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I 

Uważam, że Hansen i Ruth Fischer zajmują niesłuszne stanowisko. Domagają się 

oni, aby walka z prawicą i „ultralewicą” prowadzona była zawsze i wszędzie, we 

wszelkich okolicznościach, z jednakową mocą, że tak powiem, sprawiedliwie. 

Takie stanowisko, domagające się sprawiedliwości i równomierności uderzania 

w prawicę i „ultralewicę” we wszelkich warunkach i w każdej sytuacji, jest 

stanowiskiem dziecinnym. Tak nie może stawiad zagadnienia polityk. 

Zagadnienie walki z prawicą i „ultralewicą” należy rozpatrywad nie z punktu 

widzenia sprawiedliwości, lecz z punktu widzenia wymagao sytuacji politycznej 

w danej chwili, z punktu widzenia politycznych potrzeb partii w każdej 

konkretnej sytuacji. Dlaczego we francuskiej partii walka z prawicą stanowi w 

danej chwili aktualne bojowe zadanie, zaś w niemieckiej partii komunistycznej 

aktualnym zadaniem jest walka z „ultralewicą”? Dlatego że sytuacja we 

francuskiej i niemieckiej partii komunistycznej nie jest taka sama. Dlatego że 

potrzeby polityczne tych dwóch partii są w danej chwili różne. 

Niemcy dopiero niedawno wyszły z głębokiego kryzysu rewolucyjnego1, kiedy to 

partia prowadziła walkę metodami bezpośredniego natarcia. Obecnie niemiecka 

partia komunistyczna przeżywa okres gromadzenia sil i przygotowywania mas 

do przyszłych decydujących bojów. Dla osiągnięcia dawnych celów w nowej 

sytuacji metoda bezpośredniego natarcia obecnie już się nie nadaje. Obecnie 

wymaga się od niemieckiej partii komunistycznej przejścia do metody ruchów 

okólnych zmierzających do zdobycia większości klasy robotniczej w Niemczech. 

Jest rzeczą naturalną, że w takich okolicznościach w Niemczech znalazła się 

grupa „ultralewicowców”, która powtarzając po sztubacku stare hasła nie 

potrafiła czy też nie chce przystosowad się do nowych warunków walki 

wymagających nowych metod pracy. Tak powstała „ultralewica”, polityką swoją 

przeszkadzająca partii w przystosowaniu się do nowych warunków walki i w 

utorowaniu sobie drogi do szerokich mas proletariatu niemieckiego. Niemiecka 

partia komunistyczna albo złamie opór „ultralewicy” i wówczas wydostanie się 

na szeroki szlak zdobywania większości klasy robotniczej, albo tego nie uczyni i 

wówczas przeistoczy obecny kryzys w chroniczny i zgubny dla partii. Stąd, jako 

aktualne zagadnienie, walka z „ultralewica” w niemieckiej partii komunistycznej. 
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We Francji mamy inną sytuację. Tutaj głębokiego kryzysu rewolucyjnego jeszcze 

nie było. Walka toczyła się tu w ramach legalności, z jej wyłącznie lub prawie 

wyłącznie legalnymi metodami. Ale we Francji zarysowuje się obecnie kryzys. 

Mam na myśli wojnę marokaoską i syryjską oraz trudności finansowe Francji2. 

Jak głęboki jest ten kryzys, trudno jeszcze powiedzied, ale jest to jednak kryzys 

wymagający od partii łączenia legalnych i nielegalnych metod walki, wymagający 

od partii maksimum bolszewizacji. Rzecz jasna, że w tych warunkach znalazła się 

we francuskiej partii grupa — mam na myśli grupę prawicową — która nie 

potrafiła czy też nie chce przystosowad się do nowych warunków walki i która 

nadal, siłą bezwładności, upiera się przy starych metodach walki jako jedynie 

słusznych. Okolicznośd ta nie może, oczywiście, nie hamowad bolszewizacji 

francuskiej partii komunistycznej. Stąd prawicowe niebezpieczeostwo we 

francuskiej partii komunistycznej jako aktualne niebezpieczeostwo. Stąd zadanie 

walki z prawicowym niebezpieczeostwem jako bojowe zadanie francuskiej partii 

komunistycznej. 

Kilka przykładów z historii WKP(b). Po rewolucji 1905 r. w partii naszej również 

utworzyła się „ultralewica”, grupa pod nazwą „otzowistów”, która nie potrafiła 

czy też nie chciała przystosowad się do nowych warunków walki i nie uznawała 

metody wykorzystywania legalnych możliwości (Duma, kluby robotnicze, kasy 

ubezpieczeniowe itp.). Wiadomo, że Lenin toczył zdecydowaną walkę z tą grupą 

i partii udało się wyjśd na słuszną drogę po tym, kiedy zdołała tę grupę 

przezwyciężyd. To samo mieliśmy po rewolucji 1917 roku, gdy grupa 

„ultralewicowa”3 występowała przeciwko pokojowi brzeskiemu. Wiadomo, że i 

ta grupa została rozbita przez naszą partię z Leninem na czele. 

O czym świadczą wszystkie te fakty? O tym, że zagadnienie walki z prawicą i z 

„ultralewica” należy stawiad nie w abstrakcji, lecz konkretnie, w zależności od 

sytuacji politycznej. 

Czy jest przypadkiem, że Francuzi występują na Prezydium Komitetu 

Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej z rezolucją przeciwko 

prawicowym elementom swej partii, a Niemcy z rezolucją przeciwko 

„ultralewicy”? Oczywiście, że nie jest to przypadek. Co kogo boli, ten o tym 

mówid woli. 
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Dlatego stanowisko domagające się sprawiedliwości i równomierności uderzania 

w prawicę i „ultralewicę” nie wytrzymuje krytyki. 

Właśnie dlatego proponowałbym w projekcie rezolucji o „ultralewicy” w 

Niemczech skreślid zdanie, że w niemieckiej partii komunistycznej walka 

zarówno z prawicą jak i z „ultralewicą” winna byd wzmożona w równym stopniu. 

Proponuję skreślid to zdanie z tych samych powodów, z jakich z rezolucji o 

prawicy w partii francuskiej zostały skreślone słowa o wzmożeniu walki z 

„ultralewicą”. Że z prawicą i „ultralewicą” należy walczyd zawsze i wszędzie — to 

absolutnie słuszne. W tej chwili jednak nie o to chodzi, lecz o to, jakie 

zagadnienie w obecnej sytuacji należy wysunąd na czoło, z jednej strony, we 

Francji, a z drugiej, w Niemczech. Sądzę, że we francuskiej partii komunistycznej 

należy wysuwad na czoło zagadnienie walki z prawicą, tego bowiem wymaga w 

danej chwili koniecznośd polityczna; natomiast w niemieckiej partii 

komunistycznej należy wysunąd na czoło zagadnienie walki z „ultralewicą”, 

ponieważ tego wymagają w danej chwili potrzeby polityczne niemieckiej partii 

komunistycznej. 

Jak określid pozycję grupy pośredniej w niemieckiej partii komunistycznej, grupy 

Ruth Fischer — Masłów, jeśli zagadnienie to rozpatrywad z dopiero co wy 

łuszczonego punktu widzenia? Grupa ta, moim zdaniem, osłania dyplomatycznie 

„ultralewicową” grupę Scholema. Grupa Ruth Fischer — Masłów nie solidaryzuje 

się otwarcie z grupą Scholema, czyni jednak wszystko, co w jej mocy, aby osłabid 

uderzenie partii w grupę Scholema. W ten sposób grupa Ruth Fischer — Masłów 

przeszkadza Komitetowi Centralnemu niemieckiej partii komunistycznej 

przezwyciężyd i zlikwidowad przesądy „ultralewicowe” niemieckiej partii 

komunistycznej. Dlatego niemiecka partia komunistyczna winna poprowadzid 

zdecydowaną walkę z tą grupą, z grupą Ruth Fischer — Masłów. Albo grupa 

Ruth Fischer — Masłów zostanie rozbita i wówczas partia uzyska możliwośd 

przezwyciężenia obecnego kryzysu w walce z grupą Scholema, albo niemiecka 

partia komunistyczna ulegnie dyplomatycznym wybiegom grupy Ruth Fischer — 

Masłów i wówczas walka zostanie rozstrzygnięta na korzyśd Scholema. 
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II 

 

Wydaje mi się, że Hansen głosi jakąś moralnośd klechów w sprawie 

wewnątrzpartyjnej walki ideologicznej, zupełnie nie licującą z partią 

komunistyczną. Nie jest on, jak widad, przeciwnikiem walki ideologicznej. 

Chciałby jednak prowadzid tę walkę tak, by nie powodowała żadnego 

dyskredytowania przywódców opozycji. Muszę powiedzied, że taka walka w 

ogóle nie istnieje. Muszę powiedzied, że kto zgadza się na walkę jedynie pod 

warunkiem niedopuszczenia do jakiejkolwiek kompromitacji przywódców, ten w 

istocie odrzuca możliwośd wszelkiej walki ideologicznej wewnątrz partii. Czy 

powinniśmy ujawniad błędy tych czy innych kierowników partii? Czy powinniśmy 

te błędy wyciągad na światło dzienne, aby można było wychowad masy partyjne 

na błędach kierowników? Sądzę, że powinniśmy. Sądzę, że innych dróg 

naprawienia błędów nie ma. Sądzę, że metoda zamazywania błędów jest 

metodą nie naszą. Ale wynika z tego, że walka wewnątrzpartyjna i naprawa 

błędów nie może się obejśd bez takiej czy innej kompromitacji tych czy innych 

przywódców. Jest to, byd może, smutne, ale na to nie ma rady, nie możemy 

bowiem walczyd z tym, co jest nieuniknione. 

Hansen pyta, czy w ogóle należy walczyd zarówno z „ultralewicą” jak i z prawicą. 

Oczywiście należy. Kwestia ta jest od dawien dawna rozstrzygnięta. Nie o to 

toczy się spór. Spór toczy się o to, walkę z którym niebezpieczeostwem 

powinniśmy wysunąd na czoło w dwóch różnych partiach, francuskiej i 

niemieckiej, które znajdują się obecnie w niejednakowych warunkach. Czy jest 

przypadkiem, że Francuzi wystąpili na prezydium KWMK z rezolucją przeciwko 

prawicy, a Niemcy — z rezolucją przeciwko „ultralewicy”? Może Francuzi się 

pomylili wysuwając na czoło sprawę walki przeciwko prawicy? Dlaczego w takim 

razie Hansen nie próbował wystąpid na Prezydium z kontrrezolucją o walce z 

„ultralewicą” we Francji? Może Niemcy się pomylili wysuwając na czoło walkę z 

„ultralewicą”? Dlaczegóż w takim razie Hansen i Ruth Fischer nie spróbowali 

wystąpid na Prezydium z kontrrezolucją o wysunięciu na czoło walki z prawicą? 

O cóż więc chodzi? Chodzi tu o to, że mamy do czynienia nie z abstrakcyjnym 

zagadnieniem walki z prawicą i „ultralewicą” w ogóle, lecz z konkretnym 
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zagadnieniem aktualnych zadao niemieckiej partii w chwili obecnej. A aktualne 

zadanie niemieckiej partii komunistycznej polega na tym, aby przezwyciężyd 

niebezpieczeostwo „ultralewico-we”, podobnie jak aktualne zadanie francuskiej 

partii komunistycznej polega na tym, ażeby przezwyciężyd niebezpieczeostwo 

prawicowe. 

Czym na przykład wytłumaczyd powszechnie znany fakt, że partie 

komunistyczne Anglii, Francji, Czechosłowacji posiadają już poważne punkty 

zaczepienia w ruchu zawodowym swoich krajów, utorowały już sobie drogę do 

szerokich mas klasy robotniczej i zaczynają zdobywad sobie zaufanie, jeśli nie 

większości, to znacznych rzesz klasy robotniczej, podczas gdy w Niemczech pod 

tym względem sprawy stoją wciąż jeszcze słabo? Tłumaczy się to przede 

wszystkim tym, że w niemieckiej partii komunistycznej silna jest jeszcze 

„ultralewicą”, która nadal sceptycznie odnosi się do związków zawodowych, do 

hasła jednolitego frontu, do hasła opanowania związków zawodowych. 

Powszechnie wiadomo, że „ultralewicą” jeszcze niedawno broniła hasła: 

„wystąpid ze związków zawodowych”. Wiadomo, że przeżytki tego 

antyproletariackiego hasła dotychczas jeszcze nie zostały do reszty 

przezwyciężone wśród „ultralewicy”. Jedno z dwojga: albo niemiecka partia 

komunistyczna potrafi szybko i zdecydowanie przezwyciężyd przesądy 

„ultralewicy” co do metod pracy w masach, rozbijając doszczętnie, rozbijając 

ideologicznie grupę Scholema, albo też nie potrafi tego dokonad, a wówczas 

kryzys w niemieckiej partii komunistycznej może przybrad bardzo niebezpieczny 

kierunek. 

Powiadają, że wśród „ultralewicowców” są uczciwi rewolucyjni robotnicy, 

których nie wolno i nie należy odtrącad. Całkiem słusznie. Toteż my nie 

proponujemy, aby ich odtrącad. Toteż właśnie dlatego nie wnosimy w naszym 

projekcie rezolucji żadnych propozycji odtrącenia czy wydalenia z partii 

kogokolwiek z „ultralewicowców”, a tym bardziej spośród robotników. Ale jak 

podnieśd poziom świadomości tych robotników do poziomu partii leninowskiej? 

Jak uratowad ich od tych błędnych poglądów, w jakich obecnie tkwią wskutek 

błędów i przesądów ich „ultralewicowych” przywódców? Istnieje na to tylko 

jeden sposób: to sposób politycznego dezawuowania „ultralewicowych” 

przywódców, sposób ujawniania tych „ultralewicowych” błędów, które 
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sprowadzają na manowce uczciwych rewolucyjnych robotników i które 

przeszkadzają im wydostad się na szeroki szlak. Czy w sprawach walki 

ideologicznej w partii i politycznego wychowania mas możemy pozwolid na 

zgniłą grę dyplomatyczną, na zamazywanie błędów? Nie, nie możemy. Byłoby to 

oszukiwaniem robotników. Jakież jest, w takim razie, wyjście? Wyjście jest tylko 

jedno: ujawnid błędy „ultralewicowych” przywódców i w ten sposób dopomóc 

uczciwym rewolucyjnym robotnikom w odnalezieniu słusznej drogi. 

Powiadają, że uderzenie w „ultralewicę” może spowodowad zarzut, iż niemiecka 

partia komunistyczna przesunęła się na prawo. To głupstwo, towarzysze. W roku 

1908, gdy na ogólnorosyjskiej konferencji partyjnej Lenin prowadził walkę z 

rosyjską „ułtralewicą” i rozgromił ją, znaleźli się i u nas ludzie, którzy oskarżali 

Lenina o prawicowośd, o to, że przesunął się na prawo. Jednak dziś cały świat 

wie, że Lenin miał wówczas rację, że stanowisko jego było jedynym 

rewolucyjnym stanowiskiem, a rosyjscy „ultralewicowcy”, którzy szermowali 

wówczas rewolucyjnym frazesem, byli w rzeczywistości oportunistami. 

Nie należy zapominad, że prawica i „ultralewica” — to są w gruncie rzeczy 

bliźnięta, a więc zajmują stanowisko oportunistyczne, z tą jednak różnicą, że 

prawica nie zawsze ukrywa swój oportunizm, lewica natomiast zawsze osłania 

swój oportunizm „rewolucyjnym” frazesem. Nie możemy ustalad naszej polityki 

na podstawie tego, co mogą o nas powiedzied tacy czy inni plotkarze lub 

kołtuny. Powinniśmy zdecydowanie i pewnie kroczyd swoją drogą, nie oglądając 

się na to, jaką nową plotkę mogą o nas wymyślid próżniacy. Rosjanie mają dobre 

przysłowie: „psy szczekają — karawana jedzie dalej”. Powinniśmy zapamiętad 

sobie to przysłowie, może się nam nieraz jeszcze przydad. 

Ruth Fischer powiada, że w przyszłości w niemieckiej partii komunistycznej 

powstad może, jako aktualne zagadnienie partyjne, niebezpieczeostwo 

prawicowe. To bardzo możliwe, a nawet prawdopodobne. Ale co z tego wynika? 

Ruth Fischer wyprowadza z tego dziwny wniosek, że uderzenie w „ultralewicę” 

w Niemczech, która już dziś stanowi realne niebezpieczeostwo, powinno byd 

osłabione, zaś uderzenie w prawicę, która może stad się poważnym 

niebezpieczeostwem w przyszłości, powinno byd już teraz wzmocnione. Nie 

trudno zrozumied, że takie postawienie sprawy jest nieco śmieszne i z gruntu 

niesłuszne. Do tak śmiesznego stanowiska dojśd mogła jedynie taka lawirancka 
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grupa dyplomatyzująca, jak. grupa Ruth Fischer — Masłów, która usiłuje osłabid 

walkę partii z „ułtralewicą” i w ten sposób uratowad, wyprowadzid spod 

uderzenia grupę Scholema. Na tym polega jedyny sens propozycji Ruth Fischer. 

Sądzę, że podobna pośrednia dyplomatyzująca grupa, usiłująca przymilnymi 

słówkami osłonid prawicowe elementy francuskiej partii komunistycznej, istnieje 

chyba również we Francji. Dlatego walka z pośrednimi grupami 

dyplomatyzującymi zaró\vno w niemieckiej jak i we francuskiej partii stanowi 

aktualne zagadnienie dnia. Ruth Fischer zapewnia, że przyjęcie rezolucji 

przeciwko „ultralewicy” w Niemczech może jedynie zaostrzyd sytuację wewnątrz 

partii. Mnie się zdaje, że Ruth Fischer pragnie przedłużyd trwanie kryzysu w 

niemieckiej partii komunistycznej, uczynid go przewlekłym i przekształcid go w 

kryzys chroniczny. Dlatego nie możemy pójśd drogą Ruth Fischer, mimo całej jej 

dyplomacji i przymilnych słówek o pokoju w partii. 

Sądzę, towarzysze, że w niemieckiej partii wykrystalizowały się już poważne 

elementy marksistowskie. Sądzę, że obecny trzon robotniczy niemieckiej partii 

komunistycznej jest tym właśnie marksistowskim trzonem, jaki jest niezbędny 

dla niemieckiej partii komunistycznej. Poprzed ten trzon, dopomóc mu w walce z 

wszelkimi odchyleniami, a przede wszystkim z odchyleniem „ultralewicowym” 

— oto zadanie Prezydium KWMK. Dlatego winniśmy przyjąd rezolucję przeciwko 

„ultralewicy” w Niemczech. 

„Prawda” nr 40, 

18 luty 1926 r. 

Przypisy: 

1. Mowa o głębokim kryzysie ekonomicznym i politycznym w Niemczech w 

jesieni 1923 r. W kraju rozwinął się potężny ruch rewolucyjny, rozpoczęło się 

masowe przechodzenie robotników z socjaldemokracji do partii komunistycznej. 

W Saksonii i Turyngii powstały rządy robotnicze, na porządku dziennym stanęła 

kwestia natychmiastowej organizacji Ead proletariackich i zdobycia władzy przez 

komunistów. W Hamburgu miało miejsce zbrojne powstanie robotników. Ruch 

rewolucyjny w Niemczech poniósł klęskę, w następstwie czego w kraju wzmogła 

się burżuazyjna reakcja. 



10 
 

2. Mowa tu o wojnach narodowo-wyzwoleoczych w Maroku i Syrii (lata 1925—

1926) przeciwko imperializmowi francuskiemu. Wojny te kosztowały Francję 

ponad miliard franków. 

3. Mowa tu o wrogo ustosunkowanej do partii bolszewików grupie „lewicowych 

komunistów”. (O „lewicowych komunistach” patrz „Historia WKP(b). Krótki 

kurs”, „Książka i Wiedza” 1949, str. 244—248 oraz W. I. Lenin, Dzieła, 4 wyd. 

ros., t. 27, str. 46—53, 57—62, 65—101, 293—319). 

 

 


