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„Socjaldemokracja to zespolenie ruchu robotniczego z socjalizmem”. 

Karol Kautsky 

 

Zbyt już natrętni są nasi „mieoszewicy”! Mówię o „mienszewikach” tyfliskich. 

Posłyszeli, że w partii istnieją różnice zdao — i w koło Macieju: chcesz czy nie 

chcesz, zawsze i wszędzie będziemy mówili o rozbieżnościach, chcesz czy nie 

chcesz, będziemy na prawo i na lewo gromid „bolszewików”! I oto, jak opętani, 

pomstują na całego. Na wszystkich rogach ulic, wśród swoich czy obcych, 

słowem, gdzie się zdarzy, wrzeszczą jedno i to samo: strzeżcie się „większości”, 

to obcy, niewierni! Nie ograniczając się do zwykłego terenu działania, przenieśli 

oni „sprawę” do literatury legalnej i przez to raz jeszcze zademonstrowali światu 

swą... dokuczliwośd. 

Co zawiniła „większośd”? Dlaczego tak „pomstuje” nasza „mniejszośd”? 

Zwródmy się do historii. 

„Większośd” i „mniejszośd” powstały po raz pierwszy na drugim zjeździe partii (r. 

1903). Był to zjazd, na którym nasze rozdrobnione siły miały zjednoczyd się w 

jedną, potężną partię.  W zjeździe tym my, działacze partyjni, pokładaliśmy 

wielkie nadzieje. Nareszcie! — wołaliśmy radośnie — i my doczekamy się 

zjednoczenia w jedną partię, i my uzyskamy możnośd działania według 

jednolitego planu!... Rozumie się, działaliśmy i przedtem, lecz działania nasze 

były nie powiązane ze sobą i niezorganizowane. Rozumie się, że i przedtem 

usiłowaliśmy zjednoczyd się i w tym celu właśnie zwołaliśmy pierwszy zjazd 

partii (r. 1898), nawet „zjednoczyliśmy się” niby, lecz jednośd ta istniała tylko na 

papierze: partia wciąż jeszcze rozdrobniona była na poszczególne grupy, siły 

wciąż jeszcze były rozproszone i wymagały zjednoczenia. I oto drugi zjazd partii 

miał zebrad rozdzielone siły i zespolid je w jedną całośd. Mieliśmy stworzyd 

jednolitą partię. 

W istocie rzeczy okazało się jednak, że nadzieje nasze były do pewnego stopnia 

przedwczesne. Zjazd nie zdołał dad nam partii jednolitej i niepodzielnej, założył 

on tylko fundament pod taką partię. Zjazd natomiast wykazał jasno, że w partii 

istnieją dwa kierunki: kierunek „Iskry” (mowa o starej „Iskrze”) i kierunek jej 
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przeciwników. Odpowiednio do tego zjazd podzielił się na dwie części: na 

„większośd” i „mniejszośd”. Pierwsi przyłączyli się do kierunku „Iskry” i zespolili 

się wokół niej; drudzy zaś, jako przeciwnicy „Iskry”, zajęli przeciwne stanowisko. 

W ten sposób „Iskra” stała się sztandarem „większości” partyjnej, a stanowisko 

„Iskry” stanowiskiem „większości”. 

Po jakiej drodze szła „Iskra”, czego broniła ona? 

Aby to zrozumied, należy zapoznad się z warunkami, w jakich wstąpiła ona na 

arenę dziej ów. 

„Iskra” zaczęła wychodzid w grudniu 1900 r. Był to okres rozpoczynającego się w 

przemyśle rosyjskim kryzysu. Rozkwit przemysłowy, któremu towarzyszył szereg 

strajków branżowych (lata 1896—98), stopniowo zamieniał się w kryzys. Kryzys 

z dnia na dzieo zaostrzał się stając na przeszkodzie poszczególnym strajkom 

branżowym. Mimo to ruch robotniczy torował sobie drogę i szedł naprzód; 

poszczególne strumyki zlewały się w jeden potok, ruch przybierał zabarwienie 

klasowe i stopniowo wstępował na drogę walki politycznej. Ruch robotniczy rósł 

ze zdumiewającą szybkością... Nie widziało się tylko czołowego oddziału, 

socjaldemokracji1, która by wniosła do tego ruchu świadomośd socjalistyczną, 

zjednoczyła go z socjalizmem i nadała w ten sposób walce proletariatu charakter 

socjaldemokratyczny. 

Cóż robili ówcześni „socjaldemokraci” (nazywano ich „ekonomistami”)? Palili 

kadzidła przed ruchem żywiołowym i powtarzali niefrasobliwie: świadomośd 

socjalistyczna nie jest znowu tak konieczna dla ruchu robotniczego, i bez niej 

osiągnie on swój cel, istota rzeczy tkwi w samym ruchu. Ruch to wszystko, 

świadomośd — to drobiazg. Ruch bez socjalizmu — oto do czego zmierzali. 

Jakie więc jest w takim razie zadanie rosyjskiej socjaldemokracji? Powinna ona 

byd powolnym narzędziem ruchu żywiołowego — twierdzili oni. — Nie naszą 

jest rzeczą wnosid do ruchu robotniczego świadomośd socjalistyczną, nie naszą 

jest rzeczą stad na czele tego ruchu — byłby to bezpłodny gwałt, naszym 

obowiązkiem jest jedynie przysłuchiwad się ruchowi i dokładnie rejestrowad to, 

co zachodzi w życiu społecznym — powinniśmy wlec się w ogonie ruchu 
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żywiołowego2. Słowem, socjaldemokracie przedstawiono jako zbędny w ruchu 

balast. 

Kto nie uznaje socjaldemokracji, ten nie powinien uznawad i partii 

socjaldemokratycznej. Właśnie dlatego „ekonomiści” tak uporczywie powtarzali, 

że nie jest możliwe istnienie w Rosji partii politycznej proletariatu. Niechaj 

liberałowie zajmują się walką polityczną, im jest z tym bardziej do twarzy — 

powiadali oni. A co mamy robid my, socjaldemokraci? Powinniśmy, jak 

poprzednio, wegetowad w postaci oddzielnych kółek i działad z osobna, każdy w 

swoim kącie. 

Nie partia, lecz kółko! — mówili oni. 

W ten sposób, z jednej strony, ruch robotniczy rósł i odczuwał potrzebę 

czołowego, kierowniczego oddziału, z drugiej zaś strony — „socjaldemokracja” 

w osobie „ekonomistów”, zamiast stanąd na czele tego ruchu, negowała samą 

siebie i wlokła się w jego ogonie. 

Należało wszem i wobec wypowiedzied myśl, że żywiołowy ruch robotniczy bez 

socjalizmu  —» to   błądzenie w ciemnościach, które jeśli nawet doprowadzi 

kiedykolwiek do celu, to kto wie kiedy i kosztem jakich udręczeo, że świadomośd 

socjalistyczna ma zatem nader wielkie znaczenie dla ruchu robotniczego. 

Należało również powiedzied, że nosicielka tej świadomości, socjaldemokracja, 

ma obowiązek wszczepiad świadomośd socjalistyczną w ruch robotniczy, byd 

zawsze na czele ruchu, a nie patrzed z boku na ruch robotniczy, nie wlec się w 

ogonie. 

Należało również wypowiedzied myśl, że jest wprost obowiązkiem rosyjskiej 

socjaldemokracji — zebrad poszczególne czołowe oddziały proletariatu, zespolid 

je w jednolitą partię i w ten sposób położyd kres raz na zawsze rozgardiaszowi 

partyjnemu. 

Do opracowania tych właśnie zadao przystąpiła „Iskra”. 

Oto co mówi ona w swym artykule programowym (patrz „Iskra” nr 1): 

„Socjaldemokracja — to zespolenie ruchu robotniczego z socjalizmem”, tj. ruch 

bez socjalizmu lub socjalizm stojący na uboczu ruchu — jest zjawiskiem 
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niepożądanym, z którym socjaldemokracja powinna walczyd. A ponieważ 

„ekonomiści-raboczedielcy” korzyli się przed ruchem żywiołowym, ponieważ 

pomniejszali oni znaczenie socjalizmu, „Iskra” dowodziła: „Ruch robotniczy 

oderwany od socjaldemokracji karłowacieje i z konieczności wpada w 

burżuazyjnośd”. W związku z tym, obowiązkiem socjaldemokracji jest 

„wskazanie temu ruchowi jego celu ostatecznego, jego zadao politycznych, 

ochrona jego samodzielności politycznej i ideowej”. 

Jakie obowiązki ciążą na socjaldemokracji rosyjskiej? „Stąd samo przez się 

wynika — kontynuuje «Iskra» — to zadanie, do wykonania którego powołana 

jest socjaldemokracja rosyjska: wszczepid masom proletariackim idee 

socjalistyczne i świadomośd polityczną oraz zorganizowad partię rewolucyjną, 

nierozerwalnie związaną z żywiołowym ruchem robotniczym”, tj. powinna ona 

zawsze stad na czele ruchu i pierwszy jej obowiązek — to zespolenie 

socjaldemokratycznych sił ruchu robotniczego w jedną partię. 

Tak uzasadnia swój program redakcja „Iskry” 3. 

Czy „Iskra” urzeczywistniała ten wspaniały program? 

Powszechnie wiadomo, jak ofiarnie wcielała ona w życie owe niezwykle doniosłe 

idee. Dowiódł nam tego wyraźnie drugi zjazd partii, którego większośd — 35 

głosów — uznała „Iskrę” za centralny organ partii. 

Czy nie jest śmieszne po tym wszystkim, gdy niektórzy od siedmiu boleści 

marksiści zaczynają „ścierad w proch” starą „Iskrę”? 

Oto co pisze o „Iskrze” mieoszewicki „Socjał-Demokrat”: 

„Ona („Iskra”) powinna była zanalizowad idee «ekonomizmu», odrzucid poglądy 

fałszywe, uznad prawdziwe i wprowadzid go w nowe łożysko... Lecz stało się 

inaczej. Walka z «ekonomizmem» doprowadziła do drugiej kraocowości — do 

pomniejszania znaczenia walki ekonomicznej, lekceważącego do niej stosunku i 

przyznania dominującego znaczenia walce politycznej. Polityka bez ekonomii 

(powinno byd: «bez ekonomiki») — oto nowy kierunek” (patrz „Socjał-

Demokrat” nr 1, „Większośd czy mniejszośd?”). 
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Lecz gdzie, kiedy, w jakim kraju działo się to wszystko, wielce czcigodny 

„krytyku”?    Co robili Plechanow, Akselrod, Zasulicz, Martow, Starowier, 

dlaczego nie skierowali oni „Iskry” na drogę „prawdy”, wszak stanowili oni 

większośd redakcji? I gdzie dotychczas byłeś ty sam, najczcigodniejszy panie, 

dlaczego nie ostrzegłeś drugiego zjazdu partii: nie byłby wtedy uznał „Iskry” za 

organ centralny. 

Zostawmy jednak „krytyka”. 

Chodzi o to, że „Iskra” słusznie dostrzegła „palące zagadnienia”, weszła na tę 

właśnie drogę, o której mówiłem wyżej, i ofiarnie wprowadzała w życie swój 

program. 

Jeszcze bardziej dobitnie i przekonywająco wyraził stanowisko „Iskry” Lenin w 

swej wspaniałej książce „Co robid?” 

Zatrzymajmy się na tej książce. 

„Ekonomiści” korzyli się przed żywiołowym ruchem robotniczym, lecz kto nie 

wie, że ruch żywiołowy — to ruch bez socjalizmu, to „jest trade-unionizm” 4, 

który nic nie chce widzied poza granicami kapitalizmu. Któż nie wie, że ruch 

robotniczy bez socjalizmu — to dreptanie na miejscu w ramach kapitalizmu, 

błądzenie wokół własności prywatnej, które jeśli nawet doprowadzi 

kiedykolwiek do rewolucji socjalnej, to kto wie kiedy i kosztem jakich cierpieo. 

Czyż dla robotników jest wszystko jedno, czy wstąpią oni do „ziemi obiecanej” w 

bliskiej przyszłości czy po dłuższym czasie, drogą łatwą czy trudną? Jasne, że 

każdy, kto zachwala ruch żywiołowy i korzy się przed nim, ten niezależnie od 

swej woli kopie przepaśd pomiędzy socjalizmem a ruchem robotniczym, ten   

pomniejsza znaczenie   ideologii   socjalistycznej, ten usuwa ją z życia i 

niezależnie od swej woli podporządkowuje robotników ideologii burżuazyjnej, 

gdyż nie rozumie, że „socjaldemokracja — to zespolenie ruchu robotniczego z 

socjalizmem”5 że „wszelkie korzenie się przed żywiołowością ruchu 

robotniczego, wszelkie pomniejszanie roli «czynnika świadomości», roli 

socjaldemokracji oznacza silą rzeczy — zupełnie niezależnie od tego, czy 

pomniejszyciel chce tego, czy nie — wzmocnienie wpływu ideologii burżuazyjnej 

na robotników” 6. 
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Wyjaśnijmy bardziej szczegółowo. W naszych czasach mogą istnied tylko dwie 

ideologie: burżuazyjna i socjalistyczna. Różnica między nimi polega, między 

innymi, i na tym, że pierwsza, tj. ideologia burżuazyjna jest znacznie starsza, 

bardziej rozpowszechniona i głębiej zakorzeniona w życiu niż druga, że z 

poglądami burżuazyjnymi spotykamy się zawsze i wszędzie, w środowisku 

własnym i obcym, ideologia socjalistyczna natomiast stawia dopiero pierwsze 

kroki, toruje sobie dopiero drogę. Nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o 

rozpowszechnienie idei, to ideologia burżuazyjna, tj. świadomośd trade-

unionistyczna o wiele łatwiej rozpowszechnia się i znacznie szerzej ogarnia 

żywiołowy ruch robotniczy niż ideologia socjalistyczna stawiająca dopiero 

pierwsze kroki. Jest to tym słuszniejsze, że ruch żywiołowy — ruch bez 

socjalizmu — i tak „zmierza właśnie ku poddaniu go ideologii burżuazyjnej” 7. 

Uleganie zaś ideologii burżuazyjnej oznacza wyparcie ideologii socjalistycznej, 

skoro nawzajem  sobie przeczą. 

Jak to? — zapytają nas — czy klasa robotnicza nie ciąży ku socjalizmowi? Tak, 

ciąży ona ku socjalizmowi. Gdyby tak nie było — działalnośd socjaldemokracji 

byłaby bezowocna. Lecz prawdą jest i to, że temu ciążeniu przeciwstawia się i 

przeszkadza inne ciążenie — ciążenie ku ideologii burżuazyjnej. 

Dopiero co mówiłem, że nasze życie społeczne jest przepojone ideami 

burżuazyjnymi i dlatego znacznie łatwiej rozpowszechniad ideologię burżuazyjna 

aniżeli socjalistyczną. Nie należy zapominad, że jednocześnie nie śpią też 

ideologowie burżuazyjni, że na swój sposób podszywają się pod socjalistów i 

nieustannie usiłują podporządkowad klasę robotniczą burżuazyjnej ideologii. 

Jeżeli przy tym również socjaldemokraci, podobnie jak i „ekonomiści”, będą 

tylko gapid się i wlec w ogonie ruchu żywiołowego (a ruch robotniczy właśnie 

wtedy jest żywiołowy, gdy socjaldemokracja postępuje w ten sposób), to 

oczywiste jest samo przez się, że żywiołowy ruch robotniczy pójdzie po tej 

utartej drodze i podporządkuje się ideologii burżuazyjnej, rozumie się dotąd, 

dopóki długie błądzenie i udręki nie zmuszą go do tego, by zerwał łącznośd z 

ideologią burżuazyjna i podążył ku rewolucji socjalnej. 

To właśnie nazywa się ciążeniem ku ideologii burżuazyjnej. 

Oto co mówi Lenin: 



9 
 

„Klasa robotnicza żywiołowo ciąży ku socjalizmowi, ale najbardziej 

rozpowszechniona (i wciąż wskrzeszana w najrozmaitszych formach) ideologia 

burżuazyjna mimo to żywiołowo najbardziej narzuca się robotnikowi” 8. Właśnie 

dlatego żywiołowy ruch robotniczy, dopóki jest on żywiołowy, dopóki nie 

zespolił się ze świadomością socjalistyczną — podporządkowuje się ideologii 

burżuazyjnej i ciąży ku temu podporządkowaniu się 9. Gdyby było inaczej, 

zbyteczna byłaby krytyka socjaldemokratyczna, propaganda 

socjaldemokratyczna, zbyteczne byłoby również „zespolenie ruchu robotniczego 

z socjalizmem”. 

Socjaldemokracja ma obowiązek walczyd z tym ciążeniem ku ideologii 

burżuazyjnej i sprzyjad drugiemu ciążeniu — ciążeniu ku socjalizmowi. 

Oczywiście, kiedyś, po długich błądzeniach i cierpieniach, ruch żywiołowy i bez 

pomocy socjaldemokracji dopnie swego, dojdzie do wrót rewolucji socjalnej, 

gdyż „klasa robotnicza żywiołowo ciąży ku socjalizmowi” 10. Lecz jak zachowad 

się do tego czasu, co mamy robid do tego czasu? Podobnie jak „ekonomiści”, 

skrzyżowad ręce na piersi i ustąpid miejsca Struwe'om i Zubatowom? Odrzucid 

socjaldemokrację i przez to przyczyniad się do panowania ideologii burżuazyjnej, 

trade-unionistycznej? Zapomnied o marksizmie i nie „zespalad socjalizmu z 

ruchem robotniczym”? 

Nie! Socjaldemokracja to awangarda proletariatu11 i obowiązkiem jej — iśd 

zawsze na czele proletariatu; obowiązkiem jej — „zawrócid ruch robotniczy z 

drogi tego żywiołowego dążenia trade-unionizmu pod skrzydełka burżuazji i 

przyciągnąd go pod skrzydła rewolucyjnej socjaldemokracji” 12. Obowiązkiem 

socjaldemokracji jest wszczepid żywiołowemu ruchowi robotniczemu 

socjalistyczną świadomośd, zespolid ruch robotniczy z socjalizmem i w ten 

sposób nadad walce proletariatu charakter socjaldemokratyczny. 

Powiadają, że w niektórych krajach klasa robotnicza sama wypracowała 

ideologię socjalistyczną (socjalizm naukowy) i że sama wypracuje ją również w 

innych krajach i że wobec tego wnoszenie świadomości socjalistycznej do ruchu 

robotniczego z zewnątrz jest zupełnie zbędne. Lecz jest to gruby błąd. Aby 

wypracowad socjalizm naukowy, należy przodowad w nauce, należy byd 

uzbrojonym w oręż wiedzy naukowej i umied głęboko analizowad prawa rozwoju 

historycznego. Klasa zaś robotnicza, póki pozostaje ona klasą robotniczą, nie jest 
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w stanie przodowad w nauce, posuwad jej naprzód i analizowad naukowo praw 

historycznych; nie ma ona na to ani czasu, ani środków. Socjalizm naukowy 

„może powstad tylko na gruncie głębokiej wiedzy naukowej...” — powiada K. 

Kautsky. „...Nosicielem zaś nauki jest nie proletariat, lecz inteligencja 

burżuazyjna. W umysłach poszczególnych członków tej warstwy powstał wszak 

również współczesny socjalizm i dopiero przez nich został udzielony 

wyróżniającym się swym rozwojem umysłowym proletariuszom...” 13. 

Zgodnie z tym powiada Lenin: wszyscy, którzy korzą się przed żywiołowym 

ruchem robotniczym i z założonymi rękami patrzą nao z ubocza, wszyscy, którzy 

stale pomniejszają znaczenie socjaldemokracji i ustępują miejsca Struwe'om — 

Zubatowom, wszyscy oni wyobrażają  sobie,  że  ruch   ten   sam   wypracuje   

socjalizm naukowy. „Lecz jest to gruby błąd” 14. Niektórzy myślą, że strajkujący w 

dziewięddziesiątych latach robotnicy petersburscy posiadali świadomośd 

socjaldemokratyczną; lecz i to jest błędem. Nie mieli oni takiej świadomości „i 

nie mogli jej mied. Mogła ona (świadomośd socjaldemokratyczna) byd 

przyniesiona tylko z zewnątrz. Historia wszystkich krajów świadczy, że wyłącznie 

o własnych siłach klasa robotnicza może wyrobid sobie jedynie trade-

unionistyczną świadomośd, to znaczy przeświadczenie o niezbędności łączenia 

się w związki, prowadzenia walki przeciw przedsiębiorcom, domagania się od 

rządu, aby wydał te czy inne niezbędne dla robotników ustawy itp. Natomiast 

nauka socjalizmu wyrosła z tych teorii filozoficznych, historycznych, 

ekonomicznych, które zostały opracowane przez wykształconych przedstawicieli 

klas posiadających, przez inteligencję. Twórcy współczesnego socjalizmu 

naukowego, Marks i Engels, sami również należeli pod względem swej sytuacji 

społecznej do inteligencji burżuazyjnej” 15. Oczywiście nie znaczy to, kontynuuje 

Lenin, „że robotnicy nie biorą udziału w tworzeniu ideologii. Ale biorą w nim 

udział nie jako robotnicy, lecz jako teoretycy socjalizmu, jako Proudhonowie i 

Weitlingowie (obaj byli robotnikami), innymi słowy, biorą w nim udział wtedy 

tylko i o tyle, o ile udaje im się w większym lub mniejszym stopniu owładnąd 

współczesną im wiedzą i posuwad ją naprzód” 16. 

Wszystko to, w przybliżeniu, można sobie wyobrazid w sposób następujący. 

Istnieje system kapitalistyczny. 
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Istnieją robotnicy i przedsiębiorcy. Między nimi toczy się walka. Socjalizmu 

naukowego na razie nigdzie nie widad. O socjalizmie naukowym nie było nigdzie 

nawet mowy, gdy robotnicy toczyli już walkę... Tak, robotnicy walczą. Lecz 

walczą przeciw swym przedsiębiorcom, ścierają się ze swymi władzami 

lokalnymi: tu urządzają strajki, zbierają się na wiece i demonstracje, tam żądają 

praw od władz, tu ogłaszają bojkot, jedni rozprawiają o walce politycznej, inni — 

O ekonomicznej itd. Ale nie znaczy to jeszcze, że robotnicy posiadają już 

świadomośd socjaldemokratyczną, nie znaczy to jeszcze, że celem ich ruchu jest 

obalenie ustroju kapitalistycznego,” że są oni tak samo pewni obalenia 

kapitalizmu i ustanowienia ustroju socjalistycznego, jak pewni są, że 

nieunikniony jest wschód słooca, że uważają wywalczenie dla siebie władzy 

politycznej (dyktatury proletariatu) za broo niezbędną dla zwycięstwa socjalizmu 

itd. 

Tymczasem postępuje rozwój nauki. Ruch robotniczy stopniowo przyciąga jej 

uwagę. Większa częśd uczonych dochodzi do wniosku, że ruch robotniczy — to 

bunt niespokojnych, których nie zaszkodziłoby batem nauczyd rozumu. Inni zaś 

uważają, że obowiązkiem bogatych jest udzielanie biednym jakichś okruchów, tj. 

że ruch robotniczy — to ruch żebraków, którego celem jest otrzymanie 

jałmużny. I możliwe, że spośród tysiąca tych uczonych znajdzie się jeden tylko, 

który podchodzi do ruchu robotniczego naukowo, w sposób naukowy analizuje 

całe życie społeczne, śledzi ścieranie się klas, przysłuchuje się szemraniom klasy 

robotniczej i wreszcie dowodzi naukowo, że ustrój kapitalistyczny nie jest 

bynajmniej czymś wiecznym, że jest on tak samo przemijający jak feudalizm, że 

po nim nieuchronnie nastąpid musi negujący  go  ustrój   socjalistyczny,  który 

może byd ustanowiony tylko przez proletariat drogą rewolucji socjalnej. 

Słowem, wypracowuje się socjalizm naukowy. 

Rozumie się, gdyby nie było kapitalizmu i walki klas, nie byłoby i socjalizmu 

naukowego. Lecz prawdą jest również i to, że ci nieliczni, powiedzmy Marks i 

Engels, nie stworzyliby socjalizmu naukowego, gdyby nie posiadali wiedzy 

naukowej. 

Czym jest socjalizm naukowy bez ruchu robotniczego? — Kompasem, który, 

pozostawiony bez użytku, może tylko zardzewied i nadawad się do wyrzucenia za 

burtę. 
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Czym jest ruch robotniczy bez socjalizmu? — Okrętem bez kompasu, który i tak 

przybije do drugiego brzegu, lecz gdyby miał kompas, dobiłby doo znacznie 

prędzej i napotkałby mniej niebezpieczeostw. 

Połączcie jedno z drugim, a otrzymacie wspaniały okręt, który pomknie wprost 

do drugiego brzegu i bez uszkodzeo przybije do przystani. 

Połączcie ruch robotniczy I socjalizmem, a otrzymacie ruch 

socjaldemokratyczny, który prostą drogą podąży do „ziemi obiecanej”. 

I oto obowiązkiem socjaldemokracji (a nie tylko inteligentów-socjaldemokratów) 

jest zespolid socjalizm z ruchem robotniczym, wnieśd do ruchu świadomośd 

socjalistyczną i w ten sposób nadad żywiołowemu ruchowi robotniczemu 

charakter socjaldemokratyczny. 

Tak mówi Lenin. 

Niektórzy twierdzą, jakoby Lenin i „większośd” byli zdania, że ruch robotniczy, 

jeśli nie zostanie powiązany z ideologią socjalistyczną, ulegnie zagładzie, nie 

doprowadzi do rewolucji socjalnej. Lecz jest to wymysł, wymysł ludzi, którzy nie 

mają co robid, wymysł, który mógł strzelid do głowy tylko takim marksistom od 

siedmiu boleści jak An (patrz „Co to jest partia?”, „Mogzauri” nr 6). 

Lenin wyraźnie stwierdza, że „klasa robotnicza żywiołowo ciąży ku 

socjalizmowi”17, a jeśli długo się na tej sprawie nie zatrzymuje, to dlatego tylko, 

że uważa za zbyteczne dowodzid tego, co i tak jest dowiedzione. Poza tym Lenin 

bynajmniej nie stawiał za cel badania ruchu żywiołowego, lecz chciał tylko 

pokazad praktykom, co powinni oni czynid świadomie. 

Oto co mówi Lenin jeszcze w jednym miejscu, w którym polemizuje z 

Martowem: 

„«Partia nasza jest świadomą wyrazicielką nieświadomego procesu». Tak 

właśnie jest i właśnie dlatego niesłuszne jest uganianie się za tym, aby «każdy 

strajkujący» mógł siebie nazywad członkiem partii, gdyby bowiem «każdy strajk» 

był nie tylko żywiołowym wyrazem potężnego instynktu klasowego i walki 

klasowej wiodącej nieuchronnie do rewolucji socjalnej, lecz również świadomym 
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wyrazem tego procesu... to partia nasza... położyłaby od razu kres również 

całemu społeczeostwu burżuazyjnemu” 18. 

Jak widzimy, zdaniem Lenina zarówno ta walka klasowa jak te starcia klasowe, 

które nie mogą byd nazwane socjaldemokratycznymi, nieuchronnie jednakże 

wiodą klasę robotniczą ku rewolucji socjalnej. 

Jeśli interesuje was również zdanie innych przedstawicieli „większości” — 

posłuchajcie. Oto co na drugim zjeździe partii mówi jeden z nich — tow. Gorin: 

„Jak wyglądałaby sprawa, gdyby proletariat został pozostawiony samemu sobie?    

Byłaby analogiczna do tej, jaka zaistniała w przeddzieo rewolucji burżuazyjnej. 

Rewolucjoniści burżuazyjni nie posiadali żadnej ideologii naukowej. Lecz mimo 

to powstał ustrój burżuazyjny. Proletariat bez ideologów poszedłby oczywiście 

koniec kooców w kierunku rewolucji socjalnej, lecz instynktownie... Proletariat 

instynktownie stosowałby również socjalizm, lecz nie posiadałby teorii 

socjalistycznej. Proces byłby tylko powolny i bardziej męczący” 19. 

Komentarze zbyteczne. 

A więc żywiołowy ruch robotniczy, ruch robotniczy bez socjalizmu, nieuchronnie 

karłowacieje i przybiera charakter trade-unionistyczny — podporządkowuje się 

ideologii burżuazyjnej. Czy można stąd wysnud wniosek, że socjalizm jest 

wszystkim, a ruch robotniczy — niczym? Oczywiście, że nie! Tak mówią tylko 

idealiści. Kiedyś, po bardzo długim czasie, rozwój ekonomiczny nieuchronnie 

doprowadzi klasę robotniczą do rewolucji socjalnej, a więc zmusi ją do zerwania 

wszelkiej łączności z ideologią burżuazyjną. Rzecz w tym tylko, że droga ta 

będzie bardzo długa i bolesna. 

Z drugiej strony, socjalizm bez ruchu robotniczego, na jakimkolwiek powstałby 

gruncie naukowym, pozostanie jednak tylko czczym frazesem i straci swe 

znaczenie. Czy można stąd wysnud taki wniosek, że ruch jest wszystkim, a 

socjalizm niczym? Oczywiście, że nie! Tak rozumują tylko marksiści od siedmiu 

boleści, dla których świadomośd nie ma żadnego znaczenia, skoro rodzi ją samo 

życie społeczne. Socjalizm można zespolid z ruchem robotniczym i tym samym 

przeistoczyd go z pustego frazesu w ostrą broo. 

Wniosek? 
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Wniosek jest taki: ruch robotniczy należy zespolid z socjalizmem, działalnośd 

praktyczna i myśl teoretyczna powinny zlad się w jedną całośd, co nada 

żywiołowemu ruchowi robotniczemu charakter socjaldemokratyczny, gdyż 

„socjaldemokracja to zespolenie ruchu robotniczego z socjalizmem” 20. Wtedy 

socjalizm, zespolony z ruchem robotniczym, przeistoczy się w rękach 

robotników z czczego frazesu w ogromną siłę. Wtedy ruch żywiołowy, który 

przeistoczył się w ruch socjaldemokratyczny, szybkimi krokami i pewną drogą 

podąży ku ustrojowi socjalistycznemu. 

Na czym zatem polega zadanie rosyjskiej socjaldemokracji? Co powinniśmy 

robid? 

Obowiązkiem naszym, obowiązkiem socjaldemokracji jest zawrócid żywiołowy 

ruch robotników z drogi trade-unionizmu i wprowadzid go na drogę 

socjaldemokratyczną. Obowiązkiem naszym jest wnieśd do tego ruchu 

świadomośd socjalistyczną21 i zjednoczyd przodujące siły klasy robotniczej w 

jedną scentralizowaną partię. Zadaniem naszym jest iśd zawsze na czele ruchu i 

niestrudzenie walczyd z każdym — czy to będzie wróg czy „przyjaciel” — kto 

będzie przeszkadzał w urzeczywistnieniu tych zadao. 

Takie jest, ogólnie biorąc, stanowisko „większości”. 

Naszej „mniejszości” nie podoba się stanowisko „większości”: jest ono jakoby 

„niemarksistowskie”, jakoby „zasadniczo sprzeczne” z marksizmem! Czyżby 

istotnie, szanowni panowie?  Gdzie, kiedy, na jakiej to planecie? Przeczytajcie 

nasze artykuły — powiadają — a przekonacie się, że mamy słusznośd. Cóż, 

przeczytajmy. 

Mamy pod ręką artykuł: „Co to jest partia?” (patrz „Mogzauri” nr 6). O co 

„krytyk” An oskarża „większośd” partyjną? „Obwołuje się ona („większośd”) 

wodzem partii... i żąda od innych podporządkowania się... i, aby usprawiedliwid 

swe zachowanie, częstokrod wymyśla nawet nowe teorie, jak na przykład: lud 

roboczy nie może o własnych siłach przyswoid sobie (kursywa moja) «wysokich 

ideałów» itd.” 22. 

Nasuwa się teraz pytanie, czy „większośd” wysuwa lub wysuwała kiedykolwiek 

podobne „teorie”? Nigdzie, nigdy! Przeciwnie, przedstawiciel ideowy 
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„większości”, tow. Lenin, zupełnie wyraźnie mówi, że klasa robotnicza bardzo 

łatwo przyswaja sobie „wysokie ideały”, bardzo łatwo przyswaja sobie socjalizm. 

Posłuchajcie: 

„Często mówi się: klasa robotnicza żywiołowo ciąży ku socjalizmowi. Jest to 

zupełnie słuszne w tym sensie, że teoria socjalistyczna głębiej i lepiej niż 

jakakolwiek inna wyjaśnia przyczyny plag klasy robotniczej i dlatego to robotnicy 

przyswajają ją sobie tak łatwo” 23. 

Jak widzimy, zdaniem „większości” robotnicy łatwo przyswajają sobie te 

„wysokie ideały”, które nazywają się socjalizmem. 

Więc czego mądrzy się An, gdzie odgrzebał swe dziwne „odkrycie”? Chodzi o to, 

czytelniku, że „krytyk” An miał na myśli coś zupełnie innego. Miał on na myśli to 

miejsce w książce „Co robid?”, w którym Lenin mówi o wypracowaniu ideologii 

socjalizmu,  w którym twierdzi, że klasa robotnicza własnymi siłami nie może 

stworzyd socjalizmu naukowego24. Więc jak to? — powiecie. Co innego 

wypracowanie ideologii socjalizmu, a co innego — jej przyswojenie. Dlaczego An 

zapomniał o słowach Lenina, w których tak wyraźnie mówi on o przyswojeniu 

„wysokich ideałów”? Masz rację, czytelniku, lecz co ma robid An, jeśli mu tak 

bardzo zachciewa się byd „krytykiem”? Pomyślcie tylko, jaki to bohaterski 

wyczyn: skomponowad własną „teorię”, przypisad ją przeciwnikowi i samemu 

potem bombardowad płód własnej fantazji. I krytyka gotowa! W każdym razie 

jest niewątpliwe, że An „swymi własnymi siłami nie mógł przyswoid sobie” 

książki Lenina „Co robid?”. 

Zajrzyjmy teraz do tak zwanego „Socjał-Demokrata”. Co mówi autor artykułu 

„Większośd czy mniejszośd?” (patrz „Socjał-Demokrat” nr 1)? 

Nabrawszy odwagi rusza z wielkim hałasem na Lenina za to, że zdaniem Lenina 

„naturalny (powinno byd „żywiołowy”) rozwój ruchu robotniczego zmierza nie 

do socjalizmu, lecz do ideologii burżuazyjnej” 25. Jak widad, autor nie rozumie, że 

żywiołowy ruch robotniczy — to ruch bez socjalizmu (niech autor dowiedzie, że 

tak nie jest), a taki ruch bezwzględnie podporządkowuje się burżuazyjno-trade-

unionistycznej ideologii, ciąży ku niej, gdyż w naszych czasach mogą istnied tylko 

dwie ideologie — socjalistyczna i burżuazyjna, a gdzie nie ma pierwszej, tam 

niechybnie pojawia się druga i zajmuje jej miejsce (udowodnijcie, że jest 
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inaczej!). Tak, tak właśnie mówi Lenin. Lecz zarazem nie zapomina on o innym 

dążeniu, właściwym ruchowi robotniczemu — o ciążeniu ku socjalizmowi, które 

tylko do pewnego czasu przydmione jest przez ciążenie ku ideologii 

burżuazyjnej. Lenin wprost powiada, że „klasa robotnicza żywiołowo ciąży ku 

socjalizmowi”26 i słusznie zauważa, że obowiązkiem socjaldemokracji jest 

przyśpieszyd zwycięstwo tego ciążenia, między innymi również drogą walki z 

„ekonomistami”. Dlaczego więc, szanowny „krytyku”, nie przytoczył pan w 

swym artykule tych słów Lenina? Czy nie są to słowa tegoż Lenina? Było to dla 

pana niewygodne, czy nie prawda? 

„Zdaniem Lenina... robotnik pod względem swej sytuacji (kursywa moja) jest 

raczej burżua niż socjalistą...”27 kontynuuje autor. Oto głupstwo, jakiego nie 

spodziewałem się nawet po takim autorze! Czy u Lenina jest mowa o sytuacji 

robotnika, czyż Lenin twierdzi, że robotnik pod względem swej sytuacji jest 

burżua? Jaki głupiec może powiedzied, że robotnik pod względem swej sytuacji 

jest burżua — robotnik, który jest pozbawiony środków produkcji i żyje ze 

sprzedaży swej siły roboczej? Nie! Lenin mówi zupełnie co innego. Chodzi o to, 

że mogę byd pod względem swej sytuacji proletariuszem, a nie burżua, lecz przy 

tym nie uświadamiad sobie swej sytuacji i dlatego podporządkowywad się 

ideologii burżuazyjnej. Tak właśnie w konkretnym wypadku rzecz ma się z klasą 

robotniczą. A to znaczy zupełnie co innego. 

Autor w ogóle lubi rzucad słowa na wiatr — palnie i nie zastanawia się! Oto na 

przykład autor uporczywie twierdzi, że rzekomo „leninizm jest zasadniczo 

sprzeczny z marksizmem”28, twierdzi tak, ale nie rozumie, dokąd ta „idea” 

doprowadzi. Uwierzmy mu na chwilę, że leninizm istotnie „zasadniczo sprzeczny 

jest z marksizmem”. A dalej? Co z tego wyniknie? Oto co: „Leninizm pociągnął za 

sobą” „Iskrę” (starą „Iskrę”) — temu i autor nie przeczy — a zatem, i „Iskra” 

„zasadniczo sprzeczna jest z marksizmem”. Drugi zjazd partii większością 35 

głosów uznał „Iskrę” za centralny organ partii i bardzo pochlebnie wyraził się o 

jej zasługach29, a więc i ten zjazd, i jego program, i taktyka „zasadniczo sprzeczne 

są z marksizmem”... Śmieszne, nieprawdaż, czytelniku? 

Autor wciąż jednak kontynuuje: „Zdaniem Lenina żywiołowy ruch robotniczy 

zmierza ku zjednoczeniu z burżuazją...” Tak, tak, autor niewątpliwie zmierza ku 

zjednoczeniu z głupotą i byłoby dobrze, gdyby zeszedł z tej drogi. 



17 
 

Pozostawmy jednak „krytyka”. Zwródmy się do marksizmu. 

Szanowny „krytyk” uporczywie twierdzi, jakoby stanowisko „większości” i jej 

przedstawiciela, Lenina, było sprzeczne z marksizmem, gdyż i Kautsky, i Marks, i 

Engels mówią przecież coś wręcz przeciwnego niż to, czego broni Lenin! Czy aby 

na pewno? Zobaczmy! 

 

W swoim „Programie Erfurckim” — komunikuje nam autor — K. Kautsky pisze: 

„Interesy proletariatu i burżuazji są tak przeciwstawne, że dążenia obu tych klas 

nie mogą łączyd się ze sobą na jakiś dłuższy okres czasu. W każdym kraju o 

kapitalistycznym sposobie wytwarzania udział klasy robotniczej w polityce 

wcześniej czy później doprowadza do tego, że klasa robotnicza oddziela się od 

partii burżuazyjnych i tworzy samodzielną partię robotniczą”. 

Lecz co z tego wynika? To tylko, że interesy burżuazji i proletariatu są ze sobą 

sprzeczne, że „wcześniej czy później” proletariat oddzieli się od burżuazji i 

stworzy samodzielną partię robotniczą (zapamiętajcie: partię robotniczą, a nie 

socjaldemokratyczną partię robotniczą). Autor sądzi, że Kautsky nie zgadza się tu 

z Leninem. Tymczasem Lenin mówi, że proletariat wcześniej czy później nie tylko 

oddzieli się od burżuazji, lecz również dokona rewolucji socjalnej, tj. obali 

burżuazję30. Zadaniem socjaldemokracji — dodaje on — jest starad się, by 

dokonało się to możliwie jak najprędzej i by dokonało się świadomie. Tak, 

świadomie, a nie żywiołowo, gdyż o tej świadomości właśnie pisze tu Lenin. 

„...Tam, gdzie doszło do utworzenia samodzielnej partii robotniczej — cytuje 

„krytyk” w dalszym ciągu książkę Kautskiego — partia wcześniej czy później musi 

z przyrodniczą koniecznością przyswoid sobie tendencje socjalistyczne, jeżeli nie 

jest ożywiona nimi od samego początku, musi ostatecznie stad się socjalistyczną 

partią robotniczą, tj. socjaldemokracją” [31]. 

Co to znaczy? To tylko, że partia robotnicza przyswoi sobie tendencje 

socjalistyczne. A czyż Lenin temu przeczy? W żadnym wypadku! Lenin mówi 

wprost, że nie tylko partia robotnicza, ale cała klasa robotnicza przyswaja sobie 

socjalizm *32+. Więc co za bzdury wygaduje ten „Socjał-Demokrat” i jego 

zakłamany bohater? Po co plecie głupstwa? Jak powiadają, słyszy, że dzwonią, 
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ale nie wie, w którym kościele. Tak właśnie zdarzyło się z naszym autorem, 

któremu się wszystko poplątało. 

Jak widzimy, Kautsky nie różni się tu ani na jotę od Lenina. Natomiast wszystko 

to z wyjątkową jasnością dowodzi ograniczoności autora. 

Czy Kautsky mówi coś na rzecz stanowiska „większości”? Oto co pisze on w 

jednym ze swych znakomitych artykułów, w którym analizuje projekt programu 

socjaldemokracji austriackiej: 

„Wielu z naszych rewizjonistycznych krytyków (naśladowców Bernsteina) sądzi, 

jakoby Marks twierdził, że rozwój ekonomiczny i walka klasowa stwarzają nie 

tylko warunki dla produkcji socjalistycznej, lecz również bezpośrednio rodzą 

świadomośd jej konieczności. I oto krytycy ci wskazują na to, że kraj o 

najwyższym rozwoju kapitalistycznym, Anglia, najbardziej jest daleki od tej 

świadomości. Na podstawie projektu austriackiego można by sądzid, że ten... 

pogląd... podziela również komisja, która opracowywała program austriacki. W 

projekcie powiedziano: «Im bardziej rozwój kapitalistyczny zwiększa liczebnośd 

proletariatu, tym bardziej proletariat jest zmuszony prowadzid walkę przeciw 

kapitalizmowi i tym więcej ma możliwości jej prowadzenia. Proletariat dochodzi 

do świadomości», że socjalizm jest możliwy i nieunikniony. W takim kontekście 

świadomośd socjalistyczna jest przedstawiona jako nieunikniony bezpośredni 

rezultat proletariackiej walki klasowej. Ale to jest zupełnie niesłuszne... 

Współczesna świadomośd socjalistyczna może powstad tylko na podstawie 

głębokiej wiedzy naukowej... Nosicielem zaś nauki jest nie proletariat, lecz 

inteligencja burżuazyjna (kursywa Kautskiego). Wszak w umysłach 

poszczególnych członków tej warstwy powstał również współczesny socjalizm i 

dopiero przez nich został przekazany (naukowy socjalizm) wyróżniającym się 

swym rozwojem umysłowym proletariuszom, którzy następnie wnoszą go do 

wałki klasowej proletariatu... Tak więc świadomośd socjalistyczna — to coś, co 

zostało wniesione z zewnątrz do walki klasowej proletariatu, nie zaś coś, co 

powstało z niej żywiołowo. Zgodnie z tym stary program hainfeldz-ki34 mówił 

zupełnie słusznie, że zadanie socjaldemokracji polega na tym, by wnieśd do 

proletariatu świadomośd jego położenia i świadomośd jego zadania...” [33]. 
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Czy nie przypominasz sobie, czytelniku, analogicznych myśli Lenina w tej 

sprawie, czy nie przypominasz sobie znanego stanowiska „większości”? Dlaczego 

„Komitet Tyfliski” i jego „Socjał-Demokrat” zataili prawdę, dlaczego szanowny 

„krytyk” mówiąc o Kautskim nie przytoczył w swoim artykule tych słów 

Kautskiego? Kogo oszukują ci wielce czcigodni panowie, dlaczego tak 

„lekceważąco odnoszą się” do czytelnika? Czy nie dlatego, że... boją się prawdy, 

kryją się przed prawdą i myślą, że prawdę też można ukryd? Podobni są do tego 

ptaka, który chowa głowę w piasek i wyobraża sobie, że nikt go nie widzi! Mylą 

się jednak, podobnie jak i ten ptak. 

Jeżeli świadomośd socjalistyczna wytworzyła się na naukowej podstawie, jeżeli 

świadomośd ta dzięki wysiłkom socjaldemokracji *34+ zostaje wniesiona z 

zewnątrz do ruchu robotniczego — jasne jest, że wszystko to dzieje się dlatego, 

że klasa robotnicza, dopóki jest klasą robotniczą, nie może przodowad w nauce i 

o własnych siłach wypracowad socjalizmu naukowego: nie ma ona ani czasu, ani 

środków po temu. 

Oto co mówi K. Kautsky w swoim „Programie Erfurckim”: 

„...Proletariusz w najlepszym wypadku może przyswoid sobie częśd wiedzy 

wypracowanej przez naukę burżuazyjną i przystosowad ją do swoich celów i 

potrzeb, lecz dopóki pozostaje proletariuszem, nie ma on wolnego czasu i 

środków, by samodzielnie rozwijad naukę dalej, przekraczając granice osiągnięte 

przez myślicieli burżuazyjnych. Dlatego też samorodny socjalizm robotniczy 

nosid musiał wszystkie charakterystyczne znamiona utopijności” *35+ (utopijnośd 

— teoria fałszywa, nienaukowa) . 

Tego rodzaju socjalizm utopijny często przybiera charakter anarchistyczny — 

kontynuuje Kautsky — lecz „...Jak wiadomo, wszędzie, gdzie ruch anarchistyczny 

(pojmując przez to utopijnośd proletariacką) rzeczywiście przenikał w masy i 

stawał się klasowy, zawsze, wcześniej czy później, mimo swój pozorny  

radykalizm, kooczył się na tym, że przeistaczał   się  w   najbardziej wąski czysto 

zawodowy ruch” [36]. 

Innymi słowy, jeżeli ruch robotniczy nie jest zespolony z socjalizmem 

naukowym, nieuchronnie karłowacieje, przybiera charakter „wąsko zawodowy”, 

podporządkowuje się więc ideologii trade-unionistycznej. 
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„To poniżanie robotników, to wywyższanie inteligencji!” — drze się nasz 

„krytyk” i jego „Socjał-Demokrat”... Biedny „krytyk”, pożałowania godny „Socjał-

Demokrat”! Uważają oni proletariat za kapryśną pannę, której nie można 

powiedzied prawdy, której trzeba wiecznie prawid komplementy, aby nie 

uciekła! Nie, czcigodni panowie! My wierzymy, że proletariat wykaże więcej 

stanowczości, niż myślicie. My wierzymy, że nie ulęknie się prawdy! A wy... Lecz 

co wam powiedzied: oto i teraz ulękliście się prawdy i w artykule swoim nie 

podaliście czytelnikowi rzeczywistych poglądów Kautskiego... 

A więc socjalizm naukowy bez ruchu robotniczego — to czcze słowa, które 

zawsze łatwo jest rzucid na wiatr. 

Z drugiej strony, ruch robotniczy bez socjalizmu to trade-unionistyczne błąkanie 

się, które, rozumie się, kiedyś doprowadzi do rewolucji socjalnej, lecz kosztem 

długich cierpieo i udręczeo. 

Wniosek? 

„Ruch robotniczy powinien zespolid się z socjalizmem”: „socjaldemokracja — to 

zespolenie ruchu robotniczego z socjalizmem” [37]. 

Tak mówi Kautsky, teoretyk marksizmu. 

Widzieliśmy, że to samo mówi „Iskra” (stara) i „większośd”. 

Widzieliśmy, że na tym samym stanowisku stoi tow. Lenin. 

A więc „większośd” stoi twardo na pozycjach marksistowskich. 

Jasne jest, że „lekceważący stosunek do robotników”, „wywyższanie 

inteligencji”, „niemarksistowskie stanowisko większości” i temu podobne perły, 

którymi ciągle szafują „krytycy” mieoszewiccy, nie są niczym więcej, tylko 

gromkimi słowami, fantazją „mieoszewików” tyfliskich. 

Przeciwnie, zobaczymy, że w rzeczywistości „zasadniczo sprzeczna z 

marksizmem” jest właśnie „mniejszośd” tyfliska, „Komitet Tyfliski” i jego „Socjał-

Demokrat”. Lecz o tym potem. Na razie zaś zwródmy uwagę na rzecz 

następującą: 
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Dla potwierdzenia swych wypowiedzi autor artykułu „Większośd czy 

mniejszośd?” przytacza słowa Marksa (?): „teoretyk tej czy innej klasy 

teoretycznie dochodzi do wniosku, ku któremu sama klasa już przyszła w 

'praktyce” [38]. 

Jedno z dwojga. Albo autor nie zna języka gruzioskiego, albo jest to błąd 

zecera... Ani jeden umiejący czytad i pisad człowiek nie powie „ku któremu już 

'przyszła”. Prawidłowo byłoby: „do którego już doszła” lub „ku któremu już 

idzie”. Jeżeli autor ma na myśli to ostatnie (ku któremu już idzie)*39+, to muszę 

stwierdzid, że błędnie podaje słowa Marksa. Marks nic podobnego nie mówił. 

Jeżeli zaś autor ma na myśli pierwsze sformułowanie, to przytoczone przez 

niego zdanie przybierze taką postad: „teoretyk tej czy innej klasy teoretycznie 

dochodzi do wniosku, do którego sama klasa już doszła w praktyce”. Innymi 

słowy, jeżeli Marks i Engels teoretycznie doszli do wniosku, że zdruzgotanie 

kapitalizmu i zbudowanie socjalizmu jest nieuniknione — znaczy to, że 

proletariat już odrzucił kapitalizm w praktyce, już zdruzgotał go i na jego miejsce 

zbudował życie socjalistyczne! 

Biedny Marks! Kto wie, ile niedorzeczności jeszcze przypiszą mu nasi od siedmiu 

boleści marksiści! 

Czy istotnie Marks tak mówi? Oto co mówi on w rzeczywistości: teoretyczni 

przedstawiciele drobnomieszczaostwa „dochodzą teoretycznie do tych samych 

zadao i rozwiązao, do których drobnomieszczanina doprowadzają w praktyce 

jego interesy materialne i jego położenie społeczne. Taki jest w ogóle stosunek 

między politycznymi i literackimi przedstawicielami klasy, a reprezentowaną 

przez nich klasą” 40. 

Jak widzimy, Marks wcale nie mówi: „już przyszedł”. Te „filozoficzne” słowa 

dorobił szanowny „krytyk”. 

W tym wypadku słowa Marksa nabierają zupełnie innego sensu. 

Jaką myśl rozwija Marks w przytoczonym twierdzeniu? Tylko tę, że teoretyk tej 

czy innej klasy nie może stworzyd ideału, którego elementy w życiu nie istnieją, 

że może on tylko dostrzec elementy przyszłości i na tym gruncie teoretycznie 

stworzyd ideał, do którego ta czy inna klasa dochodzi w praktyce. Różnica polega 
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na tym, że teoretyk wyprzedza klasę i wcześniej od niej dostrzega zarodek 

przyszłości. To właśnie nazywa się „dochodzid do czegoś teoretycznie”. 

Oto co mówią w swym „Manifeście” Marks i Engels: 

„W praktyce więc komuniści (tj. socjaldemokraci) są najbardziej zdecydowaną, 

wciąż porywającą naprzód częścią partii robotniczych wszystkich krajów, w teorii 

wyprzedzają pozostałą masę proletariatu zrozumieniem warunków, przebiegu i 

ogólnych wyników ruchu proletariackiego”. 

Tak, ideologowie „porywają naprzód”, widzą znacznie dalej niż „pozostała masa 

proletariatu” i w tym tkwi istota rzeczy. Ideologowie porywają naprzód i dlatego 

właśnie idea, świadomośd socjalistyczna ma dla ruchu wielkie znaczenie. 

Czy dlatego właśnie napadasz na „większośd”, wielce czcigodny „krytyku”? Więc 

pożegnaj się z marksizmem i wiedz, że „większośd” dumna jest ze swego 

marksistowskiego stanowiska. 

Ta sytuacja „większości” przypomina pod wielu względami sytuację Engelsa w 

latach dziewięddziesiątych. 

Idealiści twierdzili, że źródłem życia społecznego jest idea. Ich zdaniem 

świadomośd społeczna jest tą podstawą, na której buduje się życie 

społeczeostwa. Dlatego też nazywano ich idealistami. 

Należało dowieśd, że idee nie spadają z nieba, że rodzi je samo życie. 

Na arenę historyczną wkroczyli Marks i Engels i wspaniale wywiązali się z tej roli. 

Dowiedli oni, że życie społeczne jest źródłem idei i dlatego życie społeczeostwa 

jest tą podstawą, na której buduje się świadomośd społeczna. Pogrzebali w ten 

sposób idealizm i utorowali drogę materializmowi. 

Niektórzy półmarksiści zrozumieli to tak, że świadomośd, idee mają w życiu nikłe 

znaczenie. 

Należało dowieśd wielkiego znaczenia idei. 

I oto wystąpił Engels i w swoich listach (1891—94 r.) podkreślił, że wprawdzie 

idee nie spadają z nieba, rodzi je samo życie, lecz raz zrodzone, nabierają one 

wielkiego znaczenia, jednoczą ludzi, organizują ich i wyciskają swoje piętno na 
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życiu społecznym, które je zrodziło — że idee mają wielkie znaczenie w ruchu 

historycznym. 

„To nie marksizm, to zdrada marksizmu” — podnieśli wrzask Bernstein i jemu 

podobni. Marksiści tylko pokpiwali sobie... 

Byli w Rosji półmarksiści — „ekonomiści”. Twierdzili oni, że skoro życie 

społeczne rodzi idee, to również świadomośd socjalistyczna ma znikome 

znaczenie dla ruchu robotniczego. 

Należało dowieśd, że świadomośd socjalistyczna ma wielkie znaczenie dla ruchu 

robotniczego, że bez niej ruch jest trade-unionistycznym błądzeniem, z którego 

proletariat nie wiadomo kiedy wyzwoli się i dojdzie do rewolucji socjalnej. 

I oto pojawiła się „Iskra”, która wspaniale wywiązała się z tego zadania. Ukazała 

się książka „Co robid?”, w której Lenin podkreśla wielkie znaczenie świadomości 

socjalistycznej. Utworzyła się „większośd” partyjna, która twardo stanęła na tej 

drodze. 

Tutaj jednak występują maleokie bernsteiny i zaczynają krzyczed: to „jest 

zasadniczo sprzeczne z marksizmem!” 

Czy wy, maluczcy „ekonomiści”, wiecie, co to jest marksizm? 

----- 

Dziwne! — powie czytelnik. O co chodzi? - zapyta. 

Czemu to Plechanow napisał swój artykuł krytykujący Lenina (patrz nową „Iskrę” 

nr 70, 71)? Za co gani „większośd”? Czyż tyfliscy marksiści od siedmiu boleści i 

ich „Socjał-Demokrat” nie powtarzają myśli wypowiedzianych przez 

Plechanowa? Owszem, powtarzają lecz tak nieudolnie, że aż obrzydzenie bierze. 

Prawda, Plechanow wystąpił z krytyką. Czy wiecie jednak, o co chodzi? 

Plechanow nie odbiega tu od „większości” i Lenina I nie sam tylko Plechanow, 

lecz także i Martow i Zasulicz, i Akselrod. W kwestii, o której była mowa wyżej, 

wodzowie „mniejszości” istotnie nie odbiegają od starej „Iskry”. A stara „Iskra” 

— to sztandar „większości” Nie dziwcie się! Oto fakty. 



24 
 

Znamy artykuł programowy starej „Iskry” (patrz wyżej). Wiemy, że artykuł ten 

całkowicie wyraża stanowisko „większości”. Czyj jest ten artykuł? ówczesnej 

redakcji „Iskry”. Kto wchodził w skład tej redakcji? Lenin, Plechanow, Akselrod, 

Martow, Zasulicz i Starowier. Z nich obecnie jeden tylko Lenin należy do 

„większości”, pięcioro pozostałych przewodzi „mniejszości” lecz fakt pozostaje 

mimo to faktem — artykuł programowy „Iskry” ukazał się pod ich redakcją, nie 

powinni byli zatem wyrzekad się swoich słów, bo chyba wierzyli w to co pisali. 

Lecz, jeśli wolicie, pozostawmy „Iskrę”. 

Oto co pisze Martow: 

„W ten sposób idea socjalizmu po raz pierwszy no-wstała nie wśród mas 

robotniczych, lecz w gabinetach uczonych pochodzących ze środowiska 

burżuazji” 41. 

A oto co pisze Wiera Zasulicz: 

„Nawet idea solidarności klasowej całego proletariatu... nie jest znowu tak 

prosta, by mogła powstawad samodzielnie w umyśle każdego robotnika... 

Socjalizm... bynajmniej nie powstaje w umysłach robotników «sam przez się»... 

Teoria socjalistyczna została przygotowana przez cały rozwój i życia, i wiedzy... i 

stworzona została przez genialny umysł, uzbrojony w tę wiedzę. Tak samo i 

rozpowszechnianie idei socjalizmu wśród robotników rozpoczęli, niemal na 

całym kontynencie Europy, socjaliści, którzy otrzymali wykształcenie w 

zakładach naukowych dla klas wyższych” 42. 

Posłuchajmy teraz Plechanowa, który z taką pompą i emfazą wystąpił przeciwko 

Leninowi w nowej „Iskrze” (nr. 70, 71). Rzecz dzieje się na drugim zjeździe partii. 

Plechanow polemizuje z Martynowem i broni Lenina. Atakuje Martynowa, który 

przyczepił się do jednego zdania Lenina, a przeoczył w całości książkę „Co 

robid?”, i kontynuuje: 

„Chwyt tow. Martynowa przypomina mi pewnego cenzora, który mawiał: 

„dajcie mi «Ojcze nasz» i pozwólcie wyrwad stamtąd jedno zdanie — a ja wam 

dowiodę, że jego autora należałoby powiesid”. Wszystkie jednak zarzuty 

skierowane przeciwko temu nieszczęsnemu zdaniu (Lenina), nie tylko przez 

towarzysza Martynowa, ale i przez wielu, wielu innych, oparte są na 
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nieporozumieniu. Tow. Martynow przytacza słowa Engelsa: «Socjalizm 

współczesny — to teoretyczny wyraz współczesnego ruchu robotniczego». Tow. 

Lenin również zgadza się z Engelsem... Ale przecież słowa Engelsa — to teza 

ogólna. Zagadnienie polega na tym, kto po raz pierwszy formułuje ten 

teoretyczny wyraz. Lenin nie pisał traktatu o filozofii historii, lecz artykuł 

polemiczny przeciw «ekonomistom», którzy twierdzili: powinniśmy oczekiwad, 

do czego dojdzie klasa robotnicza sama, bez pomocy «bakcyla rewolucyjnego» 

(tj. bez socjaldemokracji). Tej ostatniej zabroniono cokolwiek mówid 

robotnikom, dlatego właśnie, że jest ona «bakcylem rewolucyjnym», tzn. 

posiada świadomośd teoretyczną. Lecz jeśli usuniecie «bakcyl», to pozostają 

tylko nieświadome masy, do których świadomośd należy wnieśd z zewnątrz. 

Gdybyście chcieli byd sprawiedliwi w stosunku do Lenina i uważnie przeczytali 

całą jego książkę, zobaczylibyście, że o tym właśnie on mówi” 43. 

Tak mówił Plechanow na drugim zjeździe partii. 

I oto ten sam Plechanow, podżegany przez tych samych Martowa, Akselroda, 

Zasulicz, Starowiera i innych, po upływie kilku miesięcy występuje ponownie i 

uczepiwszy się tego samego zdania Lenina, którego bronił na zjeździe, 

oświadcza: Lenin i „większośd” — to nie marksiści. Wie on, że jeżeli nawet z 

„Ojcze nasz” wyrwad jedno zdanie i interpretowad je w oderwaniu od całości, to 

autor jego, kto wie, może trafid na szubienicę za herezję. Wie on, że byłoby to 

niesprawiedliwe, że bezstronny krytyk tak nie postąpi, mimo to jednak wyrywa 

on to zdanie z książki Lenina, mimo to postępuje niesprawiedliwie i publicznie 

opluwa samego siebie. A Martow, Zasulicz, Akselrod i Starowier potakują mu, 

drukują artykuł Plechanowa w nowej „Iskrze” pod swoją redakcją (nr nr 70, 71) i 

przez to raz jeszcze kompromitują się... 

Dlaczego ujawnili oni taki brak charakteru, dlaczego ci wodzowie „mniejszości” 

opluli samych siebie, dlaczego wyrzekli się artykułu programowego w „Iskrze”, 

pod którym podpisali się, dlaczego wyrzekli się własnych słów? Czy słyszano 

kiedykolwiek o takiej obłudzie w partii socjaldemokratycznej? 

Co więc stało się w ciągu tych kilku miesięcy między drugim zjazdem i ukazaniem 

się artykułu Plechanowa? Sprawa ma się tak. Spośród sześciu redaktorów „Iskry” 

drugi zjazd wybrał jako redaktorów tylko trzech: Plechanowa, Lenina i Martowa. 
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Co do Akselroda, Starowiera i Zasulicz, to zjazd wysunął ich na inne stanowiska. 

Rozumie się, że zjazd miał do tego prawo i każdy miał obowiązek 

podporządkowad mu się: zjazd jest wyrazicielem woli partii, to najwyższy organ 

partii i kto występuje przeciwko jego uchwałom, ten gwałci wolę partii. 

Ci uparci redaktorzy nie podporządkowali się jednak woli partii, dyscyplinie 

partyjnej (dyscyplina partyjna to właśnie wola partii). Okazuje się, że dyscyplina 

partyjna została wymyślona dla takich jak my, szarych pracowników! Pogniewali 

się na zjazd za to, że nie wybrano ich na redaktorów, usunęli się na bok, 

pociągnęli za sobą Martowa i utworzyli opozycję. Ogłosili partii bojkot, uchylili 

się od pracy partyjnej i zaczęli grozid partii: wybierzcie nas do redakcji, do 

Komitetu Centralnego, do Rady Partii, bo inaczej dokonamy rozłamu. I zaczął się 

rozłam. W ten sposób raz jeszcze pogwałcili oni wolę partii. 

Oto żądania strajkujących redaktorów: 

„Przywraca się starą redakcję «Iskry» (tj. dajcie nam trzy miejsca w redakcji). 

W skład Komitetu Centralnego wprowadza się określoną ilośd członków opozycji 

(tj. „mniejszości”). 

W Radzie Partii przeznacza się dwa miejsca dla członków opozycji itd... 

Stawiamy te warunki jako jedynie mogące zapewnid partii uniknięcie konfliktu 

grożącego samemu istnieniu partii” (tj. zaspokójcie nasze żądania, bo jak nie, to 

dokonamy w partii poważnego rozłamu) 44. 

Co odpowiedziała im partia? 

Przedstawiciel partii, Komitet Centralny, i inni towarzysze oświadczyli im: nie 

możemy wystąpid przeciw zjazdowi partyjnemu, wybory — to sprawa zjazdu, 

spróbujemy jednak przywrócid pokój i zgodę, chociaż, prawdę mówiąc, wstyd 

walczyd o miejsca, chcecie z powodu miejsc dokonad rozłamu partii itd. 

Strajkujący redaktorzy obrazili się, zrobiło im się niewyraźnie, w istocie 

wynikało, że wszczęli walkę z powodu miejsc — przeciągnęli na swą stronę 

Plechanowa45 i rozpoczęli swe bohaterskie dzieło. Z konieczności musieli 

wyszukad jakiejkolwiek „mocniejszej” „rozbieżności” pomiędzy „większością” a 

„mniejszością”, aby w ten sposób wykazad, że nie walczą oni o miejsca. Szukali, 
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szukali i znaleźli w książce Lenina takie miejsce, do którego, jeżeli wyrwad je z 

tekstu i interpretowad w oderwaniu od całości, rzeczywiście można się 

przyczepid. Szczęśliwa myśl — powiedzieli sobie wodzowie „mniejszości” — 

Lenin to przywódca „większości”, oczernimy Lenina i skłonimy w ten sposób 

partię do przejścia na naszą stronę. I oto rozpoczęło się perorowanie Plecha-

nowa, że „Lenin i jego zwolennicy — to nie-marksiści”. Prawda, jeszcze wczoraj 

bronili oni tej samej myśli z książki Lenina, przeciw której dzisiaj ruszyli w 

pochód, lecz co robid: oportunista dlatego właśnie nazywa się oportunista, że 

nie ma szacunku dla wierności zasadom. 

Oto dlaczego opluwają samych siebie, oto gdzie kryje się źródło obłudy. 

Ale to nie wszystko. 

Przeszedł jakiś czas. Ujrzeli, że na ich agitację przeciwko „większości” i Leninowi 

nikt, oprócz pewnych naiwnych ludzi, nie zwraca uwagi, spostrzegli, że „sprawy” 

stoją źle i postanowili przemalowad się raz jeszcze. Ten sam Plechanow, ci sami 

Martow i Akselrod 10 marca 1905 r. uchwalili w imieniu Rady Partii rezolucję, w 

której, między innymi, mówi się: 

„Towarzysze! (zwracają się do „większości”)... Obie strony (tj. „większośd” i 

„mniejszośd”) niejednokrotnie wyrażały swoje przekonanie,  że istniejące 

rozbieżności taktyczne i organizacyjne nie są takiego rodzaju, by uniemożliwiały 

pracę w ramach jednolitej organizacji partyjnej”46, dlatego więc, powiadają, 

zwołamy sąd koleżeoski (złożony z Bebla i innych) i załatwimy nasz niewielki 

spór. 

Słowem, rozbieżności partyjne to tylko waśnie, które rozstrzygnie sąd 

koleżeoski, a my to niby jedna całośd. 

Jakże jednak? Nas, „nie-marksistów”, zapraszają do organizacji partyjnych, bo 

my to jedna całośd i temu podobne... Co to znaczy? Wszak to zdrada partii z 

waszej strony, wodzowie „mniejszości”! Czyż można stawiad na czele partii „nie-

marksistów”? Czy w partii socjaldemokratycznej mogą byd „nie-marksiści”? 

Albo, byd może, i wy zdradziliście marksizm i dlatego zmieniliście front? 
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Byłoby jednak naiwnością oczekiwad odpowiedzi. Chodzi o to, że ci wspaniali 

wodzowie mają w kieszeni po kilka „zasad” i wywlekają taką, jaka im jest 

potrzebna. Mają, jak głosi przysłowie, siedem piątków na tydzieo!.. 

Tacy są wodzowie tak zwanej „mniejszości”. 

Łatwo wyobrazid sobie, jacy muszą byd pachołkowie takich wodzów — tyfliska, 

że tak powiem, „mniejszośd”... Na nieszczęście jeszcze niekiedy ogon nie słucha 

głowy i odmawia posłuszeostwa. Oto na przykład, gdy wodzowie „mniejszości” 

uważają za możliwe pogodzenie się i nawołują działaczy partyjnych do zgody, 

„mniejszośd” tyfliska i jej „Socjał-Demokrat” nadal szaleje: pomiędzy 

„większością” i „mniejszością”, oświadczają oni, „toczy się walka na śmierd i 

życie” 47 i musimy wzajemnie się wytępid! Jeden do lasa, drugi do sasa. 

„Mniejszośd” skarży się, że nazywamy ich oportunistami (ludźmi bez zasad). Lecz 

jak nazwad to inaczej aniżeli oportunizmem, skoro wyrzekają się własnych słów, 

skoro miotają się z jednej strony na drugą, jeżeli wiecznie chwieją się i wahają? 

Czy to jest możliwe, by prawdziwy socjaldemokrata co chwila zmieniał swe 

przekonania? Przecież tak często nie zmieniają nawet chustek do nosa. 

Nasi marksiści od siedmiu boleści twierdzą uporczywie, że „mniejszośd” ma 

prawdziwie proletariacki charakter. Czy tak jest? A no, zobaczymy. 

Kautsky powiada, że „proletariuszowi łatwiej przejąd się zasadami partyjnymi, że 

skłonny jest ku polityce zasadniczej, niezależnej od nastrojów chwili, od 

interesów osobistych lub lokalnych” *. 

A „mniejszośd”? Czy i ona skłania się ku takiej polityce, która nie zależy od 

chwilowych nastrojów i tak dalej? Przeciwnie: stale oscyluje ona, wiecznie się 

waha, nienawidzi zdecydowanej, zasadniczej polityki, milszy jej jest brak zasad, 

ulega nastrojom chwili... Z faktami już zapoznaliśmy się. 

Kautsky powiada, że proletariusz lubi dyscyplinę partyjną: „Proletariusz jest 

niczym, dopóki pozostaje jednostką izolowaną. Całą swą siłę, całą swą zdolnośd 

do postępu, otuchę i wszystkie swe nadzieje czerpie z organizacji...” Właśnie 

dlatego nie pociąga go ani korzyśd osobista, ani własna sława, on „spełnia swój 

obowiązek na każdym  posterunku, na który go postawią, dobrowolnie   
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podporządkowuje   się   dyscyplinie,   którą, przepojone jest całe jego uczucie, 

całe jego myślenie” 48. 

A „mniejszośd”? Czy tak samo jest przepojona dyscypliną? Przeciwnie, gardzi 

dyscypliną partyjną i wyśmiewa ją49. Pierwszy przykład złamania dyscypliny 

partyjnej dali wodzowie „mniejszości”. Przypomnijcie sobie Akselroda, Zasulicz, 

Starowiera, Martowa i innych, którzy nie podporządkowali się uchwale drugiego 

zjazdu. 

„Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z inteligentem” — kontynuuje Kautsky. 

Z wielkim trudem podporządkowuje się on dyscyplinie partyjnej, i to nie z dobrej 

woli, lecz z przymusu. „Uznaje koniecznośd dyscypliny tylko dla mas, a nie dla 

elity duchowej. Rozumie się, że samego siebie zalicza do elity duchowej... 

Idealnym wzorem inteligenta, który całkowicie przejął usposobienie 

proletariackie, który... pracował na każdym posterunku, na jaki go wyznaczono, 

całkowicie podporządkowywał się naszej wielkiej sprawie i pogardzał tym 

ślamazarnym utyskiwaniem, z którym często spotykamy się u inteligentów... gdy 

zdarza się, że zostaną w mniejszości — idealnym wzorem takiego inteligenta... 

był Liebknecht. Można też wymienid tutaj Marksa, który nigdy nie pchał się na 

pierwsze miejsce i w sposób wzorowy podporządkowywał się dyscyplinie 

partyjnej w Międzynarodówce, w której nieraz bywał w mniejszości” 50. 

A „mniejszośd”? Czy wykazała w czymkolwiek „usposobienie proletariackie”? 

Czy jej zachowanie się podobne jest do zachowania się Liebknechta i Marksa? 

Przeciwnie: widzieliśmy, że wodzowie „mniejszości” nie podporządkowali swego 

„ja” naszej świętej sprawie, widzieliśmy, że ci właśnie wodzowie pogrążyli się w 

„ślamazarne utyskiwanie, gdy znaleźli się w mniejszości” na drugim zjeździe, 

widzieliśmy, że po zjeździe właśnie oni popłakiwali z powodu „pierwszych 

miejsc” i właśnie przez te stanowiska wszczęli rozłam partyjny... 

Czy to jest wasz „charakter proletariacki”, czcigodni mieoszewicy? 

Dlaczego w takim razie — pytają nas mieoszewicy — w niektórych miastach 

robotnicy są po naszej stronie? 

Tak, słusznie, w niektórych miastach robotnicy są po stronie „mniejszości”, lecz 

niczego to nie dowodzi. Robotnicy idą w niektórych miastach również za 
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rewizjonistami (oportuniści w Niemczech), lecz to nie znaczy jeszcze, że ich 

stanowisko jest proletariackie, to nie znaczy jeszcze, że nie są oni oportunistami. 

Pewnego razu nawet wrona posiadła różę, lecz to nie znaczy jeszcze, że wrona 

— to słowik. Nie na próżno powiadają: 

Kiedy wrona znajdzie różę, mniema, że słowikiem jest. 

Teraz jasne jest, na jakim gruncie powstały rozbieżności partyjne. Jak widad, w 

partii naszej ujawniły się dwie tendencje: tendencja proletariackiego hartu i 

tendencja inteligenckiej chwiejności. I oto wyrazicielem tej chwiejności 

inteligenckiej jest właśnie obecna „mniejszośd”. „Komitet” tyfliski i jego „Socjał-

Demokrat” — to pokorni niewolnicy tej „mniejszości”! 

Na tym polega cała sprawa. 

Prawda, nasi od siedmiu boleści marksiści często krzyczą, że są przeciw 

„psychologii inteligenckiej”, przy czym usiłują oni oskarżad „większośd” o 

„chwiejnośd inteligencką”, lecz to przypomina wypadek ze złodziejem, który 

ukradł pieniądze, a potem krzyczał: „Łapaj złodzieja!”. 

Wiadomo nadto: co kogo boli, ten o tym mówid woli. 

 

Drukuje się według tekstu broszury  
wydanej przez Kaukaski Komitet Związkowy  

SDPRR w maju 1905 r. 
Oryginał w jęz. gruzioskim. 

 

 

 

Przypisy: 

1. Socjaldemokracja to czołowy oddział proletariatu. Do tego oddziału wchodzi 

każdy bojownik socjaldemokrata, czy to robotnik, czy to inteligent. 

2. Nasz „Socjał-Demokrat” zapałał namiętnością ku „krytyce” (patrz nr I 

„Większośd czy mniejszośd?”). Lecz muszę zaznaczyd, że mylnie charakteryzuje 
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on „ekonomistów” i „raboczedielców” (niewiele różnią się jedni od drugich). 

Chodzi nie o to, że „lekceważyli zagadnienia polityczne”, lecz o to, że wlekli się w 

ogonie ruchu i powtarzali to, co podszeptywał im ruch. Był czas, gdy toczyły się 

same tylko strajki. Wówczas głosili oni walkę ekonomiczną. Nastąpił okres 

demonstracji (r. 1901), polała się krew, przyszło rozczarowanie i robotnicy 

chwycili się terroru przypuszczając, że to ich uratuje przed tyranami. Wówczas i 

„ekonomiści-raboczedielcy” przyłączyli się do ogólnego chóru i z wielką powagą 

oświadczyli: czas sięgnąd do terroru, napaśd na więzienia, uwolnid towarzyszy 

itp. (patrz „Historyczny zakręt”, „Raboczeje Dieło”). Jak widzimy, nie znaczy to 

wcale, by „lekceważyli kwestie polityczne”. Autor krytykę swą zapożyczył od 

Martynowa, lecz byłoby z większym pożytkiem, gdyby zaznajomił się z historią. 

3. Redakcja „Iskry” składała się wtedy z 6 osób: Plechanowa, Akselroda, Zasulicz, 

Martowa, Starowierowa i Lenina. 

4. Lenin, „Co robid?”, str. 28 (przekł. polski: Lenin, Dzieła wybrane w dwóch 

tomach, „Książka i Wiedza” 1949, t. I, str. 204). 

5. Kautsky, „Program Erfurcki”, wyd. Komitetu Centralnego, str. 94. 

6. Lenin, „Co robid?”,  str. 26 (przekł. polski:   Lenin, Dzieła wybrane w 2 tomach, 

cyt. wyd.. t. I, str. 202).  

7. Lenin, „Co robid?”, str. 28 (przekł. polski: tamże, str. 204). 

8. Lenin, „Co robid?”, str. 29 (przekł. polski: tamże, str. 206). 

9. Tamże, str. 28 (przekł. polski: tamże, str. 205).  

10. Tamże, str. 29 (przekł. polski: tamże, str. 205).  

11. K. Marks, „Manifest”, str. 15. 

12. Lenin, „Co robid?”, str. 28 (przekł. polski: Lenin, Dzieła wybrane w 2 tomach, 

cyt. wyd., t. I, str. 204). 

13. Lenin, „Co robid?”, str. 27, gdzie przedrukowane są te słowa Kautskiego z 

jego słynnego artykułu w „Neue Zeit”, lata 1901—1902, nr 3, str. 79 (przekł. 

polski: tamże, str. 203), 

14. Tamże, str. 26 (przekł. polski: tamże, str. 202).  
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15. Lenin,   „Co robid?”,   str. 20—21   (przekł. polski:   tamże, str. 195—196).  

16. Tamże, str. 27 (przekł. polski: tamże, str. 204). 

17. Lenin, „Co robid?”, str. 29 (przekł. polski: tamże, str. 206).  

18. Lenin, „Krok naprzód, dwa kroki wstecz”, str. 53 (przekł. polski: tamże, str. 

406—407). 

19. Protokoły drugiego zjazdu partii, str. 129. 

20.  „Program Erfurcki”, wyd. KC, str. 94. 

21.  którą wypracowali Marks i Engels. 

22. „Mogzauri” nr 6, str. 72. 

23. Lenin, „Co robid?”,  str. 29 (przekł. polski:  Lenin, Dzieła wybrane w 2 

tomach, cyt. wyd., 1.1, str. 205). 

24. Tamże, str. 20—21 (przekł. polski: tamże, str. 195).  

25. „Socjał-Demokrat” nr 1, str. 14. 

26. Lenin, „Co robid?”, str. 29 (przekł. polski: Lenin, Dzieła wybrane w 2 tomach, 

cyt. wyd., t. I, str. 205).  

27. „Socjał-Demokrat” nr 1, str. 14. 

28.  Tamże, str. 15. 

29. Patrz protokoły drugiego zjazdu partii, str. 147. Tam też zamieszczona jest 

rezolucja, w której „Iskra” nazwana jest rzeczywistym obroocą zasad 

socjaldemokratyzmu. 

30. Patrz Lenin,  „Krok naprzód, dwa kroki wstecz”, str. 53.  

31. „Socjał-Demokrat”, nr 1, str. 15. 

32. Lenin, „Co robid?”, str. 29 (przekł. polski: Lenin, Dzieła wybrane w 2 tomach, 

cyt. wyd., t. I, str. 206). 
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33. „Neue Zeit”, 1901—1902, XX, nr 3, str. 79. Ten wspaniały artykuł Kautskiego 

cytowany jest w „Co robid?” Lenina, patrz str. 27 (przekł. polski: Lenin, Dzieła 

wybrane w 2 tomach, cyt. wyd., t. I, str. 203). 

34. A nie tylko inteligentów-socjaldemokratów.  

35. „Program Erfurcki”, wyd. CK, str. 93. 

36. Tamże, str. 94.  

37. Tamże, str. 94. 

38.”Socjał-Demokrat” nr 1, str. 15.  

39. Subtelności oparte na gramatyce gruzioskiej.   W  przekładzie polskim 

dokonanym z przekładu rosyjskiego subtelności te nie mogą byd całkowicie 

wiernie oddane. — Red. przekł. polsk. 

40. Jeżeli nie macie „18 brumaire'a”, patrz „Protokoły drugiego zjazdu partii”, 

str. 111, w których przytoczone są te słowa Marksa. (Przekł. polski: K. Marks i F. 

Engels, Dzieła wybrane w 2 tomach, „Książka i Wiedza” 1949, t. I, str. 255). 

41. Martow, „Krasnoje Znamia”, str. 3. 

42. „Zaria” 36 nr 4, str. 79—80. 

43. Protokoły drugiego zjazdu partii, str. 123. 

44. Komentarz do protokołów Ligi, str. 26.  

45. Czytelnik spyta, byd może, jak się mogło zdarzyd, że Plechanow przeszedł do 

„mniejszości”, ten sam Plechanow, który był zagorzałym zwolennikiem 

„większości”. Chodzi o to, że pomiędzy nim a Leninem powstała różnica zdao. 

Gdy „mniejszośd” wpadła we wściekłośd i ogłosiła bojkot, Plechanow stanął na 

stanowisku, że konieczne 1est całkowite ustępstwo, Lenin nie zgodził się z nim. 

Plechanow stopniowo zaczął skłaniad się na stronę „mniejszości”. Rozbieżności 

pomiędzy nimi wzrosły jeszcze bardziej i wreszcie doszło do tego, że pewnego 

pięknego dnia Plechanow przemienił się w przeciwnika Lenina i „większości”. 

Oto co pisze o tym Lenin: 
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„...w kilka dni później istotnie wraz z pewnym członkiem Rady wstąpiłem do 

Plechanowa i rozmowa nasza z Plechanowem wzięła taki obrót: 

—  Wiecie, bywają niekiedy żony (tj. „mniejszośd”) tak awanturnicze — 

powiedział Plechanow — że dla uniknięcia ataku   histerii   i   głośnego   skandalu   

publicznego   należy   im ustąpid. 

—  Możliwe — odpowiedziałem — lecz należy im ustąpid tak, aby byd w stanie 

nie dopuścid do jeszcze większego  «skandalu»„ (patrz Komentarz do 

protokołów Ligi, str. 37, w którym przytoczony jest list Lenina). 

Lenin i Plechanow nie doszli do porozumienia. Od tej chwili rozpoczęło się 

przechodzenie Plechanowa do „mniejszości”. 

Ze źródeł wiarogodnych dowiedzieliśmy się, że Plechanow porzuca również i 

„mniejszośd” i założył już swój własny organ „Dniewnik Socjał-Demokrata”. 

46. „Iskra” nr 91, str. 3.  

47. Patrz „Socjal-Demokrat” nr 1. 

48. Patrz Lenin, „Krok naprzód, dwa kroki wstecz”, str. 93, gdzie przytoczone są 

te słowa Kautskiego (przekł. polski: Lenin, Dzieła wybr. w 2 tomach, cyt. wyd., t. 

I, str. 453).  

49. Patrz Protokoły Ligi. 

50. Patrz Lenin, „Krok naprzód, dwa kroki wstecz”, str. 93, gdzie przytoczone są 

te słowa Kautskiego (przekł. polski: Lenin, Dzieła wybr. w 2 tomach, cyt. wyd., t. 

I, str. 453). 

 

 

 


