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Nieliczne numery berlioskiego „Czerwonego Sztandaru” i wiedeoskiej „Pobudki” 

(Weckruf), organu Komunistycznej Partii Niemieckiej Austrii, które dotarły do 

Moskwy, dowodzą nam, że zdrajcy socjalizmu, którzy popierali wojnę 

drapieżców-imperialistów — wszyscy ci Scheidemannowie i Ebertowie, 

Austerlitzowie i Rennerowie — napotykają godny odpór ze strony prawdziwych 

przedstawicieli rewolucyjnych proletariuszy Niemiec i Austrii. Gorąco 

pozdrawiamy oba organy, świadczące o żywotności i wzroście III 

Międzynarodówki. 

Najwyraźniej, głównym zagadnieniem rewolucji zarówno w Niemczech, jak i w 

Austrii jest teraz zagadnienie: Zgromadzenie Konstytucyjne czy władza rad? 

Przedstawiciele zbankrutowanej II Międzynarodówki, wszyscy od Scheidemanna 

do Kautskiego, są za tym pierwszym i nazywają swój punkt widzenia obroną 

„demokracji” (Kautsky dogadał się nawet do „czystej demokracji”) w 

przeciwstawieniu do dyktatury. Poglądy Kautskiego zanalizowałem szczegółowo 

w broszurze: „Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky”, która dopiero co się 

ukazała w Moskwie i Piotrogrodzie. Spróbuję pokrótce przedstawid istotę 

kwestii spornej, która stanęła teraz praktycznie na porządku dziennym przed 

wszystkimi przodującymi krajami kapitalistycznymi. 

Scheidemannowie i Kautscy mówią o „czystej demokracji” albo o „demokracji” 

w ogóle, żeby oszukad masy i ukryd przed nimi burżuazyjny charakter 

współczesnej demokracji. Niechaj burżuazja nadal zachowuje w swych rękach 

cały aparat władzy paostwowej, niechaj garstka wyzyskiwaczy nadal korzysta z 

dawnej, burżuazyjnej machiny paostwowej! Wybory przeprowadzane w takich 

warunkach burżuazja, rzecz zrozumiała, lubi nazywad „wolnymi”, „równymi”, 

„demokratycznymi”, „ogólnoludowymi”, słowa te bowiem służą do ukrycia 

prawdy, do ukrycia tego, że własnośd środków produkcji i władza polityczna 

pozostają w rękach wyzyskiwaczy, przeto o rzeczywistej wolności, o rzeczywistej 

równości dla wyzyskiwanych, tzn. dla ogromnej większości ludności, nie może 

byd mowy. Dla burżuazji jest rzeczą korzystną i niezbędną ukrywad przed ludem 

burżuazyjny charakter współczesnej demokracji, przedstawiad ją jako 

demokrację w ogóle albo jako „czystą demokrację”, a Scheidemannowie, jak 

również Kautscy powtarzając to porzucają w rzeczywistości punkt widzenia 

proletariatu   i   przechodzą  na   stronę   burżuazji. 
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Marks i Engels, kiedy po raz ostatni obaj podpisywali przedmowę do „Manifestu 

komunistycznego” (było to w 1872 roku), uważali za konieczne zwrócid 

specjalnie uwagę robotników na to, że proletariat nie może po prostu 

zawładnąd gotową (tzn. burżuazyjną) machiną paostwową i uruchomid jej dla 

swoich własnych celów, że powinien ją zburzyd, zdruzgotad. Renegat Kautsky 

napisał całą broszurę o „Dyktaturze proletariatu”, ukrywając przed robotnikami 

tę najważniejszą marksistowską prawdę, wypaczając do gruntu marksizm, toteż 

zrozumiałe jest, że pochwały, których panowie Scheidemannowie i ska nie 

szczędzili broszurze, były w pełni zasłużone, jako pochwały agentów burżuazji  

dla  tego,  kto  przechodzi  na  stronę   burżuazji. 

Mówid o czystej demokracji, o demokracji w ogóle, o równości, o wolności, o 

interesie ogólnoludowym, kiedy robotnicy i wszyscy ludzie pracy są głodni, 

nadzy, zrujnowani, znękani nie tylko kapitalistyczną niewolą najemną, ale 

również czteroletnią grabieżczą wojną, a kapitaliści i spekulanci nadal władają 

swą nagrabioną „własnością” i „gotowym” aparatem władzy paostwowej — 

znaczy to naigrawad się z pracujących i wyzyskiwanych. Znaczy to urągad 

podstawowym prawdom marksizmu, z którego płynęła dla robotników nauka: 

powinniście wykorzystad burżuazyjną demokrację jako ogromny, w porównaniu 

z feudalizmem, postęp historyczny, ale nie zapominajcie ani na chwilę o 

burżuazyjnym charakterze tej „demokracji”, o jej historycznej umowności i 

ograniczoności, nie podzielajcie „zabobonnej wiary” w „paostwo”, nie 

zapominajcie, że paostwo nawet w warunkach najbardziej demokratycznej 

republiki, a nie tylko w warunkach monarchii, nie jest niczym innym jak machiną 

do dławienia jednej klasy przez drugą. 

Burżuazja  zmuszona  jest uciekad się do obłudy i nazywad „władzą 

ogólnoludową” lub demokracją w ogóle bądź czystą demokracją (burżuazyjną) 

republikę demokratyczną, która w rzeczywistości jest dyktaturą burżuazji, 

dyktaturą wyzyskiwaczy nad masami pracującymi. Scheidemannowie i Kautscy, 

Austerlitzowie i Rennerowie (obecnie, niestety, przy pomocy Friedricha Adlera) 

popierają to kłamstwo i tę obłudę. Marksiści zaś, komuniści, demaskują ją i 

mówią robotnikom i masom pracującym szczerą i nagą prawdę: w rzeczywistości 

demokratyczna republika, Zgromadzenie Konstytucyjne, ogólnoludowe wybory 

itp. — to dyktatura burżuazji, toteż dla wyzwolenia pracy z jarzma kapitału nie 
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ma innej drogi, jak zastąpienie tej dyktatury dyktaturą proletariatu. Jedynie 

dyktatura proletariatu potrafi wyzwolid ludzkośd od ucisku kapitału, od 

kłamstwa, fałszu, obłudy demokracji burżuazyjnej, tej demokracji dla bogatych, 

jedynie ona potrafi ustanowid demokrację dla biednych, tzn. faktycznie 

udostępnid dobrodziejstwa demokracji robotnikom i najbiedniejszym chłopom, 

gdy natomiast obecnie (nawet w warunkach najbardziej demokratycznej — 

burżuazyjnej — republiki) te dobrodziejstwa demokracji są faktycznie 

niedostępne dla  ogromnej  większości  ludzi  pracy. 

Weźmy na przykład wolnośd zgromadzeo i wolnośd prasy. Scheidemannowie i 

Kautscy, Austerlitzowie i Rennerowie zapewniają robotników, że obecne wybory 

do Zgromadzenia Konstytucyjnego w Niemczech i w Austrii odbywają się w 

sposób „demokratyczny”. Jest to kłamstwo, w rzeczywistości bowiem kapitaliści, 

wyzyskiwacze, obszarnicy, spekulanci mają w swych rękach %0 najlepszych 

budynków, które nadają się do zebrao, i 9/10 zapasów papieru, drukarni i tak 

dalej. Robotnik w mieście, parobek i robotnik dniówkowy na wsi są w 

rzeczywistości odsunięci od demokracji zarówno przez owo „święte prawo 

własności” (strzeżone przez panów Kautskich i Rennerów, na których stronę 

przeszedł, niestety, także Friedrich Adler), jak i przez burżuazyjny aparat władzy 

paostwowej, tzn. przez burżuazyjnych urzędników, burżuazyjnych sędziów i 

innych. Obecna „wolnośd zgromadzeo i prasy” w „demokratycznej” 

(burżuazyjno-demokratycznej) republice niemieckiej jest kłamstwem i obłudą, w 

rzeczywistości bowiem jest to wolnośd dla bogaczy — wolnośd kupowania i, 

przekupywania przez nich prasy, wolnośd upijania ludu przez bogaczy siwuchą 

burżuazyjnych kłamstw gazetowych, wolnośd — dla bogaczy — posiadania na 

„własnośd” obszarniczych domów, najlepszych budynków itp. Dyktatura 

proletariatu odbierze kapitalistom i przekaże na rzecz ludzi pracy obszarnicze 

domy, najlepsze budynki, drukarnie, składy  papieru. 

Będzie to zastąpienie „ogólnoludowej”, „czystej” demokracji „dyktaturą jednej 

klasy” — krzyczą Scheidemannowie i Kautscy, Austerlitzowie i Rennerowie (wraz 

ze swymi zagranicznymi pobratymcami — Gompersami, Hendersonami,  

Renaudelami, Vanderveldami   i  ską). 

Nieprawda — odpowiemy. Będzie to zastąpienie faktycznej dyktatury burżuazji 

(którą to dyktaturę obłudnie maskują formy demokratycznej republiki 
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burżuazyjnej) dyktaturą proletariatu. Będzie to zastąpienie demokracji dla 

bogaczy demokracją dla biednych. Będzie to zastąpienie wolności zgromadzeo i 

prasy dla mniejszości, dla wyzyskiwaczy, wolnością zgromadzeo i prasy dla 

większości ludności, dla ludzi pracy. Będzie to olbrzymie, na 

powszechnodziejową skalę rozszerzenie demokracji, przeistoczenie jej z 

kłamstwa w prawdę, wyzwolenie ludzkości z kajdan kapitału, wypaczającego i 

okrawającego wszelką, nawet najbardziej „demokratyczną” i republikaoską 

demokrację burżuazyjną. Będzie to zastąpienie paostwa burżuazyjnego 

paostwem proletariackim, które to zastąpienie jest jedyną drogą do 

obumierania paostwa w ogóle. 

Dlaczego więc nie można osiągnąd tego celu bez dyktatury jednej klasy? 

dlaczego nie można bezpośrednio przejśd do „czystej” demokracji? — pytają 

pełni obłudy przyjaciele burżuazji albo ogłupieni przez nią naiwni 

drobnomieszczanie i filistrzy. 

Odpowiadamy: dlatego, że w każdym społeczeostwie kapitalistycznym 

decydujące znaczenie może mied albo burżuazja, albo proletariat, natomiast 

drobni przedsiębiorcy nieuchronnie pozostają wahającymi się, bezsilnymi, 

głupimi marzycielami o „czystej”, tzn. pozaklasowej czy też ponadklasowej 

demokracji. Dlatego, że ze społeczeostwa, w którym jedna klasa uciska drugą, 

nie można wyjśd inaczej niż poprzez dyktaturę klasy uciskanej. Dlatego, że 

pokonad burżuazję, obalid ją jest w stanie tylko proletariat, jako jedyna klasa, 

którą kapitalizm zjednoczył i „wyszkolił” i która potrafi pociągnąd za sobą 

wahające się masy pracujących, żyjących na modłę drobnoburżuazyjną — 

pociągnąd je za sobą albo przynajmniej „zneutralizowad”. Dlatego, że jedynie 

ckliwe mieszczuchy i filistrzy mogą marzyd — oszukując tymi mrzonkami i siebie, 

i robotników — o zrzuceniu jarzma kapitału bez długotrwałego i trudnego 

dławienia oporu wyzyskiwaczy. W Niemczech i w Austrii opór ten na razie nie 

rozwinął się jeszcze otwarcie, dotychczas bowiem nie rozpoczęło się tam jeszcze 

wywłaszczanie wywłaszczycieli. Opór ten będzie rozpaczliwy, zaciekły, kiedy 

takie wywłaszczanie się rozpocznie. Ukrywając to przed sobą i przed 

robotnikami Scheidemannowie i Kautscy, Austerlitzowie i Rennerowie zdradzają 

interesy proletariatu, przechodzą w najbardziej decydującej chwili z pozycji 

walki klasowej i zrzucenia jarzma burżuazji na pozycję ugody proletariatu z 
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burżuazja, na pozycję „pokoju społecznego”, czyli pojednania wyzyskiwaczy z 

wyzyskiwanymi. 

Rewolucje — to lokomotywy historii, mówił Marks1. Rewolucje szybko uczą. 

Robotnicy miast, parobcy wsi Niemiec i Austrii rychło zrozumieją, że 

Scheidemannowie i Kautscy, Austerlitzowie i Rennerowie dopuścili się zdrady 

sprawy socjalizmu. Proletariat odrzuci precz tych „socjalzdrajców”, socjalistów w 

słowach, a w rzeczywistości zdrajców socjalizmu, tak jak odrzucił w Rosji takich 

samych drobnych burżua i filistrów, mienszewików i „socjalistów-

rewolucjonistów”. Proletariat przekona się — tym szybciej, im pełniejsze będzie 

panowanie wymienionych „wodzów” — że jedynie zastąpienie paostwa 

burżuazyjnego — chociażby to była nawet najbardziej demokratyczna republika 

burżuazyjna — paostwem typu Komuny Paryskiej (o którym tak wiele mówił 

Marks, wypaczony i zdradzony przez Scheidemannów i Kautskich), bądź też 

paostwem typu rad jest w stanie otworzyd drogę do socjalizmu. Dyktatura 

proletariatu uwolni ludzkośd od jarzma kapitału i od wojen. 

 

Moskwa,  23 XII 1918. 

„Prawda” nr 2, 3 stycznia 1919 r. 

 

Przypisy: 

1. Patrz K. Marks: „Walki klasowe we Francji 1848—1850″. W: K. Marks, F, 

Engels: Dzieła, t. 7. Warszawa 1963, s. 97. — Red. 


