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Towarzysze! Mało, niestety, znam francuskie sprawy. Dlatego nie mogę 

wyczerpad tego zagadnienia w takim stopniu, jak to jest tu niezbędne. Niemniej 

jednak wyrobiłem sobie określony sąd o sprawach francuskich na podstawie 

tych przemówieo, których wysłuchałem tutaj na plenum KWMK, i uważam za 

swój obowiązek przedstawienie komisji na tej podstawie niektórych uwag. 

Mamy tutaj kilka zagadnieo. 

Zagadnienie pierwsze — co do sytuacji politycznej we Francji. Wzbudza we mnie 

pewne obawy spokój ducha przebijający w przemówieniach towarzyszy na 

temat obecnej sytuacji politycznej we Francji. Odnosi się wrażenie, że sytuacja 

we Francji jest mniej lub więcej zrównoważona, że sprawy się rozwijają na ogół 

gładko i bez wstrząsów; są, co prawda, pewne trudności, ale prawdopodobnie 

nie doprowadzą one do jakiegoś kryzysu itd. Jest to niesłuszne, towarzysze. Nie 

mogę powiedzied, że Francja znajduje się w przededniu swego roku 232, 

jednakże przypuszczam, że zmierza ona ku kryzysowi. Pod tym względem 

zarówno tezy komisji jak uwagi niektórych towarzyszy uważam za słuszne. 

Kryzys to swoisty, gdyż we Francji nie ma bezrobocia. Kryzys ten łagodzi fakt, że 

Francję zasila obecnie złoto z Niemiec. Ale są to zjawiska przejściowe, przede 

wszystkim dlatego, że niemieckiego złota nie starczy Francji na załatanie 

wszystkich dziur wewnętrznych i na opłacenie jej długów wobec Anglii i 

Ameryki, a po drugie dlatego, że we Francji nie da się uniknąd bezrobocia. 

Dopóki jest inflacja, stanowiąca bodziec do eksportu, bezrobocia, byd może, nie 

będzie, ale potem, gdy waluta się ustali i da się odczud wpływ rozrachunków 

międzynarodowych z tytułu długów, Francja nie uniknie koncentracji przemysłu i 

bezrobocia. Niezawodną oznaką tego, że Francja zmierza ku kryzysowi, jest 

zamieszanie, jakie panuje w kołach rządowych we Francji, jest ministerialny 

kontredans, jaki trwa we Francji. 

Nie wolno nigdy przedstawiad rozwoju kryzysu jako linii wstępującej coraz 

ostrzejszych krachów. Takie kryzysy nie istnieją. Kryzys rewolucyjny rozwija się 

zazwyczaj w postaci zygzaków: niewielki krach, następnie poprawa sytuacji, 

potem krach poważniejszy, następnie pewien wzrost itd. Istnienie zygzaków nie 

powinno stanowid przesłanki do mniemania, że interesy burżuazji ulegają 

poprawie. 
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Dlatego spokój ducha jest w tym wypadku niebezpieczny. Niebezpieczny, 

ponieważ kryzys może się rozwijad szybciej, niż się oczekuje, i wówczas 

francuscy towarzysze mogą byd zaskoczeni. A partia zaskoczona nie potrafi 

kierowad wypadkami. Dlatego sądzę, że francuska partia komunistyczna 

powinna nastawid się na stopniowe narastanie kryzysu rewolucyjnego. I partia 

francuska powinna postawid sprawę agitacji i propagandy w ten sposób, aby 

przygotowywad umysły i serca robotników do tego kryzysu. 

Zagadnienie drugie — to narastające niebezpieczeostwo prawicowe wewnątrz 

partii. Uważam, że zarówno na peryferiach francuskiej partii komunistycznej jak 

i w samej partii istnieje już dośd solidna pełna tupetu grupa prawicowców, na 

której czele stoją ludzie usunięci i nieusunięci z partii i która ustawicznie będzie 

wyczerpywad siły partii. Mówiłem dopiero co z Cremieux. Zakomunikował mi 

nowy fakt, że nie tylko na odcinku partyjnym, ale i na odcinku związków 

zawodowych istnieją prawicowe ugrupowania, prowadzące po cichu swą 

robotę, a tu i ówdzie wręcz atakujące rewolucyjne skrzydło partii 

komunistycznej. Nawet dzisiejsze wystąpienie Anglera jest pod tym względem 

symptomatyczne i należy na to poważnie zwrócid uwagę towarzyszy. 

W okresie narastającego kryzysu prawicowcy zawsze podnoszą głowy. Jest to 

ogólne prawo kryzysu rewolucyjnego. Prawica podnosi głowę, ponieważ obawia 

się kryzysu rewolucyjnego i dlatego gotowa jest uczynid wszystko, by odciągnąd 

partię wstecz i nie pozwolid na rozwój narastającego kryzysu. Dlatego sądzę, że 

aktualne zadanie partii komunistycznej, skoro ona, Komunistyczna Partia Francji, 

powinna wykuwad nowe rewolucyjne kadry i przygotowywad masy do kryzysu, 

polega na tym, aby odeprzed nacisk prawicy i aby tę prawicę izolowad. 

Czy Komunistyczna Partia Francji gotowa jest odeprzed ten nacisk? 

Przechodzę do trzeciego zagadnienia, do sytuacji w kierowniczej grupie 

francuskiej partii komunistycznej. Rozlegają się głosy, że aby izolowad prawicę, 

trzeba nieodzownie uwolnid grupę kierowniczą francuskiej partii komunistycznej 

od dwóch towarzyszy, którzy prowadzili walkę z prawicą, ale popełniali poważne 

błędy. Mam na myśli Treinta i Zuzannę Giraud. Będę mówił otwarcie, gdyż 

najlepiej jest nazywad rzeczy po imieniu. 
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Nie wiem, o ile będzie celowe, jeśli atak na prawicę rozpocznie się od usunięcia z 

kierownictwa tych ludzi, którzy walczą z prawicą. Sądziłem, że — na odwrót — 

wysunięta zostanie inna propozycja, chociażby takiego rodzaju: wobec tego, że 

prawicowcy stali się bezczelni, wobec tego, że po zlikwidowaniu swego organu 

„Bulletin Communiste"3 ogłosili deklarację, która stanowi policzek dla partii, czy 

nie należałoby postawid sprawy w ten sposób, by zdemaskowad politycznie 

któregoś z prawicowców, jeśli nie wprost wykluczyd z partii. Sądziłem, że wobec 

niebezpieczeostwa prawicowego zagadnienie będzie tak postawione. Sądziłem, 

że usłyszę tutaj takie właśnie oświadczenie. Zamiast tego proponują nam 

rozpocząd izolowanie prawicy od izolowania dwóch nieprawicowców. Nie widzę 

w tym logiki, towarzysze! 

Ale z tym zagadnieniem, z zagadnieniem walki z prawicą wiąże się tu inne 

zagadnienie — brak zwartej grupy większości w Biurze Politycznym 

Komunistycznej Partii Francji. Zupełnie słuszne, że partia nie może prowadzid 

walki ani z grupą prawicy, ani z grupą „ultra-lewicy", jeśli w grupie kierowniczej 

partii brak zwartej większości, która by mogła uderzad w jednym kierunku. 

Zupełnie słusznie. Uważam, że taka grupa powinna ukształtowad się, i sądzę, że 

już się ukształtowała albo ukształtuje się w najbliższym czasie wokół takich 

towarzyszy, jak Semard, Cremieux, Thorez, Monmousseau. Stworzyd taką grupę 

lub doprowadzid, że tak powiem, do zgrania się towarzyszy, o których 

wspomniałem, w obrębie jednej grupy kierowniczej — to znaczy skoncentrowad 

siły w walce z prawicą. Nie zdołacie rozbid prawicy, ponieważ siły jej rosną i 

ponieważ posiada ona widocznie pewne korzenie w klasie robotniczej Francji, 

nie zdołacie, powiadam, rozbid prawicy, jeśli nie zjednoczycie wewnątrz grupy 

kierowniczej wszystkich rewolucyjnych komunistów, gotowych walczyd do 

ostatka z prawicą. Rozpoczynad walkę z prawicą od rozdrabniania swoich sił 

byłoby nierozsądnie, nierozumnie. Jeśli nie osiągniecie koncentracji sił, możecie 

osłabid siebie samych i przegrad w walce z prawicą. 

Oczywiście, może towarzysze francuscy nie uważają za możliwą koncentrację 

wszystkich sił, łącznie z Treintem i Zuzanną Giraud, może uważają to za 

niemożliwe. Niechaj wobec tego francuscy towarzysze na plenum swego KC lub 

na swoim kongresie przeprowadzą odpowiednie zmiany w składzie swego Biura 

Politycznego. Niechaj uczynią to sami, bez KWMK. Mają do tego prawo. 
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My, towarzysze rosyjscy, dopiero niedawno przyjęliśmy na XIV Zjeździe partii 

znaną uchwałę co do pozostawienia sekcjom więcej swobody w kierowaniu 

własnymi sprawami. Rozumiemy to w ten sposób, że należy, o ile to możliwe, 

unikad bezpośredniego wtrącania się KWMK do spraw sekcyj, a zwłaszcza do 

spraw kształtowania się grup kierowniczych naszych sekcji Kominternu. Nie 

zmuszajcie więc nas, towarzysze, do naruszania uchwał dopiero co przyjętych na 

naszym zjeździe partyjnym. Bywają, oczywiście, wypadki, kiedy represje w 

stosunku do poszczególnych towarzyszy są niezbędne, nie widzę jednak w tej 

chwili takiej konieczności. 

Dlatego sądzę, że komisja nasza powinna: 

Po pierwsze — dad jasną rezolucję polityczną w sprawie francuskiej z hasłem 

zdecydowanej walki z prawicą i z zaznaczeniem błędów tych towarzyszy, którzy 

je popełniali. 

Po drugie — poradzid towarzyszom francuskim, aby wokół tej rezolucji, 

skierowanej swym ostrzem przeciwko prawicy, skonsolidowali kierowniczą 

grupę w składzie KC Komunistycznej Partii Francji, tzn. zobowiązad członków tej 

grupy do sumiennego wprowadzania w życie rezolucji wspólnymi siłami. 

Po trzecie — poradzid towarzyszom francuskim, by w swej pracy praktycznej nie 

stosowali zbyt gorliwie metody cięd, metody represji. 

Czwarte zagadnienie — to zagadnienie robotniczych związków zawodowych we 

Francji. Odnoszę wrażenie, że niektórzy francuscy towarzysze zbyt lekko traktują 

to zagadnienie. Nie wykluczam tego, że przedstawiciele Konfederacji Związków 

Zawodowych popełniali błędy, ale nie wykluczam także, że KC francuskiej partii 

komunistycznej również popełniał błędy w stosunku do Konfederacji. Jest rzeczą 

całkiem naturalną, że tow. Monmousseau wolałby nieco mniej kurateli ze strony 

partii. Jest to całkiem naturalne, gdyż są dwie równolegle organizacje: partia i 

Konfederacja Związków Zawodowych, i między nimi nie może nie byd czasami 

pewnych tard. Zdarza się to i u nas, Rosjan, i zdarza się we wszystkich partiach 

komunistycznych — inaczej nie bywa. Ale im mniej KC francuskiej partii 

komunistycznej będzie się mieszad we wszystkie szczegóły pracy związków 

zawodowych, tym mniej będzie tych tard. Kierowad związkami zawodowymi 

należy poprzez tych komunistów, którzy prowadzą w związkach zawodowych 
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stałą pracę, a nie poza nimi. U nas, w rosyjskiej partii, bywały wypadki przerostu 

kierownictwa wobec związków zawodowych. W archiwum naszej partii 

moglibyście znaleźd długi szereg rezolucji, przyjętych na naszych zjazdach 

partyjnych, domagających się, aby partia nie sprawowała kurateli nad związkami 

zawodowymi, żeby kierowała nimi, a nie sprawowała kurateli. Obawiam się, że 

pod tym względem partia francuska, niechaj mi towarzysze wybaczą, również 

ma pewne grzechy w stosunku do związków zawodowych. Uważam, że partia 

jest wyższą formą organizacji klasy robotniczej i właśnie dlatego należy od niej 

więcej wymagad. Dlatego też błędy KC należy usunąd przede wszystkim, aby 

stosunki ze związkami zawodowymi poprawid i wzmocnid i aby tow. 

Monmousseau i inni działacze związkowi mogli pracowad w takim kierunku, jaki 

jest konieczny z punktu widzenia partii komunistycznej. 

Zwłaszcza w warunkach, jakie istnieją na Zachodzie, partia nie może się rozwijad, 

partia nie może się wzmacniad, jeśli nie posiada bardzo poważnego oparcia w 

postaci związków zawodowych i ich kierowników. Tylko partia, która potrafi 

utrzymad szeroką więź ze związkami zawodowymi i ich kierownikami i która 

potrafi utrzymywad z nimi prawdziwie proletariacki kontakt — tylko taka partia 

może na Zachodzie zdobyd większośd klasy robotniczej. Sami wiecie, że bez 

zdobycia większości klasy robotniczej nie podobna liczyd na zwycięstwo. 

A więc co z tego wynika? 

Wynika to, że: 

a) Francja zmierza ku kryzysowi; 

b) przeczuwając ten kryzys i obawiając się go, elementy prawicowe podnoszą 

głowę i usiłują pociągnąd partię wstecz; 

c) aktualne zadanie partii to zlikwidowanie niebezpieczeostwa prawicowego, 

izolowanie prawicy; 

d) aby izolowad prawicę, niezbędna jest koncentracja wszystkich naprawdę 

komunistycznych przywódców w kierownictwie partii, zdolnych prowadzid walkę 

z prawicą do ostatka; 
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e) aby koncentracja sił mogła dad pożądane rezultaty w walce z prawicą i w 

przygotowaniu robotników do kryzysu rewolucyjnego, konieczne jest, aby grupa 

kierownicza opierała się na związkach zawodowych i umiała utrzymad ze 

związkami zawodowymi i ich działaczami proletariacki kontakt; 

f) nie stosowad zbyt gorliwie w pracy praktycznej metody cięd, metody represyj 

w stosunku do poszczególnych towarzyszy, a stosowad przede wszystkim 

metodę przekonywania. 

 

Przypisy: 

1. VI rozszerzone plenum Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki 

Komunistycznej obradowało od 17 lutego do 15 marca 1926 roku w Moskwie. 

Plenum omówiło sprawozdania Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki 

Komunistycznej i Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii oraz referaty o 

najbliższych zadaniach komunistów w ruchu zawodowym, o wynikach II narady 

organizacyjnej tudzież referaty dwunastu komisji, które pracowały w czasie 

plenum. Szczególną uwagę poświęciło plenum kwestii zadao komunistów w 

walce o rewolucyjną jednośd międzynarodowego ruchu zawodowego na gruncie 

taktyki jednolitego frontu. J. W. Stalin wybrany został na członka prezydium, na 

członka komisyj: politycznej, wschodniej, francuskiej oraz na przewodniczącego 

niemieckiej komisji plenum.  

2.   Przez „23-ci rok" rozumie się głęboki kryzys rewolucyjny w Niemczech 

jesienią 1923 roku.  

3. „Bulletin Communiste" („Biuletyn Komunistyczny") — dwutygodnik, organ 

prawicowego skrzydła Komunistycznej Partii Francji; wydawany był w Paryżu. 

Pierwszy numer pisma wyszedł w październiku 1925 roku. Pismo zostało 

zamknięte po ukazaniu się jego piętnastego numeru (w styczniu 1926 roku), w 

którym właśnie opublikowana była antypartyjna deklaracja prawicowego 

skrzydła Komunistycznej Partii Francji.  

 


