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Spor,

wieckiej,

który

19

-

29

obecnie

stycznia 1921

roznamiętnia

tu,.

siary kierownicze w kosji so-

t;zwiwielki spór toczy się wciąż dookoła związków zawo-

dowych i ich roli zarówno w panstwie,

jak i ekonomicznem życiu

kosji, '
Co były i-są związki zawodowe w nosji - wszyscy mniej więcej
wiedzą,

zresztą posiadamy już w chwili obecnej dość mater jaru, aby

daną kwestję szczegułówo rozpatrzyć, Ważnem jednak
w tym sporze
jest nie temat, ale to,

co z namiętności przez dany temat rozko-

ly sanych wypływa i z tego,

co Yrocki nazywa "poanogotzoju'ę a co

daje się czytać pomiędzy linjami poszczególnych
tez,
rormalna historja sporu datuje się o 5 zjazdu
związków zawocowych, który miał miejsce od Z do 6 listopada
19Zu roku, ro referatach Rykowa i kudzutaka, którzy bronili
praw pokrzywdzoy ch
związków, rozpoczęła się dyskusja, w której
z ludzi wybitniejszych
brali udział Trocij z jednej strony, a
Womskij z drugiej, Ubaj
ci panowie należą do Centralnego Komitetu
partji, o ile jednak
Trockij jest prawie.ze symbolem sowieckiego
militaryzmu i centralizmu, 0 tyle fomskij zwolennik i przyjac
iel

ueniﬁa, razej należy

do typów umiarkowanych i może być uważany
m wierniejszego komu nistycznej doktrynie, niż sowieckiej organiza
cji, Jasne było, że ,
Womskij z rargienìa Centralnego Komitetu
chce załagodz

ić niebezpie-

czenstwo, grożące ze strony opozycji
związąów zawodowych; szedł
tedy na kompromis i ?agodzeniş sytuacji
, podczas kiedy
przeciwnie, rozjątrzony opozycją,
stawał na przeciwległym biegunie
i żądaniom związków zawodowych
przeciwstawiał selekcję, którą
w
żargonie politycznymn nazjva “pieretr
iachiwanjo”, w personal à ch
związków zawodowych i całkowite
ich uzaleźnienie od mianowany ch
organizacji gospodarczo—administracyjnych,
czyli organów "Sownarпоза" ;
?

Tezy, uchwalone przez zjazd,

bliższe były stanowiska Tom
skiego,
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ale

sama dyskusja,

jej

tet

Stronnictwa

za

zjawisko

miała frockiemu

za

złe,

twierdziła,że
jest

jego

nietaktowne
w

tezach,

jest

o

metodach

mie,

który

i

zaś

staje

bują Jagodzić
wego

obozu

utrzymać,
misie

w

zwalczać,
z

przez

że

aly

listopada

zjazd

Central

Komi-

Centralnego Komitetu

polemikę

sprowokował

biurokracji

przez

,

i

mm

i

sowieckiej

Wrockim,

utrzymał

jakły

Grupa

ta

go w

nadzwyczaj

z

syste-

burzliwy,
za

nim

członków

trzeciego
nie

formalnych

Zinowjew,

o

Centralnego

Uskarża Tomskij,

projektowanego

go mieć

jako

posiedzenie

Niektórzy

Bucharinem,

zawodowych mowa

góry,

przebieg

żady ch podstaw

ma

z

powyższego

stworzenie

zamiast

związków

rozkazach

obstónek Lenin,

bowiem

sposób,

i

wobec

sądu nad

Zimowjewym

zawodowych

polemicznym,

Y

sytuację

instrukcja,

Większość

obronie

biurokratycznych

żadnych

niema

ten

związkach
dana

z

w

przez

niebezpieczne,

charakter

bez

uważane

tak gwałtowną

uchwalonych

należy

prawie

że

były

ujemne,

stronnictwo

komitetu Stronnictwa
nosi

ostrość,

kompromiso-

daje
g

się

staje

jednak

m

kompro-

referatu Lenina, o

przyczem

tonie wyłącznie

zostaje

rzeczowym,

mu
a

nie

5

Rezulta tem posiedzenia (.K,je st

walone kroki taktyczne,

klęska

Urockiego,

Lostśją uch-

zmierzające do załagodzenia konfliktu gro-

sami wszystkich przeciwko Troclki emu, Andrejewowi, Krestinskiemu i
Hykowowi /ten ostatni zresztą wkrótce przerzucił się z obozu "rockiego do jego przeciwników/,
Фхийнобсі, кббте "rockij spotka? w C:.kigrogq mu takie i w ina

nychvdziedzinach, tizw. "Cektranie" /Centralny Komitet Związków
kobotniczych kolei i transportu wodnego/, Frzeciwko centraliżźmowi
Trockiego powstała część danego Związku , zwłaszcza zaś robotnicy
transportu wodnego, zmierzali oni do usunięcia politycznych
ргоіш-`
ratur, które Trockij nad temi robotnikammi organizacjami
ustanowił
pod pretekstem stanu wojennego,

widocznie słabość stanowiska #roc-

kiego w komitecie Centralnym Stronnictwa pobudza nieco
zbuntowa nych robotników do ostrzejszych wystąpilen;
Na posiedzeniu "Cektranu" w pierwszych dniach
grudnia Trockie-

mu nie nadaje się narzucić swojego stanowis
ka kierowanej przezeń
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*

organizacji

i

cam

sprawa

rego Komitetu Partji;
Zinowjewa

staje

w

oddaną

Komitet

obronie

zostaje

ten

dn.7

znowu do

grudnia

pod

zecyzji

Central-

przewodnictwem

pracow-nikow trangportu wodnego, utwarza

autonomiczny fich oddziat w "Cektranie", 'a organy kontroli politycznej Trockiego /Gławpolitwod i Gławpolitput/ kasuje, Drugi już raz
Trockij zostaje przez taktykę Lenina pobity, Mało tego,

otrzymuje

on od Centralnego Komitetu Stronnictwa zakaz publikowania swoich
tez,

dotyczących żwiązków zawodowych,

wokowana,

zaczęła się rozwijać,

nia ukazuje się agitacyjm

że jednak dyskusja raz spro-

zakaz ten zostaje zdjęty i 25 grud-

brszura #rockiego, Lenin wydanie tej

broszury traktuje jako olbrzymią omyłkę taktyczną i powiada,
broszura rozbił

jemiość part ji,

że

stworzywszy przy Irockim osobną

frakcję.
;

4 tezami, wysuniętemi w

broszurze staje do walki dnia 80

grudnia na dyskusji o związkach zawodowych w komunistycznej frakeji 8 zjazdu Sowietów

Lenin i zimowjew;

sekunduje Bucha-

rin; Dyskusja rozwija sig bardzo gwartownie przy wielkiej ilości
osób, wobec czego jus sig zakonspirowaé nie da, Ubie strony zarzucają sobie wzajemnie podrabianie faktów,

okłamywaxiie się i herezję

w stosunku do marksowskiej doktryny i do sowieckiej praktyki, nezultatem zebrania jest właściwie tryumf Lenina,

zebranie jednak

samo jegt jest nadzwyczajnie charakterystyczne,

jako etap w roz-

poczętych wypadkach, ponieważ na niem po raz pierwszy zarysowuje
się już bez żadnej maski nowy i w innyin kierunku idący punkt widzenia, Na zebraniu tem występuje szlapnikow, Jeśli 'trockij symbolizuje biurokratyczny regime sowiecki, polegający na bezwzględnym
ucisku militaryzacji panństw i opierający się na czrezwycza jkach
i chinskich wojskach,

jeśli uenin jest prowodyrem obozu cly trze j-

szego , potrafiącego kokietować masy i utrzymywać pozowy
robotniczej władzy,
dziane,

to postać Szlapnikowa i sdania,

przez niego wypowie-

stawiają na porządku dziennym w sposób jawny nowy kierunek

myśli politycznej,

społecznej i ekonomicznej, kierunek bezwzględ-

nie opozycyjny w stosunku do obecnej sowiecki
ej władzy, a w doktry-

nie swojej opierający się na syndykalizmi
e, Może zawdzięgzać to
#

należy
jest,
cia
a

z

gwałtowności
że

taktyka większości

opozycji w
chwilą,

związków
dazaca
rum
rze
a

kiedy

oddania

ciężkości
obecnego

pamiętać

kie

tezy

swoje

na

miljonów

stawia

udaje

antyteza

których

rece

a

rryska

związków,

wigc

do

7

do

uję-

całkowicie,

zostaje

przeniesienia
się

związki
według

tysięcy

wystąpienia

dang żadnego zasadniczego char
akteru.

faktem

upaństwowienia

do

ponieważ

tylko

ona

wysunigta

na

ale

dazaca

opierającego

sowieckiej

bezpartyjne,

bzlapnikow,

się,

i

ruchu,

komitetu,

Trockij,

zgangrenowanego

członków

samego

bezwzględnego

broni

systemu republiki
że

silę

Cemtralnego
nie

panstwa w

władzy

należy,
?

rgce,

jako

zawodowych,

do

tystyki

może

na

centtero-

zawodowe,

oficjalnej
komunistów;

jego

idea

na

razie

staanie

4

Spór toczy się dalej pomiędzy
ueninem, a trockim z drugiej
Strony, D&a poparcia SWego
stanowiska Lenin Wywołuje
uchwałę peterskurskiego Komitetu rart
ji, Wwypowiadającą się
za nim, frockij
ogłasza, że przeciwnicy
jego weszii m niebezpieczną
dla stron -

nictwa drogę,

uchwałami poszczegolnych
prowincjonalnych grup, poczem przeprowadza agitację
w moskiewskim komitecie
partji, który
to Aomitet
przyłączenie się do uchw
ał Fetersbur@ odrzuca
14 głosami przeciwko 15, przy
jednym wstrzymującym sig,
Centrum ciężkości dyskusji od
początku stycznia przerzuca
się
z zebrau do pracy, zamiast gwał
townych dyskusji many gwartown
e arg
tykuły, przyczem przez wszystki
e obozy , a także i poszczeg
ólne
jednostłi wysuwane zostają
w sprawie, która jest osią
wielkiego
Sporu, tezy, zasadnicze, Nacz
elne pod tym względem miejsce
zajmują
tezy większości centralnego
Komitetu £artji, czyli inac
zej mówiąc,
Lenina, Znane S9 one w pras
ie sowieckiej pod nazwą
tez dziesięciu,
chociaż właściwie, Oprócz
[0 głównych lsaderow, podp
isało ją jeszcze trzech działaczy drugorzę
dnych,
Fodpisy,
Zinowjew,

pomieszezons

Stalin,

Tomskij,

pod wspomnianemi tezami,

są następujące:

Rudzutak, Kalinin, Kamienie
w,

Pietrow skij, Siergiejew, Lenin /pow
yżsi z centralnego Komitetu
part31/,
Łozowskij, .a także Szmidt
, Milutin i Syperowicz,
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Poza powyższemi
którzy
Lenina,

się

opierają

5 -

dwoma
na

odł mami,

broszurze

tij.zwolennikami

swojego wodza,

i

go,

zwolennikami

trzyma-jącami się tez dziesięciu, występują powoli rozmaite

obozy drugorzędne, Ambi$hy Bucharin, przerzucając się z jednego
obozu uo drugiego, figuruje

w danym sporze początkowo jako jednost-

ka kompromisowe pomiędzy Leninem,
kalnie swoj
zycji,

a Trockim, potem zmienia rady -

‘stanowisko i zbliżony już do syndykalistycznej opo-

ogłasza swoje tezy 16 stycznia, widnieją na пісні: podpisy

następujące; Suchafin,

Łarin, Freobrazenskij,

sieriebriakow, So-

kolnikow, Jakowlew, Jednocześnie utworzoną zostaje nowa grupa,
która się nazywa: demokratyczna centralistyczna,

i która nasuwa

szereg nowych tez o zadańkch nietylko związków zawodowych,

ale i

stronnictwa komunistycznego w przyszłości, Na czsie jej stoi sa-

pronow, pozatem Bubnow, Bogusławskij, Kaminskij, Maksimowski j,
Osinskij i Nafaił, W tym samym czasie ukazuje się jeszcze nowa
grupa, złożona 2 ignatowa, Usieckiego, Korzinowa, Kuranowej, Burcewa i Mastowa; Na własną wreszcie rękę występują: Nogin i kiazanow
Są to wszystko nowe на’ви i nowe herezje,
Odstępstwo ой

sowieckiego ortodoksalizmu ,

bunty przeciwko

Leninowi,

starcie dwuch jednostek, uważanych za wodzów Kosji so-

więckiej,

rozpętagło całą masę rzeczy ukrytych, Fowoli wypływają

na wierzch zjawiska, których się trudno było uprzednio
domyślić ,
a w dyskusji zacietrzewionych działaczy bolszewickich
używane bywają frazesy i stwierdzane bywają prawdy,

których już od part lat

się nie słyszało,
Charakterystyczne jest, że wobec nieegzystowania
prasy prywatnej w kosji i wobec dwuch tykko pism,
organem bezwzględnie oficjalnym rządowym,

z których "Izwiestja" sq
a "Prawda"

organem stron-

nictwa, na Tamach tej samej "rrawdy* wypowiadane
zostają najsprzecz
niejsze zdania z adnotacją пуків, Ze drukowane
one są jako dyskusje
W tej samej więc "rrawdzie* występuje i
grupa szlapnikowa, Grupa ts
nazywa samą siebie grupą opozycji robotnikczej
i rzeczywiście widzimy tam, procs szlapnikowa wielką
ilość przedstawicieli organizacji robotniczych metalurgji, górn
ictwa i budowy maszyn, To już

nie

są

bolszewickie

pseudonimy,

ale

prawdziwe

nSZWiCÏËÈQËÊiÏÊZE

wiskami temi - ludzie, a nawet lud, Nazwa opozycji każszawiskiej
nie jest także fikcją,

obecnie jej słowa znaczą rzeczywiście to,

co wyrażają. I oto w dyskusji dowiadujemy się,
robotnicza egzystowała już dawno,

że ta opozycja

że się z nią liczono i starano

się ją skokietować, Zinowjew w aftykule swoim powiada:

*owarzysz

Szlapnikow i jego najbliżsi przyjaciele topią w morzu zaplata y ch {газе-56%, gubiąc się w sysdykaliźmie, wszystko zdrowe,
co jest w opozycji tobotniczej.
Lenin pozwalając sobie m
na kolegów swoich,

nadzwyczajnie gwartowną napaść

leaderów Centralnego Komitetu, mając za sobą

całe masy zwolenników, - mówiąc o tejże opozycji robotniczej,
przybiera tony zupełnie inne,

*Fodczas kiedy - powiada en - myśmy

potrochu przyciągali do siebie tó,

co jest zdrowego w demokra -

tycznej opozycji tobotniczej, - Bucharin chwyta to,
co jest w
niej niezdrowego",
Do dyskusji rzucają się wszyscy i niema ani jednego
nazwiska фетой lea@erów bolszewickich i drugorze@y ch
działaczy,
ktoreby nie figurowato pou

indywidualnym lub zbiorowym artykułem

w Sprawie związków związkazysk zawodowych, spór
rozpala się йо
tego stopnia,

że szereg ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę z
za-

wartego w nim niebezpieczenstwa,
Sole w artykule swoim o zadaniach partji
w chwili obecnej
powiada, że *w walce o rolę związków zawodowych
ważnem jest nie
t0, co mówią, ponieważ w propozycjach
praktycznie prawle że [пета
różnicy między licznie przedstawionemi
tezami,

Insynuuje

on,

ale,

JaÈŒâwzg ;*

że centrum ciężkości dyskusji leży nie
w zagadnie-

niach dotyczących bezpośredśio. związków
zawodowych,
ukrytą treścią dyskusji ostrzega,
Freobrażenskij umieszcza
koju pod tytułem:

i przed tą

"

także wielki artykuł pełen niepo-

* Jak nie należy dyskutować"; Na
ten sam temat
pisze Mieszczeriakow, maskując się
poa tytułem "Należy rozsze rzyć dyskusję"; Piszą oni: "&e
wyolbrzymianie w kwestji o związkach zawodowych ra niekorzyść
innych bardzo waży ch spraw"
j st

niesłuszną

rzeczą
wróciły

stronnictwa

uwagę

"Ten

spór,

całej

powiada

stronnictwa,
wcisgngr

o

on

olbrzymią

ment wierzy,

z

spoteczenstwa

kierownicze

sfery

proponują, aby

m

jakieś

pod

kłótni

pisze

w

chwili

obecnej

radością

sprewy

inne

"wielki

tytułem:

przestał

już

charskteru wszechsowieckiego,
ilość

od-

komplikacjami;

tej

on,

a habrał

sowieckiej

i

grożące

nie

i

spokojniejsze
vjament

wreszcie

i

bezparty jnych

być

spów."

kwestją

panstwowego,

pracujących",

wrogowie

шеи-19:0 grofgcym kryzysie, ale Dja-

że jest to radość przedwczesna i że zdrowy instynkt

mas pracujących pozwoli panstwu sowieckiemu tylko wzmocnić się na
gruncie wyjaśnienia poszczególnych kwestji,
Lenin jst

jestcze bardziej zaniepojony,

sam spór nazywa on

kryzysem partji i stwierdza,lże "chorobę naszego stronnictwa niewątpliwie postarają się wykorzysta 6 zarówno kapitaliści =ntenty
dla siebie,

jak i eserzy dla urządzania spisków i powstan;" Wzywa

on do postawienia na porządku dziennym ozdrowienia partji i nawet
do powyższego wezwania wkłada trochę temperamentu, który może
przeciwników jego zastraszyć, a który przypomina początek starć
pomiędzy kolegami * z góry" kibespierre *em a vanton'em; "Hal-5237

walczyć, powiada on, z ideowym chaosem i z temi niezdrowemi Inelementami opozycji, które dogadują się do wyrzeczenia
się wszelkiej militarym cji gospodarki, do negacji nietylko systemu

naznaczania, który powszechnie dotychczas był praktykowany,

ale wszelkiej dezygnagji z góry, a więc wogóle roli kierowniczej
stronnictwa w stosunku do mas bezparfy jnych, Należy walczyć

prze

ciwko oligarchom syndykalistycznym, ktorzy zgubią stronnictwo,
jeśli się ono od nich radykalnie nie wyleczy.* A dalej mowiąc o
selekcji projektowanej przez Trockiego dla organów kierowniczych
związków zawodowych, powiada:

" Jeśli gdzie należy przeprowadzić

selekc je / peretriachiwanje"/, to nie w związkach zawodowych,ale
w Centralnym Komitecie stronnictwa; do którego należy Irockij i
Bucharin; 10 są słowa, które należy już brać po.

uwagę, bowiem
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są

one

zupełnie

wyraźnie

zaadresowane,Bucharin
on im

krngbrnym przyjacielompwytyka
stwierdzając
w

jego

lub

ten

insynuuje

przeczyścić
leczyć

i

że

ów

było

działalności

wreszcie

stwo

że

powiedział
dla

elementów

radykalnie;Jest

wiem wszystko

co

jest

siłą

lub

stronnictwa

delikatnie,że
od

omyłki

ich

to

czy

niezdrowych

fizyczną w

bez

zrobił

Oentralny

troszkę

zaczyna

swoim

grosić

żadnej

ceremonji,

głupstwo,że

i

to

owo

państwa szkodliwe

dla

Komitet
należy

straszenie

partji należy
i

stronnictwo,
bez

i

nieco
pań-

egzekutywy,bo-

państwowej organizacji
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bardziej jest zbliżone do îrockiego niż do Menina i niewinni-omega
czemby się skońćżyła walka,gdyby miała kiedykolwiek bądź mieć miejsceą
Gzerezwyczajki stoją całkowicie pod znakiem Trockiegoua należy w tem
mi ejscu zaznaczyć,%e według wiarogodnych danych w.charakterze instruk
torów "Oze=ka" pojechało ostatnio do Mushy ‘5 agentów ze Scottlanimułu,—ale lenin ma ólbrzymie wpływy,dlatego wszyscy jego koledzy
boją się go,Trockij parokrotnie zabiera głos,aby si.? tromaczyć;W jego
artykułach nie

widzimy już tego gwałtownego tombu? ktćry pozwolił

sobie parokrotnie w dyskusji,przeciwnie— jeden z nich umieszczony pod
tytułem "Ва różnice

zaśli,ale poco ta platanina"4W artykule tym opisu-

je jak bardzo skrzywdzony był przez większość kolegów z Komitetu Gentralnego i tłomaczy się jak dalece niesłuszne

są zarzuty &enina,że

to on całą niebezpieczną dyskusję rozpętał,;NaSstępnie sumituje się,że
przeciwnie,zabrał głos wskutek uprzedniego rozpętania się dyskusji,
i że wysunięte przez niego tezy miały na celu walkę z grożącym syndykalizmem,W artykule tym znajdujemy frazes następujący:"Wielu powaznych pracowników partyjnych utrzymuje,że ważnym jest riietyle zorjentowania

sig w sprawis whagciwej roli swigzk6w zawodokawych

także w tem,dlaczego

w produkcj

właśnie związki zawodowe tak wspaniale rozkwi-

tają i tazw, opozycja robotnicza,—”ile dowiedzenie się i zgłębieńie
zagadnienia podskirnego/Podnogomma/„koo,kiedy i z kim mię godził

się

w Oentralnym Komitecie i w jaki sposób narodził się spór,który ogarnia całokształ$ partjig'PozŚolił więc tylko on sobie na insynuacje o

egzystencji jakichó kwestj$ ukrytych/podskórnych/;Poza tem żali się
on,że większość Qantralnego Komitetu postawiła dyskusję prowadzoną
przeciwko niemu odrazu na niesłychanie gwałtownym gruncie ,i de w use

sg
batach w
le,Poza

Retersburskim Komktecie
tem,jest

to

Érawie równie

prawie

zostary

tłomaczenie

skromnie tłomaczy

ufyte

wpro-i

kije;Tylko

ty-

sig

się i Bucharin w Odpowiedzi na

nadzwyczajnie gwałtowna i nie przebżerające w wyrazach napaści Lenina;

Stara się odrzucić oskarżenie

o syndykalizm i kończy artykuł swój w
sposób następujący:"Nie należy znajdywać strasznych rozbieżności tam

gdzie ich niema wcale, i nie należy się

gniewać dRatego,że to prze-

szkadza talko r zeczowemu omówieniu kwestji;*
Gałkowicie inny jest już toi Szlapnikowa,widać w nim jus bezce-

remonjalność nowo nadchodzącej siły i nawet gdyby się nie czytało nazwisk i organizacji podpisanych pod jego tezami i gdyby się bagatelizowało opozycję robotniczą,to samo przyjęcia przez niego tonu manifestowałoby,że mamy tu do czyń enia z czemś silnie jszem,niż poszczególni leaàerzy drobnych frakcji bolsgfvickiej centrali ;
Bliski do Szlapnikowa,choć naelżący właściwie do grupy Висћатје .
na {arm,îlmisszcza w "Prawdzie" 26 stycznia artykułopolemiczny i of
mieszający Lenina od początku do końća,Tytuł artykutu brzmi:"Préba
podrgosnika humorystycznego"*,Dalej umieszczona jest cytata jednego
z artykułów Leninax'ţto wierzy na săowoyten jest beznadziejnym
idjotq" Autor powołującś się na Leningmaje do zrozumienia,że ponieważ

nis

jest idjotą więc mu nie wierzy,a przystępując do analizy zarzuca~

nej przez lienina jego demagogji powiada,że aby ją przestudjować
należy wziąć przykład demagogii jakie jś najczystszej i dlatego,dając
pierwszeństwo mistrzowi przed czeladnikami wybiera fejleton samego
Lenina,poczem zaczyna rozpatrywać poszczególne metody
demagogiczne,a
więc metodę ogłuśzania,oślepiania,wypieraxi a się samego
siebie i u-

miejętaago maskowania się;"Słabą stroną metody maskowania
się jest
konieczność samego wykańczania detalów,co przy olbvzymivfuraku

czasu

niezawsze jest możliwe dla działaczy m rtyjnych;"
Najrozumniejsze z tego,co powiedziane zostało
w toku całej dyskMsji jest cytata
jest srebrem,a milczenie złotem" ;Znaeę
czy to/zammcoinozna coś robić,:ale się o tem

nie krzyczy,

Zacytowane fragmenty są niebywałą dotychczas napaścią
na auto-

rytet Menina i są doskonałym przycznykiem do
stawiania djagnozy w
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с 3 а&В.

rozwijającego
początkowa

się

pomiędzy

procestu
frockim

i

Tomskim

o

kompeten-

związków zawodowych staje się ledwie już widoczną w rosnącej

dookoła niej lawinie,1 tak nowa fala rozwijającego się ruchu przynosi dotychczas nieuświadomionemu czytelnikowi wiadomości,rozumie
się już nie o związkach zawodowych,ale o stanie rzeczy i stşnic

umysłu w Rosji Sowieckiej,
W fejletonie swoim o kryzysie stronnictwa Lenin powiada co
nastęyujez'lćwiąc o dyskusji trzeciego gähnia,muszç poprawić jedng moją oiyłkę,a mianowicie

ș

robotnicze,ale robotniczo chłppskie,na co Bucharin
zapytujgc krzyknat:jakiel-jezas w odpowiedzi powoł&kem się na tylko co zakończony 8 zjazd sowietów,0zytając teraz sprawozdanie z
dyskusji,widząc,że nie miałem recji,ale miał ją Bucharim,ja powinienem był powiedziedipaństwo robotnicze jest abstrakcją,w praktyce zaś mamy robotniczé państwo,mające tę osobliwość,że większość

w niem stanowią nie robotnicy,ale włościanie i tę żakże,że jest
to państwo robotnicze z biurokratycznem skrzywieni em";
W cytowanym frazesie po raz pierwszy w dyskusji o swigzkach za»
wodowych

zdaje sig prze&lizgiwad zagadri enie chłopskie,po raz dru-

gi moment ten spotykamy w artykule pani Kołłątaj,kt6ra całkowicie
staje po stronie opozycji robotniczej i która najszczerzej,a może
wprost może najmniej dyskretnie sprawę traktuje:"*na tem między innemi polega nieszczęęgde - powiada autorka - że Kiasowe organizacje
robotnicze proponują zrastanie się z swganami

pahstwowemiggäzie kie

rownictwo jest nie w rgkach robotnikéw i nis w rękach komunistów,
ale w miarę komplikowania się zadań technicznych i wzmocenieni a
się żądań drobnych właścicieli - wrościan,wysuwa się poza sferę
$ proletarjacko-komunistyczną oddziaływania,ŻZarzuty róbione obecnemu
зуфетомі nabierają już tutaj całkowicie nowego charakterugNietylko
więc jest to walka pokrzywdazomych dołów komunistycznych przeciwko
panującej

oligarchji,nietyiko sq to pretensje zapoznanych związków

zawodowych,ale jest to zarzut robiony kierownictwu państwowemu przez

całokształt masy robotniczej,zarzut,że państwo jako takie
nie jest
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robotniozej‚kt‘ra

jeśli nie nauczyła się jeszcze czytać i pimó,to w krzyżowej agitacji
reﬁolucji prawie że nauczyła się myśloś,a kto wie,czy sytuacja nie
pozwoli wkrótce na takie czy inne zabranie głosu - i strony drugiej
która ani czytać ani pisać,ani może i myśeleć

jeszcze nie potrafi,

a która stanowi znaczną większość,prawie całość ludności rosyjskiej;
Jeszcze nie wiem,co o tem wszyskkiem powie chłopstwo,jeszcze bolszewicka cenzura prasowa,czerwona armja i czerezwyczajka nie pozwalają
na to,aby głos organizacji włościańskich wydostał się na powierzchnię fali,ale wzmocniona równowaga życia kaństwowego Rosji każą nam i
z tej strony oczekiwać howych możliwości,tembardziej,że praca zamierzona dla podniesienia stanu rolnictwa wysuwa w chwili obecnej na
plan w nowy i baruziej intensywny sposób tworzenie arganizacji wiejs
kich,W tej chwili ta zmiana jest jeszcze poza naszym horyzontem,To
co

:mozemy dziś uważać za akrystalizowań e jest to rozbiccentrali

komunistycznej na poszczególne frakcje,koncentrowania się prawowiernych bolszewików przy lieninie,utworzenie się skrzydła najbardzi;1
centralistycznego i terorystycznego z frockim na czele i skrzydła
przeciwległego,którego skala coraz to się rozszerza i na gruncie którego coraz to inne wypływają personalja i masy,to jest skrzydła produkującej demokracji i robotniczej opozycjię0 opozycji tej pani Kołłątaj mówi co

spotyka się towarzysza 2 party jny ch

szezy tow, plerwszym jngo)pytaniam

jestijakie podtrzymujacie

tezy;

Trockiego?Zinowjewa?czy Bucharina?0 opézycji robotniczej ani słowa,
Jest to jakby wielkość niezastugujqca na uwagę,ale skoro tylko trafi
do masy stanowiącej podstawę życia partyjnego,bądź;;Żwodowego,to
kwestja przedstawia się zupełnie inaczeją-Gzy jesteście za naszą opozycją,czy też przeciw-ko nieją0 rozmaitych odcieniach takiego czy
innego stanowiska wcale się nie mówiaNamiętności rozpalają się tylko

wówczas,kiedy sprawa dotyka opozycji robotnieze)sis
; ;;

elfe
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wojen,«l. jeśli masa

się
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z

drogę

nimigfak

farszywą,kie-

było

przez

cze:

się aktywną, zaczyna namiętnie

bronić swoich klasowych interesów,wtedy koniecznem jest wysłuchanie
jej głrosu,„Wówczas partja musi mniej zaufania pokładać na praktyce
starych polityków,:a więcej wsłuchiwać się w zdrowy głos mas robotniczych,
Czego żąda opozycja robotnicza?0hce ona przejść йо
nego inicjatywy udziału w zarządzaniu sprawami gospodarczemi kraju,

Proponuje ona organizacji zarządu gospodarczego,opartej na organ e
związkach zaw
Poz
sto
na
skù-

%Œﬁﬁäæÿîäiﬁﬁääâäuﬁîänîgednœzenlﬂwybih

realności organów administracy jnych i kontroli związków przy wyznaczaniu osób na kierownictwo stanowiska w administracji;"
Analizując te dezyderaty pani Kołłątaj twierdzi,że niema w nich
nic niebezpiecznego, że j'est to stanowisko jedynie słuszne i mające
w sobie "nie biurokratezno=sowiecki ,al e rewolucyjno—bo].szewicki duch
komuni zma" ,
Obecne państwo kpsji Sowieckiej jest" państwem robotniczem,w
którym większość stanowi ludność włościańska ze zboczeniem biurokratycznem, "
Wszystkie

te charakterystyki,dawane obecnemu ustrojowi gaństwa

Sowiecki ego nie są jeszcze ścisłe i raczej obchodzą dookoła kwestję
zasadniczą, tak samo, jak w czasie siódmego zjazdu sowie tów podniesio
ne i rozpalające uczestników,choć może mniej namiętne,niż obecne
kwestje,toczyła się dookoła zagadnienia centralnego,starając
się go
bezpóśrednio nie dotknąć;/est to maze nieco paradoksalne,że
wczesny
a więc w grudniu 1919 r, rﬁîxælﬁapomiçdzy

i freakin odbywał

się pod znakiem centralizmu/i decentralizmu Trockiego,;Ta
nomenklatura
nie

powinna nikogo wprowadzać w błąd,Decentralizm Trockiego
polegał

na tem,że chciał on organizacji cert ralnejyztozonej
z działaczy partyjnych,opierającej się na centralnym Komitecie
Stronnictwa i skrgpewanej pewnemi koniecznościami doktrynalnemi,frazeologicznemi
i demagogicznemi,Przeciwstawić organ bardziej podatny
do dyktatury nawet
jednej osoby,a organami takiemi już wówc
zas zdawały się być Sowiety,
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stara
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дужд

tury organitacji sowieckiej i stronnictwa komunistycznego,
Pozostawiamy otwartą kwestję,która ze stron w chwili rozgrywa"
nia się decydujących wypadków rzeczywiśćie

włoą/ciaństwo za sobą

pociągnie,zwłaszcza zważywszy,że związek chłopa rosyjskiego z żydog
kimi terorystami,opzrtymi o chińskie bagnety jast rzeczą nienatural+
na,Otwartą jest także kwestja,Medy dana walka się rozegra,czy będzid
my świadkami zaostrzenia sytuacji podczas tygodnia związków zawodowych od 15 lutego do 25 lutego,czy też nastąpi ona w czasie zjazdu
stronnictwa w marcu,czy też dopiero po ukształtowaniu sig konfiguracji sił na zjeździe stronnictwa,a może nawet po nowej próbie jakiejś agresywnej polityki na wiosnę,
Możemy tylko stwierdzić raz jeszcze,że w listopadzie i
grudniu

roku 1920 odpływ réwolucji rosyjskiej już się roppoczął,
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W czasie 8-go Zjazdu Sowietów Lenin

4% ) ate
ройіеёяіаі, &e można

już zauważyć trzy okresy egzystencji so'ìgkìej organizacji.
Przyczem twierdził, że dwa z tych okresów już się zakończyły
a trzeci rozpoczął; się właśnie przez 8 zjazd. Zasady tego po
działu oparte były zbyt wyłącznie na doktrynach, ażeby do
nich przypisywać realne znaczenie, ale sam podział możemy,
& może i nawet musimy przyjąć.
Pierwszy okres Sowietów, a więc okres od rewolucji paź dziemikowej aż do Brzeskiego pokoju był okresem destrukcyjnym, znamionowało go niszczenie resztek dawnego ustroju, ar~ mji, absolutna decentralizacja, а właściwie nawet desorganizacja władz. Drugi okres był konstrukcyjnym; był to okres

3

formowania prze-z Trockiego czerwonej armji, powolnej zamiany instytucji wyborczych

przez t.zw.'nazwaczencew", odsuma-

nie na drugi plan Sowietów prowîncjonÀln‘ych przez komisarzy і
naznaczànych z Centrali. Byt to okres największej koncentracji wladzy w rękach kilkünastu os6b, stanowigeych Radę Ко 23
misarzy Ludowych. Okres ten dziś możemy uważać za zakoﬁczoﬁy
i trzeci, który się rozpoczyna, posiada już zupełnie inne
znamiona charakteryst уезде;
Już przed zjazdem mówicmo dużo o opozycji, którś może
się na nim wyłonić, aleopozycję tę ujawniono, jako дтп-тре t.
zw."lewych bolszewików", których oicem duchowym bx% w swoim
czasie Bucharin, a którzy wybitnych jednostek w swojem
nie mieli właściwie wóale. 0 dzieciństwie t.zw."lewego bol szewizm" Lenin już w swoim czasie napisał był Eroszurę. Bu-

charin кіз, którego de opozycji skłaniały właściwie ambicje
osobiste

i rywalizacja z Leninem, wycofał się dość szybko z

tego ruchu. Za opozycja na zjeździć przedstawiła się wyją tkowo słabo, idąć jednocześnie za hasłami bardzo rądykalneńi
$

3

a więc za odrziceniem wszelkiego kompromisu z państwami bur-

iuazyinemi, walką do końca, zaniechaniem udzielania koncesj _
niezawieraniem t rektatów pokojowych i za kontynuowaniem akcji,
militarnej w wielkim stylu. Grupa lewych bolszewików nie під-

i Osinskij - sa to jedyne nazwiska, które z to

hak __-_.~

une
"~

dadzą

się

zacytować,

20.

3

i

-

płzycz em są to figury zupełnie drugorze-

dne i o charakterze prowincjonalnym. Z "lewą opozycją" zała twiono się właściwie jeszcze prze d zjazàem na posiedzéniu fre
kcji bolszewickiej przedstawicieli na zjazd, na którem to posiedzeniu postanowi ono sgréwy spome pomiędzy poszczególnymi
leaderami bo lszewizmu odłożyć do 10 zjazdu рації, pocz atko=
wo proj&towaneg na lity, ostatnio zag odlozonego na mane?»

1921 r. Zrobiom to „nie ze strechu przed tą opozycją, ale raczej ze wględu na to./żeby nawet odrębnyc taré wewnętrznych

nie wywlekać na forum, gdzie raz rozpoczęta wałka mogłaby się
potem przenieBć na zupełnie inne dziedziny i gzieby opozycja,
początkowo prowadzona przez nieliczną grupę lewych bolszewi ków, mogła być potem podchwyconą i mogiaby przybrać znaczniej
sze, powaźniejsze rozmiary, jako opozycja już zupełnie innego
Gharakteru,- a więc opozycja mas przeciw centrali. Ten drugi
rodzaj opozÿcji, choć się o nim w pismach bolszewickich nic

właściwie nie pisało, egzystuje także już oddawna; psycholo -gicznym podkładeg dla niej było niezadowolenie drobnych działaczy bolszewickich, sgbwmbwane zbytniem samowładztwem kliki
panującej, wysoką stopą życia groma komisarzy ludowych, ich
ni edemokratyzmem .i całym szeregiem ruchów taktycznych, które
uzasadnienie ideowego wobec

stronnictwa komisarze nie dawali,

a które wyglądały dla osób i gron mniej wtajemniczonych na
zwyczajne wyprzedawanie komuniśtycznegi ideału. Do takich kro
ków należą między innymi i koncesje. Lenin w jednej

ze swo ich +

mów na 8 zjeśdzie cytował słowa chłopa, mówiącego, że włoś ciaństwo rosyjskie gotowe jest głodować jeszcze przez dwa leta, 'byieby ojczyzna nie była wyprzedawena na koncesje.- Tyler

o podkładzie psychologicznycm. Ruch ten taktycznie był ~розе. - cząny z grupą trześwych działaczy t.zw. demokratów, koncentru
jących się przy Radzie Naczélnei Indowego Gospodarstws./Sownarchoz/. Przy rozpatrywaniu problematów ekonowicznychjawet
najbardźiej zaciekli doktrynerzy mmszeni byli liczyć się z
realnymi warunkami i wyrobić w sobie tendencję do realnej po-
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Milutin

cudzoziemcy z

od dawRady

dogadzaia im trzecia Mię-

dzynarodówka, kosztująca Rosję drogo, a złożona przewaźnie z szumowin całej kuli ziemskiej, Mieli Trockiemu oni za złe, kampanię
polskąg tak fatalnie zakończoną; a kosztującą Rosję dużo pod wzglę
dem materjału ludzkiego i za sobów ekonomicznych. Nie widzieli oni
także głębszego dla Rosji interesu w olbrzymich pl gach wschod=
nich, prowadzonych w Turki estanie przez Frunzego, a, r eferowanych
w Moskwie przez Sokolnikowa, który przed zjazdem, do Moskwy przyjechał.
reszcie cały ten ruch, oparty na

pewnej trzezwiejszej pracy

i kierowany dążenićm mas, pomimo wszystko, do wzmożenia dobrobytu,
wiąże się ściśle ze związkami profesjonalnymi / zawodowymi/,które
choć odegrały w ruchu komunistycznym

rolę, .byly j einak

traktowane po macoszemu przez centralne organy władz, pozbawiane
sibsydjów i ignorowane przy rządach. Byle jska prowincjonalna
"czrezwyczajka" otrzymywała wiéksze'subsydj a od centrali związków

żeyioćowycb.
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Rozpoczęcie zatem 8-go zjazdu od zagadnień ekonomicznych i
prowadzenie go całkowicie pod powyższym znakiem da się umoty=
wować nietylko koniecznościami życia rosyjskiego., ale także, a mc;że i przedewszystkiem, stanowiskiem danych grup i mas, obejmującył
właściwie całą prowincję. Na to, ażeby ruch ten zkanalizować i ni e
doprowadzić do jakichś nieobliczalnych załamów, leaderzy Centrelnego Komitetu partji skłonili Zinowjewa, który ze względu na kierownicze stanowisko w 3-j międzynarodówce trzymał się trochę na i

uboczu i często taktycznie zmuszony był zajmować stanowisko opozycyjne, do wzięcia w nim udziału i do prowadzenia go w sposób
bardziej łagodny i chroniący Radę Komisarzy Ludowych o d gwaltownych, natychmiastowych zmian i przewrotów. Stąd pochodzi dwuznacz-

ne stanowisko Zinowjewa na zjeździe. Ha tem też opierają się теzultat y пја 201, które są z natury rzeczy kompromisem, opartym na
tem, że Lenin potrafił a priori sdyskont omaé siłę grożących nie
b ezpi ec zeistw .

-

jak
tów

już

буХо

postanowił

4 -

шзрошиі спе,

. drobne

sprawy

zjazd

7

sp

frakcji

sporne,

»

a

przed

więc

w

zjazdem

иpierwszym

Sowierzędzie

załatwienie kwestji levicy bolszewizmu, odłożonych do zjazdu
part yjnego. Dale; expose Lenina w sprawach mlędzynarodoweg ро-1
lityki było krotkle i umyélaie nie pozostawiszo członkom zj аши.
czasu ani możności do przeprowadzenia nad nim dyskusji, poni #.
waż po krótkim wstępie politycznym Lenin z punktu przeszedł dz;
zag sdni ef ekonomicznych i rozwiązał przed zjazdem olbrzymie
$
+
projekty prac w tej dziedzinie. Przebieg 2) azdu mist jug charak

ter normalny i nie zawierał żadnych niespodzianek. Napróżno So- ,
kolnikow czekal w Moskwi e na omawi mie kwestji wschodnich, a
Rade , który wyjechał jug do Turkiestanu,

alarmujgee

depcsze. Ostrośni dyktatorzy utrzymali się całkowicie w tonie

з

zgóry uplanowanym, i potrafili spokojnie zrobić koncesce, do

--

których byli zmuszeni. Koncesje te stanowią jedną z głównych

&

cech char akt erystycznjch zjazdu i są wstępem do tej nowej ере—„„

ki - do trzeciego okresu władzy sowiecki ej, o którym трешње}:
Lenin, a który w rzeczywistości może nieco inaczej będzie wyg

lądeł, niżby sobie tego ten sam Lenin życzył. Na skutek zjazdu,—ą;
centrum ciężkości Rosji Sowieckiej przeniosło sie do z szadni eń
gkonomicznych, a więc przez to samo do centralnej instytucji ek
konomicznej, t.j. do Smnamozu i do pracujących w nim ludai,2

Rykowem na czele. W mauruscgl, udzielonej Pres ydjun …entralnegor
Komitetu Wykonawczego,

władza Rady Komlsatzy ludowych została

znacznie skrępowana. W samym person alnym składzie Centr al n eg o
Komitetu zasziy bardzo powakne zmiany. Z rezultatów, ogłoszo=
nych w pismach podkreślić ńaleś y, że cały szereg wybitnych
działaczy bolszewickich nie został wybrany do komitetu i sma -

lest się tylko w liczbie kandydatów. Do takich osób zaliczyć
należy: Stekłowa, Joffego, Unszlichta; Stuczke, Marchlewskiego

Daniszéwskiego i Erylenko. Nawet kændydatem nie zostat Haneck
Są to gierwsze ofiary czasu. Zwrócić przytem należy uwagę na to

а

wchodzi obecni e tylko 1 2yd,t.j. Kam enie, którego wygqtkowal
't$ga głowa stawia go ponad poziom jego kolegów. Dmglm или;

rezultatem Zjazdu, obok przesunięcia się centrum alęzkoscl
do zagadni @i ekonomicznych - jest początek eliminowania cu-

dzoziemców i nadenia ruchowi bolszewickiomu Rosji Sowieckiej

jeszcze bardziej narodowych, rosyjskich cech. Proces powyż
szy musi w następstwie swojem doprowadzić do osłabieie, a może nawet do zniesienia ”czrezwyczugek" Z wiedomości ров і а.

danych, już możemy wnosić, że Komisje nadzvuczagne dz:.a.ła3ą'_

pra ewatnie i to że zdwojonem októcieństwem na terenie Ukra
iny, Be natomiast w Rosji tracą one na walorze, że rzadsze
już są tam załogi chińskie, albo flokéne 2 mieda narodowye
komunistów, że przytem na prowincji rosyjskiej władza z po=
-
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więc
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nych. На tem pollega trzecia zmiena, którą podkreślić nalezyiæ

Zarówno na samyym'zgezdz‘l 6, jako tek i podczag zebrań, które
mi al y miejsce. ﬁodczas zjazdu nastąpił szereg urotes'ććw pra

ciwko t. zw.");xąznaczcncom t.j.osobom, mianowanym z góry, do
*nącym się nat oni ast )owrocenlî do zasady wybieralności
pod znakiem demo…ratyzmu. Same hasło demokratyzmu Бошњак;

urzrnltlelnostl" że mi ejsce "prmuzäenga" powmno zająć *
"ubi ezdlenge”. Te tezy wypowiedziane zo st а] jako finał w :
ostr ej dyskusjl раннему Trokkim, a Zinowjewym w sprawie.
związków zawodowych. Frazes końcowy Lenina w tej dyskusji
brzmi, jak następug ві ”KonczeÆeasumując wszystko wypowie
dai ane, vuunzii имаше, że . prekt yo zni e tezy towarzysza Тхов=
es
klego są, olbrzymlm błędem, t eoretyczni e Lag przedmawmg

one kłyśy błąd jeszcze wlşkszy" Rozumie się, żenie cho
tutaj o walkę „próstiżu jednostki, ale o dra systemy, z któ.

rych дешев, bronlony przez Trockiego, jest już systemem
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rozwoju
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nieco

Może przedwcześnie
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do

mas,

,al'bo też

że pokrzywdzone związki. zawodowe odzyskują ultrason? an sc 2e nie, ma się jednak ku temu, a przytoczyć należy z mowy Zinowj awa, że cytowane związki zawo d ave posiadają 7 milj.czionkéw,
na których wypada komunistów tylko 700 tys.t.zn.10% według
cyfry oficjalnej, gochodvzącej ze śródel komunistycznych, a
więc prawdopodobnie jeszcze przesadzonej . Jeśli zatem, reasu:
mując powyksze, możemy przypuszczać, że )rzechod
zmmy pod

ta » oauym
znak zagadnień gospodarczych, pypeciwstawienia siq "orr

czajkom",

eliminowania cudzoziemców i unarodowieni
a ruchu

sowiecki ego, wzmożenia na wpływach i znac
zeniu domokr acji
sowieckiej, w której niechybnie Rykow odeg
rywać

задате rolę

pierwszorzędną, i wreszcie poparcia teo
nowegó ruchu przez
związki затофоте, właściwie ni ekomunistyczne,
to moż any wzglę
dnie śmiało rzypuszczać, $6 m ient o dpitywu w rewo
lucji т ову ј .
sklej z punktu widzenia historycznego już
nastąpił. Z punktu .
widzenia historycznego - tak, może jednak
nieco inaczej nale,

narazi
&у jessezeéprame roz,;pafywgó z punktu
widzenia ściśle poli~
tycznego .. Osoby ,w Rosji panujące, i sfe
ry miarodajne mają
jeszcze pomimo wszystko zbyt wielkie
resursa, są one zbyt pos
zbawione kontroli, zbyt dobrze zorg niz
owane, пев диспаше wo
awanturniczą :politykę mlęazynwodową,
a wreszcie związane z - з

ixiteriesami czerwonej armji i partji woj
skowej, żeby przypusz—L.
czać było można, że ich, i właśnie ich
polityka przestała być
już dziś czynnikiem pierwszorzędnej wagi
. To, co nazywam y
artją wojskową, niema nie wspólnego z
wyższymi wojskowymi

grono młodych komuni: stózw, zaj: muj. ących
stenowiska naczelne w у
armji, do tych stanowisk naczelnych, prz
ywiązanych i wiążą --

cych wwoją

karjerę

osobistą

z

dalszą

wojną

na jskimkolwiek

bądź froncie. Frontem takim moż erbyć ewentualnie bliski,
daleki, a graj prawdopodobnie #xkakiż średni wschód.
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Chociaż

bowiem bolszewicy afiszują się ze swymi bligkimi stosunka- mi a Kemalem Paszą, choć т

е роскгова ја, ) K. da- ‘;]

lecc liuanie representowane пуху па йьейатіє nepupliki so- .
wieckie Aservejusanu i A#m@ji, choć, и атистеј вугату,вртаwe пидар Walekiego

i związane Z nim probleme, y

3

japońsko-amerykańskie zajmują stare masę miejsce w nrasie sowieckiej, zdaje się, 86 фегецощ парозгоніє) парозговів)
у
zagraniczną pori.ykQ SoWwievtow obcrnousgeym, jest w tej chwili Wschód średni, a więc Turkiestan, Chiwa, Buchara, Auga- nistan, Persja i zrewolucjonizowane Indje. W ocenie zjawisk
na Dalekim Wschodzie nie trzeba uciekać się do śródeł poufbych w tej dziedzinie. Ton prasy sowieckiej i Wysuwanie tew.).
и
:
zy wystarczajàéupelnùécl. Jest rzeczą jasną, że Republika Dalekiego Wschodu, która zresztą wysłała swoich przedstawicieli na: 8 zjazd, jest tylko bolszewicką filją, której p_o—îì—
zorne

da się wytłomaczyć względami taktyczne-=

i głodzie, są kierodane przez Moskwę, że wreszcie koncesje
na Kamczatce są Буше częścią pewnego większeg
planu. Gharaktebystycznym jest ton prasy niemieckiej, kome
tujący wyrzucenie Martensa ze Stanów Z;j einoczon ych . Zarówn
we wszystkich artykułach, jak i przem

ieniech znaleźć mo

żemy wyrazy p ета-0501, że рошёто tego Riepreyjazneso aktu,
stosunki faktyczne pomiędzy Stanami Zjednoczonemi, a Ho'sjéţ
-

się ukłalają i że. oba państwa jednskowo są zainteresowan
w zaszachowaniu Japońji, zarówno na Azjatyckim

kontyheﬁc}e

] & па Oceanie Spokojnym. H‘ie posiadany ani je dnej стай
nej odezwy z tego powodu, przeciwnie, prasa bolszewicka
twierdzi, "że pod względem stosunku йо Rosji Sowieckiej r

publikani e

stoja о саке niebo wyżej od demokratów, i że,

- _?

wbrew utartej w Europie Zachodniej ppinji, Wilson był nie
pomocą, ale przeszkodą w ułoś«iu się stosunków sowieckoamerykańskich. W tej dziedzinie może słusznie będzie виго-

>

cić uwagę na wpływy Niemiec w zagranicznej polityce Sowie~
tów. Zdaje się tu odbij ać plan porozumienia niemiecko—rosÿj':
sko - anaełgflzaśskiego, skierowany przeciw Anglji i Japoiji,
na pi erwszem j. ednuak miejscu - przeciw Anglji. Anglo-fobja :“
jest nietylko cechą polityczną sfer рапијасусћ у Rosji, ale w wielu w padkach i cechą osobistą światopoglądu politycz-

nego tych ludzi. Dlatego też akcja
J na Wschodzie Srodkowym ,
j ko najbardzi e] Anglji zagrażająca i prz edstawiająca pole największego dla anti-angielskiego `зюл’ваёц, je st dla ni ch
najbardziej interesującą. Pomimo pokojowego usposobieia

-

nowych ludzi i zabierających głos mas, nie jest wykluczone„
a nawet jest mocno prardopodobne, że wielka awantura bolczewicka na Środkowym Wschodzie będzie na wiosne ni sl a meysce. Swiadeza o tem choćby wyżej. eyt oran y wyj azd ﬁadkamhoé

z drugiej
649 ) stron

j eden z teorety7ków ekonomicznej nyśli bol~
2
szewickiej, członek Delegacji Pokojowej, polski śyd, Rozen

blatt, zaręcza, że się o tej akcji poważnie nie myśli. Należy jelnak głos jego traktować, jako głos czynników skono= - |
micznych, a więc jeszcze dotychczas nie posiadających tej
władzy, do której dążą. 0 ile jednak awanturniczość dotych—
czasowych władców Rosji znaleźć sobie może pole działania.
w najblikézych miesiącach w Persji i Afgenistanie, o tyle

_

trudno jest dopatrzyć się zamierów podobnych w stosunku do zachodu, a więc w pierwszym rzędzie do Polski. Wiadomości
alarmistyczne ; Przy
preywiesione Eprzez łotewskiego
є »posła w Mosk*;
wie, Wesmana, muszą być traktowene z pewnymi zastrze&mi mi,
Rozumie się, gdyby w chwili obecnej Polska zerwała rokowa=
nia, albo przynajmniej, gdyby zerwanie rokowań łatwo dało

фы
się umotywować przez nieublacane stanowi sko Delegacji Polskiej, można byłoby spodziewać się wykrzesania w Rosji pow-
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w

pewną

będzie

niekon-

umiarkowane,

bez żadnej przesa-

dy, jeśli będziemy mgifestować pewną pod tym względem dobrą
wolę, a może nawet skłonność pewną do pośpiechu w zawarciu

|

traktatu definityx'rńego, daă mie do wojny z Polska, z Rosyjskiéă
inicjatywy zdawałoły się rzeczą wykluczćną.
Nastrój paniczny, który ze sobą We sman do Rygi przywiózł
a który bezwarunkowo mieć będzie duży wpływ na czynniki łotewskie, może być przez nas należycie wykorzystany w naszej
polityce Związku Bałtyckiego. Same jednak jego informacje
przyjmować naley z tem samen zastrzeżeniem, z jakiem traktuje się analogiczne wiadomości, pochodzące z Zachodu. Jest
to z jednej

strony świadomą prowokacją, dążącą do przeciw-

stawienia Polski sowieckienu nicb ezg'i eczeńsiwu, z drugiej zaś nerwowa słabość, która każe

bleuffom sowi eckim

wierzyć. Byłoby dla ns rzeczą pierwszorzędnej wagi, ażeby
następny okres jeszcze awanturniczej polityki sowietów przedtem, nim rozpoczęte przez zjazd 8-у zmiany nabiorą charakteru definit ywnego, prowadzony był przeciw całemu światu, a
nietylko przeciw nam, pod znakiem 3-j Międzynarodówki, nie
228 pod znakiem wojny polsko-rosyjskiej, pod hasłami dla

fugă; obojętnemi, nie zaś pod popularneni hasłami antypolski eni. Jest dla nas. rzeczą ważmą, ażeby przy dalszych kom:
plikacjach pomiędzy światem kulturglnym i Moskwą, Polska nie
była napadniętym sąsiadem, wzywającym pomocy, ~ale raczej
możliwym obrońcą, którego pomocy sig wz wa. Dlatego akcja
bolszewicka na Środkowym Wschodzie może mieć dla nas duże
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każdym

jeszcze cały szereg żądań,które

przeciwhej żadnego interesu,

które strona przeciwna nie otrzymuje

za

żadnego ekwiwalentu,a któ-

re do traktatu polsko-bolszwickiego musimy wkluczyć,
szy,

tego

finalizowaniu

stosunku polsko-rosyjskiego

normalnych

rolskg

pomiędzy

zważyw =

inne rządy w nosji będą pod tym względem dla

że

żądań naszych jeszcze mniej przychylne i do ich spełnienia mniej
podatne, gdyby nawet wszelkie klauzule

polityczne dały się wzglę-

dnie atwo uzgodnić, Yen jednak czyhnik, niedający się usunąć,
powoduje opóźnienie podpisania traktaţu i wymag
możności narzucenia swoich żądań przeciwnikowi,

od rolski,dla
măzwyczajnego

hartu i stanowczości, z jednej strony jest dla nas rzeczą pierwszorzędnej wagi, ażeby zachód uważał,
jest rzeczą zdecydowaną,
nem,

że pokój rosyjsko-polski

z drugiej jednak strony jest koniecz-

żeby nosja liczyła się ze wzmocniongm stanowiskiem Folski

ma Zgchodzie,

z chęcią mocarstw zachodnich wciągnięcja Polski

do &keji antirosyjskiej i z koniecznością porobienia szeregu
ustępstw natury ekonomicznej, które w dość trudnym momencie
ковј1 ręge na zachodzie rozwiążą, Mamy tutaj do czynienia z całym szeregiem faktorów psychologicznych i pod tym względem jednolitość naszej polityki i jej stanowczość przedstawiają wagę
pierwszorzędną,
12/ I-21;
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tralnym,fesdynującym uwagę całej Rosji komunistyczne j,przypisać
4@ należy temu,że poza stanowiskiem йо związków zawodowych kryja
do zagadnxeń polityki sowieckiej
uu edua vene
ales , 0v con ins c jn
“I
rito

się* pewien odrębny stosunsk

wo gl o ,

piotrogrodzka dężyła do całkowitego wyklarowania sytuacji i‘wyéwţetlenia zapatrywania partji,gdy zaproponowata wybory i; X
zjazd

według platformy w

sprawią aw. pam.

Różnica zdań w sprawie zwięzków zawodowych nie jast zjawiskiem nowym w łonie partji komunistycznej.Już podczas IX zjazdu partji i III zjazdu zwiĄzkćw zawodowych (w kwietniu roku ubiegsię wyraźnie trzy kierunki: Trockiego ,który traktował związki zawodowe jako przeżytek,zbytacz£y przy ustroju komunistycznym i całkowitę nadzieję pokładał w militaryzacji pracy,
Szlapnikowa(do niego należeż wówczas również Łarin),który żądał
oddania w ręce związków zawodowych kierownictwa produkcję,i Leniżedający utrzymania zwiążków zawodowych,lacz pod kontrolę
znalazł swój wyraz w uch-

pàrtjì.Ten osłatni kierunek zwyciężył i

wale IX zjazdu pertji,który ustanawia w każdym zwięzku zawodowym
frakcję komunistyczną ,kierującę "ideową pracę związku" i

godlsgłą

miejscowemu komitetowi З.К.Р.Ч obecnym sporze widzimy te same
trzy zasadnicze grupy:Lenine,Trockiego i źzlapnikowa.3£nnowisko
ich jest x dalszym cięgkem wypowiadanych wtedy poglądów.
Ponownie spór został pódjęty na V konferencji zwięzków za-

wodowych 226 listopada 1920 r.Wtedy występił Trocki z żądaniem

и

%

.
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"przetrzęśnięcia"
Spór

rozwijał

się

związków

zawodowych ,lecz

nie

znalazł poparcia.

dalej-w Yonia centralnego komitetu partji, który

ogłpsił wolność dyskusji w Èej sprawie.Lenin odrazu wypowiedział

przeciwko Trockiemu, większość zaś Centralnego

się
Komitetu

z Bucharinem i Zinowjewem stanęły na stanowisku kompre-

misowem,tworzęc zwięzsk przyszłej grupy buforowej.Na VIII zjeśdzie sowietów 25 grudnia Trocki występił z broszurę "Rola i zada-

nia zwięzków zawoàowych".50 grudnia odbyła się dyskusja w tej
Sprawie we frakcji komunistycznej zjazdu.W toku tej dyskusji
wszystkie te trzy grupy zasadniczo ujewniły swe stanowisko ,przyczam
ir hit
Zinowjew wystąpił, jako zwolennik poglądów-Leninaa/adoptował
tazy Rudzutaka w sprawie związków_zawodowych,uchwalone przez V
konferencję zwięzków zawodowych 2-6 listopada (treść ich: demokratyzm ,propaganda wytwórcza ,premje naturalne,sądy dyscyplinarne).
/

W sprawie tych tez zaszło komiczne nieporozumienie.Mianowicie

Trocki i Bucharin twierdzili,że większa

ich część została

napisa-'

ne przez Golomana i ALdrejgwa,kt6rych poglądy najostrzej Lenin
zwalczał .Nas tępnia jednak stqiardzoé;.âe tezy zostały napisana
przez Rudzutaka i stoję w rażącej sprzeczności

z poglądami Gole-

mana,i że wystwajęc swe twierdzenia,Trocki musiał chyba tych też

#8 у
„vit
f
z
Szlapnikow # w imieniu "opozycji robotniczej",

nie czytać wcale.

)
\;éäaä

i

Trocki - ze swoim programem "demokracji wytwórczej".
Bucharin zgiął stanowisko pośrednie,£worząc

buforowe"(do niej wsządł Łarin)
nich programów(w dyskusji

"grupę

o dgóeniu do uzgodnienia poprzed-.

jednak występił ostro zwłaszcza przeci-

wko Leninowi,już wtedy przechylajęc się bardziej na stîgnç Tro-

ckiego).
*

Programy przedstewione wtedy zostały ostatecznie spre-

eyzowans' w formie projektów rezolucji X zjazdu partji i drukowane
па Хата с prasy sowieckiej.Według programu Lenina związki zawodowe powinny bronićvintersćfw materjalnych i moralnych klasy robot-

niezej wobse robotniczo-włościańskiego Państwa Sowieckiegó,w dodatku o "pewnym biurokratycznym zboczeniu".Zedaniem ich jest
w pierwszym rzędzie kontróla państwowych organów gospodarczych,
"udział w tworzeniu tych orgenów(wysuwanie kendydatur), udział w

wyznaczaniu

taryfy

śłac,kontrola specjalistów,robotnicze sędy dys-

cyplinarne i t.p.Zadnego kryzysu,jakoby

przez

zwigzki

zawodowe,Lenin nis widzi.Pewne niedokradnojci w funkejonowaniu
tromacze, śię rozwojem

("nie krizis,no rost").Lenin nie wyrzska

Się "upaństwowienia" związków załodowych,nie chce on tylko robić
tego

zbyt poŚpiesznie.Narazie związki zawodowe mają pozostać in-

stylucją odrębną ,żeby tem skuteczniej pełnić swe

zesadnlcz?,rolg-

szkoly komunizmu.Wobee tego swiszki zawodows musze pozostawać
pod kisrownictwem pertji i w wyjątkowych wypadkach mogę stosować
przymus(np.przy mobilizacji),chociaż normalnie zbudowane są na
zasadach demokratycznych ,obieralności i t.d.Program tan

t.zw.

program l0-ty,ujęty w formie projektu rezolucji X zjazdu partji
podpisali:Zinowjew,Tomskij,Rudzutek,Kelinin,Kemioniew i Stalin,
Trocki naźwał swój program pierwotnie "demokrację wytwóreczę",chociaż z demokrację istotną nie ma on nie wspólnego.
Pod "demokrację wytwérezg" rozumie on dobór pfacownikćw sowi ac-

kich na zasadzie ich zdolności do zorganizowania życia gospodarcsego. *
Związki zawodore powinny być,według niego,organemi
bezpośrednio kierujęcemi produkcją.2ąda of ich"zrośnięcia", zlania się z państwowami organami gospodarczemi w ten sposób,żeby
Rada Zw.Zaw."W.0.8.P.3." i Wysownarchoz (W.5.N.Ch.)miały jedną
trzecię do połowy członków wspólnych „żaby składamy sobie wzajem

nie sprawozdania ze swojej działalnośći.żeby zjazdy organizacji
gospodarczych i związków zawodowych odbywały się wspólnie i t.d.
Związki zawodowe mają przejąć funkcje komisarjatu pracy,który
zostaja zniesigny.Trocki również zgedza się,że "upaństwowienie"

zw.zew.może być tyłłć rezultatem długisgo procasu,lecz uważa,
&e proces ten jest

już dalsko posunięty,i źe tylko dalszy jego

rozwój może pozwolić zw.zaw.grać rolę szkoły komunizmu.Stan
obscny zw.zaw,rozp§truje Trocki,jako stan kryzysu,ktéry wywola-

ny został orzez wojng,a którego istota polega na odseparowaniu
się zw. zaw.od organéw gospodarczych.Zlania sie ich ma być właśnie zażegnaniem fego kryzysu.3£anowisko Trockiego z biegiem czasu
ulsgło pewnaj ewolncji.Już dawniej

VIII zjazdam sowietów)

(zdaje się że jeszcze przed

3?é
новоа

wyrzekł

się

on żądania

"przetrzęśnięcia"

związków

zawodowych.

Obecﬁia posungł się on jeszcze dalej i przedewszystkiem porzucił
termin "demokracja wytwóreza",nazywajęc swój program po prostu
programem wytwórczym.Również w projekcie swoim uznaje on,że
związki zawodok$we budowens być muszę na zasadzie obierelności
i formułuje odpowiedni punkt dosłownie w tych samych wyrazach
co Lenin{jsst to

t.zw."damokracja robotnicza").Również szereg

innych zagadnień nie wywołują różnicy zdań.Np.propagenda wy tworcza,pocięgnięcie specjelistów do

związków zawodowych i t. a.

Do tak zmodyfikowanego programu przystępił Sucharin.Projekt ich
rezplucji dzisiejszego zjazdu partji jest podpisany MYM: m.in.
przez Trockiego , Bucharina , DzierÈyfiski ego , Zohna ,Kalinina , Rakowski ego,Piatakowa.Projekt ten zwia sig projaktem AŚŚuaŚtu.Przed
połączeniem się z Trockim
programem

Brckarin występował jednak z własnym

t.zw.buforowym,który był czemś pośrednim,48

Абе 4M&,pomięózy skrajnymi programami Lenina,7rockiego iSzkapnikowe,Uznaję on konieczność utrzymanie zw.zaw.w roli szkoły komunizmu,utrzyme nia xxgśnxulm czasowo ich formalnej niezależności
oû sowieckiej wtadzy,lecz 2 drugiaj strony poătrzymuje on tenden- .
cje do upaństwowienia zw.zaw.,uważa zjawisko to za leżące na
linji rozwojowej.Ząda on również demokratycznego ustroju w źw.ztw.,
zwiększenia ich wpływu na orgena (gospodarcze sowi;t6w,do takiego
:stopnia,âs keńdydetury wysuwane przez zw.zaw.sę obowigzkowe dla
tych organów.To stancwikko Bucharina zdobyło mu sławę syndykalisty,gdy rola jego

istotna sprowadza się do szfkania poglądu-poś—

~redniego.Taką sławę zrobiła mu "Swoboda" warszawska ,która (6.11)
< łączy go w jedne ze Szlapnikowsm grupę anarchistów - syndyka' listów.Tymczasem rola taks jest zupełnie obca Bucharinowi.Bucharin,zwany w Kremlu "miękkim woşkîam“ zawsze szuka btanowiska
po$raâniego,zawsze waha się.Zresztę rola ta skończyłs się z chwilą przyłączenia się wrez z całę swą grupą(Łarin,?rśobrażensk13,
Siériebrakow i in.)do programu Trockiego.

»

Natomiast tendencje istotnie obce do pewnego stopnia komunizmowi forsuje Szlapnikqw,2ąda on oddania kiesrownictwa produkógą

w ręce zw.zaw.,które uważa za najbardziej

s

zdolne do tych

funkcji w warunkach obecnych bez
łączenia ich jednakże z organami
1290 !

państwowymi ,co
im.zwięzków
japt,wodtug

równałobys

się

faktycznemu podporządkowaniu

zawodowych .Wpływ państwa

sowieckiego na

zw.zaw.

3z1apnikowa,wyłącznia ujemny,Zjazdy partyjne i in-

głytucje państwowe sprowadziły do zera rolę zw.zaw.w państwie
Bowieckim.W tendencji tej widzi grupa "opozycji robotniczej". nawet
przejaw burżuazyjnej nienawiści klasowej względem prolatarjatù.
Jeżeli może być mowa o tendencjach SJndJknliSŁyCZ%ZLŻ
to tylko
w tej grupie.Catoksztait poglądćw

№1

…

mm.,i—

a

OZy~łl robotniczej näU'QU-t

-A

La…-;….

“.-eu ich “с,/Тимиш»? w
który to numer nas nie doszsdł *- kbrayst

"Prawdzie"z
z artykułu Zinowje

же ,krytykującego te poglądy(Piotrogrodzka Prawda z

dn-28.1).

Poza temi zasadniczemi programami istnieje jeszcze cały szereg
drugorzędnych.Na konferencji w Moskwie 17.1 było przedstawione
8 programéw.Z nich nisktGre nie uzśskały ani

jednego głosu.Ta wiel-

ka ilość wysuwanych tez tłomeczy się nie ïzyczywistsmi/rﬁânîcami
poglqdâwçleuz

de eni om dziaìàczy sowieckich do zaznaczania w ży-

ciu partyjnym Ci

towarzysze "usiłują- według Słów Lenina - krzyk-

Topyron

73
>

"-o

ne 6 konLeczzzz”:?o£ni9j*;IE~'%Ezyscy (~?§WEE‘AWYY.
n;«é§§§§"‘*

zasługuje jedynie program Sapronowa (grups t.zw."demokratycznego
cantralizmu"-czy tea "sowieckiago konstytucjonalizmu",a z tego wzgledu,3a nia przypisuje on wielkiej wagi sprawie zw.zaw.,a podkreśla
natomiast z całym naciskiem kryzys partji komunistycznej ,którego
tylko stenowi kryzys
da" 22.1.)o"kolajnych

zw.zew.bezSprzecznie
zedanisch partji

istniejęcy).W tezach

część

("Praw-

" mówię oni wyreźnies o i

obniżeniu ogólnego poziomu życia partyjnego,obumarciu

sowych kolegjéw i kolaktywow,rozwoju niezadowolenia

Szerokie? maszaragowych

członków partji,doprowadzajscym do działalności wyraźnie pzrtyjszj
antypatty jna]. Tymezasam dla Lenine dały kryzys partji polega na roz22
łamie w sprawie zw.zaw.%"Zryzys partji" Prawda z dn.21.1).Lecz malując
w nader czarnych barwach stosunku/w partji i państwia sowieckism nie
dobywa się te

grupa na radyknine Środki

zaradcze i &aﬁce się w kol?)

żąda zmian parsonelnych i komnetencyjnych-poszczególnych instytucji.
Z żędań

,które ona wysuwa najciskawszymi

dla komuńistów i odnowienie instytucji

sq:wolność słowa i

prasy

centralnych ,jak W.0.I.K.,

-Sownarkom.Dla zw.zaw.żąda ona rozstrzygania najważniajszych spraw

gospodŁFczych nawspélnsm Râsts&zazix

posiedzeniu W.S.N,Ch.i

i

i.p.Wpływy тури grup sq i

bardzo różna.Najw1ększym uznaniem cieszy się program Lamina 1 21
howjefa,preyjgty przez organizację moskiewską i piotrogrodzką.Na kor

ferencji moskiewskiej 17.1 tezy Lenina otrzymały 76 głosów, Trockiego
27,Bucharina 5,5zlapnikowa 4,Sapronowa 11,Ignatowa 22. (Tezy Ignatowa
'sa odmiane, tez Lenina,zgodne zupeläîe w czgéei

róŻ-

niące się pewnymi szczegółemi prektyczneji).W Piotrogrodzie na 174
delegatów na konf‘erelficjg‘xgubex‘njglngL obrano 11 zwolsnników Trockiego.
W W.0.S.P.3.(Rada zw.zaw.). zwyciężył pogląd Lenina,który otrzymał
70 głosów (Trockiego 23,5zlapnikowa 11).Wysownarchoz wysunęł własne
tezy,zasadniczo nie różnigce.się od tez Trockiego.

Neige

l/Zebranie

30

prudnia,

poesy

Ton nie

jest

tak

gwałtowny,

jak

ro

p.Kholl

EFääääiääfäfiäääiä'Eie liczyć z tem, że ton dyskusji
sowieckich
jest zawsze namiętny, i że zwyczajem jest u nich wyst
awiać swe
stanowisko, јако najbardziej zrodne z poglądami samer
o Marksa;
przecie mamy do czynienia z ortodoksalny mi marksist
ami._
2/Kryzys partji. Lenin faktycznie napada ostro na Troc
kiero za
uparte wywlekanxe sprawy zw.zaw.Ale nie należy brać
do serca jero
uwag o "przetrząśnięciu "Komitetu Centralnero.Jest
to taki sam
zwrot retoryczny, jak to naprz., że większość dekre
tów należy
znieść. /zdaje się, że w tym samym artykule "Kryz
is Partji"/ a nie znaczy, to przecie, że Lenin wprzekł się bolsz
ewizmu.
3/Zadaleko jest również posunięte porównanie tero
sporu do sporu
Robespierre'a z Dantonem.
Istnieje niewątpliwie konkurencja
między Leninem i Trockim, lecz Lenin z jednej stron
y czuje się
dość mocno, by się Trockiemo nie bać,
z druriej zaś potrzebuje
го jako ormanizatora,
4/Wpływy "opozycji robotniczej" wśród partji komu
nistycznej są
bardzo niewielkie. Swiadczą o tem głosowania
w petersburskiej
i Moskiewskiej orranizacji. Może sa one większe
wśród robotników
ale wtedy należałoby je porównać z wpływami miesz
ewickiemi, ku
czemu znowu nie mamy żadnych
danych. "Ton" robotniczej opo=
zycji sam nie świadczy jeszcze
o niczem, гдуй im ktoś mniej
ma do stracenia, tem jest pewniejszy siebie.
5/ Nie każdy zgłoszony program czy artykuł tworz
y frakcję. 0 manji
stawiania tez mówi Lenin, i mówi b.pobłaźliwie,.
Trzeba liczyć się
z tem, że wpływy tych drobnych grup są minimalne.
Np. na Konferercji moskiewskiej tezy Nogina i in. nie uzyskały
ani jednero rłosu.
Tezy
uzyskały 22,ale są one tylko odmianą tez Lenina.
Nle siusznem jest natomiast pominięcie
"demokra ty ezneso
ce *rallzmu". Ciekawa jest ona chociażby z tero
powodu, że оз Ето
podkreśla kryzys w partji, wobec którego spraw
a zw.zaw. jest druparzędną, że dąży do oparcia życia państwowero
na konstytuacji sowie=
ckiej,że żąda wolności słowa i prasy dla czło
nków partji i.t.d.

-

