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Przyczynek do życiorysu Włodzimierza Lenina
(Lenin jako prawnik) * 1

Do 17 roku życia Lenin przebywał w Symbirsku (obecnie Uljanowsk). 
Tamże otrzymał w 1887 r. świadectwo maturalne. Po ukończeniu przez 
Lenina szkoły, rodzina Uljanowów postanowiła wyjechać do Kazania, 
by umożliwić mu studia na uniwersytecie. Lenin wybrał jako kierunek 
studiów prawo. Wybór ten nie był przypadkowy. Tylko bowiem na tym 
wydziale prowadzono wykłady z nauk społecznych, którymi Lenin 
interesował się już w ostatnich latach szkolnych.

W Kazaniu zanim Lenin został przyjęty na uniwersytet, musiał po
konać pewne trudności. Właśnie w maju 1887 r. został stracony starszy 
brat Lenina, Aleksander, za dokonanie zamachu na życie cara Aleksan
dra III. Bohaterska śmierć brata zaważyła na obranej przez Lenina dro
dze życia.

Władze uniwersyteckie, nie mając w zasadzie podstaw prawnych, 
aby z powodu brata nie dopuścić Lenina na uczelnię, postanowiły za
sięgnąć uprzednio o nim opinii ze szkoły w Symbirsku. Dyrekcja szkoły 
wystawiła Leninowi bardzo pochlebne świadectwo, zwracając uwagę na 
jego wybitny talent. Przez wszystkie lata nauki należał on do prymusów 
szkoły. Na przyjęcie Lenina na studia miała w poważnej mierze wpływ 
pozytywna ocena wychowawczej roli rodziców Lenina oraz fakt, że 
matka jego postanowiła razem z nim zamieszkać w Kazaniu.

Kazań był miastem liczącym wówczas blisko 150 tysięcy mieszkań
ców. Znaczna część inteligencji, zwłaszcza młodzieży studenckiej, znaj
dowała się pod urokiem „Narodnej Woli”.

Studenci zorganizowali nielegalne organizacje, tzw. ziomkostwa (np. 
ziomkostwo samarskie, kazańskie, jekatierinburskie, symbirskie). Lenin 
przystąpił do ziomkostwa symbirskiego. Ogromne oczytanie Lenina 
sprawiło, że wkrótce zdobył autorytet wśród młodzieży i jej zaufanie.

Rok 1887 obfitował w wyjątkowo burzliwe zajścia na wyższych uczel
niach Rosji. Rząd carski, chcąc zdławić narastający ruch postępowo- 
-demokratyczny wśród studentów, zaostrzył rygory policyjne. Terror 
carski spotkał się z masowym protestem ze strony młodzieży uczelnianej.

i .i^ayk uł niniejszy op racow any został na podstaw ie broszury B . W o l i n a :  W. I. Lenin  
w Pow ołże — 1870—1893, M oskwa 1955 oraz n astęp u jący ch  dwu p rac : W ospom inanija o W.
I. Leninie, Moskwa 1969, t . I; W. i. Lenin — K rótki zarys życia i działalności, W arszaw a  
1949 r.
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Lenin brał czynny udział w przygotowaniu demonstracji studentów Uni
wersytetu Kazańskiego, która miała się odbyć 4 grudnia 1887 r. Z tego 
powodu w nocy z 4 na 5 grudnia został aresztowany. Jego nazwisko fi
gurowało w spisie 153 studentów politycznie .podejrzanych oraz — co 
gorsza — w spisie 32 studentów relegowanych z uniwersytetu na pole
cenie gubernialnego naczelnika żandarmerii. Na mocy decyzji władz po
licyjnych Lenina wysiedlono z Kazania, wyznaczając mu jako miejsce 
osiedlenia wieś Kokuszkino (gubernia kazańska), gdzie pozostawał pod 
tajnym nadzorem policji. We wsi tej przebywała siostra Lenina, Anna, 
której na skutek starań matki zamieniono 5-letnie zesłanie na Sybir na 
pobyt w tejże wsi.

Myśl o dalszych studiach nie opuszczała Lenina. W maju 1888 r. zwró
cił się do Ministra Oświaty z podaniem o zezwolenie kontynuowania 
studiów na uniwersytecie. Ministerstwo Oświaty, po zasięgnięciu opinii 
o rodzinie Uljanowów, dało 22 lipca tegoż roku odpowiedź odmowną. 
Wówczas to matka Lenina, Maria Aleksandrowna, napisała ponownie 
w tej sprawie do Ministra Oświaty. Ale i tym razem odpowiedziano od
mownie.

Lenin, nie chcąc zrezygnować z wytkniętego przez siebie celu, zwró
cił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zezwolenie na wyjazd 
za granicę, by tam studiować. Również i na to nie uzyskał zezwolenia.

Pobyt we wsi Kokuszkino wykorzystał Lenin na samodzielne stu
diowanie nauk prawniczych. Ponadto wiele czasu poświęcał na czytanie 
prac ekonomicznych oraiz dotyczących politycznej sytuacji Rosji.

Jesienią 1888 r. pozwolono Leninowi wrócić do Kazania, jednakże 
bez prawa powrotu na uniwersytet.

W tym czasie Lenin stał się już dojrzałym marksistą, czytał dzieła 
Marksa, Engelsa, Plechanowa, działał w nielegalnym kółku.

W maju 1889 r. rodzina Uljanowów opuściła Kazań i zamieszkała 
w chutorze w pobliżu wsi Ałakajewka (guberni samarskiej), a następnie 
przeniosła się do Samary (obecnie Kujbyszew), gdzie Lenin przebywał 
do sierpnia 1893 r.

Dzięki wyjazdowi Lenin uniknął ponownego aresztowania, gdyż po
licji udało się natrafić na ślad kółka marksistowskiego, do którego na
leżał.

W Samarze Lenin brał czynny udział w kołach socjaldemokratycz
nych, krytycznie ustosunkowując się do teorii narodowolców. Pracę w Sa-' 
marze Lenin zaliczał do początków swojej działalności rewolucyjnej.

Gdy z czasem Lenin przekonał się, że szanse dalszego jego studiowa
nia na uniwersytecie są minimalne, rozpoczął zabiegać o dopuszczenie 
go do złożenia egzaminów eksternistycznych z prawa.

Po wielu staraniach, zwłaszcza matki Lenina, minister oświaty wyra
ził wreszcie swą zgodę. 12 czerwca 1890 r., powołując się na zezwolenie 
ministra, Lenin skierował podanie do ministerstwa i prosił o wyrażenie 
zgody na złożenie egzaminów na Uniwersytecie w Petersburgu. Na po
daniu tym odnotowano: „Niech lepiej złoży w Kazaniu”. Potem widocz
nie zmieniono decyzję, gdyż w adnotacji z 16 lipca 1889 r. napisano:
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„Postanowiono zawiadomić petenta, że z prośbą tą należy się zwrócić 
do przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej”.

Pod koniec sierpnia 1890 r. Lenin wyjechał do Petersburga celem 
zapoznania się z procedurą składania egzaminów.

Niewiele czasu pozostało Leninowi na przygotowanie się do egzami
nów. 26 marca 1891 r. Lenin skierował do przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej Uniwersytetu w Petersburgu podanie o dopuszczenie 
go do złożenia egzaminów przed Komisją Prawniczą. Wraz z podaniem 
musiał przedstawić pisemną pracę z dziedziny prawa karnego.

W dniach 4—24 kwietnia 1891 r. rozpoczęła się wiosenna sesja egza
minacyjna. W skład komisji wchodzili najwybitniejsi profesorowie. Egza
miny odbywały się w małej sali konferencyjnej Akademii Nauk.

Z prawa państwowego Lenin odpowiadał na temat: „Urzędy stano
we”, „Stanowe organizacje”. W zakres tego tematu wchodziły takie za
gadnienia, jak historia instytucji szlacheckich, gubernialne i powiatowe 
zgromadzenia szlacheckie, przewodnicy szlachty, włościańskie „samo
rządy” ftp.

Z ekonomii politycznej wypadło mu odpowiadać na temat różnych 
form płacy: naturalnej, pieniężnej, akordowej. Ze statystyki mówił o bel
gijskim statystyku Ketle, z encyklopedii prawa i historii filozofii —■
0 dziele Platona — ustawy, a z prawa rzymskiego — o Edicta magislra- 
tum.

Ze wszystkich wymienionych tematów Lenin uzyskał najwyższy sto
pień: „wieśma, udowletworitielno”, co było równoznaczne ze stopniem 
„celująco”.

Po egzaminach Lenin wrócił do Samary, by przygotować się do sesji 
jesiennej. Nie zaniedbywał przy tym działalności politycznej.

We wrześniu znów wyjechał do Petersburga. Tym razem też przed
stawił pracę pisemną oraz złożył ustne egzaminy z prawa karnego i ko
deksu postępowania karnego, z prawa rzymskiego, prawa cywilnego
1 kodeksu postępowania cywilnego, prawa handlowego i kodeksu postę
powania handlowego, prawa policyjnego, prawa finansowego, prawa koś
cielnego i prawa międzynarodowego.

Z prawa karnego i sądownictwa miał następujący temat: „Obrona. 
Kradzież dokumentów”. Program wymagał bardzo dokładnej znajomości 
określenia znamion poszczególnych przestępstw. Z prawa rzymskiego 
zaś miał temat: „Darowizna. Czyny niedozwolone. Terminy”. W temat 
„Terminy” wchodziło m.in. określenie wpływu czasu na nabycie i utratę 
prawa, wyliczenie czasu i różnego rodzaju przedawnienia. Z prawa cy
wilnego i kodeksu postępowania cywilnego otrzymał temat: „Wykonanie. 
Kupno-sprzedaż. Dostawa”, z prawa handlowego i kodeksu postępowania 
handlowego — „Księgi handlowe”, z prawa policyjnego — „Nauka o pra
wie policyjnym i jej treść”, a z prawa finansowego — „Budżet”.

Do najtrudniejszych dyscyplin należało prawo kościelne. Leninowi 
przypadł temat: „Historia rosyjskiego ustawodawstwa kościelnego”. 
W tym wypadku potrzebna była duża znajomość historii organizacji cer
kwi od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Lenin musiał opowiedzieć
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o prawnym położeniu cerkwi w Rosji i o organizacji nieprawosławnych 
kościołów.

Wreszcie z prawa międzynarodowego temat brzmiał: „Prawo neutral
ności”.

Spośród 33 osób składających razem z Leninem egzaminy eksterni
styczne 27 osób otrzymało dyplomy, z czego 8 osób — w tym również 
Lenin — dyplom 1 stopnia. Tylko jeden Lenin uzyskał najwyższą ocenę 
ize wszystkich przedmiotów pisemnych i ustnych.

W dniu 14 stycznia 1892 r. wręczono mu świadectwo, które upoważ
niało go do wykonywania praktyki adwokackiej.

Dla Lenina dyplom miał szczególne znaczenie. Dawał mu w pewnym 
stopniu szanse legalnej działalności politycznej. Wróciwszy więc do Sa
mary, nie omieszkał wykorzystać tej możliwości.

W mieście tym urzędował wybitny adwokat przysięgły A. Chardin, 
człowiek znany z liberalnych poglądów. Lenin jeszcze podczas pobytu 
w Kazaniu zawarł iz nim znajomość korespondencyjną. Obaj byli dosko
nałymi szachistami. Obaj też rozgrywali między sobą korespondencyj
nie partie szachów.

Po przyjeździe do Samary Lenin poznał Chardina osobiście, został 
jego pomocnikiem (aplikantem). To dawało Leninowi prawo występo
wania przed sądem w sprawach karnych bez żadnego ograniczenia. Po
tem, w lipcu 1892 r., uzyskał Lenin prawo występowania bez ogranicze
nia również w sprawach cywilnych.

T ł u m a c z e n i e

Ś w i a d e c t w o
na rok 1892

Stosownie do zapadłego w dniu 23 lipca 1892 r. posta
nowienia Ogólnego Zebrania Wydziałów Samarskiego 
Sądu Okręgowego wydano niniejsze świadectwo przez 
powyższy Sąd Pomocnikowi Adwokata Przysięgłego 
szlachcicowi1 Włodzimierzowi Iljiczowi Uljanowowi, na 
podstawie którego jemu, Uljanowowi, w myśl art. 406 

o; Ustań. Ustaw Sąd., wyd. c.d. 1886 r., i art. 1104, 1110 i 111 
oo t. II oz. 1 Org. Powsz. Urzędów Sąd., wyd. 1876 r., zezwa

la się prowadzić cudze sprawy sądowe w Samarskim Są- 
S: dzie Okręgowym w ciągu całego roku 1892.

Dnia 27 lipca 1892 r.

p.o. PREZESA SAMARSKIEGO SĄDU OKRĘGOWEGO 
(—) podpis nieczytelny

p.o. SEK R ET A R Z A

(—) podpis nieczytelny

i T ytu ł szlachecki w Rosji carsk iej przyznaw ano m. in. za w ysługę la t w adm ini
s tra cji państw ow ej. O jciec Lenina, Ilja U ljanow  (1831—1886), uzyskał ty tu ł szlachecki za kil
ku nastoletnią p racę  na stanow isku inspektora szkolnego guberni sym birskiej.
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W ciągu 1892 r. Lenin występował 12 razy. Przeważnie zajmował 
się obroną interesów biednych chłopów. Prawdopodobnie po raz pier
wszy Lenin wystąpił w sądzie 5 marca 1892 r., broniąc chłopa (krawca) 
Muleńkowa oskarżonego o bluźnierstwo.

O jego popularności jako adwokata świadczył m. in. następujący fakt. 
Grupa chłopów oskarżonych o kradzież chleba (od roku panował tam 
straszliwy głód) zrzekła się wyznaczonego obrońcy i zwróciła się do Le
nina z prośbą o obronę, na co wyraził zgodę 2.

W drugiej połowie 1893 r. Lenin wyjechał na stałe do Petersburga. 
Zaraz też rozpoczął starania o wpisanie go w charakterze pomocnika ad
wokata przysięgłego w izbie sądowej.

Po kilku tygodniach otrzymał zaświadczenie, że od 3 września 1893 r. 
znajduje się w spisie jako pomocnik adwokata przysięgłego.

Z relacji rodzinnych wynika, że Lenin w Petersburgu kilkakrotnie 
występował w charakterze obrońcy z urzędu.

Nie zachowały się z tego okresu żadne przekazy, gdyż w czasie rewo
lucji lutowej 1917 r. pożar całkowicie zniszczył gmach Sądu Okręgowe
go w Petersburgu.

W 1893 r. skończyła się w zasadzie „adwokacka” praca Lenina. Jed
nakże w latach 1897— 1900, a w czasie pobytu na zesłaniu we wschodniej 
Syberii (wieś Szuszeńskoje), Lenin zyskał popularność jako adwokat 
wśród miejscowej ludności.

Robotnicy i chłopi zwracali się do niego po wszelkiego rodzaju porady 
i konsultacje prawne. Przysłuchując się uważnie żalom chłopskim, Lenin 
poznał dokładnie ich życie. Znajomość tę wykorzystał następnie w licz
nych swych pracach i działalności politycznej.

Wiedza prawnicza pozwoliła Leninowi krytycznie ustosunkować się do 
różnych zarządzeń i ustaw rządu carskiego i rozpatrywać je z punktu wi
dzenia interesów mas ludowych. Oto dla przykładu broszura jego pióra 
pt. „Nowa ustawa fabryczna” 3, napisana w związku z wydaną przez rząd 
carski 2 czerwca 1897 r. nową ustawą fabryczną. Głosiła ona skrócenie 
dnia pracy w fabrykach i zakładach pracy oraz wprowadzenie świątecz
nego odpoczynku. Lenin, analizując każdy punkt ustawy, podkreślił, że 
wprawdzie ustawa ta daje pewne korzyści klasie robotniczej, chociażby 
np. przez ograniczenie czasu pracy dziennej do 11^ godziny (w sobotę 
i dni przedświąteczne — do 10 godz. dziennie), jednakże wskutek nieogra- 
niczenia czasu pracy nadliczbowej stwarza jednocześnie dla przedsiębior
ców możliwości zwiększenia przez nicn wyzysku.

W dwa lata później Lenin napisał artykuł „O sądach przemysło
wych” 4, uzasadniając korzyści płynące z sądów przemysłowych dla klasy 
robotniczej. „Sądy przemysłowe — pisał — złożone w równej liczbie 
z osób wybranych przez przedsiębiorców i robotników (...) są o wiele 
bardziej dostępne dla robotników niż zwykłe sądy, jest w nich mniej 
mitręgi kancelaryjnej i mniej papierków, sędziowie zasiadający w tych

2 T ekst rosyjski brzm iał: „O biazannosti zaszczity podsudim ych: Tiszkina, Zorina, U zdina. 
Z ajcew a, K rasilnikow a, G ajskogo, M uleńkowa p rin ia t’ na siebia sogłasien. Pom (oszcznik>  
pri(siażnogo) pow (ieriennogo). W. U ljanow ” (cyt. wg B . W olina, op. cit., s. 96).

J Zob. W. I. L e n i n ,  dzieła, t. 2, W arszaw a 1950, s. 273—327.
4 Zeb. W. l. L e n i n ,  dzieła, t. 4, W arszaw a 1953, s. 311—325.
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sądach orientują się w warunkach życia fabrycznego i wydają sprawied
liwsze wyroki, zapoznają robotników z ustawami, wdrażają ich do wy
bierania swych przedstawicieli i do udziału w życiu państwowym, za
znajamiają szerzej opinię publiczną z życiem fabrycznym i ruchem ro
botniczym, uczą fabrykantów przyzwoitego obchodzenia się z robotnika
mi i właściwego prowadzenia pertraktacji z robotnikami jako z równymi 
im ludźmi” 5.

Rozprawa ta stała się dla Lenina punktem wyjścia do szerszego po
traktowania stosunków politycznych w Rosji oraz do wysunięcia szeregu 
postulatów demokratycznych, a mianowicie „żądania, by lud otrzymał 
prawa polityczne, tzn. prawo udziału w rządzeniu państwem i iprawo 
otwartego mówienia o potrzebach ludu nie tylko na łamach gazet, lecz 
i na zebraniach ludowych” *.

Lenin okazał się nie tylko przywódcą partii i zwycięskiej rewolucji 
proletariackiej, ale również budowniczym podstaw nowego państwa ra
dzieckiego.

Lenin był pierwszym autorem prawnych dekretów władzy radzieckiej 
o ziemi i o pokoju, deklaracji praw ludu pracującego i wyzyskiwanego. 
Z bezpośrednim udziałem Lenina opracowana została w 1918 r. Konsty
tucja Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
(RFSRR).

Istotny był udział Lenina w opracowaniu pierwszych dekretów wła
dzy radzieckiej o sądownictwie. Pod dekretem o sądzie nr 1, wydanym 
7 grudnia 1917 r., figuruje podpis Lenina7.

Zasadnicze poprawki zostały wniesione przez Lenina do projektu de
klaracji o sądzie nr 2 8.

Nieprzypadkowo wybitny prawnik radziecki, profesor B. Szczetinin, 
mówiąc o Leninie, nazwał go wybitnym prawnikiem 9.

5 Tam że, s. 326—321.
« Tam że, s. 325.
7 W. K u l i k o w :  Razw itije sow ietskoj sudiebnoj sistiem y, „Sow ietskoje G osudarstw a  

i P ra w o ” 1967, nr 11, s. 76.
« Tam że, s. 77.
9 Zob. „Praw o i Ż y cie” z 2.X I .1969 r.

ADAM SZPUNAR

Naprawienie szkody wyrzqdzonej 
przez funkcjonariusza pocztowego

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością Przedsiębiorstwa „Poczta, Telegraf, 
Telefon” (zwanego dalej w skrócie PPTT) wymagają uporządkowania. To prawda, 
że roszczenia odszkodowawcze w tej dziedzinie są dość skromne, a ich celem jest 
z reguły wynagrodzenie szkody na mieniu. Ale zbędne jest podkreślanie donio


