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Drugi Kngres Mizynarówki Kmunistycznej brawał  19 lipca  7 
sierpnia 1920 r Otwarcia Kngresu knan w Pitrgrzie nastpne 
psiezenia bywały si w Mskwie W Kngresie uczestniczył pna 200 
elegatów reprezentujących rganizacje rbtnicze 37 krajów

Na pierwszym psiezeniu Kngresu Lenin wygłsił reerat  sytuacji 
mizynarwej i  pstawwych zaaniach Mizynarówki 
Komunistycznej. Lenin na Kongresie wypwieział nieubłaganą walk 
prtunistycznym centrystwskim partim które usiłwały przeniknąd  III 
Mizynarówki i pał strej krytyce anarchsynykalistyczne tenencje i 
„lewicowe” sekciarstw w szeregu rganizacji kmunistycznych wygłsił 
reeraty i przemówienia i wziął uział w braach kmisji które rzpatrzyły 
nastpujące sprawy sytuacja mizynarwa i pstawwe zaganienia 
Mizynarówki kmunistycznej kwestia narwa i klnialna kwestia 
agrarna i warunki przyjcia  Mizynarówki Kmunistycznej Tezy Lenina 
tyczące pstawwych zaao II Kngresu Mizynarówki Kmunistycznej  
zatwierzne zstały jak uchwały Kngresu

II Kngres załżył pwaliny prgramu zasa rganizacyjnych strategii i taktyki 
Mizynarówki Kmunistycznej. 

Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 

2012 
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1 

REERTOYTUCJIMIDZYNRODOWEJI O PODSTAWOWYCH 
ZADANIACH MIDZYNRODÓWKIKOMUNITYCZNEJ

19 lipca 

( H u c  n a ! w a c j a  ! C a ł a !  a l a ! w  t a j e ! i ! k l a   c  e  ! M ów c a !
p r ó b u j e ! m ów i d  ! a l e !  k l a  k i !  r a  !  k r  y k i ! w e ! w   y  t k i c h !
j   y k a c h ! n i e ! u  t a j ą  ! Ow a c j a ! t r w a !  ł u g  ).  

Twarye! tey! w! kwetii! ptawwych! aao! Miynarówki!
Kmunitycnej! tały! publikwane! we! wytkich! jykach! jak! takie! nie!
tanwią! ne! (właca! la! twaryy! ryjkich)! ceg! ittnie! nweg! !
albwiem! w! nacnej! miere! rciągają! niektóre! ptawwe! cechy! naeg!
wiacenia! rewlucyjneg! i! nauki! naeg! ruchu! rewlucyjneg! na! wiele!
krajów!achnich!na!Eurp!Zachnią!lateg!w!reeracie!wym!atrymam!
i!niec!łużej!— jakklwiek!bie!t!tylk!krótki!ary!— na pierwej!cci!
pwierneg!mi!tematu!a!i!mianwicie!na!ytuacji!miynarwej

Ptawą! całej! ytuacji! miynarwej! tak! jak! u! ktałtwała! i! na!
becnie! ą! tunki! eknmicne! ! imperialimu! Na! pretreni! całeg! XX!
wieku! całkwicie! ! wyrany! ktałt! prybrał! tn! nwy! najwyży! i! tatni!
cebel! kapitalimu! Wycy! cywicie! wiecie! iż! najbardziej 
charakterytycną! ittną! cechą! imperialimu! tał! i! t! że! kapitał! iągnął!
grmne! rmiary! Miejce! wlnej! knkurencji! ajął! mnpl! który! prybrał!
lbrymie!rmiary!Znikma!licba!kapitalitów!łała!kupid!w!wych!rkach!
niekiey! całe! gałie! premyłu! preły! n! w! rce! wiąków! karteli!
ynykatów!trutów!mających!niera!miynarwy!charakter!Tak!wic!—
jeli! chi! ! trn! inanwą! ! praw!włanci! p! cci! ! prukcj!—
mnplici! agarnli! całe! gałie! premyłu! i! t! nie! tylk! w! pcególnych!
krajach!ale!na!całym!wiecie!Na!tym!gruncie!wyrł!nie!ptykane!tychczas 
panwanie! nikmej! licby! najwikych! banków królów! inanwych!
magnatów! inanwych! który! aktycnie! prektałcali! nawet! najbariej!
wlne! republiki!w!mnarchie! inanwe!Pre!wjną!prynawali! t!twarcie 
na!prykła!tacy!bynajmniej!nie!rewlucyjni!autrzy jak Lysis we Francji. 

To panowanie! gartki! kapitalitów! rwinł! i! w! pełni! wówca! kiey! cała!
kula!iemka!była!już!pielna!nie!tylk!w!tym!enie!że!najwiki!kapitalici!
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agarnli! rmaite!róła!urwców! i! rków!prukcji! lec! również! i!w!tym!
enie! że! akocny! tał! wtpny! piał! klnii! Okł! 40! lat! temu! był!
niec!wicej!niż!dwierd!miliara!lunci!klnialnej!pprąkwanej!eciu!
mocarstwm!kapitalitycnym!Pre!wjną!1914!rku!lund!klnii!wyniła!
już!kł!600!milinów!a!jeli!ad!takie kraje jak!Perja!Turcja!i!Chiny!które!
najwały! i! już! wtey! w! ytuacji! półklnii! t! trymamy!w! akrągleniu 
miliar! lui! który! ptawali! p! ucikiem! klnialnej! ależnci! !
najbogatszych, najbardziej cywilizowanych! i! najbariej! wlnych! krajów A 
wiam! wam! że! próc! bepreniej! paotwwej! ależnci! prawnej! a-
leżnd! klnialna! akłaa! wielrakie! tunki! ależnci! inanwej! i!
eknmicnej!akłaa!cały!łaocuch!wjen!których!a!wjny!nie!uważan!gyż!
prwaały!i!ne!ctkrd!!maakry!kiey!t!eurpejkie!i!amerykaoskie 
wjka! imperialitycne! ubrjne! w! najbariej! uknalne! naria!
nicenia! mrwały! nie! ubrjnych! bebrnnych! miekaoców! krajów!
kolonialnych. 

Z! teg! piału! całej! kuli! iemkiej! ! teg! panwania monopolu 
kapitalitycneg! ! tej!wechwłay! nikmej! licby! najwikych!banków!—
nie!wicej!niż!wóch! treci+! cterech!piciu!na!paotw! - wynikła!w! pób
nieuchronny pierwsza wojna imperialistyczna lat 1914-1918! Wjn! t!
prowadzono po to, by od nwa!pielid!cały!wiat!Wjn!prwan!p!t!
by!rtrygnąd!która!!niewielkich!grup!najwikych!paotw!— angielska czy 
niemiecka — ma!uykad!mżnd!i!praw!grabiania!gnbienia!wyykiwania!
całeg! wiata! Wiam! wam! że! wjna! rtrygnła! t! praw! na! kryd!
grupy angielkiej! I! w! wyniku! lej! wjny! mamy! be! prównania! wiksze 
atrenie! i! wytkich! precnci! kapitał! imu! Wjna! cnła! ! rau!
kł! dwierd! miliara! lunci! kuli! iemkiej! ! ytuacji! równnacnej! !
ytuacją!kln i!j!W!ytuacj!t!wtrąciła!Rj!której! lund!należy!acwad!
na!kł!130!milinów!ra!¡utr-Wgry!Niemcy!i!Bułgari!których!lund!
wyni!nie!mniej!niż!120!milinów!Dwierd!miliara! lunci!— i to w krajach, 
których! cd! jak! np! Niemcy! należy! ! krajów! najbariej! prujących!
najbariej! wiecnych! i! kulturalnych! repreentujących! p! wglem!
technicznym nowoczesny poziom rozwoju. Wojna, poprzez traktat wersalski, 
narzuciła!tym!krajm!takie!warunki!że!prujące!nary!nalały!i!w!ytuacji!
ależnci!klnialnej!ny!głu!ruiny!i!wyucia!!praw!tały!ne!bwiem!
na!kre!wielu!pkleo!krpwane!traktatem!i!ptawine!w!takiej!ytuacji, w 
jakiej!nie!najwał!i!żaen!naró!cywiliwany!Ot!bra!wiata!p!wjnie!
od razu co najmniej miliar i dwierd lunci!naje!uciku!klnialneg! jet!
przedmitem! wyyku! e! trny! betialkieg! kapitalimu! który! chełpił! i!
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umiłwaniem! pkju! i! który! kł! pidieiciu! lat! temu!miał! pewne! praw!
chełpid! i! tym! póki! wiat! nie! był! pielny! póki! nie! apanwał!
mnpl! póki! kapitalim! mógł! rwijad! i! wglnie! pkjw! be! l-
brymich!knliktów!wjennych

Teraz, po tym okresie „pokojowym”! ucik! wmógł! i! niebywale! jetemy!
wiakami! nawrtu! ! uciku! klnialneg! i! militarneg! jece! greg! niż!
awniej!Traktat!weralki!twrył!arówn!la!Niemiec!jak!i!la!wielu!paotw!
pknanych! ytuacj! w! której! pbawine! ą! ne! materialnych! mżliwci!
eknmicnej!egytencji!ytuacj!w!której!ą!ne!pbawine!welkich praw 
i!pniżne

Ile! narów! krytał! ! teg?! ¡by! pwieied! na! t! pytanie! muimy!
prypmnied! że! lund! tanów! Zjenoczonych Ameryki — jedynego kraju, 
który! na! cyt! wygrał! na! wjnie! który! prektałcił! i! całkwicie! ! kraju!
mająceg!mnótw!ługów!w!kraj!któremu!wycy!ą!łużni!— że!lund!ta!
nie! prekraca! 100! min! Lund! Japnii! kraju! który! wygrał! bar! wiele!
ptając! na! ubcu! ! knliktu! eurpejk-amerykaokieg! i! agarniając!
olbrzymi kontynent azjatycki, wynosi 50 milionów! Lund!¡nglii! kraju! który!
po Stanach Zjedncnych! ¡meryki! i! Japnii! wygrał! najwicej! iga! 50!
milinów!Jeli!amy!mające!nieużą!licb!lunci!paotwa!neutralne!które!
wbgaciły!i!w!caie!wjny!trymamy!w!akrągleniu!dwierd!miliara!ludzi. 

Ot! atem!w! głównych! aryach!bra! wiata! jaki! uktałtwał! i! p!wjnie!
imperialitycnej! Miliar! i! dwierd! lunci! ucikanych! klnii! - krajów! które!
ieli! i! żywcem! jak! Perja! Turcja! Chiny! krajów! które! tały! wyciżne! i!
epchnite! ! tanu! klnii! Najwyżej! dwierd! miliara! — t! lund! krajów!
które! achwały! wą! awną! pycj! wytkie! jenak! ppały! w! ależnd!
eknmicną!!¡meryki!i!wytkie!w!caie!wjny!najwały!i!w!ależnci!
militarnej!wjna!bwiem!garnła!cały!wiat!nie!pwliła!żanemu!paotwu!
ptad! aktycnie! neutralnym! I! mamy! wrecie! najwyżej! dwierd! miliara!
miekaoców!w!krajach!w!których!rec!jana!jeynie!górne!wartwy!jeynie!
kapitalici! krytali! na! piale! wiata! W! umie! — kł! 13/4 miliarda, co 
stanowi! całą! lund! kuli! iemkiej! Ten! bra! wiata! chciałbym! wam!
prypmnied! gyż! wytkie! ptawwe! precnci kapitalizmu, 
imperialimu! które! prwaają! ! rewlucji, wszystkie podstawowe 
precnci! w! ruchu! rbtnicym! które! prwaiły! ! niewykle! aciekłej!
walki! ! II! Miynarówką! — ! cym! mówił! twary! prewnicący! —
wytk!t!jet!wiąane!!piałem!lunci!amiekującej!kul!iemką
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Ocywicie! licby! te! ilutrują! eknmicny! bra! wiata! jeynie! w!
najgólniejych! ptawwych! aryach! I! jet! recą! naturalną! twarye!
że! na! gruncie! takieg! piału! lunci! całej! kuli! iemkiej!wyyk! twany!
pre! kapitał! inanwy! pre! mnple! kapitalitycne! wmógł! i!
wielokrotnie. 

Nie tylko kraje kolonialne i! wyciżne! ppaają! w! tan! ależnci! ale! i!
wewnątr! każeg! kraju-wycicy! rwinły! i! bariej! tre! precnci!
wszystkie sprzecznci! kapitalimu!i! atryły!Wykaż! t!pkrótce!na!kilku!
prykłaach

Wecie!ługi!paotwwe!Wiemy!że!ługi!najważniejych!paotw!eurpejkich!
wrły! w! kreie! ! 1914! ! 1920! rku! c! najmniej siedem ray! Prytc!
jece! jen! rół! eknmicne! które! nabiera! cególnie! wielkieg!
znaczenia: jest nim Keynes, angielski dyplomata, autor kiążki! „Ekonomiczne 
natptwa!pkju”!który!na!plecenie!weg!rąu!ucetnicy!w!weralkich!
rokowaniach!pkjwych!berwwał! je!bepreni!!cyt!burżuayjneg!
punktu!wienia! krk! p! krku! baał! cegółw! praw! i! jak! eknmita!
brał!uiał!w!naradach. Wysnuł!n!wniki!które!ą!bariej!wymwne!bitne!
i! pucające! niż! jakiklwiek! wniek! kmunity- rewolucjonisty, albowiem 
wnioski wysnuwa tu zdeklarowany! burżua! bewglny!wróg! blewimu! a!
bolszewizm widzi on, jako angielski mieszczuch, w potwornej, okrutnej, 
betialkiej! ptaci! Keyne! eł! ! wniku! że! w! wyniku! pkju!
weralkieg!Eurpa!i!cały!wiat!mierają!!bankructwa!Keyne!pał!i!!
ymiji! rucił! rąwi! w! twar! wją! kiążk! i! pwieiał! ppełniacie! a-
leotw! Prytc! wam! pane! pre! nieg! licby! które! gólnie! birąc!
prwaają!i!!teg!c!natpuje

Jak! uktałtwały! i! tunki! łużnice! miy! głównymi mocarstwami? 
Prelicam!unty!terlingi!na!ruble!w!łcie!pryjmując!10!rubli!w!łcie!a!unt!
szterling!I!t!c!trymujemy!tany!Zjencne!mają!aktywa!wynące!19!
miliarów!paywa!— er!Pre!wjną!były!ne!łużnikiem!¡nglii!W!reeracie!
wygłnym!na!tatnim! jeie! Kmunitycnej! Partii!Niemiec! 14! kwietnia 
1920 roku, tow. Levi łunie! wkaał! że! ptały! wa! mcartwa! które!
amielnie! wytpują! tera! w! wiecie! ¡nglia! i! ¡meryka! P! wglem!
inanwym! jeynie! ¡meryka! nalała! i! w! ytuacji! ablutnie! nieależnej!
Pre! wjną! była! łużnikiem! tera! jet! wyłącnie! wierycielem. Wszystkie 
ptałe!mcartwa!wiata!ą!łużnikami!¡nglia!nalała!i!w!takiej!ytuacji!
że!jej!aktywa!wyną!17!miliarów!paywa!— 8!miliarów!w!płwie!nalała!
i! na! już! w! ytuacji! łużnika! Pry! tym! ! jej! aktywów! traił! kł! 6!
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miliarów!które!winna!jet!Rja!Zapay!wjenne!które!w!caie!wjny!rbiła!
Rja!alica!i!w!pcet!jej!ługu!Nieawn!kiey!Krain!jak!pretawiciel 
rąu! raieckieg!Rji!miał! pbnd! rmawiad! ! Llyem!George'em na 
temat! umów! łużnicych! bitnie! wytłumacył! ucnym! i! plitykm!
prywócm! rąu! angielkieg! że! jeli! licą! również! na! wrt! ługów! t! i!
grub!mylą!¡!błą!ten!ujawnił!już!yplmata!angielki!Keyne

prawa! cywicie! plega! nie! tylk! na! tym! a! nawet w! góle! nie! na! tym! że!
ryjki! rą! rewlucyjny! nie! chce! płacad! ługów! Żaen! rą!nie!mógłby! ich!
płacid!pnieważ!ługi! t!tanwią! lichwiarki!atek!!teg!c!tał! już!
20!ray!apłacne!i!ten!am!burżua!Keyne!który!bynajmniej!nie!ympatyuje!!
rosyjskim ruchem rewolucyjnym, powiada: „Zrumiałe!że!na!ługi nie!mżna 
licyd” . 

C! i! tycy! Francji! Keyne! prytaca! licby! teg! raju! jej! aktywa!wyną!
try! i! pół!miliara! a! paywa!— ieid! i! pół! ¡! chi! ! kraj! ! którym! ami!
Francui! mówili! że! jet! n! lichwiarem! całeg! wiata! jeg! „cnci”
bwiem! były! grmne! grabież! klnialna! i! inanwa! która! prypryła!mu!
lbrymieg! kapitału! umżliwiła! mu! uielanie! pżycek! igających! wielu!
miliarów! właca!Rji! Pżycki! te!pryniły!lbrymi!chó! I!mimo to, 
mim!wycitwa!Francja!nalała!i!w!ytuacji!łużnika

Jen!!burżuayjnych!róeł!amerykaokich!które!prytaca!twary!Braun!
kmunita!w! wej! kiążce! „Kt! pwinien!płacid! ługi!wjenne?” (Lipsk 1920), 
krela! tunek! ługów! ! majątku! narweg! w! natpujący! pób! w!
krajach! wycikich! w! ¡nglii! i! we! Francji! ługi! wyną! pna! 50%! całeg!
majątku! narweg! Jeli! chi o Włchy! prcent! ten!wyni! 60—70! jeli!
chi! ! Rj!— 90! na! jenak! jak!wiecie! ługi! te! nie! niepkją! gyż!my!
wceniej! trch!niż!ukaała! i! kiążka!Keynea!plimy! a! jeg!wpaniałą!
raą!anulwalimy!wytkie ługi.  ( B u r z l i w e  o k l a s k i ) .  

Keyne!ujawnia! tylk! pry! tym! wykłe! iliterkie! iwactw! raąc! anulwad!
wytkie! ługi! pwiaa! że! Francja! cywicie! tylk! wygra! na! tym! że! ¡nglia!
cywicie! traci! niebyt! wiele! gyż! ! Rji! tak! cy! inacej! nic! i! nie! a!
ciągnąd! ¡meryka! traci! prąnie! Keyne! licy! jenak! na! amerykaoką!
„wpaniałmylnd”!G!!teg!nie!gimy!i!!pgląami!Keynesa i innych 
miecaokich!pacyitów!ąimy!że!p!t!by!ługi!tały!anulwane!bą!
muieli!pcekad!na!c!inneg i ppracwad!w!jakim!innym!kierunku!nie!a!
licyd!na!„wpaniałmylnd” panów!kapitalitów
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Ta!gard!licb!wkauje!że!wjna!imperialistyczna stworyła!również!la!krajów-
wyciców! ytuacj! nie! ! nieienia! Wkauje! na! t! także! grmna!
niewpółmiernd! miy! płacą! rbcą! a! wrłem! cen! Najwyża! Raa!
Ekonomiczna, która jet! intytucją! brniącą! burżuayjneg!prąku!na! całym
wiecie!pre!naratającą!rewlucją!pryjła!8!marca!bieżąceg!rku!relucj!
która! kocy! i! wewanim! ! prąku! pracwitci! i! cnci!
cywicie! akłaając! że! rbtnicy! ptaną! niewlnikami! kapitału! Owa!
Najwyża! Maa! Eknmicna! rgan! En! len! ty! rgan! kapitalitów! całeg!
wiata!knała nastpującego podsumowania. 

Ceny!żywnci!wrły!w!tanach!Zjencnych!¡meryki!precitnie!!120%!a!
płaca! rbca!wrła! tam tylko o 100%. W Anglii — żywnd! ! 170%! płaca!
robocza o 130%. We Francji!ceny!żywnci!— !300%!płaca!rbca!!200%!W!
Japonii — żywnd!!130%!płaca!rbca!!60% (zestawiam liczby podane przez 
tw! Brauna!w! jeg! wyżej! wymieninej! brure! ! licbami! Najwyżej! Ray!
Eknmicnej!acerpnitymi!!gaety!„Times”1 z 10 marca 1920 roku). 

Rec! jana! że! w! pbnej! ytuacji! nieunikniny! jet! wrt! wburenia!
rbtników! wrt! rewlucyjnych! natrjów! i! iei! wrt! żywiłwych!
trajków!mawych!Płżenie! rbtników!taje! i!bwiem!nie!! nieienia!
Robotnicy przeknują!i!na!ptawie!wiacenia!że!kapitalici!wbgacili!
i! niemiernie! na! wjnie! i! walają! wyatki! i! ługi! na! barki! rbtników!
Nieawn!telegra!niół!że!¡meryka!chce!wyład!!na!!Rji!jece!500!
kmunitów!aby!pbyd!i!„szkodliwych agitatrów”. 

Gyby! nawet! ¡meryka! wyłała! ! na! nie! 500! lec! 500! 000! „agitatrów”
ryjkich! amerykaokich! japoskich i francuskich, to sprawa nie ulegnie 
zmianie, pozostanie bowiem wa!niewpółmiernd!cen!!którą!nie!mgą!bie!
praid!¡!nie!mgą!bie!praid!lateg!że!włand!prywatna!jet!u!nich!
najsurowiej chroniona, jest „wita”! O! tym! nie! należy! apminad! gyż!
włand! prywatna!wyykiwacy! tała! nieina! jeynie w Rosji. Kapitalici!
nie!mgą! bie! praid! ! wą! niewpółmierncią! cen! a! rbtnicy! nie! ą!w!
tanie!wyżyd!!awnej!płacy!rbcej!Preciwk!tej!plae!żane!tar!mety!
nic! nie! iałają! ani! pcególne! trajki! ani! walka! parlamentarna, ani 
głwanie! nic! nie! mgą! iaład! gyż! „włand! prywatna! jet! wita”, a 
kapitalici!nagrmaili!takie!wierytelnci!że!cały!wiat!jet!ujarminy!pre!
gartk lui!a!tymcaem!warunki!życia!rbtników!tają!i!cra!bariej!nie!
do zniesienia. Nie ma inneg! wyjcia! próc! likwiwania! „włanci!
prywatnej” wyzyskiwaczy. 
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Twary!Łapioki!w!wej!brure!„Anglia a rewolucja!wiatwa” — !której!
nasze pismo „Wietnik! Narng! Kmiariala! Intrannych! ieł”
publikwał! w! lutym! 1920! rku! cenne! wyjątki! — wkauje! że! ceny! ek-
prtwe!wgla! ą! w! ¡nglii! wa! ray! wyże! niż! prewiywały! icjalne! ery!
premyłwe

W Lancashire ł!!teg!że!wrt!wartci!akcji!iągnął!400%!chy!
banków!wyną!minimum! 40— 50%! pry! cym! należy! jece! anacyd! że!
pry!krelaniu!chów!banków!wycy!machery!bankwi!umieją!lwią!cd!
chów! ukrywad! w! ten! pób! że! nie! naywa! i! teg! chem! lec!
ukrywa i p ptacią!premii! tantiem! itp!Tak!wic!również! tutaj!beprne!
fakty ekonomiczne dową!że!bgactwa!nikmej!gartki!lui!niewiargnie!
wrły! niebywały! bytek! prekraca! welkie! granice! a! jencenie! na!
klay!rbtnicej!wciąż!i!wmaga!W!cególnci!należy!wkaad! jece!na!
t! klicnd! którą! nawycaj! bitnie! pkrelił! tow. Levi w! wyżej!
wpmnianym! reeracie! jet! nią! miana!wartci! pieniy! Pieniąe! traciły!
wie! na! wartci! wkutek! ługów! emiji! pieniy! papierwych! it! T!
am! rół! burżuayjne! które! już! wymieniłem! mianwicie! wiacenie!
Najwyżej! Ray! Eknmicnej! ! 8! marca! 1920! rku! prytaca! blicenie! !
któreg!wynika! że!wartd!pieniąa!w!¡nglii!— w!prównaniu! !larem!—
zmalała! w! prybliżeniu! ! jeną! trecią! we! Francji! i! we! Włszech — o dwie 
trzecie, a w Niemczech dochodzi do 96%.  

Fakt!ten!wiacy!!tym!że!„mechanika” wiatwej!gparki!kapitalitycnej!
całkwicie!i!rpaa!tunki!hanlwe!na!których!piera!i!w!warunkach!
kapitalimu! bywanie! urwców! i! byt! pruktów! nie! mgą! byd! łużej!
utrymywane! nie! mgą! ne byd! łużej! utrymywane! włanie! lateg! że!
wkutek! miany! wartci! pieniy! wiele! krajów! pprąkwanych! jet!
jednemu krajwi!Najbgaty!nawet!kraj!nie!ma!mżliwci!egytwania, nie 
ma! mżliwci! prwaenia! hanlu! nie! mże! bwiem! preawad! swoich 
pruktów!nie!mże!trymywad!urwców

W! ten! pób! pwtaje! ytuacja! że! ¡meryka! najbgaty! kraj! któremu!
pprąkwane! ą! wytkie! kraje! nie! mże! kupwad! ani! preawad! I!
tenże! Keyne! który! preeł! pre! gieo! i! w! rkwao! weralkich, musi 
unad! t! niemżnd! mim! że! jet! bewglnie! ecywany! brnid!
kapitalimu!mim!całej!wjej!nienawici!!blewimu!Nawiam!mówiąc!
nie! ą! aby! jakaklwiek! ewa! kmunitycna! lub! w! góle! rewlucyjna!
mgła!p!wglem!wej!iły!równad i!!tymi!trnicami!kiążki Keynesa, na 
których! kreli! n! bra! Wilna! i! „wilsonizmu” w! praktyce! Wiln! był!
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bżycem!miecuchów!i!pacyitów!w!raju!Keynea!i!wielu!bhaterów!II!
Miynarówki! (a! nawet!Miynarówki! „wa! i! pół”)! który! błgławili!
„14! punktów” i pisali nawet „uczone” kiążki! ! „korzeniach” polityki Wilsona, 
żywiąc! naiej! że!Wiln!uratuje! „pkój! płecny”, pogodzi wyzyskiwaczy z 
wyykiwanymi! urecywitni! rermy! płecne! Keyne! ujawnił! w! pób!
cywity!że!Wiln!kaał!i!prtackiem!i!że!wytkie!te!łuenia!rwiały!
i! całkwicie! już! pry! pierwym! etkniciu! i! ! trewą! wyrachwaną!
kupiecką!plityką! kapitału! repreentwaną!pre! panów!Clemenceau! i! Llya!
Gerge'a! May! rbtnice! wią! tera cra! wyraniej! ! wiacenia!
właneg! życia! a! uceni! peanci!mgliby!wiied! nawet! ! kiążki! Keynea! że!
„korzenie” polityki Wilsona sprowaały! i! jeynie! ! głupty! klechy! !
rbnmiecaokieg!raeu!!całkwiteg!nierumienia!walki!kla. 

Wkutek! teg!wytkieg!całkwicie!nieuchrnnie! i!naturalnie!pwtają!wie!
ytuacje! wa! aanice! tany! Z! jenej! trny! na! i! ruina! ma! wrły!
niełychanie!i!t!głównie!w!nieieniu!!1 1/4 miliara!lui!tn!!70%!całej!
lunci! wiata!tycy! t!krajów!klnialnych! ależnych!w!których! lund!
jet!wyuta!!praw!krajów!na!które!„wydano mandat” bandytom finansowym. 
A o- próc! teg!niewl!krajów!wyciżnych!uankcjnwał! traktat!weralki!
ra!tajne!traktaty!tycące!Rji!mające!c!prawa!niekiey!taką!amą!realną!
moc jak papierki!na!których!napian!że!jetemy!winni!tyle!a!tyle!miliarów!
Mamy! tu! pierwy! w! iejach! wiata! wypaek! prawneg! uankcjnwania!
grabieży! niewli! ależnci! ny! i! głu!w!nieieniu! ! jeneg! i! dwierd!
miliarda ludzi. 

Z!rugiej!a!trny!w!każym!!krajów!które!tały!i!wierycielami!rbtnicy!
naleli! i!w!ytuacji!nie!!nieienia!Wjna!prwaiła!!niełychaneg!
zaostrzenia! i! wytkich! precnci! kapitalimu! — i to stanowi! rół
nawycaj! głbkieg!wmagająceg! i! ermentu rewolucyjnego; albowiem 
na wojnie ludzie podporąkwani! byli! ycyplinie!wjkwej! rucn! ich! na!
mierd!lub!wiiała!na!nimi!grba!natychmiatweg!ąu!wjenneg!Warunki!
wjny!nie!awały!mżnci!pryjrenia!i!eknmicnej!recywitci!Piare!
peci!kler!cała!praa!— ajmwali!i!wyłącnie!prawą!glryfikowania wojny. 
Tera! kiey! wjna! i! kocyła! acł! i! emakwanie! Zemakwany!
tał! imperialim!niemiecki z jego pokojem w Brzeciu! Litewkim!Zemak-
wany!tał!pkój!weralki!który!miał!byd!wycitwem!imperialimu!a!kaał!
i! jeg! klką! Prykła! Keynea! wi!miy! innymi! że! ieiątki! i! etki!
tyicy!lui!pró!rbnej!burżuaji!pró!inteligentów!pró!p prostu 
chd! trch! rgarnitych!wyktałcnych! lui!w! Eurpie! i! ¡meryce!muiały!
pójd! rgą! jaką! peł! Keyne! który! pał! i! ! ymiji! i! rucił! wjemu!
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rąwi!w!twar!kiążk!emakującą!ten!rą!Keyne!pkaał!c!i!ieje! i!
bie! i!iał!w! wiamci! tyicy! i! etek! tyicy! lui! kiey! rumieją!
ni! że!wytkie! tyray! ! „wjnie! w! imi!wlnci” itp! były! jenym!wielkim 
utwem!że!w!reultacie!wbgaciła!i!jeynie!nienacna!gartka!reta!a!
uległa!ruinie!i!tała!i!w!jarm!Precież!burżua!Keyne!pwiaa!że!¡nglicy!
la! ratwania! weg! życia! la! ratwania! angielkiej! gparki! muą!
prwaid!!teg!aby!miy!Niemcami!i!Rją!prywrócne!tały!wlne!
tunki!hanlwe!W! jakiż!pób!mżna!!teg!prwaid?!Przez anulo-
wanie! wytkich! ługów! jak! t! prpnuje! Keyne! Nie! jet! t! kncepcja!
jeneg!tylk!ucneg!eknmity!Keynea!!tej!kncepcji!chą!i!ją!
miliny! ¡! miliny! lui! łyą! że! burżuayjni! eknmici! mówią! iż! nie! ma!
inneg! wyjcia! próc! anulwania! ługów! a! wic! — powiaają! burżuayjni!
eknmici! — „preklci! niech! bą! blewicy” (który! anulwali! ługi)!
zaapelujmy do „wspaniałmylnci” Ameryki!! — ą!że!takim!eknmistom 
prwaącym! agitacj! na! rec! blewimu! należałby w imieniu zjazdu 
Miynarówki!Kmunitycnej!pład!are!ikcynny

Jeli! ! jenej! trny! eknmicne! płżenie!ma! tał! i! nie! ! nieienia!
jeli! ! rugiej! trny! w! łnie! nikmej!mniejci! wechptżnych! krajów-
wyciców! rpcął! i! i! wmaga! rkła! któreg! bra!maluje! Keynes, to 
wiimy!jak!na!łni!włanie!naratanie!bywu!warunków!rewlucji!wiatwej

Mamy! tera! pre! cyma! niec! pełniejy! bra! całeg! wiata! Wiemy! c!
naca!la! jeneg! i! dwierci!miliara! lui! którym!narucn!niemżliwe!!
zniesienia warunki! życia! ta! ależnd!!gartki!bgacy! Z!rugiej! a! trny, 
kiey! uracn! nary! traktatem! Ligi! Narów! — traktatem! w! którym!
wiaca! na! że! płżyła! kre! wjnm! i! ! tej! chwili! nie! pwli! nikmu!
naruad pokoju — kiey! ów! traktat! jak! tatnia! naieja! ma! pracujących!
całeg! wiata!weł!w! życie!kaał! i! t!la!na!lbrymim!wycitwem!
Zanim!traktat!weł!w!życie!mówin!takieg!kraju!jak!Niemcy!nie!mżna!nie!
pprąkwad! pecjalnym! warunkm! kiey! biemy! mieli! traktat!
bacycie! jak! t! i! bre! ułży! Kiey! a! traktat! tał! publikwany!
zaciekli przeciwnicy bolszewizmu muieli! i! g! wyrec! Kiey! traktat! acął!
wchid! w! życie! kaał! i! że! nielicnej! grupie! najbgatych! krajów! tej!
„wielkiej!cwórce” — Clemenceau, Lloydowi George'owi, Orlando i Wilsonowi —
pwiern! ukłaanie! nwych! tunków! Kiey! pucn! w! ruch! machin!
traktatu, doprowaiła!na!!upełneg!rkłau

Wiielimy! t! na! prykłaie! wjen! preciwk! Rji! łaba! rujnwana!
gnbina! Rja! najbariej! acany! kraj! walcy! preciwk! wytkim!
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narodom, przeciwko sojuwi! bgatych! ptżnych! mcartw! które! panują!
na!całym!wiatem!— i!wychi!!tej!walki!jak!wycica!Nie!bylimy!w!tanie!
przeciwtawid! chdby! jak! tak! równrnej! iły! a! precież! kaalimy! i!
wycicami! laceg?! lateg! że! nie! był! miy! nimi! ani! lau! jenci!
lateg!że!jen!mcartw!iałał!preciwk!drugiemu. Francja!chciała żeby
Rja!apłaciła jej ługi!i!żeby!była!grną!iłą!kierwaną!preciwk!Niemcm!
¡nglia!chciała!piału!Rji!¡nglia!uiłwała!agarnąd!bakijką!rp!natwą!i!
awred! ukła! ! paotwami! które! granicą! ! Rją! Wró! icjalnych!
kumentów! angielkich! iguruje! kiążka! w! której! ! nawycajną! krupulat-
ncią!wylica!i!wytkie!paotwa!(nalicn!ich!14) które!biecały!jakie!pół!
rku! temu! w! gruniu! 1919! r! że! bą! Mkw! i! Pitrgró! Na! tych!
paotwach! ¡nglia! buwała! wją! plityk! uielała! im! wielmilinwych 
pżycek Teraz jednak wszystkie te rachuby poniosły!iak!i!wytkie!pżycki!
wiły!w!łeb

Ot!ytuacja! jaką!twryła!Liga!Narów!Każy!ieo! itnienia! teg!traktatu!
jet!najlepą!agitacją!na!rec!blewimu!Najptżnieji!bwiem!wlennicy!
kapitalistycznego „prąku” ają! wy! że! w! każej! prawie! ptawiają!
bie!nawajem!ng!Wkół!piału!Turcji! Perji!Meptamii! i! Chin! tcy!
i!ażarta!walka!miy!Japnią!¡nglią!¡meryką!i!Francją!W!burżuayjnej!pra-
ie! tych! krajów! ri! i! ! najbariej! wciekłych! napaci! ! yących!
nienawicią! wytąpieo! preciwk! wim! „kolegom” a! t! że! ci! wyrywają! im!
byc!pre!na! Jetemy!wiakami!całkwiteg!rkłau!wró!kierw-
nicych! er! tej! nikmej!gartki!najbgatych!krajów! Jeen! i! dwierd!miliarda 
lui! nie! mże! żyd! w! takim! jarmie! jakie! chce! im! narucid! „prujący” i 
cywilizowany kapitalim! a! tanwią! ni! precież! 70%! lunci! kuli! iemskiej. 
Znikma!a!gartka!najbgatych!mcartw!¡nglia!¡meryka!Japnia!(Japnia!
miała! mżnd! grabiania! wchnich! ajatyckich! krajów! ale! be! pparcia!
inneg! kraju! nie! mże! na! mied! żanej! amielnej! iły! inanwej i 
militarnej), te 2—3! kraje! nie! ą! w! tanie! ułżyd! tunków! eknmicnych! i!
kierują!wą!plityk!ku!trpewaniu polityki współucetników!i!partnerów!!
Ligi Narów! Z! leg! ri! i! kryy! wiatwy! I! te! eknmicne! krenie!
kryyu! ą! ptawwą! prycyną! teg! że! Miynarówka! Kmunitycna!
ni!wpaniałe!ukcey

Twarye! limy! tera! ! aganienia! kryyu! rewlucyjnego jako 
podstawy naszego rewolucyjnego działania! I! tu! należy! pree! wytkim!
wrócid! uwag! na! wa! rpwechnine! bły! Z! jenej! trny! burżuayjni!
ekonmici!pretawiają! ten!kryy! jak!wykłe! „akłócenie!pkju”!weług!
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wyukaneg! wyrażenia! ¡nglików! Z! rugiej! trny! rewlucjnici! uiłują!
niekiey!wied!że!!kryyu!nie!ma!ablutnie!wyjcia

Jet! t! błą! Nie! ma! ytuacji! ablutnie! be! wyjcia! burżuaja! ptpuje! jak!
rapieżca! który! ruchwalił! i! i! tracił! głw! ppełnia! głuptwo za 
głuptwem! atrając! ytuacj! prypieając! właną! gub! Wytk! t
prawa!Nie!mżna!jenak!„uwnid”!że!burżuaja!nie!ma!ablutnie!żanej!
mżliwci! tumanienia! pewnej! mniejci! ma! wyykiwanych! jakimi!
nikmymi! utptwami! że! nie! ma!mżliwci! ławienia! jakieg! ruchu! lub!
pwtania! pewnej! cci! ma! ucikanych! i! wyykiwanych! Próba!
„udowodnienia” !góry!że!wyjcia!„absolutnie” nie!ma!byłaby!ccą!peanterią!
alb!abawą!w!pjcia!i!łówka!Recywitym!„dowodem” w tej i w podobnych 
prawach! mże! byd! tylk! praktyka! Utrój! burżuayjny! preżywa! na! całym!
wiecie! najwiky! kryy! rewlucyjny! Treba! żeby! partie! rewlucyjne!
„wiły” teraz w praktyce! że! ą! tatecnie! wiame! rganiwane!
wiązane z masami wyzyskiwanymi!że!mają!d!ecywania!i!umiejtnci!
by!wykrytad!ten!kryy!w!celu!pmylnej!wycikiej!rewlucji

Głównie! w! celu! prygtwania! teg! „dowodu” zebralimy! i! włanie! na!
becnym!kngreie!Miynarówki!Kmunitycnej

Za!prykła!teg!jak!bar!prtunim!panuje!jece!wró!partii!pragnących!
pryłącyd! i! ! III!Miynarówki! jak! bar!iałalnd! niektórych!partii!
nie!wiąże!i!jece!!prygtwywaniem!rewlucyjnej!klay!!wykorzystania 
kryzysu rewolucyjnego — niech!płuży!prywóca!angielkiej!Nieależnej!Partii!
Pracy Ramsay MacDonal!W!wej!kiążce!„Parlament a rewolucja”!pwic-
nej! włanie! tym! aanicym! aganienim! które! i! na! becnie! abrbują!
Macnal!piuje!tan!recy!mniej!wicej!w!uchu!burżuayjnych!pacyitów!
Prynaje! n! że!mamy! kryy! rewlucyjny! że! natrje! rewlucyjne!wmagają!
i! że! may! rbtnice! ympatyują! ! właą! raiecką! i! ! yktaturą!
prletariatu!(auważcie!mwa!!¡nglii)!że!yktatura!prletariatu!jet!lepa!niż!
obecna dyktatura!angielkiej!burżuaji

¡le! Macnal! ptaje! na! wkr! burżuayjnym! pacyitą! i! ugwcem!
rbnym!burżua!marącym!!rąie!pnaklawym!Macnal!unaje!walk!
klawą! jeynie! jak! „fakt opisowy”! pbnie! jak! wycy! łgare! ici! i!
pedanci burżuaji!Macnal! pmija!milceniem! wiacenie! Kiereokieg!
ra! mienewików! i! eerwców! w! Rji! (akie! am! wiacenie! Wgier!
Niemiec! it! tycące! utwrenia! „demokratycznego” i rzekomo 
pnaklaweg! rąu! wją!parti! i! tych! rbtników!których!niecciem 
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jet! t! że! uważają! leg! burżua! a! cjalit! i! leg! ilitra! a! prywóc! —
Macnal! uypia! łwami! „Wiemy! że! t! *tj! kryy! rewlucyjny! erment!
rewlucyjny+!minie!upki!i”. Wojna — powiada — nieuchronnie wywłała!
kryzys, ale!p!wjnie!chciażby!nawet!nie!!rau!„wytk!i!upki”! 

I! pie! t! cłwiek! który! jet! prywócą! partii! pragnącej! prytąpid! ! III!
Miynarówki! Mamy! tu! rakie! w! wej! cerci! i! tym! cennieje!
ujawnienie tego, co zauważyd!mżna!równie!ct!w!kierwnictwie!rancukiej!
partii! cjalitycnej! i! niemieckiej! nieależnej! cjalemokratycznej partii, a 
mianwicie! nie! tylk! brak! umiejtnci! ale! i! brak! chci! by! w! rewlucyjnym!
sensie wykorzytad! kryy! rewlucyjny! cyli! innymi! łwy! arówn! brak!
umiejtnci! jak! i! brak! chci! by! w! pób! recywicie rewolucyjny 
prygtwywad!parti!i!kla!!yktatury!prletariatu

Jet!!główne!ł!prejawiające!i!u!bar!bar!wielu!partii!prucających!
i! II! Miynarówk! I! włanie! lateg! w! teach! które! pretawiłem!
becnemu! kngrewi! atrymuj! i! pree! wytkim! na! mżliwie! jak!
najbariej! knkretnym! i! kłanym! kreleniu! aao! związanych z 
przygotowaniem do dyktatury proletariatu. 

Jece! jeen! prykła! Nieawn! publikwan! nwą! kiążk! preciwk!
blewimwi!W!Eurpie!i!¡meryce!ukauje!i!tera!nawycaj!wiele!kiążek!
teg! raju! a! im! wicej! ukauje! i! kiążek! preciwk! blewimwi! tym!
ilniej! i! ybciej!wratają!w!maach! ympatie!!blewimu!Mam!na!myli!
kiążk! Ottna! Bauera! „Bolszewizm czy socjaldemokracja?” Pokazano w niej 
Niemcm!w!pób!pgląwy!cym!jet!mienewim!któreg!haniebną!rl!
w rewolucji rosyjskiej dostatecznie zrozumieli robotnicy wszystkich!krajów!Ott!
Bauer! napiał! na!wkr!mienewicki! pamlet! jakklwiek! ukrył! we! ympatie!
!mienewimu! ¡le! w! Eurpie! i! ¡meryce! należy! becnie! w! erej! kali! i!
bariej! kłanie! wyjanid! cym! jet! mienszewizm, jest to bowiem pjcie!
gatunkowe, obejmujące!wytkie!rekm!cjalitycne!cjalemkratycne!
itp!kierunki!wrgie!blewimwi!la!na!Rjan!byłby!recą!nuną!piad!
dla Europy o tym, czym jest mienszewim!Ott!Bauer!pkaał!t!recywicie!w!
wej! kiążce! ! góry! wic! ikujemy burżuayjnym! i! prtunitycnym
wyawcm! który! bą! t! kiążk! wyawad! i! prekłaad! ją! na! różne! jyki!
Kiążka! Bauera! bie! pżytecnym! jakklwiek! witym! uupełnieniem! !
prcników! kmunimu!Wecie! wlny! paragra! wlny!wywó!Ottna 
Bauera!i!wykażcie!na!cym!plega!tu!mienewim!inie!tkwią!tutaj!krenie!
pgląów! prwaących! ! praktyki! rajców! cjalimu! pryjaciół!
Kiereokieg! cheiemanna! it!— t! aanie! które! ! pżytkiem! i! ! pw-
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eniem! mżna! bie! awad! na! „egzaminach” w celu sprawdzenia, czy 
prywjn! bie! kmunim! Jeli! nie! umiecie! rwiąad! teg! aania! nie!
jetecie! jece!kmunitą! i!bie! lepiej! jeli!nie!wtąpicie!!partii!kmuni-
stycznej. (Ok) a s k i). 

Gałą!itt!pgląów!wiatweg!prtunimu!Ott!Bauer!wyraił!wpaniale!w!
jenym!aniu!a!które!— gybymy!mieli!w!Wieniu!mżliwd!wbneg!
wyawania! rprąeo! — pwinni! bymy! ptawid! mu! pmnik! a! życia!
Zatwanie!premcy!w!walce!klawej!wpółcenych demokracji — rekł!
O. Bauer — byłby „premcą!wbec!cjalnych!cynników!iły”. 

twiericie! apewne! że! brmi! t! iwnie! i! nierumiale?! Ot! prykła! !
czego doprowadzono marksizm, do jakiej wulgaryzacji mżna prwaid!
najbariej! rewlucyjną! teri! i! prawid! by! tawała! na! w! bronie 
wyzyskiwaczy. Trzeba tylko niemieckiej odmiany filisterstwa, a otrzymacie 
„teri”! która! głi! że! „socjalne czynniki! iły” — t! licebnd! tpieo!
zorganizowania, miejce!w!prceie! prukcji! i! piału! aktywnd!wyktał-
cenie!Jeli!parbek!na!wi!rbtnik!w!miecie!tuje!rewlucyjną!premc!w!
stosunku do obszarnika i kapitalisty, to nie jest to bynajmniej dyktatura 
prletariatu! t!nie! jet! t!bynajmniej!premc!wbec!wyykiwacy! i!ciemi-
ców!luu!Nic!pbneg!Jet!t!„przemoc wobec socjalnych!cynników!iły”. 

Byd!mże! iż! prytcny! pree!mnie! prykła!wypał! niec! humrytycnie!
Itta!wpółceneg!prtunimu!jet!już!taka!że!jeg!walka!!blewimem!
prektałca!i!w!humrytyk!Wciągnąd!kla!rbtnicą!wytk!c!jet w 
niej!myląceg!!uiału!w!walce!miy!midzynarodowym mienszewizmem 
(Macnalów! O! Bauerów! i! ki)! a! blewimem! — to rzecz dla Europy i 
¡meryki!najbariej!pżytecna!najbariej!paląca

W! tym! miejcu! muimy! ptawid! pytanie! cym! tłumaczy i! trwałd!
pbnych! kierunków! w! Eurpie! i! laczego oportunizm ten jest w Europie 
Zachniej!ilniejy!niż!u!na!P!prtu!lateg!że!prujące!kraje!twryły!i!
twrą! wą! kultur! iki!mżliwci! życia! ktem!miliarda uciskanych ludzi. 
Dlatego, że! kapitalici! tych! krajów! trymują! ! wiele! wicej! niż! mgliby!
trymad!w!ptaci!yku!!grabiania!rbtników!właneg!kraju

Pre! wjną! acwan! że! trem! najbgatym! krajm! — Anglii, Francji i 
Niemcom — am!tylk!wywó!kapitału!a!granic!nie!licąc!innych!chów!
przynosi rocznie 8—10!miliarów!ranków
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Rec!jana!że!!tej!łanej!umy!mżna!rucid!chciażby!pół!miliara!jak!chłap!
prywócm!rbtnicym!arytkracji!rbtnicej!wyad!na!wytkie!raje!
przekuptwa!I!cała!rec!prwaa!i!włanie!!prekuptwa!Rbi!i!t!na!
tyiące! najrmaitych! pbów! pre! pnenie! kultury! w! najwikych!
rkach! pre! twrenie! intytucji! wiatwych! pre! twrenie! tyicy!
paek!la!prywóców!ruchu!półielceg!la!prywóców!trae-uninów!
la! prywóców! parlamentarnych! ¡le! ieje! i! tak! wie! gie! panują!
wpółcene! cywiliwane! tunki! kapitalitycne! Otóż! te! miliary! yku!
nawycajneg! tanwią! eknmicną! ptaw! na! której! utrymuje! i!
oportunizm w ruchu robotniczym. W Ameryce, w Anglii, we Francji mamy do 
cynienia! ! ! wiele! wiką! nieutpliwcią! prtunitycnych! prywóców!
górnych!wartw!klay!rbtnicej!arytkracji!rbtnicej!tawiają!ni!ilniejy!
pór!ruchowi komunistycznemu. Dlatego też!muimy!byd!prygtwani!na!t!że!
wylecenie!partii!rbtnicych!Eurpy!i!¡meryki!!tej!chrby!bie!trunieje!
niż! u! na! Wiemy! że! ! cau! utwrenia! III! Miynarówki! niein!
ogromne sukcesy w dziedzinie leczenia tej choroby, lecz do zdecydowanego 
akocenia! jece! nie! limy! cycanie! partii! rbtnicych!
rewlucyjnych! partii! prletariatu! na! całym! wiecie! !wpływów! burżuaji! !
prtunitów! najujących! i! w! tych! partiach! nie! tał! jece! bynajmniej!
akocne

Nie!b!atrymywał!i!na!tym!jak!pwinnimy!knkretnie!t!rbid!Mówi!
i! ! tym! w!mich! teach! które! tały! publikwane! Mim! aaniem! jet!
wkaad! tutaj na! głbk! igające! krenie! eknmicne! teg! jawika!
Chrba! ta! tała! i!prewlekła! jej! lecenie!preciągnł! i!na!kre!łuży!
niż! mgli! prypucad! ptymici! Oprtunim! — t! na! główny! wróg!
Oprtunim! wró! górnych! wartw! ruchu! rbtniceg! — to socjalizm nie 
prletariacki!lec!burżuayjny!Jet!recą!wieiną!w!praktyce!że!iałace!
ruchu!rbtniceg!który! repreentują!kierunek!prtunitycny!ą! lepymi!
brocami! burżuaji! niż! ami! burżua! Gyby! nie! kierwali! ni! rbtnikami, 
burżuaja! nie! łałaby! i! utrymad! wiacą! ! tym! nie! tylk! ieje! reżimu!
Kiereokieg! w! Rji! wiacy! ! tym! również! emkratycna! republika! w!
Niemcech! ! jej! cjalemkratycnym! rąem! na! cele! wiacy! ! tym!
tunek!¡lberta! Thmaa!!właneg! rąu!burżuayjneg! wiacy! ! tym!
analgicne! wiacenie! w! ¡nglii! i! tanach Zjednoczonych. Tutaj jest nasz 
główny!wróg!i!na!tym!wrgiem!muimy!nied!wycitw!Pwinnimy!pu-
cid! kngre! ! niełmnym! ptanwieniem! prwaenia! tej! walki! we!
wytkich!partiach!!koca!Ot!główne!adanie. 
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W! prównaniu! ! tym! aaniem! naprawienie! błów! „lewicowego” nurtu w 
kmunimie! bie! aaniem! łatwym! W! wielu! krajach! aje! i! trec!
antyparlamentarym! który! w! mniejym! tpniu! wnny! jet! pre! wy-
chców! ! eregów! rbnmiecaotwa! niż! ptrymują! g! niektóre!
prujące! iały! prletariatu! ! nienawici! ! tareg! parlamentarymu! !
uaaninej! łunej! nieuchrnnie! rącej! i! nienawici! ! ptpwania!
iałacy! parlamentarnych! w! ¡nglii! we! Francji! we! Włszech, we wszystkich 
krajach! Miynarówka! Kmunitycna! pwinna! uielid! wytycnych, 
pwinna! apnad! twaryy! bliżej! kłaniej! ! wiaceniem! Rji! e!
znaczeniem prawdziwie proletariackiej partii politycznej! Naa! praca! plegad!
bie! na! rwiąaniu! teg! aania! I! walka! ! tymi! błami! ruchu!
proletariackiego, z tymi niedomaganiami!bie!tyiąc!ray!łatwieja!niż!walka!!
wą! burżuają! która!w! atach! rermitów!wchi!w! kła! tarych! partii! II!
Miynarówki!i!naaje!kierunek!całej!ich!pracy!nie!w!uchu!prletariackim!
lec!burżuayjnym

Twarye! na! akocenie! atrymam! i! jece! na! jeną! trną!
aganienia! Twary! prewnicący! mówił! tutaj! Że! kngre! aługuje! na!
mian! kngreu! wiatweg! ą! że! ma! n! racj! cególnie! lateg! że!
mamy! tu! niemał! pretawicieli! ruchu! rewlucyjneg! krajów! klnialnych!
zacanych!Jet!t!pier!krmny!pcątek!ale!ważni- jet!t!że!ów!pcątek!
tał! już! rbiny! Zjencenie! rewlucyjnych! prletariuy! krajów! kapita-
litycnych! prujących! !maami! rewlucyjnymi! krajów! w! których! nie!ma!
proletariatu lub prawie g! nie!ma! !maami! ucikanymi! krajów! klnialnych!
wschodnich — t! jencenie! knuje! i! na! becnym!kngreie! T! !na!
ależy!— a!jetem!pewien!że!teg!knamy!— utrwalenie tego zjednoczenia. 
Imperialim! wiatwy! mui! upad! w! chwili! kiey! rewlucyjny! napór!
wyzyskiwanych i uciskanych! rbtników!wewnątr!wytkich!krajów!— poko-
nując! pór! żywiłów! miecaokich! i! wpływ! nielicnej! górnej! wartwy!
arystokracji robotniczej — płący!i!!rewlucyjnym!naprem!etek!milinów!
lui!który!tali!tychca!pa!hitrią!uważani!byli!jeynie!a!jej!premiot. 

Wjna! imperialitycna!pmgła! rewlucji! ! klnii! ! krajów!acanych! !
apałych! kątów! burżuaja! wyrwała! żłniery! by! wili! uiał! w! tej! wjnie!
imperialistycznej! Burżuaja! angielka! wmawiała! żłnierm! ! Inii! że! prawą!
chłpów! hinukich! jet! brnid! Wielkiej! Brytanii! pre! Niemcami! burżuaja!
rancuka!wmawiała!żłnierm!!klnii! rancukich!że!prawą!carnkórych!
jet!brnid!Francji!Ucn! ich!właania!brnią! Jet! t!nawycaj pżytecna!
umiejtnd!i!mglibymy!a!t!wyraid!burżuaji!jak!najgłbą!wicnd!—
wicnd!w!imieniu!wytkich!rbtników!i!chłpów!ryjkich!a!właszcza 
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w! imieniu! całej! ryjkiej! ¡rmii! Cerwnej! Wjna! imperialitycna! wciągnła!
narody zależne! w! nurt! wiatwej! hitrii! I! tera! jenym! ! najważniejych!
naych! aao! jet! atanwienie! i! na! tym! w! jaki! pób! apcątkwad!
rganiwanie! ruchu! raieckieg! w! krajach! niekapitalitycnych! Ray! mgą!
tam!pwtad!nie!bą!ne! raami! rbtnicymi! lec!bą! raami! chłpkimi!
lub radami ludzi pracy. 

Treba!bie!wiele!pracy!nieuniknine!bą!bły!naptkamy!na! tej!re!
wiele! trunci! Ptawwym! aaniem! II! Kngreu! jet! pracwanie! lub!
wytycenie! praktycnych! aa! ażeby! praca! którą dotychczas prowadzono 
wró! etek! milinów! lui! w! pób! nierganiwany! ruyła! w! pób!
zorganizowany, skoordynowany, systematyczny. 

Obecnie!niewiele!pna!rk!p!I!Kngreie!Miynarówki!Kmunitycnej!
wytpujemy! jak! wycicy! wbec! II! Miynarówki! ! idee radzieckie 
rozpowszechnione!ą!tera!nie!tylk!wró!rbtników!krajów!cywiliwanych, 
nie! tylk! la! nich! ą! rumiałe! nie! tylk! im! ą! nane!we!wytkich! krajach!
rbtnicy!rwią!!mrków!wró!których!niemał!jet!takich!który!mianują!
i!cjalitami!i!w!ucny!lub!prawie!ucny!pób!nują!rważania!na!temat!
radzieckiego „systemu” — jak! lubią!wyrażad!i!ytematycy-Niemcy — lub na 
temat radzieckiej „idei”! jak! wyrażają! i! angielcy! cjalici! „gildyjni”; te 
rważania!na!temat radzieckiego „systemu” i radzieckiej „idei” niejednokrotnie 
mylą! rbtnikm! cy! i! amiecają! umyły! ¡le! rbtnicy! rucają! prec! te!
mieci! peantów! i! pługują! i! rżem! który! ały! ray! Zrumienie roli i 
nacenia!ra!rpwechnił!i!tera!również!w!krajach!Wchu

Ruch!raiecki!apcątkwany!tał!na!całym!Wchie!w!całej!¡ji!wró!
wytkich!luów!klnialnych

Twierenie! że! wyykiwany! pwinien! pwtad! preciwko wyzyskiwaczowi i 
twryd!włane!ray!nie!jet!byt!kmplikwane!P!naym!wiaceniu!
p!wóch! i!pół! latach! itnienia!Republiki!Raieckiej!w!Rji!p! I Kongresie III 
Miynarówki! twierenie! t! taje! i! rumiałe!la! etek!milinów! lui!
uciskanych przez wyykiwacy!na!całym!wiecie! i! jeli! teraz w Rosji zmuszeni 
jetemy! niejenkrtnie! awierad! kmprmiy! grad! na! włk! b! jetemy!
łabi! niż! imperialici! wiatwi, t! wiemy! że! miliar! i! dwierd! lunci! — to 
may!których!intereów!brnimy!Na!raie!tają!nam!na!prekie!te!bariery!
preąy! i! anikająca! ! giny! na! gin! ciemnota; im dalej jednak, w tym 
wikym!tpniu!w!recywitci!repreentujemy!i!brnimy!70%!lunci!kuli!
ziemkiej! may! pracujące! i! wyykiwane! Mżemy! ! umą! pwieied! na!
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pierwym! kngreie! bylimy! w gruncie rzeczy, tylko propagandystami, 
prucalimy!tylk!prletariatwi!całeg!wiata!ptawwe! iee! rucalimy!
tylk!wewanie!!walki!pytalimy!tylk!gie!ą!luie!lni!!teg!by!pójd!
tą! rgą?! Obecnie! mamy! wie prujący! prletariat! Mamy! wie!
armi!prletariacką!jakklwiek!bywa!na!niekiey!le!rganiwana!i!wymaga!
rerganiacji! i! jeżeli! nai! twarye! ! agranicy! pmgą! nam! tera!
rganiwad!jenlitą!armi!t!żane!nieciągnicia!nie!preką!nam!w!
wykonaniu naszeg! ieła! iełem! tym! jet! knanie! wiatwej! rewlucji!
prletariackiej! twrenie! wiatwej! republiki! raieckiej! (  ł u g  t r w a ł e !
o k l a s k i ) .  

„Prawda” nr 162, 24 lipca 1920 r.
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2 

PRZEMÓWIENIEOROLIPRTIIKOMUNITYCZNEJ

23 lipca 

Twarye!chciałbym!pcynid!kilka!uwag!tycących!premówieo!twaryy!
Tannera! i! McLaine'a! Tanner! pwiaa! że! jet! wlennikiem! yktatury!
prletariatu!ale!yktatura!prletariatu!wygląa!nieupełnie!tak!jak!my!ją!bie!
wybrażamy!Pwiaa!że!my!pre!yktatur!prletariatu rozumiemy w gruncie 
recy!yktatur!jeg!rganiwanej!i!wiamej!mniejci

I! recywicie! w! kreie! kapitalimu! — kiedy may! rbtnice! plegają!
nieutannemu! wyykwi! i! nie! mgą! rwijad! lukich! ulnieo! — recą!
najbariej! namienną! la! rbtnicych! partii! plitycnych! jet! włanie! t! że!
mgą! ne! garniad! jeynie! mniejd! wej! klay! Partia! plitycna! mże!
zjednocyd! jeynie! mniejd! klay! pbnie! jak! recywicie! wiami!
rbtnicy! tanwią! w! każym! płeceotwie! kapitalitycnym! jeynie! mniej-
d! gółu! rbtników! lateg! muimy! prynad! że! jeynie! ta! wiama!
mniejd! mże! kierwad! erkimi! maami! rbtnicymi! i! prwaid! je! a!
bą! Jeli!wic! tw!Tanner!pwiaa! że! jet!wrgiem!partii! ale! jencenie 
wlennikiem! teg! aby! mniejd! najlepiej! rganiwanych i najbardziej 
rewlucyjnych! rbtników! wkaywała! rg! całemu! prletariatwi! t!
twier!że!w!gruncie!recy!nie!ma!miy!nami!różnicy!Cym!jet!rgani-
wana! mniejd?! Jeli! mniejd! ta! jet! recywicie! wiama! jeli! umie!
prwaid! a! bą! may! jeli! jet! lna! ad! pwie! na! każe! pytanie!
tające!na!prąku!iennym — t!jet!na!w!gruncie!recy!partią!Jeżeli!wic!
tacy! twarye! jak! Tanner! ! którymi! cególnie! i! licymy! jak! !
przedstawicielami ruchu masowego — ceg! nie! mżna! be! naciągania!
pwieied! ! pretawicielach! Brytyjkiej! Partii! cjalitycnej! — jeżeli! ci!
twarye! ą! wlennikami! teg! ażeby! itniała! mniejd! która! by!
ecywanie!walcyła!!yktatur!prletariatu!i!wychwywała!w!tym!kierunku!
masy robotnicze, to taka mniejd!nie! jet!w!itcie!nicym!innym!jak!partią!
Towarzysz Tanner pwiaa!że!mniejd! la!pwinna!rganiwad!i!prwaid!
a!bą!gół!ma!rbtnicych!Jeżeli!tw!Tanner i inni towarzysze z grupy Shop 
tewar!i!e!wiąku!Premyłwych!Rbtników!wiata!(IWW)!prynają!t!—
a codziennie w rozmowach z nimi widzimy, iż! recywicie! prynają! — jeli!
aprbują!taki!tan!recy!w!którym!wiama!kmunitycna!mniejd!klay!
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robotniczej prowai!a!bą!prletariat!t!pwinni!gid!i!również!!tym!
że! en!wytkich! naych! relucji! jet!włanie! taki! ¡!wtey! jeyna! różnica!
itniejąca!miy! nami! prwaa! i!wyłącnie! ! teg! że! unikają! ni! łwa!
„partia”! pnieważ! wró! twaryy! angielkich! itnieje! pewneg! raju!
upreenie! ! partii! plitycnej! Wybrażają! ni! bie! parti! plitycną! nie!
inacej! niż! na! pbieotw! partii Gompersa i Hendersona, partii macherów!
parlamentarnych! rajców! klay! rbtnicej! I! jeli! wybrażają! bie!
parlamentarym!włanie! takim! jakim! jet! becnie! parlamentarym! angielki! i!
amerykaoki! t! my! również! jetemy! wrgami! takiego parlamentaryzmu i 
takich!partii!plitycnych!Ptrebne!nam!ą!partie!nwe!partie!inne!Ptrebne!
nam! ą! takie! partie! które! utrymywałyby! tale! recywitą! wi! ! maami! i!
umiałyby!tymi!maami!kierwad

Prech!! trecieg! aganienia! które! chciałem! tu!pruyd!w! wiąku! !
premówieniem! tw! McLaine'a! Jet! n! wlennikiem! pryłącenia! i!
angielkiej!partii!kmunitycnej!!Partii!Pracy!Wypwieiałem!i! już!w!tej!
sprawie w moich tezach o warunkach pryjcia!!III!Miynarówki. W mojej 
brure! ptawiłem! t! kweti! twartą! Jenakże! w! wyniku! rmów! !
wielma! twaryami! ełem! ! preknania! że! ecyja! pzostania w 
Partii! Pracy! jet! jeyną! prawiłwą! taktyką! ¡le! t! wytpuje! tw! Tanner i 
wiaca!nie!bącie!byt!gmatycni!T!wyrażenie!jet!tutaj!całkiem!nie!na!
miejcu! Twary! Ramay!pwiaa! pwólcie! nam komunistom angielskim, 
amym! rtrygnąd! t! aganienie! Cymże! byłaby!Miynarówka! gyby!
każa!maleoka!rakcja!prychiła!i!mówiła!niektóry!!na!pwiaają!i!a!
tym!niektóry! ą!preciwni! temu!pwólcie!nam!amym!rtrygnąd?!Na!c!
byłyby! wtey! ptrebne! Miynarówka! kngre! i! cała! ta! ykuja?!
Twary!McLaine!mówił!jeynie!!rli!partii!plitycnej!¡le!precież!t!am!
tycy!arówn!wiąków!awwych!jak!i!parlamentarymu!Niewątpliwie!
prawą! jet! że! pważna! cd! najlepych! rewlucjnitów! pwiaa! i!
preciwk! pryłąceniu! i! ! Partii! Pracy! pnieważ! utunkwują! i!
negatywnie do parlamentarymu!jak!rka!walki!Byd!mże!iż!najlepiej!bie!
wbec! teg! prekaad! t! praw! ! kmiji! Kmija! pwinna! ją! pre-
ykutwad! i! pretuiwad! praw! t! pwinien! bewarunkw! rtrygnąd!
becny! kngre!Miynarówki! Kmunitycnej! Nie! mżemy! gid! i! !
tym! że! prawa! ta! tycy! jeynie! kmunitów! angielkich! Muimy! rec! w!
góle!jaka!taktyka!jet!łuna

Zatrymam!i!tera!na!niektórymi!argumentami!tw!McLaine'a!tycącymi!
prawy!angielkiej!Partii!Pracy!Należy!mówid!twarcie!partia!kmunitów!mże!
pryłącyd! i! ! Partii! Pracy! jeynie! p! warunkiem! że! achwa! pełną!
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wb! krytyki! i! bie! mgła! prwaid! wą! właną! plityk! T! jet!
najważnieje! Kiey! tw! errati! mówi! w! wiąku! ! tym! ! wpółpracy! kla!
wiacam! t nie! jet! wpółpraca! kla! Jeżeli! włcy! twarye! tlerują! w!
wej!partii!prtunitów!w!raju!Turatieg!i!ki2!tj!elementy!burżuayjne!t!
jet! t! recywicie!wpółpraca!kla!¡le!w!anym!wypaku!w!nieieniu!!
angielskiej Partii Pracy, chodzi jeynie! ! wpółprac! prującej! mniejci!
rbtników!angielkich!!ich!prytłacającą!wikcią!Cłnkwie!Partii!Pracy!
— t! wytk! cłnkwie! wiąków! awwych! Jet! t! bar! ryginalna!
truktura!jakiej!nie!ptykamy!w!żanym!innym!kraju!Organizacja ta ogarnia 4 
miliny!rbtników!pró!6!cy!7!milinów!cłnków!wiąków!awwych!
Nie!pyta!i! ich!!t! jakie!ą! ich!preknania!plitycne!Niech!mi!tw!errati!
uwni! że! ktklwiek! preki! nam!w! krytaniu tam z prawa krytyki. 
Kiey!teg!wieiecie!pier!wówca!uwnicie!że!tw!McLaine!jet!w!
błie! Brytyjka! Partia! cjalitycna!mże! wbnie!mówid że!Henern!
jet!rajcą!i!mim!t!ptawad!w!eregach Partii Pracy. Tutaj urzeczywistnia 
i! wpółpraca! awangary klasy robotniczej z zacofanymi robotnikami i z 
ariergarą! Wpółpraca! ta! ma! tak! lbrymie! nacenie! la! całeg! ruchu! że!
kategrycnie! nalegamy! a! by! kmunici! angielcy! tanwili! gniw! wiążące!
parti!tj!mniejd!klay!rbtnicej!!gółem!ptałych!ma!rbtnicych!
Jeżeli!mniejd!nie!umie!kierwad!maami!jeżeli!nie!umie!wiąad!i!cile!!
nimi!t!nie!tanwi!partii! i!w!góle!nic!nie! jet!warta!chdby!naywała!iebie!
partią! lub!krajwym!kmitetem!Ra!elegatów!Fabrycnych!! ile!wiem!Rady 
elegatów!Fabrycnych!w!¡nglii!mają!wój!kmitet!krajwy!we!kierwnictw!
centralne!a!t!jet!już!krkiem!ku!partii!Jeli!atem!nie!bali!i!twierenia!że!
angielka! Partia! Pracy! kłaa! i! ! prletariuy! t! mamy! tu! wpółprac!
awangardy klasy rbtnicej!!acanymi!rbtnikami!i!jeli!wpółpraca!ta!nie!
bie! prwana! ytematycnie!wówca! partia! kmunitycna!nie! bie!
nic!warta!i!wówca!nie!mże!byd!nawet!mwy!!yktature!prletariatu!Jeżeli!
wic!nai!włcy!twarye!nie!mają!bariej!preknywających!argumentów!
t!biemy!muieli!póniej!tatecnie!rtrygnąd!tutaj!praw!w!parciu!!
t!c!jet!nam!wiame!a!wówca!jiemy!!wniku!że!pryłącenie!i!
jet!łuną!taktyką

Twarye!Tanner!i!Ramay!mówią!nam!że!wikd!kmunitów!angielkich!
nie! gi! i! na! pryłącenie! ale! cy! pwinnimy! kniecnie! gaad! i! !
wikcią?! Bynajmniej! Jeżeli! wikd! nie! rumiała! jece! jaka! taktyka!
jet!łuna!t!byd!mże!mżna!pcekad!Nawet!równległe! itnienie!wóch!
partii!w!ciągu!pewneg!cau!byłby!lepe!niż!mwa!uielenia!pwiei!
na!pytanie! jaka! taktyka! jet! łuna!Ocywicie!uwglniając!wiacenie!
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wytkich!cłnków!kngreu!pierając!i!na!prytcnych!tu!argumentach!
nie! biecie! nalegali! abymy! natychmiat! pjli! uchwał! ! niewłcznym 
utworzeniu we wszystkich krajach jednej partii komunistycznej. To jest 
niemżliwe! ¡le! twarcie! wyraid! na! pglą! ad! yrektywy!— t!mżemy!
Zaganienie!prune!pre!elegacj!angielką!pwinnimy!pretuiwad!w!
pecjalnej!kmiji!a!natpnie!pwieied!łuna taktyka — t!wtąpienie!!
Partii! Pracy! Jeżeli! wikd! wypwie! i! preciwk! temu! pwinnimy!
zorganizowad!mniejd!ielnie!Bie! t!miał! nacenie!wychowawcze. 
Jeli! angielkie! may! rbtnice! wciąż! jece! wierą! w! awną! taktyk! t!
prawimy!łund!naych!wników!na!najbliżym!kngreie!Nie!mżemy!
jenak! pwieied! że! prawa! ta! tycy! wyłącnie! ¡nglii! — byłby to 
nalawanie! najgrych! wycajów! ! II! Midzynarówki! Pwinnimy!
twarcie! wypwieied! wje! anie! Jeżeli! angielcy! kmunici! nie! ją! !
prumienia! jeżeli!mawa! partia! nie! tanie! utwrna!— rłam! tak! cy!
inacej!bie!nieunikniny3. 

„Wiestnik 2-go kongressa Kommunisticzeskogo Intiernacynała” nr 5, 5 sierpnia 
1920 r. 
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3 

PRWOZDNIEKOMIJIZJMUJĄCEJIEKWETIĄNRODOWĄI
KOLONILNĄ4

26 lipca 

Twarye! granic! i! jeynie! ! krótkieg! wprwaenia! natpnie! a!
tw! Maring! który! był! ekretarem! naej! kmiji! łży! wam! cegółwe!
prawanie!na!lemat!mian!jakie!pcynilimy!w!teach!P!nim!abiere!gł!
tw! Ry! który! rmułwał! tey! uupełniające! Kmija! naa! pryjła!
jengłnie!arówn!pierwtne!tey!e!mianami!jak!i!tey!uupełniające!W!
ten pób! uał! i! nam! iągnąd! całkwitą! jenmylnd! we! wytkich!
najważniejych!kwetiach!Pcyni!tera!kilka!krótkich uwag. 

P! pierwe! c! tanwi! najważnieją! ptawwą! ie! naych! te?!
Rróżnienie! miy! narami! ucikanymi! a! ucikającymi Pkrelamy! t!
różnic! — w przeciwieotwie! ! II! Miynarówki! i! ! emkracji!
burżuayjnej! la! prletariatu! i! la! Miynarówki! Kmunitycnej! jet! w!
epce! imperialimu! recą! cególnie! ważną! kntatwad! knkretne! akty!
ekonomiczne i przy rozstrzyganiu wszystkich kwestii kolonialnych i narodowych 
pryjmwad! a! punkt! wyjcia! nie! abtrakcyjne! twierenia! lec! jawika!
knkretnej!recywitci

Cechą!charakterytycną! imperialimu! jet! t!że!cały!wiat! jak!wiimy!ieli!
i!becnie!na!wielką! licb!narów!ucikanych! i!na! nikmą! licb!narów!
uciskających! które! rprąają! lbrymimi! bgactwami! i! ptżną! iłą!
militarną!Jeli!pryjmiemy!że!lund!kuli!iemkiej!wyni!jeen!i!try!cwarte!
miliara! t! grmną!wikd! licącą! pna!miliard ludzi — weług!wel-
kieg!prawpbieotwa! jeen! i!dwierd!miliara! tj!kł!70%! lunci!kuli!
iemkiej! tanwią! nary uciskano, które! bą! najują! i! w! tanie!
bepreniej! ależnci! klnialnej! bą! ą! paotwami-półklniami! jak! na!
przykła! Perja! Turcja! Chiny! bą! też! p! pknaniu! pre! armi! wielkieg!
mcartwa! imperialitycneg! nalały! i! na! mcy! traktatów! pkjwych! w!
ytuacji!ilneg!uależnienia!!nieg!Ta!kncepcja!różnicwania!piału!na-
rów!na!ucikające! i!ucikane!prewija! i!we!wytkich! teach!nie! tylk!w!
pierwych! które! ukaały! i! ! mim! ppiem! i! tały! wyrukwane!
wceniej! lec! również! w! teach! tw! Rya! Te! tatnie! napiane! tały!
głównie! ! punktu! wienia! ytuacji! Inii! i! innych! wielkich! narwci 
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ajatyckich! ucikanych! pre! ¡ngli! i! na! tym! plega! niemiernie! niłe!
nacenie!jakie!mają!la!na

ruga!myl!prewnia!naych! te!plega!na! tym! że!walka!niewielkiej! grupy!
narów! imperialitycnych! preciwk! ruchwi! raieckiemu! i! paotwm!
raieckim! na! których! cele! ti! Rja! Raiecka! krela! w! becnej! ytuacji 
wiatwej! p! wjnie! imperialitycnej! wajemne! tunki! miy! narami!
cały! wiatwy! ytem! paotw! Jeżeli! nie! wemiemy! teg! p! uwag! nie!
łamy! we! właciwy! pób! ująd żaneg! aganienia! narweg! cy! k-
lnialneg! nawet! gyby! tycył! t! najbariej! alneg! akątka! wiata!
Jeynie! wychąc! ! teg! punktu! wienia! partie! kmunitycne! mgą! we!
właciwy!pób!ująd! i! rtrygnąd! aganienia!plitycne!arówn!w!krajach 
cywilizowanych, jak i w krajach zacofanych. 

P! trecie! chciałbym! cególnie! pkrelid! aganienie! ruchu! burżuayjn-
demokratycznego w krajach zacoanych! Włanie! t! aganienie! wywłał!
pewne!różnice!ao!pieralimy!i!! t!cy!eklaracja że!Miynarówka!
Kmunitycna! i! partie! kmunitycne! pwinny! ppierad! ruch! burżuayjn-
demokratyczny w krajach zacanych! bie! ! punktu!wienia! aa! i! terii!
recą! łuną! cy! też! nie!w!wyniku! tej! ykuji! limy! ! jengłneg!
rozstrzygnicia! aby! amiat! ! ruchu! „burżuayjn-demokratycznym” mówid! !
ruchu narodowo-rewlucyjnym!Nie!ulega!najmniejej!wątpliwci! że!welki 
ruch! narwy! mże! byd! jeynie! ruchem! burżuayjn- demokratycznym, 
albwiem!ptawwą!ma!lunci!w!krajach!acanych!tanwi!chłptw!
które! jet! pretawicielem! tunków! burżuayjn-kapitalistycznych. Utopią!
byłby! myled! że! partie! prletariackie! jeli! w! góle! mgą! pwtad! w! takich!
krajach! łają! — nie! ajmując! krelneg! tanwika! wbec! ruchu!
chłpkiego, nie popierając!g!w!recywitci!— prwaid!w!tych!acfanych 
krajach!kmunitycną!taktyk!i!kmunitycną!plityk!W!tym!jenak!miejcu!
głaan! atreżenia! że! jeli! biemy! mówili! ! ruchu! burżuayjn-
emkratycnym!t!atre!i!welka różnica!miy!ruchem!rermitycnym!
a!ruchm!rewlucyjnym!Tymcaem!różnica!ta!prejawiła!i!tatni!w!krajach!
zacofanych i kolonialnych! ! całą!wyraitcią! gyż! imperialitycna!burżuaja!
tara!i!welkimi!iłami!acepid! ruch!rermitycny! również!wró! luów!
ucikanych! Miy! burżuają! krajów! wyykujących! i! burżuają! krajów!
klnialnych!natąpił!pewne!bliżenie!tteż!bar!ct!— bajże!nawet!w!
wikci!wypaków!— burżuaja!krajów!ucikanych, jakkolwiek popiera ruchy 
narodowe, jencenie!w!prumieniu!!imperialitycną!burżuają!tj!wepół!
!nią!walcy!preciwk!welkim!ruchm!rewlucyjnym!i!rewlucyjnym!klam!
W! kmiji! tał! t! niebicie! uwnine! tteż! unalimy! a! rec! jeynie!
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łuną! uwglnienie! tej! różnicy! i! atąpienie! niemal! wie! wyrażenia!
„burżuayjn-demokratyczny” wyrażeniem! „narodowo-rewolucyjny”. Sens 
takieg!atąpienia!wyraża!i!w!tym!że!jak!kmunici!pwinnimy!i!biemy!
ppierad!burżuayjne!ruchy!wywleoce!w!krajach!klnialnych!jeynie!w tych 
wypakach! kiey! ruchy! te! bą! recywicie rewolucyjne, kiedy ich 
pretawiciele!nie!bą!nam!prekaali!w!wychwywaniu! i!rganiwaniu!
chłptwa! i! erkich! ma! wyykiwanych! w! uchu! rewlucyjnym! Jeli! a!
warunki! takie! nie! itnieją! t! kmunici! pwinni! w! tych! krajach! walcyd!
preciwk! rermitycnej! burżuaji! ! której! należą! także! bhaterwie! II!
Miynarówki! Rermitycne!partie! itnieją! już!w! krajach! klnialnych, a 
ich! pretawiciele! mienią! i! niekiey! cjalemokratami i socjalistami. 
Rróżnienie!!którym!mwa!wyżej!uwglnin!tera!we!wytkich!teach!
ą!pret!że!iki!temu!nae!tanwik!tał!rmułwane obecnie o 
wiele!kłaniej

Natpnie! chciałem! jece! rbid! uwag! ! raach! chłpskich. Praktyczna 
iałalnd! kmunitów! ryjkich! w! klniach! które! należały! awniej! !
caratu, w takich zacanych! krajach! jak! Turkietan! i! in! ptawiła! na! wbec 
aganienia!w!jaki!pób!twad!należy!kmunitycną!taktyk!i!plityk!w!
warunkach przedkapitalistycnych! najważnieją! bwiem! cechą!
charakterytycną!tych!krajów! jet! t!że!panują!w!nich! jece!tunki!pre!
kapitalitycne!tteż!nie!mże!tam!byd!mwy!!ruchu!cyt!prletariackim!W!
krajach tych nie ma prawie proletariatu!premyłweg!Mim!t!również!i!tam!
pjlimy!i! i!pwinnimy!i!pjąd!rli!prywóców!Naa!praca!pkaała!
nam!że!w!krajach!tych!treba!prewyciżad!grmne!trunci!ale!praktycne!
wyniki!naej!pracy!pkaały!także!iż!pmim!tych!trunci!mżna!buid!w!
masach dążenie! ! amielneg! mylenia! plitycneg! i! ! amielnej!
iałalnci!plitycnej!nawet! tam!gie!prawie!nie!ma!prletariatu!Ta!praca!
natrcała! nam! wicej! trunci! niż! twarym! ! krajów! ach-
nieurpejkich!gyż!prletariat!w!Rji! awalny! jet!pracą!paotwwą! et!
upełnie! rumiałe! że! chłpi! najujący! i!w! tanie! półeualnej! ależnci!
knale!mgą!prywid!bie!ie!rganiacji!raieckiej!i!wcielid!ją!w!życie!
Jane! jet! także! iż! may! ucikane! — wyzyskiwane nie tylko prze! kapitał!
hanlwy! lec! i! pre! euałów! i! pre! paotw! parte! na! eualnych!
podstawach — mgą! twad! ten! rż! ten! raj! rganiacji! również! w!
wich! warunkach! Iea! rganiacji! raieckiej! jet! prta! mże! wic! byd!
twana!nie! tylk!!warunków!w! jakich!najuje!i!prletariat! lec! także!
! warunków! eualnych! i! półeualnych! w! jakich! najuje! i! chłptw!
Nae! wiacenie!w! tej! ieinie! jet! jece! na! raie! niebyt!wielkie! ale!
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ebaty! w! kmiji! w! których! brał! uiał! kilku! pretawicieli! krajów!
klnialnych! wiły! nam! w! pób! całkwicie! niebity! iż! w! teach!
Miynarówki!Kmunitycnej!należy!wkaad!na!t!że!ray!chłpkie!ray!
wyykiwanych!ą!rkiem!pryatnym!nie! tylk!la!krajów!kapitalitycnych!
lec! także! la! krajów!w! których!panują! tunki! prekapitalitycne! ra! na!
t! że! bewglnym! bwiąkiem! partii! kmunitycnych! i! żywiłów! które!
gtwe! ą! utwryd! partie! kmunitycne! jet! prpagwanie! iei! ra!
chłpkich!ra! lui!pracy!ablutnie!wie!arówn!w!krajach!acanych!
jak! i! w! klniach! i! tam! gie! tylk! pwalają! na! t! warunki! pwinny! ne!
niewłcnie!pejmwad!próby!utwrenia!ra!luu!pracująceg

Otwiera! i! tu! pre! nami! naer! intereująca! i! ważna! dziedzina pracy 
praktycznej. Nasze wspólne!wiacenie!p! tym!wglem!nie! jet! jece!
na! raie! cególnie! wielkie! pwli! jenak! bie! i! nam! grmaił! cra!
pkaniejy!materiał!Nie!mże!byd!żanych!prów!c!!teg!że!prletariat!
krajów!prujących!mże!i!pwinien!pmóc!acanym!mam!pracującym!i!
że!rwój!krajów!acanych!mże!wykrcyd!pa!we!becne!taium!kiedy 
wyciki! prletariat! republik! raieckich! wyciągnie! ło! ! tych! ma! i! ła!
uielid!im!pparcia

W!tej!kwetii!tcyły!i!w!kmiji!d!żywine!ebaty!nie!tylk!w!wiąku!!
teami!ppianymi!pree!mnie!lec!bariej!jece!w!wiąku!!teami!tw!
Rya! których!bie! n! tu! brnił! i! ! których! jengłnie!wniesiono pewne 
poprawki. 

Ptawin!natpujące!pytanie!cy!mżemy!unad!a!łun!twierenie!że!
kapitalistyczne stadium rozwoju gospodarki narodowej jest nieuniknione dla 
tych zacofanych! luów!które!wywalają! i!becnie! i!wró!których! tera!p!
wjnie! aje! i! auważyd! ruch! p! re! ptpu?! Na! pytanie! t!
pwieielimy! precąc Jeli! wyciki! rewlucyjny! prletariat! bie!
ytematycnie!prwaił!wró!nich!prpagan!a!rąy!raieckie!pryją!im!
!pmcą!welkimi!rkami!jakimi!rprąają!wówca!recą!niełuną!
bie! pryjmwad! że! kapitalitycni! stadium rozwoju jest dla zacofanych 
narwci! nieuniknione. We wszystkich koloniach i zacofanych krajach 
pwinnimy! nie! tylk! twryd! amielne! kary! bjwników! i! rganiacje!
partyjne!nic!tylk!bewłcnie!rpcąd!prpagan!na!rec!rganiwania!
ra! chłpkich! i! ążyd! ! prytwania! ich! ! warunków!
prekapitalitycnych! ale! Miynarówka! Kmunitycna! pwinna! także!
rmułwad!i!teretycnie!uaanid! le!że!pry!pmcy!prletariatu!krajów!
prujących!kraje!acane!mgą!prejd!!utrju!raieckiego i — poprzez 
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krelne szczeble rozwoju — !kmunimu!mijając!kapitalistyczne stadium 
rozwoju. 

Jet! recą! niemżliwą! wkaad! ! góry! jakie! rki! ą! ! teg! niebne!
Podpowie to nam praktyczne dowiacenie! ¡le! jet! recą! wyranie!
potwierną!że!iea!ra!jet!blika!wytkim!luim!pracy!wró!najbariej!
ległych! luów! że! rganiacje! te! ray! pwinny! byd! prytwane! !
warunków! prekapitalitycneg! utrju! płecneg! i! że! iałalnd! partii!
komunistycznej w tym kierunku powinna! rpcąd! i! niewłcnie! na! całym!
wiecie. 

Chciałbym! jece! pkrelid! nacenie! rewlucyjnej! iałalnci! partii!
kmunitycnych!nie!tylk!w!ich!włanych!krajach! lec!również!w!klniach!a!
właca! wró! wjka! którym! pługują! i! nary! wyykujące! aby!
utrymywad!w!ależnci!narwci!wych!klnii

Towarzysz Quelch ! Brytyjkiej! Partii! cjalitycnej! mówił! ! tym! w! naej!
kmiji! Pwieiał! że! eregwy! rbtnik! angielki! unałby! a! ra!
pomaganie ujarzmionym narodom w ich powstaniach przeciwko angielskiemu 
panwaniu! Prawą! jet! że! preiąknita! żingimem i szowinizmem 
arytkracja! rbtnica! ¡nglii! i! ¡meryki! tanwi! grmne! niebepieceotw!
dla socjalizmu i najilnieje! parcie! la! II! Miynarówki! że! mamy! tu! !
czynienia !najwiką!raą!e!trny!prywóców!i!rbtników!należących!!
tej! burżuayjnej!Miynarówki!W! II!Miynarówce! również! mawian!
kweti! klnialną! Maniet! baylejki104 również! mówił! ! tym! upełnie!
wyranie!Partie!II!Miynarówki!biecały!iaład!w!pób!rewlucyjny!ale!
nie widzimy, by partie te — a!także!ą!i!wikd!partii!które!wytąpiły!!U!
Miynarówki! i! pragną! wtąpid! ! III Miynarówki — prwaiły!
recywicie! rewlucyjną! iałalnd! i! uielały! recywicie! rewolucyjnej 
pomocy wyzyskiwanym! i! ależnym! lum! w! ich! pwtaniach! preciwk! na-
rm!ucikającym!Pwinnimy!t!wiacyd!wem!i!wbec!i!teg!nie!a!i!
balid!Zbacymy!cy!kt!próbuje!t!ucynid

Wytkie! te! racje! legły! włanie! u! ptaw! naych! relucji! relucje! te! ą!
niewątpliwie! byt!ługie!wier! jenak! że!mim!wytk!bą!pżytecne! i!
prycynią! i! ! rwju! i! rganiwania! recywicie! rewlucyjnej!
iałalnci!w! kwetii! narwej! i! klnialnej! a! na! tym!włanie! plega!nae!
główne!aanie

„Wiestnik 2-g!kngrea!Kmmuniticekg!Intiernacynała” nr 6, 7 sierpnia 
1920 r. 
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4

PRZEMÓWIENIEWPRWIEWRUNKÓWPRZYJCIDO
MIDZYNRODÓWKIKOMUNITYCZNEJ

30 lipca 

Twarye!errati!pwieiał!nie!wynalein!u!na!jece!senserometru —
jet! t! nwe! rancukie! łw! nacające! pryrą! ! mierenia! cerci!
takieg! pryrąu! jece! nie! wynalein! Nie! cuwamy! retą! ptreby 
takieg!pryrąu!piaamy!już!natmiat!pryrą!który!łuży!!krelenia!
kierunków!Błą!tw!erratieg!!którym!b!mówił!póniej!na!tym!włanie!
plega!że!nic!płużył!i!tym!tym!nanym!!awna!pryrąem

O!tw!Cripienie!pwiem!tylk!kilka!łów!Bar!żałuj!że!nie!jet!n!becny!
(Dittmann: „Jest chory!”). Szkoda. Jego premówienie! t! jeen! ! najważ-
niejych! kumentów! premówienie! t! kłanie! wyraża! lini! plitycną!
praweg! kryła! Nieależnej! Partii! cjalemkratycnej! B! mówił! nie! !
mmentach!bitych!ani!!pcególnych!prypakach! lec!! ieach! jan!
wyrażnych!w!premówieniu!Cripiena!ą!że!ptrai!uwnid!iż!całe!t!
premówienie! był! premówieniem! na! wkr! kautkitwkim! i! że! tw!
Crispien podziela kautkitwkie!pgląy!na!yktatur!prletariatu!Na!jeną!!
replik! Cripien! pwieiał! „yktatura! nie! jet! nwcią! mówi! już! ! niej!
program erfurcki”. Program erfurcki nic! nie!mówi! ! yktature! prletariatu! i!
hitria!wiła! że!nie! jet! t!prawa!prypaku!Kiey!wiatach!1902—1903 
pracwywalimy!pierwy!prgram!naej!partii!mielimy stale przed oczami 
prykła!prgramu!erurckieg!pry!cym!Plechanw!ten!am!Plechanw!który!
łunie!wówca!pwieiał!„Albo Bernstein pogrzebie socjaldemkracj!alb!
socjaldemokracja pogrzebie Bernsteina”5 —Plechanw! cególnie! pkrelał!
włanie! t! klicnd! że! jeli! w! prgramie! erurckim! nie! ma! mwy! !
yktature!prletariatu!t!!teretycneg!punktu!wienia!jet!t!niełune!a!
w!praktyce!naca!tchórliwe!utptw!na!rec!prtunitów! I!aganienie!
yktatury!prletariatu!tał!włącne!!naeg!prgramu!!1903!rku

Jeli!tw!Cripien!pwiaa!tera!że!yktatura!prletariatu!nie! jet!nwcią! i!
dodaje: „Zawe!bylimy!a!byciem!włay!plitycnej” — t!nacy!iż!ucieka!
!ena!prawy!Unaje!i!bycie!włay!plitycnej!ale!nie!yktatur!Cała!
literatura!cjalitycna!nie!tylk!niemiecka!lec!również!rancuka!i!angielka!
wiacy!!tym!że!prywócy!partii!prtunitycnych!— np. McDonald w Anglii 
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— ą!wlennikami!bycia!włay!plitycnej!Wycy!ni!— żarty na bok —
ą! cerymi! cjalitami! ą! jenak! preciwk! yktature! prletariatu! kr!
mamy!brą!parti!rewlucyjną!aługującą!na!naw!partii!kmunitycnej!t!
należy! prpagwad! yktatur! prletariatu! w! różnieniu! ! awnych!
apatrywao!II!Midzynarówki!Twary!Cripien!atuwał!t! i!amaał!a!
na! tym! włanie! plega! aanicy! błą! właciwy! wytkim zwolennikom 
Kautskiego. 

„Jetemy! prywócami! wybranymi! pre!may” — mówi! alej! tw! Cripien!
Jet! t! rmalny! i! niewłaciwy! punkt! wienia! gyż! na! tatnim! jeie!
partyjnym niemieckich „nieależnych” wiielimy! bar! wyranie! walk!
kierunków!Nie!ma!ptreby!ukad!miernika!cerci!ani!trid!żartów!na!ten!
temat — jak to robi tow. Serrati — aby twierid! ten! prty! akt! że! walka!
kierunków!mui! itnied! i! itnieje! jeen! kierunek!— rewlucyjni!wracający! !
nas robotnicy, przeciwnicy arystokracji robotniczej; drugi kierunek — to 
arytkracja! rbtnica! na! której! cele! tją! we! wytkich! cywilizowanych 
krajach! tary! prywócy! Cy! Cripien! pwiaa! i! a! kierunkiem! tarych 
prywóców! i! arytkracji! rbtnicej! cy! też! a! kierunkiem nowych, 
rewolucyjnie nastrojonych mas robotnicych! które! wytpują! preciwk!
arystokracji robotniczej — teg!włanie!tw!Cripien!nie!wyjanił

W!jakim!tnie!mówi!tw!Cripien!!rłamie?!Pwieiał!że!rłam!jet!prykrą!
kniecncią! i! ług! g! płakiwał! Brmi! t! całkwicie! w! uchu! Kautkieg!
Oderwali! i! ! kg?! O! cheiemanna?! Tak! jet! Cripien! pwieiał!
„knalimy! rłamu”. Po pierwsze, dokonalicie! g! był! pón! Jeli! już!
mówimy! ! tym! t! treba! t!wyranie! pwieied! ¡! p!wtóre! nieależni! nie!
pwinni! teg! płakiwad! lec! pwinni! pwieied! miynarwa! klaa!
rbtnica! najuje! i! jeszcze pod jarzmem arystokracji robotniczej i oporl 
unitów! Tak! wygląa! prawa! i! we! Francji! i! w! ¡nglii! Twary! Cripien!
rumuje! na! temat! rłamu! nie! jak! kmunita! lec! całkwicie! w! uchu!
Kautkieg! który! rekm! nie! ma! wpływów! Natpnie! Cripien acął!
rprawiad! na! temat! wykiej! płacy! rbczej. W Niemczech — powiada —
warunki!ą! takie!że!w!prównaniu!!rbtnikami!ryjkimi! i!w!góle!!rbt-
nikami!Eurpy!Wchniej! rbtnicy! żyją!d!bre!Rewlucji!weług! jeg!
łów!mżna!knad! jeynie!w!tym!wypaku! jeli! „nie nazbyt” pogorszy ona 
ytuacj! rbtników! Pytam! cy! jet! recą! pucalną! aby! w! partii!
komunistycznej przemawiano w podobnym tonie? To jest kontrrewolucyjne. 
Pim!życia!u!na!w!Rji! jet!beprecnie!niży!niż!w!Niemczech, a kiedy 
utanwilimy!yktatur!t!w!wyniku!teg!rbtnicy!acli!bariej!głwad!i!
ich! pim! życia! bniżył! i! jece! bariej! Zwycitw! rbtników! jet!
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niemżliwe! be! iar! be! prejciweg! pgrenia! i! ich! ytuacji!
Pwinnimy! mówid rbtnikm! c! wrc! preciwneg! niż! t! c! pwieiał!
Cripien!Jeli!i!chce!prygtwad!rbtników!!yktatury!i!jeli!i!im!mówi!
o „nie nazbyt” wielkim pogorszeniu! ich! ytuacji! t! apmina! i! !
najważniejym!¡!mianwicie!że!arytkracja!rbtnica!w!ten!włanie!pób!
pwtała! iż! pmagała! „swojej” burżuaji! knywad! imperialistycznego 
pbju! całeg! wiata! i! ucikad! cały! wiat! by! apewnid! bie! w! ten! pób!
lepe!arbki!Jeli!a!tera!rbtnicy!niemieccy!chcą!knad!ieła!rewlucji, 
t!muą!pnid!iary!i!nie!lkad!i!teg

Generalnie! w! enie! hitrycnym! prawą! jet! że! w! krajach! acanych! jaki!
chioki! kuli! nie! jet!w! tanie! knad! rewlucji! prletariackiej! ale!w! krajach!
bardziej bogatych!w!których!wkutek!imperialitycnej!grabieży!żyje!i!nniej!
— a! krajów! takich! jet! niewiele!— mówienie! rbtnikm! że! pwinni! bad! i!
„zbyt wielkiego” ubżenia! bie! miał! charakter! kntrrewlucyjny! Należy!
mówid!c!wrc!preciwneg!¡rytkracja!rbtnica!która!bi!i!pnszenia 
iar!która!lka!i!„zbyt wielkiego” ubżenia!w!kreie!walki!rewlucyjnej!nie!
mże! należed! ! partii! W! preciwnym! raie! yktatura! właca! w! krajach!
achnieurpejkich!jet!niemżliwa

C! mówi! Crispien o terrorze i przemocy: Pwieiał! n! że! ą! t! wie! różne!
recy!Takieg!rróżnienia!mżna!apewne!knad!w!prcniku!cjlgii!
nie!mżna! teg! jenak!ucynid!w!praktyce!plitycnej! właca!w!warunkach 
niemieckich! Wbec! lui! który! ptpują! tak! jak! niemieccy! icerwie!
mordujący! Liebknechta! i! Róż! Lukemburg! wbec! lui! w! raju! tinnea! i!
Kruppa!kupujących!pra!— wbec!takich!Jui!mueni!jetemy!uruchamiad!
premc!i!terrr!Nie!ma!cywicie!ptreby!wiacad!!góry!że!na!pewn!
uciekniemy! i! ! terrru! jeli jednak niemieccy oficerowie i kappowcy po-
taną!takimi!jakimi!ą!ni!i!jeli!Krupp!i!tinne!ptaną!takimi!jakimi!ą!
i!t!atwanie!terrru!bie!nieuniknine!Nie!tylk!Kautky!lec!także!
Leebur! i! Cripien! mówią! ! premcy! i! terrre! w! całkwicie!
kntrrewlucyjnym! uchu! Rec! jana! że! partia! która! i! awala! takimi!
kncepcjami!nie!mże!prawwad!yktatury. 

Z!klei!kwetia!agrarna!Tutaj!Cripien!cególnie!i!rgrąckwał!i!amierał!
pryłapad! na! na! rbnmiecaotwie ucynid! c! la! rbneg! chłptwa!
kosztem! wielkich! włacicieli! iemkich! t! — powiada — po 
rbnmiecaoku! Wielkich! włacicieli! iemkich! należy! wywłacyd! a!
iemi!prekaad!reenim!Jet!t!pglą!peanta!Nawet!w!krajach!wyk!
rwinitych!w!tym!i!w!Niemcech!jet!d!takich!latyuniów!takich!pia-
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łci! w! których! grunty! uprawiane! ą! nie!w! pób!wielkkapitalistyczny, lecz 
półeualny! i! ! których!mżna! c! niec! ciąd! na! kryd! rbnych! chłpów!
be! naruania! gpartwa!Mżna! achwad! wielką! prukcj! a! pry! tym!
ad!jenak!rbnym!chłpm!c!naer!la!nich!ittneg!Nietety!!tym!i!
nie!myli! a!w! praktyce! treba! t! rbid!w! preciwnym! raie! ppełni! i! błą!
wi! teg! na! prykła! kiążka! Wargi! (byłeg! luweg! kmisarza 
gparki!narwej!Wgierkiej!Republiki!Ra)!który!pie!że!utanwienie!
prletariackiej! yktatury! nie! pwwał! prawie! żanych! mian! na! wi!
wgierkiej!że!rbtnicy!niówkwi!niceg!nie!auważyli!a!rbne!chłptw!
nic!nie!trymał!Na!Wgrech!itnieją!wielkie!latyunia!na!użych!płaciach!
iemi!prwai!i! tam!gpark!półeualną!Zawe!i!nają! i!muą!i!
naled! takie!cci!wielkich!piałci! iemkich!!których!mżna!c!niec!
ad!rbnym!chłpm!— niechby nic!na!włand!lec!w!ierżaw!  aby 
rbny! chłp- parcelant tał! cklwiek! e skonfiskowanej piałci!
iemkiej!W!preciwnym!raie!rbny!chłp!nawet!nie!auważy!różnicy!miy!
tym! c! był! awniej! a! yktaturą! raiecką! Jeli! prletariacka! właa!
paotwwa!nie!bie!twad!takiej!plityki!nie!ła!i!utrymad

Chciaż! Cripien! pwieiał! „Nie! mżecie! mówid! nam! rewlucyjnci!
naych! preknao”, to jednak odpowiadam: stanowczo odmawiam. 
Omawiam!nie!w! tym! enie! że! nie! chcielibycie! rewlucyjnie iaład! lec!w!
tym!enie!że!nie!umiecie!rewlucyjnie!myled!I!!akła!że!mżna!wybrad!
jakąklwiek! kmij! łżną! ! lui! wyktałcnych! ad! im! ieid! kiążek!
Kautkieg!i!premówienie!Cripiena!a!kmija!ta!pwie!jet!t!premówienie!
na wskr! kautkitwkie! jet! n! ! pcątku! ! koca! preiąknite!
kncepcjami!Kautkieg!Wytkie!mety!argumentacji!Cripiena!ą!na!wkr!
kautskistowkie! a! tu! pjawia! i! Cripien! i! pwiaa! „Kautky! nie! ma! już! w!
naej! partii! żaneg! wpływu”! Byd! mże! iż! nie! ma! żaneg! wpływu! na!
rewlucyjnych!rbtników!który!pryłącyli!i!póniej!Należy!jenak!unad!a!
rec!ablutnie!wieiną!że!Kautky!wywarł!i!tychczas wywiera ogromny 
wpływ! na! Cripiena! na! cały! jeg! pób! mylenia! na! wystkie idee tow. 
Cripiena! wiacy! ! tym! premówienie! Cripiena! lateg! be! wynaleienia!
enermetru! cyli! miernika! cerci! mżna! pwieied! kierunek!
repreentwany! pre! Cripiena! nie! pwiaa! Miynarówce!
Kmunitycnej! Mówiąc! t! — krelamy! kierunek! całej! Miynarówki!
Komunistycznej. 

Uważam! a! niełune! t! że! twarye! Wijnkp! i! Münenberg! wyraili!
nieawlenie!!teg!pwu!iż!aprilimy!Nieależną!Parti!cjalitycną!i!
rozmawiamy z jej przedstawicielami. Kiedy Kautsky wytpuje!preciwko nam i 
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pie! kiążki! t! plemiujemy! ! nim! jak! ! wrgiem! klawym! Kiey! jenak!
prybywa! tu! w! celu! prwaenia! rmów! Nieależna! Partia! cjalemkra-
tycna! której! eregi! wrły! iki! napływwi! rewlucyjnych! rbtników! t!
powinnimy!rmawiad!! jej!pretawicielami!repreentują!ni!bwiem!cd!
rewlucyjnych! rbtników! Z! niemieckimi! „nieależnymi”, z Francuzami, z 
¡nglikami! nie! mżemy! ! rau! jd! ! prumienia! w! prawie!
Miynarówki! Każe! premówienie! tw! Wijnkpa! wiacy! ! tym! że!
ppełnia!n!niemal!wytkie!bły!tw!Pannekeka!Wijnkp!wiacył!że!
nie podziela! pgląów! Pannekeka! ale! jeg! premówienia! wiacą! ! cym!
wrtnym!Na!tym!plega!aanicy!błą!tej!lewicwej” grupy, jest to jednak 
w! góle! błą! rnąceg! ruchu! prletariackieg! Premówienia! twaryy!
Cripiena!i!ittmanna!ą!na!wkr!preiąknite!uchem!burżuayjnym!który!
uniemżliwia!prygtwanie!yktatury!prletariatu!Jeżeli!twarye!Wijnkp!
i! Münenberg! puwają! i! jece! alej! w! kwetii! Nieależnej! Partii! cjal-
emkratycnej!t!nie!liaryujemy!i!!nimi

Nie!mamy!cywicie!miernika!cerci!— jak!t!nawał!errati!— który!by!
pwlił! wypróbwad! retelnd! lui! i! w! upełnci! gaamy! i! ! tym! że!
chodzi nie o wyawanie! pinii! ! luiach! lec! ! cen! ytuacji! Żałuj! że!
errati! mim! iż! premawiał! nie! pwieiał! jenak! nic! nweg! Jeg!
premówienie! należał! ! tych! jakie! łyelimy! również! w! II!
Miynarówce

errati! nie! miał! racji! mówiąc! „We Francji sytuacja nie jest rewolucyjna, w 
Niemczech — jet!rewlucyjna!we!Włech!— jest rewolucyjna”. 

¡le! nawet! i! w! tym! wypaku! gyby! ytuacja! była! kntrrewolucyjna, II 
Miynarówka! ppełnia! błą! i! pni! wielką! win! nie! chcąc! rganiwad!
rewolucyjnej propagany! i! agitacji! gyż! nawet! w! ytuacji! nierewlucyjnej!
mżna!i!należy!prwaid!rewlucyjną!prpagan!wiacą!!tym!ieje!partii!
blewików!Na!tym!włanie!plega!różnica!miy!cjalitami!a!kmunitami!
że!cjalici!wyrekają!i!iałania!w!taki!pób!w!jaki!my!iałamy!w!każej!
sytuacji, a mianowicie —wyrekają!i!prwaenia pracy rewolucyjnej. 

errati! pwtara! tylk! t! c! pwieiał! Cripien! Nie! chcemy! pwieied! że!
tego lub innego dnia musimy bezwglnie! wyalid! Turatieg! Kweti! t!
pruył! już! Kmitet! Wyknawcy! i! errati! pwieiał! nam! „Żaneg!
wypania! lec! cycanie! partii”! Pwinnimy! p! prtu! pwieied!
twarym! włkim! że! kierunkwi! repreentwanemu! pre!
Miynarówk! Kmunitycną! pwiaa! kierunek! repreentwany przez 
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cłnków! „L'Ordino Nuovo”! a! nie! pre! becną!wikd! kierwników! partii!
cjalitycnej! i! ich! rakcji! parlamentarnej! Twieri! i! jakby! chcieli! ni!
brnid!prletariat!pre!reakcją!Gem!!w!mienewicy!i!wielu!innych!w!Rji!
również! „bronią” prletariat!pre! reakcją! c! jenakże!nie!premawia jeszcze 
a!pryjciem!ich!!naeg!grna

lateg! pwinnimy! pwieied! twarym! włkim! i! wytkim! partim!
piaającym! prawe! krył! ta! re- formistyczna tendencja nie ma nic 
wpólneg!!komunizmem. 

Primy!wa!włcy!twarye!ażebycie!włali!ja!i!prełżyli!mu!nae!
tezy i rezolucje. I jestem przeknany!że!rbtnicy!włcy!bą!chcieli!ptad!
w!Miynarówce!Kmunitycnej

Krótkie prawzanie prawe publikwan 31 lipca 1920 r. w 
gazecie „Prawda” nr 163
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5 

PRZEMÓWIENIEWPRWIEPRLMENTRYZMU

2 sierpnia 

Twary!Briga!chciał! tu!wicnie!brnid!tanwika!włkich!markitów!
nie!pwieiał!jenak!na!żaen!!argumentów!które!inni!markici!prytacali!
tu za iałalncią!parlamentarną

Twary! Briga! prynał! że! wiacenia! hitrycneg! nie! twry! i!
tucnie!Pwieiał!nam!pre!chwilą!że!walk!należy!prenied!na!inny!teren!
Cyżby! nie!wieiał! że! każemu! kryywi! rewlucyjnemu! twaryył! kryzys 
parlamentarny?! C! prawa! mówił! ! tym! że! walk! należy! prenied! na! inny!
teren! ! ra! ¡le! tw! Briga! am! prynał! że! ra! nie! mżna! twryd!
tucnie!Prykła!Rji! wiacy!! tym! że! ray!mżna! rganiwad!bą!w!
caie! rewlucji! bą! beprednio przed rewlucją! Jece! a! caów!
Kiereokieg!ray!(mianwicie!ray!mienewickie)!były!tak!rganiwane!że!
w!żanym!raie!nie!mgły!prektałcid!i!we!wła!prletariacką!Parlament!
jest wytworem rozwoju historycznego, wytworem! któreg! nie mżemy!
wykrelid! ! życia! póki! nie! jetemy! d! ilni! aby! rpid! parlament!
burżuayjny! Jeynie! bąc! cłnkiem! parlamentu! burżuayjneg! mżna!
pryjmując! a! punkt! wyjcia! ane! warunki! hitrycne! walcyd! preciwk!
burżuayjnemu! płeceotwu! i! parlamentarymwi! Ten! am! rek! którym!
pługuje! i! w! walce! burżuaja! pwinien! byd! wykrytany! również! pre!
proletariat — cywicie!w!całkiem!innych!celach!Nie!mżecie!twierid!że!jet!
inacej!a! jeli!chcecie!t!kwetinwad!t!muicie!tym!amym!prekrelid!-
wiacenie!wytkich!wyareo!rewlucyjnych!na!wiecie

Pwieielicie! że! również! wiąki! awwe! ą! prtunitycne! że! i! ne!
tanwią! niebepieceotw! ale! pwieielicie! ! rugiej! trny! że! la!
wiąków! awwych!należy! ucynid!wyjątek! gyż! tanwią! ne!rganiacj
robtnicą! Jet! t! jenak! łune tylko  ! pewneg! tpnia! Również! w!
wiąkach! awwych! najują! i! żywiły! bar! acane! Cd!
sproletaryzowanego drobnomieszcaotwa!acani!rbtnicy!i!rbni!chłpi!—
wytkie! te! żywiły! recywicie! ąą! że!w!parlamencie! repreentwane! ą!
ich! interey! ! pgląem! tym! należy! walcyd! a! pmcą! iałalnci!
parlamentarnej! i! w! parciu! ! akty! wkaywad! mam! praw! Na! acane!
may!nie!wywrecie!wpływu!a!pmcą!terii!ptrebne!jet!im!wiacenie
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Wiielimy!t!również!w!Rji!Zgrmaenie!Kntytucyjne!muielimy!wład!
już!p!wycitwie!prletariatu!aby!uwnid!acanemu!rbtnikwi!że!a!
jeg! prenictwem! nic! nie! iągnie! ¡by! umżliwid! knanie! prównania 
miy! jenym! i! rugim! wiaceniem! muielimy! w! pób! knkretny!
preciwtawid! ray! kntytuancie! i! ukaad! acanemu! rbtnikwi! ray! jak!
jeyne!wyjcie

Twary! uchy! rewlucyjny! ynykalita! brnił! tych! amych! terii! ale!
logika nie jet!jg!mcną!trną!Jet!t!am!pre!i!rumiałe!gyż!— jak 
pwieiał!— nie! jet!markitą! Jeli! jenak!wy! tw! Briga! twiericie! że!
jetecie!markitą!— t!mżna!!wa!wymagad!wicej!lgiki!Treba!wieied!
w!jaki!pób!mżna!rgromid!parlament!Jeżeli!mżecie!teg!knad!ppre!
zbrojne powstanie we wszystkich krajach — t!bar!bre!Wiecie!że!w!Rji!
nie tylko w teorii, lecz i w praktyce! wykaalimy! naą! wl! rbicia!
burżuayjneg! parlamentu! Nie! uwglnilicie! jenak! teg! że! jet! t! nie-
mżliwe! be! d! ługtrwałeg! prygtwania! i! że! w! wikci! krajów! nie!
mżna!jece!a! jenym!amachem!nied!parlamentu!¡by!nied!parlament!
muimy! prwaid! walk! w! parlamencie! Warunki! które! krelają! lini! pli-
tycną! wytkich! kla! wpółceneg! płeceotwa! atpujecie! waą!
rewlucyjną! wlą! i! lateg! apminacie! że! p! t! by! buryd! burżuayjny!
parlament w Rosji, musielimy! najpierw! wład! Zgrmaenie! Kntytucyjne!
nawet! p! naym! wycitwie! Pwieielicie! „Prawą! jet! że! rewlucja!
ryjka!tanwi!prykła!który!nie!pwiaa!warunkm!Eurpy!Zachniej”. 
Nie! prytcylicie! jenak! ani! jeneg! ważkieg! argumentu! żeby! nam! t!
uwnid!Prelimy!pre!kre!emkracji!burżuayjnej!Prelimy!ybk!
ten okre! gy! muielimy! agitwad! a! wyborami do Zgromadzenia 
Kntytucyjneg! Nawet! póniej! kiey! klaa! rbtnica! uykała! już!mżnd!
agarnicia! włay! chłptw! wierył! jece! w! niebnd! burżuazyjnego 
parlamentu. 

Licąc!i!!tymi!acanymi!żywiłami!muielimy!głid!wybry!i!uwnid!
mam! na! prykłaie! na! ptawie! aktów! że! Zgrmaenie! Kntytucyjne!
wybrane!w!kreie!niemiernej!pwechnej!ny!nie!wyraża!pragnieo!i!żąao!
kla!wyykiwanych!W! ten! pób! knlikt!miy!właą! raiecką! a!właą!
burżuayjną! tał! i! całkwicie!wyrany!nie! tylk!la!na!la!awangary!klay!
rbtnicej! lec! również! la! grmnej! wikci! chłptwa! la! rbnych!
urników!rbnmiecaotwa!itp. We wszystkich krajach, kapitalistycznych 
itnieją! acane! żywiły! klay! rbtnicej! które! ą! prewiacne! że!
parlament jest prawdziwym przedstawicielem luu! nie! wią! ne! że! w!
parlamencie! tuje! i! brun! chwyty! Mówi! i! że! jet! t! narie! a!
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pmcą! któreg! burżuaja! ukuje! may! ¡le! argument! ten! należy! wrócid!
preciwk! wam! i! wraca! i! n! preciwk! waym! tem! W! jaki! pób!
pkażecie!napraw!acfanym, oszukanym przez burżuaj!mam!prawiwy!
charakter! parlamentu?! Jeli! ! nieg! nie! wejiecie to w! jaki! pób!
zdemaskujecie ten czy inny manewr parlamentarny, stanowisko tej czy innej 
partii! kr! biecie! pa! parlamentem?! Jeżeli! jetecie! markitami! t!
pwinnicie! prynad! że wzajemne stosunki klas w płeceotwie!
kapitalistycznym i!wajemne! tunki! partii! ą! e! bą! cile! wiąane!W! jaki!
pób! pwtaram! wykażecie! t! wytk! jeli! nie biecie cłnkami!
parlamentu!jeli!wyrekniecie!i!iałalnci!parlamentarnej?!ieje!rewlucji!
ryjkiej!wykaały!wyranie!że!nie!mżna!by!był!żanymi!argumentami!pre-
knad szerokich ma!klay!rbtnicej!chłptwa drobnych urników!gyby!
nie!preknały!i!n!na!ptawie!właneg!wiacenia. 

Pwieian! tu! że! birąc! uiał!w!walce! parlamentarnej! tracimy!wiele! cau!
Cy! mżna! bie! wybraid! jakąklwiek! intytucj! w! której! wytkie! klay!
ucetnicyłyby!w!takim!amym!tpniu!jak!w!parlamencie?!W pób sztuczny 
twryd! teg! nie! mżna! Jeżeli! wytkie! klay! włącają! i! ! walki!
parlamentarnej!t!ieje!i!tak!lateg!że!interey!i!knlikty!klawe!najują!
swe odbicie w parlamencie. Gdyby — prypudmy!— mżna!był!rganiwad!
wie! i!!rau!rtrygający!trajk!pwechny, aby za jednym zamachem 
balid!kapitalim!t!rewlucja!knałaby!i!już!w!rmaitych!krajach!Treba!
jenak! licyd! i! ! aktami a! parlament! jet! areną! walki! klawej! Twary!
Briga!i!ci!który!pielają!jeg!punkt!wienia!pwinni!pwieied!mam!
praw! Niemcy! tanwią! najlepy! prykła! teg! że! w! parlamencie! mże!
itnied! rakcja! kmunitycna! i! lateg! też! pwinni! bycie! byli! pwieied!
mam!twarcie! jetemy!byt!łabi!aby!utwryd!parti!ilną!rganiacyjnie!
Tak! wygląałaby! prawa! którą! należałby! pwieied! Gybycie! i! jenak!
prynali! wbec! ma! ! tej! waej! łabci! nie! tałyby! i! ne! waymi!
zwolennikami, lecz waszymi przeciwnikami, zwolennikami parlamentaryzmu. 

Jeli! pwiecie! „Twarye! rbtnicy! jetemy! ! teg! tpnia! łabi! że! nie!
mżemy! utwryd! tatecnie! ycyplinwanej! partii! która! ptraiłaby!
muid! płów! ! pprąkwania! i! jej”, t! rbtnicy! prucą!wa! gyż!
pwieą!bie!„W!jaki!pób!buujemy!yktatur!prletariatu!!tak!łabymi!
lumi?”

Jetecie! bar! naiwni! jeli! ąicie! że! w! niu! wycitwa! prletariatu! —
inteligencja!klaa!renia!rbna!burżuaja!taną!i!kmunistyczne. 
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Jeli! nie! macie! takieg! łuenia! t! pwinnicie! już! tera! prygtwywad!
prletariat! ! realiwania! waej! linii! W! żanej! ieinie! iałalnci!
paotwwej! nie! najiecie! wyjątku! ! tej! reguły! Naajutr! p! rewlucji!
ptkacie!wie!prtunitycnych!awkatów!mieniących!i!kmunitami!
rbnych! burżua! nie! unających! ani! ycypliny! partii! kmunitycnej! ani!
ycypliny! paotwa! prletariackieg! Jeżeli! nie! prygtujecie! rbtników! !
utwrenia!recywicie!ycyplinwanej!partii!która!mui!wytkich! wych!
cłnków!!pprąkwywania!i!jej dyscyplinie to nie przygotujecie nigdy 
yktatury!prletariatu!ą!iż!lateg!nie!chcecie!prynad!e!włanie!łabd!
bardzo wielu nowych partii komunistycznych! każe! im! rucad! iałalnd!
parlamentarną! Jetem! preknany! że! grmna! wikd! recywicie!
rewlucyjnych! rbtników! pójie! a! nami! i! pwie! i! preciwk! waym!
antyparlamentarnym tezom. 

Krótkie prawzanie prawe publikwan 3 ierpnia w pimie 
„Krasnaja Gazieta” (Pitrgró) nr 170
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6

PRZEMÓWIENIE W SPRAWIE WEJCIWKŁDBRYTYJKIEJPRTII
PRACY

6 sierpnia 

Twarye! tw! Gallacher! rpcął! we! premówienie! ! wyrażenia!
ublewania!!racji!teg!że!muimy!tu!wyłuchiwad!p!ra!etny!i!tyiącny!łów!
które! tw! McLaine! i! inni! angielcy! twarye! tyiące! ray! pwtarali! już! w!
premówieniach! gaetach! i! capimach! ą! że! nie! należy! na! ty! ni!
ublewad! Meta! tarej! Miynarówki! plegała! na! tym! ażeby!
rozstryganie! pbnych! aganieo! ptawiad! pcególnym! partim!
zainteresowanych krajów! Był! t! ! gruntu! błne! Bar!mżliwe! że! nieu-
pełnie!kłanie!namy!warunki!itniejące!w!tej!cy!innej!partii!tu!jenak!chi!
o uzasadnienie na gruncie zasad taktyki partii komunistycznej. Test to bardzo 
ważne! i! w! imieniu! III! Miynarówki! pwinnimy! tu! wyranie! pretawid!
komunistyczny punkt widzenia. 

Pree!wytkim!chciałbym!pkrelid!ppełniną!pre!tw!McLaine'a!rbną!
nieciłd!!która!nie!mżna!i! gid!Naywa!n!Parti!Pracy!rganiacją!
plitycną!ruchu!trae-uninitycneg!Póniej!pwtórył!t!jece!ra!Partia!
Pracy „jest politycznym wyrazem ruchu zawodowego”! Taki! ą! ptykałem!
kilkakrotnie w gazecie Brytyjskiej Partii Socjalistycznej! Jet! t! niełun! i!
włanie! t! p! cci! wywłuje! preciw! - w pewnej mierze zupełnie!
usprawiedliwiony - wró! rewlucyjnych! rbtników! angielkich! Ittnie!
pjcia! „organizacja polityczna ruchu trade-unionistycznego” lub „wyraz 
polityczny” tego ruchu! t! pjcia! mylące! Ocywicie! Partia! Pracy! kłaa! i!
prewnie!!rbtników!Cy! jenak!partia! jet!recy!wicie!plitycną!partią!
rbtnicą!cy!też!nie!ależy!nie!tylk!!teg!cy!kłaa!i!na!!rbtników!
lec! również! ! teg! kt! nią! kieruje! i! jaka! jet! tred! jej! ia łalnci! ra! jej!
taktyki!plitycnej!Tylk!t!tatnie!rtryga!włanie!cy!recywicie!mamy!
! cynienia! ! plitycną! partią! prletariatu! Z! teg! jeynie! łuneg! punktu!
widzenia Partia Pracy!jet!partią!na!wkr!burżuayjną!gyż!jakklwiek!kłaa!
i!!rbtników!kierują!nią!reakcjnici!— najgri!reakcjnici!iałający!cał-
kwicie!w!uchu!burżuaji!jet!t!rganiacja!burżuaji!itniejąca!p!t!by!pry!
pmcy! angielkich! Nke! i! cheiemannów! ytematycnie! ukiwad!
rbtników



40 

¡le! t! mamy! również! inny! punkt! wienia! któreg! brnią! tw! Silvia 
Pankhurt!i!tw!Gallacher!wyrażający!ich!pglą!na!t!praw!Jaka!była!tred!
premówieo! Gallachera! i! wielu! jeg! pryjaciół?! Pwiaają! nam! jetemy! w!
niedostatecznym! tpniu! wiąani! ! maami! wecie! jenak! Brytyjką! Parti!
cjalitycną! jej! wi! ! maami! jet! jak! tą! jece! łaba! i! partia! jet!
bar!łaba!I!tw!Gallacher!pwieiał!nam!tu!jak!napraw!nakmicie on 
i jego towarzysze zorganizowali ruch rewolucyjny w Glasgow, w Szkocji, jak to w 
caie!wjny!knale!manewrwali!p!wglem!taktycnym!jak!umiejtnie!
uielali!pparcia!rbnmiecaokim!pacyitm!Ramsayowi MacDonaldowi i 
Snowdenowi — kiey!ci!pryjeżżali do Glasgow — aby poprzez udzielenie tego 
pparcia!rganiwad!wielki!ruch!mawy!preciwk!wjnie

Na! cel! plega! włanie! na! tym! żeby! ten! wpaniały! nwy! ruch! rewlucyjny!
reprezentowany przez tow. Gallachera! i! jeg! pryjaciół! włącyd! ! partii!
kmunitycnej! która! tuje! prawiwie! kmunitycną! tj! markitwką!
taktyk! Na! tym! plega! nae! aanie! Z! jenej! trny! Brytyjka! Partia!
cjalitycna!jet!byt!łaba!i!nie!umie!jak!należy!prwaid!agitacji!wró!ma!
!rugiej!trny!mamy!młe!żywiły!rewlucyjne!tak!gnie!reprezentowane 
tu!pre! tw!Gallachera! które!mim!że!utrymują!wi! !maami!nie! twrą!
jenak! partii! plitycnej! ą! w! tym! enie! jece! łabe! ! Brytyjkiej! Partii!
Socjalistycznej! i! ablutnie! nie! umieją! rganiwad! wej! iałalnci!
politycznej. Wobec takiego stanu recy!muimy!upełnie!twarcie!wyraid!na!
pglą!na!temat!prawiłwej!taktyki!Kiey!tw Gallacher!mówiąc!!Brytyjkiej!
Partii! cjalitycnej! wiacył! że! jet! na! „beznadziejnie reformistyczna”
(hopelessly reformist) — t!niewątpliwie!preaił!¡le!gólny!en!ra!tred!
wszystkich uchwalonych tu!pre!na!relucji!wkaują!całkwicie!wyranie!że!
żąamy!miany! taktyki!Brytyjkiej!Partii! cjalitycnej!w! tym!uchu!a! jeyna!
łuna! taktyka! pryjaciół! Gallachera! bie! plegała! na! tym! by! wtąpili! ni!
niewłcnie!!partii!kmunitycnej!w!celu!prebuwania!jej!taktyki!w!uchu!
uchwalnych! tu! relucji! kr! macie! tak! wielu! wlenników! że! mżecie! w!
Glagw! rganiwad!mawe! grmaenia! luwe! t!wciągnicie! do partii 
ponad dzieiciu! tyicy! ób! nie! natrcy! wam! trunci! Otatni! kngre!
Brytyjkiej!Partii!cjalitycnej!który!brawał!w!Lnynie!pre!3—4 dniami, 
uchwalił!premianwanie!partii!na!kmunitycną!ra!wprwaił!!prgramu 
punkt o udiale!w!wybrach!!parlamentu!i!!wejciu!w!kła!Partii!Pracy!Na!
kngreie! repreentwanych! był! ieid! tyicy! rganiwanych! cłnków!
Szkockim towarym!nie!natrcyłby!pret!bytnich!trunci!wciągnicie!
do tej Komunistycznej Partii Wielkiej! Brytanii! pna! ieiciu! tyicy!
rewlucyjnych! rbtników!który! lepiej!właają!tuką!pracy!wró!ma!ra!
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prebrażenie! w! ten! pób! tarej! taktyki! Brytyjkiej! Partii! cjalitycnej w 
duchu bardziej skutecznej agitacji, w duchu bardziej rewolucyjneg! iałania!
Towarzyszka Silvia Pankhurst kilkakrtnie!wracała!uwag!w!kmiji!na!t!że!w!
¡nglii!ptrebni!ą!„lewicowcy”!Opwieiałem!cywicie!że!jet!t!całkiem!
łune! ale! że! nie! należy! prealad! w! „lewicwci”! Natpnie! mówiła! że!
„jetemy! bar! brymi! pinierami! ale! na! raie! rbimy! wicej! umu!
|noisy|”! Rumiem! t! bynajmniej!nie!w! łym! lec!w!brym! naceniu! teg!
łwa!mianwicie!że!ptraią!ni!lepiej!prwaid!rewlucyjną!agitacj!Cenimy!
to i powinnimy!cenid!alimy!temu!wyraz we wszystkich naszych rezolucjach, 
awe! bwiem! pkrelamy! że! mżemy! unad! parti! a! parti! rbtnicą!
wtey! i! tylk!wtey! gy! jet!na! recywicie! wiąana! !maami! i!walcy! e!
tarymi! na! wkr! pregniłymi! prywócami! arówn! ! winitami, który!
najują! i! na! prawym! kryle! jak! i! ! tymi! który! ajmują! tanwik!
prenie!w! raju! prawicwych nieależnych!w!Niemcech!We!wytkich!
naych!relucjach!twieralimy!i!pwtaralimy!t!ieid!i!wicej!ray!a!t!
włanie! naca! że! żąamy! prebrażenia! tarej! partii! w! tym! enie! by!
utrymywała!na!cileją!wi!!maami

Silvia Pankhurst pytała!jece!„Czy jest dopuszczalne, by partia komunistyczna 
wchiła! w! kła! innej! partii! plitycnej! która! ! klei! należy! ! II!
Miynarówki?” I!pwiaała!że!jet!t!niemżliwe!Należy!mied!na!uwa-
e!że!angielka!Partia!Pracy!najuje!i!w!cególnie!witych!warunkach!
jest to bardzo oryginalna partia albo — cilej!mówiąc!— nie! jet!na!w!góle!
partią!w! wykłym!naceniu! teg! łwa! kłaa! i!na! ! cłnków!wytkich!
rganiacji! awwych! licy! becnie! kł! cterech! milinów! cłnków! i!
ptawia!d!użą!wb!wytkim!partim!plitycnym!które!wchą!
w! jej! kła! Należą! ! niej! atem! erkie! ree! rbtników! angielskich, 
prowadzone na pasku przez najgorsze żywiły!burżuayjne!pre!cjalrajców!
grych!jece!niż!Scheidemann, Nke!i!im!pbni!panwie!Równcenie!
jenak!Partia!Pracy!ewala!na!t!by!Brytyjka!Partia!cjalitycna!ptawała!
w jej szeregach!i!miała!we!rgany!prawe!na!łamach!których!cłnkwie!tejże!
Partii! Pracy! mgą! wbnie! i! twarcie! głid! że! prywócy! partii! ą
socjalrajcami! Twary!McLaine! cytwał! kłanie! pbne! wiacenia!
Brytyjkiej! Partii! cjalitycnej! la! również! mg! pwiacyd! że w gazecie 
Brytyjskiej Partii Socjalistycznej „Cali” cytałem! iż! prywócy! Partii! Pracy! ą!
socjalpatriotami i socjalzdrajcami!Onaca!t!że!partia!która!wchi!w!kła!
Partii!Pracy!mże!nie!tylk!tr!krytykwad! lec! także!twarcie! i!precyyjnie!
naywad!p!imieniu!tarych!prywóców!i!mówid!!nich!jak!!cjalrajcach!
.Test to bardzo oryginalna sytuacja, kiedy partia, jencąc! erkie! ree!
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rbtników! w! taki! pób! jak! gyby! była! partią! plitycną! muna! jet!
jenak! ptawiad! wym! cłnkm! całkwitą! wb! Twary! McLaine!
wkaał!tu!że!na!kngreie!Partii!Pracy!tamteji!cheiemannwie!mueni!byli!
otwarcie! ptawid! praw! prytąpienia! ! III! Miynarówki! a! wytkie!
rganiacje! terenwe! i! ekcje! tej! partii! mune! były! praw! mawiad! W!
takich!warunkach!błem!byłby!nie!wtąpid!!tej!partii

Towarzyszka Pankhurst w prywatnej!rmwie!wiacyła mi: „Jeżeli!biemy
prawdziwymi rewlucjnitami! i! wtąpimy! ! Partii! Pracy! t! ci! panwie! na!
wyklucą”! ¡le! t! precież! byłby! wcale! niele! Relucja! naa! głi! że!
jetemy! a! wtąpieniem! pnieważ! Partia! Pracy! ptawia! tatecną!
swobody krytyki!W!tym!punkcie!jetemy!knekwentni!aż!!koca!Twary!
McLaine!pkreli!jece!że!w!¡nglii!wytwryły!i!becnie!takie!ryginalne!
warunki!w! których!partia! plitycna! jeli! echce!mże!ptad! rewlucyjną!
partią! rbtnicą! mim! że! bie! wiąana! e! pecyicną! ctermilinwą!
rganiacją! rbtnicą! na! wpół! awwą! na! wpół! plitycną! i! kierwaną!
pre! burżuayjnych! prywóców! W! takich! warunkach! najlepe! żywiły!
rewlucyjne!ppełniłyby!wielki!błą!gyby!nie!rbiły!wytkieg!c!mżliwe, 
żeby! ptad! w! tej! partii! Niech! panwie! Thmawie! i! inni! cjalrajcy!
których!tak!włanie!naywacie!wyklucają!wa!Wywre!t!knały!wpływ!na!
may!rbtników!angielkich

Twarye!pkrelają!że!arytkracja!rbtnica!jet!w!¡nglii!ilnieja!niż!w!
jakimklwiek! innym!kraju!Tak!jet! ittnie! Itnieje!tam!precież!nie!ieiątki!
lec!etki! lat!Tam!burżuaja!która!piaa!nacnie!wike!wiacenie!—
wiacenie! emkratycne! — łała! prekupid! rbtników! i! wytwryd!
wró!nich użą!wartw!która!w!¡nglii!jet!wika!niż!w!innych!krajach!ale!—
w!prównaniu! ! erkimi!maami! rbtnicymi!— nie jest znowu tak wielka. 
Wartwa!ta! jet!na!wkr!preiąknita!preąami!burżuayjnymi! i!prwai!
jawnie! burżuayjną! plityk! rermitycną! Tak! wic! w! Irlanii! wiimy!
wiecie! tyicy! żłniery! angielkich! który! tując! traliwy! terrr! ławią!
Irlancyków!cjalici!angielcy!nie!prwaą!wró!tych!żłniery!prpagany!
rewolucyjnej! ¡! w! relucjach! naych!wkaalimy!wyranie! że! unajemy! a!
cłnków!Miynarówki! Kmunitycnej! jeynie! t! partie! angielkie! które!
prwaą!prawiwie!rewlucyjną!prpagan!wró!angielkich!rbtników! i!
żłniery!Pkrelam!że!ani!tu!ani!w!kmijach!nie!naptykalimy!preciwów!
w tym wglie

Towarzysze Gallacher i Silvia Pankhurst nie! mgą! temu! aprecyd! Nie! ą! w!
tanie! aprecyd! iż! Brytyjka! Partia! cjalitycna! ptając! w! eregach!
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Partii Pracy, koryta! ! tatecnej! wby! żeby! piad! że! tacy! a! tacy!
prywócy! Partii! Pracy! ą! rajcami! że! wi! tary! prywócy! repreentują!
interey! burżuaji! że! ą! agentami! burżuaji! w! ruchu! rbtnicym! — jest to 
całkiem!łune! kr! kmunici! krytają! ! takiej! wby! t! jeli! chcą! i!
licyd! ! wiaceniem! rewlucjnitów! wytkich! krajów! a! nie! tylk!
rewolucji rosyjskiej — jetemy! tu! bwiem! nie! na! ryjkim! lec! na!
miynarwym! kngreie! mają! bwiąek! wtąpid! ! Partii! Pracy!
Twary! Gallacher! irniwał! ! pwu! teg! że! nalelimy! i! w! tym!
wypaku!p!wpływem!Brytyjskiej Partii Socjalistycnej!Nic!preknalimy!i!
o tym na podstawie dowiacenia!wytkich!rewlucji!we!wytkich!krajach!
Uważamy! że! pwinnimy! pwieied! t! mam! ¡ngielka! partia!
kmunitycna! mui! achwad! niebną! wb! aby! emakwad! i!
krytykwad!tych!który!raają!rbtników!ą!ni!w!¡nglii!nacnie!ilnieji!
niż!w!innych!krajach!Nietrun!t!rumied!Niełune!jet!twierenie tow. 
Gallachera! że!wypwiaając! i! a!wtąpieniem!!Partii! Pracy! epchniemy!
tym samym od siebie najlepe!żywiły!pró!rbtników!angielkich!Muimy!
t!wypróbwad!w!praktyce!Jetemy!preknani!że!wytkie nasze rezolucje i 
uchwały! które! pwemie! kngre! wyrukwane! taną! we! wytkich!
angielskich gazetach rewolucyjno-socjalistycznych! i! że! wytkie! rganiacje! i!
ekcje! terenwe! bą! miały! mżliwd! ich! preykutwania! Cała! tred!
naych! relucji! najbariej! wymwnie! wiacy! ! tym! że! jetemy!
recnikami! rewlucyjnej! taktyki! klay! rbtnicej! we! wytkich! krajach! i! że!
celem naszym jest walka ze starym reformizmem i oportunizmem. Wydarzenia 
wkaują! że! taktyka! naa! recywicie! ni! wycitwa! na! tarym!
reformizmem. A w takim razie za nami opowieą! i! wytkie! najlepe!
żywiły! rewlucyjne! klay! rbtnicej! nieawlne z powolnego tempa 
rwju!który!w!¡nglii!bie!mże!jece!pwlniejy!niż!w!innych!krajach!
Pwlny! rwój! wynika! tą! że! burżuaja! angielka! ma! mżnd! twarania!
lepych! warunków! la! arytkracji! rbtnicej! hamując! pre! t! ruch!
rewolucyjny w ¡nglii! Tteż! twarye! angielcy! winni! ążyd! nie! tylk! !
rewolucjonizowania mas — c! rbią!wpaniale! (uwnił! t! tw!Gallacher), 
lec!jencenie!!utwrenia!prawiwej!plitycnej!partii!klay!rbtnicej!
Ani tow. Gallacher, ani Silvia Pankhurst, który! tu! wytpwali! nie! należą!
jece! ! rewlucyjnej! partii! kmunitycnej! Tak! knała! rganiacja!
proletariacka jak Shop Stewards nie! wchi! tychca! w! kła! partii!
plitycnej!Jeżeli!rganiujecie!i!p!wglem!plitycnym!t!preknacie 
i!że!naa!taktyka!piera!i!na!właciwym!rumieniu politycznego rozwoju 
tatnich! ieicileci! i! że! prawiwą! parti! rewlucyjną! mżna! utwryd!
dopiero wtedy, kiedy wchłnie! na wytkie! najlepe! żywiły! rewlucyjnej!
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klasy i!wykryta! każą!mżliwd! !walki! ! reakcyjnymi! prywócami! tam!
gie!prejawiają!ni!wą!iałalnd

Jeżeli! angielka!partia! kmunitycna! rpcnie!! teg! że!bie!prwaid!
iałalnd! rewlucyjną! w! łnie! Partii! Pracy! i! jeżeli! panwie! Henernwie!
zmuszeni bą! parti! t! wyklucyd! bie! t! wielkim! wycitwem!
komunistycznego i rewolucyjnego ruchu robotniczego w Anglii. 

Krótkie prawzanie prawe publikwan 8 ierpnia 1920 r w 
czapimie „Wiestnik 2-go kongressa Kommunisticzeskogo 
Intiernacyanała” nr 7
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Przypisy: 

1. „The! Time” - iennik! ałżny! w! 1785! r! w! Lnynie! jena! ! wikych!
gazet konserwatywnych!burżuaji!angielkiej

2. Turati Filippo (1857-1932) - iałac!włkieg! ruchu! rbtniceg! jeen! !
ałżycieli!i!prywóców!Włkiej!Partii!cjalitycnej!W!parlamencie!włkim!
tał! na! cele! rermitycnej! grupy! cjalitów! brnił! iei! wpółpracy! !
burżuają! niół! i! wrg! ! Rewlucji! Paiernikwej! Zwalcął! lew!
krył! WP! które! w! 1921! r! erwał! ! prrtunitycną! wikcią! i!
utwrył! Włką! Parti! Kmunitycną! P! prewrcie! aystowskim 
emigrwał!!Francji!

3. „Wiestnik 2-g!kngrea!Kmmuniticekg! Intiernacynała” nr 5 podaje 
kocwe!ania!premówienia!w!natpującej! reakcji! „Pwinnimy!twarcie!
wypwieied!wje!anie!jakieklwiek!by!n!był!Jeli!angielcy!kmunici!
nie!ją!!prumienia!w!kwetii!rganiacji!ruchu!maweg! jeli!na!tym!
gruncie!jie!!rłamu!t!lepiej!niech!prawa!kocy!i!rłamem!aniżeli!
reygnacją! ! rganiwania! ruchu! maweg! Lepiej! byd! i! !
jennacnej!i!tatecnie!janej!taktyki!i!ielgii!niż naal!tkwid!w!awnym!
chaie”

4!Kmija!w!kwetii!narwej!i!kulturalnej!utwrna!tała!pre!II!Kngre!
Miynarówki! Kmunitycnej! pró! pretawicieli! partii 
kmunitycnych!Eurpy!¡ji!i!¡meryki!Kmija!pracwała!p!kierwnictwem!
Lenina! Tey! Lenina! w! kwetii! narwej! i! klnialnej! mawiane! były! na!
cwartym!i!piątym!pieeniu!Kngreu!i!uchwalne!tały!28!lipca!1920!r

5! Pr! artykuł! J! Plechanowa „Za! c! mamy! mu! ikwad?! Lit! twarty! !
Karola Kautskiego”. W: „Przeciw rewizjonizmowi”, Warszawa 1958, s. 50. – Red. 


