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Towarzysze! Mam tylko kilka uwag. 

1. Niektórzy   towarzysze   sądzą,   że   gdyby   interesy ZSRR tego wymagały, 

partie komunistyczne na Zachodzie powinny by przyjąd prawicową politykę. Nie 

zgadzam się z tym, towarzysze. Muszę powiedzied, że takie przypuszczenie   jest   

całkowicie   niezgodne z zasadami, jakimi my, rosyjscy towarzysze, kierujemy się 

w naszej pracy. Nie mogę sobie wyobrazid wypadku, aby kiedykolwiek interesy 

naszej Radzieckiej Republiki wymagały od bratnich naszych partii odchyleo w 

prawo. Cóż bowiem oznacza stosowanie prawicowej polityki? Oznacza to, w ten 

czy inny sposób, zdradę interesów klasy robotniczej.   Nie  mogę  sobie  

wyobrazid,  aby  interesy ZSRR chociażby na jedną sekundę mogły wymagad od 

naszych bratnich partii zdrady interesów klasy robotniczej. Nie mogę sobie 

wyobrazid, aby interesy naszej Republiki, która jest bazą proletariackiego ruchu 

rewolucyjnego na całym świecie, wymagały nie maksimum rewolucyjności i 

aktywności politycznej robotników na Zachodzie, lecz obniżenia tej aktywności, 

przytłumienia rewolucyjności.   Takie   przypuszczenie jest dla nas, towarzyszy 

rosyjskich, obraźliwe. Dlatego uważam za swój obowiązek całkowicie i w 

zupełności odgrodzid się od takiego bzdurnego i absolutnie niemożliwego do 

przyjęcia przypuszczenia. 

2. Co do KC niemieckiej partii komunistycznej. Ze strony niektórych inteligentów 

słychad głosy, że KC niemieckiej partii komunistycznej jest słaby, że słabo kieruje 

partią, że brak sił inteligenckich w łonie, KC odbija się ujemnie na jego pracy, że 

KC nie istnieje itd. To wszystko nieprawda, towarzysze. Takie rozmówki uważam 

za inteligenckie wybryki niegodne komunistów. Obecny KC niemieckiej partii 

komunistycznej ukształtował się nie przypadkowo. Zrodził się on w walce z 

prawicowymi błędami. Okrzepł w walce z „ultralewicowy-mi" błędami. Nie jest 

on zatem ani prawicowy, ani „ultralewicowy". Jest leninowskim KC. Jest to ta 

właśnie robotnicza grupa kierownicza, jakiej potrzeba obecnie niemieckiej partii 

komunistycznej. 

Powiadają, że obecny KC nie odznacza się zbyt wielką wiedzą teoretyczną. No, 

więc cóż, byleby polityka była słuszna, z wiedzą teoretyczną nie będzie kłopotu. 

Wiedza to rzecz nabyta, jeśli brak jej dziś, będzie jutro; natomiast słuszną 

politykę, jaką obecnie realizuje KC niemieckiej partii, nie tak łatwo przyswoid 

sobie poniektórym chełpliwym inteligentom. Siła zaś obecnego KC polega na 
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tym, że przeprowadza słuszną leninowską politykę, czego nie chcą zrozumied 

chełpiący się swoją „wiedzą" inteligenciki. Zdaniem niektórych towarzyszy, temu 

czy owemu inteligentowi wystarczy przeczytanie jeszcze paru książek lub 

napisanie paru broszur, by pretendowad do prawa kierowania partią. To 

niesłuszne, towarzysze. Niesłuszne aż do śmieszności. Możecie napisad całe 

tomy o filozofii,   ale  jeśli nie przyswoiliście sobie słusznej polityki KC 

Komunistycznej Partii Niemiec, nie wolno was dopuszczad do steru partii. 

Tow. Thalmann! Przyjmujcie tych inteligentów do pracy, jeśli rzeczywiście chcą 

służyd sprawie robotniczej, albo możecie ich wypędzid do wszystkich diabłów, 

jeśli za wszelką cenę chcą komenderowad... Fakt, że w obecnym KC przeważają 

robotnicy, stanowi wielką zaletę niemieckiej partii komunistycznej. 

Na czym polega zadanie Komunistycznej Partii Niemiec? 

Na tym, aby utorowad drogę do socjaldemokratycznie nastawionych mas 

robotniczych, zabłąkanych w dżungli socjaldemokratycznej gmatwaniny i zdobyd 

w ten sposób większośd klasy robotniczej dla partii komunistycznej. Zadanie 

polega na tym, aby dopomóc naszym zbłąkanym braciom w odnalezieniu 

właściwej drogi i związaniu się z partią komunistyczną. Możliwe są tu dwie 

metody podejścia do mas robotniczych. Jedna metoda, specyficznie 

inteligencka, to metoda poganiania robotników, metoda „zdobywania" 

robotników, że tak powiem, z batem w ręku. Nie trzeba dowodzid, że ta metoda 

nie ma nic wspólnego z metodą komunizmu, nie przyciąga bowiem, lecz tylko 

odpycha robotników. Druga metoda polega na tym, żeby znaleźd wspólny język 

ze zbłąkanymi bradmi, którzy znaleźli się w obozie socjaldemokracji, aby im 

pomóc wydostad się z dżungli socjaldemokratyzmu, ułatwid im przejście na 

stronę komunizmu. Ta metoda jest jedyną komunistyczną metodą pracy. Fakt, 

że obecny KC jest proletariacki ze swego składu, ten fakt znacznie ułatwia 

stosowanie w Niemczech tej drugiej metody. Tym właśnie należy tłumaczyd 

sukcesy w dziedzinie   realizacji   jednolitego frontu, jakie posiada niewątpliwie 

obecny KC Komunistycznej Partii Niemiec. 

3.  O Meyerze. Słuchałem uważnie mądrego przemówienia Meyera. Muszę 

jednak powiedzied, że z jednym punktem jego przemówienia nie mogę się 

zgodzid. Według Meyera wychodzi na to, że to nie on przyszedł do KC 
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niemieckiej partii komunistycznej, a na odwrót, KC przyszedł do niego. To 

niesłuszne, towarzysze. Nie powiedział tego wprost, ale myśl ta przebija w całym 

jego przemówieniu. To niesłuszne, to wielki błąd. Obecny KC zrodził się z walki z 

prawicą, w której szeregach Meyer był czynny do niedawna. KC nie może stad 

się prawicowym, jeśli nie chce zdradzid sam siebie, jeśli nie chce cofnąd wstecz 

koła historii Komunistycznej Partii Niemiec. Jeżeli jednak Meyer począł zbliżad 

się do tego KC, to wynika z tego, że Meyer zaczął przesuwad się w lewo, zaczął 

uznawad błędy prawicy, zaczął od prawicy odchodzid. A więc nie KC zbliża się do 

Meyera, a na odwrót, Meyer zbliża się do KC. Zbliża się do KC, ale jeszcze nie 

doszedł. Musi uczynid jeszcze dwa, trzy kroki od prawicy do KC, aby całkowicie 

zbliżyd się do obecnego kierownictwa niemieckiej partii komunistycznej. Daleki 

jestem od tego, aby uważad Meyera za zadżumionego, nie namawiam do 

odpychania Meyera, powiadam jedynie, że powinien uczynid jeszcze dwa — trzy 

kroki naprzód, by ostatecznie zbliżyd się do obecnego KC Komunistycznej Partii 

Niemiec. 

4.  W sprawie Scholema. Nie będę się rozwodził na temat „ultralewicy" w 

Niemczech i polityki Scholema. Mówiono już tutaj o tym dostatecznie wiele. 

Chciałbym tylko wskazad jeden fragment przemówienia Scholema i poddad go 

krytyce. Scholem jest obecnie zwolennikiem demokracji wewnątrzpartyjnej. 

Proponuje więc rozpoczęcie powszechnej dyskusji, zaproszenie Brandlera i 

Radka, zaproszenie wszystkich od prawicy do „ultra-lewicy", ogłoszenie 

powszechnej amnestii i rozpoczęcie powszechnej dyskusji. To niesłuszne, 

towarzysze. Nie potrzeba nam tego. Dawniej Scholem występował przeciwko 

demokracji wewnątrzpartyjnej. Teraz rzuca się w drugą ostatecznośd, 

wypowiadając się za uniwersalną i niczym nie ograniczoną demokracją. Niech 

nas Bóg strzeże przed taką demokracją. Nie na próżno powiadają Rosjanie: 

„Pozwól głupiemu bid pokłony, nabije sobie guza", (śmiech). Nie, nie potrzeba 

nam takiej demokracji. Niemiecka partia komunistyczna przebyła już chorobę 

prawicowości. Nie ma obecnie potrzeby sztucznie zaszczepiad jej tej choroby. 

Niemiecka partia komunistyczna choruje teraz na „ultralewicowośd". Nie ma 

obecnie potrzeby podsycad tej choroby, trzeba ją wytępid, a nie podsycad. 

Potrzebna nam jest nie każda dyskusja i nie każda demokracja, a taka dyskusja i 

taka demokracja, które przyniosą pożytek ruchowi komunistycznemu w 
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Niemczech. Dlatego wypowiadam się przeciwko scholemowskiej powszechnej 

amnestii. 

5. O grupie Ruth Fischer. O grupie tej mówiono tutaj tak wiele, że pozostało mi 

do powiedzenia zaledwie kilka słów. Sądzę, że spośród wszystkich negatywnych i 

szkodliwych grup w Komunistycznej Partii Niemiec ta grupa jest najbardziej 

negatywna i najbardziej szkodliwa. Jeden z „ultralewicowych" proletariuszy 

zauważył tutaj, że robotnicy tracą wiarę w przywódców. Jeśli to prawda, to jest 

to bardzo smutne. Nie ma bowiem prawdziwej partii tam, gdzie nie ma wiary w 

przywódców. Ale czyja to wina? Jest to wina grupy Ruth Fischer, jej podwójnej 

buchalterii w polityce, uprawianej przez nią polityki: mówid jedno, a robid co 

innego, wiecznej rozbieżności między słowem a czynem w działalności tej 

dyplomatyzującej grupy. Nie może byd wśród robotników wiary w przywódców 

tam, gdzie przywódcy zdemoralizowali się w grze dyplomatycznej, gdzie słowa 

nie wspiera czyn, gdzie przywódcy mówią co innego, a robią co innego. 

Dlaczego rosyjscy robotnicy wierzyli Leninowi bezgranicznie? Czy tylko dlatego, 

że jego polityka była słuszna? Nie, nie tylko dlatego. Wierzyli mu także dlatego, 

że wiedzieli, iż słowo Lenina nie rozmija się z czynem, że Lenin „nie oszuka". Oto, 

na czym, między innymi, opierał się autorytet Lenina. Oto, jakimi metodami 

wychowywał Lenin robotników, jak wszczepiał w nich wiarę w przywódców. 

Metoda grupy Ruth Fischer, metoda zgniłej dyplomacji jest zupełnym 

przeciwieostwem metody Lenina. Mogę mied szacunek i wierzyd Bordidze, 

którego nie uważam za leninowca i marksistę, mogę mu wierzyd dlatego, że 

mówi to, co myśli. Mogę wierzyd nawet Scholemowi, który nie zawsze mówi to, 

co myśli (śmiech), ale który czasem się przemówi (śmiech). Ale nie mogę, mimo 

najszczerszej chęci ani przez sekundę wierzyd Ruth Fischer, która nigdy nie mówi 

tego, co myśli. Oto, dlaczego uważam, że grupa Ruth Fischer jest najbardziej 

szkodliwa spośród wszystkich szkodliwych grup Komunistycznej Partii Niemiec. 

6. O Urbahnsie. Jestem pełen szacunku dla Urbahnsa jako dla rewolucjonisty. 

Jestem gotów skłonid przed nim głowę za to, że tak dobrze się trzymał na 

rozprawie sądowej. Ale muszę powiedzied, że tylko na tych zaletach Urbahnsa 

daleko się nie zajedzie. Rewolucyjnośd — to dobra rzecz. Hart — to rzecz jeszcze 

lepsza. Ale jeśli prócz tych zalet nic więcej nie posiada się w arsenale, to mało, 

towarzysze, to strasznie mało. Starczyd może takiego bagażu na miesiąc czy 
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dwa, ale potem się wyczerpie, na pewno się wyczerpie, jeśli się go nie wesprze 

słuszną polityką. W niemieckiej partii komunistycznej toczy się obecnie 

nieubłagana walka między KC Komunistycznej Partii Niemiec a bandą Katza. Po 

czyjej stronie stoi Urbahns? Po stronie bandy Katza czy po stronie KC? Po stronie 

mieszczaoskiego filozofa Korscha czy po stronie KC? Tutaj trzeba wybierad. Nie 

wolno utknąd gdzieś między tymi walczącymi siłami. Trzeba mied odwagę 

powiedzied otwarcie i uczciwie, po której stronie stoi Urbahns, po stronie KC czy 

po stronie jego nie przebierających w środkach przeciwników. Tu musi panowad 

całkowita jasnośd. Nieszczęście Urbahnsa polega na tym, że brak mu widocznie 

jeszcze tej jasności, że cierpi na polityczną krótkowzrocznośd. Można wybaczyd 

polityczną krótkowzrocznośd raz, można wybaczyd drugi raz, ale jeśli się ona 

przekształca w politykę, to krótkowzrocznośd graniczy wówczas z 

przestępstwem. Oto dlatego sądzę, że Urbahns powinien opowiedzied się 

otwarcie i uczciwie, jeśli nie chce utracid resztki swoich wpływów w partii. Masy 

robotnicze nie mogą żyd wspomnieniami o tym, jak dobrze się Urbahns 

zachował na rozprawie sądowej. Masom robotniczym potrzebna jest słuszna 

polityka. Jeśli Urbahns nie będzie miał słusznej i jasnej polityki, to nie trzeba byd 

prorokiem, aby powiedzied, że z autorytetu Urbahnsa nie pozostanie nawet 

wspomnienia. 
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