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GIOVANNI SARTORI JAKO KRYTYK MARKSIZMU

Giovanni Sartori (ur. 1924), znakomity włoski uczony, zasłynął jako autor prze-
łomowych publikacji na temat partii i systemów partyjnych, które przez długie 
lata wytyczały wektory refl eksji politologicznej. Mniej znany jest jako krytyczny 
badacz marksizmu, chociaż myśl Marksa frapowała go i przyciągała jego zainte-
resowanie od samych początków aktywności twórczej. 

W opublikowanej w 1951 roku pracy Da Hegel a Marx. La dissoluzione della 
fi losofi a hegeliana1 („Od Hegla do Marksa. Rozkład fi lozofi i heglowskiej”), któ-
rej motywem przewodnim jest badanie powiązań i relacji między heglizmem 
i marksizmem, bardzo mocno przeciwstawił „młodego” Marksa „dojrzałemu”, 
pokazując tym samym pośrednio niespójność całego marksizmu. Owa dojrza-
łość wcale nie była potraktowana przez Sartoriego pozytywnie, raczej odwrotnie 
– myśl „dojrzałego” Marksa oznacza dla niego najwyraźniej regres w stosunku 
do koncepcji „młodego”. „Młody” Marks był bowiem interesującym fi lozofem, 
dynamicznym badaczem ludzkiej kondycji oraz poszukiwaczem prawdy o bu-
dzących uznanie i respekt szerokich horyzontach. Tymczasem „dojrzały” Marks 
to – pisał Sartori – „Marks «materializmu historycznego» i Marks «ekonomista», 
który to Marks wyrzekł się swojej dawnej «świadomości fi lozofi cznej»”2. W re-
zultacie przeszedł od pasjonującej i twórczej deliberacji fi lozofi cznej do mniej 
lub bardziej skostniałego poszukiwania – jak to nazwał włoski badacz – „teo-
rii systematycznej”3, której rzekomo naukową oprawę ma stanowić materializm 
historyczny i związane z nim ekonomizowanie, czyli skłonność do widzenia 
istoty wszystkich zjawisk w materii gospodarczej. Materializm historyczny stał 
się kanonem, zastygłym i niewzruszonym schematem, ogłoszonym z góry i raz 
na zawsze absolutną prawdą naukową. Taki stan rzeczy wywołuje rozliczne nie-
dobre konsekwencje, a bodaj najważniejszą z nich jest całkowite zlekceważenie 
jednostki jako podmiotu historii. Oddajmy głos Sartoriemu: „U Marksa, który 
ekonomizuje i unaukowia materializm historyczny, odniesienie do człowieka 
jako «aktywnej siły» historii jest bardziej pominięte niż pozostawione domyśl-

1 Książka ta jest oparta na rozprawie doktorskiej Giovanniego Sartoriego.
2 G. Sartori, Da Hegel a Marx. La dissoluzione della fi losofi a hegeliana, Firenze 1951, s. 219.
3 Ibidem, s. 221.
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nie: skoro człowiek jest społeczeństwem, a społeczeństwo jest historią ze swoi-
mi prawami i strukturami ekonomicznymi”4. Charakterystyczne, że gdy Marks 
podnosi tematy dotyczące człowieka, to interesuje go człowiek w sensie ogólnym 
jako gatunek czy rodzaj, prawie nigdy czy wręcz zupełnie wcale nie odnosi się do 
konkretnej osoby. 

Kiedy Marks mówi „człowiek”, albo „ludzie”, mówi „gatunek historyczny”, „gatunek 
społeczny”: który nie jest gatunkiem naturalistycznym i fi zjologicznym, lecz jest w tej 
samej mierze „gatunkiem” w swoim uniformistycznym braku indywidualności wśród 
osobników, które mu towarzyszą. Jednostka nigdy nie jest u Marksa postrzegana jako 
»podmiot«, ale jako „przedmiot”5. 

Marks jest wrogi indywidualistycznej koncepcji człowieka. „Dla Marksa – 
twierdził Sartori – jednostka jest czystą abstrakcją”6. Jego antropologia to skrajny 
przejaw antropologii społecznej. Wyzwolenie człowieka w tym ujęciu zbiega się 
z rozkładem jednostki, czyli „najwyższa wolność to najwyższa wspólnotowość”7. 

Ekonomizacja, którą założył Marks, objęła wszystko bez wyjątku, w tym także 
odziedziczoną po Heglu dialektykę, którą Marks materializuje i ubiera w szaty 
„Demiurga ontologiczno-strukturalnego rzeczywistości. Zaś istota, witalny sok 
dialektyki zawiera się według Marksa w nieustanności «ruchu» oraz w «negacji-
-destrukcji»”8. W zmaterializowanej postaci dialektyka przestała być rodzajem 
mediacji pomiędzy różnymi ideami, koncepcjami, myślami i rozwiązaniami. 
Materialny ruch przejawiający się negacją-destrukcją nie jest w stanie wytworzyć 
żadnej prawdziwej syntezy, żadnej nowej wyższej jakości, lecz może jedynie przy-
nieść kompletne zniszczenie stanu aktualnego. „Tak naprawdę – podsumowuje 
włoski badacz – dialektyka Marksa wychodzi z zakresu dialektyki: zachowuje 
nazwę, ale zgubiła istotę rzeczy”9. Co więcej, Sartori dowodził, że dialektyka, aby 
w ogóle cokolwiek znaczyła i miała elementarny sens, musi niejako z samej swej 
defi nicji oznaczać relację typu indeterministycznego, wskutek czego wchodzi 
ona w sprzeczność z determinizmem10. Rzeczywistość więc, włączywszy w to 
ludzką historię, rozwija się albo dialektycznie, albo deterministycznie. Marksizm 
popada tu w oczywistą sprzeczność.

Krytyka ideologii jako fałszywej świadomości prowadzi Marksa między inny-
mi do odrzucenia etyki, którą traktuje jako jedną z form ideologii burżuazyjnej, 
rodzaj mistyfi kacji, jej zaś prawdziwym zadaniem, w jego przekonaniu, ma być 
kamufl owanie autentycznej natury społeczeństwa kapitalistycznego. Proleta-
riat jest uwolniony od wszelkiej fałszywej świadomości, a zatem nie potrzebuje 
również etyki ani moralności. W konsekwencji społeczeństwo komunistyczne, 

 4 Ibidem, s. 235.
 5 Ibidem, s. 268.
 6 Idem, Studi crociani. T. I. Croce fi losofo pratico e la crisi dell’etica, Bologna 1997, s. 67. 
 7 Idem, Da Hegel a Marx…, op. cit., s. 289.
 8 Ibidem, s. 237.
 9 Ibidem, s. 239.
10 Zob.: ibidem, s. 246.
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jako społeczeństwo bezklasowe, nie będzie potrzebowało etyki11. „W zgodzie z tą 
koncepcją Marks – zwracając się do proletariatu – nie propaguje nigdy krucjaty 
moralnej, nie nakłania proletariatu do rebelii w imię rewindykacji etycznej”12. 
Tymczasem, całkowicie wbrew tym założeniom, Kapitał Marksa jest przełado-
wany etyczną krytyką kapitalizmu.

Niebezpieczne wydaje się wywodzenie przez Marksa polityki z fi lozofi i, bo 
prowadzi to do instrumentalizacji refl eksji fi lozofi cznej i poddawania jej presji 
bieżących celów działalności politycznej. Filozofi a sprzężona z polityką, nazna-
czona i nacechowana wyraźnymi naleciałościami politycznymi, czyli fi lozofi a 
polityczna, zawsze stanowi aberrację. Aberracja jeszcze się pogłębia, gdy taka fi -
lozofi a nie zadowala się teoretyzowaniem, lecz przejawia jednoznaczne ambicje – 
jak to nazywa Sartori – „materialistyczne”, czyli, w tym rozumieniu, gdy nie tylko 
pragnie opisywać świat, ale również chce służyć jako ważny element przebudowy 
tego świata. Nie ogranicza się przy tym do oddziaływania na ludzkie umysły, 
stając się sztandarem ruchów czy partii politycznych dążących do przechwycenia 
władzy, co uznaje się za jej najważniejszą powinność. W takiej sytuacji zawsze 
już jednak „chodzi o politykę, a nie o fi lozofi ę”13. Mówiąc nieco inaczej – fi lozofi a 
zawsze przegrywa z polityką. 

Co wszakże najbardziej wyraziste, zdaniem autora książki Da Hegel a Marx, 
u Marksa, to jego wieczna batalia z Heglem, prowadzona na wszystkich moż-
liwych polach, na różne sposoby oraz z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi. 
Wydawać by się zatem mogło, że Hegel i Marks znajdują się na fi lozofi cznych 
antypodach. Jak się okazuje, jest to jednak pozór. „Jaki więc zachodzi stosunek 
pomiędzy Marksem a Heglem?” – pyta włoski politolog. I tak odpowiada na to 
pytanie: „Taki, że Marks buntuje się przeciwko Heglowi w kategoriach krytyki 
»konkluzji«, która akceptuje »fundamenty« heglowskie; Marks buntuje się prze-
ciwko Heglowi, oglądając się na Hegla”14. Marks to myśliciel, który wszystkie bez 
mała problemy fi lozofi czne, a także założenia refl eksji fi lozofi cznej oraz narzę-
dzia badawcze zaczerpnął od Hegla. Patrzy na świat z perspektywy heglowskiej 
i po heglowsku ten świat analizuje, czego zupełnie nie podważa ciągłe wchodze-
nie przezeń w polemiki i spory z Heglem, co wszelako stanowi tylko pewnego 
rodzaju manierę. 

W swej słynnej książce Teoria demokracji – jakkolwiek to oczywiście nie fi lo-
zofi a Marksa ani jej polityczne implikacje stały się jej głównym obiektem zaintere-
sowania – Sartori wydatnie pogłębił i zarazem wyostrzył swą krytykę marksizmu. 
Uznał, że niezwykle ważne dla zrozumienia jego natury jest uświadomienie sobie 
tego, że przynosi on radykalną negację autonomii polityki. Wynika to z faktu, że 
doktryna ta przyjmuje skrajną optykę materialistycznej koncepcji dziejów, we-
dług której czynniki ekonomiczne wyznaczają historię ludzkości. W ten sposób 
polityka jako fenomen rzeczywistości społecznej staje się czymś pozbawionym 

11 Idem, Studi crociani…, op. cit., s. 65.
12 Idem, Da Hegel a Marx…, op. cit., s. 260.
13 Ibidem, s. 367.
14 Ibidem, s. 361–362.
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większego znaczenia, zjawiskiem o wtórnym charakterze. To z kolei prowadzi do 
zanegowania wartości demokracji politycznej przez utożsamienie jej z systemem 
kapitalistycznym. Mało tego, demokracja jest prezentowana w marksizmie jako 
forma panowania klasowego. Sartori pisał: 

Z punktu widzenia marksistów demokracja polityczna nie ma wartości samoistnej, 
żadnej wewnętrznej racji bytu, stanowiąc jedynie narzędzie dominacji wyzyskiwaczy 
nad wyzyskiwanymi. Dokładniej rzecz ujmując, demokracja polityczna to nadbudo-
wa kapitalistycznego i burżuazyjnego ucisku i tym samym może zostać sprowadzona 
do demokracji kapitalistycznej15. 

Jako na trwałe zespolona z kapitalizmem demokracja polityczna staje się 
zbędna w ustroju komunistycznym i nie ma jakiejkolwiek potrzeby wypracowy-
wania ewentualnego modelu niekapitalistycznej demokracji politycznej. Pojawi 
się tam za to demokracja ekonomiczna, można by powiedzieć – jedyna czysta 
i prawdziwa postać demokracji. Demokracja ekonomiczna jest zatem równo-
znaczna z demokracją komunistyczną, którym to sloganem Marks niejednokrot-
nie się posługiwał, głównie na użytek walki politycznej. Demokracja komuni-
styczna miała mieć charakter pozapolityczny, nastąpi bowiem po „zmiażdżeniu 
państwa” („zmiażdżenie” to jedno z ulubionych słów Marksa), i również w tym 
sensie nie występują między nią a demokracją tout court żadne punkty stycz-
ne. Komunizm, znosząc własność prywatną, ustanowi jakościowo nowy system 
ekonomiczny, w którym ostatecznie zupełnie niepotrzebny okaże się system po-
lityczny, ponieważ rozwiązany zostanie problem władzy. „Tak więc – stwierdzał 
włoski politolog – «d e m o k r a c j a  ekonomiczna» sprowadza się ostatecznie do 
«komunistycznej g o s p o d a r k i»”16. Innymi słowy – właściwa demokracja, czyli 
demokracja komunistyczna, to ekonomia zorganizowana i funkcjonująca we-
dług wskazówek sformułowanych przez marksizm.

Dezawuując demokrację polityczną, marksizm podważa również zasadę 
równości politycznej i prawnej. Uznaje je za równości formalne, przy czym – 
jak zauważył autor Teorii demokracji – „określenie «forma» jest pomyślane jako 
równoznaczne z pozorem (złudą lub oszustwem)”17. Sartori zdecydowanie od-
rzucił takie rozumowanie. Równość polityczną i prawną, a także równość dostę-
pu, traktuje rzecz jasna jako równości formalne w technicznym znaczeniu tego 
słowa, ale to, że mają one charakter formalny, wcale nie oznacza, iż są pustymi 
atrapami równości, niedającymi ludziom żadnej obrony wobec napotkanych 
przywilejów, niesprawiedliwości i nierówności. „Formalna jest metoda, lecz nie 
wynik”18 – konstatował. 

Motor napędzający marksizm do walki na rzecz zmiany oblicza świata to nie 
przewodzenie batalii mającej na celu zapewnienie lepszej równości politycznej 
i prawnej, bo te wartości zostały uznane za fi kcyjne, lecz żądanie równości eko-

15 Idem, Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994, s. 25.
16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 432.
18 Ibidem, s. 433.
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nomicznej, jedynej prawdziwej równości, bo to ona właśnie warunkuje prze-
prowadzenie wielkiego procesu wyzwolenia ludzkości. Sama wszakże równość 
ekonomiczna – co należy stanowczo zaakcentować – nie stanowi wartości pry-
marnej. Tą wartością w marksizmie – utrzymywał Sartori, o czym będzie jeszcze 
później mowa – jest wolność, ale pojmowana zupełnie inaczej niż w systemie de-
mokracji liberalnej. Nierówność ekonomiczna z całą pewnością stanowi niezwy-
kle poważny problem społeczny, sprzeciw zaś wobec niesprawiedliwości może 
być powodem i uzasadnieniem różnych szczytnych działań, jakkolwiek Sartori 
wątpił, by „Marks nauczył nas, jak leczyć chorobę ekonomicznej nierówności”19. 
Terapię proponowaną przez Marksa włoski badacz uznał za przypomnienie starej 
– i zarazem w jego przekonaniu prymitywnej – kuracji egalitarnej postulowanej 
między innymi przez Platona (427–347 p.n.e.), a przekonująco skrytykowanej 
już przez Arystotelesa (384–322 p.n.e.). Jej istotą okazuje się użycie zdobytej wła-
dzy państwowej do zasadniczej przebudowy społeczeństwa. Siła państwa musi 
być wykorzystana przeciwko jego dawnym właścicielom. W okresie przeobrażeń 
rewolucyjnych państwo, jako zło konieczne, zostanie więc zachowane, zacznie 
obumierać dopiero później. To odróżnia marksizm od anarchizmu, który jest 
wrogi państwu zawsze i wszędzie. Inna sprawa, że tego rodzaju aktywistyczne 
stosowanie władzy w trakcie procesu rewolucyjnego pozostaje w pewnej niezgo-
dzie z kanonami materializmu historycznego. 

Sartori stał na stanowisku, że rozważana przez Marksa koncepcja dyktatury 
proletariatu jako okresu rewolucyjnego przeobrażania społeczeństwa kapitali-
stycznego w komunistyczne niekoniecznie jednak zakładała odwołanie się do 
metod dyktatorskich, co dla kontynuatorów doktryny Marksa, pokroju Lenina, 
było już absolutną koniecznością. „Marksowska dyktatura proletariatu – twier-
dził włoski badacz – nie miała polegać na ustanowieniu państwowej dyktatury, 
lecz na zniszczeniu państwa za pomocą proletariatu jako dyktatora. Dyktatura 
– dla Marksa – oznaczała to samo, co rewolucja, czyli tylko u ż y c i e  s i ł y”20. 
Koncepcja proletariatu – zbiorowego dyktatora – wydaje się bardzo ryzykowna i, 
jeśliby przyjąć, że interpretacja Sartoriego jest poprawna, należałoby ją chyba za-
liczyć do grona idei utopijnych. Włoski politolog nie miał wszakże jakichkolwiek 
złudzeń, że Marks, kreśląc założenia i cele dyktatury proletariatu, miał na myśli 
jedynie jakiś rodzaj przenośni czy fi gury retorycznej. Nic podobnego – chodziło 
o odwołanie się w razie potrzeby do przemocy w tak szerokiej skali, że dyktatura 
proletariatu ewidentnie przyniosłaby rządy terroru egzekwowane przez „armię 
proletariacką”, czyli uzbrojony proletariat, z tym tylko – wypada to podkreślić 
raz jeszcze – że dla Marksa był to jeden (ale nie jedyny) z możliwych sposobów 
dochodzenia do komunizmu.

Skądinąd Sartori uważał, że ogólnie rzecz ujmując, twórca marksizmu miał 
poważny kłopot z koncepcją władzy zarówno kapitalistycznej, jak i rewolucyjnej, 
a w ogóle jego rozumienie władzy jako zjawiska politycznego trzeba ocenić jako 

19 Ibidem, s. 422.
20 Ibidem, s. 564.
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kompletne nieporozumienie. W swoim zauroczeniu kwestiami własnościowy-
mi Marks uznawał władzę za wielkość substancjalną, czyli za rodzaj własności, 
którą można posiadać na tej samej zasadzie jak dobra materialne. Tym samym 
całkowicie pominął relacyjny i funkcjonalny charakter władzy, koncentrując się 
wyłącznie na władzy jako formie klasowego panowania ekonomicznego oraz słu-
żącemu temu panowaniu rządzeniu o charakterze politycznym. „W ten sposób – 
dowodził Sartori – popełnił on gigantyczny błąd, mieszając j e d n o  z e  ź r ó d e ł 
władzy z samą władzą”21.

Marksistowski ideał dobrze urządzonego społeczeństwa, czyli komunizmu, 
gdzie nie tylko zostanie zlikwidowana własność prywatna, rodząca wyzysk czło-
wieka przez człowieka, ale także gdzie będzie zniesiony, na co często badacze 
marksizmu nie zwracają dostatecznej uwagi, ujarzmiający człowieka podział 
pracy, w ocenie Sartoriego odznacza się sporą naiwnością. Skoro ma to być po-
rządek absolutnej wolności, likwidujący raz na zawsze wszelką alienację (wyob-
cowanie) człowieka, to dość paradoksalnie „idealne społeczeństwo (komuni-
styczne) stanowi najbardziej skrajny przykład czystego i prostego społeczeństwa 
libertariańskiego”22. Owa „rozbrajająca libertariańska szczerość” daje o sobie 
znać, gdy Marks i Engels na kartach Manifestu komunistycznego starają się po-
dać konkretne wyznaczniki i cechy przyszłego doskonałego świata. Komunizm 
przyniesie bezpaństwową, samorządową i harmonijną, kierującą się zasadami 
demokracji bezpośredniej, wspólnotę ludu, żyjącą w warunkach ekonomicznej 
obfi tości23. Ta wizja komunizmu wykazuje uderzające podobieństwo do ideałów 
anarchistycznych, które skądinąd Marks zawsze zdecydowanie zwalczał, zarzu-
cając im utopijny charakter24. Wyzwolenie od wszelkich ograniczeń i konieczno-
ści ekonomicznych zrodzi stan totalnej wolności. Nie sposób jednak nie odnieść 
wrażenia, że rozwiązanie problemu ludzkiej wolności następuje przez jakiś akt 
wyzwolenia o charakterze wręcz metafi zycznym25. „W efekcie – pisał Sartori – 
pozostaje nam po prostu niebiańskie miasto”26. Pomijając już przebijający z ta-
kiej zupełnie odrealnionej wizji skrajny utopizm, włoski politolog utrzymywał, 
że wbrew dominującym wśród badaczy interpretacjom idealne społeczeństwo 
Marksa miało wszelako powstać na drodze urzeczywistnienia wolności i nieja-
ko tylko przy tej okazji również nastąpiłaby realizacja równości jako wartości 
uzupełniającej i pobocznej. Komunizm był bowiem pomyślany jako zwieńczenie 
i zamknięcie dzieła procesu wyzwolenia ludzkości, a nie jako triumf egalitary-
zmu. „Przesłanie zbawienia Marksa – konkludował Sartori – miało charakter 

21 Ibidem, s. 423.
22 Ibidem, s. 553.
23 Zob.: idem, Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Colchester 2005, s. 227.
24 Zob.: idem, Da Hegel a Marx…, op. cit., s. 285. 
25 Zob.: ibidem, s. 291. Tu też Marks jest nieodrodnym uczniem Hegla. Według Marksa 

człowiek uzyskuje pełną i niczym niezmąconą wolność, kiedy rozpuszcza swoją jednostko-
wość w doskonałym społeczeństwie komunistycznym, podczas gdy u Hegla taki stan człowiek 
osiąga przez włączenie się w sferę Ducha Absolutnego.

26 Idem, Teoria…, op. cit., s. 558–559.
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libertariański, nie zaś egalitarny. Marks wysunął kontrideał będący ideałem li-
bertariańskim w najskrajniejszej i milenarystycznej formie”27. 

Sartori nie traktował więc marksizmu jako ideologii równości, lecz jako ideo-
logię wolności, chociaż błędnie pojętą i opacznie wcielaną w życie. Jednocześnie 
jest to ideologia poszukiwania jakiejś formuły demokracji alternatywnej sytuują-
cej się w twardej opozycji wobec demokracji w ogóle, którą – zdaniem włoskie-
go politologa – zawsze musi być demokracja liberalna. Tęsknota za demokracją 
alternatywną, a także kreślenie wizji dobrego społeczeństwa przyszłości, zamy-
kającego i zarazem uszlachetniającego całą historię ludzkości przez ustanowie-
nie ostatecznego triumfu wolności, to fundamentalne łączniki między fi lozofi ą 
polityczną Marksa i Rousseau, który w tym sensie był wielkim poprzednikiem 
autora Kapitału. Rousseau może być patronem osób dążących do przezwycięże-
nia demokracji liberalnej, podczas gdy Marks jest mistrzem ludzi pragnących ją 
całkowicie zanegować28.

Ogromne wątpliwości Sartoriego budził propagowany przez marksizm mo-
del ustroju komunistycznego w postaci „demokracji ludowej”, czy „demokracji 
proletariackiej”. Marks nie miał mimo wszystko odwagi odrzucić demokracji 
w ogóle, świadomy ryzyka z tym związanego, a zwłaszcza tego, że cechuje ją po-
zytywna konotacja znaczeniowa, co występuje nieprzerwanie od czasów anty-
cznych. Poszukiwał zatem jakiejś – jak już było powiedziane powyżej – „innej 
demokracji”, demokracji alternatywnej. Marksizm w tym znaczeniu stał się jed-
nym z kierunków tak zwanej demokracji przymiotnikowej, a „demokracja lu-
dowa” czy „demokracja proletariacka” mogą być postawione obok „demokracji 
wyższej”, „prawdziwej”, „organicznej”, „kierowanej” bądź „narodowej”. Wszystkie 
te inne demokracje – zdaniem włoskiego badacza – z normalną demokracją nie 
mają nic wspólnego i de facto są maskującymi się dyktaturami wstydzącymi się 
własnego oblicza. Demokracja albo jest, albo jej nie ma. „Inna demokracja” nie 
istnieje. Sartori pisał: „Tak zwane inne demokracje przypominają egipskiego Fe-
niksa, o czym mówi w czarującym wierszu Metastasio: Che ci sia ognun lo dice, 
dove sia nessun lo sa – wszyscy mówią, że istnieje, ale nikt nie wie gdzie”29. Skąd-
inąd formuła „demokracji ludowej” jest błędem logicznym, znanym jako idem 
per idem – to samo przez to samo. Sama w sobie demokracja oznacza bowiem 
władzę ludu. Demokracja ludowa staje się więc ludową władzą ludu, tak jakby 
nieludowa władza ludu w ogóle była możliwa. Wydaje się, że marksizm stoi na 
takim właśnie, absurdalnym z punktu widzenia logiki, stanowisku. 

Lenin – według Sartoriego – „zdradził” Marksa, co przede wszystkim odno-
si się do relacji zachodzących między proletariatem a partią. Leninowska kon-
cepcja partii-awangardy, wyłożona w Co robić?, nie ma podstaw ani uzasadnień 
w doktrynie samego Marksa. U Lenina skupiająca świadomych i poprawnie my-
ślących rewolucjonistów partia wypiera i w ostateczności zastępuje rzeczywisty 
proletariat. „Jasne jest – dowodził Sartori – że Lenin dokonał wymiany protago-

27 Ibidem, s. 559.
28 Idem, Democrazia. Cosa è, Milano 1993, s. 242. 
29 Idem, Teoria…, op. cit., s. 584.
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nisty, głównego nosiciela rewolucji. Marksowska «klasa», czyli proletariat jako 
całość, u Lenina staje się «awangardą» p o n a d  proletariatem”30. 

Przywódca bolszewików zdecydowanie zakwestionował wszelką demokrację, 
uznając ją za tożsamą z państwem. W związku z takim stanowiskiem każdy ro-
dzaj demokracji jest zorganizowanym i systematycznym stosowaniem przemocy 
nad ludźmi. Zdaniem Sartoriego, kiedy jednak Lenin omawiał dyktaturę proleta-
riatu, niespodziewanie zmieniał ton i odwoływał się do demokracji w znaczeniu 
pozytywnym. Wprawdzie nie snuł rozważań o proletariacie jako kolektywnym 
dyktatorze, pisał wprost, że „dyktatura proletariatu to jest zorganizowanie się 
awangardy mas uciskanych w klasę panującą w celu zgniecenia ciemiężców”31, 
ale zarazem głosił, że dyktatura ta będzie „demokratyzmem dla ludu”32. Nie ma 
tu jednak żadnej sprzeczności czy zmiany tonu, i w tym miejscu Sartoriemu nie 
sposób przyznać racji. Lenin nie ukrywał, że dyktatura proletariatu oznacza za-
stosowanie przemocy, a zatem również ona jest demokracją, czyli mówiąc inaczej 
– państwem, z tym tylko że w odróżnieniu od wcześniejszych form ustrojowych 
odwołuje się ona do siły nie w interesie mniejszości wyzyskiwaczy, lecz ogromnej 
większości wyzyskiwanych. W tym sensie można powiedzieć, że inaczej ukierun-
kowująca państwową przemoc dyktatura proletariatu okazuje się bardziej demo-
kratyczna niż inne demokracje, w tym demokracja burżuazyjna. Tak rozumiana 
demokratyczna dyktatura proletariatu zaniknie, nie będzie bowiem potrzebna 
po zniesieniu państwa, co nastąpi po osiągnięciu stadium pełnego komunizmu. 
W tym punkcie Lenin w pełni podzielał idee Marksa. 

Państwo zbudowane przez Lenina w Rosji okazało się całkowitą katastrofą. 
Niejasne przy tym pozostaje, czy ten stan rzeczy stanowił konsekwencję wypa-
czenia doktryny, czy też może był jej jedyną możliwą rozsądną aplikacją. Przy-
wołajmy raz jeszcze Sartoriego: „Leninowi oszczędzony został widok wszech-
władnej, szalejącej policji, która stała się fi larem państwa, jak na ironię zwanego 
Republiką Rad. Miało to jednak nadejść już wkrótce. Lenin sprowadził niebiań-
skie miasto Marksa na ziemię, ale tu zamieniło się ono w piekło”33. 

30 Ibidem, s. 568.
31 W. Lenin, Państwo a rewolucja, Warszawa 1972, s. 130. Na ten temat zob. więcej: M. Ban-

kowicz, Kulisy totalitaryzmu. Polityczna teoria dyktatury proletariatu, Kraków 1995, s. 98–101.
32 W. Lenin, op. cit.
33 G. Sartori, Teoria…, op. cit., s. 572.




