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I 

PYTANIA DELEGACJI I ODPOWIEDZI TOW. STALINA 

 

PYTANIE 1-sze. Jakie nowe zasady dodał w praktyce Lenin i partia 

komunistyczna do marksizmu? Czy słuszne byłoby twierdzenie, że Lenin wierzył 

w „rewolucję twórczą", gdy natomiast Marks był raczej skłonny czekad na 

kulminacyjny rozwój sił ekonomicznych? 

ODPOWIEDŹ. Sądzę, że żadnych „nowych zasad" Lenin do marksizmu nie 

„dodał", tak samo jak nie uchylił ani jednej z „dawnych" zasad marksizmu. Lenin 

był i pozostaje najwierniejszym i najbardziej konsekwentnym uczniem Marksa i 

Engelsa, opierającym się całkowicie i w zupełności na zasadach marksizmu. 

Lenin nie był jednak tylko wykonawcą nauki Marksa—Engelsa. Był on zarazem 

kontynuatorem nauki Marksa i Engelsa. 

Co to znaczy? 

Znaczy to, że rozwinął on dalej naukę Marksa i Engelsa w zastosowaniu do 

nowych warunków rozwoju, w zastosowaniu do nowej fazy kapitalizmu, w 

zastosowaniu do imperializmu. Znaczy to, że rozwijając dalej naukę Marksa w 

nowych warunkach walki klasowej, Lenin wniósł do ogólnej skarbnicy 

marksizmu coś nowego w porównaniu z tym, co dali Marks i Engels, w 

porównaniu z tym, co mogli oni dad w okresie kapitalizmu 

przedimperialistycznego, przy czym to nowe, co wniósł Lenin do skarbnicy 

marksizmu, opiera się całkowicie i w zupełności na zasadach sformułowanych 

przez Marksa i Engelsa. 

W tym też właśnie znaczeniu mówi się u nas o leninizmie jako marksizmie epoki 

imperializmu i rewolucji proletariackich. 

Oto kilka zagadnieo, w których dziedzinie Lenin stworzył coś nowego rozwijając 

dalej naukę Marksa. 

Po pierwsze, zagadnienie kapitalizmu monopolistycznego, imperializmu, jako 

nowej fazy kapitalizmu. 
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Marks i Engels dali w „Kapitale" analizę podstaw kapitalizmu. Ale Marks i Engels 

żyli w okresie panowania kapitalizmu przedmonopolistycznego, w okresie 

miarowego, ewolucyjnego rozwoju kapitalizmu i jego „pokojowego" 

rozprzestrzeniania się na całą kulę ziemską. 

Ta dawna faza skooczyła się pod koniec wieku XIX i na początku XX, kiedy Marks 

i Engels już nie żyli. Rzecz zrozumiała, że Marks i Engels mogli się tylko domyślad 

owych nowych warunków rozwoju kapitalizmu, jakie się wytworzyły w związku z 

nową fazą kapitalizmu, która przyszła na miejsce dawnej, w związku z 

imperialistyczną, monopolistyczną fazą rozwoju, kiedy miejsce miarowego, 

ewolucyjnego rozwoju kapitalizmu zajął rozwój kapitalizmu pełen skoków, pełen 

katastrof, kiedy nierównomiernośd rozwoju i sprzeczności kapitalizmu wystąpiły 

ze szczególną siłą, kiedy walka o rynki zbytu i wywozu kapitału w warunkach 

kraocowej nie-równomierności rozwoju sprawiła, że nieuniknione stały się 

periodyczne wojny imperialistyczne o periodyczne nowe podziały świata i sfer 

wpływów. 

Zasługa Lenina, a zatem i to, co jest u Lenina nowe, polega na tym, że opierając 

się na podstawowych tezach „Kapitału" dał on konsekwentnie uzasadnioną, 

marksistowską analizę imperializmu jako ostatniej fazy kapitalizmu, ujawniając 

jego ropiejące wrzody i warunki jego nieuchronnej zagłady. Na gruncie tej 

analizy powstała znana teza Lenina o możliwości w warunkach imperializmu 

zwycięstwa socjalizmu w poszczególnych, z osobna wziętych krajach 

kapitalistycznych. 

Po drugie, zagadnienie dyktatury proletariatu. 

Podstawową ideę dyktatury proletariatu, jako politycznego panowania 

proletariatu i jako metody obalenia władzy kapitału w drodze przemocy, 

sformułowali Marks i Engels. 

To, co jest u Lenina w tej dziedzinie nowe, polega na tym, że: 

a) odkrył on Władzę Radziecką jako najlepszą formę paostwową dyktatury 

proletariatu, korzystając przy tym z doświadczenia Komuny Paryskiej i rewolucji 

rosyjskiej; 
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b) otworzył nawias w formule dyktatury proletariatu pod kątem problemu 

sojuszników proletariatu, określając dyktaturę proletariatu jako szczególną 

formę sojuszu klasowego proletariatu będącego siłą kierowniczą, z 

wyzyskiwanymi masami klas nieproletariackich (chłopstwa itp.) jako siłami 

kierowanymi; 

c) podkreślił ze szczególną mocą fakt, że dyktatura proletariatu jest najwyższym 

typem demokracji w warunkach społeczeostwa klasowego, formą demokracji 

proletariackiej, będącej wyrazem interesów większości (wyzyskiwanych) — w 

przeciwieostwie do demokracji kapitalistycznej, będącej wyrazem interesów 

mniejszości (wyzyskiwaczy). 

Po trzecie, zagadnienie form i sposobów skutecznej budowy socjalizmu w 

okresie dyktatury proletariatu, w okresie przejściowym od kapitalizmu do 

socjalizmu, w kraju otoczonym paostwami kapitalistycznymi. 

Marks i Engels rozpatrywali okres dyktatury proletariatu jako okres mniej lub 

bardziej długotrwały, pełen stard rewolucyjnych i wojen domowych, w ciągu 

którego proletariat znajdując się u władzy przedsiębierze środki natury 

ekonomicznej, politycznej, kulturalnej i organizacyjnej, niezbędne do tego, żeby 

na miejsce starego społeczeostwa kapitalistycznego stworzyd społeczeostwo 

nowe, socjalistyczne, społeczeostwo bez klas, społeczeostwo bez paostwa. Lenin 

stał całkowicie i w zupełności na gruncie tych podstawowych tez Marksa i 

Engelsa. 

To, co jest u Lenina w tej dziedzinie nowe, polega na tym, że: 

a) uzasadnił on możliwośd zbudowania społeczeostwa w pełni socjalistycznego 

w kraju dyktatury proletariatu, otoczonym paostwami imperialistycznymi, pod 

warunkiem, że kraj ten nie zostanie zgnieciony przez interwencję zbrojną 

otaczających go paostw kapitalistycznych; 

b) nakreślił konkretne drogi polityki ekonomicznej („nowa polityka 

ekonomiczna"), przy których pomocy proletariat mając w ręku kluczowe pozycje 

ekonomiczne (przemysł, ziemia, transport, banki itp.) spaja uspołeczniony 

przemysł z rolnictwem („spójnia przemysłu z gospodarką chłopską") i w ten 

sposób prowadzi całą gospodarkę narodową do socjalizmu; 
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c) nakreślił konkretne drogi stopniowego doprowadzenia i wciągnięcia 

podstawowych mas chłopstwa na tory budownictwa socjalistycznego przez 

spółdzielczośd stanowiącą w ręku dyktatury proletariatu potężny środek 

przebudowy drobnej gospodarki chłopskiej i wychowania podstawowych mas 

chłopstwa w duchu socjalizmu. 

Po czwarte, zagadnienie hegemonii proletariatu w rewolucji, we wszelkiej 

rewolucji ludowej, zarówno w rewolucji przeciw caratowi, jak i w rewolucji 

przeciw kapitalizmowi. 

Marks i Engels dali podstawowe zarysy idei hegemonii proletariatu. To, co jest u 

Lenina nowe, polega na tym, że rozwinął on i rozbudował te zarysy w 

harmonijny system hegemonii proletariatu, w harmonijny system 

sprawowanego przez proletariat kierownictwa masami pracującymi miasta i wsi 

nie tylko w dziele obalenia caratu i kapitalizmu, lecz również w dziele 

budownictwa socjalistycznego w okresie dyktatury proletariatu. 

Wiadomo, że idea hegemonii proletariatu znalazła dzięki Leninowi i jego partii 

mistrzowskie zastosowanie w Rosji. Tym należy między innymi wytłumaczyd 

fakt, że rewolucja w Rosji doprowadziła do władzy proletariatu. 

Dawniej działo się zazwyczaj tak, że robotnicy podczas rewolucji walczyli na 

barykadach, przelewali krew, obalali stary ład, władza zaś dostawała się w ręce 

burżuazji, która ciemiężyła i wyzyskiwała potem robotników. Tak było w Anglii i 

we Francji. Tak było w Niemczech. U nas, w Rosji, sprawa przybrała inny obrót. 

U nas robotnicy byli nie tylko siłą szturmową rewolucji. Będąc siłą szturmową 

rewolucji proletariat rosyjski starał się zarazem byd hegemonem, kierownikiem 

politycznym wszystkich mas wyzyskiwanych w mieście i na wsi, zespalając te 

masy wokół siebie, odrywając je od burżuazji, izolując burżuazję politycznie. 

Będąc zaś hegemonem mas wyzyskiwanych proletariat rosyjski walczył o to, 

żeby ująd władzę w swoje ręce i użyd jej we własnym interesie przeciw burżuazji, 

przeciw kapitalizmowi. Tym właściwie należy wytłumaczyd fakt, że każde 

potężne wystąpienie rewolucji w Rosji, zarówno w październiku 1905 roku jak i 

w lutym 1917 roku, wysuwało na widownię Rady Delegatów Robotniczych jako 

zalążki nowego aparatu władzy, powołanego do dławienia burżuazji — w 
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przeciwieostwie do parlamentu burżuazyjnego jako starego aparatu władzy, 

powołanego do dławienia proletariatu. 

Dwukrotnie usiłowała u nas burżuazja przywrócid parlament burżuazyjny i 

położyd kres Radom. We wrześniu 1917 roku, w okresie Przedparlamentu, przed 

zdobyciem władzy przez bolszewików, i w styczniu 1918 roku, w okresie 

Konstytuanty, po zdobyciu władzy przez proletariat — i za każdym razem 

ponosiła klęskę. Dlaczego? Dlatego że burżuazja była już izolowana politycznie, 

dlatego że milionowe masy pracujące uważały proletariat za jedynego wodza 

rewolucji, Rady zaś były już przez masy sprawdzone i wypróbowane jako własna 

władza robotnicza, której zamiana na parlament burżuazyjny byłaby dla 

proletariatu samobójstwem. Nic dziwnego przeto, że burżuazyjny 

parlamentaryzm nie przyjął się u nas. Oto dlaczego rewolucja doprowadziła w 

Rosji do władzy proletariatu. 

Takie są rezultaty wprowadzenia w życie leninowskiego systemu hegemonii 

proletariatu w rewolucji. 

Po piąte, zagadnienie narodowo-kolonialne. 

Marks i Engels, analizując swego czasu wydarzenia w Irlandii, w Indiach, 

Chinach, w krajach Europy środkowej, w Polsce, na Węgrzech, sformułowali 

podstawowe, wytyczne idee w dziedzinie zagadnienia narodowo-kolonialnego. 

Lenin w pracach swoich opierał się na tych ideach. 

To, co jest u Lenina w tej dziedzinie nowe, polega na tym, że: 

a) połączył on te idee w harmonijny system poglądów na rewolucje narodowo-

kolonialne w epoce imperializmu; 

b) powiązał zagadnienie narodowo-kolonialne z zagadnieniem obalenia 

imperializmu; 

c) uznał zagadnienie narodowo-kolonialne za częśd składową ogólnego 

zagadnienia międzynarodowej rewolucji proletariackiej. 

Wreszcie zagadnienie partii proletariatu. 
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Marks i Engels dali podstawowe zarysy nauki o partii jako czołowym oddziale 

proletariatu, bez której (bez partii) proletariat nie może osiągnąd swego 

wyzwolenia, ani w sensie zdobycia władzy, ani w sensie przebudowy 

społeczeostwa kapitalistycznego. 

To, co jest u Lenina w tej dziedzinie nowe, polega na tym, że rozwinął on dalej te 

zarysy w zastosowaniu do nowych warunków walki proletariatu w okresie 

imperializmu, wykazując, że: 

a) partia jest najwyższą formą organizacji klasowej proletariatu w porównaniu z 

innymi formami organizacji proletariatu (związki zawodowe, spółdzielczośd, 

organizacja paostwowa); partia jest powołana do scalania ich pracy i nadawania 

jej kierunku; 

b) dyktatura proletariatu może byd realizowana jedynie przez partię jako jej siłę 

kierowniczą; 

c) dyktatura proletariatu może byd zupełna jedynie w tym wypadku, jeżeli 

kieruje nią jedna partia, partia komunistów, która nie dzieli i nie powinna dzielid 

kierownictwa z innymi partiami; 

d) bez żelaznej dyscypliny w partii nie mogą byd spełnione zadania dyktatury 

proletariatu, dotyczące zgniecenia wyzyskiwaczy i przebudowy społeczeostwa 

klasowego w społeczeostwo socjalistyczne. 

Oto w podstawowym zarysie to, co wniósł nowego Lenin w swoich pracach, 

konkretyzując i rozwijając dalej naukę Marksa w zastosowaniu do nowych 

warunków walki proletariatu w okresie imperializmu. 

Dlatego to mówi się u nas, że leninizm to marksizm epoki imperializmu i 

rewolucji proletariackich. 

Jak z tego wynika, leninizmu nie można ani oddzielad od marksizmu, ani tym 

bardziej przeciwstawiad marksizmowi. 

W pytaniu delegacji jest dalej takie sformułowanie: 
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„Czy słuszne byłoby twierdzenie, że Lenin wierzył w «rewolucję twórczą», gdy 

natomiast Marks był raczej skłonny czekad na kulminacyjny rozwój sił 

ekonomicznych?" 

Sądzę, że twierdzenie takie byłoby całkowicie niesłuszne. Sądzę, że każda 

rewolucja ludowa, jeżeli jest rzeczywiście rewolucją ludową, jest rewolucją 

twórczą, łamie bowiem stary ład i tworzy nowy. 

Oczywiście, nie może byd nic twórczego w takich, za pozwoleniem, 

„rewolucjach", jakie zdarzają się czasem w niektórych zacofanych krajach w 

postaci groteskowych „powstao" jednych plemion przeciw drugim. Takich 

jednak groteskowych „powstao" marksiści nigdy nie uważali za rewolucję. 

Chodzi oczywiście nie o takie „powstania", lecz o masową rewolucję ludową 

porywającą klasy uciemiężone przeciw klasom-ciemięzcom. Taka zaś rewolucja 

jest z natury rzeczy twórcza. 

Marks i Lenin byli rzecznikami takiej właśnie rewolucji — i tylko takiej. Jest przy 

tym rzeczą zrozumiałą, że taka rewolucja nie może się dokonad w dowolnych 

warunkach, że może ona dokonad się tylko w określonych sprzyjających 

warunkach natury ekonomicznej i politycznej. 

PYTANIE 2-e. Czy można powiedzied, ze partia komunistyczna kontroluje rząd? 

ODPOWIEDŹ. Wszystko zależy od tego, jak się rozumie kontrolę. W krajach 

kapitalistycznych kontrolę rozumie się dośd osobliwie. Wiadomo mi, że szereg 

rządów kapitalistycznych mimo istnienia „demokratycznych" parlamentów 

podlega kontroli wielkich banków. Parlamenty zapewniają, że to właśnie one 

kontrolują rządy. W rzeczywistości jednak dzieje się tak, że skład rządów 

wyznaczają i działalnośd ich kontrolują wielkie konsorcja finansowe. Któż o tym 

nie wie, że w żadnym „mocarstwie" kapitalistycznym nie można utworzyd rządu 

wbrew woli wielkich magnatów finansowych: wystarczy tylko nacisk finansowy 

— a ministrowie wylatują ze swoich stanowisk jak z procy. To jest rzeczywista 

kontrola banków nad rządami wbrew pozornej kontroli parlamentów. 

Jeśli chodzi o taką kontrolę, to muszę oświadczyd, że kontrola kabzy nad rządem 

jest u nas nie do pomyślenia i jest całkowicie wykluczona, chodby dlatego że 

banki już dawno u nas znacjonalizowano, a kabzy z ZSRR wyrzucono. 
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Może delegacja chciała zapytad nie o kontrolę, lecz o kierownictwo partii w 

stosunku do rządu? Jeżeli delegacja o to chciała zapytad, to odpowiadam: tak 

jest, u nas partia kieruje rządem. A kierownictwo to realizowane jest z 

powodzeniem, ponieważ partia cieszy się u nas zaufaniem większości 

robotników i ogółu mas pracujących i ma prawo w imieniu tej większości 

kierowad organami rządu. 

W czym znajduje wyraz kierowanie rządem przez partię robotniczą ZSRR, przez 

partię komunistyczną ZSRR? 

W tym przede wszystkim, że partia komunistyczna stara się na kierownicze 

stanowiska pracy paostwowej w naszym kraju wprowadzad przez Rady i ich 

zjazdy swoich kandydatów, swoich najlepszych działaczy, oddanych sprawie 

proletariatu i gotowych służyd proletariatowi wiernie i uczciwie. I to się jej w 

ogromnej większości wypadków udaje, ponieważ robotnicy i chłopi darzą partię 

zaufaniem. To nie przypadek, że kierownikami organów władzy są u nas 

komuniści i że kierownicy ci cieszą się w kraju ogromnym autorytetem. 

Po drugie, w tym, że partia kontroluje pracę organów zarządu paostwowego, 

pracę organów władzy, prostując błędy i niedociągnięcia, których trudno jest 

uniknąd, pomagając im wykonywad uchwały rządu i starając się zapewnid im 

poparcie mas, przy czym żadne poważniejsze postanowienie nie jest przez 

organy paostwowe podejmowane bez odpowiednich wskazówek partii. 

Po trzecie, w tym, że przy opracowywaniu planu pracy tych lub innych organów 

władzy, bądź to w dziedzinie przemysłu i rolnictwa, bądź to w dziedzinie handlu i 

budownictwa kulturalnego partia ustala ogólne wytyczne wyznaczające 

charakter i kierunek pracy tych organów na okres przewidziany tymi planami. 

Prasa burżuazyjna wyraża zazwyczaj „zdziwienie" z powodu takiego „wtrącania 

się" partii do spraw paostwa. „Zdziwienie" to jest jednak na wskroś obłudne. 

Wiadomo, że w krajach kapitalistycznych partie burżuazyjne zupełnie tak samo 

„wtrącają się" do spraw paostwa i kierują rządami, przy czym kierownictwo 

skupia się tam w rękach wąskiego kręgu osób związanych w ten czy inny sposób 

z wielkimi bankami i ze względu na to usiłujących ukryd przed społeczeostwem 

swoją rolę. 
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Któż nie wie, że każda partia burżuazyjna w Anglii czy w innych krajach 

kapitalistycznych ma swój tajny gabinet, który składa się z wąskiego kręgu osób 

skupiających w swoim ręku kierownictwo? Przypomnijcie sobie chociażby znane 

przemówienie Lloyd George'a o „zakonspirowanym" gabinecie partii liberalnej. 

Różnica pod tym względem między Krajem Rad a krajami kapitalistycznymi 

polega na tym, że: 

a) w krajach kapitalizmu partie burżuazyjne kierują paostwem w interesie 

burżuazji i przeciwko proletariatowi, gdy natomiast w ZSRR partia 

komunistyczna kieruje paostwem w interesie proletariatu i przeciwko burżuazji; 

b) partie burżuazyjne ukrywają przed ludem swoją kierowniczą rolę uciekając się 

do podejrzanych tajnych gabinetów, gdy natomiast partii komunistycznej w 

ZSRR nie są potrzebne żadne tajne gabinety, piętnuje ona politykę i praktykę 

tajnych gabinetów i otwarcie oświadcza wobec całego kraju, że bierze na siebie 

odpowiedzialnośd za kierowanie paostwem. 

Jeden z delegatów. Czy na tych samych zasadach kieruje partia związkami 

zawodowymi? 

Stalin. W zasadzie — tak. Formalnie partia nie może dawad związkom 

zawodowym żadnych dyrektyw. Ale partia daje dyrektywy komunistom 

pracującym w związkach zawodowych. "Wiadomo, że w związkach zawodowych 

istnieją frakcje komunistów, podobnie jak w Radach, spółdzielczości itd. 

Obowiązek tych frakcji komunistycznych polega na tym, że mają one w drodze 

przekonywania starad się o przeprowadzenie w organach związków 

zawodowych, Rad, spółdzielczości itd. takich uchwał, które odpowiadają 

dyrektywom partii. I w ogromnej większości wypadków udaje im się to 

przeprowadzad, ponieważ wpływ partii w masach jest ogromny i cieszy się ona 

wśród nich wielkim zaufaniem. W ten sposób osiąga się jednośd działania 

najróżnorodniejszych organizacji proletariatu. Bez tego mielibyśmy chaos i 

rozgardiasz w pracy tych organizacji klasy robotniczej. 

PYTANIE 3-e. Skoro w Rosji legalna jest jedna tylko partia, to skąd Wam 

wiadomo, że masy darzą, komunizm sympatią? 
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ODPOWIEDŹ. To prawda, że w ZSRR nie ma legalnych partii burżuazyjnych, że z 

legalności korzysta tu tylko jedna partia, partia robotników, partia komunistów. 

Czy mamy jednak sposoby i środki, aby móc się przekonad, że większośd 

robotników, większośd mas pracujących darzy komunistów sympatią? Mowa 

oczywiście o masach robotniczych i chłopskich, a nie o nowej burżuazji, nie o 

szczątkach starych klas wyzyskiwaczy rozbitych już przez proletariat. Owszem, 

mamy możnośd, mamy sposoby i środki, aby móc się dowiedzied, czy masy 

robotnicze i chłopskie darzą komunistów sympatią czy też nie darzą. 

Weźmy najważniejsze momenty w życiu naszego kraju, a zobaczymy, czy jest 

podstawa do twierdzenia, że masy rzeczywiście darzą komunistów sympatią. 

Weźmy przede wszystkim taki doniosły moment, jak okres Przewrotu 

Październikowego w roku 1917, kiedy partia komunistów, właśnie jako partia, 

otwarcie wzywała robotników i chłopów do obalenia władzy burżuazji i kiedy to 

partia ta uzyskała poparcie olbrzymiej większości robotników, żołnierzy i 

chłopów. 

Jaka była wówczas sytuacja? U władzy znajdowali się socjaliści-rewolucjoniści 

(eserowcy) i socjaldemokraci (mieoszewicy) zblokowani z burżuazją. Aparat 

władzy, centralny i w terenie, zarówno jak i aparat dowództwa 

dwunastomilionowej armii, znajdował się w rękach tych partii, w rękach rządu. 

Partia komunistów znajdowała się w sytuacji półlegalnej. Burżuazją wszystkich 

krajów przepowiadała niechybną klęskę partii bolszewików. Ententa popierała 

usilnie rząd Kiereoskiego. Mimo to partia komunistów, partia bolszewików, 

nieustannie wzywała proletariat do obalenia tego rządu i do ustanowienia 

dyktatury proletariatu. I co się okazało? Ogromna większośd mas pracujących w 

zapleczu i na froncie poparła w sposób jak najbardziej zdecydowany partię 

bolszewików — rząd Kiereoskiego obalono, ustanowiona została władza 

proletariatu. 

Jak to się mogło stad, że bolszewicy odnieśli wówczas zwycięstwo wbrew 

wrogim przepowiedniom burżuazji wszystkich krajów zapowiadającej klęskę 

partii bolszewików? Czyż nie jest to dowodem, że szerokie masy pracujące darzą 

partię bolszewików sympatią? Sądzę, że tak. 
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Oto pierwszy sprawdzian autorytetu i wpływu komunistów wśród szerokich mas 

społeczeostwa. 

Weźmy następny okres, okres interwencji, okres wojny domowej, kiedy 

kapitaliści angielscy okupowali północne połacie Rosji, rejon Archangielska i 

Murmaoska, kiedy kapitaliści amerykaoscy, angielscy, japooscy i francuscy 

okupowali Syberię wysuwając na czoło Kołczaka, kiedy kapitaliści francuscy i 

angielscy podjęli kroki zmierzające do okupacji „południa Rosji", głosząc triumf 

Denikina i Wrangla. 

Była to wojna Ententy i kontrrewolucyjnych generałów Rosji przeciw rządowi 

komunistycznemu w Moskwie, przeciw zdobyczom październikowym naszej 

rewolucji. Był to okres największej próby -sił i ugruntowania wpływów partii 

komunistów w szerokich masach robotników i chłopów. 

I co się okazało? Czyż nie jest rzeczą wiadomą, że w wyniku wojny domowej 

okupantów z Rosji wyrzucono precz, a kontrrewolucyjnych generałów rozbiła 

Armia Czerwona. 

I tu się właśnie okazało, że o losach wojny decyduje w ostatecznym rachunku nie 

sprzęt techniczny, w który obficie zaopatrywali Kołczaka i Denikina wrogowie 

ZSRR, lecz słuszna polityka, sympatia i poparcie milionowych mas ludności. 

Czy był to przypadek, że partia bolszewików odniosła wówczas zwycięstwo? 

Oczywiście nie był to przypadek. Czyż nie świadczy to, że partia komunistów 

cieszy się u nas sympatią szerokich mas pracujących? Sądzę, że tak. 

Oto więc drugi sprawdzian siły i ugruntowania wpływów partii komunistycznej w 

ZSRR. 

Przejdźmy do okresu obecnego, do okresu powojennego, kiedy na porządku 

dziennym stanęły zagadnienia budownictwa pokojowego, kiedy po okresie 

chaosu gospodarczego przyszedł okres odbudowy przemysłu, wreszcie okres 

przebudowy całej naszej gospodarki narodowej na nowej bazie technicznej. Czy 

mamy teraz sposoby i środki, żeby móc sprawdzid siłę i ugruntowanie wpływów 

partii komunistów, żeby określid, w jakim stopniu szerokie masy pracujące darzą 

sympatią tę partię? Sądzę, że tak. 
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Weźmy przede wszystkim związki zawodowe w Związku Radzieckim, jednoczące 

około 10 milionów proletariuszy, spójrzmy, jaki jest skład kierowniczych włada 

naszych związków zawodowych. Czy to przypadek, że na czele tych władz stoją 

komuniści? Oczywiście nie jest to przypadek. Głupio byłoby sądzid, że 

robotnikom ZSRR obojętny jest skład kierowniczych władz związków 

zawodowych. Robotnicy ZSRR wyrośli i wychowali się wśród burzy trzech 

rewolucji. Jak nikt inny nauczyli się sprawdzad swoich kierowników i wywalad 

ich, jeżeli nie czynią zadośd interesom proletariatu. Najbardziej popularnym 

człowiekiem w naszej partii był w swoim czasie Plechanow. Robotnicy jednak nie 

zawahali się odizolowad go całkowicie, kiedy się przekonali, że Plechanow 

zboczył z linii proletariackiej. I jeżeli tacy robotnicy dają wyraz całkowitego 

zaufania do komunistów wysuwając ich na odpowiedzialne stanowiska w 

związkach zawodowych, to jest to wymownym dowodem, że siła i ugruntowanie 

wpływów partii komunistycznej wśród robotników ZSRR są ogromne. 

Oto sprawdzian, że szerokie masy robotników bezwzględnie darzą partię 

komunistów sympatią. 

Weźmy ostatnie wybory do Rad. Z prawa wybierania do Rad korzysta u nas cała 

ludnośd dorosłą ZSRR,, poczynając od lat 18-tu, bez różnicy płci i narodowości, 

minus elementy burżuazyjne, wyzyskujące cudzą pracę i pozbawione praw 

wyborczych. Stanowi to około 60 milionów wyborców. Olbrzymia większośd z 

nich to oczywiście chłopi. Spośród tych 60 milionów z praw wyborczych 

skorzystało około 51%, tzn. powyżej 30 milionów. Przejrzyjcie teraz skład 

organów kierowniczych naszych Rad na szczeblu centralnym i w terenie. Czy 

można nazwad przypadkiem fakt, że olbrzymią większośd ludzi wybranych na 

stanowiska kierownicze stanowią komuniści? Rzecz jasna, że nie można tego 

nazwad przypadkiem. Czy fakt ten nie świadczy o tym, że partia komunistyczna 

cieszy się zaufaniem milionowych mas chłopstwa? Sądzę, że tak. 

Oto jeszcze jeden sprawdzian siły i ugruntowania wpływów partii 

komunistycznej. 

Weźmy Komsomoł (Komunistyczny Związek Młodzieży) jednoczący około 2 

milionów młodzieży robotniczej i chłopskiej. Czy można to nazwad przypadkiem, 



15 
 

że olbrzymią większośd ludzi wybranych na stanowiska kierownicze stanowią w 

Komsomole komuniści? Sądzę, że nie można tego nazwad przypadkiem. 

Oto jeszcze jeden sprawdzian siły i autorytetu partii komunistycznej. 

Weźmy wreszcie nasze niezliczone konferencje, narady, zgromadzenia 

delegatów itd., ogarniające milionowe masy pracujących mężczyzn i kobiet, 

robotników i robotnic, chłopów i chłopek wszystkich narodowości wchodzących 

w skład ZSRR. Na Zachodzie podrwiwają sobie czasem z tych konferencji i narad, 

twierdzą, że Rosjanie w ogóle lubią dużo mówid. Dla nas jednak narady te i 

konferencje mają olbrzymie znaczenie zarówno jako sprawdzian nastrojów mas, 

jak i środek wykrywania naszych błędów i ustalania sposobów usuwania tych 

błędów, błędów bowiem mamy niemało i nie ukrywamy ich uważając, że 

ujawnienie błędów i uczciwe ich naprawienie stanowi najlepszy sposób 

udoskonalenia kierownictwa krajem. Przejrzyjcie przemówienia mówców na 

tych konferencjach i naradach, przejrzyjcie rzeczowe i szczere uwagi tych 

„prostych ludzi" spośród robotników i chłopów, przejrzyjcie ich uchwały — a 

przekonacie się, jak olbrzymi jest wpływ i autorytet partii komunistycznej, 

przekonacie się, że tego wpływu i autorytetu mogłaby pozazdrościd każda inna 

partia w świecie. Oto jeszcze jeden sprawdzian ugruntowania wpływów partii 

komunistycznej. 

Takie są sposoby i środki dające możnośd sprawdzenia siły i wpływu partii 

komunistycznej wśród mas ludowych. 

Oto skąd mi wiadomo, że szerokie masy robotników 1 chłopów w ZSRR darzą 

sympatią partię komunistyczną. 

PYTANIE 4-e. Gdyby bezpartyjna grupa zorganizowała frakcję i wysunęła 

podczas wyborów swoich kandydatów stojących na platformie popierania rządu 

radzieckiego, zarazem jednak domagałaby się zniesienia monopolu handlu 

zagranicznego — czy grupa taka mogłaby mied własne fundusze i prowadzid 

aktywną kampanię polityczną? 

ODPOWIEDŹ. Sądzę, że w pytaniu tym zawarta jest sprzecznośd nie do 

pogodzenia. Nie podobna wyobrazid sobie grupy, która stałaby na platformie 

popierania rządu radzieckiego, a zarazem domagała się zniesienia monopolu 
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handlu zagranicznego. Dlaczego? Dlatego że monopol handlu zagranicznego jest 

jedną z niewzruszonych podstaw platformy rządu radzieckiego. Dlatego że grupa 

domagająca się zniesienia monopolu handlu zagranicznego nie może popierad 

rządu radzieckiego. Dlatego że taka grupa może byd tylko grupą bezwzględnie 

wrogą całemu ustrojowi radzieckiemu. 

W ZSRR istnieją, oczywiście, elementy żądające zniesienia monopolu handlu 

zagranicznego. Są to nepmani, kułacy, niedobitki rozbitych już klas wyzyskiwaczy 

itd. Elementy te stanowią jednak znikomą mniejszośd ludności. Sądzę, że w 

pytaniu swoim nie te elementy ma delegacja na uwadze. Jeśli zaś chodzi o 

robotników i masy chłopstwa pracującego, to muszę powiedzied, że żądanie 

zniesienia monopolu handlu zagranicznego mogłoby je tylko pobudzid do 

śmiechu i usposobid wrogo. 

Bo w rzeczy samej, co mogłoby oznaczad dla robotników zniesienie monopolu 

handlu zagranicznego? Oznaczałoby to dla nich wyrzeczenie się 

uprzemysłowienia kraju, budowy nowych fabryk i zakładów przemysłowych, 

rozbudowy starych fabryk i zakładów przemysłowych. Oznaczałoby to dla nich 

zalew ZSRR towarami z krajów kapitalistycznych, kurczenie się naszego 

przemysłu wobec stosunkowej jego słabości, pomnożenie liczby bezrobotnych, 

pogorszenie położenia materialnego klasy robotniczej, osłabienie jej pozycji 

ekonomicznych i politycznych. Oznaczałoby to w ostatecznym rachunku 

wzmocnienie nepmana i w ogóle nowej burżuazji. Czy może proletariat ZSRR 

zgodzid się na takie samobójstwo? Rzecz jasna, że nie. 

A co oznaczałoby dla mas pracującego chłopstwa zniesienie monopolu handlu 

zagranicznego? Oznaczałoby przekształcenie naszego kraju z kraju niezależnego 

w kraj półkolonialny oraz zubożenie mas chłopskich. Oznaczałoby to powrót do 

owego systemu „wolnego handlu", jaki panował za Kołczaka i Denikina, kiedy 

zjednoczone siły kontrrewolucyjnych generałów i „aliantów" swobodnie mogły 

sobie rabowad i łupid wielomilionowe chłopstwo. Oznaczałoby to w ostatecznym 

rachunku wzmocnienie kułaków i wszelkich innych wyzyskiwaczy na wsi. Chłopi 

dośd już doświadczyli rozkoszy tego systemu na Ukrainie i na Kaukazie 

Północnym, nad Wołgą i w Syberii. Na jakiej podstawie miałoby się 

przypuszczad, że zechcą oni dziś ponownie nakładad tę pętlę na szyję? Czyż nie 
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jest rzeczą jasną, że masy pracujące chłopstwa nie mogą opowiadad się za 

zniesieniem monopolu handlu zagranicznego? 

Jeden z delegatów. Delegacja wysunęła punkt dotyczący monopolu handlu 

zagranicznego, dotyczący zniesienia go, jako punkt, wokół którego mogłaby się 

zorganizowad cała grupa ludności, gdyby w ZSRR nie było monopolu jednej 

partii, monopolu legalności. 

Stalin. Delegacja powraca zatem do zagadnienia monopolu partii 

komunistycznej jako jedynej legalnej partii w ZSRR. Udzieliłem już zwięzłej 

odpowiedzi na to pytanie, kiedy mówiłem o sposobach i środkach sprawdzania 

sympatii milionowych mas robotników i chłopów dla partii komunistycznej. 

Co się tyczy innych warstw ludności, kułaków, nepmanów, resztek dawnych, 

rozbitych klas wyzyskiwaczy, to są one u nas pozbawione prawa posiadania 

własnej organizacji politycznej, podobnie jak pozbawione są praw wyborczych. 

Proletariat odebrał burżuazji nie tylko fabryki i zakłady przemysłowe, banki i 

koleje, ziemię i kopalnie. Odebrał jej również prawo posiadania własnej 

organizacji politycznej, proletariat bowiem nie chce przywrócenia władzy 

burżuazji. Delegacja, jak widad, nie zgłasza sprzeciwu co do tego, że proletariat 

ZSRR odebrał burżuazji i obszarnikom fabryki i zakłady przemysłowe, ziemię i 

koleje, banki i kopalnie. (Śmiech). 

Wydaje mi się jednak, iż delegacja jest nieco zdziwiona, że proletariat nie 

ograniczył się do tego, lecz posunął się dalej odbierając burżuazji prawa 

polityczne. To jest, moim zdaniem, niezupełnie logiczne lub raczej zupełnie 

nielogiczne. Na jakiej podstawie żąda się od proletariatu wspaniałomyślności 

wobec burżuazji? Czyż burżuazja na Zachodzie, gdzie znajduje się u władzy, 

przejawia jakąkolwiek wspaniałomyślnośd w stosunku do klasy robotniczej? Czyż 

nie wpędza ona w podziemia konspiracji prawdziwie rewolucyjnych partii klasy 

robotniczej? Na jakiej podstawie żąda się od proletariatu ZSRR 

wspaniałomyślności wobec wroga klasowego? Sądzę, że logika powinna 

obowiązywad. Kto myśli o możliwości przywrócenia burżuazji jej praw 

politycznych, powinien, jeśli chce byd logiczny, pójśd dalej i postawid sprawę 

przywrócenia burżuazji fabryk i zakładów przemysłowych, kolei i banków. 
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Jeden z delegatów. Delegacja miała za zadanie wyjaśnid, w jaki sposób wśród 

klasy robotniczej i chłopstwa mogą znaleźd legalny wyraz poglądy odmienne od 

poglądów partii komunistycznej. Niesłuszne byłoby pojmowanie sprawy w ten 

sposób, że delegacja interesuje się sprawą udzielenia praw politycznych 

burżuazji, że interesuje się tym, jak burżuazja może znaleźd legalny wyraz dla 

ujawnienia swoich poglądów. Chodzi właśnie o to, w jaki sposób mogą wśród 

klasy robotniczej i chłopstwa znaleźd legalny wyraz poglądy odmienne od 

poglądów partii komunistycznej. 

Inny delegat. Te odmienne poglądy mogłyby znaleźd wyraz w masowych 

organizacjach klasy robotniczej, w związkach zawodowych itp. 

Stalin. Doskonale. Chodzi zatem nie o przywrócenie praw politycznych burżuazji, 

lecz o walkę poglądów w łonie klasy robotniczej i chłopstwa. 

Czy w Związku Radzieckim istnieje obecnie walka poglądów wśród robotników i 

chłopskich mas pracujących? Niewątpliwie tak. Jest rzeczą niemożliwą, aby 

miliony robotników i chłopów we wszystkich sprawach praktycznych i we 

wszystkich szczegółach rozumowały jednakowo. To się w życiu nie zdarza. Po 

pierwsze, zachodzi wielka różnica między robotnikami a chłopami zarówno w 

sensie ich położenia ekonomicznego, jak i w sensie poglądów ich na te lub inne 

sprawy. Po drugie, istnieją pewne różnice poglądów wśród samej klasy 

robotniczej, różnice wychowania, różnice wieku, temperamentu, różnice między 

robotnikami rdzennymi a robotnikami przybyłymi ze wsi itd. Wszystko to 

prowadzi do walki poglądów wśród robotników i chłopskich mas pracujących, co 

znajduje swój legalny wyraz na zebraniach, w związkach zawodowych, w 

spółdzielczości, podczas wyborów do Rad itd. 

Jednakże pomiędzy walką poglądów obecnie, w warunkach dyktatury 

proletariatu, a walką poglądów w przeszłości, przed Rewolucją Październikową, 

zachodzi zasadnicza różnica. Wówczas, w przeszłości, walka poglądów wśród 

robotników i pracujących chłopów ześrodkowywała się głównie wokół 

zagadnieo obalenia obszarników, caratu, burżuazji, złamania ładu 

burżuazyjnego. Obecnie, w warunkach dyktatury proletariatu, walka poglądów 

toczy się nie wokół zagadnieo obalenia Władzy Radzieckiej, łamania ładu 
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radzieckiego, lecz wokół zagadnieo usprawnienia organów Władzy Radzieckiej, 

usprawnienia ich pracy. Jest to różnica zasadnicza. 

Nie ma w tym nic dziwnego, że walka poglądów wokół sprawy rewolucyjnego 

złamania istniejącego ładu dawała w przeszłości podstawę do pojawienia się w 

łonie klasy robotniczej i chłopskich mas pracujących kilku konkurujących między 

sobą partii. Partiami tymi były: partia bolszewików, partia mieoszewików, partia 

eserowców. Z drugiej strony, wcale nie trudno zrozumied i to, że walka 

poglądów teraz, w warunkach dyktatury proletariatu, walka mająca na celu nie 

złamanie istniejącego ładu radzieckiego, lecz jego udoskonalenie i utrwalenie, 

nie daje pożywki dla istnienia kilku partii wśród robotników i mas pracujących 

wsi. 

Oto dlaczego legalnośd jednej tylko partii, partii komunistów, monopol tej partii 

nie tylko nie wywołuje sprzeciwu wśród robotników i pracujących chłopów, lecz 

przeciwnie, przyjmowany jest przez nich jako coś, co jest konieczne i pożądane. 

Pozycja naszej partii jako jedynej partii legalnej w kraju (monopol partii 

komunistycznej) nie jest czymś sztucznym, specjalnie wymyślonym. Taka pozycja 

nie może byd wytworzona sztucznie, w drodze machinacji administracyjnych itd. 

Monopol naszej partii wyrósł z życia, kształtował się w procesie historycznym, 

jako rezultat tego, że partie eserowców i mieoszewików zbankrutowały 

ostatecznie i zeszły ze sceny w warunkach naszej rzeczywistości. 

Czym były partie eserowców i mieoszewików w przeszłości? Przewodnikami 

wpływów burżuazyjnych na proletariat. Co podsycało i podtrzymywało istnienie 

tych partii przed październikiem 1917 roku? Istnienie klasy burżuazyjnej, 

wreszcie istnienie władzy burżuazyjnej. Czyż nie jest rzeczą oczywistą, że z 

chwilą obalenia burżuazji musiały zniknąd przesłanki istnienia tych partii? 

A czym stały się te partie po październiku 1917 roku? Stały się one partiami 

przywrócenia kapitalizmu i obalenia władzy proletariatu. Czyż nie jest rzeczą 

oczywistą, że partie te musiały stracid wszelki grunt i wszelki wpływ wśród 

robotników i pracujących warstw chłopstwa? 

Walka o wpływ na klasę robotniczą między partią komunistów a partiami 

eserowców i mieoszewikow trwa nie od wczoraj. Początek jej przypada na 
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moment pierwszych oznak masowego ruchu rewolucyjnego w Rosji, jeszcze 

przed rokiem 1905. Okres od roku 1903 do października 1917 roku jest okresem 

zaciekłej walki poglądów w klasie robotniczej naszego kraju, okresem walki 

między bolszewikami, mieoszewikami i eserowca-mi o wpływy w klasie 

robotniczej. W ciągu tego okresu klasa robotnicza ZSRR przeszła trzy rewolucje. 

W ogniu tych rewolucji doświadczała ona i wypróbowywała te partie, ich 

przydatnośd dla sprawy rewolucji proletariackiej, ich rewolucyjnośd 

proletariacką. I oto w Październiku 1917 roku, kiedy historia dokonała bilansu 

całej ubiegłej walki rewolucyjnej, kiedy historia zważyła na swojej szali ciężar 

gatunkowy partii walczących w łonie klasy robotniczej — klasa robotnicza ZSRR 

dokonała wreszcie ostatecznego wyboru zatrzymując się na partii 

komunistycznej jako jedynej partii proletariackiej. 

Czym wytłumaczyd fakt, że wybór klasy robotniczej padł na partię 

komunistyczną? Czyż nie jest faktem, że bolszewicy w Radzie Piotrogrodzkiej, na 

przykład, w kwietniu roku 1917 stanowili nieznaczną mniejszośd? Czyż nie jest 

faktem, że eserowcy i mieoszewicy mieli wówczas w Radach olbrzymią 

większośd? Czyż nie jest faktem, że w przededniu Października cały aparat 

władzy i wszystkie środki przymusu znajdowały się w rękach partyj eserowców i 

mieoszewikow, zblokowanych z burżuazją? 

Wytłumaczyd to należy tym, że partia komunistyczna walczyła wówczas o 

likwidację wojny, o natychmiastowy pokój demokratyczny, gdy tymczasem 

partie eserowców i mieoszewikow stały na stanowisku „wojny aż do 

zwycięstwa", na stanowisku kontynuowania wojny imperialistycznej. 

Wytłumaczyd to należy tym, że partia komunistyczna walczyła wówczas o 

obalenie rządu Kiereoskiego, o obalenie władzy burżuazji, o nacjonalizację 

fabryk i zakładów przemysłowych, banków i kolei, gdy tymczasem partie 

mieoszewikow i eserowców walczyły po stronie rządu Kiereoskiego i broniły 

praw burżuazji do fabryk i zakładów przemysłowych, do banków i kolei. 

Wytłumaczyd to należy tym, że partia komunistów walczyła wówczas o 

niezwłoczną konfiskatę ziemi obszarniczej na rzecz chłopów, gdy tymczasem 

partie eserowców i mieoszewikow odkładały tę sprawę do zebrania się 
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Zgromadzenia Ustawodawczego, którego zwołanie z kolei odkładały na czas 

nieokreślony. 

Cóż więc dziwnego, że robotnicy i biedota chłopska dokonały w koocu wyboru 

na rzecz partii komunistycznej? 

Cóż więc dziwnego, że partie eserowców i mieoszewikow poszły tak szybko na 

dno? 

Oto jakie jest źródło monopolu partii komunistycznej i oto dlaczego partia 

komunistyczna doszła do władzy. 

Następny okres, okres po październiku 1917 roku, okres wojny domowej, był 

okresem ostatecznego upadku partyj mieoszewikow i eserowców, okresem 

ostatecznego triumfu partii bolszewików. Mieoszewicy i eserowcy sami ułatwili 

w tym okresie triumf partii komunistycznej. Rozgromione i zepchnięte na dno w 

czasie Przewrotu Październikowego niedobitki partyj mieoszewickiej i 

eserowskiej zaczęły wiązad się z kontrrewolucyjnymi powstaniami kułaków, 

zblokowały się z kołczakowcami i denikinowcami, zaciągnęły się w służbę 

Ententy i pogrzebały się ostatecznie w oczach robotników i chłopów. Obraz 

sytuacji był taki, że eserowcy i mieoszewicy, którzy z burżuazyjnych 

rewolucjonistów przeistoczyli się w burżuazyjnych kontrrewolucjonistów, 

pomagali Entencie dławid nową, Radziecką Rosję, gdy tymczasem partia 

bolszewików, jednocząc wokół siebie wszystko co żywe i rewolucyjne, porywała 

coraz to nowe oddziały robotników i chłopów do walki za socjalistyczną 

ojczyznę, do walki z Ententą. 

Rzecz to zupełnie naturalna, że zwycięstwo komunistów w tym okresie musiało 

doprowadzid i rzeczywiście doprowadziło do całkowitej klęski eserowców i 

mieoszewików. Cóż więc dziwnego, że partia komunistyczna stała się po tym 

wszystkim jedyną partią klasy robotniczej i biedoty chłopskiej? 

Oto jak powstał u nas monopol partii komunistycznej jako jedynej legalnej partii 

w kraju. 

Mówicie o walce poglądów wśród robotników i chłopów obecnie, w warunkach 

dyktatury proletariatu. Mówiłem już, że walka poglądów istnieje i będzie istnied, 

że bez niej niemożliwe jest kroczenie naprzód. Ale walka poglądów wśród 
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robotników w obecnych warunkach toczy się nie wokół zasadniczego 

zagadnienia obalenia ładu radzieckiego, lecz wokół konkretnych zagadnieo 

usprawnienia Rad, naprawiania błędów organów radzieckich, zatem — o 

utrwalenie Władzy Radzieckiej. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że taka walka 

poglądów może tylko wzmacniad i doskonalid partię komunistyczną. Jest rzeczą 

zupełnie zrozumiałą, że taka walka poglądów może tylko wzmacniad monopol 

partii komunistycznej. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że taka walka poglądów 

nie może dostarczad pożywki dla powstawania innych partii w łonie klasy 

robotniczej i pracującego chłopstwa. 

PYTANIE 5-e. Czy możecie poinformowad nas pokrótce, jakie są główne 

rozbieżności między Wami a Trockim? 

ODPOWIEDŹ. Przede wszystkim muszę powiedzied, że rozbieżności z Trockim 

nie są rozbieżnościami natury osobistej. Gdyby rozbieżności miały charakter 

osobisty, partia nie zajmowałaby się tą sprawą ani chwili, partia bowiem nie 

lubi, gdy się poszczególne osoby zanadto wysuwa na pierwszy plan. 

Chodzi zapewne o rozbieżności w partii. Tak zrozumiałem to pytanie. Owszem, 

te rozbieżności w partii istnieją. O charakterze tych rozbieżności dosyd dokładnie 

opowiedzieli niedawno w swoich referatach Ryków — w Moskwie, Bucharin — 

w Leningradzie. Referaty te zostały opublikowane. Nie mam nic do dodania do 

tego, co o rozbieżnościach powiedziano w tych referatach. Jeżeli tych 

dokumentów nie posiadacie, mogę się o nie dla was postarad. (Delegacja 

stwierdza, że dokumentami tymi dysponuje). 

Jeden z delegatów. Po powrocie będą nas pytad o te rozbieżności, nie 

posiadamy jednak wszystkich dokumentów. Nie mamy na przykład „platformy 

83-ch". 

Stalin. Ja tej „platformy" nie podpisywałem. Nie mam prawa rozporządzad się 

cudzymi dokumentami, (śmiech). 

PYTANIE 6-e. W krajach kapitalistycznych głównym bodźcem rozwoju produkcji 

jest nadzieja osiągnięcia zysku. Bodziec ten, oczywiście w pojęciu względnym, 

nie istnieje w ZSRR. Co tu występuje w zamian tego i w jakiej mierze zamiana ta 

jest, Waszym zdaniem, korzystna? Czy może ona tyd stała? 
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ODPOWIEDŹ. To prawda, że podstawowym motorem gospodarki 

kapitalistycznej jest osiąganie zysku. Prawdą jest również, że osiąganie zysku nie 

jest ani celem, ani motorem naszego socjalistycznego przemysłu. Cóż więc w 

takim razie jest motorem naszego przemysłu? 

Przede wszystkim to, że fabryki i zakłady przemysłowe należą u nas do całego 

narodu, a nie do kapitalistów, że fabrykami i zakładami przemysłowymi 

zarządzają u nas nie pełnomocnicy kapitalistów, lecz przedstawiciele klasy 

robotniczej, świadomośd, że robotnicy pracują nie na kapitalistę, lecz na własne 

paostwo, na własną klasę — świadomośd ta stanowi ogromną siłę napędową, 

jeśli chodzi o rozwój i doskonalenie naszego przemysłu. 

Należy podkreślid, że olbrzymią większośd dyrektorów fabryk i zakładów 

przemysłowych stanowią u nas robotnicy mianowani przez Najwyższą Radę 

Gospodarki Narodowej, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, przy czym 

żaden dyrektor nie może pozostawad na swoim stanowisku wbrew woli 

robotników lub odpowiednich związków zawodowych. 

Należy dalej podkreślid, że w każdym zakładzie przemysłowym, w każdej fabryce 

istnieje komitet zakładowy czy fabryczny wybierany przez robotników i 

kontrolujący działalnośd administracji przedsiębiorstwa. 

Należy wreszcie podkreślid, że w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym 

odbywają się narady wytwórcze robotników, które obejmują wszystkich 

robotników danego przedsiębiorstwa i na których robotnicy kontrolują 

całokształt pracy dyrektora przedsiębiorstwa, rozważają plan pracy administracji 

zakładowej, wskazują błędy i braki, przy czym mają możnośd naprawiania tych 

braków przez związki zawodowe, przez partię, przez organy Władzy Radzieckiej. 

Nie trudno zrozumied, że wszystkie te okoliczności zmieniają do gruntu zarówno 

położenie robotników jak i system pracy w przedsiębiorstwie. Jeżeli w ustroju 

kapitalistycznym robotnik traktuje fabrykę jako cudzą i obcą mu własnośd, a 

nawet jak więzienie, to w warunkach radzieckich robotnik patrzy na fabrykę już 

nie jak na więzienie, lecz jak na coś bliskiego i drogiego, i jest żywotnie 

zainteresowany w jej rozwoju i ulepszaniu. 
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Nie trzeba chyba dowodzid, że ten nowy stosunek robotników do fabryki, do 

przedsiębiorstwa, to uczucie przywiązania robotników do przedsiębiorstwa 

stanowi potężny motor całego naszego przemysłu. 

Tą okolicznością należy tłumaczyd fakt, że liczba wynalazców w dziedzinie 

techniki produkcji oraz organizatorów przemysłu spośród robotników rośnie z 

każdym dniem. 

Po wtóre, to, że dochody z przemysłu idą nie na wzbogacenie poszczególnych 

osób, lecz na dalsze rozszerzenie przemysłu, na poprawę położenia 

materialnego i kulturalnego klasy robotniczej, na potanienie towarów 

przemysłowych niezbędnych zarówno robotnikom jak i chłopom, a więc znów 

na poprawę położenia materialnego mas pracujących. 

Kapitalista nie może obrócid swoich dochodów na podniesienie dobrobytu klasy 

robotniczej, żyje dla zysku. W przeciwnym razie nie byłby kapitalistą. Ciągnie 

zyski po to, żeby zebrad je w kapitał dodatkowy i wywieźd do mniej rozwiniętych 

krajów w celu osiągania nowych, jeszcze większych zysków. Tak odpływają 

kapitały z Ameryki Północnej do Chin, do Indonezji, do Ameryki Południowej, do 

Europy, z Francji — do kolonii francuskich, z Anglii — do kolonii angielskich. 

U nas rzecz się ma inaczej, my bowiem nie prowadzimy i nie uznajemy polityki 

kolonialnej. U nas dochody z przemysłu pozostają w kraju służąc dalszej 

rozbudowie przemysłu, poprawie bytu robotników, podniesieniu pojemności 

rynku wewnętrznego, w tym rynku chłopskiego, przez obniżenie cen towarów 

przemysłowych. W przybliżeniu 10 procent dochodów przemysłu przeznacza się 

u nas na poprawę bytu klasy robotniczej, suma równa 13 procentom płac 

gotówkowych robotników idzie u nas na ubezpieczenia klasy robotniczej na 

koszt paostwa. Pewna częśd dochodów (nie potrafię w tej chwili powiedzied 

jaka) idzie na potrzeby kulturalne, na fabryczne szkolenie zawodowe i urlopy 

robotników. Dośd znaczna częśd tych dochodów (znów w tej chwili nie potrafię 

powiedzied jaka) idzie na podniesienie gotówkowej płacy robotników. Pozostałą 

częśd dochodów z przemysłu wydatkuje się na dalszą rozbudowę przemysłu, na 

remont starych fabryk, na budowę nowych zakładów przemysłowych, wreszcie 

na obniżenie cen towarów przemysłowych. 
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Ogromne znaczenie tych okoliczności dla całego naszego przemysłu polega na 

tym, że: 

a) ułatwiają one zbliżenie rolnictwa i przemysłu oraz niwelowanie przeciwieostw 

między miastem a wsią; 

b) sprzyjają wzrostowi pojemności rynku wewnętrznego, miejskiego i 

wiejskiego, tworząc przez to nieustannie rosnącą bazę dla dalszej rozbudowy 

przemysłu. 

Po trzecie, to, że nacjonalizacja przemysłu ułatwia planowe prowadzenie całej 

gospodarki przemysłowej. 

Czy te bodźce i motory naszego przemysłu są czynnikami stałymi? Czy mogą byd 

one czynnikami działającymi stale? Tak, są one bezwarunkowo bodźcami i 

motorami stale działającymi. I im bardziej będzie się rozwijał nasz przemysł, tym 

bardziej wzrastad będzie siła i znaczenie tych czynników. 

PYTANIE 7-e. W jakiej mierze może ZSRR współpracowad z przemysłem 

kapitalistycznym innych krajów? 

Czy istnieje określona granica takiej współpracy, czy może jest to tylko 

eksperyment dla wyjaśnienia, w jakim zakresie jaka współpraca jest możliwa, a 

w jakim nie? 

ODPOWIEDŹ. Chodzi zapewne o czasowe porozumienie z paostwami 

kapitalistycznymi w dziedzinie przemysłu, w dziedzinie handlu i może w 

dziedzinie stosunków dyplomatycznych. 

Uważam, że istnienie dwóch przeciwstawnych systemów — systemu 

kapitalistycznego i systemu socjalistycznego — nie wyklucza możliwości takich 

porozumieo. Sądzę, że porozumienia takie są możliwe i celowe w warunkach 

pokojowego rozwoju. 

Wywóz i przywóz są najbardziej odpowiednim gruntem dla takich porozumieo. 

Nam potrzeba: sprzętu instalacyjnego, surowców (np. bawełny), półfabrykatów 

(metalowych itp.), kapitaliści zaś są zainteresowani w zbycie tych towarów. Oto 

podstawa do porozumienia. Kapitalistom potrzeba: nafty, drzewa, produktów 

zbożowych, a my musimy zbywad te towary. Oto podstawa do porozumienia. 
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Nam potrzebne są kredyty, kapitalistom potrzebne są dobre procenty od tych 

kredytów. Oto również podstawa do porozumienia już w sferze kredytu, przy 

czym wiadomo, że organy radzieckie są najbardziej skrupulatnymi płatnikami 

zobowiązao kredytowych. 

To samo można powiedzied o dziedzinie dyplomatycznej. Prowadzimy politykę 

pokoju i gotowi jesteśmy podpisad z paostwami burżuazyjnymi pakty o 

nieagresji. Prowadzimy politykę pokoju i gotowi jesteśmy zawrzed porozumienie 

w sprawie rozbrojenia do całkowitego zniesienia armii stałych włącznie, co 

zadeklarowaliśmy wobec całego świata jeszcze na Konferencji Genueoskiej *1+. 

Oto macie podstawę do porozumienia w dziedzinie dyplomatycznej. 

Granice tych porozumieo? Granice wyznacza przeciwieostwo dwóch systemów, 

pomiędzy którymi toczy się rywalizacja, walka. W ramach, jakie wyznaczają te 

dwa systemy, ale tylko w tych ramach, porozumienia są zupełnie możliwe. Mówi 

o tym doświadczenie umów z Niemcami, z Włochami, z Japonią itd. 

Czy umowy te są zwykłym eksperymentem, czy też mogą one mied mniej lub 

bardziej długotrwały charakter? Zależy to nie tylko od nas, zależy to również od 

naszych kontrahentów. Zależy to od sytuacji ogólnej. Wojna może przewrócid do 

góry nogami wszelkie umowy. Zależy to wreszcie od warunków umowy. 

Warunków niewolniczych przyjąd nie możemy. Mamy umowę z Harrimanem, 

który eksploatuje kopalnie manganu w Gruzji. Umowa zawarta została na lat 20. 

Jak widzicie, termin wcale nie krótki. Mamy również umowę z towarzystwem 

Lena-Goldfields eksploatującym złoto w Syberii. Umowa została zawarta na lat 

30 — termin jeszcze dłuższy. Mamy wreszcie umowę z Japonią w sprawie 

eksploatacji źródeł ropy naftowej i kopalni węgla na Sachalinie. 

Chcielibyśmy, aby te umowy miały mniej lub bardziej trwały charakter. Zależy to 

jednak oczywiście nie tylko od nas, ale i od naszych kontrahentów. 

PYTANIE 8-e. Jakie są podstawowe momenty różniące Rosję od paostw 

kapitalistycznych w jej polityce wobec mniejszości narodowych? 

ODPOWIEDŹ. Chodzi zapewne o te narodowości ZSRR, które dawniej 

ciemiężone były przez carat i rosyjskie klasy wyzyskujące, o narodowości, które 

nie miały własnej paostwowości. 
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Podstawowa różnica polega na tym, że w paostwach kapitalistycznych istnieje 

ucisk narodowy, uciemiężenie narodowe, u nas zaś, w ZSRR, jedno i drugie 

zniesiono do gruntu. 

Tam, w paostwach kapitalistycznych, obok narodów pierwszej kategorii, 

narodów uprzywilejowanych, narodów „paostwowych" istnieją narody drugiej 

kategorii, narody „bezpaostwowe", narody niepełnoprawne, pozbawione tych 

lub innych praw, a przede wszystkim praw paostwowych. U nas, w ZSRR, 

przeciwnie, zniesione zostały wszystkie te atrybuty nierówności narodowej i 

ucisku narodowego. U nas wszystkie narody są równouprawnione i suwerenne, 

zniesiono bowiem przywileje narodowe i paostwowe dawniej panującego 

narodu wielkorosyjskiego. 

Nie chodzi oczywiście o deklaracje na temat równouprawnienia narodowości. 

Deklaracji o równouprawnieniu narodowym znajdzie się niemało u rozmaitych 

partii burżuazyjnych i socjaldemokratycznych. Cóż warte są deklaracje, jeśli się 

ich nie wprowadza w życie? Chodzi o to, żeby znieśd klasy, które są nosicielami, 

twórcami i rzecznikami ucisku narodowego. Takimi klasami byli u nas 

obszarnicy, kapitaliści. Obaliliśmy te klasy i przez to samo zlikwidowaliśmy 

możliwośd ucisku narodowego. I właśnie dlatego że obaliliśmy te klasy, stało się 

u nas możliwe rzeczywiste równouprawnienie narodowe. 

To właśnie nazywa się u nas urzeczywistnieniem idei samookreślenia narodów, 

aż do oderwania. Dzięki temu, że urzeczywistniliśmy zasadę samookreślenia 

narodów, właśnie dzięki temu zdołaliśmy wyplenid wzajemną nieufnośd mas 

pracujących różnych narodów ZSRR i zjednoczyd narody na zasadach 

dobrowolności w jednym paostwie związkowym. Istniejący dziś Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich stanowi rezultat naszej polityki 

narodowościowej i wyraz dobrowolnej federacji narodów ZSRR w jednym 

paostwie związkowym. 

Nie trzeba chyba dowodzid, że taka polityka w sprawie narodowej jest w krajach 

kapitalistycznych nie do pomyślenia, tam bowiem wciąż jeszcze znajdują się u 

władzy kapitaliści będący twórcami i rzecznikami polityki ucisku narodowego. 

Nie można nie podkreślid takiego na przykład faktu, że na czele najwyższego w 

ZSRR organu władzy, Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad, stoi 
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przewodniczący niekoniecznie Rosjanin, lecz sześciu przewodniczących, 

odpowiednio do liczby sześciu republik związkowych zjednoczonych w ZSRR, z 

których jeden jest Rosjaninem (Kalinin), drugi — Ukraiocem (Pietrowski), trzeci 

— Białorusinem (Czerwiakow), czwarty — Azerbajdżaninem (Musabekow), piąty 

— Turkmenem (Ajtakow), szósty — Uzbekiem (Fajzułła Chodżajew). Fakt ten jest 

jednym z dobitnych wyrazów naszej polityki narodowościowej. Nie ma potrzeby 

dodawad, że żadna republika burżuazyjna, żeby była nie wiedzied jak 

demokratyczna, nie zdobyłaby się na taki krok. Tymczasem zaś krok ten jest dla 

nas faktem zrozumiałym samym przez się, wypływającym z całej naszej polityki 

równouprawnienia narodów. 

PYTANIE 9-e. Amerykaoscy przywódcy robotniczy usprawiedliwiają walkę, jaką 

prowadzą z komunistami, dwiema okolicznościami: 

1) komuniści swoją walką frakcyjną wewnątrz związków i swoimi napaściami na 

nieradykalnych funkcjonariuszy związków zawodowych rozbijają ruch 

robotniczy; 

2) komuniści amerykaoscy otrzymują rozkazy z Moskwy i dlatego nie mogą byd 

dobrymi działaczami związkowymi, ich lojalnośd bowiem wobec organizacji 

zagranicznej przeważa nad ich lojalnością wobec własnego związku. 

Jak można tę trudnośd usunąd, tak, ażeby komuniści amerykaoscy mogli 

współpracowad z innymi komórkami amerykaoskiego ruchu robotniczego? 

ODPOWIEDŹ. Uważam, że wysiłki amerykaoskich przywódców robotniczych 

zmierzające do usprawiedliwienia walki, jaką prowadzą przeciw komunistom, 

nie wytrzymują krytyki. Nikt jeszcze nie dowiódł i nie dowiedzie, że komuniści 

rozbijają ruch robotniczy. Natomiast należy uznad za rzecz całkowicie 

dowiedzioną, że komuniści są najbardziej ofiarnymi i najbardziej odważnymi 

bojownikami ruchu robotniczego na całym świecie, nie wyłączając Ameryki. 

Czyż nie jest faktem, że podczas strajków i demonstracji robotniczych komuniści 

kroczą w pierwszych szeregach klasy robotniczej przyjmując pierwsze ciosy 

kapitalistów, natomiast reformistyczni przywódcy robotniczy chowają się wtedy 

w przedpokojach kapitalistów? Jak mogą komuniści nie krytykowad tchórzostwa 
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i reakcyjności reformistycznych przywódców robotniczych? Czyż nie jest rzeczą 

jasną, że krytyka taka może tylko ożywid i wzmocnid ruch robotniczy? 

Oczywiście, krytyka taka podważa autorytet reakcyjnych przywódców 

robotniczych. Ale co w tym dziwnego? Niechaj reakcyjni przywódcy robotniczy 

odpowiadają kontr krytyką, a nie wyrzucaniem komunistów ze związków 

zawodowych. 

Uważam, że ruch robotniczy Ameryki, jeśli ma żyd i rozwijad się dalej, nie może 

obejśd się bez walki poglądów i prądów wewnątrz związków zawodowych. 

Sądzę, że walka poglądów i prądów wewnątrz związków zawodowych, krytyka 

reakcyjnych przywódców itd. będzie się coraz bardziej wzmagała, wbrew 

wszelkim sprzeciwom ze strony reformistycznych przywódców robotniczych. Dla 

klasy robotniczej Ameryki zaś taka walka poglądów i taka krytyka jest absolutnie 

niezbędna, aby klasa robotnicza Ameryki mogła dokonad wyboru pomiędzy 

różnymi prądami i dojśd wreszcie do samookreślenia się jako niezależna 

zorganizowana siła w łonie społeczeostwa amerykaoskiego. 

Skargi amerykaoskich przywódców reformistycznych na komunistów świadczą 

jedynie o tym, że nie są oni przekonani o swojej słuszności, nie czują trwałego 

gruntu pod nogami. Dlatego właśnie boją się krytyki jak zarazy morowej. Jest 

rzeczą godną uwagi, że amerykaoscy przywódcy robotniczy są, jak się okazuje, 

bardziej stanowczymi przeciwnikami elementarnej demokracji niż wielu 

przedstawicieli burżuazji w tej samej Ameryce. 

Twierdzenie, że komuniści amerykaoscy pracują „według rozkazów z Moskwy", 

całkowicie mija się z prawdą. Nie znajdziecie na świecie takich komunistów, 

którzy by się zgodzili działad „według rozkazów" z zewnątrz, wbrew własnym 

przekonaniom, wbrew własnej woli, wbrew nakazom sytuacji. Zresztą tacy 

komuniści, gdyby się nawet gdzieś znaleźli, nie byliby warci złamanego grosza. 

Komuniści — to najbardziej odważni i mężni ludzie, toczą oni walkę z całą 

nawałą wrogów. Wartośd komunistów na tym właśnie między innymi polega, że 

umieją oni walczyd w obronie swoich przekonao. Toteż absurdem jest mówid o 

komunistach amerykaoskich jako o ludziach, którzy nie mają własnych 

przekonao i potrafią działad tylko „na rozkaz" z zewnątrz. 
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W twierdzeniu przywódców robotniczych jedno tylko odpowiada prawdzie, to 

mianowicie, że komuniści amerykaoscy wchodzą w skład międzynarodowej 

organizacji komunistycznej i od czasu do czasu naradzają się w tych lub innych 

sprawach z centralą tej organizacji. Ale cóż w tym złego? Czyżby amerykaoscy 

przywódcy robotniczy byli przeciwni organizacji międzynarodowego ośrodka 

robotniczego? Co prawda, nie wchodzą oni w skład Amsterdamu [2]. Nie 

wchodzą tam jednak nie dlatego, że są przeciwni istnieniu międzynarodowego 

ośrodka robotniczego, lecz dlatego że uważają, iż Amsterdam jest organizacją 

nazbyt lewicową, (śmiech). 

Dlaczegóż to kapitaliści mogą się organizowad w skali międzynarodowej, klasa 

robotnicza zaś lub częśd klasy robotniczej ma nie mied własnej organizacji 

międzynarodowej ? 

Czyż nie jest rzeczą oczywistą, że Green i jego przyjaciele w Amerykaoskiej 

Federacji Pracy *3+ szkalują komunistów amerykaoskich powtarzając niewolniczo 

legendy kapitalistów o „rozkazach z Moskwy"? 

Są ludzie, którzy myślą, że członkowie Międzynarodówki Komunistycznej w 

Moskwie nic innego nie robią, tylko siedzą i piszą dyrektywy dla rozmaitych 

krajów. Ponieważ krajów wchodzących w skład Kominternu jest ponad 60, więc 

możecie sobie wyobrazid sytuację członków Kominternu, którzy nie śpią, nie 

jedzą i nic innego nie robią, tylko dzieo i noc siedzą i piszą dyrektywy dla tych 

krajów, (śmiech). I tą śmieszną legendą chcą amerykaoscy przywódcy robotniczy 

zasłonid swój lęk przed komunistami i zatuszowad fakt, że komuniści są 

najbardziej odważnymi i najbardziej ofiarnymi działaczami klasy robotniczej 

Ameryki! 

Delegacja zapytuje, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Sądzę, że wyjście jest jedno: 

dopuścid do walki poglądów i prądów wewnątrz związków zawodowych 

Ameryki, odrzucid reakcyjną politykę wywalania komunistów ze związków 

zawodowych i dad klasie robotniczej Ameryki możnośd swobodnego dokonania 

wyboru pomiędzy tymi prądami, Ameryka bowiem nie miała jeszcze swojej 

Rewolucji Październikowej i robotnicy nie mieli tam jeszcze możności dokonania 

ostatecznego wyboru pomiędzy rozmaitymi prądami w związkach zawodowych. 
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PYTANIE 10-e. Czy posyła się obecnie do Ameryki pieniądze jako pomoc dla 

amerykaoskiej partii komunistycznej lub komunistycznej gazety „Daily 

Worker"?, 

Jeżeli nie, to ile wnoszą komuniści amerykaoscy do III Międzynarodówki tytułem 

rocznych składek członkowskich? 

ODPOWIEDŹ. Jeśli chodzi o stosunki wzajemne pomiędzy Komunistyczną Partią 

Ameryki a III Międzynarodówką, to muszę powiedzied, że Komunistyczna Partia 

Ameryki jako częśd składowa Międzynarodówki Komunistycznej wpłaca 

zapewne Kominternowi składki członkowskie, podobnie jak Komintern, jako 

ośrodek międzynarodowego ruchu komunistycznego, przypuszczalnie 

przychodzi w miarę możności z pomocą Komunistycznej Partii Ameryki, wtedy 

gdy uzna to za konieczne. Sądzę, że nie ma w tym nic dziwnego ani nic 

nadzwyczajnego. 

Jeśli natomiast chodzi o stosunki wzajemne pomiędzy Komunistyczną Partią 

Ameryki a komunistyczną partią ZSRR, to muszę oświadczyd, że nie znam ani 

jednego wypadku, kiedy przedstawiciele amerykaoskiej partii komunistycznej 

zwróciliby się o pomoc do komunistycznej partii ZSRR. Może się to wam wydad 

dziwne, lecz jest to fakt świadczący o nazbyt wielkich skrupułach komunistów 

amerykaoskich. 

A co by było, gdyby się Komunistyczna Partia Ameryki zwróciła o pomoc do 

komunistycznej partii ZSRR? Sądzę, że komunistyczna partia ZSRR przyszłaby jej 

w miarę możności z pomocą. Bo co też w istocie byłaby warta partia 

komunistyczna, i to jeszcze znajdująca się u władzy, gdyby odmówiła pomocy, w 

ramach jej możliwości, partii komunistycznej innego kraju znajdującego się w 

jarzmie kapitalizmu? Powiedziałbym, że taka partia komunistyczna nie jest 

warta złamanego grosza. 

Przypuśdmy, że amerykaoska klasa robotnicza znalazła się u władzy obalając 

swoją burżuazję; przypuśdmy, że do amerykaoskiej klasy robotniczej, która 

zwyciężyła w wielkich bojach z kapitalizmem, zwraca się klasa robotnicza innego 

kraju o pomoc materialną w ramach jej możliwości — czy amerykaoska klasa 

robotnicza mogłaby takiej pomocy odmówid? Sądzę, że okryłaby się haobą, 

gdyby się zawahała udzielid pomocy. 
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PYTANIE 11-e. Wiadomo nam, że niektórzy dobrzy komuniści niezupełnie 

zgadzają się z żądaniem partii komunistycznej, żeby wszyscy nowi członkowie 

byli ateistami, ponieważ obecnie reakcyjne duchowieostwo zostało zdławione. 

Czy w przyszłości partia komunistyczna może byd neutralna w stosunku do 

religii, która by popierała naukę w ogólności i nie przeciwstawiała się 

komunizmowi? 

Czy moglibyście w przyszłości pozwolid członkom partii na zachowanie 

przekonao religijnych, gdyby przekonania te nie kolidowały z lojalnością 

partyjną? 

ODPOWIEDŹ. W pytaniu tym jest kilka nieścisłości. 

Po pierwsze, nie znam takich „dobrych komunistów", o jakich wspomina tu 

delegacja. Nie ma chyba zresztą takich komunistów na świecie. 

Po drugie, muszę oświadczyd, że formalnie biorąc nie ma u nas takich warunków 

przyjęcia w poczet członków partii, które by wymagały od kandydata na członka 

partii obowiązkowego ateizmu. Nasze warunki przyjęcia do partii to: uznanie 

programu i statutu partii, bezwzględne podporządkowanie się uchwałom partii i 

jej władz, składki członkowskie, przynależnośd do jednej z organizacji partyjnych. 

Jeden z delegatów. Czytam bardzo często, iż usuwa się z partii za to, że ktoś 

wierzy w boga. 

Stalin. Mogę tylko powtórzyd to, co już powiedziałem o warunkach przyjęcia do 

partii. Innych warunków u nas nie ma. 

Czy znaczy to, że partia jest w stosunku do religii neutralna? Nie, nie znaczy. 

Prowadzimy i będziemy prowadzili propagandę przeciw przesądom religijnym. 

Ustawodawstwo naszego kraju głosi, że każdy obywatel ma prawo wyznawania 

dowolnej religii. Jest to sprawa jego sumienia. Właśnie dlatego dokonaliśmy 

rozdziału kościoła od paostwa. Lecz dokonując rozdziału kościoła od paostwa i 

deklarując wolnośd wyznania przyznaliśmy zarazem każdemu obywatelowi 

prawo walki metodą przekonywania, metodą propagandy i agitacji, z tą czy inną 

religią, z wszelką religią. Partia nie może byd w stosunku do religii neutralna, 

toteż prowadzi propagandę antyreligijną przeciw wszelkim przesądom 

religijnym, ponieważ opowiada się za nauką, przesądy religijne zaś godzą w 
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naukę, wszelka bowiem religia jest czymś przeciwstawnym nauce. Takie wypadki 

jak w Ameryce, gdzie niedawno zapadł wyrok na darwinistów *3+, są u nas nie do 

pomyślenia, ponieważ partia prowadzi politykę bezwzględnej obrony nauki. 

Partia nie może byd wobec przesądów religijnych neutralna i będzie uprawiała 

propagandę przeciw tym przesądom, ponieważ jest to jeden z niezawodnych 

środków podważenia wpływów reakcyjnego duchowieostwa popierającego 

klasy wyzyskujące i propagującego posłuszeostwo wobec tych klas. 

Partia nie może byd neutralna wobec nosicieli przesądów religijnych, wobec 

reakcyjnego duchowieostwa zatruwającego świadomośd mas pracujących. 

Czy zdławiliśmy reakcyjne duchowieostwo? Tak, zdławiliśmy je. Tylko że, 

niestety, nie zlikwidowaliśmy go jeszcze całkowicie. Propaganda antyreligijna 

jest owym środkiem, który musi doprowadzid do kooca likwidację reakcyjnego 

duchowieostwa. Zdarzają się wypadki, że niektórzy członkowie partii 

przeciwstawiają się niekiedy podejmowaniu szeroko zakrojonej propagandy 

antyreligijnej. Jeśli się takich członków usuwa z partii, to bardzo dobrze, dla 

takich bowiem „komunistów" nie ma miejsca w szeregach naszej partii. 

PYTANIE 12-e. Czy możecie scharakteryzowad pokrótce przyszłe społeczeostwo, 

jakie zamierza stworzyd komunizm? 

ODPOWIEDŹ. Ogólna charakterystyka społeczeostwa komunistycznego zawarta 

jest w pracach Marksa, Engelsa i Lenina. 

Jeśli naszkicowad pokrótce anatomię społeczeostwa komunistycznego, to będzie 

to społeczeostwo:  

a) w którym nie będzie własności prywatnej narzędzi i środków produkcji, lecz 

będzie własnośd społeczna, kolektywna; 

b) w którym nie będzie klas i władzy paostwowej, lecz będą pracownicy 

przemysłu i rolnictwa sprawujący samorząd ekonomiczny jako wolne zrzeszenie 

pracujących; 

c) w którym gospodarka narodowa, zorganizowana planowo, będzie się opierała 

na najwyższej technice zarówno w dziedzinie przemysłu jak i w dziedzinie 

rolnictwa; 
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d) w którym nie będzie przeciwieostwa między miastem a wsią, między 

przemysłem a rolnictwem;  

e) w którym produkty będzie się rozdzielało według zasady starych komunistów 

francuskich: „od każdego wedle zdolności, każdemu wedle potrzeb";  

f) w którym nauka i sztuka znajdą się w warunkach dostatecznie pomyślnych, 

aby mogły osiągnąd pełny rozkwit;  

g) w którym jednostka wolna od troski o kawałek chleba i konieczności przy-

pochlebiania się „możnym tego świata" stanie się rzeczywiście wolna. 

Itd., itp. 

Rzecz jasna, że do takiego społeczeostwa daleko nam jeszcze. 

Co się tyczy warunków międzynarodowych koniecznych do całkowitego triumfu 

społeczeostwa komunistycznego, to będą się one kształtowały i narastały w 

miarę narastania kryzysów rewolucyjnych i akcji rewolucyjnych klasy robotniczej 

w krajach kapitalistycznych. 

Nie można ujmowad sprawy tak, że klasa robotnicza jednego kraju łub kilku 

krajów będzie kroczyła ku socjalizmowi, a tym bardziej ku komunizmowi, 

kapitaliści zaś innych krajów będą się temu przyglądali obojętnie i siedzieli z 

założonymi rękoma. Tym bardziej nie można ujmowad sprawy tak, że klasa 

robotnicza w krajach kapitalistycznych zgodzi się byd zwykłym widzem 

zwycięskiego rozwoju socjalizmu w tym lub innym kraju. W rzeczywistości 

kapitaliści zrobią wszystko, co jest w ich mocy, żeby kraje takie zdławid. W 

rzeczywistości każdy poważny krok ku socjalizmowi, a tym bardziej ku 

komunizmowi, w tym lub innym kraju spotka się niechybnie z 

niepowstrzymanym zrywem klasy robotniczej krajów kapitalistycznych do 

zdobycia władzy i wywalczenia socjalizmu w tych krajach. 

W ten sposób, w toku dalszego rozwoju rewolucji międzynarodowej i reakcji 

międzynarodowej będą się kształtowad dwa ośrodki w skali światowej: ośrodek 

socjalistyczny skupiający kraje ciążące ku socjalizmowi i ośrodek kapitalistyczny 

skupiający kraje ciążące ku kapitalizmowi. Walka tych dwóch obozów 

rozstrzygnie o losach kapitalizmu i socjalizmu na całym świecie. 
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II 

PYTANIA TOW. STALINA I ODPOWIEDZI DELEGATÓW 

 

Stalin. Jeżeli delegacja nie jest bardzo zmęczona, to może pozwoli, że z kolei ja 

zadam jej kilka pytao. (D e-legacja wyraża zgodę). 

PYTANIE 1-e. Czym się tłumaczy, że w Ameryce tak niski jest procent 

robotników zorganizowanych w związkach zawodowych? 

Zdaje się, że macie tam u siebie około 17 milionów robotników przemysłowych. 

(Delegaci informują, że liczba robotników przemysłowych wynosi 18 —19 

milionów). Zorganizowanych, zdaje się, około 3 milionów. (Delegaci informują, 

że Amerykaoska Federacja Pracy liczy w przybliżeniu 3 miliony zorganizowanych 

robotników, prócz tego zaś pół miliona robotników jest zorganizowanych w 

innych związkach, ogółem przeto liczba robotników zorganizowanych wynosi 3 i 

1/2 miliona). Osobiście uważam, że ten procent robotników zorganizowanych w 

związkach zawodowych jest bardzo niski. U nas w ZSRR zorganizowanych jest w 

związkach zawodowych 90% wszystkich proletariuszy kraju. Chciałem zapytad 

delegację, czy ocenia ona jako fakt pozytywny to, że w związkach zawodowych 

zorganizowana jest stosunkowo mała liczba robotników. Czy delegacja nie sądzi, 

że fakt ten świadczy o słabości proletariatu amerykaoskiego, o słabości jego 

środków walki z kapitalistami w dziedzinie ekonomicznej? 

Brophy. Małą liczebnośd związków zawodowych tłumaczyd należy nie 

niefortunną taktyką stosowaną w organizacjach zawodowych, lecz ogólnymi 

warunkami ekonomicznymi kraju, które nie skłaniają ogółu robotników do 

organizowania się i dzięki pomyślnemu kształtowaniu się tych ekonomicznych 

warunków zwężają koniecznośd walki klasy robotniczej z kapitalistami. Warunki 

te będą się oczywiście zmieniały, a równolegle ze zmianą tych warunków związki 

zawodowe będą rosły i cały ruch zawodowy pójdzie inną drogą. 

Douglas. Zgadzam się z wyjaśnieniem mojego przedmówcy. Dodam, iż, po 

pierwsze, należy mied na uwadze ten moment, że ostatnio w Stanach 
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Zjednoczonych kapitaliści sami bardzo wydatnie podnoszą płacę roboczą. Ten 

proces podnoszenia płacy roboczej można było zaobserwowad w roku 1917, w 

roku 1919 i później Jeśli porównad obecną realną płacę roboczą z płacą roboczą 

w roku 1911, to okaże się, że jest ona znacznie wyższa. 

Ruch zawodowy w procesie swego rozwoju kształtował się początkowo i 

kształtuje się nadal według zasady cechowej, według kryterium fachu, toteż 

związki zawodowe tworzono przeważnie dla robotników wykwalifikowanych. Na 

czele tych związków stali określeni przywódcy, którzy stanowili zamkniętą 

organizację i osiągali dla swoich członków dobre warunki. Nie mieli oni 

powodów przynaglających do rozszerzania ram związków zawodowych i do 

organizowania w związkach robotników niewykwalifikowanych. 

Poza tym amerykaoski ruch zawodowy musi się liczyd z bardzo dobrze 

zorganizowanym kapitalizmem, który rozporządza wszelkimi środkami, by 

przeciwdziaład organizowaniu wszystkich robotników w związkach zawodowych. 

Jeżeli, powiedzmy, strustyfikowany przemysł napotyka w jednym ze swoich 

przedsiębiorstw zbyt silny opór związku zawodowego, ucieka się on do takiego 

nawet środka jak zamknięcie tego przedsiębiorstwa i przerzucenie pracy do 

innego swego przedsiębiorstwa. W ten sposób łamie się opór związku 

zawodowego. 

Kapitalizm amerykaoski sam podnosi płace robotników, nie daje jednak przy tym 

żadnej władzy ekonomicznej, nie daje możliwości walki o ekonomiczną poprawę 

bytu. 

Następną bardzo ważną okolicznością jest w Ameryce to, że kapitaliści 

rozniecają waśnie pomiędzy robotnikami różnych narodowości. Robotnicy 

niewykwalifikowani to przeważnie robotnicy przybyli z Europy albo, w ostatnich 

czasach, robotnicy Murzyni. Kapitaliści starają się rozniecid waśnie między 

robotnikami różnych narodowości. Ten podział według narodowości przebiega 

również według linii podziału pracy wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej. 

Kapitaliści systematycznie rozniecają antagonizm między robotnikami różnych 

narodowości niezależnie od ich kwalifikacji. 

W ciągu ostatnich 10 lat kapitalizm amerykaoski prowadzi politykę bardziej 

światłą w tym sensie, że tworzy własne związki zawodowe, tak zwane company-
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unions. Stara się on pozyskad robotników dla pracy swojego przedsiębiorstwa, 

zainteresowad ich w zyskach tego przedsiębiorstwa itd. Kapitalizm amerykaoski 

wykazuje tendencję do zastąpienia podziału poziomego podziałem pionowym, 

tzn. do rozbicia klasy robotniczej przez pozyskanie jej i zainteresowanie 

interesami kapitalizmu. 

Coyle. Podchodzę do sprawy nie z punktu widzenia teorii, lecz z punktu widzenia 

praktyki. Oczywiście, najlepiej jest organizowad robotników, kiedy czasy są 

pomyślne, chodzi jednak o to, że statystyka liczby, członków Amerykaoskiej 

Federacji Pracy wykazuje, iż Amerykaoska Federacja Pracy stopniowo traci 

robotników niewykwalifikowanych i powiększa liczbę robotników 

wykwalifikowanych w swoich szeregach. Amerykaoska Federacja Pracy chce 

zatem stad się i staje się stopniowo organizacją mającą w swych szeregach 

głównie robotników wykwalifikowanych. 

Ruch zawodowy w Ameryce prawie że nie obejmuje robotników 

niewykwalifikowanych. Związki zawodowe nie obejmują wielkich gałęzi 

przemysłu. Z tych wielkich gałęzi przemysłu tylko robotnicy przemysłu 

węglowego i kolei są w pewnej mierze zorganizowani, zresztą w przemyśle 

węglowym pracuje 65 proc. robotników niezorganizowanych. Robotnicy takich 

gałęzi przemysłu, jak hutnictwo stali, przemysł kauczukowy, samochodowy, 

prawie wcale nie są zorganizowani zawodowo. Można powiedzied, że związki 

zawodowe nie obejmują robotników niewykwalifikowanych. 

Istnieje szereg organizacji zawodowych pozostających poza obrębem 

Amerykaoskiej Federacji Pracy, które starają się organizowad robotników 

niewykwalifikowanych i mało wykwalifikowanych. Co się tyczy stanowiska 

przywódców Amerykaoskiej Federacji Pracy, to np. jeden z przywódców, 

przewodniczący związku zawodowego metalowców, oświadczył zupełnie 

otwarcie, że nie chce werbowad do swego związku robotników 

niewykwalifikowanych. Sytuacja, jeśli chodzi o przywódców związków 

zawodowych, jest taka, że wytworzyła się kasta przywódców składająca się z 

kilkudziesięciu osób otrzymujących ogromne uposażenia — 10 i więcej tysięcy 

dolarów rocznie, wytworzyła się kasta, do której dostad się jest nad wyraz 

trudno. 
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Dunn. Pytanie zadane przez tow. Stalina jest niesprawiedliwe, bo jeżeli w jego 

kraju zorganizowanych jest w związkach zawodowych 90 proc. robotników, to 

tutaj władza należy do klasy robotniczej, gdy tymczasem w krajach 

kapitalistycznych robotnicy stanowią klasę uciskaną, burżuazja zaś stosuje 

wszelkie środki, aby nie dad robotnikom możności organizowania się w 

związkach zawodowych. 

Prócz tego istnieją tam reakcyjne związki zawodowe mające na czele 

reakcyjnych przywódców. W warunkach, jakie istnieją w Ameryce, bardzo 

trudno jest zaszczepid w umysłach robotników samą ideę związków 

zawodowych. To jest przyczyną, że w Ameryce związki zawodowe są tak mało 

rozpowszechnione. 

Stalin. Czy ostatni mówca zgadza się z mówcą poprzednim, że niektórzy 

przywódcy ruchu robotniczego Ameryki sami starają się zacieśnid ruch 

zawodowy? 

Dunn. Zgadzam się. 

Stalin. Nie chciałem nikogo urazid. Chciałem tylko zdad sobie sprawę z różnicy 

między stanem rzeczy w Ameryce i ZSRR. Jeżeli kogoś uraziłem, to proszę o 

wybaczenie. (Delegaci śmieją się). 

Dunn. Wcale się nie czuję urażony. 

Stalin. Czy istnieje w Ameryce system paostwowych ubezpieczeo robotników? 

Jeden z delegatów. Paostwowego systemu ubezpieczeo robotników w Ameryce 

nie ma.  

Coyle. W większości stanów wprowadzono odszkodowania za nieszczęśliwe 

wypadki przy pracy, przy czym odszkodowanie pokrywa najwyżej 30 proc. utraty 

zdolności do pracy. Wprowadzono to w większości stanów. Wypłat dokonują 

firmy prywatne, w których przedsiębiorstwach nastąpiła utrata zdolności do 

pracy, prawo wymaga jednak takiej wypłaty. 

Stalin. Czy istnieje w Ameryce paostwowe ubezpieczenie od bezrobocia? 
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Jeden z delegatów. Nie. Fundusz utworzony w celu ubezpieczenia od bezrobocia 

może zaspokoid od 80 do 100 tysięcy bezrobotnych we wszystkich stanach. 

Coyle. Istnieją ubezpieczenia (nie paostwowe) od nieszczęśliwych wypadków w 

przemyśle, tzn. od nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Nie ma natomiast 

żadnych w ogóle ubezpieczeo na wypadek utraty zdolności do pracy wskutek 

choroby lub wskutek starości. Fundusz ubezpieczeniowy powstaje ze składek 

robotników. W istocie rzecz sprowadza się do tego, że całą tę kwotę funduszu 

ubezpieczeniowego opłacają sami robotnicy, gdyby bowiem robotnicy nie 

organizowali tego funduszu, otrzymywaliby większy dodatek, a że fundusz ten 

uzgadniany jest między robotnikami a przedsiębiorcami, przeto robotnicy 

otrzymują mniejszy dodatek. Stanowi to prawie całą kwotę funduszu. 

Przedsiębiorcy faktycznie wnoszą drobną częśd tego funduszu, w przybliżeniu 10 

procent. 

Stalin. Sądzę, że zainteresuje to towarzyszy, jeśli ich poinformuję, że u nas, w 

ZSRR, na ubezpieczenia robotników na koszt paostwa przeznacza się powyżej 

800 min. rubli rocznie. 

Warto by też was poinformowad, że robotnicy we wszystkich gałęziach 

przemysłu prócz normalnej płacy roboczej w gotówce otrzymują u nas jeszcze 

dodatkowo około jednej trzeciej płacy roboczej na ubezpieczenia, poprawę 

warunków życiowych, potrzeby kulturalne itp. 

PYTANIE 2-e. Czym się tłumaczy, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej nie ma odrębnej masowej partii robotniczej? 

Burżuazja w Ameryce posiada aż dwie partie polityczne — republikaoską i 

demokratyczną, robotnicy amerykaoscy zaś nie mają własnej masowej partii 

politycznej. Czy towarzysze nie uważają, że brak własnej masowej partii 

robotniczej, chociażby takiej jak w Anglii (Labour Party), osłabia siłę klasy 

robotniczej w jej walce politycznej z kapitalistami? 

Następnie jeszcze jedno pytanie: dlaczego przywódcy ruchu robotniczego w 

Ameryce, Green i inni, wypowiadają się stanowczo przeciw utworzeniu 

samodzielnej partii robotniczej w Ameryce? 
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Brophy. Tak, była taka uchwała przywódców, że nie ma potrzeby tworzenia 

takiej partii. Istnieje jednak mniejszośd, która uważa, że utworzenie takiej partii 

jest konieczne. Teraz w Ameryce warunki obiektywne układają się tak, że, jak już 

wspomniano, ruch zawodowy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo słaby, 

słabośd zaś ruchu zawodowego tłumaczy się z kolei tym, że klasa robotnicza nie 

ma na razie potrzeby organizowania się i prowadzenia walki z kapitalistami, 

wobec tego, że kapitaliści sami podnoszą płacę robotników zapewniając im 

zadowalające warunki materialne. 

Stalin. Przecież zabezpieczony byt, jeżeli w ogóle może byd mowa o 

zabezpieczeniu, mają głównie robotnicy wykwalifikowani. Jest w tym jakaś 

sprzecznośd. Z jednej strony, wynikałoby, że organizowanie się nie jest 

konieczne, ponieważ robotnicy są zabezpieczeni; z drugiej strony, twierdzi się, 

że w związkach zawodowych zorganizowani są właśnie najlepiej zabezpieczeni, 

tj. robotnicy wykwalifikowani; skądinąd wynikałoby, że w związkach 

zawodowych nie są zorganizowani właśnie niezabezpieczeni, tj. 

niewykwalifikowani, którym najbardziej potrzeba organizacji. Tego w żaden 

sposób nie mogę zrozumied. 

Brophy. Tak, w tym tkwi sprzecznośd, ale tak samo pełna sprzeczności jest pod 

względem politycznym i ekonomicznym rzeczywistośd amerykaoska. 

Brebner. Robotnicy niewykwalifikowani nie są wprawdzie zorganizowani w 

związkach, mają jednak polityczne prawo głosu. Jeżeli są więc jakieś momenty 

niezadowolenia, to robotnicy niewykwalifikowani dają temu wyraz korzystając 

ze swego politycznego prawa głosu. Z drugiej strony, robotnicy zrzeszeni w 

związkach zawodowych, kiedy czasy są dla nich szczególnie ciężkie, nie uciekają 

się do pomocy związku, lecz korzystają ze swego politycznego prawa głosu. W 

ten sposób polityczne prawo głosu kompensuje brak organizacji zawodowej. 

Israels. Jedną z podstawowych trudności stanowi sam system wyborczy Stanów 

Zjednoczonych. W wyborach prezydenta wybrany tam zostaje nie ten, kto 

otrzyma większośd głosów w całym kraju czy nawet większośd głosów jednej 

jakiejś klasy. W każdym stanie istnieją tam kolegia wyborcze, każdy stan ma 

określoną liczbę głosów, które biorą udział w wyborach prezydenta. Ażeby 

zostad wybranym, kandydat na prezydenta musi zebrad 51% głosów. Gdyby były 
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3—4 partie, wówczas wytworzyłby się taki stan rzeczy, że nikt nie zostałby 

wybrany i wybory trzeba by było przenieśd na Kongres. To właśnie wysuwa się 

jako argument przeciw utworzeniu trzeciej partii. Przeciwnicy utworzenia 

trzeciej partii argumentują tak: nie wysuwajcie trzeciego kandydata, bo w ten 

sposób rozbijecie głosy partii liberalnej i uniemożliwicie wybór kandydata partii 

liberalnej. 

Stalin. Jednakże senator La Folette tworzył swego czasu trzecią partię 

burżuazyjną. Wynikałoby, że trzecia partia nie może rozbid głosów, jeżeli jest 

partią burżuazyjną, lecz może rozbid głosy, jeżeli będzie partią robotniczą. 

Davis. Nie sądzę, aby fakt wskazany przez mego przedmówcę był faktem 

fundamentalnym. Moim zdaniem, faktem zasadniczym jest rzecz następująca. 

Podam jako przykład miasto, w którym mieszkam. Podczas kampanii wyborczej 

zjawia się przedstawiciel jednej z partyj, ofiarowuje przywódcy organizacji 

zawodowej jakieś odpowiedzialne stanowisko i daje mu w związku z kampanią 

wyborczą pewne fundusze dla niego osobiście; w rezultacie przywódca 

organizacji zawodowej dzięki uzyskanemu stanowisku zyskuje pewien prestiż. 

Wytwarza się taki stan rzeczy, że sami przywódcy ruchu zawodowego są 

zwolennikami jednej albo drugiej partii burżuazyjnej. Jest więc rzeczą naturalną, 

że kiedy wynikają rozmowy na temat utworzenia trzeciej partii, partii 

robotniczej, owi przywódcy ruchu zawodowego nie chcą nic przedsięwziąd dla 

utworzenia takiej partii. Wysuwają przy tym argument, że gdyby miała powstad 

trzecia partia, nastąpiłby rozłam w związkach zawodowych. 

Douglas. To, że w związkach zawodowych zorganizowani są tylko robotnicy 

wykwalifikowani, tłumaczy się głównie tym, że aby należed do związku 

zawodowego, trzeba posiadad pewne fundusze i byd odpowiednio 

usytuowanym, składki członkowskie bowiem są bardzo wysokie i robotnicy 

niewykwalifikowani nie mogą opłacad wysokiego wpisowego. 

Ponadto robotnikom niewykwalifikowanym grozi stale, że jeśli będą próbowali 

zorganizowad się, przedsiębiorca wyrzuci ich z pracy. Robotnicy 

niewykwalifikowani mogą się organizowad tylko przy czynnym poparciu ze 

strony robotników wykwalifikowanych. W większości wypadków poparcia tego 
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nie mają. To właśnie stanowi jedną z głównych przeszkód, jeśli chodzi o 

zorganizowanie w związkach zawodowych robotników niewykwalifikowanych. 

Główną obronę swoich praw podejmują masy robotnicze pod kątem politycznej 

obrony tych praw. W tym właśnie widzę główną przyczynę braku organizacji 

robotników niewykwalifikowanych. 

Muszę tu podkreślid pewną szczególną cechę amerykaoskiego systemu 

wyborczego — wybory bezpośrednie, kiedy to pierwszy lepszy człowiek może 

przyjśd na zgromadzenie wyborcze, oświadczyd, że jest demokratą lub 

republikaninem, i głosowad. Jestem przekonany, że Gompers nie potrafiłby 

utrzymad robotników przy programie niepolitycznym, gdyby nie miał tego 

argumentu na rzecz bezpośredniego głosowania. Tłumaczył on zawsze 

robotnikom, że jeśli chcą brad udział w działalności politycznej, to mogą wstąpid 

do jednej z istniejących dwóch partii politycznych i zająd tam to czy inne 

stanowisko, zdobyd tam sobie autorytet. Za pomocą tego argumentu udawało 

się Gompersowi powstrzymywad robotników od idei organizowania się klasy 

robotniczej i utworzenia partii robotniczej. 

PYTANIE 3-e. Czym wytłumaczyd, że w sprawie uznania ZSRR przywódcy 

Amerykaoskiej Federacji Pracy są bardziej reakcyjni niż wielu spośród burżuazji? 

Czym wytłumaczyd, że tacy przedstawiciele burżuazji, jak p. Boran i inni, 

wypowiadają się za uznaniem ZSRR, a przywódcy ruchu robotniczego Ameryki, 

od Gompersa do Greena, uprawiali i w dalszym ciągu uprawiają jak najbardziej 

reakcyjną propagandę przeciw uznaniu pierwszej republiki robotniczej, przeciw 

uznaniu ZSRR? 

Czym wytłumaczyd, że nawet taki reakcjonista, jak były amerykaoski prezydent 

Woodrow Wilson, uważał za możliwe „powitad" Rosję Radziecką, a Green i inni 

przywódcy Amerykaoskiej Federacji Pracy chcą byd bardziej reakcyjni niż 

kapitaliści? 

Oto tekst „powitania", które Woodrow Wilson przysłał w marcu 1918 roku na 

Zjazd Rad Rosji podczas ofensywy wojsk niemieckiego kajzera na radziecki 

Piotrogród: 
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„Korzystając ze Zjazdu Rad pragnę w imieniu narodów Stanów Zjednoczonych 

dad wyraz szczerej sympatii dla narodu rosyjskiego, zwłaszcza teraz, kiedy 

Niemcy rzuciły siły zbrojne w głąb kraju, żeby przeszkodzid walce o wolnośd, 

zlikwidowad wszystkie jej zdobycze i urzeczywistnid niemieckie zamysły i niewolę 

narodu rosyjskiego. Aczkolwiek rząd Stanów Zjednoczonych w chwili obecnej 

niestety nie może przyjśd Rosji z taką pomocą bezpośrednią, z jaką przyjśd by 

pragnął, chciałbym zapewnid naród rosyjski za pośrednictwem obecnego Zjazdu, 

że rząd Stanów Zjednoczonych nie pominie żadnej możliwości, żeby znowu 

zapewnid Rosji całkowitą suwerennośd i całkowitą niezawisłośd w jej sprawach 

wewnętrznych i całkowite przywrócenie jej wielkiej roli w życiu Europy i 

współczesnej ludzkości. Naród Stanów Zjednoczonych z całego serca 

sympatyzuje z narodem rosyjskim w jego dążeniu do wyzwolenia się na zawsze 

od absolutyzmu i do stanowienia samemu o swoich losach" (patrz „Prawda" nr 

50, 16 marca 1918 r.). 

Czy można uważad za rzecz normalną, że przywódcy Amerykaoskiej Federacji 

Pracy chcą byd bardziej reakcyjni niż reakcyjny Wilson? 

Brophy. Nie potrafię dokładnie wytłumaczyd przyczyn, sądzę jednak, że dla tych 

samych przyczyn, dla których Amerykaoska Federacja Pracy nie należy do 

Międzynarodówki Amsterdamskiej, dla tych samych przyczyn przywódcy 

Amerykaoskiej Federacji Pracy stoją na stanowisku nieuznawania Rosji 

Radzieckiej. Różnica polega na szczególnej filozofii robotników amerykaoskich i 

na różnicy ekonomicznej, jaka istnieje między robotnikami amerykaoskimi a 

europejskimi. 

Stalin. O ile mi jednak wiadomo, przywódcy Amerykaoskiej Federacji Pracy nie 

oponują przeciw uznaniu Włoch czy Polski, gdzie rządzą faszyści. 

Brophy. Wskazując jako na przykład na Polskę i Włochy, które mają rządy 

faszystowskie, tłumaczycie zarazem przyczynę nieuznania ZSRR przez Amerykę. 

Ten nieprzyjazny stosunek do ZSRR tłumaczy się przykrościami, jakie mają 

przywódcy amerykaoskiego ruchu zawodowego z własnymi komunistami. 

Dunn. Przyczyna, jaką podał przedmówca — jak mogą oni uznad ZSRR, skoro 

mają kłopoty z własnymi komunistami — nie jest przekonywająca, ponieważ 

propagandę na rzecz nieuznania ZSRR prowadzili przywódcy Amerykaoskiej 
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Federacji Pracy zanim jeszcze zorganizowała się amerykaoska partia 

komunistyczna. 

Główna przyczyna polega na tym, że przywódcy Amerykaoskiej Federacji Pracy 

przeciwni są wszystkiemu, co chodby tylko przypomina socjalizm. I w tym 

względzie inspirują ich kapitaliści posiadający organizację, tzw. „Narodową 

Asocjację Obywatelską", która stara się wszelkimi środkami usposobid całe 

społeczeostwo amerykaoskie przeciw socjalizmowi w jakiejkolwiek postaci. 

Organizacja ta wystąpiła przeciw stanowisku Ivy Lee, który wypowiedział się za 

rozszerzeniem stosunków handlowych Ameryki z ZSRR. Przywódcy tej 

organizacji mówili: jakże możemy pilnowad porządku w naszej klasie robotniczej, 

kiedy liberałowie zaczynają głosid takie rzeczy. „Narodowa Asocjacja 

Obywatelska" jest organizacją grupy kapitalistów, którzy włożyli w nią wielkie 

fundusze i kierują nią. Należy podkreślid, że wiceprezydentem tej reakcyjnej 

organizacji jest wiceprzewodniczący Amerykaoskiej Federacji Pracy, Matthew 

Wall. 

Brophy. Przyczyny reakcyjności przywódców związków zawodowych, jakie tu 

podawano, nie są zasadnicze. Na sprawę tę należy spojrzed głębiej. Obecnośd 

delegacji amerykaoskiej w ZSRR jest najlepszą odpowiedzią i wykładnikiem 

przyjaznego stosunku pewnej części robotników amerykaoskich do Związku 

Radzieckiego. Moim zdaniem, opinia przywódców Amerykaoskiej Federacji 

Pracy o ZSRR nie różni się od opinii większości klasy robotniczej Ameryki. 

Stanowisko większości klasy robotniczej wobec ZSRR tłumaczy się tym, że ZSRR 

jest daleko. Klasa robotnicza Ameryki nie interesuje się w ogóle sprawami 

międzynarodowymi, wpływ zaś burżuazji na klasę robotniczą Ameryki znajduje 

dobitny wyraz w zagadnieniu jej stosunku do ZSRR. 

„Prawda" nr 210, 15 września 1927 r. 

 

PRZYPISY: 

1. Konferencja Genueoska — międzynarodowa konferencja gospodarcza; 

obradowała od 10 kwietnia do 19 maja 1922 roku w Genui (Włochy). W 

konferencji brały udział, z jednej strony, Anglia, Francja, Włochy, Japonia i inne 
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paostwa kapitalistyczne, z drugiej strony — Rosja Radziecka. Na posiedzeniu 

inauguracyjnym konferencji delegacja radziecka przedstawiła szeroki program 

odbudowy Europy i wysunęła projekt powszechnego rozbrojenia. Propozycje 

delegacji radzieckiej zostały odrzucone. Przedstawiciele krajów kapitalistycznych 

wystąpili wobec delegacji radzieckiej z żądaniami, których spełnienie byłoby 

równoznaczne z przeistoczeniem Kraju Rad w kolonię kapitału zachodnio-

europejskiego (spłata wszystkich długów wojennych i przedwojennych, 

przywrócenie zagranicznym właścicielom unarodowionej własności itp.). 

Delegacja radziecka odrzuciła roszczenia zagranicznych kapitalistów.  

2. Mowa o międzynarodowym zjednoczeniu reformistycznych związków 

zawodowych utworzonym w lipcu 1919 roku na kongresie w Amsterdamie 

(Holandia). Międzynarodówka Amsterdamska prowadziła politykę 

reformistyczną, współpracowała jawnie z burżuazją, zwalczała rewolucyjne 

ruchy robotnicze i odnosiła się wrogo do Związku Radzieckiego. Podczas drugiej 

wojny światowej Międzynarodówka Amsterdamska faktycznie przerwała swoją 

działalnośd; oficjalnie została zlikwidowana 14 grudnia 1945 roku w związku z 

utworzeniem Światowej Federacji Związków Zawodowych.  

3. Amerykaoska Federacja Pracy — zjednoczenie części związków zawodowych 

w Stanach Zjednoczonych założone w roku 1881. Przywódcy Federacji stanowią 

agenturę imperializmu amerykaoskiego w ruchu zawodowym Stanów 

Zjednoczonych i uprawiają działalnośd rozłamową w światowym ruchu 

robotniczym.  

4. 10—21 lipca 1925 roku w stanie Tennessee (Stany Zjednoczone) odbył się 

proces sądowy, który zdobył sobie szeroki rozgłos. Nauczyciel John Skopes 

pociągnięty do odpowiedzialności sądowej za wykładanie w szkole teorii 

ewolucji Darwina uznany został przez amerykaoskich reakcyjnych obskurantów 

za winnego naruszenia praw stanu Tennessee i ukarany grzywną.  

 


