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Artykuł „Krach II Międzynarodówki” został opublikowany w czasopiśmie „Kommunist” 
nr 1—2, który ukazał się we wrześniu 1915 r. 

Czasopismo „Kommunist” zostało utworzone przez W. Lenina i było wydawane przez 
redakcję gazety „Socyał-Diemokrat” wspólnie z G. Piatakowem i J. Bosz, którzy je 
finansowali. W skład redakcji czasopisma wchodził także N. Bucharin. Ukazał się tylko 
jeden (podwójny) numer. Oprócz artykułu „Krach II Międzynarodówki” opublikowano 
w nim jeszcze dwa artykuły Lenina: „Uczciwy głos francuskiego socjalisty” oraz 
„Imperializm a socjalizm we Włoszech”. 

Plan wydawania czasopisma Lenin opracował już wiosną 1915 r. Pod jego 
kierownictwem odbyło się zebranie organizacyjne redakcji czasopisma. Lenin liczył na 
to, że „Kommunist” stanie się organem lewicowych socjaldemokratów. Wkrótce 
jednak pojawiły się poważne rozbieżności między redakcją gazety „Socyał-Diemokrat” 
a Bucharinem, Piatakowem i Bosz, one uległy zaostrzeniu po ukazaniu się numeru 1—
2 czasopisma. Grupa Bucharina, Piatakowa i Bosz zajęła niesłuszne stanowisko w 
wielu zasadniczych zagadnieniach programu i taktyki partii: prawa narodów do 
samookreślenia, roli żądao demokratycznych i programu minimum w ogóle oraz in., i 
starała się wykorzystad czasopismo w swoich celach frakcyjnych. W redakcji 
czasopisma Lenin zwalczał grupę Bucharina, Piatakowa i Bosz, demaskował ich 
antybolszewickie poglądy i działania frakcyjne, ostro krytykował pojednawcze 
stanowisko Zinowjewa i Szlapnikowa wobec tej grupy. 

Wskutek antypartyjnego postępowania grupy redakcja gazety „Socyał-Diemokrat” na 
wniosek Lenina oświadczyła, że dalsze wydawanie czasopisma uważa za niemożliwe. 
Biuro KC w Rosji po otrzymaniu informacji o rozbieżnościach w redakcji czasopisma 
„Kommunist” wyraziło pełną solidarnośd z redakcją OC „Socyał-Diemokrat” oraz 
pragnienie, aby „wszystkie wydawnictwa KC redagowane były w duchu starej, 
wypróbowanej orientacji, w całkowitej zgodności z linią KC, przyjętą od początku 
wojny”. Od października 1916 r. redakcja gazety „Socyał-Diemokrat” zaczęła 
wydawad „Sbornik «Socyał-Diemokrata»” 

 

 

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 

2012 



3 
 

Przez krach Międzynarodówki rozumie się niekiedy po prostu formalną stronę 

sprawy, przerwanie międzynarodowej łączności między partiami 

socjalistycznymi krajów walczących, niemożliwośd zwołania ani 

międzynarodowej konferencji, ani Międzynarodowego Biura Socjalistycznego 

itp. Na tym stanowisku stoją niektórzy socjaliści małych krajów neutralnych, 

prawdopodobnie nawet większośd oficjalnych partii tych krajów, a także 

oportuniści i ich obroocy. W prasie rosyjskiej z zasługującą na wielkie uznanie 

szczerością wystąpił w obronie tego stanowiska pan W. Kossowski w numerze 8 

pisma Bundu „Informacyonnyj Listok”, przy czym redakcja pisma „Listok” ani 

jednym słowem nie zastrzegła, że nie zgadza się z autorem. Można żywid 

nadzieję, że obrona nacjonalizmu przez pana Kossowskiego, który posunął się aż 

do usprawiedliwienia niemieckich socjaldemokratów głosujących za kredytami 

wojennymi, pomoże wielu robotnikom przekonad się ostatecznie o burżuazyjno- 

nacjonalistycznym charakterze Bundu. 

Dla świadomych robotników socjalizm to głębokie przekonanie, a nie wygodna 
osłona mieszczaosko-pojednawczych i nacjonalistyczno-opozycyjnych dążeo. 
Przez krach Międzynarodówki rozumieją oni oburzającą zdradę, której do-
puszcza się większośd oficjalnych partii socjaldemokratycznych, zdradę własnych 
przekonao, najuroczystszych oświadczeo składanych w przemówieniach na 
międzynarodowych kongresach w Stuttgarcie i Bazylei, w rezolucjach tych 
kongresów itd. Nie widzied tej zdrady mogą tylko ci, którzy nie chcą jej widzied, 
dla których jest to niewygodne. Formułując sprawę w sposób naukowy, tzn. z 
punktu widzenia stosunków pomiędzy klasami współczesnego społeczeostwa, 
musimy stwierdzid, że większośd partii socjaldemokratycznych, a na ich czele 
przede wszystkim największa i najbardziej wpływowa partia II Międzynarodówki 
— partia niemiecka — stanęła po stronie swego sztabu generalnego, swego 
rządu, swojej burżuazji przeciwko proletariatowi. Jest to wydarzenie o 
powszechnohistorycznym znaczeniu, należy więc je poddad możliwie 
najwszechstronniejszej analizie. Dawno stwierdzono, że wojny, mimo wszystkich 
okropności i nieszczęśd, jakie pociągają za sobą, przynoszą większy lub mniejszy 
pożytek, bezlitośnie ujawniając, demaskując i burząc to, co w stworzonych przez 
człowieka instytucjach zgniło, przeżyło się, obumarło. Niewątpliwy pożytek 
zaczęła przynosid ludzkości również wojna europejska 1914—1915 roku, 
pokazując przodującej klasie krajów cywilizowanych, że w jej partiach nabrzmiał 
jakiś wstrętny ropiejący wrzód i skądś dolatuje nieznośny trupi zapach. 
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I 

 

Czy zdrada wszystkich swych przekonao i zadao przez główne partie 
socjalistyczne Europy jest faktem? O tym nie lubią mówid oczywiście ani sami 
zdrajcy, ani ci, którzy dobrze wiedzą — lub niejasno się domyślają — że 
wypadnie im przyjaźnid się i godzid z nimi. Ale jakkolwiek by to było przykre dla 
różnych „autorytetów” II Międzynarodówki lub ich frakcyjnych przyjaciół wśród 
rosyjskich socjaldemokratów, musimy otwarcie spojrzed na rzeczy, nazwad je po 
imieniu, powiedzied robotnikom prawdę. 

Czy istnieją oparte na faktach dane świadczące o tym, jak przed obecną wojną i 
w przewidywaniu jej traktowały swe zadania i swą taktykę partie socjalistyczne? 
Bezsprzecznie istnieją. Dane te to rezolucja Międzynarodowego Kongresu 
Socjalistów w Bazylei z 1912 roku, którą przedrukowujemy — łącznie z rezolucją 
niemieckiego zjazdu socjaldemokratycznego w Chemnitz z tegoż roku1— jako 
przypomnienie o „zapomnianych słowach” socjalizmu. Rezolucja ta, reasumując 
olbrzymią propagandową i agitacyjną literaturę antywojenną wszystkich krajów, 
jest najdokładniejszym, najpełniejszym, najbardziej uroczystym i formalnym 
przedstawieniem poglądów socjalistów na wojnę i taktyki wobec wojny. Nie 
można nazwad inaczej niż zdradą już chodby tego faktu, że żaden z autorytetów 
wczorajszej Międzynarodówki i dzisiejszego socjalszowinizmu — ani Hyndman, 
ani Guesde, ani Kautsky, ani Plechanow — nie waży się przypomnied swym 
czytelnikom tej rezolucji i albo zupełnie ją przemilcza, albo cytuje (jak Kautsky) 
ustępy drugorzędne, pomijając wszystko, co w niej istotne. Najbardziej „lewi-
cowe”, arcyrewolucyjne rezolucje i najbardziej bezwstydne zapominanie o nich 
lub wyrzeczenie się ich — oto jeden z najbardziej rzucających się w oczy 
przejawów krachu Międzynarodówki, a zarazem jeden z najbardziej rzucających 
się w oczy dowodów, że wierzyd w „poprawę” socjalizmu, w „wyprostowanie 
jego linii” tylko za pomocą rezolucji mogą dziś jedynie ludzie, których 
bezprzykładna naiwnośd graniczy z podstępną chęcią uwiecznienia dotychcza-
sowej obłudy. 

Jeszcze wczoraj, rzec można, gdy przed wojną Hyndman przeszedł do obrony 
imperializmu, wszyscy „porządni” socjaliści uważali go za pomylonego dziwaka i 
nikt nie mówił o nim inaczej niż z lekceważeniem. Obecnie zaś na pozycję 
Hyndmana stoczyli się całkowicie — różniąc się między sobą tylko odcieniami i 
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temperamentem — najwybitniejsi socjaldemokratyczni wodzowie wszystkich 
krajów. I w żaden sposób nie jesteśmy w stanie ocenid i scharakteryzowad 
jakimkolwiek parlamentarnym wyrażeniem odwagi cywilnej takich ludzi jak na 
przykład publicyści z gazety „Nasze Słowo”, którzy piszą o „panu” Hyndmanie w 
tonie pogardy, a o „towarzyszu” Kautskim mówią — lub milczą — z wyrazem 
szacunku (czy też uniżoności?). Czyż można pogodzid taki stosunek z szacunkiem 
dla socjalizmu i w ogóle dla swoich przekonao? Jeśli jesteście przekonani, że 
szowinizm Hyndmana jest zakłamany i zgubny, to czyż nie należy skierowad 
krytyki i ataków przeciw bardziej wpływowemu i bardziej niebezpiecznemu 
obroocy tego rodzaju poglądów — Kautskiemu? 

Poglądy Guesde'a bodajże najbardziej szczegółowo wyraził w ostatnich czasach 
guesdysta Charles Dumas w swej broszurce: „Jakiego pokoju pragniemy”. Ten 
„szef gabinetu Julesa Guesde'a”, jak podpisał się na karcie tytułowej broszury, 
„cytuje” oczywiście dawne wypowiedzi socjalistów, utrzymane w duchu 
patriotycznym (podobnie jak cytuje takie same wypowiedzi niemiecki 
socjalszowinista David w swej ostatniej broszurze o obronie ojczyzny2), ale 
manifestu bazylejskiego nie cytuje! Milczy o tym manifeście także Plechanow, z 
niezwykłym samozadowoleniem częstując nas szowinistycznymi komunałami. 
Kautsky, podobnie jak Plechanow, cytując manifest bazylejski pomija wszystkie 
ustępy rewolucyjne (to znaczy całą jego istotną treśd!) — prawdopodobnie pod 
pozorem zakazu cenzury... Policja i władze wojskowe ze swoją cenzurą, która 
zakazuje mówid o walce klasowej i o rewolucji, „w samą porę” przyszły w sukurs 
zdrajcom socjalizmu! 

A może manifest bazylejski jest jakimś czczym apelem, w którym nie ma żadnej 
ścisłej — ani historycznej, ani taktycznej — treści odnoszącej się niewątpliwie do 
obecnej konkretnej wojny? 

Wprost przeciwnie. W rezolucji bazylejskiej mniej jest niż w innych pustosłowia, 
a więcej konkretnej treści. Rezolucja bazylejska mówi właśnie o tej samej 
wojnie, która nastąpiła, właśnie o tych samych imperialistycznych konfliktach, 
które rozpętały się w latach 1914—1915. Konflikty między Austrią a Serbią o 
Bałkany, między Austrią a Włochami o Albanię itd., między Anglią a Niemcami o 
rynki i kolonie w ogóle, między Rosją a Turcją i in. o Armenię i Konstantynopol — 
oto o czym mówi rezolucja bazylejska, przewidując właśnie obecną wojnę. 
Właśnie obecną wojnę między „wielkimi mocarstwami Europy” ma na myśli 
rezolucja bazylejska mówiąc, że tej wojny „nie można usprawiedliwid 
najmniejszym chodby pozorem jakiegokolwiek interesu ludowego „! 
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I jeżeli teraz Plechanow i Kautsky — bierzemy dwóch najbardziej typowych i 
najbliższych nam cieszących się autorytetem socjalistów, jednego piszącego po 
rosyjsku i drugiego tłumaczonego przez likwidatorów na rosyjski — wyszukują 
(przy pomocy Akselroda) różne „ludowe *lub raczej gminne, wzięte z brukowej 
prasy burżuazyjnej] usprawiedliwienia” tej wojny, jeśli z miną uczonych i z 
zasobem fałszywych cytatów z Marksa powołują się na „przykłady”, na wojny 
1813 r. i 1870 r. (Plechanow) lub lat 1854-1871, 1876-1877, 1897 (Kautsky), to 
zaiste tylko ludzie zupełnie bez przekonao socjalistycznych, ludzie bez krzty 
sumienia socjalistycznego mogą brad „na serio” tego rodzaju argumenty, mogą 
nie nazwad tych argumentów niesłychanym jezuityzmem, obłudą i 
prostytuowaniem socjalizmu! Niech niemiecki zarząd partii (Vorstand) rzuca 
klątwę na nowe pismo Mehringa i Róży Luksemburg („Die Internationale”) za 
słuszną ocenę Kautskiego, niech Vandervelde, Plechanow, Hyndman i ska przy 
pomocy policji „trójporozumienia” w ten sam sposób postponują swoich 
przeciwników — w odpowiedzi my będziemy po prostu przedrukowywad 
manifest bazylejski, demaskujący taki zwrot wodzów, którego nie można nazwad 
inaczej niż zdradą. 

Rezolucja bazylejska mówi nie o wojnie narodowej, nie o wojnie ludowej, 
których przykłady zdarzały się w Europie i które są nawet typowe dla epoki lat 
1789—1871, nie o Wojnie rewolucyjnej, których socjaldemokraci nigdy się nie 
wyrzekali, lecz o wojnie obecnej, wojnie na gruncie „kapitalistycznego 
imperializmu” i „interesów dynastycznych”, na gruncie „zaborczej polityki” obu 
grup walczących mocarstw — zarówno austro-niemieckiej, jak i angielsko-
francusko-rosyjskiej. Plechanow, Kautsky i ska po prostu oszukują robotników, 
powtarzając wyrachowane kłamstwa burżuazji wszystkich krajów, która za 
wszelką cenę stara się przedstawid tę imperialistyczną, kolonialną, grabieżczą 
wojnę jako wojnę ludową, obronną (z czyjejkolwiek strony) i wyszukuje dla niej 
usprawiedliwienia na gruncie historycznych przykładów wojen 
nieimperialistycznych. 

Zagadnienie imperialistycznego, grabieżczego, antyproletariackiego charakteru 
obecnej wojny dawno już przestało byd zagadnieniem czysto teoretycznym. 
Imperializm został już nie tylko teoretycznie w swych głównych zarysach 
zakwalifikowany jako walka ginącej, zgrzybiałej, zgniłej burżuazji o podział 
świata i o ujarzmienie „małych” narodów; nie tylko tysiące razy powtarzano te 
wywody w całej olbrzymiej literaturze publicystycznej socjalistów wszystkich 
krajów; nie tylko na przykład przedstawiciel „sprzymierzonego” z nami narodu, 
Francuz Delaisi, w broszurze o „Nadciągającej wojnie” (z 1911 roku!) przystępnie 
wyjaśniał grabieżczy charakter obecnej wojny, również ze strony burżuazji 



7 
 

francuskiej. Nie dośd tego. Przedstawiciele partii proletariackich wszystkich 
krajów jednogłośnie i formalnie wyrazili w Bazylei swoje niezłomne przekonanie, 
że nadciąga wojna o charakterze właśnie imperialistycznym, i wyciągnęli z tego 
wnioski taktyczne. Dlatego między innymi musimy od razu odrzucid jako 
sofizmat wszelkie powoływanie się na to, że niedostatecznie omówiono różnicę 
między taktyką narodową a międzynarodową (porównaj ostatni wywiad 
Akselroda w numerach 87 i 90 gazety „Nasze Słowo”) itd. itp. Jest to sofizmat, 
gdyż wszechstronne naukowe studia nad imperializmem to jedna sprawa — 
studia takie dopiero się zaczynają i z istoty swej nie mają granic, jak nie ma ich 
nauka w ogóle. Natomiast podstawy socjalistycznej taktyki wobec 
kapitalistycznego imperializmu, sformułowane w milionach egzemplarzy so-
cjaldemokratycznych gazet i w uchwale Międzynarodówki — to inna sprawa. 
Partie socjalistyczne to nie kluby dyskusyjne, lecz organizacje walczącego 
proletariatu, gdy więc szereg batalionów przeszedł na stronę nieprzyjaciela, to 
należy je nazwad zdrajcami i ogłosid za zdrajców, nie pozwolid się „złapad na lep” 
obłudnej gadaniny, że „nie wszyscy jednakowo” rozumieją imperializm, że oto 
szowinista Kautsky i szowinista Cunow mogą napisad na ten temat całe tomy, że 
zagadnienie jest „niedostatecznie omówione” itp. itp. Kapitalizm we wszystkich 
przejawach swej grabieżczości i we wszystkich najdrobniejszych odgałęzieniach 
swego rozwoju historycznego i swoich właściwości narodowych nigdy nie 
zostanie zbadany do kooca; uczeni (a zwłaszcza pedanci) nigdy nie przestaną 
dyskutowad o szczegółach. Śmieszne byłoby wyrzekanie się „na tej podstawie” 
socjalistycznej walki z kapitalizmem, przeciwstawienia się tym, którzy zdradzili tę 
walkę — a cóż innego proponują nam Kautsky, Cunow, Akselrod itp.? 

Przecież nikt nawet nie spróbował teraz, po wybuchu wojny, zanalizowad 
rezolucji bazylejskiej i ukazad jej błędności! 

 

II 

Może jednak szczerzy socjaliści opowiadali się za rezolucją bazylejską 
przewidując, że wojna stworzy sytuację rewolucyjną, a wydarzenia obaliły ich 
przypuszczenia i rewolucja okazała się niemożliwa? 

Za pomocą takiego właśnie sofizmatu próbuje usprawiedliwid swoje przejście do 
obozu burżuazji Cunow (w broszurze „Krach partii?” i w wielu artykułach), a w 
formie aluzji spotykamy tego rodzaju „argumenty” prawie u wszystkich 
socjalszowinistów z Kautskim na czele. Nadzieje na rewolucję okazały się 
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złudzeniem, obrona zaś złudzeo nie jest sprawą marksisty, rozumuje Cunow, 
przy czym ten struwista ani słowa nie mówi o „złudzeniach” tych wszystkich, 
którzy podpisali manifest bazylejski, lecz jako człowiek niezwykle szlachetny 
stara się zwalid sprawę na skrajnych lewicowców w rodzaju Pannekoeka i Radka! 

Rozpatrzmy merytorycznie argument, jakoby autorzy manifestu bazylejskiego 
szczerze przypuszczali, że nastąpi rewolucja, a wydarzenia obaliły ich 
przypuszczenia. Manifest bazylejski mówi: 1) że wojna wywoła kryzys 
ekonomiczny i polityczny; 2) że robotnicy będą uważali swój udział w wojnie za 
zbrodnię, za zbrodnicze „wzajemne strzelanie do siebie gwoli zyskom 
kapitalistów, gwoli ambicjom dynastii, gwoli wykonaniu tajnych umów 
dyplomatycznych”, że wojna wywoła wśród robotników „gniew i oburzenie”; 

0 że wspomniany kryzys i wspomniany stan duchowy robotników socjaliści 
obowiązani są wykorzystad w celu „pobudzenia ludu i przyśpieszenia krachu 
kapitalizmu”; 

0 że „rządy” — wszystkie bez wyjątku — nie mogą rozpocząd wojny „bez 
niebezpieczeostwa dla siebie”; 5) że rządy „boją się rewolucji proletariackiej”; 6) 
że rządy „powinny przypomnied sobie” Komunę Paryską (tj. wojnę domową), 
rewolucję 1905 r. w Rosji itd. Wszystko to są myśli zupełnie jasne; nie ma w nich 
gwarancji, że rewolucja będzie; położono w nich nacisk na ścisłą charakterystykę 
faktów i tendencji. Kto z racji takich myśli i rozważao mówi, że spodziewane 
nadejście rewolucji okazało się złudzeniem, ten ujawnia nie marksistowski, lecz 
struwistowski i policyjno-renegacki stosunek do rewolucji. 

Dla marksisty nie ulega wątpliwości, że rewolucja jest niemożliwa bez sytuacji 
rewolucyjnej, przy czym nie każda sytuacja rewolucyjna doprowadza do 
rewolucji. Jakie są, ogólnie mówiąc, oznaki sytuacji rewolucyjnej? Na pewno nie 
omylimy się wskazując następujące trzy główne oznaki: 1) Niemożliwośd 
utrzymania przez klasy panujące swego panowania w nie zmienionej formie; taki 
lub inny kryzys „gór”, kryzys polityki klasy panującej, stwarzający szczelinę, przez 
którą przedziera się niezadowolenie i oburzenie klas uciskanych. Aby nastąpiła 
rewolucja, zazwyczaj nie wystarczy, by „doły nie chciały”, trzeba jeszcze, by 
„góry nie mogły” żyd po staremu. 2) Zaostrzenie ponad zwykłą miarę nędzy i 
niedoli klas uciskanych. 3) Znaczny wzrost — z wyżej wskazanych przyczyn — 
aktywności mas, które w epoce „pokojowej” spokojnie pozwalają się grabid, w 
burzliwych zaś czasach, zarówno przez ogólną sytuację kryzysową, jak i przez 
same „góry”, zmuszone są do samodzielnego działania historycznego. 
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Bez tych obiektywnych zmian, niezależnych od woli nie tylko poszczególnych 
grup i partii, ale i poszczególnych klas, rewolucja jest — z reguły — niemożliwa. 
Całokształt tych obiektywnych zmian nazywa się właśnie sytuacją rewolucyjną. 
Taka sytuacja istniała w 1905 roku w Rosji i we wszystkich epokach 
rewolucyjnych na Zachodzie; ale istniała również w latach sześddziesiątych 
ubiegłego wieku w Niemczech, w latach 1859—1861, i 1879—1880 w Rosji, 
chociaż w żadnym z tych wypadków rewolucji nie było. Dlaczego? Dlatego że 
rewolucja następuje w wyniku nie każdej sytuacji rewolucyjnej, lecz tylko takiej, 
kiedy do wyliczonych wyżej zmian obiektywnych dołącza się jeszcze 
subiektywna, mianowicie: dołącza się zdolnośd klasy rewolucyjnej do masowych 
działao rewolucyjnych, dostatecznie silnych, by złamad (lub nadłamad) stary 
rząd, który nigdy, nawet w okresie kryzysów, nie „upadnie”, jeśli się go nie 
„strąci”. 

Takie są marksistowskie poglądy na rewolucję, poglądy, które wiele, ale to wiele 
razy rozwijali i uznawali za bezsporne wszyscy marksiści i które nam, Rosjanom, 
ze szczególną oczywistością potwierdziło doświadczenie 1905 roku. Powstaje 
pytanie: co przewidywał w tym względzie manifest bazylejski w 1912 roku i co 
nastąpiło w latach 1914—1915? 

Przewidywano sytuację rewolucyjną, krótko ujętą w zwrocie „kryzys 
ekonomiczny i polityczny”. Czy taka sytuacja nastąpiła? Niewątpliwie tak. 
Socjalszowinista Lentsch (który bardziej otwarcie, szczerze i uczciwie występuje 
w obronie szowinizmu niż obłudnicy Cunow, Kautslty, Plechanow i ska) tak się 
nawet wyraził: „przeżywamy swoistą rewolucję” (s. 6 jego broszury „Niemiecka 
socjaldemokracja a wojna”. Berlin 1915). Kryzys polityczny istnieje: żaden rząd 
nie jest pewny dnia jutrzejszego, żaden nie jest wolny od niebezpieczeostwa 
krachu finansowego, utraty terytorium, wygnania z własnego kraju (jak wygnano 
rząd z Belgii). Wszystkie rządy żyją na wulkanie, wszystkie same apelują do 
inicjatywy i bohaterstwa mas. Cały reżim polityczny Europy doznał wstrząsu i 
nikt zapewne nie zaprzeczy, że wkroczyliśmy (i wkraczamy coraz dalej — piszę to 
w dniu wypowiedzenia wojny przez Włochy) w epokę najpotężniejszych 
wstrząsów politycznych. Jeśli Kautsky w dwa miesiące po wypowiedzeniu wojny 
pisał (2 października 1914 w „Neue Zeit”), że „nigdy rząd nie bywa tak silny, 
nigdy partie nie bywają tak słabe jak na początku wojny”, to jest to jeden z 
przykładów fałszowania nauki historii przez Kautskiego dla dogodzenia 
Siidekumom i innym oportunistom. Nigdy rząd tak nie potrzebuje zgody między 
wszystkimi partiami klas panujących i „pokojowego” podporządkowania się klas 
uciskanych temu panowaniu jak podczas wojny. To po pierwsze; po drugie zaś, 
jeśli „na początku wojny”, zwłaszcza w kraju liczącym na szybkie zwycięstwo, 
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rząd wydaje się wszechmocny, to nikt nigdy i nigdzie w świecie nie łączył 
spodziewanej sytuacji rewolucyjnej wyłącznie z momentem „początku” wojny, a 
tym bardziej nie utożsamiał „pozorów” z rzeczywistością. 

To, że wojna europejska będzie bez porównania cięższa niż inne, wiedzieli, 
widzieli i uznawali wszyscy. Doświadczenie wojny coraz bardziej to potwierdza. 
Wojna się rozprzestrzenia. Polityczne podwaliny Europy chwieją się coraz 
bardziej. Nieszczęścia mas są okropne, a wysiłki rządów, burżuazji i 
oportunistów, by pomijad te nieszczęścia milczeniem, coraz częściej spełzają na 
niczym. Osiągnięte w wyniku wojny zyski określonych grup kapitalistów są 
niesłychanie, skandalicznie wielkie. Zaostrzenie sprzeczności jest ogromne. 
Głuche wzburzenie mas, niejasne pragnienie poczciwego („demokratycznego”) 
pokoju wśród zahukanych i ciemnych warstw, rozpoczynające się szemranie w 
„dołach” — wszystko to jest faktem. Im bardziej zaś przeciąga się i zaostrza 
wojna, tym mocniej same rządy rozwijają i muszą rozwijad aktywnośd mas, 
nawołując je do wysiłków i poświęceo ponad wszelką miarę. Doświadczenie 
wojny, podobnie jak doświadczenie każdego kryzysu w historii, każdego 
wielkiego nieszczęścia i każdego przełomu w życiu człowieka, otępia i łamie 
jednych, ale za to oświeca i hartuje innych, przy czym na ogół w dziejach całego 
świata liczba i siła tych ostatnich okazywała się, z wyjątkiem poszczególnych 
wypadków krachu i zagłady tego lub innego paostwa, większa niż pierwszych. 

Zawarcie pokoju nie tylko nie może „od razu” położyd kresu wszystkim tym 
nieszczęściom i całemu temu zaostrzeniu się sprzeczności, lecz, na odwrót, 
uczyni te nieszczęścia pod wieloma względami jeszcze bardziej namacalnymi i 
szczególnie widocznymi dla najbardziej zacofanych mas ludności. 

Słowem, w większości przodujących krajów i wielkich mocarstw Europy sytuacja 
rewolucyjna jest faktem. Pod tym względem przewidywania manifestu 
bazylejskiego znalazły całkowite potwierdzenie. Negowanie tej prawdy wprost 
lub pośrednio albo przemilczanie jej, jak to czynią Cunow, Plechanow, Kautsky i 
ska, oznacza mówienie największej nieprawdy, oszukiwanie klasy robotniczej i 
wysługiwanie się burżuazji. W gazecie „Socyał-Diemokrat” (numery 34, 40 i 41) 
przytaczaliśmy dane pokazujące, że ludzie, którzy boją się rewolucji, 
chrześcijaoskie klechy-mieszczuchy, sztaby generalne, gazety milionerów, są 
zmuszeni konstatowad oznaki sytuacji rewolucyjnej w Europie*. 

Czy ta sytuacja utrzyma się długo i na ile się jeszcze zaostrzy? Czy doprowadzi do 
rewolucji? Tego nie wiemy i nikt nie może tego wiedzied. Pokaże to jedynie 
doświadczenie rozwoju nastrojów rewolucyjnych i przejścia przodującej klasy — 
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proletariatu — do działao rewolucyjnych. Nie może byd tu nawet mowy ani w 
ogóle o jakichkolwiek „złudzeniach”, ani o ich obaleniu, żaden bowiem socjalista 
nigdy i nigdzie nie ręczył za to, że rewolucję zrodzi właśnie obecna (a nie 
następna) wojna, właśnie dzisiejsza (a nie jutrzejsza) sytuacja rewolucyjna. 
Mowa tu o najbardziej niewątpliwym i głównym obowiązku wszystkich 
socjalistów: o obowiązku wskazywania masom, że sytuacja rewolucyjna istnieje, 
wyjaśniania jej zasięgu i głębi, budzenia rewolucyjnej świadomości i 
rewolucyjnego zdecydowania proletariatu, pomagania mu w przejściu do 
działao rewolucyjnych i tworzenia organizacji odpowiadających sytuacji rewolu-
cyjnej w celu pracy w tym kierunku. 

Nigdy żaden wpływowy i odpowiedzialny socjalista nie śmiał powątpiewad, że to 
właśnie jest obowiązkiem partii socjalistycznych, a manifest bazylejski, nie 
szerząc i nie żywiąc najmniejszych „złudzeo”, mówi właśnie o tym obowiązku 
socjalistów: pobudzad lud, „wstrząsad” nim (nie zaś usypiad go szowinizmem, jak 
to czynią Plechanow, Akselrod, Kautsky), „wykorzystad” kryzys do „przyśpie-
szenia” krachu kapitalizmu, kierowad się przykładami Komuny i października—
grudnia 1905 roku. Niewypełnienie lego obowiązku przez współczesne partie to 
właśnie ich zdrada, ich śmierd polityczna, ich wyrzeczenie się swej roli, ich 
przejście na stronę burżuazji. 

 

III 

 

Ale jak mogło dojśd do tego, że najwybitniejsi przedstawiciele i wodzowie II 
Międzynarodówki zdradzili socjalizm? Tą kwestią zajmiemy się szczegółowo 
poniżej, po uprzednim rozpatrzeniu prób „teoretycznego” usprawiedliwienia tej 
zdrady. Spróbujemy scharakteryzowad główne teorie socjalszowinizmu, za 
których przedstawicieli można uważad Plechanowa (powtarza on głównie 
argumenty szowinistów angielskich i francuskich, Hyndmana i jego nowych zwo-
lenników) oraz Kautskiego (ten wysuwa argumenty znacznie „subtelniejsze”, 
mające pozory znacznie solidniejszych pod względem teorii). 

Bodaj najprymitywniejsza jest teoria „sprawcy”. Napadli na nas, my się bronimy; 
interesy proletariatu wymagają, by dad odprawę burzycielom pokoju 
europejskiego. Jest to echo oświadczeo wszystkich rządów i deklamacji całej 
burżuazyjnej i żółtej prasy całego świata. Plechanow nawet tak oklepany 
komunał upiększa nieodzownym u tego publicysty jezuickim powoływaniem się 
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na „dialektykę”: w imię uwzględnienia konkretnej sytuacji trzeba, powiada, 
najpierw znaleźd sprawcę i rozprawid się z nim, odkładając wszystkie pozostałe 
zagadnienia do innej sytuacji (patrz broszura Plechanowa „O wojnie”. Paryż 
1914, i powtórzenie zawartych w niej rozważao przez Akselroda w gazecie 
„Gołos”, numery 86 i 87). W szlachetnym dziele zastępowania dialektyki 
sofistyką Plechanow pobił rekord. Sofista wyrywa jeden z „argumentów”, a już 
Hegel słusznie twierdził, że „argumenty” można znaleźd absolutnie na wszystko 
w świecie. Dialektyka wymaga wszechstronnego zbadania danego zjawiska 
społecznego w jego rozwoju i sprowadzenia tego, co zewnętrzne, pozorne, do 
podstawowych sił napędowych, do rozwoju sił wytwórczych i do walki klasowej. 
Plechanow wyrywa cytat z niemieckiej prasy socjaldemokratycznej: przed wojną 
sami Niemcy podobno uznawali za jej sprawcę Austrię i Niemcy — i basta. To, że 
rosyjscy socjaliści wielokrotnie demaskowali zaborcze plany caratu w stosunku 
do Galicji, Armenii itd., Plechanow przemilcza. Nie podejmuje nawet 
najmniejszej próby uwzględnienia historii ekonomicznej i dziejów dyplomacji 
chociażby ostatnich trzech dziesięcioleci, a historia ta dowodzi niezbicie, że 
właśnie zabór kolonii, grabież obcych ziem, wyparcie i zrujnowanie konkurenta, 
któremu się powiodło, były główną osią polityki obu walczących obecnie grup 
mocarstw3.  

W zastosowaniu do wojen podstawowa teza dialektyki, tak bezwstydnie 
wypaczanej przez Plechanowa dla dogodzenia burżuazji, polega na tym, że 
„wojna jest tylko dalszym ciągiem polityki prowadzonej innymi środkami” 
(mianowicie środkami przemocy). Sformułowanie to należy do Clausewitza4 , 
jednego z czołowych autorów w dziedzinie historii sztuki wojennej, którego idee 
zrodziły się pod wpływem Hegla. I właśnie taki był zawsze punkt widzenia 
Marksa i Engelsa, rozpatrujących każdą wojnę jako dalszy ciąg polityki danych, 
zainteresowanych mocarstw — i różnych klas w tych mocarstwach — w danym 
czasie. 

Ordynarny szowinizm Plechanowa stoi dokładnie na takim samym stanowisku 
teoretycznym co bardziej wyrafinowany, pojednawczo-ckliwy szowinizm 
Kautskiego, gdy ten ostatni uświęca przejście socjalistów wszystkich krajów na 
stronę „swoich” kapitalistów następującym rozumowaniem: 

Wszyscy mają takie samo prawo i taki sam obowiązek bronid swej ojczyzny; 
prawdziwy internacjonalizm polega na przyznaniu tego prawa socjalistom 
wszystkich narodów, w tym także tych, które prowadzą wojnę z moim 
narodem... (patrz „Neue Zeit”, 2 października 1914 i inne prace tegoż autora). 
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Ten niezrównany wywód jest tak bezgranicznie wulgarnym naigrawaniem się z 
socjalizmu, że najlepszą odpowiedzią na niego byłoby zamówienie medalu z 
podobiznami Wilhelma II i Mikołaja II po jednej stronie, a Plechanowa i 
Kautskiego po drugiej. Prawdziwy internacjonalizm polega, jak widzicie, na 
usprawiedliwianiu tego, by robotnicy francuscy strzelali do niemieckich, a 
niemieccy do francuskich w imię „obrony ojczyzny”! 

Ale jeśli przyjrzed się przesłankom teoretycznym wywodów Kautskiego, to 
znajdziemy w nich ten właśnie pogląd, który Clausewitz wyśmiał około 80 lat 
temu: z chwilą wybuchu wojny ustają ukształtowane przez historię stosunki 
polityczne między narodami i klasami, wytwarza się zupełnie inny stan! „po 
prostu” napastnicy i broniący się, „po prostu” odparcie „wrogów ojczyzny”! 
Ucisk wielu narodów, stanowiących ponad połowę ludności kuli ziemskiej, przez 
wielkomocarstwowe narody imperialistyczne, konkurencja między burżuazją 
tych krajów o podział łupu, dążenie kapitału do rozbicia i zdławienia ruchu 
robotniczego — wszystko to od razu zniknęło z pola widzenia Plechanowa i 
Kautskiego, chociaż sami kreślili obraz takiej właśnie „polityki” przez 
dziesięciolecia przed wojną. 

Oszukaocze powoływanie się na Marksa i Engelsa stanowi przy tym „atutowy” 
argument obu prowodyrów socjalszowinizmu: Plechanow wspomina wojnę 
narodową Prus w 1813 r. i Niemiec w 1870 r., Kautsky z wielce uczoną miną 
dowodzi, że Marks rozwiązywał zagadnienie, zwycięstwo której ze stron (tzn. 
której burżuazji) jest bardziej pożądane w wojnach lat 1854—1855, 1859, 
1870—1871, a marksiści — również w wojnach lat 1876—1877 i 1897. Chwyt 
wszystkich sofistów wszystkich czasów: brad przykłady w sposób oczywisty 
odnoszące się do zasadniczo odmiennych wypadków. Poprzednie wojny, na 
których przykład nam wskazują, były „dalszym ciągiem polityki” długoletnich 
ruchów narodowych burżuazji, ruchów przeciwko uciskowi obcemu, uciskowi 
przez inne narody i przeciwko absolutyzmowi (tureckiemu i rosyjskiemu). 
Wówczas nie mogło nawet byd żadnego innego zagadnienia oprócz zagadnienia, 
zwycięstwo której burżuazji jest bardziej pożądane; do wojen tego typu 
marksiści mogli zawczasu wzywad ludy rozniecając nienawiśd narodową, jak 
wzywał Marks w 1848 r. i później do wojny z Rosją, jak rozniecał Engels w 1859 
roku nienawiśd narodową Niemców do ich ciemięzców: Napoleona III i caratu 
rosyjskiego5  

Porównywanie „dalszego ciągu polityki” walki z feudalizmem i absolutyzmem, 
polityki wyzwalającej się burżuazji z „dalszym ciągiem polityki” burżuazji 
zgrzybiałej, czyli imperialistycznej, czyli takiej, która ograbiła cały świat, 
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reakcyjnej, uciskającej proletariat w sojuszu z feudałami, jest porównywaniem 
arszynów z pudami. Przypomina to porównywanie „przedstawicieli burżuazji” 
Robespierre'a, Garibaldiego, Zelabowa z „przedstawicielami burżuazji” 
Millerandem, Salandrą, Guczkowem. Nie można byd marksistą, jeśli się nie żywi 
najgłębszego szacunku dla wielkich rewolucjonistów burżuazyjnych, którzy mieli 
powszechnohistoryczne prawo mówid w imieniu burżuazyjnych „ojczyzn”, w 
walce z feudalizmem wydźwigających dziesiątki milionów nowych narodów do 
cywilizowanego życia. I nie można byd marksistą, jeśli się nie żywi pogardy dla 
sofistyki Plechanowa i Kautskiego, mówiących o „obronie ojczyzny” w związku 
ze zdławieniem Belgii przez imperialistów niemieckich lub też w związku ze 
zmową imperialistów Anglii, Francji, Rosji i Włoch co do grabieży Austrii i Turcji. 

Jeszcze jedna „marksistowska” teoria socjalszowinizmu: socjalizm bazuje na 
szybkim rozwoju kapitalizmu; zwycięstwo mego kraju przyśpieszy w nim rozwój 
kapitalizmu, a więc i nadejście socjalizmu; klęska mego kraju zahamuje jego 
rozwój ekonomiczny, a więc i nadejście socjalizmu. Taką struwistowską teorię6  
rozwija u nas Plechanow, u Niemców — Lentsch i inni. Kautsky walczy z tą 
wulgarną teorią, z broniącym jej jawnie Lentschem, z broniącym jej w 
zamaskowany sposób Gunowem, ale walczy tylko po to, by doprowadzid do 
pogodzenia socjalszowinistów wszystkich krajów na podstawie bardziej 
wyrafinowanej, bardziej jezuickiej teorii szowinistycznej. 

Nie mamy potrzeby długo zatrzymywad się nad analizą tej wulgarnej teorii. 
„Uwagi krytyczne” Struwego wyszły w 1894 roku i w ciągu 20 lat 
socjaldemokraci rosyjscy doskonale zapoznali się z tą „manierą” wykształconych 
rosyjskich burżua, manierą wcielania w życie swych poglądów i życzeo pod 
osłoną „marksizmu” — oczyszczonego od rewolucyjności. Struwizm to nie tylko 
rosyjskie, lecz — co w sposób szczególnie oczywisty pokazują ostatnie wydarze-
nia — międzynarodowe dążenie teoretyków burżuazji do zabicia marksizmu 
„łagodnością”, do zduszenia go w objęciach, na drodze pozornego uznania 
„wszystkich” „prawdziwie naukowych” aspektów i elementów marksizmu 
oprócz jego „agitatorskiego”, „demagogicznego”, „blankistowsko- utopijnego” 
aspektu. Innymi słowy: wziąd z marksizmu wszystko, co jest do przyjęcia dla 
liberalnej burżuazji, wraz z walką o reformy, wraz z walką klasową (bez dykta-
tury proletariatu), wraz z „ogólnym” uznaniem „ideałów socjalistycznych” i 
zastąpieniem kapitalizmu „nowym u- strojem”, a odrzucid „tylko” żywego ducha 
marksizmu, odrzucid „tylko” jego rewolucyjnośd. 

Marksizm jest teorią wyzwoleoczego ruchu proletariatu. Zrozumiałe przeto, że 
świadomi robotnicy powinni zwracad ogromną uwagę na proces zastępowania 
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marksizmu struwizmem. Siły napędowe tego procesu są liczne i różnorodne. 
Odnotujmy tylko trzy główne. 1) Rozwój nauki dostarcza coraz więcej materiału 
potwierdzającego słusznośd teorii Marksa. Nie pozostaje więc nic innego, jak 
walczyd z nim obłudnie, nie występując otwarcie przeciwko podstawom 
marksizmu, lecz rzekomo uznając go, wyjaławiając jego treśd za pomocą 
sofizmatów, przeistaczając marksizm w nieszkodliwą dla burżuazji świętą 
„ikonę”. 2) Rozwój oportunizmu wśród partii socjaldemokratycznych wspiera 
takie „przerabianie” marksizmu, naginając go do usprawiedliwienia wszelkich 
ustępstw na rzecz oportunizmu. 3) Okres imperializmu jest okresem podziału 
świata między „wielkie”, uprzywilejowane narody, uciskające wszystkie 
pozostałe. Okruchy łupów zdobywanych dzięki tym przywilejom i temu uciskowi 
przypadają niewątpliwie pewnym warstwom drobnomieszczaostwa oraz 
arystokracji, a także biurokracji klasy robotniczej. Warstwy te, stanowiące zni-
komą mniejszośd proletariatu i mas pracujących, ciążą ku „struwizmowi”, 
usprawiedliwia on bowiem ich sojusz ze „swoją” narodową burżuazją przeciwko 
uciskanym masom wszystkich narodów. O tym wypadnie nam jeszcze mówid 
niżej w związku z zagadnieniem przyczyn krachu Międzynarodówki. 

 

IV 

 

Najbardziej wyrafinowaną, najkunsztowniej podrobioną pod naukowośd i 
międzynarodowośd teorią socjalszowinizmu jest wysunięta przez Kautskiego 
teoria „ultraimperializmu”. Oto najjaśniejszy, najściślejszy i najnowszy jej 
wykład, dany przez samego autora: 

„Osłabienie ruchu protekcjonistycznego w Anglii, obniżenie ceł w Ameryce, 
dążenie do rozbrojenia, szybki spadek wywozu kapitału z Francji i Niemiec w 
ostatnich latach przed wojną i wreszcie postępujące splatanie się w skali 
międzynarodowej różnych klik kapitału finansowego — wszystko to pobudziło 
mnie do rozważenia, czy obecna imperialistyczna polityka nie może byd wyparta 
przez nową, ultraimperialistyczną, która na miejsce walki między narodowymi 
kapitałami finansowymi postawi wspólną eksploatację świata przez zjednoczony 
w skali międzynarodowej kapitał finansowy. Tego rodzaju nowa faza kapitalizmu 
jest w każdym razie do pomyślenia. Nie ma jednak wystarczających przesłanek, 
aby orzec, czy jest również możliwa do urzeczywistnienia” („Neue Zeit”, 30 IV 
1915, nr 5, s. 144). 
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„...Rozstrzygający pod tym względem może byd przebieg i wynik obecnej wojny. 
Może ona całkowicie stratowad słabe zalążki ultraimperializmu, podsycając do 
najwyższego stopnia nienawiśd narodową również wśród kapitalistów 
finansowych, wzmagając wyścig zbrojeo, czyniąc nieuniknioną drugą wojnę 
światową. Wtedy właśnie prognoza, którą sformułowałem w broszurze «Droga 
do władzy», spełni się w straszliwych rozmiarach, spotęguje się zaostrzenie 
sprzeczności klasowych, a także gwałtownie wzrośnie moralne obumieranie 
*dosłownie „odgospodarowanie, Abwirtschaftung”, krach] kapitalizmu [...] 
*Należy zaznaczyd, że przez to wymyślne słówko Kautsky rozumie po prostu 
„wrogośd” wobec kapitalizmu „warstw pośrednich między proletariatem a 
kapitałem finansowym”, mianowicie: „inteligencji, drobnych burżua, a nawet 
drobnych kapitalistów”] [...} Lecz wojna może się również zakooczyd inaczej. 
Może skooczyd się w taki sposób, że pozwoli to umocnid słabe zalążki 
ultraimperializmu. Jej nauki *zauważcie!+ mogą przyspieszyd taki rozwój, jakiego 
długo oczekiwad musielibyśmy w czasie pokoju. Jeśli dojdzie do tego, do 
porozumienia między narodami, do rozbrojenia, do długotrwałego pokoju, 
wtedy najgorsze z przyczyn, które przed wojną w coraz większej mierze pro-
wadziły do moralnego zużycia kapitalizmu, mogą zniknąd”. Naturalnie nowa faza 
przyniesie „nowe nadużycia” wobec proletariatu, „może jeszcze gorsze od 
przezwyciężonych *...+ Ale przejściowo mógłby *...+ ultraimperializm otworzyd 
erę nowych nadziei i oczekiwao w ramach kapitalizmu” (s. 145). 

W jaki sposób wyprowadza się z tej „teorii” usprawiedliwienie 
socjalszowinizmu? 

W sposób — jak na „teoretyka” — dośd dziwny, a mianowicie: 

Lewicowi socjaldemokraci w Niemczech mówią, że imperializm i zrodzone 
przezeo wojny nie są przypadkiem, lecz. nieuniknionym produktem kapitalizmu, 
który doprowadził do panowania kapitału finansowego. Dlatego też niezbędne 
jest przejście do rewolucyjnej walki mas, ponieważ epoka względnie 
pokojowego rozwoju już minęła. „Prawicowi” socjaldemokraci oświadczają 
brutalnie: skoro imperializm „jest konieczny”, to i my powinniśmy byd im-
perialistami. Kautsky w roli „centrum” godzi ich: 

„Skrajna lewica” — pisze w broszurze „Paostwo narodowe, paostwo 
imperialistyczne i związek paostw” (Norymberga 1915) -— chce nieuniknionemu 
imperializmowi „przeciwstawid” socjalizm, to znaczy, „nie tylko jego 
propagowanie, które od pół wieku przeciwstawiamy wszystkim formom 
kapitalistycznego panowania, lecz jego natychmiastowe wprowadzenie. 
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Wygląda to bardzo radykalnie, ale może jedynie zapędził do obozu imperializmu 
każdego, kto nie wierzy w natychmiastowe praktyczne wprowadzenie 
socjalizmu” (s. 17, kursywa moja). 

Mówiąc o natychmiastowym wprowadzeniu socjalizmu Kautsky „wprowadza” 
szachrajstwo korzystając z tego, że w Niemczech, szczególnie przy cenzurze 
wojskowej, nie wolno mówid o działaniach rewolucyjnych. Kautsky doskonale 
wie, że lewicowcy żądają od partii natychmiastowego propagowania i 
przygotowania działao rewolucyjnych, a bynajmniej nie „natychmiastowego 
praktycznego wprowadzenia socjalizmu”. 

Z konieczności imperializmu lewicowcy wysnuwają koniecznośd działao 
rewolucyjnych. „Teoria ultraimperializmu” służy Kautskiemu do 
usprawiedliwienia oportunistów, do przedstawienia sprawy w takim świetle, że 
wcale nie przeszli oni na stronę burżuazji, lecz po prostu „nie wierzą” w 
natychmiastowy socjalizm i spodziewają się, iż mamy przed sobą, „byd może”, 
nową „erę” rozbrojenia i długotrwałego pokoju. „Teoria” sprowadza się do tego, 
i tylko do tego, że nadzieją na nową erę pokojową kapitalizmu Kautsky 
usprawiedliwia przyłączenie się oportunistów i oficjalnych partii 
socjaldemokratycznych do burżuazji i ich rezygnację z rewolucyjnej (czyli 
proletariackiej) taktyki w obecnej burzliwej erze, wbrew uroczystym 
oświadczeniom rezolucji bazylejskiej! 

Zauważmy, iż Kautsky przy tym nie tylko nie oświadcza: nowa faza wynika i 
powinna powstad na gruncie takich a takich okoliczności i warunków — lecz 
przeciwnie, oświadcza wręcz: nawet kwestii, czy „jest możliwa do 
urzeczywistnienia” ta nowa faza, nie mogę jeszcze rozstrzygnąd. I rzeczywiście, 
spójrzmy na te „tendencje” ku nowej erze, które wskazał nam Kautsky. 
Uderzające jest, że do faktów ekonomicznych autor zalicza „dążenie do 
rozbrojenia”! Oznacza to, że przed niewątpliwymi faktami, które wcale nie 
dadzą się pogodzid z teorią stępienia sprzeczności, autor chowa się pod skrzydła 
niewinnych mieszczaoskich rozmówek i marzeo. „Ultraimperializm” Kautskiego 
— przy sposobności, słowo to zupełnie nie wyraża tego, co autor chce 
powiedzied — oznacza ogromne stępienie sprzeczności kapitalizmu. „Osłabienie 
protekcjonizmu w Anglii i Ameryce” — pisze autor. Gdzież jest tutaj najmniejsza 
chociażby tendencja ku nowej erze? Doprowadzony do skrajności protekcjonizm 
Ameryki został osłabiony, lecz protekcjonizm pozostał, podobnie jak pozostały 
przywileje, korzystne dla Anglii taryfy preferencyjne w koloniach angielskich. 
Przypomnijmy, na czym polega zastąpienie poprzedniej, „pokojowej” epoki 
kapitalizmu współczesną, imperialistyczną: na tym, że wolna konkurencja 
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ustąpiła miejsca monopolistycznym związkom kapitalistów, oraz na tym, że cała 
kula ziemska jest podzielona. Jasne, że oba te fakty (i czynniki) mają rzeczywiście 
światowe znaczenie: wolny handel i pokojowa konkurencja były możliwe i 
konieczne, dopóki kapitał mógł bez przeszkód powiększad kolonie i zagarniad w 
Afryce itp. nie zajęte ziemie, przy czym koncentracja kapitału była jeszcze słaba, 
nie było jeszcze przedsiębiorstw monopolistycznych, tzn. na tyle potężnych, że 
panują w całej danej gałęzi przemysłu. Powstanie i rozwój tego rodzaju 
przedsiębiorstw monopolistycznych (przypuszczalnie proces ten ani w Anglii, ani 
w Ameryce nie został zahamowany? chyba nawet Kautsky nie odważy się 
zaprzeczyd, że wojna przyspieszyła i zaostrzyła ten proces) uniemożliwia dawną 
wolną konkurencję, usuwa jej grunt spod nóg, podział zaś kuli ziemskiej zmusza 
do przejścia od rozprzestrzeniania się na drodze pokojowej do zbrojnej walki o 
ponowny podział kolonii i sfer wpływów. Śmieszna jest nawet myśl o tym, że 
osłabienie protekcjonizmu w dwóch krajach może tu cokolwiek zmienid. 

Dalej, zmniejszenie się wywozu kapitału w dwóch krajach w ciągu kilku lat. Te 
dwa kraje, Francja i Niemcy, według statystyki — na przykład Harmsa z 1912 
roku — miały za granicą kapitał w wysokości mniej więcej 35 miliardów marek 
(około 17 miliardów rubli) każdy, a sama tylko Anglia miała dwa razy więcej7. 
Wzrost wywozu kapitału nigdy nie był i nie mógł byd w warunkach kapitalizmu 
równomierny. O tym, by akumulacja kapitału osłabła czy też chłonnośd rynku 
wewnętrznego poważnie się zmieniła, na przykład dzięki znacznej poprawie 
położenia mas, Kautsky nie może nawet napomknąd. W tych warunkach w 
żaden sposób nie można wyciągad wniosków o nadejściu nowej ery z faktu 
zmniejszenia wywozu kapitału w ciągu kilku lat w dwóch krajach. 

„Postępujące splatanie się w skali międzynarodowej klik kapitału finansowego”. 
Oto jedyna rzeczywiście powszechna i niewątpliwa tendencja, i to nie kilku lat, 
nie dwóch krajów, ale całego świata, całego kapitalizmu. Dlaczego jednak ma z 
niej wynikad dążenie do rozbrojenia, a nie do zbrojeo, jak dotychczas? Weźmy 
którąkolwiek światową firmę „armatnią” (i w ogóle produkującą sprzęt 
wojskowy), na przykład Armstronga. Niedawno angielski „Ekonomista” (z 1 maja 
1915) informował, że zyski tej firmy z 606 tysięcy funtów szterlingów (mniej 
więcej 6 milionów rubli) w 1905/6 r. wzrosły do 856 w 1913 r. i do 940 (9 
milionów rubli) w 1914 roku. Splot kapitału finansowego jest tu już bardzo 
znaczny i wciąż postępuje; niemieccy kapitaliści „uczestniczą” w interesach 
angielskiej firmy; angielskie firmy budują łodzie podwodne dla Austrii itd. 
Spleciony w skali międzynarodowej kapitał robi znakomite interesy na zbro-
jeniach i wojnach. Wyprowadzanie ekonomicznej tendencji do rozbrojenia z 
tego, że różne kapitały narodowe połączyły się i splotły w jedną 
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międzynarodową całośd, oznacza zastępowanie rzeczywistego zaostrzenia się 
sprzeczności klasowych pobożnymi mieszczaoskimi życzeniami, by uległy one 
stępieniu. 

V 

 

O „naukach” płynących z wojny Kautsky mówi w duchu zupełnie filisterskim, 
przedstawiając te nauki jako jakiś moralny strach przed nieszczęściami wojny. 
Oto na przykład jego rozumowanie w broszurze „Paostwo narodowe” i in.: 

„Nie ulega wątpliwości i nie wymaga dowodów, że istnieją warstwy żywotnie 
zainteresowane w światowym pokoju i rozbrojeniu. Drobni burżua i drobni 
chłopi, nawet liczni kapitaliści i inteligenci, nie są związani z imperializmem 
takimi interesami, które byłyby silniejsze niż szkody, jakich doznają te warstwy 
wskutek wojny i wyścigu zbrojeo” (s. 21). 

I to napisano w lutym 1915 roku! Fakty świadczą o powszechnym przyłączeniu 
się wszystkich klas posiadających, łącznie z drobnymi burżua i „inteligencją”, do 
imperialistów, a Kautsky niby człowiek w futerale8 z niezwykłym 
samozadowoleniem opędza się od faktów używając ckliwych słów. O interesach 
drobnomieszczaostwa sądzi nie z jego postępowania, lecz ze słów niektórych 
drobnych burżua, mimo że tym słowom na każdym kroku przeczą ich czyny. To 
zupełnie tak samo jak gdybyśmy o „interesach” burżuazji w ogóle sądzili nie z jej 
czynów, lecz z tchnących miłością kazao burżuazyjnych klechów, którzy zaklinają 
się i przysięgają, że współczesny ustrój jest przepojony ideałami chrześcijaostwa. 
Kautsky stosuje marksizm w ten sposób, że ulatnia się z niego cała treśd i 
pozostaje tylko słówko „interes” w jakimś nadprzyrodzonym, spirytualistycznym 
znaczeniu, gdyż bierze się pod uwagę nie realną ekonomikę, lecz niewinne 
pragnienia powszechnego dobra. 

Marksizm sądzi o „interesach” na podstawie sprzeczności klasowych i walki 
klasowej, przejawiających się W milionach faktów życia codziennego. 
Drobnomieszczaostwo marzy i paple o stępieniu sprzeczności, wysuwając „argu-
menty”, że ich zaostrzenie prowadzi do „szkodliwych następstw”. Imperializm 
oznacza podporządkowanie wszystkich warstw klas posiadających kapitałowi 
finansowemu i podział świata między 5—6 „wielkich” mocarstw, z których 
większośd bierze teraz udział w wojnie. Podział świata przez wielkie mocarstwa 
oznacza, że wszystkie ich warstwy posiadające są zainteresowane w posiadaniu 
kolonii, sfer wpływów, w ucisku innych narodów, w mniej lub bardziej intratnych 
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posadkach i przywilejach, związanych z przynależnością do „wielkiego” 
mocarstwa i do narodu uciskającego9. 

Nie można żyd po dawnemu w stosunkowo spokojnych, kulturalnych, 
pokojowych warunkach kapitalizmu gładko ewoluującego i stopniowo 
rozprzestrzeniającego się na nowe kraje, nastąpiła bowiem nowa epoka. Kapitał 
finansowy wypiera i wyprze dany kraj z rzędu wielkich mocarstw, zagarnie jego 
kolonie i sfery wpływów (jak grożą Niemcy, które wszczęły wojnę z Anglią), 
zabierze drobnej burżuazji jej „wielkomocarstwowe” przywileje i uboczne 
dochody. Jest to fakt, którego dowodzi wojna. Do tego doprowadziło w 
rzeczywistości to zaostrzenie sprzeczności, które dawno już uznali wszyscy, i 
wraz z nimi tenże Kautsky w broszurze „Droga do władzy”. 

I oto gdy walka zbrojna o przywileje wielkomocarstwowe stała się faktem, 
Kautsky zaczyna przekonywad kapitalistów i drobnomieszczaostwo, że wojna 
jest rzeczą okropną, a rozbrojenie rzeczą dobrą, zupełnie tak samo i z zupełnie 
takim samym skutkiem co chrześcijaoski klecha, który z ambony przekonuje 
kapitalistów, że miłośd bliźniego jest przykazaniem bożym, potrzebą ducha i 
moralnym nakazem cywilizacji. To, co Kautsky nazywa tendencjami ekonomi-
cznymi ku „ultraimperializmowi”, w istocie rzeczy jest właśnie 
drobnomieszczaoskim przekonywaniem finansistów, by nie czynili zła. 

Wywóz kapitału? Ależ kapitału wywozi się więcej do krajów samodzielnych, np. 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, niż do kolonii. Zabór kolonii? Ależ 
zabór wszystkich kolonii już nastąpił i prawie wszystkie dążą do wyzwolenia się: 
„Indie mogą przestad należed do Anglii. Nigdy jednak jako zwarte paostwo nie 
dostaną się pod obce panowanie” (s. 49 cytowanej broszury). „Każde dążenie 
kapitalistycznego paostwa przemysłowego do zdobycia imperium kolonialnego, 
które pozwoliłoby mu uniezależnid się od zagranicy pod względem surowców, 
musiałoby zjednoczyd przeciwko niemu wszystkie inne paostwa kapitalistyczne, 
uwikład je w nie kooczące się, wyczerpujące wojny, nie zbliżając go do celu. Taka 
polityka byłaby najpewniejszą drogą do bankructwa całego życia gospodarczego 
paostwa” (s. 72—73). 

Czyż to nie filisterskie przekonywanie finansistów, by wyrzekli się imperializmu? 
Straszyd kapitalistów bankructwem to przecież to samo co radzid giełdziarzom, 
by nie grali na giełdzie, gdyż „wielu traci w ten sposób cały swój majątek”. 
Kapitał wygrywa na bankructwie konkurującego z nim kapitalisty lub narodu, 
koncentrując się jeszcze bardziej; dlatego też im ostrzejsza i „ciaśniejsza” jest 
konkurencja ekonomiczna, tj. ekonomiczne popychanie do bankructwa, tym 
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bardziej kapitaliści starają się dodad do tego militarne popychanie rywala do 
bankructwa. Im mniej pozostało krajów, do których można wywozid kapitał z 
takim zyskiem jak do kolonii i do krajów zależnych w rodzaju Turcji — w tych 
bowiem wypadkach finansista zbiera potrójny zysk w porównaniu z wywozem 
kapitału do wolnego, samodzielnego i cywilizowanego kraju, jak Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej — tym bardziej zażarta jest walka o 
uzależnienie i podział Turcji, Chin itd. To głosi teoria ekonomiczna o epoce 
kapitału finansowego i imperializmu. O tym świadczą fakty. A Kautsky obraca 
wszystko w banalny mieszczaoski „morał”: nie warto, powiada, specjalnie się 
gorączkowad, a tym bardziej walczyd o podział Turcji lub o zabór Indii, bo „to i 
tak nie na długo”, nawet lepiej by było rozwijad kapitalizm w sposób pokojowy... 
Oczywiście jeszcze lepiej byłoby rozwijad kapitalizm i rozszerzad rynek przez 
podnoszenie płacy roboczej: to całkowicie „możliwe”, a przemawianie do 
sumienia finansistów w tym duchu to najodpowiedniejszy temat kazao 
klechów... Poczciwy Kautsky niemal całkiem przekonał i namówił niemieckich 
finansistów, że nie warto walczyd z Anglią o kolonie, kolonie te bowiem i tak 
wkrótce się wyzwolą!... 

Wywóz i przywóz angielski do i z Egiptu od 1872 do 1912 r. rósł wolniej niż 
ogólny wywóz i przywóz Anglii. Morał „marksisty” Kautskiego: „nie mamy 
żadnych podstaw do przypuszczania, że gdyby nie zajęto Egiptu siłą zbrojną, 
handel z nim rozwinąłby się słabiej pod wpływem znaczenia tylko czynników 
ekonomicznych” (72). „Ekspansjonistyczne dążenia” kapitału można 
„najskuteczniej urzeczywistniad nie przy użyciu stosowanych przez imperializm 
metod przemocy, lecz na drodze pokojowej demokracji” (70). 

Jakaż niezwykle głęboka, naukowa, „marksistowska” analiza! Kautsky wspaniale 
„poprawił” tę niemądrą historię, „dowiódł”, że Anglicy wcale nie potrzebowali 
odbierad Francuzom Egiptu, a niemieckim finansistom zupełnie nie opłacało się 
zaczynad wojny i organizowad wyprawy tureckiej i innych przedsięwzięd po to, 
by wypędzid Anglików z Egiptu! Wszystko to jest nieporozumienie i nic ponadto 
— Anglicy jeszcze nie połapali się, że „najskuteczniej” wyrzec się gwałtu wobec 
Egiptu i przejśd (w interesie rozszerzenia wywozu kapitału metodą Kautskiego!) 
do „pokojowej demokracji”... 

„Było to oczywiście złudzeniem burżuazyjnych zwolenników wolnego handlu, 
kiedy sądzili, że wolny handel uwalnia świat od sprzeczności ekonomicznych, 
które rodzi kapitalizm. Jest do tego zdolny w równie małym stopniu co 
demokracja. Ale wszyscy jesteśmy zainteresowani w tym, aby usuwanie tych 
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sprzeczności dokonywało się w takich formach, które wymagają od mas 
pracujących najmniej ofiar i cierpieo” (73)... 

Boże, dopomóż! Boże, zmiłuj się! Co to filister? — pytał Lassalle — i odpowiadał 
znanym aforyzmem poety: „Kiszka nadziana strachem i wiarą w łaskawośd 
pana”10. 

 Kautsky doprowadził marksizm do niesłychanego sprostytuowania i zamienił się 
w prawdziwego klechę. Klecha przekonuje kapitalistów, by przeszli do pokojowej 
demokracji — i nazywa to dialektyką: jeśli na początku istniał wolny handel, a 
potem monopole i imperializm, to dlaczego nie miałby istnied „ultraimperializm” 
i znów wolny handel? Klecha pociesza uciskane masy, malując dobrodziejstwa 
tego „ultraimperializmu”, aczkolwiek ten sam klecha nie podejmuje się nawet 
powiedzied, czy ten ultraimperializm „może byd urzeczywistniony”! Tym, którzy 
bronili religii argumentem, że pociesza ona człowieka, Feuerbach słusznie 
wskazywał na reakcyjną rolę pocieszenia: kto pociesza niewolnika zamiast 
podrywad go do powstania przeciwko niewoli, ten pomaga właścicielom 
niewolników. 

Wszystkie i wszelkie klasy uciskające do ochrony swego panowania potrzebują 
dwóch funkcji społecznych: funkcji kata i funkcji klechy. Kat ma dławid protest i 
oburzenie uciskanych. Klecha ma pocieszad uciskanych, malowad im 
perspektywy (co szczególnie wygodnie robid, kiedy nie ręczy się za „możliwośd 
urzeczywistnienia” takich perspektyw...) złagodzenia nieszczęśd i ofiar przy 
zachowaniu panowania klasowego, a przez to godzid ich z tym panowaniem, 
odstręczad ich od działao rewolucyjnych, podkopywad ich nastroje rewolucyjne, 
łamad ich rewolucyjne zdecydowanie. Kautsky przeistoczył marksizm w 
najwstrętniejszą i najbardziej ograniczoną teorię kontrrewolucyjną, w 
najbrudniejsze klechostwo. 

W 1909 roku w broszurze „Droga do władzy” Kautsky konstatuje — przez nikogo 
nie obalone i nie dające się obalid — zaostrzenie sprzeczności kapitalizmu, 
zbliżanie się epoki wojen i rewolucji, nowego „okresu rewolucyjnego”. Nie może 
byd „przedwczesnej” rewolucji — oświadcza i o- głasza, że nieliczenie się z 
możliwością zwycięstwa w powstaniu jest „jawną zdradą naszej sprawy”, 
aczkolwiek przed walką nie można negowad również możliwości klęski. 

Nadeszła wojna. Jeszcze bardziej zaostrzyły się sprzeczności. Nieszczęścia mas 
osiągnęły gigantyczne rozmiary. Wojna przeciąga się i ogarnięty nią obszar ciągle 
się powiększa. Kautsky pisze broszurę za broszurą, pokornie poddaje się 
nakazom cenzora, nie przytacza danych o zaborze ziem i o okropnościach wojny, 



23 
 

o skandalicznych zyskach dostawców wojskowych, o drożyźnie, o „niewoli 
wojskowej” mobilizowanych robotników, ale za to pociesza, wciąż pociesza 
proletariat — pociesza go przykładami tych wojen, podczas których burżuazja 
była rewolucyjna lub postępowa, podczas których „sam Marks” życzył 
zwycięstwa tej czy innej burżuazji, pociesza szeregami i kolumnami cyfr 
dowodzących, że kapitalizm jest „możliwy” bez kolonii i bez grabieży, bez wojen 
i zbrojeo, dowodzących wyższości „pokojowej demokracji”. Nie mając odwagi 
negowad tego, iż zaostrzyły się nieszczęścia mas i w rzeczywistości na naszych 
oczach wytworzyła się sytuacja rewolucyjna (mówid o tym nie wolno! cenzura 
nie pozwala...), Kautsky wysługuje się burżuazji i oportunistom, malując 
„perspektywę” (za „możliwośd urzeczywistnienia” której nie ręczy) takich form 
walki w nowej fazie, które pociągną za sobą „mniej ofiar i cierpieo”... F. Mehring 
i Róża Luksemburg mają całkowitą rację nazywając za to Kautskiego prostytutką 
(Madchen für alle). 

* 

W sierpniu 1905 r. mieliśmy w Rosji sytuację rewolucyjną. Car obiecał Dumę 
bułyginowską, by „pocieszyd” burzące się masy11. Bułyginowski reżim 
prawnodoradczy można by nazwad „ultrasamowładztwem”, skoro wyrzeczenie 
się przez finansistów zbrojeo i porozumienie między nimi w sprawie 
„długotrwałego pokoju” można nazwad „ultraimperializmem”. Przypuśdmy na 
chwilę, że jutro setka największych finansistów świata, „powiązanych” ze sobą w 
setkach kolosalnych przedsiębiorstw, przyrzeknie ludom, że po wojnie opowie 
się za rozbrojeniem (zakładamy to na chwilę,. aby pokazad, jakie wnioski 
polityczne płyną z głupiutkiej teorii Kautskiego). Nawet wtedy odradzanie 
proletariatowi rewolucyjnych działao, bez których wszystkie obiecanki, 
wszystkie dobre perspektywy są tylko mirażem, byłoby jawną zdradą wobec 
niego. 

Wojna przyniosła klasie kapitalistów nie tylko gigantyczne zyski i wspaniałe 
perspektywy nowych grabieży (Turcja, Chiny itp.), nowych miliardowych 
zamówieo, nowych pożyczek udzielanych na wyższy procent. Nie dośd tego. 
Przyniosła ponadto klasie kapitalistów wielkie korzyści polityczne, gdyż rozbiła i 
zdemoralizowała proletariat. Kautsky pomaga w tej demoralizacji, uświęca ten 
międzynarodowy rozłam walczących proletariuszy w imię jedności z 
oportunistami „swojego” narodu, z Südekumami! I znajdują się ludzie, którzy nie 
rozumieją, że hasło jedności lansowane przez stare partie oznacza „jednośd” 
narodowego proletariatu ze swoją narodową burżuazją i rozłam wśród 
proletariatu różnych narodów... 
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VI 

Powyższe słowa były już napisane, kiedy ukazał się numer „Neue Zeit” z 28 maja 
(nr 9), zawierający koocowe wnioski Kautskiego o „krachu socjaldemokracji” (§ 7 
jego odpowiedzi Cunowowi). Wszystkie stare i jeden nowy sofiz- mat w obronie 
socjalszowinizmu Kautsky zebrał i sam zreasumował w następujący sposób: 

„Jest wręcz nieprawdą, jakoby wojna była czysto imperialistyczna, jakoby w 
chwili jej wybuchu alternatywą było: imperializm albo socjalizm, jakoby partie 
socjalistyczne i masy proletariackie Niemiec, Francji, a pod wieloma względami i 
Anglii, bez namysłu, na samo tylko wezwanie garstki parlamentarzystów, rzuciły 
się w objęcia imperializmu, zdradziły socjalizm i spowodowały w ten sposób bez-
przykładny w całej historii krach”. 

Nowy sofizmat i nowe oszukiwanie robotników: wojna, raczcie zauważyd, nie 
jest „czysto” imperialistyczna! 

W kwestii charakteru i znaczenia obecnej wojny Kautsky w zdumiewający 
sposób się waha, przy czym ów wódz partyjny stale pomija ścisłe i formalne 
deklaracje zjazdów w Bazylei i w Chemnitz tak samo ostrożnie, jak złodziej omija 
miejsce ostatniej kradzieży. W broszurze o „Paostwie narodowym”, napisanej w 
lutym 1915 r., Kautsky twierdził, że wojna „w ostatecznym wyniku jest jednak 
imperialistyczna” (s. 64). Teraz czyni się nowe zastrzeżenie: nie czysto 
imperialistyczna — więc jaka jeszcze? 

Okazuje się, że jeszcze narodowa! Kautsky doszedł do tych oburzających rzeczy 
posługując się taką oto „plechanowowską” też-dialektyką: 

„Obecna wojna jest dzieckiem nie tylko imperializmu, ale i rewolucji rosyjskiej”. 
On, Kautsky, już w 1904 roku przewidział, że rewolucja rosyjska odrodzi 
panslawizm w nowej formie, że „niechybnie demokratyczna Rosja ponownie 
gwałtownie rozpali w Austrii oraz Turcji dążenie Słowian do osiągnięcia 
niezależności narodowej *... J Wówczas i sprawa polska stanie się znowu paląca 
*...+ Austria rozpadnie się, ponieważ wraz z krachem caratu rozleci się owa 
żelazna obręcz, która dziś jeszcze trzyma razem elementy dążące do rozłączenia 
się *ostatni cytat przytacza teraz sam Kautsky ze swego artykułu z 1904 roku+... 
Rewolucja rosyjska *...+ dała nowy, potężny bodziec dążeniom narodowym 
Wschodu, do problemów europejskich dodała azjatyckie. Wszystkie te problemy 
podczas obecnej wojny burzliwie dają o sobie znad i będą miały o wiele bardziej 
decydujące znaczenie dla nastrojów mas ludowych, w tym i proletariackich, 
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podczas gdy wśród klas panujących przeważają tendencje imperialistyczne” (s. 
273, kursywa moja). 

Oto macie jeszcze jedną próbkę prostytuowania marksizmu! Ponieważ „Rosja 
demokratyczna” rozpaliłaby na wschodzie Europy dążenie narodów do 
wyzwolenia (jest to bezsporne), przeto obecna wojna, która ani jednego narodu 
nie wyzwala, lecz niezależnie od wyniku wiele narodów ujarzmia, nie jest wojną 
„czysto” imperialistyczną. Ponieważ „krach caratu” oznaczałby rozpad Austrii 
wskutek niedemokratycznego charakteru jej struktury narodowej, przeto 
chwilowo wzmocniony kontrrewolucyjny carat, grabiąc Austrię i niosąc narodom 
Austrii jeszcze większy ucisk, nadał „obecnej wojnie” charakter nie czysto 
imperialistyczny, lecz do pewnego stopnia narodowy. Ponieważ „klasy 
panujące” oszukują tępych mieszczan i zahukanych chłopów bajkami o 
narodowych celach wojny imperialistycznej, przeto człowiek nauki, autorytet 
„marksizmu”, przedstawiciel II Międzynarodówki ma prawo godzid masy z tym 
oszustwem za pomocą „formuły”: klasy panujące mają tendencje 
imperialistyczne, a „lud” i masy proletariackie — dążenia „narodowe”. 

Dialektyka przeistacza się w najpodlejszą, najnikczemniejszą sofistykę! 

Pierwiastek narodowy w obecnej wojnie przejawia się tylko w wojnie Serbii 
przeciwko Austrii (co zostało, nawiasem mówiąc, podkreślone w uchwale narady 
berneoskiej naszej partii). Tylko w Serbii i wśród Serbów mamy wieloletni i 
ogarniający milionowe „masy ludowe” ruch narodowowyzwoleoczy, którego 
„dalszym ciągiem” jest wojna Serbii przeciw Austrii. Gdyby wojna ta była 
izolowana, tzn. niezwiązana z wojną ogólnoeuropejską, z wyrachowanymi i 
grabieżczymi celami Anglii, Rosji i innych, wówczas wszyscy socjaliści mieliby 
obowiązek życzyd powodzenia serbskiej burżuazji — oto jedynie słuszny i 
absolutnie konieczny wniosek z aspektu narodowego w obecnej wojnie. Ale 
sofista Kautsky, wysługujący się teraz austriackim burżua, klerykałom i 
generałom, tego akurat wniosku nie wyciąga! 

Dalej. Dialektyka Marksa, będąc ostatnim słowem metody naukowo-
ewolucyjnej, zakazuje właśnie rozpatrywania przedmiotu w sposób izolowany, 
tj. jednostronny i potwornie zniekształcony. Aspekt narodowy wojny serbsko-
aust- riackiej nie ma i mied nie może żadnego poważnego znaczenia w wojnie 
ogólnoeuropejskiej. Jeśli zwyciężą Niemcy, to zdławią Belgię, ponadto częśd 
Polski, może częśd Francji itd. Jeśli zwycięży Rosja, to zdławi Galicję, ponadto 
częśd Polski, Armenię itd. Jeśli będzie „remis”, to pozostanie dawny ucisk 
narodowy. Dla Serbii, tj. dla jakiejś setnej części uczestników obecnej wojny, 
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wojna jest „dalszym ciągiem polityki” ruchu wyzwoleoczego burżuazji. Dla 99/ioo 
wojna jest dalszym ciągiem polityki imperialistycznej, tj. polityki zgrzybiałej 
burżuazji, zdolnej do zniewolenia narodów, a nie do ich wyzwolenia. 
Trójporozumienie „wyzwalając” Serbię sprzedaje włoskiemu imperializmowi 
interesy serbskiej wolności w zamian za pomoc w grabieży Austrii. 

Wszystko to jest powszechnie znane i wszystko to zostało przez Kautskiego 
niegodziwie wypaczone gwoli usprawiedliwienia oportunistów. „Czystych” 
zjawisk ani w przyrodzie, ani w społeczeostwie nie ma i byd nie może — tego 
uczy właśnie dialektyka Marksa, pokazująca nam, że samo pojęcie czystości jest 
pewną ograniczonością, pewną jednostronnością ludzkiego poznania, nie 
ogarniającego przedmiotu do kooca w całej jego złożoności. Na świecie nie ma i 
nie może byd „czystego” kapitalizmu, zawsze są w nim domieszki czy to 
feudalizmu, czy mieszczaostwa, czy też czegoś jeszcze innego. Dlatego wzmianki 
o tym, że wojna nie jest „czysto” imperialistyczna, gdy mowa jest o oburzającym 
oszukiwaniu „mas ludowych” przez imperialistów świadomie osłaniających cele 
zwykłej grabieży frazeologią „narodową”, świadczą o tym, że jest się 
bezgranicznie tępym pedantem lub krętaczem i oszustem. Sedno rzeczy tkwi 
właśnie w tym, że Kautsky popiera imperialistów w oszukiwaniu ludu, gdy 
twierdzi, iż „dla mas ludowych, w tym również proletariackich, decydujące 
znaczenie miały” problemy narodowe, a dla klas panujących — „tendencje 
imperialistyczne” (s. 273), oraz gdy tę tezę „popiera” rzekomo dialektycznym 
powoływaniem się na „nieskooczenie różnorodną rzeczywistośd” (s. 274). 
Niewątpliwie rzeczywistośd jest nieskooczenie różnorodna, to święta prawda! 
Ale nie mniej niewątpliwe jest, że w tej nieskooczonej różnorodności są dwa 
główne i podstawowe nurty: obiektywna treśd wojny to „dalszy ciąg polityki” 
imperializmu, tj. grabieży innych narodów przez zgrzybiałą burżuazję „wielkich 
mocarstw” (i przez ich rządy), „subiektywna” zaś dominująca ideologia to 
frazesy „narodowe”, szerzone w celu ogłupiania mas. 

Analizowaliśmy już stary sofizmat Kautskiego, wciąż na nowo przezeo 
powtarzany, że „lewica” przedstawiała sprawę tak, jakobyśmy „w chwili 
wybuchu wojny” stanęli wobec alternatywy: imperializm albo socjalizm. Jest to 
bezwstydne szachrajstwo, Kautsky bowiem wie doskonale, że lewica stawiała 
inną alternatywę: albo przyłączenie się partii do imperialistycznej grabieży i 
oszustwa, albo głoszenie i przygotowywanie działao rewolucyjnych. Kautsky wie 
także, że jedynie cenzura chroni go od zdemaskowania przez „lewicę” w 
Niemczech jego bzdurnej, szerzonej z chęci przysłużenia się Südekumom 
bajeczki. 
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Jeśli chodzi o stosunek między „masami proletariackimi” a „garstką 
parlamentarzystów”, to tutaj Kautsky wysuwa jeden z najbardziej oklepanych 
argumentów: 

„Zostawmy na boku Niemców, aby nie bronid samych siebie; ale kto zechce 
twierdzid na serio, że tacy ludzie jak Vaillant i Guesde, Hyndman i Plechanow w 
ciągu jednego dnia stali się imperialistami i zdradzili socjalizm? Zostawmy na 
boku parlamentarzystów i «instancje» *Kautsky czyni wyraźną aluzję do 
czasopisma Róży Luksemburg i F. Mehringa „Die Internationale”, które wyraża 
zasłużoną pogardę dla polityki instancji, tzn. oficjalnych kierowniczych kręgów 
niemieckiej partii socjaldemokratycznej, jej KC — Vorstandu, jej frakcji 
parlamentarnej itd.] — *...+ ale kto ośmieli się twierdzid, że czterem milionom 
świadomych proletariuszy niemieckich wystarczy jeden rozkaz garstki 
parlamentarzystów, by w ciągu 24 godzin dokonali zwrotu w prawo i wystąpili 
przeciwko swym dotychczasowym celom? Gdyby było to prawdą, to 
świadczyłoby naturalnie o straszliwym krachu, lecz nie tylko naszej partii, ale i 
mas *podkreślenie Kautskiego+. Gdyby masy były takim pozbawionym 
charakteru stadem baranów, moglibyśmy kazad się pogrzebad” (s. 274). 

Wielce autorytatywny zarówno w polityce, jak i w nauce Karol Kautsky już sam 
się pogrzebał swym postępowaniem i wyszukiwaniem pożałowania godnych 
wykrotów. Kto tego nie rozumie lub chociażby nie czuje, ten jest stracony dla 
socjalizmu i dlatego właśnie jedynie właściwego tonu używają w piśmie 
„Międzynarodówka” Mehring, Róża Luksemburg i ich zwolennicy, postponując 
Kautskiego i skę jak nikczemne indywidua. 

Pomyśled tylko: na temat stosunku do wojny mogła się wypowiedzied mniej 
więcej swobodnie (tzn. bez obawy, że zostanie po prostu ujęta i odstawiona do 
koszar, nie stojąc przed bezpośrednią groźbą rozstrzelania) wyłącznie „garstka 
parlamentarzystów” (głosowali swobodnie, zgodnie z prawem, śmiało mogli 
głosowad przeciwko — za to nawet W Rosji nie bito, nie gromiono, nawet nie 
aresztowano), garstka urzędników, dziennikarzy itd. Teraz Kautsky szlachetnie 
zwala na masy zdradę i brak charakteru tej warstwy społecznej, o której ten sam 
Kautsky dziesiątki razy przez wiele lat pisał, że jest związana z taktyką i ideologią 
oportunizmu! Pierwsza i podstawowa reguła badania naukowego w ogóle, a 
dialektyki Marksa w szczególności wymaga od publicysty rozpatrzenia związku 
zachodzącego między obecną walką między kierunkami w socjalizmie — 
kierunku, który mówi i krzyczy o zdradzie, trąbi na alarm z jej powodu, oraz 
tego, który zdrady nie widzi — a tą walką, która toczyła się dotąd przez całe 
dziesięciolecia. Kautsky nie napomyka nawet o tym, nie chce nawet postawid 
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zagadnienia kierunków i nurtów. Dotychczas były nurty, a teraz ich już nie ma! 
Teraz są tylko głośne nazwiska „autorytetów”, którymi zawsze szermują 
lokajskie dusze. Szczególnie wygodnie przy tym powoływad się na siebie 
wzajemnie i po przyjacielsku osłaniad swoje „grzeszki” zgodnie z regułą: reka 
rękę myje. No i jakiż to oportunizm — wołał L. Martow podczas odczytu w 
Bernie (patrz „Socyał-Diemokrat” nr 36) — skoro... Guesde, Plechanow, Kautsky! 
Należy byd ostrożniejszym w oskarżaniu o oportunizm takich ludzi jak Guesde — 
pisał Akselrod („Gołos” nr 86 i 87). Nie będę siebie bronił — wtóruje w Berlinie 
Kautsky —« ale... Vaillant i Guesde, Hyndman i Plechanow! Kukułka chwali 
Koguta za to, że on chwali Kukułkę12). 

W zapale lokajskiej gorliwości Kautsky doszedł do tego, że nawet Hyndmana 
pocałował w rączkę, przedstawił go jako człowieka, który zaledwie dzieo 
przedtem przeszedł na stronę imperializmu. A w tym samym piśmie „Neue Zeit” 
i w dziesiątkach gazet socjaldemokratycznych całego świata pisano o 
imperializmie Hyndmana już od wielu lat! Gdyby Kautsky rzetelnie interesował 
się biografią polityczną wymienionych przezeo osób, to powinien by sobie 
przypomnied, czyż nie było w tej biografii takich cech i wydarzeo, które nie „w 
ciągu jednego dnia'-, lecz w ciągu dziesiątka lat przygotowywały ich przejście na 
stronę imperializmu , czyż Vaillant nie bywał w niewoli u jauresistów13, a 
Plechanow u mienszewików i likwidatorów? Czyż nie umierał na oczach 
wszystkich kierunek Guesde'a14 we wzorcowo pozbawionym wyrazu, 
nieudolnym, niezdolnym do zajęcia samodzielnego stanowiska w żadnej ważnej 
sprawie guesdystowskim czasopiśmie „Socjalizm”15? Czyż Kautsky (dodajmy dla 
tych, którzy również jego stawiają - zupełnie słusznie — obok Hyndmana i 
Plechanowa) nie przejawiał braku charakteru w sprawie millerandyzmu, na 
początku walki z bernsteiniadą itd.? 

Nie widzimy jednak żadnego zainteresowania naukowym zbadaniem biografii 
tych wodzów. Nie próbuje się nawet rozpatrzyd, czy wodzowie ci bronią się 
obecnie własnymi argumentami, czy też powtarzają argumenty oportunistów i 
burżua? Czy postępowanie tych wodzów nabrało poważnego znaczenia 
politycznego wskutek tego, że są oni szczególnie wpływowi, czy też wskutek 
tego, że przyłączyli się do obcego, rzeczywiście „wpływowego” i popartego przez 
porządek wojenny nurtu, a mianowicie nurtu burżuazyjnego? Kautsky nawet nie 
zabiera się do zbadania kwestii; kłopocze się jedynie o to, by sypad masom 
piaskiem w oczy, ogłuszyd je brzemieniem cieszących się autorytetem nazwisk, 
przeszkodzid im w wyraźnym postawieniu kwestii spornej i wszechstronnym jej 
rozpatrzeniu16. 
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„...Czteromilionowe masy na rozkaz garstki parlamentarzystów dokonały zwrotu 
w prawo...” 

Go słowo tutaj, to fałsz. Niemcy w swej organizacji paryjnej mieli nie 4 miliony, 
lecz 1 milion, przy czym jednolitą wolę tej organizacji mas (jak w ogóle wszelkiej 
organizacji) wyrażał tylko jej jednolity ośrodek polityczny, „garstka”,. która 
zdradziła socjalizm. Tę garstkę pytano, wzywano do głosowania, ona mogła 
głosowad, mogła pisad artykuły itd. Natomiast mas nie pytano. Im nie tylko nie 
pozwolono głosowad, lecz rozłączano je i pędzono „na rozkaz” bynajmniej nie 
garstki parlamentarzystów, lecz władz wojskowych. Wprowadzono porządek 
wojenny, tu zdrady wodzów nie było, powoływano „masy” pojedynczo, 
stawiając ultimatum:' idź do wojska (zgodnie z radą twych wodzów) albo kula w 
łeb. Masy nie mogły wystąpid w sposób zorganizowany, ich bowiem organizacja 
utworzona poprzednio, uosobiona w „garstce” Legienów, Kautskich, 
Scheidemannów, zdradziła masy, a na utworzenie nowej organizacji potrzeba 
czasu, potrzeba zdecydowania, by wyrzucid precz starą, zgniłą organizację, która 
się przeżyła. 

Kautsky stara się rozgromid swych przeciwników, lewicowców, przypisując im 
nonsensy: stawiają oni rzekomo sprawę lak, że „w odpowiedzi” na wojnę 
„masy” powinny były „w ciągu 24 godzin” zrobid rewolucję, wprowadzid 
„socjalizm” przeciw imperializmowi, w przeciwnym bowiem razie „masy” 
przejawiłyby „brak charakteru i zdradę”. Przecież to zwyczajna bzdura, za 
pomocą której autorzy ignoranckich burżuazyjnych i policyjnych książczyn „gro-
mili” dotychczas rewolucjonistów, a którą teraz popisuje się Kautsky. Lewicowi 
przeciwnicy Kautskiego wiedzą bardzo dobrze, że rewolucji nie można „zrobid”, 
że rewolucje wyrastają z kryzysów i przełomów w historii, które nabrzmiały 
obiektywnie (niezależnie od woli partii i klas), że masy bez organizacji są 
pozbawione jednolitej woli, że walka z silnym, terrorystycznym porządkiem 
wojennym scentralizowanych paostw jest sprawą trudną i długotrwałą. W kry-
tycznym momencie masy nie mogły nic zrobid w obliczu zdrady swych wodzów; 
lecz „garstki” tych wodzów w zupełności mogły i powinny były głosowad przeciw 
kredytom, występowad przeciw „pokojowi wewnętrznemu” i usprawiedliwianiu 
wojny, wypowiadad się za klęską swoich rządów, organizowad międzynarodowy 
aparat w celu propagandy bratania się w okopach, tworzyd nielegalną 
literaturę17 głoszącą niezbędnośd przejścia do działao rewolucyjnych i itd. 

Kautsky wie doskonale, że „lewica” w Niemczech ma na myśli właśnie takie lub 
raczej tego rodzaju działania i że w warunkach cenzury wojskowej nie jest w 
stanie mówid o nich wprost, otwarcie. Chęd obrony oportunistów za wszelką 
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cenę doprowadza Kautskiego do bezprzykładnej podłości, gdy chowając się za 
plecami cenzorów wojskowych przypisuje lewicy jawne bzdury, mając pewnośd, 
że cenzorzy obronią go przed zdemaskowaniem. 

 

VII 

 

Poważne zagadnienie naukowe i polityczne, które Kautsky świadomie, za 
pomocą wszelkiego rodzaju wykrętów pomijał, sprawiając tym ogromną 
satysfakcję oportunistom, polega na tym, jak mogli najwybitniejsi 
przedstawiciele II Międzynarodówki zdradzid socjalizm? 

Zagadnienie to winniśmy oczywiście stawiad nie w sensie osobistej biografii 
takich czy innych autorytetów. Ich przyszli biografowie będą musieli rozpatrzyd 
sprawę również i od tej strony, ale ruch socjalistyczny zainteresowany jest 
obecnie bynajmniej nie w tym, lecz w zbadaniu historycznego pochodzenia, 
warunków, znaczenia i siły nurtu socjalszowinistycznego. 1) Skąd wziął się 
socjalszowinizm? 2) co dało mu siłę? 3) jak z nim walczyd? Tylko takie ujęcie 
zagadnienia jest poważne, a przeniesienie sprawy na płaszczyznę „personalną” 
jest w rzeczywistości zwykłym wykrętem, wybiegiem sofisty. 

Aby odpowiedzied na pierwsze pytanie, trzeba rozważyd, po pierwsze, czy treśd 
ideowopolityczna socjalszowinizmu nie ma związku z jakimś poprzednim nurtem 
w socjalizmie? po drugie, w jakim stosunku — z punktu widzenia faktycznie 
istniejących podziałów politycznych — obecny podział socjalistów na 
przeciwników i obrooców socjalszowinizmu pozostaje do dawnych, historycznie 
poprzedzających go podziałów? 

Przez socjalszowinizm rozumiemy uznanie idei obrony ojczyzny w obecnej 
wojnie imperialistycznej, usprawiedliwianie sojuszu socjalistów z burżuazją i 
rządami „swoich” krajów w tej wojnie, rezygnację z głoszenia i popierania pro-
letariackich działao rewolucyjnych przeciwko „swojej” burżuazji itd. Zupełnie 
oczywiste, że podstawowa treśd ideowo- polityczna socjalszowinizmu jest 
całkowicie zgodna z podstawami oportunizmu. Jest to jeden i ten sam nurt. 
Oportunizm w warunkach wojny lat 1914—1915 daje właśnie socjalszowinizm. 
Najważniejsza w oportunizmie jest idea współpracy klas. Wojna doprowadza tę 
ideę do kooca, dodając przy tym do zwykłych jej czynników i bodźców wiele 
nadzwyczajnych, specjalnymi groźbami i przemocą zmuszając mieszczaoskie i 
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rozproszone masy do współpracy z burżuazją: ta okolicznośd siłą rzeczy 
powiększa krąg zwolenników oportunizmu, w pełni tłumacząc przerzucenie się 
wielu wczorajszych radykałów do tego obozu. 

Oportunizm to złożenie podstawowych interesów mas robotniczych w ofierze 
chwilowym interesom znikomej mniejszości robotników lub, mówiąc inaczej, to 
sojusz części robotników z burżuazją przeciw ogółowi proletariatu. Wojna 
sprawia, iż taki sojusz staje się szczególnie oczywisty i przymusowy. Oportunizm 
rodził się w ciągu dziesięcioleci pod działaniem szczególnych cech takiej epoki 
rozwoju kapitalizmu, w której stosunkowo pokojowe i cywilizowane bytowanie 
warstwy uprzywilejowanych robotników „uburżuazyjniało” ich, obdarzało 
okruchami z zysków swojego, narodowego kapitału, odrywało ich od nieszczęśd, 
cierpieo i rewolucyjnych nastrojów rujnowanych i wynędzniałych mas. Wojna 
imperialistyczna jest bezpośrednim kontynuowaniem i uwieoczeniem takiego 
stanu rzeczy, jest to bowiem wojna o przywileje narodów 
wielkomocarstwowych, o ponowny podział kolonii między nimi, o ich 
panowanie nad innymi narodami. Obrona i utrwalenie swojego 
uprzywilejowania jako „wyższej warstwy” mieszczaostwa lub arystokracji (i 
biurokracji) klasy robotniczej — oto naturalne kontynuowanie 
drobnomieszczaosko-oportunistycznych nadziei i odpowiedniej taktyki podczas 
wojny, oto ekonomiczna podstawa socjalimperializmu naszych czasów18. 

. Zrozumiałe, że siła przyzwyczajenia, rutyna względnie „pokojowej” ewolucji, 
przesądy narodowe, obawa przed gwałtownymi przełomami i niewiara w nie — 
wszystko to grało rolę okoliczności dodatkowych, nasilających zarówno 
oportunizm, jak i obłudne oraz tchórzliwe godzenie się z nim, rzekomo tylko 
chwilowo, rzekomo tylko z wyjątkowych przyczyn i powodów. Wojna zmieniła 
postad wyhodowanego przez dziesięciolecia oportunizmu, podniosła go na 
wyższy szczebel, powiększyła liczbę i różnorodnośd jego odcieni, pomnożyła 
szeregi jego zwolenników, wzbogaciła ich argumenty masą nowych sofizmatów, 
zlała, że tak powiem, wiele nowych strumyków i strug z głównym potokiem 
oportunizmu, ale potok główny nie zniknął. Wręcz przeciwnie. 

 

Socjalszowinizm to oportunizm, który dojrzał tak dalece, że dalsze istnienie tego 
burżuazyjnego wrzodu w partiach socjalistycznych stało się niemożliwe. 
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Ludzie, którzy nie chcą widzied jak najściślejszego i nierozerwalnego związku 
między socjalszowinizmem a oportunizmem, wyławiają poszczególne wypadki 
oraz „kazusy” — ten oto, widzicie, oportunista stał się internacjonalistą, 
natomiast ów radykał — szowinistą. Ale jest to po prostu niepoważny argument, 
gdy mówimy o zagadnieniu rozwoju nurtów. Po pierwsze, szowinizm i 
oportunizm w ruchu robotniczym mają tę samą podstawę ekonomiczną: sojusz 
nielicznych górnych warstw proletariatu i mieszczaostwa, korzystających z 
okruchów przywilejów „swego” narodowego kapitału, przeciwko masie 
proletariuszy, przeciwko masie pracujących i uciskanych w ogóle. Po drugie, oba 
nurty mają tę samą treśd ideowopolityczną. Po trzecie, na ogół biorąc, dawny, 
właściwy epoce II Międzynarodówki (1889— 1914) podział socjalistów na nurt 
oportunistyczny i rewolucyjny odpowiada nowemu podziałowi na szowinistów i 
internacjonalistów. 

Aby upewnid się, że ta ostatnia teza jest słuszna, należy pamiętad o regule, iż w 
nauce społecznej (jak w ogóle w nauce) chodzi o zjawiska masowe, a nie o 
jednostkowe przypadki. Weźcie 10 krajów europejskich: Niemcy, Anglię, Rosję, 
Włochy, Holandię, Szwecję, Bułgarię, Szwajcarię, Francję, Belgię. W ośmiu 
pierwszych krajach nowy podział socjalistów (według stosunku do 
internacjonalizmu) odpowiada staremu (według stosunku do oportunizmu): w 
Niemczech twierdza oportunizmu, czasopismo „Miesięcznik Socjalistyczny” 
(„Sozialistische Monatshefte”), stała się twierdzą szowinizmu. Idee 
internacjonalizmu popiera skrajna lewica. W Anglii w Brytyjskiej Partii 
Socjalistycznej internacjonaliści stanowią około 3/7 (według ostatnich obliczeo 
66 głosów za rezolucją internacjonalistyczną, przeciwko 84), a w bloku 
oportunistów (Partia Pracy + fabianie + Niezależna Partia Pracy) internacjonaliści 
stanowią mniej niż 1/719. W Rosji główny trzon oportunistów, likwidatorska 
„Nasza Zaria”, stał się głównym trzonem szowinistów. Plechanow i Aleksinski 
więcej hałasują, ale wiemy chodby z doświadczenia pięciolecia 1910—1914, że 
nie są zdolni do prowadzenia systematycznej propagandy wśród mas w Rosji. 
Głównym trzonem internacjonalistów w Rosji jest „prawdyzm” i Rosyjska 
Socjaldemokratyczna Frakcja Robotnicza jako przedstawiciel przodujących 
robotników, którzy odbudowali partię w styczniu 1912 roku. 

We Włoszech czysto oportunistyczna partia Bissolatiego i ski stała się 
szowinistyczna. Internacjonalizm reprezentuje partia robotnicza. Masy 
robotników są po stronie tej partii, oportuniści, parlamentarzyści, drobni burżua 
— po stronie szowinizmu. We Włoszech można było przez wiele miesięcy 
.swobodnie dokonywad wyboru i wyboru dokonano nie przypadkowo, lecz 



33 
 

zgodnie z różnicą między sytuacją klasową mas proletariackich i warstw 
drobnomieszczaoskich. 

W Holandii oportunistyczna partia Troelstry godzi się z szowinizmem w ogóle 
(nie można dad się zwieśd tym, że w Holandii zarówno mali, jak i wielcy burżua 
szczególnie nienawidzą Niemiec, które przede wszystkim mogłyby ich 
„połknąd”). Konsekwentnych, szczerych, płomiennych, zdeklarowanych 
internacjonalistów dała partia marksistowska z Görterem i Pannekoekiem na 
czele. W Szwecji wódz oportunistów Branting oburza się, że niemieckich 
socjalistów o- skarża się o zdradę, natomiast wódz lewicy Hôglund oświadcza, że 
wśród jego zwolenników są ludzie, którzy właśnie tak uważają (patrz „Socyał-
Diemokrat” nr 36). W Bułgarii przeciwnicy oportunizmu, „tesniacy”, oskarżają 
niemieckich socjaldemokratów w prasie — w swym organie („Nowe Czasy”20 ) — 
o „zrobienie świostwa”. W Szwajcarii zwolennicy oportunisty Greulicha skłonni 
są usprawiedliwiad niemieckich socjaldemokratów (patrz ich organ, zuryskie 
„Prawo Ludu”), a zwolennicy znacznie radykalniejszego R. Grimma uczynili z 
berneoskiej gazety („Berner Tagwacht”) organ niemieckiej lewicy. Wyjątek 
stanowią tylko dwa kraje z dziesięciu: Francja i Belgia, przy czym i tutaj 
obserwujemy właściwie nie brak internacjonalistów, lecz to, iż są oni niezwykle 
(częściowo z przyczyn zupełnie zrozumiałych) słabi i przytłoczeni; nie 
zapominajmy, że sam Vaillant w „L'Humanité” przyznawał się, iż otrzymuje od 
swych czytelników listy w duchu internacjonalistycznym, z których ani jednego 
nie opublikował w całości! 

Ogólnie biorąc, jeśli rozpatrywad nurty i kierunki, to trzeba uznad, że właśnie 
oportunistyczne skrzydło socjalizmu europejskiego zdradziło socjalizm i przeszło 
do szowinizmu. Skąd wzięła się jego siła, jego pozorna wszechmoc w oficjalnych 
partiach? Kautsky, który potrafi bardzo dobrze ujmowad zagadnienia 
historyczne, szczególnie gdy mowa o starożytnym Rzymie i temu podobnych, 
niezbyt bliskich żywemu życiu materiach — teraz, kiedy sprawa dotyczy jego 
samego, udaje obłudnie, że tego nie rozumie. Ale sprawa jest jasna jak słooce. 
Olbrzymią siłę dał oportunistom i szowinistom ich sojusz z burżuazją, rządami i 
sztabami generalnymi. U nas w Rosji bardzo często zapomina się o tym i traktuje 
się sprawę w ten sposób, że oportuniści to częśd partii socjalistycznych, że 
zawsze były i będą w tych partiach dwa skrajne skrzydła, że cała sprawa polega 
na unikaniu „kraocowości” itd. itp., jak piszą we wszystkich filisterskich 
komunałach. 

W rzeczywistości formalna przynależnośd oportunistów do partii robotniczych 
bynajmniej nie zmienia faktu, że — obiektywnie — są oni politycznym 
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oddziałem burżuazji, szerzycielami jej wpływów, jej agentami w ruchu robot-
niczym. Gdy sławny na wzór Herostratesa oportunista Südekum poglądowo 
zademonstrował tę społeczną, klasową prawdę, wielu poczciwców aż jęknęło. 
Socjaliści francuscy i Plechanow zaczęli wytykad Südekuma palcami — chod 
wystarczyło, by Vandervelde, Sembat i Plechanow spojrzeli w lustro, aby 
zobaczyli właśnie Südekuma o nieco innym obliczu narodowym. Niemieccy 
kacowcy (Vorstand), którzy chwalą Kautskiego i których chwali Kautsky, 
pospieszyli z ostrożnym, skromnym i uprzejmym oświadczeniem (nie 
wymieniając nazwiska Südekuma), że „nie zgadzają się” z linią Südekuma. 

Jest to śmieszne, gdyż w rzeczywistości w praktycznej polityce niemieckiej partii 
socjaldemokratycznej jeden Südekum w decydującym momencie okazał się 
silniejszy niż setka Haasów i Kautskich (podobnie jak „Nasza Zaria” jest silniejsza 
niż wszystkie nurty bloku brukselskiego, obawiające się rozłamu z nią). 

Dlaczego? Otóż właśnie dlatego, że za plecami Südekuma stoi burżuazja, rząd i 
sztab generalny wielkiego mocarstwa. Na tysiące sposobów popierają one 
politykę Südekuma, polityce zaś jego przeciwników kładą kres wszelkimi 
środkami do więzienia i rozstrzelania włącznie. Prasa burżuazyjna roznosi głos 
Südekuma w milionach egzemplarzy gazet (podobnie jak głos Vanderveldego, 
Sembata, Plecha- nowa), głosu zaś jego przeciwników nie można usłyszed w 
prasie legalnej, na świecie bowiem istnieje cenzura wojskowa! 

Wszyscy są zgodni co do tego, że oportunizm to nie przypadek, nie grzech, nie 
przeoczenie, nie zdrada poszczególnych osób, lecz produkt społeczny całej epoki 
historycznej. 

Ale nie wszyscy zastanawiają się nad znaczeniem tej prawdy. Oportunizm został 
wyhodowany przez legalizm. Partie robotnicze epoki lat 1889-1914 powinny 
były wykorzystad burżuazyjną legalnośd. Kiedy nastąpił kryzys, trzeba było 
przejśd do pracy nielegalnej (dokonad zaś takiego przejścia nie można inaczej, 
jak tylko działając z największą energią i stanowczością, łącząc je z wieloma 
fortelami wojennymi). Wystarczy jeden Südekum, by przeszkodzid temu przejś-
ciu, gdyż po jego stronie jest cały „stary świat”, mówiąc językiem historii filozofii 
— gdyż on, Südekum, zawsze zdradzał i zawsze zdradzi burżuazji wszystkie plany 
wojenne jaj wroga klasowego, mówiąc językiem praktyczno-politycznym. 

Faktem jest, że cała niemiecka partia socjaldemokratyczna (to samo dotyczy 
również Francuzów itd.) robi tylko to, co przypada do gustu Südekumowi albo co 
może byd tolerowane przez Südekuma. Niczego innego legalnie nie wolna robid. 
Wszystko uczciwe, rzeczywiście socjalistyczne, co czyni się w niemieckiej partii 
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socjaldemokratycznej, czyni się wbrew jej instancjom centralnym, za plecami jej 
KG i OC, czyni się naruszając dyscyplinę organizacyjną, czyni się frakcyjnie w 
imieniu nowych, anonimowych instancji centralnych nowej partii, podobnie jak 
anonimową była na przykład odezwa „lewicy” niemieckiej21, wydrukowana w 
„Berner Tagwacht” z 31 maja br. Faktycznie rośnie, krzepnie, tworzy się nowa 
partia, rzeczywiście robotnicza, rzeczywiście rewolucyjnie socjaldemokratyczna, 
nie zaś stara, narodowo-liberalna partia Legiena—Südekuma—Kautskiego—
Haasego—Scheidemanna i ski22. Dlatego tak głęboką prawdę historyczną 
wypaplał niechcący w konserwatywnym „Roczniku Pruskim”23 oportunista 
Monitor, kiedy oświadczył, że byłoby ze szkodą dla oportunistów (czytaj: dla 
burżuazji), gdyby obecna socjaldemokracja poszła na prawo — wtedy bowiem 
robotnicy opuściliby ją. Oportunistom (i burżuazji) potrzebna jest właśnie 
dzisiejsza partia, jednocząca prawe i lewe skrzydło, oficjalnie reprezentowana 
przez Kautskiego, który potrafi wszystko na świecie pogodzid za pomocą 
gładkich i „całkiem marksistowskich” frazesów. Werbalnie socjalizm i 
rewolucyjnośd — dla ludu, dla mas, dla robotników; w rzeczywistości — 
südekumowszczyzna, tj. przyłączanie się do burżuazji w chwili każdego 
poważnego kryzysu. Mówimy: każdego kryzysu, nie tylko bowiem w razie wojny, 
ale również w razie jakiegokolwiek poważnego strajku politycznego zarówno 
„feudalne” Niemcy, jak i „wolna parlamentarna” Anglia lub Francja wprowadzą 
natychmiast, pod tą lub inną nazwą, stan wojenny. O tym nie może wątpid 
żaden człowiek mający zdrowe zmysły i dobrą pamięd. 

Z tego wynika odpowiedź na postawione wyżej pytanie: jak walczyd z 
socjalszowinizmem? Socjalszowinizm to oportunizm, który tak dalece dojrzał', 
wzmocnił się i rozzuchwalił przez długi okres względnie „pokojowego” 
kapitalizmu, tak wyraźnie skrystalizował się pod względem ideowo-politycznym, 
tak ściśle związał się z burżuazją i rządami, że nie wolno godzid się z obecnością 
takiego nurtu wewnątrz socjaldemokratycznych partii robotniczych. O ile można 
jeszcze zadowolid się cienkimi i słabymi podeszwami, gdy wypada iśd po 
cywilizowanych chodnikach małego prowincjonalnego miasteczka, to nie można 
obejśd się bez grubych, podbitych gwoździami podeszew ruszając w góry. 
Socjalizm w Europie wyszedł ze stadium względnie pokojowego i ograniczonego 
ciasnymi ramami narodowymi. Wraz z wojną lat 1914—1915 wkroczył w 
stadium działao rewolucyjnych i całkowite zerwanie z oportunizmem, wygnanie 
go z partii robotniczych bezwarunkowo dojrzało. 

Naturalnie z takiego określenia zadao, które stawia przed socjalizmem nowa 
epoka jego światowego rozwoju, nie wynika jeszcze bezpośrednio, z jaką 
mianowicie szybkością i w jakich mianowicie formach będzie w poszczególnych 
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krajach zachodził proces oddzielenia się partii robotniczych rewolucyjno-
socjaldemokratycznych od drobnomieszczaosko- oportunistycznych. Ale wynika 
stąd koniecznośd wyraźnego uświadomienia sobie, że takie oddzielenie jest 
nieuniknione, i ukierunkowania całej polityki partii robotniczych właśnie pod 
tym kątem widzenia. Wojna lat 1914—1915 jest tak wielkim przełomem w 
historii, że stosunek do oportunizmu nie może pozostad taki sam jak dawniej. 
Nie można uczynid niebyłym tego co było, nie można wykreślid ani ze Świado-
mości robotników, ani z doświadczenia burżuazji, ani w ogóle z dorobku 
politycznego naszej epoki faktu, że w chwili kryzysu oportuniści okazali się 
trzonem tych elementów wewnątrz partii robotniczych, które przeszły na stronę 
burżuazji. Oportunizm — na skalę ogólnoeuropejską — był przed wojną, że tak 
powiem, w wieku młodzieoczym. W okresie wojny w pełni zmężniał i ni© można 
uczynid go znowu „niewinnym” i młodym. Dojrzała całą warstwa społeczna 
parlamentarzystów, dziennikarzy, funkcjonariuszy ruchu robotniczego, 
uprzywilejowanych urzędników i pewnych warstewek proletariatu, która zrosła 
si$ ze swoją narodową burżuazją, a którą ta burżuazja potrafiła należycie ocenid 
i „przystosowad”. Koła historii nie można ani zawrócid, ani zatrzymad — można 
natomiast i należy nieustraszenie iśd naprzód od przygotowawczych, legalnych, 
wziętych w niewolę przez oportunizm organizacji klasy robotniczej do 
organizacji rewolucyjnych, które potrafią nie ograniczad się do legalności, które 
są zdolne zabezpieczyd się przed zdradą oportunistów, do organizacji 
proletariatu, stającego do „walki o władzę”, do walki o obalenie burżuazji. 

Wynika z tego, między innymi, że ci, którzy mącą własną świadomośd i 
świadomośd robotników pytaniem, co począd z tymi czy innymi 
najwybitniejszymi autorytetami II Międzynarodówki, z Guesde'em, 
Plechanowem, Kautskim i Id., traktują sprawę błędnie. W rzeczywistości nie ma 
tu żadnej kwestii: jeśli ci ludzie nie zrozumieją nowych zadao, to będą musieli 
pozostad na boku albo nadal przebywad w niewoli u oportunistów, w której 
znajdują się obecnie. Jeśli ci ludzie wyzwolą się z „niewoli”, to bodaj że nie bę-
dzie żadnych przeszkód politycznych, aby powrócili do obozu rewolucjonistów. 
W każdym razie niedorzecznością jest zastępowanie kwestii walki między 
nurtami i przejścia do nowej epoki ruchu robotniczego kwestią roli 
poszczególnych osób. 
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VIII 

 

Legalne masowe organizacje klasy robotniczej to nieomal najważniejsza cecha 
charakterystyczna partii socjalistycznych epoki II Międzynarodówki. Były one 
najsilniejsze w partii niemieckiej i tu właśnie wojna lat 1914—1915 dokonała 
najostrzejszego przełomu, postawiła sprawę najbardziej na ostrzu noża. Jasne, 
że przejście do działao rewolucyjnych oznaczało rozwiązanie organizacji 
legalnych przez policję i stara partia, od Legiena do Kautskiego włącznie, złożyła 
w ofierze rewolucyjne cele proletariatu, aby utrzymad obecne legalne 
organizacje. Wbrew wszelkim zaprzeczeniom fakt pozostaje faktem. Za miskę 
soczewicy — za dozwolone przez obecne przepisy policyjne organizacje — 
sprzedano prawo proletariatu do rewolucji. 

Weźmy broszurę Karola Legiena, przywódcy socjaldemokratycznych związków 
zawodowych Niemiec: „Dlaczego funkcjonariusze związków zawodowych 
powinni aktywniej uczestniczyd w życiu wewnętrznym partii?” (Berlin 1915). Jest 
to referat wygłoszony przez autora 27 stycznia 1915 r. na zebraniu 
funkcjonariuszy ruchu zawodowego. Legien przytoczył w swym referacie i 
przedrukował w broszurze pewien nadzwyczaj ciekawy dokument, którego w 
innym wypadku cenzura wojskowa nigdy by nie przepuściła. Dokument ten — 
tak zwany „materiał dla referentów powiatu Niederbarnim” (pod Berlinem) — 
to wykład poglądów lewicowych socjaldemokratów niemieckich, ich protest 
przeciwko partii. Rewolucyjni socjaldemokraci — czytamy w tym dokumencie — 
nie przewidzieli i nie mogli przewidzied jednego czynnika, mianowicie: 

„Ze cała zorganizowana siła niemieckiej partii socjaldemokratycznej i związków 
zawodowych stanęła po stronie prowadzącego wojnę rządu, że cała ta siła 
została użyta dla zdławienia rewolucyjnej energii mas” (s. 34 broszury Legiena). 

To niewątpliwa prawda. Prawdą jest również następujące twierdzenie tego 
samego dokumentu: 

„Głosowanie frakcji socjaldemokratycznej 4 sierpnia oznaczało, że inny pogląd, 
chodby nawet był głęboko zakorzeniony w imagach, mógłby sobie utorowad 
drogę jedynie nie pod kierownictwem wypróbowanej partii, lecz tylko wbrew 
woli instancji partyjnych, tylko pod warunkiem przezwyciężenia oporu partii i 
związków zawodowych” (tamże) i 

To niewątpliwa prawda. 
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„Gdyby frakcją socjaldemokratyczna 4 sierpnia spełniła swój obowiązek, to 
prawdopodobni«' zewnętrzna forma organizacyjna zastałaby zniszczona, ale 
duch by pozostał, ten duch, który w okresie ustaw wyjątkowych ożywiał partię i 
pomógł jej przezwyciężyd wszystkie trudności” (tamże). 

Legien zaznacza w broszurze, że ta kompania „wodzów”, którą zebrał, by 
wysłuchali jego referatu, i która zwie się kierownikami, funkcjonariuszami 
związków zawodowych, śmiała się słuchając tego. Śmieszna wydaje im się myśl, 
że w chwili kryzysu można i należy utworzyd nielegalne organizacje rewolucyjne 
(jak w okresie ustaw wyjątkowych). A Legien, jak najwierniejszy pies łaocuchowy 
burżuazji, li ił się w piersi i wołał: 

„Jest to myśl wyraźnie anarchistyczna: rozbicie organizacji, aby spowodowad 
podjęcie decyzji przez masy. Nie mam żadnej wątpliwości, że to myśl 
anarchistyczna”. 

„Słusznie!” — wołali chórem (tamże, s. 37) lokaje burżuazji, mieniący się 
wodzami socjaldemokratycznych organizacji klasy robotniczej. 

Pouczający obrazek. Burżuazyjna legalnośd zdemoralizowała i otępiła ludzi do 
tego stopnia, że nie mogą nawet zrozumied myśli, iż do kierowania walką 
rewolucyjną potrzebne są inne, nielegalne organizacje. Ludzie doszli do tego, że 
wyobrazili sobie, jakoby związki legalne, istniejące z zezwolenia policji, były 
granicą, której przekroczyd się nie da — jakoby w epoce kryzysu zachowanie 
takich związków jako związków kierowniczych było w ogóle do pomyślenia! Oto 
macie żywą dialektykę oportunizmu: zwykły rozwój legalnych związków, zwykłe 
przyzwyczajenie tępawych, ale sumiennych filistrów, by ograniczad się do 
prowadzenia ksiąg kantorskich, doprowadziły do tego, że w momencie kryzysu ci 
sumienni mieszczanie okazali się zdrajcami, odstępcami, dusicielami 
rewolucyjnej energii mas. I nie jest to przypadek. Przejście do organizacji 
rewolucyjnej jest niezbędne, wymaga tego zmieniona sytuacja historyczna, 
wymaga tego epoka rewolucyjnych działao proletariatu — ale przejście to jest 
możliwe tylko ponad głowami starych wodzów, dusicieli rewolucyjnej energii, 
ponad głową starej partii, poprzez jej zburzenie. 

A kontrrewolucyjni mieszczanie, rozumie się, krzyczą: „anarchizm!” — jak 
krzyczał o „anarchizmie” oportunista E. David gromiąc Karola Liebknechta. W 
Niemczech uczciwymi socjalistami pozostali widocznie tylko ci wodzowie, 
którym oportuniści wymyślają od anarchistów... 
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Weźmy współczesne wojsko. Oto jeden z dobrych przykładów organizacji. Dobra 
zaś ta organizacja jest tylko dlatego, że jest giętka, a jednocześnie umie 
dyktowad milionom ludzi jednolitą wolę. Dziś te miliony siedzą w swoich domach 
w różnych kraocach kraju. Jutro przychodzi rozkaz mobilizacji — i zebrały się w 
wyznaczonych punktach. Dziś leżą w okopach, leżą nieraz miesiącami. Jutro w 
innym szyku idą do szturmu. Dziś dokazują cudów, unikając kul i szrapneli. Jutro 
dokazują cudów w otwartej walce. Dziś ich oddziały przedniej linii zakładają 
miny pod ziemią, jutro przesuwają się o dziesiątki wiorst według wskazówek 
dawanych znad ziemi przez lotników. To właśnie nazywa się organizacją, kiedy w 
imię jednego celu, natchnione jedną wolą miliony ludzi zmieniają formę swego 
współżycia i swego działania, zmieniają miejsce i metody działalności, zmieniają 
narzędzia i broo zgodnie ze zmieniającymi się warunkami i potrzebami walki. 

Dotyczy to również walki klasy robotniczej z burżuazją. Dziś nie ma sytuacji 
rewolucyjnej, nie ma warunków do powstania fermentu w masach, do 
zwiększenia ich aktywności, dziś dają ci do rąk biuletyn wyborczy — weź go, 
umiej zorganizowad się w celu pokonania twych wrogów za jego pomocą, a nie 
w celu przeforsowania do parlamentu na ciepłe posadki ludzi czepiających się 
fotela ze strachu przed więzieniem. Jutro zabierają ci biuletyn wyborczy, dają do 
ręki karabin i wspaniale skonstruowane działo szybkostrzelne, będące ostatnim 
słowem techniki mechanicznej — bierz te narzędzia śmierci i zniszczenia, nie 
słuchaj sentymentalnych mazgajów bojących się wojny; na świecie zostało 
jeszcze zbyt wiele rzeczy, które należy zniszczyd ogniem i żelazem, aby wyzwolid 
klasę robotniczą, i jeśli w masach wzbiera złośd i rozpacz, jeśli istnieje sytuacja 
rewolucyjna, gotuj się do utworzenia nowych organizacji, do puszczenia w ruch 
tych wielce pożytecznych narzędzi śmierci i zniszczenia przeciwko swojemu 
rządowi i swojej burżuazji. 

Nie jest to łatwe, nie ma co mówid. Wymaga to trudnych działao 
przygotowawczych. Wymaga to ciężkich ofiar. Jest to nowy rodzaj organizacji i 
walki, którego także trzeba się nauczyd, a nauka nie przychodzi bez błędów i 
porażek. Ten rodzaj walki klasowej odnosi się do udziału w wyborach tak, jak 
szturm odnosi się do manewrów, marszów lub leżenia w okopach. Ten rodzaj 
walki staje na porządku dziennym historii bardzo rzadko — ale jego znaczenie i 
skutki rozciągają się na dziesięciolecia. Dni, w których można i należy stawiad na 
porządku dziennym walki takie jej metody, równają się dwudziestoleciom innych 
okresów historycznych. 

...Porównajmy z K. Legienem K. Kautskiego: 
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„Dopóki partia była mała — pisze Kautsky — każdy protest przeciwko wojnie 
pod względem propagandowym stwarzał wrażenie wielkiego czynu ,...J jako 
takie [...] niedawne stanowisko towarzyszy rosyjskich i serbskich znalazło 
powszechne uznanie. Im silniejsza staje się partia, tym bardziej w motywach jej 
decyzji względy propagandowe splatają się z uwzględnieniem praktycznych 
następstw, tym trudniej jest w równej mierze oddad sprawiedliwośd motywom 
obu rodzajów, a przecież nie można lekceważyd ani jednych, ani drugich. Toteż 
im silniejsi się stajemy, tym łatwiej powstają między nami rozbieżności w każdej 
nowej skomplikowanej sytuacji” („Międzynarodowośd a wojna”, s. 30). 

Te wywody Kautskiego różnią się od wywodów Legiena tylko obłudą i 
tchórzliwością. Kautsky w gruncie rzeczy popiera i usprawiedliwia podłe 
wyrzeczenie się działalności rewolucyjnej przez Legienów, lecz czyni to 
cichaczem, nie wypowiadając się wyraźnie, wykręcając się aluzjami, ograniczając 
się do ukłonów zarówno w stronę Legiena, jak i w stronę rewolucyjnego 
postępowania Rosjan. Taki stosunek do rewolucjonistów my, Rosjanie, 
przywykliśmy spotykad tylko u liberałów: liberałowie zawsze gotowi są uznad 
„męstwo” rewolucjonistów, ale równocześnie za nic na świecie nie zrezygnują ze 
swej arcyoportunistycznej taktyki. Szanujący się rewolucjoniści nie przyjmą od 
Kautskiego „wyrazów uznania”, tylko z oburzeniem odrzucą tego rodzaju ujęcie 
kwestii. Jeśli nie było sytuacji rewolucyjnej, jeśli nie trzeba było głosid działao 
rewolucyjnych, to postępowanie Rosjan i Serbów jest niesłuszne, to ich taktyka 
jest błędna. Niech więc tacy rycerze jak Legien i Kautsky mają chociażby odwagę 
wypowiadania swego zdania, niech powiedzą to otwarcie. 

Jeśli zaś taktyka rosyjskich i serbskich socjalistów zasługuje na „uznanie”, to 
usprawiedliwianie przeciwstawnej taktyki „silnych” partii, niemieckiej i 
francuskiej itd., jest niedopuszczalne, zbrodnicze. Za pomocą rozmyślnie 
niejasnego wyrażenia: „praktyczne następstwa” Kautsky zatuszował tę prostą 
prawdę, że wielkie i silne partie przestraszyły się, że rząd rozwiąże ich 
organizacje, zagarnie ich kasy, aresztuje ich wodzów. To znaczy, że Kautsky 
usprawiedliwia zdradę socjalizmu, mając na względzie nieprzyjemne 
„praktyczne następstwa” taktyki rewolucyjnej. Czyż to nie prostytuowanie 
marksizmu? 

Aresztowano by nas — oświadczył podobno na zebraniu robotniczym w Berlinie 
jeden z posłów socjaldemokratycznych, którzy 4 sierpnia głosowali za kredytami. 
A robotnicy krzyczeli mu w odpowiedzi: „a cóż by w tym było złego?” 
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Jeśli nie ma innego sygnału, którym można by przekazad masom robotniczym i 
Niemiec, i Francji rewolucyjne nastroje i myśl o konieczności przygotowywania 
działao rewolucyjnych, to aresztowanie posła za odważne przemówienie 
odegrałoby pożyteczną rolę hasła do zjednoczenia się proletariuszy różnych 
krajów w rewolucyjnej działalności. Takie zjednoczenie nie jest łatwe: tym 
bardziej obowiązkiem właśnie posłów, którzy stoją u góry i mają obraz całej 
polityki, było wystąpid z inicjatywą. 

Nie tylko w warunkach wojny, ale z pewnością w warunkach każdego 
zaostrzenia się sytuacji politycznej, nie mówiąc już o jakichkolwiek 
rewolucyjnych działaniach mas, rząd najbardziej wolnego kraju burżuazyjnego 
będzie zawsze groził rozwiązaniem organizacji legalnych, zagarnięciem kas, 
aresztowaniem wodzów i wszelkimi innymi tego rodzaju „praktycznymi 
następstwami”. Jak więc postępowad? Czy na tej podstawie usprawiedliwiad 
oportunistów, jak czyni Kautsky? Ale to oznacza uświęcanie przekształcania się 
partii socjaldemokratycznych w narodowo-liberalne partie robotnicze. 

Socjalista może wyciągnąd tylko jeden wniosek: czysty legalizm i tylko legalizm 
partii „europejskich” przeżył się i przekształcił — wskutek rozwoju kapitalizmu 
stadium przedimperialistycznego — w podstawę burżuazyjnej polityki 
robotniczej. Trzeba uzupełnid go przez utworzenie bazy nielegalnej, nielegalnej 
organizacji, nielegalnej pracy socjaldemokratycznej, nie oddając przy tym żadnej 
pozycji legalnej. Doświadczenie pokaże, jak mianowicie to zrobid, byle tylko 
mied chęd wkroczenia na tę drogę, byle tylko mied świadomośd, iż jest ona 
niezbędna. Rewolucyjni socjaldemokraci Rosji w latach 1912—1914 pokazali, że 
zadanie to jest możliwe do wykonania. Poseł robotniczy Muranów, który 
podczas procesu trzymał się lepiej niż inni i został wysłany przez carat na 
Syberię, pokazał wyraźnie, że prócz parlamentaryzmu ministerialnego (od 
Hendersona, Sembata, Vander- veldego do Südekuma i Scheidemanna, którzy są 
również całkowicie i w zupełności „ministerialni”, ich tylko nie wpuszczają dalej 
niż do przedpokoju!) istnieje również parlamentaryzm nielegalny i rewolucyjny. 
Niechaj Kossowscy i Potriesowowie zachwycają się „europejskim” parlamen-
taryzmem lokajów lub godzą się z nim — my nie przestaniemy mówid 
robotnikom, że taki legalizm, taka socjaldemokracja Legienów, Kautskich, 
Scheidemannów zasługuje tylko na pogardę. 

 

 



42 
 

IX 

 

Zreasumujmy. 

Najbardziej plastycznym wyrazem krachu II Międzynarodówki była haniebna 
zdrada swych przekonao i swych uroczystych rezolucji ze Stuttgartu i Bazylei 
przez większośd oficjalnych partii socjaldemokratycznych Europy. Ale krach ten, 
oznaczający całkowite zwycięstwo oportunizmu, przekształcenie się partii 
socjaldemokratycznych w narodowo-liberalne partie robotnicze, jest jedynie 
wynikiem całej historycznej epoki II Międzynarodówki, przełomu XIX i XX wieku. 
Obiektywne warunki tej epoki — przejściowej od zakooczenia rewolucji 
burżuazyjnych i narodowych w Europie Zachodniej do początku rewolucji 
socjalistycznych — rodziły i żywiły oportunizm. W jednych krajach Europy 
obserwujemy w tym czasie rozłam w ruchu robotniczym i socjalistycznym, 
następujący na ogół właśnie na gruncie oportunizmu (Anglia, Włochy, Holandia, 
Bułgaria, Rosja), w innych — długotrwałą i uporczywą walkę między nurtami na 
tym samym gruncie (Niemcy, Francja, Belgia, Szwecja, Szwajcaria). Zrodzony 
przez wielką wojnę kryzys zdarł zasłony, zmiótł pozory, ujawnił od dawna już 
nabrzmiały wrzód i pokazał oportunizm w jego prawdziwej roli sojusznika 
burżuazji. Całkowite, organizacyjne oddzielenie tych elementów od partii 
robotniczych stało się konieczne. Epoka imperialistyczna nie pozwala na to, by w 
jednej partii współistniały przodujące elementy rewolucyjnego proletariatu z na 
pół mieszczaoską arystokracją klasy robotniczej korzystającą z okruchów 
przywilejów płynących z „wielkomocarstwowej” pozycji „swojego” narodu. Stara 
teoria, uważająca oportunizm za „prawomocny odcieo” jednolitej, dalekiej od 
„skrajności” partii, przekształciła się teraz w bezwstydne oszukiwanie 
robotników i w ogromną przeszkodę dla ruchu robotniczego. Nie tak groźny i 
szkodliwy jest jawny oportunizm, od razu odpychający od siebie masy 
robotnicze, jak ta teoria złotego środka, usprawiedliwiająca za pomocą 
marksistowskich słówek oportunistyczną praktykę, dowodząca za pomocą kilku 
sofizmatów, iż działania rewolucyjne są przedwczesne itd. Najwybitniejszy 
przedstawiciel tej teorii i jednocześnie najwybitniejszy autorytet II 
Międzynarodówki, Kautsky, okazał się pierwszorzędnym obłudnikiem i 
wirtuozem w prostytuowaniu marksizmu. W milionowej partii niemieckiej nie 
ma już jako tako uczciwych, świadomych i rewolucyjnych socjaldemokratów, 
którzy nie odwracaliby się z oburzeniem od tego rodzaju „autorytetu”, 
namiętnie bronionego przez Südekumów i Scheidemannów. 
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Masy proletariackie — od których prawdopodobnie około 9/10 dawnej warstwy 
kierowniczej przeszło do burżuazji — okazały się rozproszone i bezsilne wobec 
rozpasania szowinizmu, wobec ucisku stanu wojennego i cenzury wojskowej. Ale 
wytworzona przez wojnę obiektywna sytuacja rewolucyjna, ciągle rozszerzająca 
się i pogłębiająca, nieuchronnie rodzi nastroje rewolucyjne, hartuje i oświeca 
wszystkich najlepszych i najbardziej świadomych proletariuszy. Szybka 
przemiana w nastrojach mas jest nie tylko możliwa, lecz staje się coraz bardziej 
prawdopodobna, przemiana podobna do tej, która w Rosji na początku 1905 
roku była związana z „haponadą”24, kiedy z zacofanych warstw proletariackich w 
ciągu kilku miesięcy, a nieraz i tygodni, wyrastała milionowa armia idąca za 
rewolucyjną awangardą proletariatu. Nie wiemy, czy potężny ruch rewolucyjny 
rozwinie się wkrótce po tej wojnie, podczas niej itp., w każdym jednak razie 
tylko praca w tym kierunku zasługuje na miano pracy socjalistycznej. Hasłem 
uogólniającym tę pracę i nadającym jej kierunek, sprzyjającym zjednoczeniu i 
zespoleniu tych, którzy chcą pomagad proletariatowi w jego walce rewolucyjnej 
przeciw swojemu rządowi i swojej burżuazji, jest hasło wojny domowej. 

W Rosji cała historia ruchu robotniczego przygotowała całkowite oddzielenie się 
rewolucyjno-socjaldemokratycznych elementów proletariackich od elementów 
drobnomieszczaosko-oportunistycznych. Najgorszą usługę oddają temu ruchowi 
ci, którzy zamykają oczy na jego historię i deklamując przeciwko „frakcyjności” 
uniemożliwiają sobie zrozumienie rzeczywistego procesu powstawania w Rosji 
partii proletariackiej, która tworzyła się w długoletniej walce z oportunizmem w 
jego rozmaitych postaciach. Spośród wszystkich „wielkich” mocarstw biorących 
udział w obecnej wojnie tylko Rosja przeżyła w ostatnich czasach rewolucję: jej 
burżuazyjna treśd w połączeniu z decydującą rolą proletariatu musiała wywoład 
rozłam między nurtami burżuazyjnymi a proletariackimi w ruchu robotniczym. 
Przez cały dwudziestoletni niemal (1894—1914) okres istnienia socjaldemokracji 
rosyjskiej, jako organizacji związanej z masowym ruchem robotniczym (a nie 
tylko jako nurtu ideowego lat 1883—1894) toczyła się walka między nurtami 
proletariacko-rewolucyjnymi a drobnomieszczaosko-oportunistycznymi. 
„Ekonomizm” lat 1894—1902 był niewątpliwie nurtem tego ostatniego 
rodzaju25. Wiele argumentów i cech jego ideologii — „struwistowskie” 
wypaczenie marksizmu, powoływanie się na „masy” dla usprawiedliwienia 
oportunizmu itd. — uderzająco przypomina obecny zwulgaryzowany marksizm 
Kautskiego, Cunowa, Plechanowa i innych. Byłoby bardzo wdzięcznym zadaniem 
przypomnied dzisiejszemu pokoleniu socjaldemokracji dawne pisma „Raboczaja 
Myśl” i „Raboczeje Dieło”26  w celu porównania z dzisiejszym Kautskim. 
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„Mienszewizm” następnego okresu (1903—1908) był bezpośrednim, nie tylko 
ideowym, ale i organizacyjnym spadkobiercą „ekonomizmu”. W latach rewolucji 
rosyjskiej wcielał w życie taktykę, która obiektywnie oznaczała uzależnienie 
proletariatu od liberalnej burżuazji i wyrażała drobnomieszczaoskie tendencje 
oportunistyczne. Kiedy w następnym okresie (1908—1914) główny strumieo 
nurtu mienszewickiego zrodził likwidatorstwo — ten sens klasowy 
wymienionego nurtu stał się tak oczywisty, że najlepsi przedstawiciele 
mienszewizmu ustawicznie protestowali przeciw polityce grupy pisma „Nasza 
Zaria”. Ta zaś grupa — jedyna, która w ciągu ostatnich 5—6 lat prowadziła syste-
matyczną pracę w masach przeciwko rewolucyjno-marksistowskiej partii klasy 
robotniczej — okazała się w wojnie lat 1914—1915 socjalszowinistyczna! I to w 
kraju, w którym żywe jest samowładztwo, w którym bynajmniej nie jest jeszcze 
zakooczona rewolucja burżuazyjna, w którym 43% ludności uciska stanowiące 
większośd narody „obcoplemieoców”. „Europejski” typ rozwoju, przy którym 
pewne warstwy drobnomieszczaostwa, zwłaszcza inteligencja i znikoma częśd 
arystokracji robotniczej, mogą „pożywid się” przywilejami, wynikającymi z 
„wielkomocarstwowej” pozycji „swojego” narodu, musiał znaleźd odbicie 
również w Rosji. 

Cała historia klasy robotniczej i Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji 
przygotowała je do „internacjonalistycznej”, tzn. rzeczywiście rewolucyjnej i 
konsekwentnie rewolucyjnej taktyki. 

* 

PS. Artykuł ten został już złożony, gdy ukazał się w prasie ogłoszony do spółki z 
Bernsteinem „manifest” Kautskiego i Haasego, którzy spostrzegli, że masy idą na 
lewo, i gotowi są teraz „pogodzid się” z lewicą — oczywiście za cenę utrzymania 
„pokoju” z Südekumami28. Zaiste — Madchen für alle! 

 

 

Napisane w drugiej połowie maja i pierwszej połowie czerwca 1915 r. 

Opublikowano we wrześniu 1915 r. w czasopiśmie „Kommunist” nr 1—2, 
Genewa  

Podpis: N. Lenin 
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Przypisy: 

1. Chodzi o rezolucję zjazdu Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w Chemnitz w 
kwestii imperializmu i stosunku socjalistów do wojny, uchwaloną 20 września 
1912 r. W rezolucji potępiano politykę imperialistyczną i podkreślano wagę 
walki o pokój: „Zjazd partyjny wyraża zdecydowaną wolę uczynienia 
wszystkiego, aby doprowadzid do wzajemnego zrozumienia między narodami i 
zachowad pokój. Zjazd domaga się, aby na drodze międzynarodowych 
porozumieo położyd kres szalonemu wyścigowi zbrojeo zagrażającemu pokojowi 
i prowadzącemu ludzkośd w szybkim tempie do najstraszliwszej katastrofy *...+ 
Zjazd oczekuje, że członkowie partii będą nieustannie wytężad wszystkie siły *...+ 
aby ze wzmożoną energią walczyd z imperializmem dopóty, dopóki nie zostanie 
obalony” („Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage von 1910 bis 1913”. 
München 1917, S. 243—244).  

2. Chodzi o broszurę E. Davida „Die Sozialdemokratie und 
Vaterlandsverteidigung”. Berlin 1915.  

3. Wielce pouczająca jest książka angielskiego pacyfisty Brailsforda, który nawet 
nie ma nic przeciwko temu, by udawad socjalistę: „Wojna stali i złota” (Londyn 
1914; książka nosi datę — marzec 1914!). Autor zupełnie jasno zdaje sobie 
sprawę z tego, że kwestie narodowe stoją na ogół na drugim planie, są już 
rozwiązane (35), że obecnie chodzi już nie o to, że „typowym zagadnieniem 
współczesnej dyplomacji” (36) jest kolej bagdadzka, dostawy szyn dla niej, 
kopalnie rudy w Maroku itp. Za jeden z „najbardziej pouczających incydentów w 
najnowszej historii dyplomacji europejskiej” autor słusznie uważa walkę 
francuskich patriotów i angielskich imperialistów przeciwko podejmowanym 
przez Caillaux (w latach 1911 i 1913) próbom pogodzenia się z Niemcami na 
platformie porozumienia w sprawie podziału sfer wpływów w koloniach i 
dopuszczenia niemieckich papierów na giełdę paryską. Burżuazja angielska i 
francuska udaremniła takie porozumienie (38—40). Celem imperializmu Jest 
wywóz kapitału do krajów słabszych (74). Zysk z takiego kapitału w Anglii 
wynosił 90—100 min f. szt. w 1899 r. (Giffen), 140 min w 1909 r. (Paish), Lloyd 
George zaś w swym niedawnym przemówieniu szacował go, dodajmy od siebie, 
na 200 min f. szt., prawie 2 miliardy rubli. — Brudne afery i przekupywanie 
magnaterii tureckiej, posadki dla synalków w Indiach i Egipcie — oto sedno 
sprawy (85—87). Na zbrojeniach i wojnach zyskuje znikoma mniejszośd, lecz ma 
za sobą społeczeostwo i finansistów, natomiast po stronie zwolenników pokoju 
stoi rozproszona ludnośd (93). Pacyfista rozprawiający dziś o pokoju i 
rozbrojeniu jutro okazuje się członkiem partii całkowicie zależnej od dostawców 



46 
 

wojskowych (161). Jeśli silniejsze okaże się trójporozumienie — zagarnie 
Maroko i dokona rozbioru Persji, jeżeli trójprzymierze — zagarnie Trypolis, 
umocni się w Bośni, podporządkuje sobie Turcję (167). Londyn i Paryż w marcu 
1906 r. dały Rosji miliardy, pomagając caratowi zdławid ruch wyzwoleoczy 
(225—228); teraz Anglia pomaga Rosji dusid Persję (229). Rosja rozpętała wojnę 
bałkaoską (230). — Wszystko to nie nowośd, nieprawdaż? Wszystko to jest 
powszechnie znane i było 1000 razy powtarzane przez socjaldemokratyczne 
gazety całego świata? W przededniu wojny Anglik-burżua widzi to zupełnie 
jasno. Ale jakąż nieprzyzwoitą bzdurą, jakąż nieznośną obłudą, Jakim ckliwym 
kłamstwem są w obliczu tych prostych i ogólnie znanych faktów teorie 
Plechanowa i Potriesowa o winie Niemiec lub teoria Kautskiego o „per-
spektywach „ rozbrojenia i długotrwałego pokoju w warunkach kapitalizmu! – 
przypis Lenina 

4. Karl von Clausewitz: „Vom Kriege”. Werke, I Bd., S. 28 (pol. wyd. „O wojnie”. 
Warszawa 1958, ks. I, s. 32. — Red.). Por. t. III, s. 139—140: „Co prawda wiemy, 
że wojna zostaje wywołana przez stosunki polityczne rządów i narodów, ale 
zwykle wyobrażamy sobie, że z chwilą wybuchu wojny wszelkie stosunki ustają i 
wytwarza się zupełnie inny stan, który podlega tylko własnym swoim prawom. 

W związku z tym twierdzimy: wojna jest niczym innym, jak dalszym ciągiem 
polityki przy użyciu innych środków” (pol. wyd. tamże, ks. VIII, s. 248. — Red.). 

5. Nadmieomy, że pan Gardienin w czasopiśmie „Żyzo”» nazywa „rewolucyjnym 
szowinizmem” — ale jednak szowinizmem — ze strony Marksa to, że w 1848 r. 
był za rewolucyjną wojną przeciwko tym narodom Europy, które w rze-
czywistości okazały się kontrrewolucyjne, a mianowicie: „Słowianom, a zwłasz-
cza Rosjanom”. Stawianie takiego zarzutu Marksowi jedynie raz Jeszcze dowodzi 
tego, że ów „lewicowy” socjalrewolucjonista jest oportunistą (lub — a raczej i — 
że Jest całkowicie niepoważny). My, marksiści, zawsze byliśmy i jesteśmy za 
rewolucyjną wojną przeciwko kontrrewolucyjnym narodom. Na przykład, Jeśli 
socjalizm zwycięży w Ameryce lub w Europie w 1920 roku, i przypuśdmy, że Ja-
ponia i Chiny skierują wówczas przeciwko nam — chodby z początku tylko na 
drodze dyplomatycznej — swoich Bismarcków, to my będziemy za agresywną, 
rewolucyjną wojną z nimi. Dziwi to pana, panie Gardienin? Bo też rewolucjonista 
z pana w rodzaju Ropszynal – przypis Lenina 

6. Teoria struwistowska, struwizm — liberalno-burżuazyjne wypaczenie 
marksizmu, którego nazwa pochodzi od nazwiska głównego przedstawiciela 
„legalnego marksizmu” w Rosji, P. Struwego. „Legalny marksizm” powstał jako 
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nurt społeczno-polityczny wśród liberalno-burżuazyjnej inteligencji Rosji w 
latach dziewięddziesiątych XIX w. „Legalni marksiści” na czele ze Struwem starali 
się wykorzystad marksizm w interesach burżuazji. W. Lenin wskazywał, że 
struwizm przyjmuje z marksizmu wszystko, co jest możliwe do przyjęcia dla 
liberalnej burżuazji, i odrzuca żywego ducha marksizmu — jego rewolucyjnośd, 
naukę o nieuchronnym upadku kapitalizmu, o rewolucji proletariackiej i 
dyktaturze proletariatu. Struwe wychwalał kapitalistyczne porządki, wzywał „do 
pójścia na naukę do kapitalizmu”. W pracy „Ekonomiczna treśd narodnictwa i 
jego krytyka w książce pana Struwego” Lenin poddał „legalny marksizm” ostrej 
krytyce, nazywając go odzwierciedleniem marksizmu w literaturze burżuazyjnej, 
zdemaskował „legalnych marksistów” jako ideologów liberalnej burżuazji. 
Leninowska charakterystyka „legalnych marksistów” całkowicie potwierdziła się 
w późniejszym okresie: wielu z nich było wybitnymi kadetami, a następnie 
zaciekłymi białogwardzistami. 

Zdecydowana walka Lenina z „legalnym marksizmem” w Rosji była zarazem 
walką z międzynarodowym rewizjonizmem i stanowiła przykład ideowego 
nieprzejednania wobec wypaczeo teorii marksistowskiej.  

7. Patrz Bernhard Harms: „Probleme der Weltwirtschaft” („Problemy gospodarki 
światowej”. — Bed.). Jena 1912. George Paish: „Great Dritains Capital 
Investments in Colonies” („Inwestycje kapitału Wielkiej Brytanii w koloniach”. — 
Red.). W: „Journal of the Royal Statist. Soc.”, 1910/11, vol. LXXIV, p. 167. Lloyd 
George w przemówieniu na początku 1915 r. oceniał kapitały angielskie za 
granicą na 4 mld f. szt., czyli na około 80 mld marek. – przypis Lenina 

8.  Człowiek w futerale – bohater opowiadania A. Czechowa; człowiek 
zamykający się w kręgu wąskich, mieszczaoskich interesów, obawiający się 
wszystkiego, co nowe. 

9. E. Schultze podaje, że w 1915 roku szacowano sumę papierów wartościowych 
na całym świecie na 732 miliardy franków, uwzględniając pożyczki paostwowe i 
komunalne, listy zastawne, akcje towarzystw handlowo-przemysłowych itd. Z tej 
sumy na Anglię przypadało 130 mld fr., na Stany Zjednoczone Ameryki 
Północnej — 115, na Francję - 100 i na Niemcy — 75; czyli na wszystkie te cztery 
wielkie mocarstwa 420 mld fr., tj. więcej niż połowa całej sumy. Można stąd 
wnioskowad, jak wielkie są korzyści i przywileje przodujących narodów wiel-
komocarstwowych, które wyprzedziły inne narody, uciskają je i rabują (Dr Ernst 
Schultze: „Das franzosische Kapital in Russland” („Kapitał francuski w Rosji”) 
„Finanz-Archiv”. Berlin 1915, Jahrg. 32, s. 127). „Obrona ojczyzny” narodów 
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wielkomocarstwowych to obrona prawa do łupu z grabieży innych narodów. W 
Rosji, jak wiadomo, słabszy jest imperializm kapitalistyczny, ale za to silniejszy 
militarno-feudalny. – przypis Lenina 

10. Autorem tego aforyzmu jest wielki poeta niemiecki J. W. Goethe.  

11. Chodzi o carski manifest — ustawę o utworzeniu Dumy Paostwowej i 
ordynację wyborczą, opublikowane 6 (19) sierpnia 1905 r. Duma została 
nazwana bułyginowską od nazwiska ministra spraw wewnętrznych A. Bułygina, 
któremu car zlecił przygotowanie projektu Dumy. Prawo wyborcze w wyborach 
do Dumy przysługiwało tylko obszarnikom, wielkim kapitalistom i niewielkiej 
liczbie chłopów-gospodarzy. Większośd ludności — robotnicy, chłopi biedniacy, 
parobkowie oraz inteligencja demokratyczna — została pozbawiona praw 
wyborczych; od udziału w wyborach odsunięto kobiety, wojsko, uczącą się 
młodzież, osoby w wieku poniżej 25 lat oraz wiele uciskanych narodowości Rosji 
carskiej. Duma Paostwowa nie mogła uchwalad żadnych ustaw, mogła jedynie 
dyskutowad pewne zagadnienia jako organ doradczy przy carze. Charakteryzując 
Dumę bułyginowską Lenin pisał, że jest ona „najbezczelniejszym natrząsaniem 
się z «przedstawicielstwa ludowego»„ („«Jednośd cara z ludem i ludu z carem»„. 
W: Dzieła wszystkie, t. 11. Warszawa 1985, s. 166). 

Bolszewicy wezwali robotników i chłopów do aktywnego bojkotu Dumy 
bułyginowskiej, koncentrując całą kampanię agitacyjną wokół haseł: powstanie 
zbrojne, armia rewolucyjna, tymczasowy rząd rewolucyjny. Kampanię bojkotu 
Dumy bułyginowskiej bolszewicy wykorzystali do zmobilizowania wszystkich sił 
rewolucyjnych, przeprowadzenia masowych strajków politycznych i 
przygotowao do powstania zbrojnego. 

Wybory do Dumy bułyginowskiej nie odbyły się, rząd nie zdołał jej zwoład. 
Zmiotła ją nabierająca rozmachu rewolucja i ogólnorosyjski październikowy 
strajk polityczny 1905 r. 

Na temat Dumy bułyginowskiej Lenin wypowiadał się w artykułach: „Bazar 
konstytucyjny” (patrz Dzieła wszystkie, t. 10. Warszawa 1985), „Bojkot Dumy 
bułyginowskiej a powstanie”, „«Jednośd cara z ludem i ludu z carem»„, „W 
ogonie monarchistycznej burżuazji czy na czele rewolucyjnego proletariatu i 
chłopstwa?” i in. (patrz Dzieła wszystkie, t. 11. Cyt. wyd.). 

12. Parafraza fragmentu bajki I. Krylowa „Kukułka i Kogut” („Za cóż Kukułka, nie 
bojąc się grzechu, chwali Koguta? Bo Kogut Ją chwali”) 
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13. Jauresiści — zwolennicy francuskiego socjalisty J. Jauresa, występowali z 
rewizją podstawowych tez marksizmu i głosili współpracę klasową proletariatu z 
burżuazją. W 1902 r. utworzyli Francuską Partię Socjalistyczną, która zajmowała 
stanowisko reformistyczne. W 1905 r. połączyli się z guesdystowską 
Socjalistyczną Partią Francji we Francuską Sekcję Międzynarodówki Robotniczej. 

W latach I wojny światowej jauresiści, którzy posiadali większośd w 
kierownictwie Francuskiej Sekcji Międzynarodówki Robotniczej, jawnie popierali 
wojnę imperialistyczną i zajęli stanowisko socjalszowinistyczne.  

14. Kierunek Guesde'a — guesdyści, nurt guesdystowski — rewolucyjny 
marksistowski nurt we francuskim ruchu socjalistycznym na przełomie XIX i XX 
w., któremu przewodził J. Guesde. W 1901 r. zwolennicy rewolucyjnej walki 
klasowej z J. Guesde'em na czele utworzyli Socjalistyczną Partię Francji. W 1905 
r. guesdyści połączyli się z reformistyczną Francuską Partią Socjalistyczną we 
Francuską Sekcję Międzynarodówki Robotniczej, w której zajmowali stanowisko 
centrystowskie. W latach światowej wojny imperialistycznej opowiedzieli się po 
stronie socjalszowinizmu. J. Guesde i M. Sombat weszli w skład 
imperialistycznego rządu Francji. 

15. „Socjalizm,” („Le Socialisme”) — czasopismo, wydawane w Paryżu od 1907 r. 
do czerwca 1914 r. włącznie, redagowane przez francuskiego socjalistę J. 
Guesde'a. 

16. Powoływanie się Kautskiego na Vaillanta i Guesde'a, Hyndmana i Ple-
chanowa Jest charakterystyczne jeszcze pod jednym względem. Jawni 
imperialiści, w rodzaju Lentscha i Haenischa (nie mówiąc Już o oportunistach), 
powołują się właśnie na Hyndmana i Plechanowa dla usprawiedliwienia swoje+ 
polityki. 1 mają prawo powoływad się na nich, mówią prawdę w tym sensie, że 
jest to rzeczywiście jedna i ta sama polityka. Kautsky zaś z pogardą mówi o 
Lentschu i Haenischu, o tych radykałach, którzy zwrócili się ku imperializmowi. 
Kautsky dziękuje bogu, że nie Jest podobny do owych celników, że nie zgadza się 
z nimi, że pozostał rewolucjonistą — to nie żarty! W rzeczywistości zaś 
stanowisko Kautskiego jest takie samo. Obłudny szowinista Kautsky używający 
ckliwych frazesów jest znacznie bardziej obmierzły niż prostoduszni szowiniści 
David i Heine, Lentach i Haenisch. – przypis Lenina 

17. Nawiasem mówiąc, w tym celu nie trzeba było wcale zamykad wszystkich 
gazet socjaldemokratycznych w odpowiedzi na zakaz pisania o nienawiści klaso-
wej i walce klasowej. Zgodzid się na warunek niepisania o tym, Jak to zrobił 
„Vorwärts”, było podłością i tchórzostwem. Czyniąc to, „Vorwärts” umarł 
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politycznie. L. Martow miał słusznośd, kiedy to oświadczył. Ale można by 
uchronid gazety legalne oświadczając, że nie są one ani partyjne, ani 
socjaldemokratyczne, lecz po prostu obsługują techniczne potrzeby części 
robotników, czyli są gazetami niepolitycznymi. Nielegalna literatura 
socjaldemokratyczna zawierająca ocenę wojny i legalna literatura robotnicza bez 
takiej oceny, nie mówiąca nieprawdy, lecz przemilczająca prawdę — czemu by 
to było niemożliwe? – przypis Lenina 

18. Kilka przykładów dowodzących, Jak wysoko imperialiści i burżua oceniają 
znaczenie przywilejów „wielkomocarstwowych” i narodowych dla wywoływania 
rozłamu wśród robotników i odciągania ich od socjalizmu. Angielski imperialista 
Lucas w swej pracy „Wielki Rzym i Wielka Brytania” (Oksford 1912) przyznaje, że 
we współczesnym imperium brytyjskim czerwonoskórzy nie mają pełni praw (s. 
96—97), i zaznacza: „W naszym imperium, jeśli biali robotnicy pracują obok 
czerwonoskórych, to pracują nie jako towarzysze, lecz biały robotnik jest raczej 
dozorcą czerwonoskórego” (98). — Erwin Belger, były sekretarz 
ogólnoniemieckiego związku przeciwko socjaldemokratom, w broszurze 
„Socjaldemokracja po wojnie” (1915) chwali postępowanie socjaldemokratów 
oświadczając, że winni oni stad się „partią czysto robotniczą” (43), „narodową”, 
„niemiecką partią robotniczą” (45) bez „międzynarodowych, utopijnych”, 
„rewolucyjnych” idei (44). — Imperialista niemiecki Sartorius von 
Waltershausen w swej pracy o lokowaniu kapitału za granicą (1907) (Chodzi o 
książkę A. Sartoriusa von Waltershausena: „Das Volkswirtschaftliche System der 
Kapitalanlage im Auslande”. Berlin 1907. — Red.)  gani socjaldemokratów 
niemieckich za ignorowanie „dobra narodowego” (438) — polegającego na 
zaborze kolonii — i chwali robotników angielskich za ich „realizm”, na przykład 
za ich walkę z imigracją. — Niemiecki dyplomata Ruedorfer w książce o 
podstawach polityki światowej (Chodzi o książkę Ruedorfera *K. Riezlera+: 
„Grundzüge der Weltpolitik in der Gegenwart”, Berlin 1913 – Red.) podkreśla 
ogólnie znany fakt, że umiędzynarodowienie kapitału bynajmniej nie likwiduje 
zaostrzonej walki kapitałów narodowych o władzę, o wpływy, o „większośd 
akcji” (161), i zaznacza, że ta zaostrzona walka wciąga robotników (175). Książka 
nosi datę: październik 1913 r. i autor zupełnie wyraźnie mówi o „interesach 
kapitału” (157) jako o przyczynie współczesnych wojen, o tym, że zagadnienie 
„tendencji narodowej” staje się „sednem” socjalizmu (176), że rządy nie mają 
potrzeby obawiad się internacjonalistycznych manifestacji socjaldemokratów 
(177), którzy w rzeczywistości stają się coraz bardziej narodowi (103, 110, 176). 
Międzynarodowy socjalizm zwycięży, jeśli wyrwie robotników spod wpływu 
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narodowości, samą bowiem przemocą nic się nie wskóra, ale poniesie porażkę, 
Jeśli poczucie narodowe zdobędzie przewagę (173—174). – przypis Lenina 

19. Zwykle porównuje się samą tylko Niezależną Partię Pracy z Brytyjską Partią 
Socjalistyczną. To niesłuszne. Trzeba uwzględniad nie formy organizacyjne, lecz 
istotę rzeczy. Weźmy gazety codzienne — gazety były dwie — Jedna („Daily 
Herald”) Brytyjskiej Partii Socjalistycznej, druga („Daily Citizen”) bloku opor-
tunistów. Gazety codzienne świadczą o faktycznej pracy propagandowej, agita-
cyjnej, organizacyjnej. – przypis Lenina 

20. „Nowe Czasy” („Nowo Wreme”) — czasopismo, organ naukowo-teoretyczny 
rewolucyjnego skrzydła bułgarskiej socjaldemokracji, („tesniaków”), założone 
przez D. Błagojewa w 1897 r. w Płowdiwie, a następnie przeniesione do Sofii. Od 
1903 r. czasopismo stało się organem Bułgarskiej Robotniczej Partii 
Socjaldemokratycznej („tesniaków”), ukazywało się do lutego 1916 r. 
Czasopismo ponownie zaczęto wydawad w 1919 r. „Nowo Wreme” było 
redagowane przez D. Błagojewa, współpracowali z nim G. Georgijew, G. Kirkow, 
Ch. Kabakczijew, W. Kołarow, T. Pietrow i inni. W 1923 r. czasopismo zostało 
zamknięte przez reakcyjny rząd bułgarski. Od 1947 r. „Nowo Wreme” jest 
miesięcznikiem, organem teoretycznym KC Bułgarskiej Partii Komunistycznej.  

21. Chodzi o napisaną przez K. Liebknechta odezwę „Der Hauptfeind steht im 
eigenem Land!” Odezwa została opublikowana w gazecie „Berner Tagwacht”, 31 
maja 1915 r., nr 123, pod tytułem „Bin kräftiger Mahnruf”.  

22. Nadzwyczaj charakterystycznie jest to, co zaszło przed historycznym 
głosowaniom 4 sierpnia. Oficjalna partia przykryła to zasłoną urzędowej obłudy: 
większośd zadecydowała i wszyscy jak jeden mąż głosowali za. Ale Ströbel w cza-
sopiśmie „Die Internationale” zdemaskował obłudę i powiedział prawdę. We 
frakcji socjaldemokratycznej były dwie grupy, które przyszły z gotowym 
ultimatum, tzn, z frakcyjną, tzn. z rozłamową decyzją. Jedna grupa, oportuniści, 
około 30 osób, postanowiła — w każdym razie głosowad za; druga, lewica, około 
15 osób, postanowiła — mniej stanowczo — głosowad przeciw. Kiedy nie zaj-
mujące żadnego zdecydowanego stanowiska „centrum”, czyli „bagno”, 
zagłosowało tak jak oportuniści, lewica została pobita na głowę i... 
podporządkowała się. „Jednośd” niemieckiej socjaldemokracji to bezgraniczna 
obłuda, maskująca faktycznie nieuniknione uleganie ultymatywnym żądaniom 
oportunistów. – przypis Lenina 
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23. „Rocznik Pruski” („Preußische Jahrbücher”) —niemiecki miesięcznik 
konserwatywny, poświęcony zagadnieniom polityki, historii i literatury, 
wydawany w Berlinie w latach 1858—1935.  

24. „Haponada” — nazwa pochodzi od nazwiska popa G. Hapona. W przededniu 
pierwszej rewolucji rosyjskiej Hapon w porozumieniu z ochraną w celu 
odciągnięcia robotników od walki rewolucyjnej utworzył organizację typu 
zubatowowskiego, Rosyjskie Stowarzyszenie Robotników Fabrycznych. 9 (22) 
stycznia 1905 r. Hapon sprowokował robotników do zorganizowania pod 
Pałacem Zimowym manifestacji celem wręczenia carowi petycji. Na rozkaz cara 
manifestantów zmasakrowano, ale jednocześnie rozwiano też całkowicie 
naiwną wiarę zacofanych robotników w cara. Wydarzenia 9 stycznia, które stały 
się początkiem pierwszej rewolucji rosyjskiej, były bodźcem do politycznego 
przebudzenia się mas proletariackich Rosji, przez cały kraj przetoczyła się fala 
strajków protestacyjnych.  

25. „Ekonomizm” — oportunistyczny nurt w socjaldemokracji Rosji na przełomie 
XIX i XX w., odmiana międzynarodowego oportunizmu. „Ekonomiści” ograniczali 
zadania klasy robotniczej do walki ekonomicznej o podwyżkę płac, poprawę 
warunków pracy itd., twierdząc, że walka polityczna jest sprawą liberalnej 
burżuazji. Negowali kierowniczą rolę klasy robotniczej. Korząc się przed 
żywiołowością ruchu robotniczego, „ekonomiści” pomniejszali znaczenie 
rewolucyjnej teorii, negowali potrzebę wnoszenia do ruchu robotniczego 
świadomości socjalistycznej z zewnątrz, przez partię marksistowską, a tym 
samym torowali drogę ideologii burżuazyjnej. „Ekonomiści” popierali kółkowośd 
i chałupnicze metody działania w ruchu socjaldemokratycznym, negując 
koniecznośd utworzenia scentralizowanej partii klasy robotniczej. 

Wszechstronnej krytyce poglądów „ekonomistów” Lenin poświęcił następujące 
prace: „Protest socjaldemokratów rosyjskich”, „Nurt wsteczny w rosyjskiej 
socjaldemokracji”, „W związku z «Profession de foi»„ (patrz Dzieła wszystkie, t. 
4. Warszawa 1984) i „Rozmowa z obroocami ekonomizmu” (patrz Dzieła 
wszystkie, t. 5. Warszawa 1985). Ostatecznego ideowego rozgromienia 
„ekonomizmu” Lenin dokonał w „Co robid?” (patrz Dzieła wszystkie, t. 6. 
Warszawa 1985). Wielką rolę w walce z „ekonomizmem” odegrała leninowska 
„Iskra”.  

26.  „Raboczaja Myśl” — gazeta wydawana przez grupę „ekonomistów” w Rosji 
od października 1897 r. do grudnia 1902 r. włącznie pod redakcją K. Tachtariewa 
i innych. 
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„Raboczeje Dieło” — czasopismo, organ Związku Socjaldemokratów Rosyjskich 
za Granicą, wydawane w Genewie od kwietnia 1899 r. do lutego 1902 r. 
włącznie pod redakcją B. Kriczewskiego, P. Tiepłowa (Sibiriaka), W. Iwanszyna, 
następnie również A. Martynowa. Ukazało się 12 numerów (dziewięd ksiąg). 
Redakcja czasopisma była zagranicznym ośrodkiem „ekonomistów”. „Raboczeje 
Dieło” popierało bernsteinowskie hasło „wolności krytyki” marksizmu, w 
kwestiach taktyki i zadao organizacyjnych rosyjskiej socjaldemokracji zajmowało 
stanowisko oportunistyczne.  

27. W. Lenin ma na myśli artykuł-manifest „Das Gebot der Stunde”, 
opublikowany z podpisami E. Bernsteina, H. Haasego i K. Kaut-skiego. W języku 
rosyjskim manifest został opublikowany w gazecie „Nasze Słowo”, 25 czerwca 
1915 r., nr 123. W. Lenin krytykował ten manifest w swych artykułach i listach 
(„Do W. Wynkoopa”. W: Dzieła, t. 35. Warszawa 1957, s. 168). 

 

 

 

 

 


