praw rynku, to wszystko 
musiało opierać się na stosowaniu przez państwo proletariackie przymusu, a od 
przymusu do masowego terroru musiało być blisko. Dla Lenina oparcie życia 
ekonomicznego na masowym terrorze miało być trwałą zasadą socjalistycznej or-
ganizacji społeczeństwa1. Wyzwolenie proletariatu od przekleństwa kapitalistycz-
nej pracy najemnej miało więc polegać na upowszechnieniu pracy przymusowej, 
a stąd już będzie blisko do masowych obozów pracy – łagrów.

Dyktatura proletariatu to m.in. zniesienie podziału władzy. Klasyczny trój-
podział może być użyteczny w systemie burżuazyjnym, natomiast w państwie 
dyktatury proletariatu cała władza należy do proletariatu. Zniesiony ma być także 
system parlamentarny, bo prawa dyktuje proletariat i on sam je wykonuje. „Zli-
kwidowanie parlamentaryzmu (jako oddzielenia pracy ustawodawczej od wyko-
nawczej); połączenie ustawodawczej i wykonawczej pracy państwowej. Stopienie 
w jedno rządzenia i ustawodawstwa” (Lenin). Skoro proletariat zdobył władzę, 
wszystkie kwestie ustrojowe podporządkowane mają być jednej – zachowaniu 
dyktatury proletariatu. Dyktatura proletariatu oznaczała jednak dyktaturę nad 
całym chłopstwem, czego starano się nie podkreślać. Proletariat miał być zaś 
reprezentowany przez partię komunistyczną, a partia miała być awangardą naj-
bardziej uświadomionej części proletariatu. W ten sposób dyktatura proletariatu 
w istocie zamieniała się w dyktaturę partii komunistycznej.

Z biegiem czasu państwo proletariackie będzie obumierać. W komunizmie 
– jak przewidywali Marks2 i Engels3 – nie będzie już klas i nie będzie państwa. Po-
czątkowo tak sądził również Lenin. Pierwsza konstytucja bolszewicka, z 1918 r., 
deklarowała, że celem dyktatury proletariatu jest wprowadzenie „socjalizmu, przy 
którym nie będzie ani podziału na klasy, ani władzy państwowej” (art. 9). Lenin, 

1  Tamże, s. 813. 
2  Karl Heinrich Marx (Marks) (1818–1883) pochodził z zamożnej rodziny żydowskiej, jego oj-

ciec był adwokatem i miłośnikiem filozofii oświecenia. Po ukończeniu szkoły w rodzinnym Trewirze 
w 1835 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn, ale „wiódł beztroskie i roz-
rzutne życie przeciętnego niemieckiego studenta (…), popadł w długi i przynajmniej raz był aresz-
towany za zakłócenie porządku. Pod koniec letniego semestru 1836 r. wyjechał z Bonn i jesienią 
przeniósł się na Uniwersytet w Berlinie”, gdzie studiował filozofię, zakończoną (1841 r.) dysertacją 
doktorską z tej dziedziny. Z powodu działalności wydalany z różnych krajów, przebywał we Francji, 
Belgii, od 1849 r. do końca życia w Londynie. Od 1844 r. ściśle współpracował z Engelsem, który go 
też wspomagał finansowo. Zob. I. Berlin, Karol Marks – jego życie i środowisko, tłum. W. Orliński, 
Warszawa 1999, s. 34; H. Olszewski, Słownik twórców idei, Poznań 1998, s. 248. 

3  Fryderyk Engels (1820–1895) – niemiecki współtwórca socjalizmu naukowego (marksizmu), 
najbliższy współpracownik Marksa, po 1848 r. okresowo w Szwajcarii, Francji, Londynie. Wkład 
Engelsa do marksizmu jest trudny do określenia, ponieważ swoje prace konsultował on z Marksem. 
Engels dał marksizmowi przemyślaną historiozofię. 
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będąc bardziej pragmatyczny, po zdobyciu władzy akcentował przejściowy okres 
dyktatury proletariatu. W przyszłości – już po śmierci wodza rewolucji – okaże 
się, że droga do komunizmu stale się wydłuża, więc w doktrynie komunistycznej 
pojawi się jakże ważny i chlubny etap, kolejny okres przejściowy – socjalizm1, po 
którym miał już się pojawić bezpaństwowy komunizm. Równocześnie Stalin2 
ogłosił prawdę, że „w miarę postępów budownictwa socjalizmu walka klasowa 
się zaostrza” i przybiera nowe formy: imperialiści nasyłają tajnych agentów, któ-
rzy „wślizgują się” do partii oraz najważniejszych organów radzieckiego państwa, 
by je rozsadzić od środka. Ta ideologiczna teza stała się fundamentem szeroko 
zakrojonych represji realizowanych głównie przy pomocy organów ścigania i wy-
miaru sprawiedliwości, a więc miała swoje ogromne znaczenie praktyczne.

Od schyłku lat 20. po stalinowskiej likwidacji NEP-u, gdy aparat państwo-
wy znowu przejął wszystkie zadania gospodarcze w gospodarce wolnorynkowej 
pozostawione inicjatywie prywatnej, dało się zauważyć, jak bardzo państwo się 
wzmacnia, staje się coraz silniejsze. Przeczyło to marksowskiej tezie o obumie-
raniu państwa. Wówczas to Stalin sformułował tezę, że państwo, aby obumar-
ło, musi się wzmacniać: „Obumieranie państwa nastąpi nie poprzez osłabienie 
władzy państwowej, lecz poprzez jej maksymalne wzmocnienie, niezbędne po 
to, by dobić resztki klas umierających, zorganizować obronę przeciwko otocze-

1  Socjalizm z łac.: socialis – społeczny; socius – wspólny; societas – społeczeństwo. 
2  Iosif Wissarionowicz Stalin, właśc. Dżugaszwili, pseud. Koba i in., ur. 21.12.1878 r. w mia-

steczku Gori w Gruzji, matka Katarzyna Geładze faktycznie utrzymywała dom i tylko ona dbała 
o edukację syna, ponieważ ojciec Wissarion, szewc z zawodu, był alkoholikiem, przepijał wszystko, 
co było w domu, bił członków rodziny. Józef uczył się bardzo dobrze w szkole podstawowej i mat-
ka wymusiła umieszczenie go w najlepszej wówczas szkole w Gruzji – w seminarium duchownym 
(prawosławnym) w Tbilisi. Nieprzyjemna atmosfera wymuszonego donosicielstwa w szkole oraz 
wczesne zainteresowanie Józefa działalnością miejscowych rewolucjonistów spowodowały, że Jó-
zef szkołę opuścił i matury nie złożył. Od razu aktywnie włączył się w ruch socjaldemokratyczny. 
W 1903 r. został członkiem partii bolszewickiej, w 1912 r. – członkiem KC WKP(b). Należał do 
redakcji „Prawdy” i innych pism bolszewickich. Uczestnik rewolucji 1905–1907, brał udział w ak-
cjach ekspropriacyjnych (napady na banki, poczty itp. celem zdobycia pieniędzy dla ruchu). Stał 
się działaczem znanym, także policji, wiele razy aresztowanym i zsyłanym, wielokrotnie z zesłania 
uciekał, z wyjątkiem 1913–1917; używał pseudonimów: najpierw Koba, później – Stalin. W 1906 r. 
poślubił piękną Gruzinkę Jekatierinę (Katarzynę) Swanidze, siostrę kolegi rewolucjonisty, urodziła 
syna Jakowa i wkrótce po porodzie (1907 r.) zmarła na tyfus. Drugi raz Stalin ożenił się w 1919 r. 
z Nadieżdą Alliłujewą, młodszą o 22 lata, którą znał dosłownie od urodzenia, bowiem przyjaźnił się 
z jej rodziną. Z tego małżeństwa na świat przyszedł syn Wasilij (1921–1962) i córka Świetłana Alli-
łujewa (zob. rozdz. IV § 3 II), natomiast druga żona Stalina popełniła samobójstwo (1932 r.), miała 
zaburzenia psychiczne. Według oficjalnej wersji Stalin zmarł 5.3.1953 r. na wylew krwi do mózgu. 
Niektórzy bez dostatecznych podstaw spekulują o otruciu Stalina przez Berię. 
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niu kapitalistycznemu”1. W istocie ta koncepcja stalinowska stała się trwała, bo 
przecież w okresie destalinizacji w latach 70. akcentowano potrzebę umacniania 
prawa i praworządności socjalistycznej2, a nie ich osłabiania.

W 1936 r. Stalin ogłosił zakończenie budowy socjalizmu. Ponieważ komu-
nizm nie pojawiał się nadal, a państwo radzieckie nie tylko nie obumierało, ale 
stale się wzmacniało, stworzono w latach 70. nową koncepcję: w procesie for-
mowania rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego kształtuje się stopniowo 
państwo ogólnonarodowe (w połowie lat 70. już takie rzekomo istniało), a ten 
etap oznacza tworzenie materialno-technicznej bazy komunizmu3. Do komuni-
zmu było więc wówczas już bardzo blisko i tylko upadek Związku Radzieckiego 
uniemożliwił osiągnięcie dziejowego celu.

„(…) Marksowska utopia zaniku państwa była najbardziej niebezpieczną uto-
pią wszech czasów. Albowiem kres państwa oznacza kres porządku prawnego 
– nie oznacza jednak kresu władzy. Tym, co pozostaje po śmierci państwa jest 
zatem naga władza nie ograniczana przez prawo, konstytucję czy konwenans”4. 
Marksiści wywodzili, że jeśli w komunizmie doszłoby do pojawienia się przestęp-
czości, to ludzie sami by ją stłumili, czyli – używając naszego języka – dokonaliby 
samosądu. Marks uważał się za „Darwina społeczeństwa” i przez wielu za takiego 
był postrzegany. Należy wiedzieć i warto pamiętać, że na kilka miesięcy przed 
bolszewickim październikowym zamachem stanu w 1917 r. – w kwietniu 1917 r. 
– Lenin napisał tzw. tezy kwietniowe, w których stwierdzał, że po rewolucji pro-
letariackiej nie będzie wojska ani policji, uzbrojony będzie cały lud5.

Swoje utopijne wizje proletariatu niepotrzebującego państwa po rewolucji 
 Lenin wyłożył w broszurze „Państwo i rewolucja”, napisanej w 1917 r., na kilka 
tygodni przed bolszewickim przewrotem. Pisał tam m.in.: „Rewolucja polega na 
tym, że proletariat burzy »aparat zarządzania« i cały aparat państwowy, zastępu-
jąc go aparatem nowym, składającym się z uzbrojonych robotników”. W wyniku 
tego zburzenia powstaną warunki „pozwalające wszystkim bez wyjątku wyko-
nywać funkcje państwowe (…). Wszyscy obywatele stają się tutaj najemnymi 
pracownikami państwa, które stanowią uzbrojeni robotnicy”6.

1  J. Stalin, Zagadnienia leninizmu…, s. 393. 
2  N. Reich, [w:] N. Reich, H. C. Reichel, Einführung in das sozialistische Recht, s. 25. 
3  Tamże, Oснoвы сoветскoгo прaвa, (ред.) В. Ф. Якoвлев, Издaние 2, Мoсквa 1986, s. 11–12. 
4  R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002, s. 61–62. 
5  W. Lenin, O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (tezy kwietniowe; 7 kwietnia 1917 r.), 

[w:] W. Lenin, Dzieła wybrane, t. 2, s. 209; zob. też S. Žižek, Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 
1917, tłum. J. Kutyła, Kraków 2006, s. 126.

6  W. Lenin, Państwo a rewolucja, [w:] W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 33, s. 95, 108, 111. 
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W sumie marksowski historycyzm1 jawi się jako forma świeckiej religii. „Ża-
den dostrzegalny fakt czy tendencja nie dawały podstaw do przekonania, że któ-
regoś dnia ludzkość uzna tylko jeden typ ustroju – powiedzmy komunizm czy 
»demokratyczny kapitalizm« – za prawomocny. Wszystkie tego rodzaju teorie, 
oparte na teleologicznej wizji historii, której nie da się wyrazić w kategoriach em-
pirycznych, są narracjami religijnymi przełożonymi na świecki język” (J. Gray). 
Myśli, tezy i poczynania typu rewolucyjno-mesjanistycznego z rozmaitych epok 
historycznych charakteryzują się wieloma podobieństwami, czego rewolucjoniści 
nie ukrywają, a nawet się nimi szczycą.

3. Prawo

Marks ani Engels prawnikami nie byli, toteż ich rozproszone uwagi na temat 
prawa miały charakter ogólnikowy, a niekiedy były ze sobą sprzeczne2. Później 
ojciec marksizmu rosyjskiego, jeden z najwybitniejszych i uznanych teoretyków 
marksizmu w czasach po Marksie i Engelsie, Jerzy (Gieorgij) Walentynowicz Ple-
chanow3 (1856–1918) oraz Włodzimierz Ilicz Uljanow-Lenin, chociaż dzieliło ich 
tak wiele, zgodnie przyjmowali od Marksa i zwłaszcza od Engelsa myśl4, że prawo 

1  Historycyzm (historyzm) to pogląd, że istnieją prawa rozwoju społeczeństw, które można 
poznać i na tej podstawie przewidzieć dalszy rozwój ludzkości. Historycyzm daje podstawę do in-
żynierii społecznej, czyli zaprogramowania rozwoju społecznego i kierowania nim. To zaś stano-
wi punkt wyjścia koncepcji totalitarnych. Zdecydowaną krytykę historycyzmu – zwłaszcza pojęć 
prawidłowości i konieczności historycznej – zaprezentował jeden z najwybitniejszych filozofów 
ostatnich czasów K. R. Popper (1902–1994), Nędza historycyzmu, 1957, wyd. pol. Warszawa 1989. 
Zakwestionował istnienie praw rozwoju (historyzm) i w konsekwencji możliwość przewidywania 
biegu historii. Źródeł totalitaryzmu upatrywał Popper w wierze w istnienie sensu historii – ci, którzy 
go znają, uzurpują sobie prawo do stworzenia społeczeństwa i pełnego kontrolowania go. 

2  N. Reich, Sozialismus und Zivilrecht. Eine rechtstheoretisch-rechtshistorische Studie zur Zi-
vilrechtstheorie und Kodifikationspraxis im sowjetischen Gesellschafts- und Rechtssystem, Frank-
furt am Main 1972, s. 26–27. 

3  Georgij Walentynowicz Plechanow (1856–1918) – jeden z pierwszych w Rosji teoretyków i pro-
pagatorów marksizmu; początkowo narodnik, później krytykował narodników za terroryzm. Na 
emigracji założył (1883 r., Genewa) pierwszą rosyjską grupę marksistowską, współtworzył (1898) 
SDPRR. W 1903 r. początkowo poparł Lenina, ale wkrótce przyłączył się do mienszewików i Lenina 
krytykował za rewolucyjny maksymalizm. W marcu 1917 r. wzywał do zgody narodowej. Potępił 
przewrót bolszewicki, gdyż uważał, że Rosja nie dojrzała jeszcze do rewolucji proletariackiej. Zosta-
wił liczne marksistowskie prace teoretyczne. 

4  C. Friedrich i Z. Brzezinski trafnie zauważyli, że dla ideologii obowiązującej w Związku Radzie-
ckim Biblią były myśli i dzieła Marksa i Engelsa, podczas gdy we Włoszech i w Niemczech ideologię 
formułował lider partii. C. J. Friedrich, Z. K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and  Autocracy, 
Cambridge 1956, s. 10. 
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to instrument dominacji klasowej. Taka interpretacja prawa logicznie prowadziła 
do uznawania, że władza państwowa stoi ponad prawem, że prawo jest jedynie 
instrumentem władzy politycznej, zaś każde państwo stanowi tylko odmianę dyk-
tatury klasowej.

Lenin teorią prawa, jego istotą i znaczeniem nie zajmował się niemal wcale1, 
ale przyszłego wodza rewolucji nie zadowalało marksowsko-engelsowsko-ple-
chanowowskie stanowisko, iż każde prawo jest nakazem tych, którzy są u wła-
dzy, że władza państwowa stoi ponad prawem. Dysponując ogromnym wyczu-
ciem sytuacji historycznej, „Lenin czuł się wolnym od wszelkiego doktrynerstwa 
marksistowskiego”2. Rozwijana przez Lenina myśl marksowska bardziej była „kary-
katurą marksizmu” (H. Olszewski) aniżeli jego kontynuacją „w nowych warunkach”3.

Oryginalną myślą Lenina było, że posiadacze władzy politycznej mogą się 
całkowicie obejść bez prawa, że nie jest niezbędne nadawanie ich nakazom for-
my prawnej4. Nihilizm prawny Lenina prawnika wyrażał się m.in. w poglądzie, 
że każde państwo to dyktatura klasowa, zaś dyktatura to „nic innego, jak władza 
niczym nie ograniczona, nie skrępowana żadnymi prawami, absolutnie żadny-
mi przepisami”, opierająca się bezpośrednio na przemocy5. W znanej broszurze 
„Państwo a rewolucja”, ukończonej na kilka tygodni przed zdobyciem władzy 
przez bolszewików, Lenin – jakoby tylko rekonstruując poglądy Marksa i Engelsa 
– w istocie rozwinął na tym tle własną koncepcję państwa. W myśli leninow-
skiej każde państwo opiera się na nagiej sile, a władza państwowa sprowadzona 
zostaje do funkcji represyjnej, w komunizmie sprawowanej z reguły bezpośred-
nio6, tj. bez pośrednictwa prawa. Prawo nie stanowi nieodzownego elementu 
państwowości7; w wyższej fazie komunizmu ludzie nauczą się pracować „bez 
żadnych norm prawa”8. Wprawdzie dla „ewidencji i kontroli” w pierwszej fazie 

1 A. Bosiacki, Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne „bolszewickiej” Rosji 1917–1921,  
Warszawa 1999, s. 32–33. O Leninie jako prawniku pisano wiele; zob. m.in. A. Bosiacki, U źródeł 
„socjalizmu realnego”. Koncepcja prawa według Lenina, SI 1998, t. 35, s. 15 i n. 

2  M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. J. Paprocki, Kęty 2005, s. 92.
3  H. Olszewski, Słownik twórców idei…, s. 255. 
4  A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, tłum. J. Stawiński (przejrzane przez auto-

ra), Warszawa 1995, s. 104. 
5  L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu…, s. 765; A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa 

wolności…, s. 328–329; zob. też tenże, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu…, s. 104. 
6  W. Lenin, Państwo a rewolucja, [w:] W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 33, s. 95, 108, 111. 
7  A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności…, s. 29; zob. też tenże, Filozofia prawa 

rosyjskiego liberalizmu…, s. 104; por. także L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu…, s. 747; rów-
nież A. Bosiacki, Utopia, władza, prawo…, s. 36 i passim. 

8  W. Lenin, Państwo a rewolucja, [w:] W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 33, s. 90, podkr. w orygi-
nale. 
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przydatne są pewne sformalizowane procedury, ale musi istnieć możliwość ich 
dowolnej zmiany w każdej chwili, aby prawo nie ograniczało swobody działań 
władzy. Dyktatura proletariatu, co do zasady, miała być nieskrępowana nawet 
przez swoje własne prawa. Konsekwencją była pogarda dla „burżuazyjnych” kon-
cepcji niezawisłości sądownictwa i sprawiedliwości proceduralnej. Dla Lenina 
wiara w uniwersalną sprawiedliwość prawną była po prostu absurdem1.

Jak już o tym była mowa, państwo dyktatury proletariatu miało być tworem 
jedynie przejściowym2; w komunizmie nie miało być klas, a więc nie miałoby 
być państwa, a tym bardziej prawa3. Ale to nie znaczy, że miałoby nie być władzy, 
czyli władzy opartej tylko na sile. J. Paszukanis4, czołowy teoretyk bolszewickiego 
prawa w latach 20., stwierdzał: „Dla nas rewolucyjna praworządność jest proble-
mem w 99 procentach politycznym”5. Klasyczne pojęcia prawa i praworządności 
nie miały zastosowania w warunkach władzy bolszewików. Wraz ze zwycięstwem 
komunizmu zniknie w ogóle prawo, a harmonijne współżycie ludzi będzie się 
odbywało nie pod przymusem prawa, ale na zasadzie pełnej swobody6 – pisał 

1  A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności…, s. 329; także tenże, Filozofia prawa ro-
syjskiego liberalizmu…, s. 108. 

2  „W rzeczywistości Engels mówi tu o »zniesieniu« państwa burżuazji przez rewolucję prole-
tariacką, podczas gdy słowa o obumieraniu dotyczą pozostałości proletariackiej państwowości po 
rewolucji socjalistycznej. Państwo burżuazyjne, według Engelsa, nie »obumiera«, lecz zostaje »znie-
sione« w trakcie rewolucji przez proletariat. Obumiera po tej rewolucji państwo proletariackie, czyli 
półpaństwo” (W. Lenin, Państwo a rewolucja, [w:] W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 33, s. 17). „Do zu-
pełnego obumarcia państwa potrzebny jest zupełny komunizm”, ale obumieranie państwa to będzie 
proces długotrwały (W. Lenin, Państwo a rewolucja, [w:] W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 33, s. 90–91). 
Zob. też I. Berlin, Karol Marks…, s. 206, 215. 

3  Np. J. Paszukanis, Ogólna teoria prawa a marksizm, tłum. L. Lisiakiewicz, Warszawa 1985, 
s. 137 i passim; zob. też L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu…, s. 830; A. Bosiacki, Utopia, wła-
dza, prawo…, s. 185 i n. 

4  Jewgienij Bronisławowicz Paszukanis (1891–1937) – od lat młodzieńczych w ruchu rewolu-
cyjnym Rosji, ukończył prawo w Monachium, w RKP(b) od 1918 r. W Akademii Socjalistycznej 
współpracował ze Stuczką, wykładał na Uniwersytecie Moskiewskim, wiceprezes Akademii Komu-
nistycznej, członek wielu kolegiów redakcyjnych; najwybitniejszy teoretyk bolszewickiego prawa 
do połowy lat 30., zawsze wierny marksizmowi. Uważał, że należy przeprowadzić drugą „rewolucję 
prawa”, oczyścić je z przeżytków burżuazyjnych, przygotować do obumarcia, zmienić prawo karne 
w politykę karną, a prawo cywilne w regulację gospodarczą. Skrytykowany przez A. Wyszynskiego, 
a jego koncepcje zostały odrzucone w latach 30. XX w. Od 1936 r. zastępca komisarza ludowego 
(wiceminister) sprawiedliwości; ostatnie lata życia zasnute mgłą niejasności; rozstrzelany w okresie 
wielkiej czystki. 

5  Cyt. za: A. Walicki, Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu…, s. 111. 
6  А. Г. Гойхбарг, Прoлетaрскaя ревoлюция и грaждaнскoе прaвo, [w:] А. Г. Гойхбарг, Про-Про-

летариат и право. (Сборник статей). Издание Народного Комиссариата Юстиции, [b.m.] 
1919, s. 6. 
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w 1919 r. A. Gojchbarg1, jeden z czołowych prawników radzieckich. Po śmierci 
państwa i prawa nie miało już być żadnego prawa; będą panowały reguły komu-
nistycznego współżycia oraz komunistycznej moralności2.

Pojęciem kluczowym dla zrozumienia istoty prawa bolszewickiego – radzie-
ckiego była praworządność rewolucyjna, praworządność socjalistyczna, „jako 
wyraz woli i świadomości narodu radzieckiego, jako wyraz polityki partii i rządu”. 
Pojęcie praworządności rewolucyjnej pojawiło się w drugiej Konstytucji radzie-
ckiej, z 1924 r. (art. 43). Nie była to terminologia leninowska. Lenin mówił po 
prostu o praworządności, w zasadzie nie dodając do niej żadnego przymiotni-
ka – tak zwłaszcza w znanym i ważnym piśmie do Stalina i Biura Politycznego 
„O »podwójnym« podporządkowaniu i o praworządności”, w którym wódz re-
wolucji wyłożył swoją (ciekawą) myśl o strukturze i podporządkowaniu proku-
ratury3.

Natomiast Stalin mówił o praworządności rewolucyjnej. „Nowa władza tworzy 
nową praworządność, nowy porządek, który jest rewolucyjnym porządkiem”4.

Praworządność rewolucyjna miała swoje „ostrza”, które były ściśle związane 
z istotą owej rewolucyjnej praworządności, różne w konkretnej sytuacji „na froncie 
walki klasowej”. Wódz rewolucji w 1922 r. dawał swojemu ministrowi (ludowemu 
komisarzowi) sprawiedliwości wskazówki: „Sąd nie powinien wyrzec się stosowa-
nia terroru; obiecywanie tego byłoby oszukiwaniem siebie lub oszukiwaniem in-
nych – powinien natomiast uzasadnić i zalegalizować go pryncypialnie, jasno, bez 
fałszu i bez upiększania”5. Skrótowo ujmując, w Związku Radzieckim w pierwszej 

1  Aleksandr Grigoriewicz Gojchbarg (1883–1962) – ur. w rodzinie żydowskiej na Podolu, w pobli-
żu miejscowości Bar (znał biegle język polski). Ukończył prawo w Petersburgu, od 1904 r. we frakcji 
mienszewików, adwokat i wykładowca, m.in. na uniwersytecie w Petersburgu. Po zamachu bolsze-
wickim Gojchbarg początkowo z pozycji mienszewickich krytykował dekrety Nr 1 i 2 o sądzie oraz 
rozpędzenie Zgromadzenia Konstytucyjnego, ale na początku 1918 r., namówiony przez Stuczkę, 
przeszedł do bolszewików. W Ludowym Komisariacie (ministerstwie) Sprawiedliwości pracował nad 
regulacjami z zakresu prawa cywilnego, m.in. przygotował dekret o zniesieniu dziedziczenia oraz ko-
deks rodzinny i prawo o aktach stanu cywilnego, a następnie Kodeks cywilny RFSRR z 1922 r., wniósł 
wkład również w Konstytucję z 1918 r. oraz w kodeks postępowania cywilnego z 1923 r.; początko-
wo pozostawał pod wpływem Reisnera i prezentował koncepcje nihilistyczne, co porzucił w okresie 
NEP-u. Od 1924 r. odsunięty i wykluczony z partii, w 1936 r. rozstrzelany został jego jedyny syn, 
potem zrehabilitowany w 1956 r. Gojchbarg więziony był w latach 1948–1955. Chory, zmarł w zapo-
mnieniu. Miejsce pochówku najwybitniejszego cywilisty okresu wojny domowej pozostaje nieznane. 

2  N. Reich, [w:] N. Reich, H. C. Reichel, Einführung in das sozialistische Recht…, s. 40–41. 
3  Zob. W. Lenin, O „podwójnym” podporządkowaniu i o praworządności, [w:] W. Lenin, Dzieła 

wszystkie, t. 45, s. 195 i n. 
4  J. Stalin, Zagadnienia leninizmu…, s. 392–393. 
5  List Lenina do Dymitra Kurskiego, ludowego komisarza sprawiedliwości, z 17 maja 1922 roku, 

[w:] W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 33, s. 368. 
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3. Prawo

fazie praworządność socjalistyczna „służyła przede wszystkim sprawie zgniecenia 
oporu obalonych klas eksploatatorskich”, zaś w fazie drugiej – ochronie mienia 
społecznego. „Główną troskę praworządności rewolucyjnej w obecnym czasie 
stanowi ochrona własności społecznej” – wskazywał w 1935 r. Stalin. Konstytucja 
„zwycięskiego socjalizmu” – Konstytucja stalinowska z 1936 r. – to „bardzo ważny 
etap umocnienia praworządności socjalistycznej”. Praworządność socjalistyczna 
„służy walce z wrogami klasowymi, kontrrewolucyjną agenturą, zwalcza przeżyt-
ki moralności kapitalistycznej w świadomości społeczeństwa”. Destalinizacja po 
śmierci wielkiego wodza i po XX Zjeździe KPZR (1956 r.) nie przyniosła ważnych 
zmian w komunistycznej teorii państwa i prawa1, mimo pojawienia się naukowych 
dyskusji. Dysputy nie mogły jednak naruszać podstaw ideologicznych, sformuło-
wanych przez Marksa i Lenina. Praworządność rewolucyjna, ludowa, socjalistycz-
na były więc instytucjami-narzędziami na froncie walki klasowej. W porównaniu 
do używanych w nauce zachodnioeuropejskiej terminów prawniczych praworząd-
ności, rządów prawa, państwa prawa – praworządność rewolucyjna socjalistyczna 
była pojęciem jak z innej planety; służyła do walki.

Nihilizm2 prawny oraz rozumienie prawa jako narzędzia władzy, instru-
mentu zwalczania przeciwników dyktatury proletariatu, musiało zdecydować 
o kierunkach i trybie rozwoju form i treści rewolucyjnego prawa. Znane jest po-
wiedzenie Marksa, że religia to opium dla ludu3. Dalej poszedł jeden z najwybit-
niejszych prawników radzieckich wczesnego okresu – A. Gojchbarg – stwierdzając 
(w pracy naukowej z 1924 r.), że proletariat już wie, że religia to opium dla ludu, 
ale jeszcze nie każdy wie, że „także prawo stanowi jeszcze bardziej niebezpieczne 
i tumaniące opium dla tegoż ludu”4. Inna wielka postać najwcześniejszej radzie-
ckiej nauki prawa – P. Stuczka5 – w 1921 r. pisał we wstępie do swojej książki, 

1  N. Reich, [w:] N. Reich, H. C. Reichel, Einführung in das sozialistische Recht, s. 25. 
2  Od łac. nihil – nic, coś bez znaczenia. Nihilizm – odrzucenie uznanych wartości i niezapro-

ponowanie w to miejsce innych; destrukcja o szczególnych rozmiarach. Zob. np. W. Kraus, Nihilizm 
– nadal aktualny?, [w:] Wokół nihilizmu, pod red. G. Sowińskiego, Kraków 2001, s. 241. 

3  Z. K. Brzezinski, C. J. Friedrich, Totalitarian Dictatorship and Autocracy…, s. 13. 
4  Moje tłumaczenie z niemieckiego przekładu pracy Gojchbarga, Kilka uwag o prawie, Moskwa 

1924, [w:] Marxistische und sozialistische Rechtsteorie, pod red. N. Reich, Frankfurt am Main 1972, 
s. 87; zob. O. C. Иoффе, Рaзвитие цивилистuческoй мысли в СССР, Ленингрaд 1975, s. 39; tenże, 
[w:] Сорок лет…, t. 1, s. 183.

5  Piotr Iwanowicz Stuczka (1865–1932), właśc. Petris Stuczkas, Łotysz, ukończył prawo na uni-
wersytecie w Petersburgu; w socjaldemokracji od 1895 r., we frakcji bolszewików SDPRR od 1903 r., 
wielokrotnie aresztowany i zsyłany, uczestnik rewolucji 1905–1907. Po zamachu bolszewickim m.in. 
autor dekretu Nr 1 o sądzie, od listopada do grudnia 1917 r. oraz od marca do września 1918 r. lu-
dowy komisarz (minister) sprawiedliwości. Przewodniczący Sądu Najwyższego ZSRR, profesor uni-
wersytetu w Moskwie, po odsunięciu Gojchbarga główny cywilista lat 20., jeden z najwybitniejszych 
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iż obawia się, że w tak rewolucyjnym czasie może nie być chętnych do czytania 
książki o tak „kontrrewolucyjnych sprawach jak prawo”1. We wczesnym okresie 
bolszewickim dyskusja nad rychłym obumarciem prawa była bardzo żywa, a do-
minowali w niej przede wszystkim Gojchbarg i Stuczka, ale później obaj zostali 
za swoje koncepcje potępieni przez A. Wyszynskiego2, „stalinowskiego papieża 
prawa” (N. Reich). Wyszynski w 1937 r. mówił: „W Związku Radzieckim twór-
cza rola socjalistycznej ustawy i socjalistycznego prawa są duże. Rola ta będzie 
obecnie jeszcze większa i silniejsza, szczególnie w związku z nową konstytucją 
stalinowską”3. Z biegiem czasu stopniowo odchodzono od nauk Marksa, ale zaw-
sze na jego dzieła – jak na biblię – się powoływano, coraz mniej prawdziwie, coraz 
bardziej formalnie.

W Rosji Radzieckiej za najważniejszą gałąź prawa uważano prawo karne. Jeśli 
– jak to pisał w 1921 r. Stuczka – prawo to przedmiot kontrrewolucyjny, to – pisał 
kilkadziesiąt lat później wybitny radziecki cywilista O. S. Joffe – szczególnie na 
to miano mogło zasługiwać prawo cywilne, bo to ono w kapitalizmie normuje 
sposób wyzyskiwania proletariatu4. Materia prawa karnego była dla bolszewi-
ków tak ważna, że nawet niejeden teoretyk utożsamiał prawo w ogóle z pojęciem 
prawa karnego; tym bardziej dla wielu innych prawo karne stało się synonimem 
całego prawa. Paszukanis, pisał m.in.: „(…) prawo karne jak gdyby bierze na sie-
bie rolę reprezentanta prawa w ogóle, stanowi część zastępującą całość”5. Badacz 
zagadnienia, A. Bosiacki, przytacza przykłady literatury naukowej aż do 1990 r. 
(!), w której pod terminem „prawo” kryje się tylko prawo karne.

Ani Marks, ani Lenin nic nie mówili o prawach człowieka. Zaprzeczano 
w ogóle pojęciu praw naturalnych człowieka. Człowiek miał tyle praw, ile mu 
dał prawodawca.

prawników bolszewickich wczesnego okresu, pochowany w murach Kremla, ale w czasach stalinow-
skich krytykowany przez Wyszynskiego. 

1  Cyt. za: O. С. Иoффе, Рaзвитие цивилистическoй мысли в СССP…, s. 39–40. 
2  Andrzej Januariewicz Wyszynski (1883–1954), prawdopodobnie pochodził z rodziny o polskich 

korzeniach, ukończył prawo na uniwersytecie w Kijowie; od 1903 r. mienszewik. W 1917 r. jako pro-
kurator wydał polecenie aresztowania „szpiega niemieckiego” Lenina, do partii bolszewickiej wstąpił 
w 1921 r. Rektor Uniwersytetu Moskiewskiego, w latach 1935–1939 prokurator państwowy, zasłynął 
brutalnymi mowami oskarżycielskimi w słynnych procesach politycznych w czasach wielkiego stali-
nowskiego terroru; teoretyk prawa, „stalinowski papież prawa”, zawsze wierny Stalinowi. Wicemini-
ster (1940–1949) i minister spraw zagranicznych (1949–1953), przewodniczący delegacji ZSRR przy 
ONZ. Zmarł w Nowym Jorku na zawał serca, według niektórych popełnił samobójstwo. 

3  Moje tłumaczenie z niemieckiego przekładu pracy Wyszynskiego, O sytuacji na froncie teorii 
prawa, Moskwa 1937, [w:] Marxistische und sozialistische Rechtsteorie…, s. 113. 

4  O. С. Иoффе, Рaзвитие цивилистическoй мысли в СССP…, s. 40. 
5  J. Paszukanis, Ogólna teoria prawa a marksizm…, s. 179.


