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fax-Intake ze sprzyjejąęcych okolicznosci ,czuje sie w obowiazku zdac
wam sprawe z tego co razem z naszymi wspolnymi przyjaciolmi przez te dwa
lata zaobserwowalem tutaj i co robilem.
Postaram sie przedstawie fakty o ile moznosci obiekty—nie,nie. rachujac

sie z sednymi tendencjami/i nastrojami. Mysle,ze fakty te dadza wam dosyc
moterjalu dla samodzielnego sądzenia o stanie w Europie.
Wiece zapewne,ze w koncu dzerwos 1918 r. przybylem do Zachodniej Euroру и celu przedstawienia rzadowym i spolecznym warstwom sytuacji w Rosji
i usilnie popierace kontynuowanie wspolnych ,sprzymierzonych dzialsm wojennych przeciwko Niemcom.
W owym czasie popieranie to potrzebne bylo w formie wojska i amunicji.
Motywowalem potrzebe tego poparcia celkiem jasno ,nie moglo byc mowy 0 z8dnych nieporozumieniach. Zdsnie moje wypowiedzialem zaraz po przyjezdzie
Lloyd=George i nastepnie Clemencezn i.%.d.- Brzesc- Litewski ,to gleboka
przerwa frontu rosyjskiego (cos w rodzaju przerwy serbskiej lub belgijskiej),ale wielkose udzialu kata..“ sprzymierzener okreslons byc musi
względnie do ilosci zusytej przez niego energji i to w chwili ostatecznej
likwidacji vom. Rosja dalej prowsdzi wo jne‚wiec spraymierzeney musza
је dalej wspomagac i w tej imun dup jej najwieksza pomoc. Interwencja,
czyli mieszanie sie do spraw wewnetrznych Rosji nie jest potrzebne.Warunek ten,jak rowniez i gwarancje nienaruszalności terytorjalnej
Rosji .

. .

.

. .

.

. .

. . poslanie pomocy zbrojnej do Rosji.

Co do wziecia udzialu w tej operecji Japonji ,to: 1%)liczobnose wojsk
japonski ch nie powinne wne-lu wiecej niz 1/2 liczebności sprzymierzonego
korpusu ekspedycyjnego Syberyjskiego; 2*)operacjami na Syberji mial ki erowae najwyzszy komissrjat miedzysojuszniczy z przedstawicielem Stanow
Zjednoczonych jako prezesem naturalnie z udzialem ne rownych prawach
przedstawiciela Rosji. Towarzyszom za bardzo zahipnotyzowenym bolszewickimi wykrsykami
przeciwko interwencji podczes wojny ,przypominam opublikowane w listach

he'll}; werunki interwoneji,ktorej wtedy gad-1 od sprzymierzeńców Trocki.
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Mozna sie przekonsc,s6 moje Wsrunki byly ostrozniejsze i surowsze. .
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Ustalono

trwania wojny najwieksza

zaczepnej

dasylem do

koju,nalezne

jednego

wiosne 1918

czem tes

i

r.

r.

sprzymierzonych

celu:utrzymac

Niemcy mieli

(od-

do

Rosji

dla Rosji

Zwyciezkich.

do

do Moskwy w początkach

Rewolucji

po

czasu saWarcia ро

Zwycięstwo

czerwca

od czasu

Jednem slowem

-

frontach.

wojsk amerykanskich nie ulegalo

telegrafowalem

1917 r.

i

ostatecznezo uderzenia niemiec-

ilosc wojska na naszych

jej miejsce wsrod Panstw

byciu na

Hie

prawdziwej angielskiej armji

do nadejscia wojsk smerykanski ch. )

anajee prawdziwy stosynek panstw
Marcowej -

stworzenie

dokumentow,ze latem I9I7

za pomocą

jej zacofania

sil niemieckich dla

r.(drugie Kurpaty - wybawienie Wloch)

powodu naszej akcji

z

i

da-

dla Rosji

blokada Niemiec i byle

gieograficznego Rosji

Rosji,

potwierdza sie),wskazywalom na decydujaca role
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1918 r.

myslal- nawet ,by prn-mn vw not- anul. ponce: zbrojnej moglo

umacnia % utrzymac nass front ("nu-al human—1 w naiul: pamiętnikach
puy—main ramin: male znamzenie Nadwolsskiego frontu dla Niemiec),
Istotny colwand. o wydanie do Rosji pomocy zbrojnej na певцов warunkech byl .цЬу Штамп. i Lloyd-(horse nh mun Ш podstaw do

тот:—1х“: піших-пивним.)

Jednakeetake byla ruszy-nei. polityka Entente'y w stosunku do Rosji
w r.I9I8 i te interwencja,ktora wkrotce zaczela sia urseczywistniac i
przygotowania ktorej sastalom jus w pelnym biegu,lesaly tylko wylacznie
w interesach Entento'y,z ktorej Rosja byla juz usunieta.
”3340…- w „омладинци—ппм sie japonczykow we Wlodywostoku
nie niał; nic wspolnego z tem o Màj:]: рицарів” 3393493 tombar=
o tem,o co ﬁnalen—1535.“ - та“ trzeba dobrze panno. новини
demokracja zupelnie nie ponosi canned-fugue!za udn.operacjeпојати
Inny-humeur w nou:nu. oni jednsk prowadzili pod haslem pomocy dla
nas. Plony tych opu—so:: zamyslone zimę s glownie wiosne 1918 r. ‚bes zaänye

wzgledow na interesy Rosji.Dowodem tego - angielski dessent do Archen(mens
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samoistnego W
gielska wiozl swoj wlasny rząd rosyjski. Znalesienie rządu
z jego rozpoArchangielsku mocno się nie podobalo "War Office" i zaraz
stalo sie z Dyrzadzenie przystąpiono do likwidacji rego ragdu. o samo
poslale» do
rektorjatem na Syberji,wiecej nisz miesise przed tym faktem
nazwiska
Omska ostrzezenie (niestety list ten,w ktorym byly gacytowene
zaginal. )
niektorych rosyjskich i cudzoziemskich uczestnikow tego zamachu
jacymi wstręt
Obecnie nie czas i nie miejsce z&stanawiac sie nad wsbudza
rolg w ten
saczegolami zakulisowej kuchni Феј interwencji i nad hanbiges
wszystkiem rosyjskich"patryotow" ,ktorzy w rekach sprzymierzencow,zdocydo=
tawenych juz prowadzie dslej w Rosji polityke Brzescia=Litewskiego,byli
podczas naszej
kiemi samemi narzeizisti jak Lenin i C° w planach Berlina
Monnet polityczny
rewolucji.Idę naprzod,sby uniknąc nieporozumien. Teras
ie zorga- \
jus dobiegl kresu i poczucie po a
Brzescia-Litewskiego
ваtoneranarezee
"---"
: ЗІ:-піари malym uw.
Minna-130331 Jako bany dla „huju u ”chudnie
W.man. џБритви-втікали“!uhuh u_unek polityki
Modu
: spalaniu-: (nie tylko w deutz-etycznych i
иццы we francuskiej npm:
asemanat
-_ eniame
puntano marzyc o /
radykelnych,sle і w use-oi w ania:-konnych sferach)
51 Joue“ nie nyuu o mm.
wielkiej Развод-м storyraga-q“ w №81

we wznowieniu %

ﬂld'n w. "osmiu do Ros ji. Jednakze
|": polityki
ao
wac,tak mi sie
naszych międzynarodowych stosunkow,nie mosomy sie kicro
owym i jestem prze=
praynajmniej wydaje ‚па ва уш dotknietym uczuciem narod

ze sfery rosyjskiego
ciwnikiem tej "ksenofobji",ktora ogarnie corsz szers
robocie wsnowiespoleczenstwa i moze bardzo nem zaszkodzie w koniecznej
e. Wracajgo do przed=
nia normalnych,kulturalnych stosunkow Rosji z Rurop
zbrojnej pomocy, W tej
miotu, jesienią 1918 r. walka o wyslanie do Rosji
iem obrony interesów
formie jak my ją prowadzilismy ,byls jedynym srodk
Rosja wojne jeszcze
panstwowych Rosji i jej przyszlosci. Twierdzenie,26
miejsce ns konferencji
prowadzi umozliwialo staranie sie o zdobycie jej
a риса rozpoczeciem konpokojawej. W tym samym celu nalezaloby nnieozni
звичаєвим]: rzędu rosyjskiego,
ferencji pokojowejчимган przyznanie
_ciągle-o wladzy radu rosyj—
noz-yhy папин prior-nna przez bolus-now
by liczyc sie chociaz na tyle
ski eg ‚(l ktorym spraymierzeney zmuszeni byli
prewo i na lewo nasze ziemie).
&by wedlug swego widzimisie nie rozdawali na
-ale: sie o przysnenie
Dlatego tez w ciągu jesieni 1918 т. мицаstaz
d

mA
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Clemenceau 1 Lloyd-George'a. Ham zachowana korespondencje

Maklekowym w tej

odpowisdajac na

sprawie,w ktorej

jego

zarzuty

wyrzucil uznaniu Dyrektorjatu,wskasywelem na fatalne skutki ,ktore wywrze
Gluzsze nieuznawanie Dyrektorjatu na role Rosji na konferencji pokojowej;
przepowiednie te sprawdzila sie co do joty.
“vie-unisbroniя lli-unam]. zeszlo sie prawie z przgotowa=
Zawarcie
пица
-.

ш w mln. 'non) d'Etat" nnn-u, o to: muuu-ano: chwili moje "zdanie
co do int-Nanou 1 do unmi- пам, w Rosji uleglo zupelnej zmianie. Кашрапіо о mnnie wojsk lprsymlenonyah do канадців-ви.
wskutek sakonczenia wojny,operacji takiej nie mozna bylo niczem wposoro=
wac, Zawiadomilem o tem "Labour Party" i przyjaciol francuskich ,ktorzy

i

dzialali solidarnie wrsz ze mną.
Jednoczesnie пятины: ze stanowczym protestem przeciw Kolczakowi,
w puch-miu," jego przewrot Jen jednym z lepszych srodkow wzmocnienia
bolszewizmu _"„3'‚“°'1°° Wtedy eggrrgorwg‘tygiqumjopsoao nie w sferach rządzą-

că:—5243»; o uznaniu Zolezskajne to bylo zawczesnie „bo input-061119
1m~ konferencje pokojową nawet пишущие rosyjskiego rządu nie lezalo w
planach Eut-niny,

;

Musze …“... az do wiosny 1919 r. bylem sztucznie calkiem odcięty od wszelkich stosunkow z Rosję,musialem precowac,ze tak powiem

po

omacku (pomagal mi w tem J.Gewr. i inni) ,nie znajac rzeczywistych ne»
stroji bliskich mi sfer i mes ludowych w Rosji.
Dlatego tez nie poczuvalem sie do prawa wystepowania publicznie
przeciw interwencji,tembardziej,ze nie wątpilem iz w Rosji nie maja pojecisa o rozmachu tej dziwnej obrony interesow rosyjskich przez sprzymierzonych.Rozpoczety na wiosne 1918 r. zjezd zagranic© naszych wspolnych przy=
jaciol i towarzyszy wszystkich kierunkow i nastroji,potwierdzil nam "starym emigrantom" potrzebę ostroznosci naszej w sądach o prz Њиш–110. wo jek

sprzymierzonych w granicech Rosji,
Od tego czasu ~ t.j. wiosny 1919 r. konczy się okres nsszego kom=
pletnego odosobnienia (delegacja P.S.R. przyjech&la w koncu listopada,&le,

poniewaz siedziala ona bardzo dlugo w Skendynawji ,wiec nie mogla przywieśc
c nowego o polozeniu w Rosji.
Wowczas to ostatecznie wyjasnilo sie hasla-nn. polozenie Rosji
na konferencji pokojowej.
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NzĄdządza urzędowa Zuropa
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=
otwarcie odwrocila

do admirala Kolezaka; francuscy neomszoryci

(przeflirtowawszy beznadziejnie
jeszcze

sie

cals zime z

przed wyjasnieniem ostatecznego

od Rosji natomiast
na

czele z

Longe

prezydentem Wilsonem,a Wpierw

"……“ wojny lezge u stop

Gompersa),zaraz po przeminieciu niemieckiego niongphumtvaJ-pomxeu
o lzach wylewanych przez Koszena w Petersburgu,s&pomnieli o swych "patryotycanych" glosowaniach za wojennymi kredytami az do stycinia 1919 r., raptownie poczuli sie nieugiętym—ruchania”! i uklękli przed czerwoną

Moskwę, Polozenie miedzynarodowe wogole,8 w stosunku do Rosji w szczegole
stalo sie nadzwyczajnie skomplikowanym i zaplątanym...... W maju 1919 r.
musielismy jako czlonkowie Konstytuanty występie publicznie r&zem z innemi
grupemi politycznemi w sprawach rosyjskich i oglosie znane wsm wezwanie
(t.zw. "Manifest Kierenskiego" ).
- Niedawno dowiędzielismy sie,ze C.K.P.S.R. zapewne obalamucony przez
kogos ,wydel kilka miesięcy temu "postanowienie wyja-nisan; z powodu
tego Manifestu. My wssysey,ktorzy podpisslismy dokument ten jednoglosnie
protestujemy: 1°) nikt nidgy nie tylko nie staral sie usurpowae wladzy
О.К. smgranica,@lo nikt o tem nawet nie myslal; 2° )aaânej grupy,ktorg postanowienie С.К. musialoby rozwiqzac, nigdy nie bylo. Wszystko to jest
Gzczym wymyslem.Czulismy się w obowiązku sebrac naokolo siebie wieksza
ilose rosyjskich organizacji i wystapic przeć swiatowa dpinja spblecana
(а wtedy rzeczywiscie cala swiatowa opinje spoleczna miela w Paryzu swych
przedstwicięli ,zobranych kolo konferencji pokojowej) z gloenym twierdze=
niem,se oprocz Rosji zma-kayano: „Oprocz zakupionej przez bolszewików prasy
i ich zagranicznych poplecznikow,jest jeszcze inna Resja,inny demokratycz~
ny,socjelistyczny kierunek protestujacy przeciw wszelkiej dyktaturze,nic
prayanajacy panstwom obcym prawa uznawania wlsdzy dyktatorow,opierajacych
się na czerwonych lub tes bialych bagnet@ch.

0319111”...pomoc materjalns (nie dla prowadzenie wojny domowej)
nalezy dac tylko takiemu rzędowi,ktory nie zwlokaj&c puy-“Unido wprowadzenia w zycię demokratycznego ustroju panstwowego i usna suwerennose
ludu. Wowczas jeszcze nu mowiono powaznie o uznaniu rzędu bolszewickiego

i nasz Mann-n uuu jak bomba na mhm-tę hex-axon“,którzy sio jus

przygotowywali do “dean-gopeut-nia uznania przez Europe "glownego
*
*
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przyczyny podjęli

&
"rosyjscy petryoci"

taki

krayk,ze panika

Manowo]; 2 tych,ktorsy podpisali dokument (zredogowany przez

egentow bolszewickich).
zalujemy was i jestesmy oburzeni na tych ,ktorzy korzystajac z waszej
rupelnej nieswiadomosci tego,co sie w Europie dzieje „przedstawili wam
sprawe Manifestu w sposob przekrecony i mylny«
Upewniam wes,ze dokument ten odegral

py w ate-mm do Ronn.0на.“ gie dzialo w Paryzu od czerwca 1979 r.
do naja 1920 re (t.J.w czasie mojej nieobecnosci) szczegolowiej w&s poin=

formuje inni towarzysze. Zresztę wiecie juz zapewne o powstaniu . . . . .
Muszę wyznac,z6 wskutok zawzietosci sprzeczki,obe kierunki troche przesa=
dza ja wielkosc i waznosc roznicy zdan.
Jestem gleboko przekonany,2e glownej przyczyny roznicy zdan nalezy
szuk&e w psychologji,tomperamencie,w wiekszej lub mniejszej zdolnosci
decydowania sie na naglę zmiane taktyki postępowanie i.t.d. Sqdzę z wlasuego doswisdezenia,bo latem i jesienia I9I9 r. nawet ci ,ktorsy pozniej
tworzyli podpore partji "Pour la Russie" nie mogli sie zdecydowac do туstapienia s nami i londynskimi przeciw Denikinowi,z ządeniem “девів
blokady.

"

W terazniejszym chaosie,po przezyciu tego wszystkiego,wsro@ roz=
myslan o niemozliwosci naprawienie popelnionych W ostatnich czasach omylek,tak jest srosumisls i naturalna,ponura ostroanose w taktyce „czesto
moze za silna draz&iwosc i chorobliwe niezdecydowanie. “lie mozna za to
iad-19 i oskarzac. Na odglosy chorobliwych stare na tym gruncie nie
trzeba zwracac uWagi,bo z rozwijaniem sie faktow i roz jasnieniem sie horyzontu, zmienia się i psychologja,1 teraz pracujemy juz razem choc я
gzestemi jeszcze prierwami,sle to wekrzeszeniec roupadajace} sie part ji
trzebs podtrsymac i wamocnic.

Praga,ânia I8.IX.1980 r.
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0 TERAZNIEJSZEJ SYTUAGJI W EUROPIE.

Byo moze nie zawsze potrzebnem jest mowie i pisac publicznie,lecz niezbednem jest widziec rzeczywistosc w jej prawdziwym swietle,bez wszelkich
upiększen,8 to w celu

miniou; bledow i wyznaczenia z wieksza pewnoscia

swoją linje taktyki. Sędzac z rozmow z towarzyszami przyjezdzajacymi z
Bolszewji i z wrazenia jakie oni na nas wywarli,jestesmy zdania,ze codzienпе czytenie bolszewickiej "makulatury" i brak praekontrolowanych wiadomoSci bezwiednie wplynęlo na wasze "mentalitó". A mienowicie,towarzysze сі
przyjezdzaja do Zuropy w glebokiem przekoneniu,ze burzuazyjny zachod jest
w"agonji",ze polozenie ekonomiczne tutaj malo rozni sie od rzeczyWistosci
rosyjskiej,ze aprowizecyjne trudnosci i drozyzna w miastach zblisaje sie
do norm rosyjskich przy koncu wojny,ze tlumy sę w nędzy,glodzie i ze csla
"bursuasyjna" Europa wstrząsa sie w przedsmiertnych konwulsjach z powodu
zblizajacego sie narodowego ruchu typu bolszewickiego. Sumienie nakazujece
mi dzien po dniu w ciągu dwuch lat sledsice uwaznie za zyciem w Europe ,d0wiodlo mi ,se przod-«viene Europy z punktuwidzenia мм:-попав.

nie

odpowiada „подтипы. Gzy to sie wam bedzię podobac,vsy nie jest to
-inna rzecz ,lecz тдвљегззењшамдт baza obecnego kulturalnego

europejskiego i amerykanskiego swiata,chociaz poddal sie W ciągu wojny
znacznym zmianom ,lecz w rzeczywistosci jestniewzruszony.
Starej,przedwojennej Europy niema. Ustroj go_lpggggqłrtutgprzeciąg;
z punktu widzenia objektywnego nauki ”'EEJŚPY'J'QI53799933”, proces. F

Kolosalne przejscie mater jelnych bogue" od jednej warstwy spoleczenstwa
dîdkrälojgîrlunmhﬁn oddzielnych kategorji wygod ekonomicznych,upsadek
_p—îïxîunogu systemu,ktory się zdawal niewykonalnym (wsluta :106а) пота

a

prawidlowo mowiac nieee! ekiwanie powstala haydn:-ica roll шипи,-пм
zujeca linje rozwinięcia sie zycia посіви-додати zorganizowani. sie,
ma paliwem. птицама. kla-mah organi:-on - wazy-tka to ц non
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ici.-kaw; w swej tro-ui obawy i диво:-[дри- ktorych ze wzgledu na poli- |
| $yozna i gospodarcza strukture kulturalnego swiats,powtarzam jeszcze raz

--Lecz rewolucja ta niema nżc “pol.-eco
=- - - bedzie w rzeczywistosci rewolucyjny. ---war
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lux-aja sie human—Jui. narzucio tropie.
~'Gdyw roku" 1918yБ=ЁБЁ1П"Ы151 1 zasnajomilem sie z zyciem i

psychika jej mas yuyu“3,35;do|!}gﬂ'ﬂgﬂ!£9£€j?f°mm° ‚пидор!-Биггс
1 inni panama-1 d'une” mm nie bojąc sie u uuu. bolszewism

-

amx dunno-cg Tann spostrzescnie nobu— we Prencji. Mianowicie, w
Anglji klasa robotnicza ua:-um.: urgnano-ana i poilşyunle najwiecej
dojrzela do wladzy,poniewaz tu wczesniej moze Jak gdzieindziej kierujaca
rola w panstwie przejdzie do "Labour Party" ,dlatego tes nawet podobienstwo
bolszewizmu jest wykluczone.

Wogole,sledzac za rozpowszechnieniem bolszewismu trzeba|мацаtutu-

nuutyuno-pontyuna prawom”. w Maksymowskiej formono:-ujemny de atopmule bedzie brzmialo: wplyw bola-nun odwrotnie so
nete
nia pra—yllavo-hpuaunyunogo rot-01“ danego panstwa,lub tes !…"…
reut

Gnescononarate
bolszewismu odwrotnie proporcjonelnydo profesjonelnej organizacji maso- _
wego "яи-ді- i ”uvm": daniele“: имиџа-7:21 nas danego panstwa,
vemomonseme
мин–им Jen tynпшW jum ,un-"ol.“ prawa ропи,: иж
une": vice-j ustroj dingo panstwa zbliza sie 40.policyjnego «waluty:-

.::: Anti-Ja,!qgrhslo—opm.poniekqd Polska, Zapytacie sie za»
;;;—”Jak objasnie zapal pertji socjalistycznych Zachodniej Europy do bol»
saewiznu i III Internationalu, jak tlomaczyc wojny domowe w Nienczech ,pe=
riodyczne wybuchy Maksymelistycznego ruchu robotniczego we Wloszech ,proby
strojkow ogolnych we Francji i.t.d. W Niemczech i we Wloszech proces ekonomieznego wyczerpania panstwa,dochodzil w roku 1918 prawie do tego samego
stopnia jak u nas w roku 1917, Jezeliby w listopadzie I9I8 r. wojna nie
skonczyla sie,9 tym samym nie sakońncz yla sie blokada,to prawdopodobnie w
Niemczech tak jak i w Rosji zacząlby sie proces kompletnego rozpadu ekonomięznego i rozklad panstwa. Listopadowe zawieszenie bromi uprzedzilo ten
wybuch ,zmniejszylo tempo rozpadu, tym samym swiatowy proces zniszczenia
ekonomicznego dobra zamienil sie w proces powielszenia się tegoz dobra.
Ponstwa,ktore do tego momentu przejsciowego nie podlegly wybuchowi - byly
uratowane. Stawka postawiona na socjalizm biędnoty zostal& przegrane na
gawsze w Zuropie Zachodniej. Bezwzglednie nastepstwa czteroletniego wo jena:

|

INSTITUTE
ARCHIVES

How York

ekonomicznego wyczerpanie i wytęzenia dawaly i daja sie we znaki w calym Ż,
szeregu procesow,ktore na zewnatrz a w szczegolnosci zdaleka przypominaja
Odrębne etapy tej "Pugaczowszczyny" ,ktora u nas przyjeto nazjwac "socjalna
Жа

rewolucja".Ale tu
kierunku,
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socjalny proces

roWWijs

się w zupelnie

innym zdrowym

ai.зав tyczy uman bol-nuance. niektorychneajun—

"пыль pax-tu to ten sapa]. мм:—пм:bywa symptoms“! ich што":

i skutki-mm du… prxyetosowania sie do Elantra” Jann mozna sie
tak wyrazic,robotniczej ulicy.W danej chwili sytuacja ta jest nie do
zaprzeczenia.W Anglji,gdzie .
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solidarnie ze swoja .
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wystepuje jako wrog bolszewizmu Lenina i C*,nikt oprocz marnych grup inteligencji,zwiazkow mlodziczy :*Ьмъшмеа ‚przekupionych indywiduow do
liczby swej zaliczyc nie moge. We Frencji na gruncie bolszewizmu obecny ch
kierowników ".
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klasa robotnicza w osobie .

. " nastepil kompletny rozlam medzy part je a Xi
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Lecz i w samej part ji,tak slepo

z&chwycsjacej sie Moskwa jeszcze wczoraj ludzie,jek . . .

. .

.
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. . . .

wypowiadaja się przeciw podporzadkowaniu się dyktaturze Lenina. Tu albo
pertja nie wejdzie do III Internationalu,lub tez nastapi rozlam nastepstwa
ktorego odrodza partje i sbliza ja snow z socjalna-demokrseja.Nalezy wziąc
pod uwage,ze wplywy pertji obecnie sa nikle,a odwrotnie socjalni - demokrs
ci w Niemchech sę silni jak nigdy,eksperentysci sa rozbici, w Моше”?

Ipi” spartakowcow sostal zredukowany do zera,a w part Ji niezaleanych
wici-zo.o hdzie za Kryspenem,ktory powrocil z Moskwy jako zdeklarowany
przeciwnik motody имидж“ przedstawiciele niemieckich komunistow,
Eli-yniedawno pw:-colli z Moskwy wypowiadaja preeciw III Internationalowi w jego obecnej formie. W Sawajearji C.K.S.R.D.P. zdecydowal sie przepatrzec swoje postanowienia o wstapieniu do III Internation&lu. W Aus$rji
Otto Baue$ a nawet i Fryderyk Adler zaczeli wystepowac razem z wiekszoscia
swej pertji przeciwko Moskwie. Nawet we Wloszech,gdzie ciągla sklonnosc
m8s robotniczych do lekkomyslnego anarchizmu robi dostatecznie silnym
'lilnowiako socjalistycznej inteligencji kierunku bolszewickiego,nawet tam,
jak twierdze objektywni,powaznie myslacy obserwatorzy,dojrzewa przelom w
partji,szczegolnie w 3.D.G0.O0becnie po dokonanych odkryciach przezw angielska delegacje szwedzkich "niezaleznych" i niemców robotnikow,ktorzy w
penicznym str&chu uciekli z Rosji, nastepuje a nawet juz nastapil ostry
przelom w pbjeciach obecnej demokracji;nastapil moment dle wysuniecia jak»
najjaskrawicj naszej koncepcji

rewolucji i воодгДіпшдоцоорс“ w {:er

раннім harmonizowac socjalna sprawiedliwose z rownoscia „1137011153108:- '

mon ja mas pracujacych z wladza narodoWwą,preorytet pracy z

praw czlowieka,jako takowego,
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socjalistycznych partji

swisdezy ро wick»

upadek wplywu staug: on.-6: o ich pelnej politycznej niedoleznosci,ten
z drugim charakterysty=
rych socjalistycznych partji scisle jest swiazany
uwage,wzrostem orgacanym objawem,na ktory musze zwrocić specJlanawsasza
robotniczych zwiazkow.
nisecji i politycznego wplywu zawodowo=klasowych
swogei praeiwojenne]j apolityAngielski trade-union'ism,ktory sie wyrzekl
moze nawet wogole
“поземне:- się jakby typom robotniczego,8

c п Euxpa nie choo olx-alu
canego ruchn Zachoâniej ахи-эрудиция powi dzie
"trudowizm" (•). aucun-oi.
”skoczyc w socjslizm",e idzie ku niemu przez
od sceny zycie panstwówego
wojna wsiagnela w polityke i wysunela na prze
zas wo jny poezuly jak
dziesiatki miljonow pracujacych. Miljony te podc
ron-annual} co kossnigdy swoje prawo na wspoldzial w rządzeniu mat
a w sprawach "wyzszej,miedzytowslo ich nie branie udzislu, jak przed wojn
osowas do swoich potrzeb рапnarodowej,wojennej polytyki". Chea oni sast
dla unikniecia wszelki ch
stwowy sparat,wzimc go pod rzeczywista kontrole
masy,ktoremi przed wojna nie
katastrof. logo bezwglednie prague i dopna
jest rewolucjonista,nie zyje on
liczono sie nigdy i nigdzie.Lecz tlum nie
egolnosci skre jnej
idzie on konsekwentnie po okreslonej,w szcz
,lecz 418 siehie pozytecznym i
linji. On robi wszystko zanadto ziemskim
e przez miljony ludzkich
potrzebnym. Jestem zdania ,ze przyswojenie sobi
politycznego myslenia i 421818»
istot podstawowych praw spejalizmu i form
się w SWego
i
nia,jest nowa forme budownictwa panstwowego
slowo "$rudowizm". Bio chodzi _
rodzaju "trudowizm". Moze W&s szokuje samo
istote nadzwyczajnie interesu
mi o to slowo,chce tylko odkryc przed wami
jest do naszego pojecia o najblisjesego procesu ,ktory bardzo zblizonym
alnego od zupełnego kepitalizmu do
szym przejsciowym stadjum rozwoju socj
najblizszym etapie rozwoju pan
socjalizmu. Pracu jece demokracje moze w
a za nia 1 cals Rurppa (?).
stwowego,W ktory wstapila rewolucja marcowa
zajacych te moje obserwacje ,81e
Moglbym przedstawie duzo dowodow potwierd
ę jakinby nie byl poglad wasz na
niestety nie mam czasu,w kszdym badz razi
owinniscie sobie uvun?!“
terazniojsżose i przewidywania na przyszlogo,p

niezbity fakt,ze sbolszewisowanie

Turopie Zachoâniej nie grozi,ze zadnej

i "nnn.- szumne &0•
rewolucji socjalnej w rodzaju Lenins nie moze byc tu
'szan=
niesienia waszych rządowych mowców i oficjalnej brusy sq kompletnym
“va: eme
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чипы“ ,nawet najwiecej nieprzyjazne bolszewikom
so---

situ-Wan.pax-tj.і ми:–шо = burnunsyjne рововима organizacj. bezuPomanaCerere
stannie i bardzo
::: walcu przeciw blokadzie „wszelkim interven-

wi cy-tlonaeąaEMA
Ae.
“***“in
aktkonplutnaj
z nimi в.–
-=-...
sensu
P
stoje na tym samym punkcie widzenia w sprawie blokady i intorw с jesnac ionareaentre renoir
najsout,“ politykareakcji jaka prowadzi Zntente's tylko umacnia bol-e
-“culo- ‚pur-9.13.5111“ wszelka demon-Myanmar"iкомпании akcje przeciwko
mia „&; Rosji ,tsk i sagrenica. Przesylam wam bardzo charakterystyczny artykul Filipa Snojdena,z&miesscony Ww pierwszym numerze naszej Prag»
skiej gazety. Ten artykul bardzo dokladnie odzwierciedla zdanie 99 » robots
niczej i radykalnej demokracji w Anglji. Цу wszyscy,ktorzy przestudjowali=
śmy psycholog je demokratycznej i robotniczej Europy z obecnych dni ,chcemy
wem ирш uczucie pewności jakie memy co do upedku bolszewizmu w mieday-

narodowej skali.
Ghcemy zebyscie sie w mieludzkiej okropnej sytuacji eruli niewzru=
szenie silnymi w walce z bolszewicka tyrsnjs i demsgogia.
Historyczny proces przeciw nim i se nami - ideje rewolucjó marcowej
prawdziwej spadkobierczyni 1789 ← 90,1871 г. zatryumfuje predzej anizeli
9 tem mysla i stworza,alaczone z nowym prądem demokracji europejskiej,
jedyny silny potok oswobodzenia pracujacych mas i Wskrzeszenia prawdziwej
swobody czlowieka. Tuts] ns Zachodzie juz sio wyezuwa niezbeinosc tego
slania sie. 0 ile ciezkim bylo nesso stanowiskow инновации“Europie

w ma r. o tyle teraz z kezdym dniem, robi sie ono mniejszymi: prace
nasza bardziajqudajna. Dopoki zawdzieuznjac_chinskiemmurowi_blokady ,

…»…zed
rea Wing.;interwencjii sprytnej.

Hoskie
e_wakiego

ДЕЦЕ stosujacego sie do kulturslnego‚ciaglego Europejskiego Narksyzim
dopojîgîgowizm przedstawia]. sie tute} j ko Wola wiekszosci rosyjskiego
zyli. ”maj," цитів Lenina jest
--\rnczyliaclşmußt-1353 wladzamona i najberdziej ulepszona forma demon-8011
me F
ARCHINES dopoki to wszystko bylo nasza saostrzone pozyoja na dwie stw - ani Lee
ч
\„ЁИЦ „ani Kolczak - latwo i z redoscia bylo przy jmowanę w jej drugiej czesc:
писанина.
i кобасица!„dopoki _
bp іт

lees porostamslo zueplnie niezrozumialym w pierwszej. Zadne nazwiska nawet

$$$“

‚najwiecej lewe ( Martow,Gzernow),sadne delogacje,sadne dokumenty nie mogly

Wwyjssnie Zachodowi sytuscji „wytlomsczyc rzeczywista ręakcyjna
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przejeci

bolszewicka

propaganda

agrinychmwalali cela rosyjska demokracje za kontrrewolu-

cje.Inni w nieprzyjeciu Lenina przez nas widzieli osobiste i partyjne niegusski,niezgode miedzy rosjanami,w ktora cudzoziemcy nie pownni się wirge
cac. Jeszcze inni starali sie byo posrednikami „byli i tacy,ktorzy rozu«
miejsc w zupelnosci istote bolszewianu,jednakse nie mieli odwagi,w strachu
przed ulica ,wystapie otwarcie przeciwko niemu i oczekiwali zmłany sympeatji
mas. To byl najwiekszy bląd,cwśnwalnle wina II Internationelu, Prowsdsil
on a8 chytra politykedyplomtnoﬁal, "chikseli1" ‚aby zyskac стая, Mie podtraymywel on ani moralnie,ani techniosnie „ani mi enszewikow,ani escrow
w chWili potrzebnej; zapomnial on nawet woiągnąc w 1918 i 1919 r. do swych
praygotowasaych komisji Eserow i Fsdekow; byl on zupelnie pasywnym do naszej sgitacji,se by wyslac do Sowieckiej Rosji
czna komisje ankietowa. i.t.d. Jednakze postawa P.S.R. wsgledem IT Internationalu nie calkiem odpowiada objektywnemu stanu rzeczy w Wuropię i ,
nie biorac pod uwage tendencj@ ruchu robotniczego ne Zachodzie „nie zupelni«
prawidlowo ocenil reke,ktora erac beda w najblizezym cramia elementy II
Internationalu, Na nas wszystkich ogloszenie resolucji ostatniego zjazdu
w Bernie zrobilo ogromne wrazenie nie tylko z racji polityki ogolnej i
taktyki,sle i dlatego,ze zdanis to

Komitetu,z

zagraniczna deleg@cja jest tego samego zdania,bylo dla nas wszystkich z
wyjatkiem semej delegacji kompletne niespodziankA, I to newet jeden z
czlonkow delegacji Rubanowiez wyrazi] sie,ze nie wie na jakiem zdaniu
delegacji opiera sie lub moze sie oprzec Centralny Komitet,. Naogol stosunek czlonkow P.3.R. 2 jednej strony tutaj,a z drugiej do delegacji nie
jest normelnym i na przyszlosc nie moze byc dopuszczalnym,

Jest to zdanie

nas wszystkich (Minore,ZinowjeWa,moje,Rudniewa i.%.d.). Saa-mnioe jest

duro czlonkow P.3.N.,prowadsimy czesciowo Wszyscy rezem,czescioWo w grupach silniej zwiazanych dose duza robote polityczna,ktors ciągle sie
rozszerza i roswi ja.

i

Naodwrot delegacja,z wyjatkiem B.B.Suchomlina i potroche mieszka jacego stale w Paryzu Rubenowicza,sklada sie z ludzi odsunietych od roboty
i odosobnionych.
Tak nawet nadzWycznj zdolny ,rozumny,obiecyjacy na przyszlosc іт.

Suchomlin nie moze jednak pretendowse o role czlowieka dzialajacego

noc-am do nas, jako instancje najwyzsza ,kontrolujaca,anie doradcza,

w
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jeszcze raz
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nasze wspolne

zdanie.

Musimy dac moznose wszystkim

czlonkom pertji,znajdujacym sie zagranica ,stworsyc,wylonic z
komitet ,ktoryby misl moralne i
musowo

ujsc role

i

bez

swego

kontroli

i

formalne prawo przedstawiac nas w Rosji

deleg@cji w ramki

miedzy Europa Zachodnie
apelacji

li

tylko

Rosja,odjawszy

Jakie znaczenie moze miec

posrod siebie

informacyjne i

jej

i

posrednictwa

prawo narzucanie

nam i wam

subjektywnego zdania.

д\д ludzi wszechstronnie uswisdomiony@ ,

znajduj&cych sie w samym warze zycia politycznego Europy ,zdanie nalewu-gb
od calego swiata C.X.,skladajacego sie z wybranych podlug swego widzimisie
neszych towerzyszy,zdanie,wage i objektywism ktorego my tu daleko lepiej
znamy nis чу tam, Przejdziemy do roboty terazniejssej. Nasze tutejsze zadenie jestto pomeganie wam wszelkimi srodkami i sposobami, jakie tylko sę
w n&szej mocy,wspoldsialanie wszystkim socjalistycznym i konsekwentnie
(wloscianskim i kooperacyjnym i inteligentnym) silom w ich
walce z2 wyswobodzenie sie od czerwonej i bialej reskcji; obsna jomienie
Europy Zechodniej z rzeczywistym stanem rzeczy w EHFEp Rosji. W tej chwili
budujemy o ile moznosci doskonaly i do dzialania muet… .»;ÎŞÎJÎ
2a pomoca ktorego mozna byloby динама–вам: dojse do anula!-

Îxîëjëugo celma mianowicie do mini-u- сунца boluowxokiojmaraum—
Јао jednoczenie proby reakcji mea:-nuci: w щодо rece wladzy, Nie wierzy-

myw ewolucyjne

10h sayan i шок-площ. bolnavii-x. Nie frontowa

Jednak Wojna “парни,а wem-tum "1701qu- ruchom … zamiar
oswobodzie Rosje od mmffxlmxprogramowych i “пустить hasel
Jestêîﬂ'ÿnadzwyczaj-genau „przypuszcza jec,ze w ostatnich 3-ch latach powetaly w kraju tek podstawowe ekonomiczne i polityczne zmiany,ze tylko po
dokladnym zbadsniu n& miejscu sytuacji mozna nakreslic ostateczne taktyczne
linje postepowania. Na tym punkcie nasze zamiery zeszly się calkiem z waszym sdéniemJtor) praywioal z Moskwy N.P.B.
Ostroznosc waswe co do kwestji agrarnej szczegolnie nas zastanowila.
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w intersie sprawy wydajemy jus gazete codzienna w.Pradze (Іпатій starali .

gie przemycac ja do Rosji ),fraeuski informacyjny biuletyn w Paryzu (zrefor='
mowane (Pour la Russie") miesiecznych poswiecony glebszej dyskusji nad
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teresujacymi
.

Predko

nie uwszam
i

nas

sprawami.,

rozpoczniemy wydawnictwo acitacyjno
za

odpowiednie

srodkow bardzo malo.

pisac.

propagandows,

Zadanie mamy przed

sobs

0

reszcie

ogromne,a

sil

Unius“ zaprzedz do pracy wszystkich kogo tylko

mozemy,dochodzac do porozumienia w rzeczach wiekszej wsgi,a pozostawia jao
w szczegolach dosc szeroka autonomje @la wszelkich odcieni i nastrojów,
Jestesmy zdanie,ze obowiazkiem naszym jest w jaknajeilniejszym stopniu
powibkezac,zbierac i skierowywac w jeden punkt cala rewolucyjne ,rzeczywi=
scie domokratycsna energje. W naszem przekonsniu tym sposobem najlepiej
;

pomegamy potrzebom kwaju . Od was oesekujemy vodtraymania morslnego,prze=
sylania jaknejesestszych wiadomości,a w miere mozliwosci i ludzi i wskezania co wam potrzebnym jest do spelnienie technicznej roboty, INmm nadzieje,
ze ta pierwsza proba bezposredniego komunikowania sie z wami uds mi sie
i ze komunikacja ta sie ustali. Przesylam wam tutor-Ski's pozórowienie i
tych,ktorzy mie pamietaja, Wszyscy towarzysze i przyjaciele ser-

decznie sciskaje was i z niecierpliwoscia oosekuja wiadomosci.
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