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Towarzysze! Bardzo rad jestem, że mogę powitad zjazd towarzyszy komunistów, 

przedstawicieli muzułmaoskich organizacji Wschodu, i powiedzied kilka słów o 

tym, jak ukształtowała się obecnie sytuacja w Rosji i na całym świecie. Tematem 

mojego referatu jest obecna sytuacja, a wydaje mi się, że teraz najistotniejsze w 

tym zagadnieniu to stosunek narodów Wschodu do imperializmu oraz ruch 

rewolucyjny wśród tych narodów. Rozumie się samo przez się, że ten 

rewolucyjny ruch narodów Wschodu może się teraz pomyślnie rozwijad i dopiąd 

swego celu jedynie w najściślejszym powiązaniu z rewolucyjną walką naszej 

Republiki Radzieckiej przeciw międzynarodowemu imperializmowi. Wskutek 

szeregu okoliczności — między innymi w związku z zacofaniem Rosji i jej 

ogromnymi obszarami oraz tym, że położona jest na rubieży Europy i Azji, 

Zachodu i Wschodu — musieliśmy wziąd na swe barki cały ciężar — co jest dla 

nas bardzo zaszczytne — światowej walki z imperializmem. Toteż w najbliższym 

czasie cały dalszy bieg wydarzeo, rokujący nam, że walka z imperializmem 

międzynarodowym zataczad będzie coraz szersze kręgi i nabierad coraz większej 

zaciętości, nieuchronnie będzie związany z walką Republiki Radzieckiej przeciw 

siłom zjednoczonego imperializmu — Niemiec, Francji, Anglii i Ameryki. 

Co się tyczy kwestii wojny, to wiecie, jak pomyślną mamy teraz sytuację na 

wszystkich frontach. Nie będę rozpatrywad szczegółowo tej sprawy — powiem 

tylko, że wojna domowa, którą narzucił nam siłą międzynarodowy imperializm, 

wyrządziła w ciągu dwóch lat Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republice 

Radzieckiej niesłychane szkody, nałożyła na barki chłopów i robotników tak 

wielkie brzemię, iż zdawało się często, że go nie udźwigną. Zarazem jednak 

wojna ta prowadzona z tak brutalną przemocą, bezlitośnie brutalną presją przez 

rozbestwionych tak zwanych naszych „sojuszników”, którzy ograbiali nas jeszcze 

przed rewolucją socjalistyczną, dokonała cudu, gdyż z ludzi znękanych wojną i — 

zdawad by się mogło — niezdolnych do przetrwania jeszcze jednej wojny 

uczyniła bojowników, którzy w ciągu dwóch lat nie tylko znosili brzemię wojny, 

ale ją kooczą zwycięstwem. Zwycięstwa, które teraz odnosimy nad Kołczakiem, 

Judeniczem i Denikinem, świadczą, że zaczęła się nowa faza w dziejach walki 

światowego imperializmu przeciw krajom i narodom, które podjęły walkę o swe 

wyzwolenie. Pod tym względem nasza dwuletnia wojna domowa nie tylko 

całkowicie potwierdziła z dawien dawna znaną rzecz w historii, że charakter 
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wojny i jej powodzenie zależą najbardziej od wewnętrznego ustroju kraju 

prowadzącego wojnę oraz że wojna jest odzwierciedleniem polityki 

wewnętrznej, jaką dany kraj uprawiał przed wybuchem wojny. Przebieg wojny 

nieuchronnie stanowi odbicie tego wszystkiego. 

Kwestia, jaka klasa wojnę prowadziła i ją kontynuuje, jest kwestią niezwykle 

doniosłą. Jedynie dzięki temu, że nasza wojna domowa jest wojną wyzwolonych 

robotników i chłopów i stanowi dalszy ciąg walki politycznej o wyzwolenie mas 

pracujących z jarzma kapitalistów własnego kraju i całego świata, znaleźli się w 

kraju tak zacofanym, jak Rosja, wyczerpanym przez czteroletnią wojnę 

imperialistyczną, ludzie, którym nie zabrakło silnej woli, aby w ciągu dwóch lat 

niebywałych, niewiarygodnych cierpieo i trudności prowadzid tę wojnę nadal. 

Historia wojny domowej dowiodła tego w sposób całkowicie oczywisty na 

przykładzie z Kołczakiem. Taki nieprzyjaciel, jak Kołczak, któremu pomagały 

wszystkie najsilniejsze mocarstwa świata, w którego rękach znajdowała się linia 

kolejowa ochraniana przez stutysięczną armię obcych paostw, przez najlepsze 

wojska międzynarodowych imperialistów, jak na przykład wojska japooskie, 

przygotowane do wojny imperialistycznej, ale nie wykrwawione wskutek tego, 

że prawie nie brały w niej udziału, otóż wydawało się, że taki nieprzyjaciel, jak 

Kołczak, opierający się na chłopach Syberii, chłopach najzamożniejszych, nie 

znających systemu poddaostwa i dlatego, rzecz zrozumiała, najbardziej dalekich 

od komunizmu, to siła niezwyciężona, ponieważ jego wojska były czołowym 

oddziałem międzynarodowego imperializmu. Dotychczas jeszcze na Syberii 

działają wojska japooskie, czechosłowackie i wojska innych paostw 

imperialistycznych. Niemniej jednak doświadczenie, jakie dał przeszło roczny 

okres władzy Kołczaka na Syberii, z jej nieprzebranymi zasobami naturalnymi, 

doświadczenie z tą władzą, popieraną początkowo przez socjalistyczne partie II 

Międzynarodówki, mienszewików i eserowców, którzy stworzyli front Komitetu 

Zgromadzenia Ustawodawczego, władzą wydającą się w tych warunkach, z 

punktu widzenia filistrów oraz utartych dróg historii, trwałą i niezwyciężoną, 

doświadczenie to w rzeczywistości dowiodło, co następuje: im bardziej posuwał 

się Kołczak w głąb Rosji, tym bardziej wyczerpywały się jego siły, aż wreszcie, jak 

widzimy, nastąpiło całkowite zwycięstwo Rosji Radzieckiej nad Kołczakiem, Nie 

ulega wątpliwości, że praktyka udowadnia nam tu, iż zespolone siły robotników i 
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chłopów, wyzwolonych z jarzma kapitalistów, dokonują prawdziwych cudów. 

Mamy tu w praktyce dowód, że wojna rewolucyjna — kiedy rzeczywiście ogarnia 

ujarzmione masy pracujące i budzi ich zainteresowanie, kiedy daje im 

świadomośd, że walczą z wyzyskiwaczami — staje się źródłem energii zdolnej do 

tworzenia cudów. 

Sądzę, że to, czego dokonała Armia Czerwona, to, co dała jej walka i historia 

zwycięstwa, będzie miało dla wszystkich narodów Wschodu olbrzymie, epokowe 

znaczenie. Wykaże ona narodom Wschodu, że jeśli nawet są one bardzo słabe, a 

potęga ciemiężycieli europejskich, wykorzystujących w walce wszystkie cuda 

techniki i sztuki wojennej, wydaje się byd niezwyciężona, to jednak rewolucyjna 

wojna narodów uciskanych, w razie gdy naprawdę potrafi rozbudzid miliony 

wyzyskiwanych ludzi pracy, kryje w sobie takie możliwości, takie cuda, że 

wyzwolenie narodów Wschodu jest obecnie rzeczą praktycznie całkowicie 

realną nie tylko z punktu widzenia perspektyw rewolucji międzynarodowej, lecz 

również bezpośredniego doświadczenia wojennego w Azji i na Syberii, 

doświadczenia Republiki Radzieckiej, na którą zbrojnie napadły wszystkie 

najpotężniejsze kraje imperializmu. 

Prócz tego doświadczenie wojny domowej w Rosji wykazało nam i komunistom 

wszystkich krajów, jak w ogniu wojny domowej, wraz ze wzrostem 

rewolucyjnego entuzjazmu, wzrastają w kraju siły wewnętrzne. Wojna jest 

wypróbowaniem wszystkich ekonomicznych i organizacyjnych sił każdego 

narodu. Koniec kooców po dwóch latach doświadczenia, mimo że ta wojna jest 

dla robotników i chłopów, dręczonych głodem i chłodem, niebywałą męczarnią, 

można stwierdzid, że zwyciężamy i będziemy zwyciężad, posiadamy bowiem 

zaplecze, i to zaplecze silne, gdyż chłopi i robotnicy, pomimo głodu i chłodu, są 

zwarci, mocni i na każdy dotkliwy cios odpowiadają coraz większym zespoleniem 

swych sił i zwiększeniem mocy ekonomicznej, i tylko dlatego możliwe były 

zwycięstwa nad Kołczakiem, Judeniczem i ich sojusznikami, najpotężniejszymi 

mocarstwami świata. Ubiegłe dwa lata świadczą z jednej strony o możliwości 

rozwijania wojny rewolucyjnej, z drugiej zaś o umacnianiu się władzy radzieckiej, 

mimo iż spadły na nią potężne ciosy interwencji paostw obcych, zmierzającej do 

szybkiego zlikwidowania ogniska rewolucji, unicestwienia republiki robotników i 

chłopów, którzy ośmielili się wypowiedzied woj nr międzynarodowemu 
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imperializmowi. Ale zamiast pokonad robotników i chłopów Rosji — tylko ich 

zahartowali. 

Takie są główne wnioski z obecnej sytuacji, taka jest je] główna treśd. Bliska już 

jest chwila całkowitego zwycięstwa nad Denikinem — ostatnim wrogiem, jaki 

pozostał na naszym terytorium. Czujemy się silni i możemy tysiąc razy 

powtórzyd, że nie mylimy się twierdząc, iż wewnątrz kraju wzmogły się siły 

budujące naszą republikę i że z wojny z Denikinem wyjdziemy wielekrod silniejsi 

i bardziej przygotowani do realizowania zadania budowy socjalistycznego 

gmachu, w czasie bowiem wojny domowej mogliśmy temu poświęcid bardzo 

mało czasu i sił, a dopiero teraz, wkraczając na swobodną drogę, niewątpliwie 

będziemy mogli poświęcid się temu całkowicie. 

W Europie Zachodniej widzimy rozkład imperializmu. Wiecie, że przed rokiem 

nawet socjalistom niemieckim — jak zresztą ogromnej większości socjalistów, 

którzy nie rozumieli ówczesnego stanu rzeczy — zdawało się, że toczy się walka 

między dwiema grupami światowego imperializmu, wypełniająca całą historię, 

że nie istnieją siły, które mogłyby dad coś innego; zdawało się im, że nawet 

socjalistom nie pozostaje nic innego, jak przyłączyd się do jednej lub drugiej 

grupy najpotężniejszych światowych drapieżców. Tak wydawało się pod koniec 

października 1918 roku. Widzimy jednak, że od tego czasu mieliśmy w historii 

świata w ciągu roku niebywałe dotąd zjawiska o dużym zasięgu i głębi, 

sprawiające, że otworzyły się oczy wielu spośród tych socjalistów, którzy w 

czasie wojny imperialistycznej byli patriotami i usprawiedliwiali swoje 

postępowanie tym, iż stali w obliczu wroga; usprawiedliwiali swój sojusz z 

imperialistami angielskimi i francuskimi, niosącymi rzekomo wyzwolenie od 

imperializmu niemieckiego. Spójrzcie, ile złudzeo rozwiała ta wojna! Widzimy 

rozkład imperializmu niemieckiego, prowadzący nie tylko do rewolucji 

republikaoskiej, lecz również socjalistycznej. Wiecie, że obecnie w Niemczech 

walka klas zaostrzyła się jeszcze bardziej i coraz bardziej zbliża się wojna 

domowa, walka proletariatu niemieckiego z niemieckimi imperialistami, którzy 

przyoblekli szaty republikaoskie, ale pozostali przedstawicielami imperializmu. 

Wszyscy wiedzą, że rewolucja socjalna dojrzewa w Europie Zachodniej nie tylko 

z każdym dniem, lecz z każdą godziną, że to samo dzieje się w Ameryce i w Anglii 

— u owych rzekomych przedstawicieli kultury i cywilizacji, zwycięzców nad 
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Hunami-imperialistami niemieckimi — kiedy bowiem nastąpiło zawarcie pokoju 

wersalskiego, wszyscy przekonali się, że pokój wersalski jest stokrod bardziej 

grabieżczy od pokoju brzeskiego, narzuconego nam przez grabieżców 

niemieckich, oraz stanowi najdotkliwszy cios, jaki tylko mogli sobie zadad 

kapitaliści i imperialiści tych niefortunnych krajów zwycięskich. Pokój wersalski 

otworzył oczy właśnie tym narodom zwycięskim i udowodnił, że mówiąc o Anglii 

i Francji mamy do czynienia nie z przedstawicielami kultury i cywilizacji, lecz z 

paostwami wprawdzie demokratycznymi, ale rządzonymi przez drapieżców-

imperialistów. W krajach tych drapieżców tak szybko rozwija się walka 

wewnętrzna, że z tego możemy tylko cieszyd się, wiedząc, iż pokój wersalski to 

tylko zewnętrzne zwycięstwo tryumfujących imperialistów, w rzeczywistości zaś 

krach całego świata imperialistycznego i stanowcze zerwanie mas pracujących z 

tymi socjalistami, którzy w czasie wojny byli sprzymierzeocami przedstawicieli 

zgniłego imperializmu i bronili jedną lub drugą grupę walczących drapieżców. 

Masom pracującym otwarły się oczy, ponieważ pokój wersalski okazał się 

pokojem drapieżczym i dowiódł, że Francja i Anglia o to w gruncie rzeczy 

walczyły z Niemcami, by umocnid swą władzę nad koloniami i zwiększyd własną 

potęgę imperialistyczną. Im dłużej trwa ta wewnętrzna walka, tym szerzej się 

rozwija. Miałem dziś sposobnośd przeczytad radiogram z Londynu z 21 listopada, 

w którym dziennikarze amerykaoscy — ludzie, których nie można posądzid o 

sympatię do rewolucjonistów — twierdzą, że we Francji daje się zauważyd 

niebywały wybuch nienawiści do Amerykanów, ponieważ Amerykanie odmówili 

ratyfikacji wersalskiego traktatu pokojowego. 

Anglia i Francja wygrały wojnę, ale zadłużyły się po uszy u Ameryki, która 

zdecydowała, że jakkolwiek by Francuzi i Anglicy mienili się zwycięzcami, to ona 

zagarnie najlepsze zyski i będzie pobierad lichwiarskie procenty za swą pomoc 

udzieloną w czasie wojny, przy czym gwarancją tego powinna byd budująca się 

obecnie flota amerykaoska przewyższająca swymi rozmiarami flotę angielską. 

Jak brutalnie postępuje drapieżny imperializm Amerykanów, świadczy fakt, że 

agenci Ameryki skupują żywy towar, kobiety i dziewczęta, i wywożą do Ameryki, 

szerząc prostytucję. Wolna, kulturalna Ameryka zaopatruje w żywy towar domy 

publiczne! W Polsce i Belgii dochodzi do konfliktów z amerykaoskimi agentami. 

Oto mała ilustracja tego, co w ogromnej skali dzieje się w każdym małym kraju, 
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któremu pomaga Ententa. Weźmy chociażby Polskę. Wiecie, że zjawiają się tam 

amerykaoscy agenci i spekulanci, aby wykupywad wszystkie bogactwa Polski, 

chełpiącej się, że istnieje teraz jako paostwo niepodległe. Polska jest 

wykupywana przez agentów Ameryki. Nie ma ani jednej fabryki, ani jednego 

zakładu przemysłowego, ani jednej gałęzi przemysłu, której Amerykanie nie 

mieliby w swej kieszeni. Ameryka rozzuchwaliła się do tego stopnia, że zaczyna 

ujarzmiad „wielką, wolną, zwycięską” Francję, która była dawniej krajem 

lichwiarzy, obecnie zaś sama zadłużyła się całkowicie u Ameryki, gdyż zabrakło 

jej sił ekonomicznych i nie wystarcza jej ani własnego zboża, ani własnego 

węgla, nie może rozwijad na szeroką skalę swych sił materialnych, Ameryka zaś 

żąda, aby cały haracz został bezapelacyjnie spłacony. A zatem coraz wyraźniej 

uwidacznia się ekonomiczny krach Francji, Anglii i innych potężnych krajów. W 

wyborach we Francji przewagę uzyskali klerykałowie. Naród francuski, który 

oszukano wmawiając mu, że wszystkie swe siły powinien wytężyd do walki w 

imię wolności i demokracji przeciw Niemcom, otrzymał teraz w nagrodę 

niezmierne zadłużenie, znęcanie się drapieżnych imperialistów amerykaoskich, a 

następnie większośd klerykalną, składającą się z przedstawicieli najdzikszej 

reakcji. 

Sytuacja na całym świecie stała się jeszcze bardziej powikłana. Wielkie jest nasze 

zwycięstwo nad Kołczakiem, Judeniczem — tymi sługusami międzynarodowego 

kapitału, ale jeszcze większe, chociaż nie tak widoczne, jest zwycięstwo, jakie 

odnosimy w skali międzynarodowej. Zwycięstwem tym jest wewnętrzny rozkład 

imperializmu, który nie może wysład przeciw nam swych wojsk. Próbowała to 

uczynid Ententa, ale to się nie udało, ponieważ wojska jej przy zetknięciu się z 

naszymi wojskami i zapoznaniu się z naszą rosyjską Konstytucją Radziecką, 

przetłumaczoną na ich języki, ulegają rozkładowi. Wbrew przywódcom zgniłego 

socjalizmu i ich oddziaływaniu masy pracujące zawsze darzą sympatią naszą 

Konstytucję. Słowo „Sowiet” jest teraz zrozumiałe dla wszystkich, a Konstytucja 

Radziecka została przetłumaczona na wszystkie języki i zna ją każdy robotnik. 

Wie on, że jest to Konstytucja mas pracujących, ustrój polityczny mas 

pracujących, wzywających do pokonania międzynarodowego kapitału, wie, że 

jest to nasza zdobycz w walce z międzynarodowymi imperialistami. To nasze 

zwycięstwo znalazło oddźwięk w każdym kraju imperialistycznym, skoro 
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przeciągnęliśmy na swą stronę, pozyskaliśmy wojska tych krajów i 

uniemożliwiliśmy wysłanie ich przeciw Rosji Radzieckiej. 

Próbowano walczyd z nami cudzymi wojskami, wojskami Finlandii, Polski, Łotwy, 

ale i to się nie udało. Angielski minister Churchill chełpił się kilka tygodni temu w 

swoim przemówieniu w Izbie Gmin — cały świat dowiedział się o tym z 

telegramów — że zorganizowano działania wojenne czternastu narodów 

przeciw Rosji Radzieckiej, w których wyniku rok bieżący zakooczy się 

zwycięstwem nad Rosją. I rzeczywiście, brało w tym udział wiele narodów — 

Finlandia, Ukraina, Polska, Gruzja, Czechosłowacy, Japooczycy, Francuzi, Anglicy, 

Niemcy. Wiemy jednak, czym to się skooczyło! Wiemy, że Estooczycy przestali 

pomagad wojskom Judenicza, a obecnie toczy się w prasie zaciekła polemika w 

związku z tą odmową Estooczyków; Finlandia również nie udzieliła pomocy 

Judeniczowi,   jakkolwiek  burżuazja  tego  kraju  chciała  mu  pomóc. 

A zatem również druga próba natarcia na nas zakooczyła się fiaskiem. Pierwszy 

etap — to wysłanie przez Ententę własnych wojsk, które były wyposażone 

według ostatniego słowa techniki wojennej, tak iż wydawało się, że pokonają 

one Republikę Radziecką. Wojska te opuściły już Kaukaz, Archangielsk, Krym i 

pozostały jeszcze w rejonie Murmaoska, podobnie jak Czechosłowacy na Syberii, 

ale pozostały jako wysepki. Pierwsza próba pokonania nas przy użyciu własnych 

wojsk zakooczyła się naszym zwycięstwem. Druga próba polegała na tym, aby 

pchnąd do walki przeciw nam sąsiadujące z nami narody, które są pod względem 

finansowym całkowicie uzależnione od En-tenty, i zmusid je do zdławienia nas 

jako gniazda socjalizmu. Ale i ta próba spełzła na niczym: okazało się, że żadne z 

tych maleokich paostw nie jest zdolne do takiej wojny. Co więcej — w każdym z 

nich wzmogła się nienawiśd do Ententy. Jeśli Finlandia nie ruszyła na Piotrogród, 

kiedy Judenicz zajął już Krasnoje Sieło, to stało się tak dlatego, że wahała się i 

widziała, iż obok Rosji Radzieckiej może istnied samodzielnie, natomiast z 

Ententą nie będzie mogła żyd w pokoju. Doświadczyły tego wszystkie małe 

narody. Doświadczyły tego Finlandia, Litwa, Estonia, Polska, w których panuje 

nagminnie szowinizm, ale istnieje też nienawiśd do Ententy, wzmagającej tam 

swój wyzysk. A my możemy teraz bez żadnej przesady powiedzied, ściśle 

uwzględniając bieg wydarzeo, że nie tylko pierwszy, ale i drugi etap 

międzynarodowej wojny przeciw Republice Radzieckiej zakooczył się 
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niepowodzeniem. Teraz nam tylko pozostaje pokonad wojska Denikina, które są 

już na poły rozbite. 

Taka jest obecna sytuacja w Rosji i na arenie międzynarodowej, pokrótce 

scharakteryzowana w mym referacie. Na zakooczenie pozwolę sobie poruszyd 

kwestię, w obliczu jakiej sytuacji stoją narodowości Wschodu. Jesteście 

przedstawicielami komunistycznych organizacji i komunistycznych partii różnych 

narodów Wschodu. Muszę powiedzied, że jeśli bolszewikom rosyjskim udało się 

dokonad wyłomu w starym imperializmie, wziąd na siebie niezwykle trudne, ale 

zarazem niezwykle zaszczytne zadanie utorowania nowych dróg rewolucji, to 

was, przedstawicieli mas pracujących Wschodu, czeka jeszcze większe i jeszcze 

nowsze zadanie. Staje się rzeczą zupełnie jasną, że rewolucja socjalistyczna, 

która na całym świecie jest coraz bliższa, w żadnym wypadku nie będzie polegad 

jedynie na zwycięstwie proletariatu w każdym kraju nad własną burżuazją. 

Byłoby to możliwe, gdyby rewolucje dokonywały się łatwo i szybko. Wiemy, że 

do tego imperialiści nie dopuszczą, że wszystkie kraje uzbrojone są przeciw 

swemu wewnętrznemu bolszewizmowi i myślą tylko o tym, jak u siebie pokonad 

bolszewizm. Toteż w każdym kraju narasta wojna domowa, do udziału w której 

po stronie burżuazji wciągnięci zostali starzy socjaliści-ugodowcy. A zatem 

rewolucja socjalistyczna nie będzie jedynie i przede wszystkim walką 

rewolucyjnych proletariuszy w każdym kraju przeciw swojej burżuazji -— nie, 

będzie ona walką wszystkich kolonii i krajów uciskanych przez imperializm, 

wszystkich krajów zależnych przeciw międzynarodowemu imperializmowi. W 

programie naszej partii, uchwalonym w marcu ubiegłego roku, charakteryzując 

zbliżanie się światowej rewolucji socjalnej, twierdziliśmy, że wojna domowa mas 

pracujących przeciw imperialistom i wyzyskiwaczom we wszystkich 

przodujących krajach zaczyna kojarzyd się z wojną narodową przeciw 

międzynarodowemu imperializmowi. Przebieg rewolucji potwierdza to i będzie 

potwierdzał coraz bardziej. Tak samo będzie również na Wschodzie. Wiemy, że 

staną tu do walki jako samodzielni uczestnicy, jako twórcy nowego życia, masy 

ludowe Wschodu, ponieważ setki milionów tej ludności należą do narodów 

zależnych, nie-pełnoprawnych, które dotychczas były obiektem 

międzynarodowej polityki imperializmu i dla kapitalistycznej kultury i cywilizacji 

istniały tylko jako materiał do użyźniania. Kiedy więc mówi się o przydzielaniu 
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mandatów na zabór kolonii, to wiemy doskonale, że jest to przydzielanie 

mandatów na gra bież, na rabunek, że jest to przyznanie znikomej części 

mieszkaoców ziemi prawa do wyzysku większości ludności kuli ziemskiej. 

Większośd ta, która dotychczas znajdowała się całkowicie poza obrębem 

postępu historycznego, ponieważ nie mogła stanowid samodzielnej siły 

rewolucyjnej, przestała, jak wiemy, od początku XX stulecia odgrywad tak bierną 

rolę. Wiemy, że po roku 1905 wybuchły rewolucje w Turcji, Persji, Chinach, że w 

Indiach rozwinął się ruch rewolucyjny. Wojna imperialistyczna również 

przyczyniła się do wzrostu ruchu rewolucyjnego, ponieważ całe pułki rekrutujące 

się z narodów kolonialnych zostały użyte do wałki między imperialistami Europy. 

Wojna imperialistyczna obudziła również Wschód, wciągnęła zamieszkujące go 

narody w orbitę polityki międzynarodowej. Anglia i Francja uzbrajały narody 

kolonialne i pomagały im zapoznad się z techniką wojenną i maszynami 

nowoczesnymi. Wykorzystają one tę naukę przeciw panom imperialistom. W 

rewolucji współczesnej po okresie przebudzenia się Wschodu następuje okres, 

w którym wszystkie narody Wschodu biorą już udział w decydowaniu o losach 

całego świata, aby nie byd jedynie obiektem bogacenia się innych narodów. 

Narody Wschodu budzą się, by w praktyce rozwijad swą działalnośd i aby każdy 

naród miał swój udział w decydowaniu o losach całej ludzkości. 

Oto dlaczego uważam, że w historii rozwoju rewolucji światowej, która — 

sądząc z jej początków — będzie trwała wiele lat i wymagała wiele trudów, 

trzeba wam będzie w walce rewolucyjnej, w ruchu rewolucyjnym odegrad 

wielką rolę i zespolid tę walkę z naszą walką przeciw międzynarodowemu 

imperializmowi. Wasz udział w międzynarodowej rewolucji postawi was w 

obliczu skomplikowanego i trudnego zadania, którego wykonanie stanie się 

podstawą ogólnego sukcesu, tu bowiem po raz pierwszy większośd ludności 

uczestniczy w samodzielnym ruchu i będzie stanowid aktywny czynnik w walce o 

obalenie międzynarodowego imperializmu. 

Większośd narodów Wschodu znajduje się w gorszej sytuacji niż najbardziej 

zacofany kraj Europy — Rosja — nam jednak udało się zjednoczyd rosyjskich 

chłopów i robotników w walce z pozostałościami feudalizmu i w walce z 

kapitalizmem, a walka ta u nas miała tak łatwy przebieg dlatego, że przeciw 

kapitałowi i feudalizmowi zjednoczyli się chłopi i robotnicy. Więź z narodami 
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Wschodu posiada tu szczególnie doniosłe znaczenie, ponieważ większośd 

narodów Wschodu to typowi przedstawi ciele mas pracujących — nie robotnicy, 

wyszkoleni przez kapitalistyczne fabryki i zakłady przemysłowe, lecz typowi 

przedstawiciele pracujących, wyzyskiwanych mas chłopstwa, dźwigający 

brzemię średniowiecznego  ucisku.  Rewolucja  rosyjska pokazała, jak 

proletariusze, którzy pokonali kapitalizm, zwycięsko powstali wespół z 

wielomilionowymi rozproszonymi masami pracujących chłopów przeciw 

średniowiecznemu uciskowi. Obecnie przed naszą Republiką Radziecką stoi 

zadanie skupienia wokół siebie wszystkich budzących się narodów Wschodu, 

aby wraz z nimi walczyd z międzynarodowym imperializmem. 

Tutaj stoicie w obliczu takiego zadania, jakie dawniej nigdzie na świecie nie stało 

przed komunistami: opierając się na ogólnej komunistycznej teorii i praktyce 

powinniście, uwzględniając swoiste warunki, jakich nie ma w krajach 

europejskich, umied zastosowad tę teorię i praktykę w takiej sytuacji, gdy 

główną masę stanowi chłopstwo i gdy trzeba wykonad zadanie polegające nie na 

walce z kapitalizmem, lecz z pozostałościami średniowiecza. Jest to zadanie 

trudne i swoiste, ale zarazem szczególnie wdzięczne, ponieważ uczestnikami 

walki stają się te masy, które w niej jeszcze nie brały udziału, z drugiej zaś 

strony, dzięki powstaniu komórek komunistycznych na Wschodzie, uzyskujecie 

możnośd nawiązania najściślejszej więzi z III Międzynarodówką. Musicie znaleźd 

swoiste formy tego sojuszu przodujących proletariuszy całego świata z żyjącymi 

często w średniowiecznych warunkach pracującymi i wyzyskiwanymi masami 

Wschodu. W małych rozmiarach urzeczywistniliśmy w naszym kraju to, co wy 

urzeczywistnicie w dużych rozmiarach, w dużych krajach. I to drugie zadanie, 

jestem o tym przekonany, wykonacie pomyślnie. Dzięki istnieniu organizacji 

komunistycznych na Wschodzie, które tutaj reprezentujecie, macie kontakt z 

przodującym proletariatem rewolucyjnym. Waszym zadaniem jest nadal 

troszczyd się o to, aby w każdym kraju prowadzona była propaganda 

komunistyczna w języku zrozumiałym dla ludu. 

Rozumie się samo przez się, że ostateczne zwycięstwo odnieśd może jedynie 

proletariat wszystkich przodujących krajów świata, a my, Rosjanie, 

zapoczątkowujemy to, co przez proletariat angielski, francuski lub niemiecki 

zostanie utrwalone; widzimy jednak, że nie zwyciężą oni bez pomocy mas 
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pracujących wszystkich uciskanych narodów kolonialnych, przede wszystkim zaś 

narodów Wschodu. Musimy zdawad sobie sprawę z tego, że sama awangarda 

nie może urzeczywistnid przejścia do komunizmu. Zadanie polega na tym, aby 

rozbudzid rewolucyjną aktywnośd w zakresie twórczej inicjatywy i organizowania 

się mas pracujących, niezależnie od tego, na jakim poziomie masy te się 

znajdują, przetłumaczyd prawdziwą naukę komunistyczną, przeznaczoną dla 

komunistów bardziej przodujących krajów, na język każdego narodu, wypełnid 

zadania praktyczne, które trzeba zrealizowad niezwłocznie, i we wspólnej walce 

zespolid się ściśle z proletariuszami innych krajów. 

Oto zadania, których rozstrzygnięcia nie znajdziecie w żadnej książce 

komunistycznej, ale znajdziecie je we wspólnej walce, którą rozpoczęła Rosja. 

Będziecie musieli to zadanie wysunąd i rozstrzygad je na gruncie własnego 

samodzielnego doświadczenia. Pomoże wam w tym, z jednej strony, ścisły 

sojusz z awangardą całego ludu pracującego innych krajów, z drugiej zaś — 

umiejętnośd podejścia do narodów Wschodu, które tu reprezentujecie. 

Będziecie musieli opierad się na tym burżuazyjnym nacjonalizmie, który budzi się 

i musi się budzid wśród tych narodów i jest historycznie uzasadniony. 

Jednocześnie musicie utorowad sobie drogę do mas pracujących i 

wyzyskiwanych każdego kraju i powiedzied w zrozumiałym dla nich języku, że 

jedyną nadzieją wyzwolenia jest zwycięstwo rewolucji międzynarodowej, że 

międzynarodowy proletariat jest jedynym sojusznikiem wszystkich 

wyzyskiwanych ludzi pracy, których są setki milionów wśród narodów Wschodu. 

Oto zadanie o niezwykłym zasięgu, które stoi przed wami i które dzięki epoce 

rewolucji oraz rozwojowi ruchu rewolucyjnego — o czym nie można wątpid — 

wspólnymi siłami komunistycznych organizacji Wschodu zostanie pomyślnie 

wykonane i uwieoczone całkowitym zwycięstwem nad międzynarodowym 

imperializmem. 

 

„Izwiestija CK RKP(b)” nr 9, 

20 grudnia 1919 r. 

 


