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W Szwajcarii francuskiej, gdzie szowinizm frankofilski szaleje nieco chyba słabiej 
niż we Francji, rozległ się głos uczciwego socjalisty. W naszych podłych czasach 
jest to prawdziwe wydarzenie. I z tym większą uwagą winniśmy wysłuchad tego 
głosu, że w danym wypadku mamy do czynienia z socjalistą o typowo 
francuskim — a raczej: romaoskim, albowiem Włosi na przykład są również tacy 
— temperamencie i mentalności. 

Chodzi o małą broszurkę Paula Golaya, redaktora niedużej gazety socjalistycznej 
w Lozannie. Autor wygłosił w tym mieście 11 marca 1915 r. referat na temat: 
„Socjalizm umierający a socjalizm, który powinien się odrodzid”, a następnie 
wydał go drukiem *1+. 

„Pierwszego sierpnia 1914 roku wybuchła wojna. Przez wiele tygodni, przed tą 
słynną odtąd datą i po niej, miliony ludzi czekało”. Tak zaczyna autor. Miliony 
ludzi czekało, czy rezolucje i oświadczenia wodzów socjalizmu doprowadzą „do 
potężnego powstania, które jak huragan zmiecie zbrodnicze rządy”. Ale miliony 
zostały zawiedzione w swych oczekiwaniach. Usiłowaliśmy, powiada Golay, „jak 
towarzysze” usprawiedliwid socjalistów „nagłym jak błyskawica wybuchem 
wojny”, brakiem informacji, ale te usprawiedliwienia nas nie zadowalały. 
„Czuliśmy się nieswojo, jak gdyby nasze sumienie pogrążyło się w brudnej 
wodzie dwuznaczności i kłamstwa”. Czytelnik już z tych słów może 
wywnioskowad, że Golay jest szczery. Zaleta jak na obecne czasy prawie 
niezwykła. 

Golay wspomina „tradycję rewolucyjną” proletariatu. Całkowicie zdając sobie 
sprawę, że „każda sytuacja wymaga odpowiedniego działania”, przypomina on: 
„wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych środków. Poważne choroby — 
poważnych lekarstw”. Przypomina on „uchwały kongresów”, „które otwarcie 
zwracają się do mas i pobudzają je do rewolucyjnych i powstaoczych działao”. 
Następują cytaty z odpowiednich miejsc rezolucji stuttgarckiej i bazylejskiej. I 
autor podkreśla, że „te różne rezolucje nie zawierają żadnych rozważao na 
temat wojny obronnej i agresywnej, a tym samym nie proponują żadnej 
osobliwej i narodowej taktyki w miejsce ogólnie uznanych zasad 
podstawowych”. 

Doczytawszy do tego miejsca, czytelnik przekonuje się, że Golay — to nie tylko 
szczery, ale i przekonany, uczciwy socjalista. Zaleta — jeśli chodzi o wybitnych 
działaczy II Międzynarodówki — już zgoła wyjątkowa! 
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„…Władze wojskowe nie szczędziły wyrazów uznania dla proletariatu, a prasa 
burżuazyjna w gorących słowach wychwalała wskrzeszenie tego, co nazywa ona 
«duszą narodową». To wskrzeszenie kosztuje nas trzy miliony trupów. 

A jednak — nigdy organizacja robotnicza nie osiągała tak wielkiej liczby 
członków płacących składki, nigdy nie było takiej obfitości parlamentarzystów, 
lepiej zorganizowanej prasy. Nigdy również nie było sprawy bardziej haniebnej, 
przeciwko której należałoby powstad. 

W okolicznościach tak tragicznych, gdy chodzi o istnienie milionów ludzi, 
wszystkie działania rewolucyjne są nie tylko dopuszczalne, są one — 
uprawnione. Są one więcej niż uprawnione, są — święte. Kategoryczny 
obowiązek proletariatu wymagał podjęcia próby dokonania rzeczy 
niemożliwych, ażeby uratowad nasze pokolenie od wydarzeo, które zalewają 
Europę krwią. 

Nie było ani energicznego wystąpienia, ani prób rewolty, ani działao 
zmierzających do powstania [...] 

*...+ Nasi przeciwnicy krzyczą o bankructwie socjalizmu. Zbytnio się oni śpieszą. 
Któż by się jednak ośmielił twierdzid, że zupełnie nie mają oni słuszności? To, co 
umiera w tej chwili, to bynajmniej nie socjalizm w ogóle, lecz pewna odmiana 
socjalizmu, socjalizm ckliwy, bez ideałów, bez pasji, z nawykami podstarzałego 
urzędnika i poważnego ojca rodziny, socjalizm pozbawiony odwagi i szaleostwa, 
rozmiłowany w statystyce, pogrążony po same uszy w polubownych ugodach z 
kapitalizmem, socjalizm pochłonięty tylko samymi reformami, który sprzedał za 
miskę soczewicy swoje prawo pierworodztwa, socjalizm — który dla burżuazji 
ma walor powściągania niecierpliwości ludowej, swego rodzaju automatycznego 
hamulca śmiałych działao proletariackich. 

Otóż ten właśnie socjalizm, który groził zarażeniem całej Międzynarodówki, jest 
do pewnego stopnia przyczyną tej bezsilności i tej impotencji, którą nam 
zarzucają”. 

W innych miejscach broszury Golay mówi wprost o „socjalizmie 
reformistycznym” i o „oportunizmie” jako o wypaczeniu socjalizmu. 

Mówiąc o tym wypaczeniu, uznając „wspólną odpowiedzialnośd” proletariatu 
wszystkich krajów walczących, podkreślając, że „ta odpowiedzialnośd spada na 
głowy przywódców, którym masy okazały zaufanie i od których oczekiwały 
hasła” — Golay zupełnie słusznie bierze za wzór właśnie socjalizm niemiecki, 
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„najlepiej ze wszystkich zorganizowany, najlepiej ukształtowany, najbardziej 
naszpikowany doktrynami”, i wykazuje „jego siłę liczebną, jego słabośd 
rewolucyjną”. 

„Ożywiona duchem rewolucyjnym socjaldemokracja niemiecka mogłaby 
przeciwstawid militarystycznym przedsięwzięciom dostatecznie wyraźny i 
dostatecznie zaciekły opór, który by pociągnął za sobą na tę jedyną drogę 
ocalenia proletariat innych krajów Europy środkowej. 

[...] Socjalizm niemiecki miał duży wpływ w Międzynarodówce. Mógł uczynid 
najwięcej. Po nim spodziewano się największego wysiłku. Ale liczba jest niczym, 
jeśli osobistą energię paraliżuje zbyt surowa dyscyplina lub jeśli «prowodyrzy» 
wykorzystują swój wpływ, aby jak najmniej zdziaład. O ile słuszna jest druga 
częśd zdania, o tyle błędna jest pierwsza: dyscyplina to rzecz wyborna i 
niezbędna — np. dyscyplina partii wykluczającej oportunistów i przeciwników 
działania rewolucyjnego. Proletariat niemiecki, dzięki swym odpowiedzialnym 
przywódcom, poszedł za głosem kamaryli wojennej *...+ inne sekcje 
Międzynarodówki przestraszyły się i postąpiły podobnie; we Francji dwóch 
socjalistów uznało za wskazane wziąd udział w rządzie burżuazyjnym! W ten 
sposób pół roku po uroczystym oświadczeniu na kongresie, że socjaliści 
poczytują za zbrodnię strzelanie do siebie nawzajem, miliony robotników poszły 
do wojska i zaczęły popełniad tę zbrodnię z taką wytrwałością i z takim 
przejęciem, że kapitalistyczna burżuazja i rządy wielokrotnie wyrażały im z tego 
powodu swoje uznanie”. 

Ale Golay nie ogranicza się tylko do bezlitosnego piętnowania „socjalizmu 
umierającego”. Nie, on wykazuje pełno zrozumienie togo, co spowodowało to 
umieranie i jaki socjalizm powinien zastąpid ten, który umiera. „Masy robotnicze 
każdego kraju ulegają w pewnym stopniu wpływowi idei rozpowszechnionych w 
kołach burżuazyjnych”. „Gdy Bernstein pod mianem rewizjonizmu formułował 
swego rodzaju reformizm demokratyczny”, Kautsky „rozgromił go za pomocą 
odpowiednich tekstów”. „Pozory przyzwoitości zostały zachowane, partia po 
staremu kontynuowała swą «realną politykę». Partia socjaldemokratyczna stała 
się tym, czym jest w chwili obecnej. Organizacja jest wspaniała. Ciało potężne, 
ale dusza z niego uszła”. Nie tylko socjaldemokracja niemiecka, lecz również 
wszystkie sekcje Międzynarodówki ujawniają takie same tendencje. 
„Wzrastająca liczba urzędników” prowadzi do określonych skutków, uwaga 
skierowana jest jedynie na regularnośd opłacania składek; strajki traktuje się 
„jako manifestacje, których celem jest osiągnięcie lepszych warunków ugody” z 
kapitalistami. Przywykają do łączenia interesów robotników z interesami 
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kapitalistów, „podporządkowania losu robotnika losowi samego kapitalizmu”, 
„dążenia do wzmożonego rozwoju «własnego» «narodowego» przemysłu z 
uszczerbkiem zagranicznego”. 

R. Schmidt, poseł do Reichstagu, napisał w jednym artykule, że regulowanie 
warunków pracy przez związki zawodowe jest korzystne również dla 
kapitalistów, gdyż „wprowadza porządek i stabilizację do życia ekonomicznego”, 
„ułatwia kalkulacje przedsiębiorców i przeciwdziała nieuczciwej konkurencji”. 

„A więc — woła Golay, cytując te słowa — ruch zawodowy powinien się szczycid 
tym, że przyczynia się do większej trwałości zysku przedsiębiorców! Cel 
socjalizmu polega więc widocznie na tym, by dążyd do osiągnięcia w ramach 
społeczeostwa kapitalistycznego maksimum korzyści dających się pogodzid z 
istnieniem samego ustroju kapitalistycznego? A jeżeli tak — to mamy tu do 
czynienia z wyrzeczeniem się wszystkich zasad. Proletariat dąży przecież nie do 
umocnienia ustroju kapitalistycznego, nie do uzyskania jak najgorszych 
warunków dla pracowników najemnych, lecz do obalenia ustroju własności 
prywatnej i do unicestwienia systemu pracy najemnej. 

[...] Sekretarze wielkich organizacji stają się ważnymi osobistościami. A w ruchu 
politycznym posłowie, publicyści, uczeni, adwokaci, wszyscy, którzy wnoszą wraz 
ze swą nauką pewne osobiste ambicje, cieszą się takimi wpływami, które są 
czasem wprost niebezpieczne. 

Potężna organizacja związków zawodowych i solidnośd ich kas wzbudziła w ich 
członkach ducha cechowego. Jedna z ujemnych stron ruchu zawodowego, w 
zasadzie reformistycznego, polega na tym, że poprawia warunki bytu 
robotników najemnych według poszczególnych warstw lub grup, wysuwając 
jedne z nich ponad inne. Burzy to jednośd zasad i rodzi wśród najlepiej 
sytuowanych ducha niepewności, napawającego ich czasami lękiem przed 
«ruchem», który może okazad się fatalny dla ich sytuacji, dla ich dochodów, dla 
ich aktywów. W ten sposób powstaje swego rodzaju podział pomiędzy 
poszczególnymi kategoriami proletariatu, kategoriami sztucznie tworzonymi 
przez sam ruch zawodowy”. 

To nie jest oczywiście argumentem przeciwko silnym organizacjom — mówi 
autor, przewidując widocznie zaczepki znanego pokroju „krytyków”. Dowodzi to 
tylko konieczności istnienia w organizacjach „ducha”, „entuzjazmu”. 

„Jakież są istotne cechy, którymi powinien wyróżniad się socjalizm dnia 
jutrzejszego? Będzie on międzynarodowy, nieprzejednany i powstaoczy”. 
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„Nieprzejednanie jest siłą” — słusznie powiada Golay zapraszając czytelnika, by 
rzucił okiem na „historię doktryn”. — „Kiedy były one wpływowe? Czy wtedy, 
gdy były oswojone przez władze, czy też wtedy, gdy były one nieprzejednane? 
Kiedy chrześcijaostwo utraciło swą wartośd? Czyż nie wówczas, gdy Konstantyn 
przyrzekł mu dochody i zaoferował mu zamiast prześladowao i rzucania lwom 
na pożarcie szamerowaną galonami odzież nadwornych lokai? *...+ 

Pewien filozof francuski powiedział: martwe są te idee, które występują w 
pięknym stroju, gładkie i pozbawione śmiałości. Są one martwe, ponieważ 
znajdują się w obiegu i stanowią częśd zwykłego bagażu intelektualnego wielkiej 
armii miernot. Silne są te idee, które ranią i wywołują skandale, budzą 
oburzenie, wściekłośd, irytację jednych, entuzjazm drugich”. Autor uważa za 
rzecz niezbędną przypomnienie tej prawdy socjalistom współczesnym, którym 
bardzo często brak jest wszelkiej „namiętności przekonao: w nic nie wierzą, ani 
w reformy, które się spóźniają, ani w rewolucję, która wciąż jeszcze nie 
nadchodzi”. 

Nieprzejednanie, gotowośd do powstania „bynajmniej nie skłania do marzeo, 
lecz prowadzi do działao. Socjalista nie będzie lekceważył żadnej formy 
działalności. Potrafi on znaleźd nowe formy, stosownie do potrzeb i okoliczności 
*...+ Żąda on reform natychmiastowych, walczy o nie, ale nie za pomocą 
słownego przekomarzania się z przeciwnikiem, lecz wymusza je na burżuazji, 
którą napawa strachem pełna entuzjazmu i odwagi masa”. 

Po strywializowaniu przez Plechanowa, Kautskiego i skę w sposób najbardziej 
bezwstydny marksizmu i okryciu haobą socjalizmu zaiste serce rośnie, gdy czyta 
się broszurę Golaya. Zaznaczyd wypada u niego tylko dwa następujące braki. 

Po pierwsze, Golay, jak i większośd socjalistów romaoskich, nie wyłączając 
obecnych guesdystów, ma nieco lekceważący stosunek do „doktryny”, tj. do 
teorii socjalizmu. Żywi on wobec marksizmu pewne uprzedzenie, które można 
wytłumaczyd, ale którego nie można usprawiedliwid tym, że współcześnie u 
Kautskiego, w „Neue Zeit” i w ogóle u Niemców dominuje najgorsza karykatura 
marksizmu. Kto podobnie jak Golay uświadomił sobie koniecznośd śmierci 
socjalizmu reformistycznego i odrodzenia socjalizmu rewolucyjnego, 
„powstaoczego”, czyli rozumiejącego koniecznośd powstania, głoszącego 
powstanie, zdolnego w sposób poważny przygotowywad się do niego i 
przygotowywad je, ten w rzeczywistości tysiąckrotnie bliżej jest marksizmu niż ci 
panowie na pamięd znający „teksty”, którzy zajmują się obecnie (na przykład w 
„Neue Zeit”) usprawiedliwianiem socjalszowinizmu we wszelkiej formie, 
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włącznie z tą formą, która zakłada, że obecnie trzeba „jednad się” z 
szowinistycznym KC (Vorstandem) i nie „wspominad przeszłości”. 

Ale jakkolwiek zrozumiały jest, „to takie ludzkie”, lekceważący stosunek Golaya 
do marksizmu, jakkolwiek dużo winy spada z Golaya i obciąża umierający i 
umarły kierunek marksistów francuskich (guesdystów), jednakże nie jest on bez 
winy. Największy na świecie ruch wyzwoleoczy klasy uciskanej, najbardziej 
rewolucyjnej klasy w historii, nie jest możliwy bez teorii rewolucyjnej. Jej nie 
można wymyślid, ona wyrasta z całokształtu doświadczenia rewolucyjnego i 
myśli rewolucyjnej wszystkich krajów świata. I taka właśnie teoria wyrosła w 
drugiej połowie XIX wieku. Nazywa się ona marksizmem. Nie można byd 
socjalistą, nie można byd rewolucyjnym socjaldemokratą, nie uczestnicząc, w 
miarę swych sił, w opracowywaniu i stosowaniu tej teorii, a w naszych czasach w 
bezlitosnej walce z wypaczaniem jej przez Plechanowa, Kautskiego i skę. 

Z lekceważącego stosunku do teorii wypływa u Golaya szereg niesłusznych lub 
nie przemyślanych wycieczek, na przykład przeciwko centralizmowi czy 
dyscyplinie w ogóle, przeciwko „materializmowi historycznemu”, który rzekomo 
jest niedostatecznie „idealistyczny” itp. Stąd też uderzający brak dopracowania 
w kwestii haseł. Na przykład żądanie, by socjalizm był „powstaoczy”, pełne jest 
najgłębszej treści i stanowi jedynie słuszną myśl, bez której wszystkie frazesy o 
internacjonalizmie i rewolucyjności, o marksizmie świadczą o całkowitym 
niezrozumieniu, a jeszcze częściej — o obłudzie. Jednakże tę ideę, ideę wojny 
domowej, należałoby rozwinąd, uczynid ją punktem centralnym taktyki, a Golay 
ograniczył się do tego, że ją wypowiedział. Jest to jak „na dzisiejsze czasy” 
bardzo dużo, ale jest to niewystarczające z punktu widzenia wymagao 
rewolucyjnej walki proletariatu. Na przykład Golay zbyt ciasno ujmuje 
zagadnienie „odpowiedzi” na wojnę rewolucją, jeśli można się tak wyrazid. Nie 
bierze on pod uwagę, że jeśli na wojnę nie potrafiono odpowiedzied rewolucją, 
to sama wojna poczęła uczyd i uczy masy rewolucji, stwarzając sytuację 
rewolucyjną, pogłębiając i rozszerzając ją. 

Drugi brak Golaya najbardziej poglądowo zilustruje następujące rozważanie w 
jego broszurze: 

„Nie potępiamy nikogo. Do odrodzenia się Międzynarodówki potrzebno jest, by 
duch braterstwa ożywiał wszystkie jej sekcje; ale wypada oświadczyd, że wobec 
wielkiego zadania, które przed nią postawiła burżuazja kapitalistyczna w lipcu i 
sierpniu 1914 r., reformistyczny, centralizatorski [?] i hierarchiczny socjalizm 
zaprezentował żałosne widowisko”. 
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„Nie potępiamy nikogo”… Na tym polega wasz błąd, towarzyszu Golay! 
Stwierdziliście sami, że „umierający socjalizm” jest związany z ideami 
burżuazyjnymi (to znaczy, że żywi go i popiera burżuazja), z określonym nurtem 
ideowym w socjalizmie („reformizm”), z interesami i specyficzną sytuacją 
określonych warstw (parlamentarzyści, urzędnicy, inteligencja, pewne najlepiej 
sytuowane warstwy czy grupki robotników) itd. Z tego wypływa nieuchronnie 
wniosek, którego wy nie wyprowadzacie. Osoby fizyczne „umierają” tak zwaną 
śmiercią naturalną, ale nurty ideowo-polityczne tak umierad nie mogą. Podobnie 
jak nie umrze burżuazja, dopóki jej się nie obali, tak samo nurt zasilany i 
popierany przez burżuazję, wyrażający interesy grupki inteligentów i arystokracji 
klasy robotniczej, pozostających w sojuszu z burżuazja, nie umrze, jeżeli nie 
zostanie „zabity”, czyli obalony i pozbawiony wszelkiego wpływu na proletariat 
socjalistyczny. Nurt ten jest silny właśnie przez swe powiązania z burżuazja, a 
dzięki obiektywnym warunkom „pokojowej” epoki lat 1871 —1914 okazał się 
swego rodzaju komenderującą, pasożytniczą warstwą w ruchu robotniczym. 

Tutaj obowiązkiem jest nie tylko „potępiad”, ale bid na alarm, bezlitośnie 
demaskowad, obalad, „usuwad ze stanowisk” tę pasożytniczą warstwę, burzyd jej 
„jednośd” z ruchem robotniczym, ponieważ tego rodzaju „jednośd” oznacza 
faktycznie jednośd proletariatu z burżuazja narodową i rozłam proletariatu 
międzynarodowego, jednośd lokai i rozłam rewolucjonistów. 

„Nieprzejednanie jest siłą” — słusznie powiada Golay żądając, by „socjalizm, 
który powinien się odrodzid”, był nieprzejednany. Ale czyż dla burżuazji nie jest 
rzeczą obojętną, czy proletariat będzie się jednał z nią bezpośrednio, czy też 
pośrednio poprzez jej zwolenników, obrooców i agentów wewnątrz ruchu 
robotniczego, tj. oportunistów? To ostatnie jest nawet korzystniejsze dla 
burżuazji, ponieważ zapewnia jej trwalszy wpływ na robotników! 

Golay po tysiąckrod ma rację, że istnieje socjalizm umierający i socjalizm, który 
powinien się odrodzid, ale to umieranie i to odrodzenie polega właśnie na 
bezlitosnej walce z nurtem oportunizmu i nie tylko na walce ideowej, lecz 
również na usunięciu z partii robotniczych tej szkaradnej narośli, na wykluczaniu 
z organizacji wyraźnych przedstawicieli tej obcej proletariatowi taktyki, na 
całkowitym z nimi zerwaniu. Oni nie umrą ani fizycznie, ani politycznie, ale 
robotnicy zerwą z nimi, zepchną ich do śmietniska służalców burżuazji i na 
przykładzie ich gnicia będą wychowywad nowe pokolenie, a ściślej — nowe 
armie proletariatu, zdolne do powstania. 

N. Lenin 
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1. Paul Golay: „Le socialisme qui meurt et le socialisme qui doit renaitre”. 
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