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PŘEDMLUVA 

Ctyřicátý první svazek Sebraných spisů V. I. Lenina 
uzavírá řadu svazků, které zahrnují práce z období ob
čanské války. Do tohoto svazku jsou zařazena díla napsa
ná od května do listopadu 1920, kdy sovětský lid musel 
odrážet další, již poslední tažení Dohody. Nejdůležitější 
událostí tohoto období v mezinárodním dělnickém hnutí 
byl II. kongres Komunistické internacionály, který se ko
nal v létě 1920. 

Stěžejní místo ve svazku zaujímají problémy meziná
rodního dělnického a komunistického hnutí. V Lenino
vých dílech pojatých do tohoto svazku jsou rozvinuty or
ganizační, programové a taktické zásady komunistických 
stran. 

O zvláštnostech vývoje komunistického hnutí v tomto 
období Lenin napsal, že nejvyspělejší příslušníci revoluč
ního proletariátu ve všech kapitalistických zemích plně 
akceptovali hlavní zásady Komunistické internacionály. 
Byla to doba mohutného vzestupu světového revolučního 
hnutí, kdy do boje vstupovaly další a další masy pracují
cích, doba rychlého politického uvědomování a stmelová
ní dělnické třídy, doba hromadného zakládání a upevňo
vání komunistických stran. 

Zároveň se v rychle se rozvíjejícím komunistickém hnutí 
začalo rýsovat dvojí nebezpečí, jež hrozilo svést osvobo
zenecký boj proletariátu ze správné cesty. První, závaž
nější nebezpečí spočívalo v tom, že část sociálně demo
kratických vůdců a stran II. internacionály pod tlakem 
mas nebo za jejich vědomého klamání prohlašovala, že se 
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připojuje ke Komunistické internacionále, ačkoli ve sku
tečnosti zůstávala v zajetí oportunismu. Druhým nebez
pečím, jehož zdrojem byla tehdy nezkušenost a nedosta
tečná teoretická připravenost mladých komunistů, bylo 
levičáctví, sektářská taktika. 

Lenin učil komunisty bojovat jak proti pravicovému 
oportunismu - reformismu a revizionismu, tak i proti 
levicovému oportunismu. Neúnavně odhaloval reformis
mus i revizionismus a zdůrazňoval, že boji proti tomuto 
nepříteli věnoval bolševismus vždy největší pozornost. 
Zároveň se Lenin rozhodně stavěl proti levicovému opor
tunismu - proti dogmatismu a sektářství. Levicový 
oportunismus se vyznačuje tím, že svou oportunistickou 
podstatu zastírá »ultrarevoluční« frazeologií a zneužívá 
tak cítění mas. Proto odhalit tento druh oportunismu je 
obtížnější než odhalit reformismus a revizionismus. Le
nin si získal- nesmírné zásluhy v mezinárodním dělnic
kém hnutí tím, že postřehl v mladých komunistických 
stranách levicový oportunismus v samém jeho zárodku 
a odhalil jeho škodlivost a nebezpečí pro socialistickou 
revoluci. Dokázal, že levé doktrinářství znamená ústup 
od teorie i praxe marxismu k anarchosyndikalismu a po
stupnou izolaci komunistických stran od pracujících mas, 
která je pro tyto strany zhoubná. 

V dubnu až květnu 1920 napsal Lenin u příležitosti ko
nání II. 1congresu Komunistické internacionály geniální 
dílo Levičáctví - dětská nemoc komunismu. Toto dílo, 
jímž 41. svazek začíná, mělo zprostředkovat mladým ko
munistickým stranám velmi bohaté zkušenosti bolševis
mu. Stalo se důležitou etapou ve vývoji marxisticko-le
ninské teorie, ve vypracovávání strategie a taktiky prole
tářských stran · za nové historické situace, v epoše vše
obecné krize kapitalismu a za existence dvou společen
ských systémů. Kniha varovala komunisty před sektář
skýíní, dogmatickými a jinými chybami a učila je, jak 
správně politicky vést masy a především jak o ně bojovat, 
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jak je ideově získávat na stranu proletářského předvoje. 
Z tohoto hleq.iska se v knize řeší řada velmi důležitých 
problémů ruského i mezinárodního dělnického hnutí. 

Lenin si ve své knize stanovil za úkol rozebrat zkuše
nosti z boje bolševické strany v souvislosti s aktuálními 
otázkami mezinárodní komunistické taktiky a aplikovat 
na jiné země »to, co se dá z dějin a nynější taktiky bolše
vismu aplikovat všeobecně, co má v dějinách a v nynější 
taktice bolševismu obecný význam a obecnou platnost« 
(viz tento svazek, s. 61). 

Ze zkušeností ruské revoluce vyvozuje Lenin velmi dů
ležitý závěr zásadního významu, že se totiž některé hlav
ní rysy revoluce v Rusku budou nevyhnutelně opakovat 
v mezinárodním měřítku. Především objasňuje meziná
rodní význam takových charakteristických rysů ruské re
voluce, jako je diktatura proletariátu, svazek dělnické tří
dy s pracujícím rolnictvem a vedoucí úloha komunistické 
strany v boji za diktaturu proletariátu a za socialistické 
přeměny společnosti. Hlavní rysy ruské revoluce nemají 
podle Leninových slov pouze místní, výlučně národní vý
znam, platný jenom pro Rusko, nýbrž význam mezinárod
ní, jsou výrazem hlavních zákonitostí přechodu od kapi
talismu k socialismu a projevují se ve všech zemích v prů
běhu proletářských revolucí a výstavby socialismu. Tuto 
Leninovu tezi plně potvrdily všechny další revoluce a bu
dování nového života v zemích socialistického společen
ství. 

Lenin rozvinul tezi o vzájemném vztahu mezinárodní
ho a národního v dělnickém hnutí. Hlavní zásady komu
nismu jsou podle jeho slov společné pro celé mezinárod
ní dělnické hnutí, ale v každé jednotlivé zemi musí mít 
proletářský boj nutně i své konkrétní zvláštnosti, které 
jsou dány její ekonomikou, politikou, kulturou atd. Hlav
ní úkol komunistických stran při vypracovávání strategie 
a taktiky spočívá v tom, aby se při aplikaci hlavních zá
sad marxismu a zkušeností mezinárodního dělnického 
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hnutí správně přihlíželo ke zvláštnostem národních dějin. 
každé země. 

V knize Levičáctví - dětská nemoc komunismu se Le
nin odvolává na historické poučení z činnosti bolševické 
strany a v této souvislosti vysvětluje důležité problémy 
a vyvozuje závažná zobecnění. Podává charakteristiku 
hlavních období v dějinách bolševické strany, podrobně 
rozebírá její strategii a taktiku, umění, jak uplatňovat 
a střídat různé formy a metody boje podle konkrétních 
podmínek. Lenin píše, že bolševici dosáhli svých úspěchů 
díky správné taktice spojování ilegální činnosti se závaz
ným využíváním legálních možností a díky tomu, že do
kázali směle útočit a v případě nutnosti organizovaně 
ustupovat a že se neustále učili ze zkušeností z revoluční
ho boje. 

Zvláštní kapitolu v knize věnuje Lenin otázce, proti 
kterým nepřátelům v dělnickém hnutí bolševismus bojo
val a v tomto boji vyrostl, zesílil a zocelil se. Odpověď na tu
to otázku má pro pochopení zvláštností a zákonitostí vývoje 
proletářské strany nového typu, pro vědecký výklad dějin 
KSSS i celého komunistického hnutí prvořadý význam. 
Lenin ukázal, že bolševická strana v celé své historii ve
dla v dělnickém hnutí i ve svých vlastních řadách důsled
ný, nesmiřitelný boj na dvou frontách: proti pravicovému 
oportunismu a proti levému doktrinářství, tj. sektářství. 
Zkušenosti bolševismu učí, že bez tohoto boje, bez ideo
vého potření a překonání různých oportunistických smě
rů si proletářská strana nemůže zachovat svou bojovou 
jednotu a působit jako vedoucí síla dělnické třídy. Boj 
proti pravicovému oportunismu a levému doktrinářství je 
typický nejen pro Rusko, ale je zákonitý ve vývoji každé 
komunistické strany. Lenin uváděl, že komunisté budou 
muset ve všech zemích podstoupit boj »především a hlav
ně proti svému vlastnímu (v každé zemi) ,,menševismu", 
tj. oportunismu a· sociálšovinismu, a za druhé - jako ja
kýsi doplněk - proti „levému" komunismu« (s. 107). 
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V knize Levičáctví - dětská nemoc komunismu je po
dán podrobný výklad dějin boje bolševické strany proti 
maloburžoazní »revolučnosti«, která podle Leninova vy
jádření »nemá daleko k anarchismu nebo od něho leccos 
přejímá a ve všem podstatném ustupuje od podmínek 
a potřeb důsledného třídního boje proletariátu« (s. 46). 
Na příkladu boje bolševiků proti eserům, otzovistům 
a »levým« komunistům upozorňuje Lenin na zvláštnosti 
tohoto nepřítele proletářské strany. Pro levicový oportu
nismus je příznačný subjektivismus v hodnocení událostí, 
snaha přeskočit jednotlivé etapy hnutí, což vrhá »levé« 
na dobrodružnou cestu. V souvislosti s charakteristikou 
maloburžoazní poloanarchistické »revolučnosti« Lenin 
konstatoval, že anarchismus býval často jakýmsi trestem 
za oportunistické hříchy dělnického hnutí a že se obě 
zrůdnqsti navzájem doplňovaly. To znamená, že boj pro
ti chybám »levých« musí být těsně spjat s bojem proti 
pravicovým oportunistům.Jestliže v Rusku, kde na rozdíl 
od evropských zemí převládá maloburžoazie, měl anar
chismus v revolucích 1905 a 191 7 podle Leninových slov 
poměrně nepatrný vliv, je to velká zásluha bolševické 
strany, která vždy vedla proti oportunismu skutečně nelí
tostný a nesmiřitelný boj. 

Bolševismus, jak napsal Lenin, má za sebou takovou 
historii, jaká b_ohatstvím svých zkušeností, rozmanitostí 
forem revolučního hnutí a rychlostí jejich střídání nemá 
ve světě obdobu. To umožnilo bolševické straně stát se 
předvojem mezinárodního dělnického hnutí, příkladem 
pro jiné proletářské strany. 

Jednou ze stěžejních .otázek, které jsou rozebírány 
v knize Levičáctví - dětská nemoc komunismu, je otáz
ka diktatury proletariátu. Lenin tu shrnuje zkušenosti 
z Říjnové revoluce a z prvních let sovětské moci a na je
jich základě rozvíjí marxistické učení o diktatuře proleta
riátu. 

S přípravami k diktatuře dělnické třídy musí komunis-
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té začínat již dlouho před socialistickou revolucí. Lenin 
nabádal komunistické strany, aby našly a prozkoumaly 
pro každou zemi- konkrétní formy přístupu a přechodu 
k diktatuře proletariátu, aby hluboce, všestranně zvážily 
a tvůrčím způsobem aplikovaly zkušenosti diktatury pro
letariátu v Sovětském Rusku, 

V knize Levičáctví - dětská nemoc komunismu je do
kázána a zdůvodněna nutnost diktatury proletariátu pro 
celé období budování socialistické společnosti. Nestačí, 
aby dělnická třída dobyla moc. Hlavní je, aby tuto moc 
udržela, aby odrazila nápor kontrarevolučních sil a vybu
dovala novou společnost. Moc svržené buržoazie, vysvět
loval Lenin, spočívá nejen v síle mezinárodního kapitálu, 
v síle a pevnosti mezinárodních styků buržoazie, ale 
i v síle zvyku, v síle malovýroby, která »plodí kapitalis
mus a buržoazii ustavičně, den co den, každou hodinu, 
živelně a v masovém měřítku« (s. 38). Proto zvítězit nad 
buržoazií není možné bez dlouhého, urputného boje, kte
rý vyžaduje vytrvalost, ukázněnost, rozhodnost a jednotu 
vůle, a to není bez diktatury proletariátu možné. 

Lenin učil přísně odlišovat úkoly diktatury proletariátu 
vůči buržoazii od úkolů vůči maloburžoazním masám. To 
jsou dvě různé stránky diktatury proletariátu. Zatímco 
vůči svrženým vykořisťovatelským třídám jsou úkoly dik
tatury proletariátu určovány nutností potlačit odpor těch
to tříd, je úkolem dělnické třídy vůči drobným vlastní
kům vychovávat je, přesvědčovat a získávat pro aktivní 
budování nového života. Lenin napsal, že malovýrobce 
»nelze vyhnat, ty nelze potlačit, k těm je nutné ndjít
správný vztah, ty Je možné (a nutné) předělat, převycho
vat, a to lze udělat pouze velmi dlouhou, pomalou a obe
zřetnou organizátorskou prací« (s. 59).

Lenin všestranně vysvětlil obsah diktatury proletariátu 
a mnohostrannost jejích úkolů. Napsal, že »diktatura pro
letariátu je úporný boj, krvavý i nekrvavý, násilný i po
kojný, vojenský i hospodářský, výchovný i administrativ-
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ní, boj proti silám a tradicím staré společnosti« (s. 59). 
Zdůrazňoval, že podstatu diktatury proletariátu nelze re
dukovat pouze na násilí, i když ji nelze uskutečnit bez ná
silí vůči svrženým třídám, jehož stupeň záleží na stupni 
odporu vykořisťovatelů. Hlavním obsahem diktatury pro
letariátu není násilí, nýbrž tvořivá činnost, budování no
vé, socialistické společnosti a obrana jejích vymožeností 
před nepřáteli socialismu. 

Velké historické úkoly diktatury proletariátu může děl
nická třída úspěšně splnit jedině tehdy, má-li revoluční 
marxistickou stranu, stranu nového typu. »Bez strany se 
železnou kázní, strany, která se zocelila v., boji,« upozor
ňoval Lenin, »bez strany, která má důvět.u všech pocti
vých příslušníků této třídy, bez strany, která dovede sle
dovat smýšlení mas a působit na ně, nelze tento boj vést 
úspěšně« (s. 59). Vedoucí úloha komunistické strany je 
v diktatuře proletariátu tím hlavním. Bez ní nelze dikta
turu dělnické třídy Úspěšně uskutečňovat. 

Otázka, jaké místo zaujímá a jakou úlohu hraje strana 
v systému diktatury proletariátu, je v knize rozebírána 
v souvislosti s chybami některých »levých« komunistů 
(především »levých« v Německu), kteří si pletli pojmy ja
ko »vůdcové«, »strana«, »třída« a »masy«, stavěli stranu 
proti třídě a demagogicky mudrovali o »diktatuře vůdců« 
a »diktatuře mas«. Lenin připomínal, že se masy dělí na 
třídy, že třídy jsou vedeny politickými stranami a že v če
le stran stojí zkušení, uznávaní vůdcové. Lenin důsledně 
bojoval proti kultu osobnosti, který jako jev marxismu ci
zí snižuje význam strany, ale zároveň rozhodně odsuzo
val počínání »levých«, kteří podkopávali jednotu strany 
a pod rouškou hesla Pryč s vůdci! se snažili zmocnit ve
doucích funkcí a diktovat straně svou vůli. 

Odsouzení kultu osobnosti vůbec neznamená popírání 
nutnosti vůdců majících velkou důvěru a podporu mas. 
Lenin napsal, že »politické strany jsou zpravidla vedeny 
víceméně stabilními skupinami nejuznávanějších, nej-
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vlivnějších a nejzkušenějších osob volených do nejodpo
vědnějších funkcí, osob, které se nazývají vůdci« (s. 56). 

»Leví« nechápali úlohu proletářské strany ani jejího
vedoucího jádra, odmítali stranickou kázeň a dospívali až 
k popírání nutnosti strany, což se podle Leninových slov 
rovná úplnému odzbrojení proletariátu ve prospěch bur
žoazie. Aby proletariát mohl řádně, zdárně a úspěšně 
plnit svou organizátorskou úlohu, je ve straně nutná vel
mi přísná kázeň, učil Lenin. Strana bez železné kázně ne
může být skutečným vůdcem dělnické třídy, vedoucí, 
usměrňující silou diktatury proletariátu. 

Teze o diktatuře proletariátu a o vedoucí úloze strany, 
jež byly rozvinuty v knize Levičáctví - dětská nemoc ko
munismu i v jiných Leninových dílech, se staly základem 
programů revolučních marxistických stran a mají prvořa
dý význam pro řešení úkolů proletářské revoluce a socia
listické výstavby. 

Největší pozornost ve své knize Levičáctví - dětská 
nemoc komunismu věnuje Lenin boji proti sektářství »le
vých« komunistů, neboť ti podceňovali revoluční možno
sti mas pracujících, nedovedli a ani nechtěli bojovat 
o masy. V knize je v plném rozsahu ukázána škodlivost
a dobrodružnost takového stanoviska.

Lenin uváděl, že po splnění prvního historického úko
lu - po ideovém získání proletářského předvoje - čeká 
komunisty v každé zemi další naléhavý úkol - naučit se 
při přechodu k diktatuře dělnické třídy vést nejen vlastní 
stranu, ale i Široké masy pracujících. Jenom s proletář
ským předvojem se zvítězit nedá; nasadit do rozhodujícího 
boje pouze samotný předvoj, dokud široké masy pracují
cích nezačaly předvoj buď přímo podporovat, nebo ale
spoň zachovávat vůči němu blahovolnou neutralitu, je 
trestuhodné. Lenin vysvětloval, že není-li možné první 
úkol (získání proletářského předvoje) splnit bez úplného 
ideového a politického vítězství nad oportunismem a so
ciálšovinismem, pak druhý úkol, který spočívá v umění 
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přivést masy k novému postoji, zajišťujícímu vítězství re
voluce, nelze splnit, nebude-li vymýceno levé doktrinář
ství, nebudou-li jeho chyby úplně překonány. 

Lenin uč.il, že k získání miliónů pracujících pro aktivní 
boj nestačí pouhá propaganda a agitace, k tomu je zapo
třebí vlastních politických zkušeností těchto mas. Je tře
ba, aby se masy v praxi přesvědčily o správnosti politiky 
komunistické strany. Umění správně politicky vést spočí
vá právě v uplatňování takových prostředků a metod, 
které by odpovídaly zkušenostem mas a stupni jejich uvě
domění a umožňovaly vést masy dál, až k boji za dosaže
ní konečných cílů. 

Lenin zdůrazňoval, že komunisté nutně musí »pracovat 
tam, kde jsou masy« (s. 68). Tato myšlenka se jako červená 
nit vine všemi kapitolami knihy Levičáctví - dětská ne
moc komunismu. Komunisté musí trvale pracovat v od
borech, družstvech, ženských, mládežnických, kulturně 
osvětových a jiných organizacích pracujících. Zvlášť vel
ký význam přikládal Lenin odborům jako nejmasovější 
organizaci pracujících. Nabádal komunisty, aby dělali zá
sadní rozdíl mezi reakčním vedením odborů a řadovými 
odboráři, aby »dokázali přesvědčit zaostalé, aby dokázali 
pracovat mezi nimi, a ne aby se od nich distancovali vy
spekulovanými, dětinsky „levými" hesly« (s. 69). 

Další důležitou otázkou, která se řeší v knize Levičác
tví - dětská nemoc komunismu, je účast komunistů 
v buržoazních parlamentech. Lenin tu kritizuje vykon
struované argumenty »levých«, kteří se stavěli proti to
mu, aby komunisté pracovali v buržoazních parlamen
tech, a na příkladu činnosti bolševiků ve státních dumách 
učí komunistické strany revoluční parlamentní taktice 
a správnému využívání parlamentu k politickému uvědo
mování a organizování mas. V kapitalistických zemích je 
ještě mnoho pracujících, kteří věří v buržoazní parlamen
tarismus, a proto »strana revolučního proletariátu je po
vinna účastnit se parlamentních voleb a boje z parlament-
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munistické hnutí. Zatímco v roce 1920 považoval Lenin 
levičáctví za »dětskou nemoc« mladých komunistických 
stran, za nemoc.jejich růstu, přistupoval k němu později 
jako ke zcela vyhraněnému a krajně nebezpečnému smě
ru v mezinárodním komunistickém hnutí. Například na 
III. kongresu Komunistické internacionály, který se ko"
nal v létě 1921, přímo upozorňoval, že se levé doktri
nářství stává pro mezinárodní komunistické hnutí hlav
ním nebezpečím. Prohlásil, že »nepodnikne-li kongres
rázný útok proti těmto chybám, proti těmto „levým" po
šetilostem, pak je celé hnutí odsouzeno ke zkáze. To je
mé pevné přesvědčení« (Spisy 32, Praha 1955, s. 488).

Leninova práce Levičáctví - dětská nemoc komunis
mu se hned od svého vydání stala pro komunisty všech 
zemí příručkou, která jim poskytovala trvalou pomoc 
v boji za důslednou komunistickou taktiku proti všem 
projevům politického sektářství, doktrinářství a jiným 
chybám. Měla nesmírný význam pro stanovení úkolů 
a pro vypracování politické linie komunistických stran; 
hlavní teze a závěry této knihy posloužily jako základ pro 
usnesení II. kongresu Komunistické internacionály. 

Do tohoto svazku je pojata velká skupina dokumentů 
II. kongresu Komunistické internacionály: Leninovy teze,
jeho projevy na plenárních zasedáních a rovněž příprav
né materiály ke kongresu. Tyto dokumenty doplňují a dál
rozvíjejí teze obsažené v knize Levičáctví - dětská ne
moc komunismu. Zároveň je v nich objasňována řada no
vých otázek týkajících se teorie a taktiky komunistických
stran. S materiály II. kongresu Komunistické internacio
nály těsně souvisí i některé další Leninovy práce z tohoto
období, které obsahují rozbor usnesení kongresu a posky
tují komunistickým stranám cenné rady k taktickým a or
ganizačním otázkám (viz Dopis rakouským komunistům,
Dopis německým a francouzským dělníkům, stati II. kon
gres Komunistické internacionály, O boji v Italské socia
listické straně aj.).
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V den zahájení kongresu přednesl Lenin referát o me
zinárodní situaci a hlavních úkolech Komunistické inter
nacionály. Podal v něm všestranný rozbor mezinárodní, 
hospodářské a politické situace a charakteristiku hlavních 
rozporů imperialismu, které se mimořádně vyhrotily, 
a tím otřásly základy kapitalismu na cel�m světě. 

Lenin vycházel z toho, že hlavním obsahem epochy, 
kterou zahájila Říjnová revoluce, je přechod od kapitalis
mu k socialismu. Kapitalistický systém již nemůže udržet 
pod svou nadvládou národy, které se jeden po druhém 
vymaňují z útlaku kapitálu a nastupují cestu k socialismu .. 
Lenin konstatoval, že od Říjnové revoluce jsou všechny 
události mezinárodní politiky ovlivňovány bojem dvou 
společenských systémů: na jedné straně socialistického 
systému (tehdy reprezentovaného Sovětskou republikou) 
a na druhé straně systému kapitalistického, jehož veškeré 
úsilí směřuje ke svržení nového společenského zřízení. 
Svět kapitalismu a svět socialismu se vyvíjejí dvěma pro
tichůdnými směry a provádějí dvě protichůdné politiky. 
Lenin jako zastánce mírového soužití a soutěžení států 
s rozdílným společenským zřízením neustále zdůrazňoval 
historickou nevyhnutelnost vítězství nového společenské
ho řádu na celém světě, nevyhnutelnost vítězství komu
nismu a zániku celého kapitalistického systému. 

Lenin zformuloval velmi důležité teze o všeobecné krizi 
kapitalismu, k níž položila základ první světová válka 
a Říjnová revoluce. O hlavních projevech této krize na
psal, že po skončení války došlo k obrovskému zostření 
všech kapitalistických rozporů jak uvnitř všech kapitalis
tických zemí, tak i mezi nimi; že zesílil koloniální a vojen
ský útlak, že i mezi vítěznými zeměmi začal stále se_prohlu
bující rozklad a že »se „mechanismus" světového kapitalistic
kého hospodářství nadobro rozpadá« (s. 259). Tato vše
stranná krize kapitalismu jako celého společenského systé
mu znamená stále se prohlubující rozklad kapitalistické 
společnosti a oslabování všech jeho vnitřních sil. 
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Lenin geniálně předpověděl i další průběh historické
ho vývoje - přeměnu diktatury proletariátu »z diktatury 

národní (tj. existující v jedné zemi a nezpůsobilé určovat 
světovou politiku) v diktaturu mezinárodní (tj. diktaturu 
proletariátu alespoň v několika vyspělých zemích, schop
nou mít rozhodující vliv na veškerou světovou politiku)« 
(s. 201). Tento závěr, k němuž Lenin dospěl v Předběž
ném náčrtu tezí o národnostní a koloniální otázce, život 
plně potvrdil. Rozhodujícím faktorem celosvětového vý
voje se nyní stává socialismus.se svými ideály míru a po
kroku. 

V referátu o mezinárodní situaci a hlavních úkolech 
Komunistické internacionály Lenin konstatoval, že krajní 
zostření kapitalistických rozporů vedlo k mohutnému 
vzestupu revolučního hnutí ve všech zemích světa. Revo
luční krizi je třeba podle jeho slov chápat v bezprostřední 
spojitosti s ekonomickými podmínkami vývoje celosvěto
vé krize kapitalistického systému. 

Lenin upozorňoval komunisty na to, že celková hospo
dářská a politická situace je neobyčejně bohatá na hořla
viny a podněty k jejich nenadálému vznícení, ale zároveň 
varoval před ukvapenými závěry, před nepromyšlenými 
akcemi a před pokusy »urychlit revoluci« a zdůrazňoval, 
že k revoluci a k diktatuře proletariátu je třeba důkladně 
se připravovat. Hlavní úkol spatřoval v semknutí komu
nistických sil, v založení komunistické strany v každé ze
mi a v upevnění již existujících komunistických stran, 
v jejich očištění od oportunistů a centristů, v překonání 
sektářských chyb a v rozvíjení revoluční činnosti v širo
kých vrstvách dělnické třídy, na vesnici a v armádě. 

V materiálech II. kongresu Komunistické internacio
nály jsou rozvíjeny velmi důležité teze o proletářské stra
ně. Ve svých projevech a tezích se Lenin podrobně zabý
val úlohou komunistické strany v revolučním hnutí, její
mi taktickými úkoly a organizačními zásadami. Zvlášť 
velký význam pro komunistické strany měly Podmínky 
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pro přijetí do Komunistické internacionály, jež vypraco
val Lenin.Jsou v nich vyloženy organizační zásady strany 
nového typu, vymezeno hlavní zaměření její činnosti 
a vnitrostranického Života a stručně zformulovány pro
gramové a taktické zásady Komunistické internacionály. 
V tomto dokumentu je zdůrazňována nutnost budovat 
komunistické strany podle zásad demokratického centra
lismu. Dále se v něm uvádí, že strana dokáže spl
nit svou povinnost jedině tehdy, bude-li v ní vládnout 
železná kázeň a bude-li její stranické ústředí autoritativ
ním orgánem s rozsáhlou pravomocí, který bude mít mezi 
členy stranyvšeobecnou důvěru. V Podmínkách pro přijetí do 
Komunistické internacionály byla zformulována jedna 
z nejdůležitějších zásad proletářského internacionalismu 
- povinnost každé komunistické strany »bezvýhradně
podporovat každou republiku sovětského typu v jejím bo
ji proti kontrarevolučním silám« (s. 245).

Významné místo na II. kongresu Komunistické inter
nacionály zaujala národnostní a koloniální otázka. Lenin 
se velmi aktivně podílel na vypracování kongresových 
usnesení k tomuto bodu programu; vypracoval teze, které 
pak kongres schválil, a přednesl zprávu komise pro ná
rodnostní a koloniální otázku. Základem usnesení kon
gresu se staly marxisticko-leninské zásady proletářského 
internacionalismu. Kongres zdůraznil nutnost poskyt
nout pomoc utlačovaným a závislým národům v jejich 
osvobozeneckém boji. Za úhelný kámen veškeré politiky 
Komunistické internacionály v národnostní a koloniální 
otázce bylo prohlášeno sblížení proletářů a ostatních pra
cujících všech národů a zemí ke společnému revolučnímu 
boji. Lenin ve svých projevech na kongresu dokazoval, že 
světový imperialismus padne teprve tehdy, až se revoluč
ní nápor vykořisťovaných dělníků v každé zemi spojí s re
volučním náporem stamiliónů utlačovaných v koloniích 
a zaostalých zemích. 

V tezích o národnostní a koloniální otázce nadhodil 
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Lenin velmi důležitou a i pro současnou dobu aktuální 
otázku, jak se komunistické strany mají stavět k buržoaz
ně demokratickému osvobozeneckému hnutí v koloniál
ních a zaostalých zemích a k pokrokové národní buržoa
zii, pokud vystupuje revolučně. Lenin zdůrazňoval, že 
»Komunistická internacionála musí v koloniích a zaosta
lých zemích postupovat v dočasném svazku s buržoazní
demokracií, ale nesmí s ní splývat a musí bezpodmínečně
zachovávat samostatnost proletářského hnutí i v jeho zá
rodečné formě« (s. 203). Za těchto okolností komunisté
musí a budou podporovat buržoazně demokratické osvo
bozenecké hnutí v koloniálních zemích, ale přitom si mu
sí zachovat neomezené právo vyvíjet organizační a vý
chovnou činnost v masách. Tyto teze byly dalším rozvi
nutím důležité myšlenky, kterou Lenin vyslovil na II.
sjezdu komunistických organizací národů Východu v li
stopadu 1919, že totiž komunisté východních zemí budou
muset vycházet »z existence buržoazního nacionalismu,
který se v těchto národech probouzí a nutně se musí pro
bouzet a který je historicky oprávněný« (Sebrané spisy
39, Praha 1988, s. 346).

Lenin ve svých dílech rozvíjel myšlenku, že zatímco 
dříve vrcholilo národně osvobozenecké hnutí příchodem 
buržoazie k moci, může v epoše všeobecné krize kapita
lismu toto hnutí, vedené proletariátem v čele s komunis
tickou stranou, za příznivých podmínek vyústit v nasto
lení opravdu lidové moci. V tomto případě získají bývalé 
koloniální země, v nichž se dosud udržely předkapitalis
tické vztahy, možnost za pomoci vítězného proletariátu 
vyspělých zemí uskutečnit postupný přechod k socialismu 
a minout přitom kapitalistické stadium vývoje. Tato vel
mi důležitá poučka, kterou Lenin zformuloval ve zprávě 
komise pro národnostní a koloniální otázku na základě 
prvních zkušeností Komunistické strany Ruska (bolševi
ků) z činnosti v sovětských středoasijských republikách, 
má mimořádně velký význam pro současnou epochu bur-
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žoazních národně osvobozeneckých revolucí, kdy národy, 
jež se vymanily z koloniálního útlaku, musí řešit zásadní 
otázku, zda se budou jejich země ubírat cestou kapitali
stického, nebo nekapitalistického vývoje. 

Významným přínosem k marxistické teorii i k praxi so
cialistické výstavby bylo Leninovo vědecké zdůvodnění 
nutnosti, aby se nezávislé republiky sovětského typu do
brovolně sjednotily na základě naprosté rovnoprávnosti 
v jeden státní celek. V tezích o národnostní a koloniální 
otázce se uvádí, že je třeba »usilovat o stále těsnější a tě
snější federativní svazek, což znamená mít na zřeteli za 
prvé, že bez nejtěsnějšího svazku republik sovětského ty
.PU nelze uhájit jejich existenci, neboť jsou obklíčeny vo
jensky nepoměrně silnějšími imperialistickými státy celé
ho světa; za druhé, že mezi těmito republikami je nutné 
vytvořit pevný hospodářský svazek, neboť jinak nelze ob
novit produktivní síly zničené imperialismem a hmotně 
zabezpečit pracující; za třetí, že se prosazuje tendence 
k vytvoření jednotného světového hospodářství jako cel
ku, řízeného podle společného plánu proletariátem všech 
národů, tendence, která se zcela zřetelně projevila již za 
kapitalismu a kterou je nutné za socialismu bezpodmí
nečně dál rozvíjet a plně realizovat« (s. 200). 

Na II. kongresu Komunistické internacionály se pro
jednávaly a byly schváleny jako rezoluce Leninovy teze 
o agrární otázce. Bylo v nich nastíněno hlavní zaměření
práce komunistů na vesnici, stanoveny úkoly komunistic
kých stran vůči různým vrstvám rolnictva jak v období
boje za vítězství socialistické revoluce, tak i po nastolení
diktatury proletariátu, rozvinuta myšlenka hegemonie
proletariátu a zdůvodněna nutnost svazku dělnické třídy
a pracujícího rolnictva.

II. kongres Komunistické internacionály byl význam
ným mezníkem ve vývoji komunistického. hnutí a ve 
stmelování sil mezinárodního proletariátu. Lenin o vý
sledcích kongresu napsal: »Za komunismus dnes již boju-
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je světová armáda revolučního proletariátu a tato armáda 
dostala na právě skončeném kongresu svou organizaci, 
svůj jasný, přesný a podrobně propracovaný akční pro
gram« (s. 308). 

Mezi díly zařazenými do tohoto svazku zaujímají vý
znamné místo Leninovy projevy vztahující se k polsko-so
větské válce. Lenin objasnil, že válka buržoazně· statkář
ského Polska proti Sovětskému Rusku byla v podstatě 
dalším tažením Dohody proti Sovětské republice, že za 
zády polských vládnoucích kruhů stojí francouzští, an
gličtí a američtí imperialisté. V projevu k rudoarmějcům 
odjíždějícím na polskou frontu, proneseném 5. května 
1920, zdůrazňoval, že sovětský stát si vál.ku nepřál, že 
válka mu byla vnucena, že sovětská vláda, důsledně pro
vádějící mírovou zahraniční politiku, udělala rozsáhlé 
ústupky a nejednou navrhovala Polsku mír za podmínek 
pro něj výhodných. Tuto myšlenku rozvíjel Lenin mno
hokrát ve svých projevech na shromážděních, schůzích 
a konferencích. Odhaloval dobrodružnou politiku vlád
noucích tříd Polska, které tuto válku rozpoutaly, vzdával 
hold hrdinnému boji polských dělníků na podporu Sovět
ského Ruska a mluvil o hlubokých sympatiích národů so
větské země k polskému lidu. 

Pomoc frontě - to je hlavní úkol, který Lenin v této pro 
sovětskou zemi těžké době ukládal všem stranickým, stát
ním, hospodářským a společenským organiza�ím: »do
šlo-li už k válce, musí být všechno podřízeno jejím potře
bám, veškerý vnitřní život země se musí podřídit válce 
- v tom nelze připustit ani nejmenší kolísání« (s. 149). Le
nin hovořil na toto téma na společném zasedání Celoruské
ho ústředního výkonného výboru sovětů, moskevského so
větu, odborových organizací a závodních výborů, na druhé
celoruské poradě odpovědných organizátorů práce na ves
nici, na sjezdu dělníků a zaměstnanců kožedělného průmy
slu, na aktivu moskevské organizace KSR(b) a zabýval se
jím v mnoha dalších projevech a pracích.
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O válce s Polskem se podrobně jednalo i na IX. celo
ruské konferenci KSR(b),jež se konala ve dnech 22.-25. 
září 1920 v Moskvě. Lenin přednesl na konferenci poli
tickou zprávu ústředního výboru KSR(b), v níž vyložil 
mezinárodní situaci v souvislosti s průběhem polsko-so
větské války v létě 1920, podal charakteristiku hlavních. 
etap války, zhodnotil význam útoku sovětských vojsk 
směrem na Varšavu a odhalil příčiny pozdějších nezdarů. 
Dokázal, že buržoazně statkářské Polsko bylo tehdy jed
ním z článků celého systému světového imperialismu, 
spočívajícího na versailleské smlouvě, poslední baštou 
Dohody v boji proti bolševikům. Proto když Rudá armá
da tuto baštu ohrozila, celý systém se otřásl. Revoluční 
boj proletariátu v evropských zemích v tomto období vy
vrcholil. To všechno je třeba vzít v úvahu, hodnotíme-li 
celkové výsledky polsko-sovětské války. Ačkoli sovětská 
vojska stihl před Varšavou nezdar, nepodařilo se imperia
listům dosáhnout jejich cíle, takže agresívní plány Do
hody ztroskotaly. Lenin v Projevu na poradě předsedů 
výkonných výborů újezdních, volostních a vesnických so
větů Moskevské gubernie z 15. října 1920 řekl, že polská 
válka skončila tak, jak to nečekal ani jeden imperialistic
ký stát. Historické poučení z této války ukazuje, že »ať by 
byly pokusy o napadení Ruska a o vojenské akce proti ně
mu jakékoli - a takových pokusů zřejmě bude ještě víc 
-, jsme už svými zkušenostmi zoceleni a z faktických 
zkušeností víme, že všechny tyto pokusy ztroskotají na 
celé čáře. A po každém pokusu našich nepřátel budeme 
silnější, než jsme byli předtím« (s. 387). Dějiny plně po
tvrdily naprostou pravdivost těchto prorockých slov.Jsou 
vážným varováním i současným podněcovatelům nové 
války. 

IX. celoruská konference KSR(b) kromě toho, že na ní
byly projednávány výsledky válečného tažení v létě 1920, 
věnovala velkou pozornost naléhavým úkolům výstavby 
strany. V tomto svazku jsou poprvé do Leninových spisů 
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zařazeny všechny Leninovy materiály spjaté s touto kon
ferencí. Kromě politické zprávy ústředního výboru, kte
rou na konferenci přednesl Lenin a která byla uveřejněna 
i v dřívějších vydáních jeho spisů, je do svazku zařazen 
Leninův Projev o nejbližších úkolech výstavby strany 
(publikuje se poprvé), jeho návrh rezoluce O nejbližších 
úkolech výstavby strany a připomínky k této rezoluci 
(oba poslední dokumenty byly otištěny už dříve v publi
kaci Leninskij sbornik). 

V Projevu o nejbližších úkolech výstavby strany 
a v návrhu rezoluce k této otázce nastínil Lenin konkrét
ní opatření k rozvoji vnitrostranické demokracie, ke zlep
šení činnosti vyšších i nižších stranických orgánů a k vy
mýcení byrokratismu, bezduchého administrování a ji
ných nezdravých jevů, které se v tomto období projevily 
v mnoha organizacích. Lenin stanovil jako první požada
vek »bezvýhradnou povinnost svolávat častěji širší schůze 
členů strany a také jinými metodami rozvíjet jejich inicia-
tivu« (s. 326-327). 

V napjaté válečné situaci byla výchovná, organizátor
ská a hospodářská činnost strany podřízena především 
potřebám obrany země. Avšak již v tomto období stano
vil Lenin hlavní zaměření činnosti strany a sovětské vlá
dy po skončení ,války. Zdůraznil důležitost hospodář
ských úkolů - obnovy průmyslu, splnění státního plánu 
elektrifikace celé země a pozvednutí zemědělství. Velmi 
zajímavé jsou Leninovy Poznámky k nejbližším úkolům 
strany z 19. října 1920. V tomto dokumentu jsou uvede
ny hlavní problémy, které stranu čekají po porážce Vran
gela a které bude třeba projednat na dalším, X. sjezdu 
KSR(b). Jako jeden z hlavních nejbližších úkolů je zde 
stanoveno »utužení svazku sovětské moci s rolnictvem« 
(s. 398). Právě tato otázka zaujala na sjezdu strany na ja
ře 1921 stěžejní místo. V Poznámkách k nejbližším úko
lům strany se upozorňuje také na nutnost řešit takové 
otázky, jako je rozvíjení iniciativy odborů, boj proti byro-
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kratismu v orgánech sovětské moci, kontrola reálných 
úspěchů dosažených v tomto boji a některá další opatře
ní. 

V dílech zařazených do tohoto svazku zaujímají vý
znamné místo otázky komunistické výchovy a kulturní vý
stavby. V článku Od prvního subotniku na Moskevsko
-kazaňské dráze k celoruskému prvomájovému subotniku 
a v projevu na shromáždění při kladení základního kame
ne k pomníku osvobozené práce 1. května 1920 zdůraz
ňoval Lenin nutnost vynaložit všechno úsilí na formování 
komunistického uvědomění, na vytvoření nových spole
čenských vztahů mezi lidmi a nového vztahu k práci i no
vé kázně. »Budeme usilovat o to,« řekl Lenin, »abychom 
vnesli do vědomí, zvyků ·a každodenního života mas zása
du Všichni za jednoho, jeden za všechny, zásadu Každý 
podle svých schopností, každému podle jeho potřeb, aby
chom postupně, ale vytrvale zaváděli komunistickou ká
zeň a komunistický způsob práce« (s. 140-141). 

Dne 2. října 1920 pronesl Lenin na III. sjezdu Komu
nistického svazu mládeže Ruska svůj historicky význam
ný projev Úkoly organizací mládeže, který se stal progra
movým dokumentem strany v komunistické výchově mla
dých budovatelů nového Života. V projevu bylo mládeži 
uloženo učit se komunismu a vychovávat ze sebe komunis
ty. Učit se komunismu, vysvětloval Lenin, znamená pře
devším spojovat každý krok své výchovy a vzdělávání 
s bojem dělnické třídy proti vykořisťovatelům, s její kaž
dodenní prací. Komunistická výchova spočívá v tom, aby 
veškerá práce, všechny síly byly věnovány společné věci 
- budování komunismu. Jedině tak je možné vštěpovat
mládeži komunistickou morálku.

Lenin požadoval od mládeže, aby se co nejseriózněji 
stavěla ke studiu. Řekl, že komunistou se člověk může 
stát jedině tehdy, obohatí-li své znalosti vším, co lidstvo 
vytvořilo. »Máte před sebou úkol výstavby,« prohlásil Le
nin, »a splnit jej můžete jedině tehdy, jestliže si osvojíte 
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veškeré moderní vědění, jestliže dokážete přeměnit ko
munismus z hotových, nabiflovaných formulí, ponaučení, 
receptů, předpisů a programů v něco živého, co sjednotí 
vaši bezprostřední práci, jestliže dokážete udělat z komu
nismu vodítko pro svou praktickou činnost« (s. 339). 

V souvislosti s problémem komunistické výchovy 
a vzdělávání mas se Lenin podrobněji zmínil o tom, jaký 
vztah má mít proletariát ke kulturnímu dědictví a jak se 
vytváří nová, proletářská kultura. Podle jeho slov musí 
být proletářská kultura výslednicí zákonitého vývoje 
a přehodnocení onoho souhrnu vědomostí, který lidstvo 
získalo pod jařmem vykořisťovatelské společnosti. Le
nin učil, že vytvoření nové, socialistické kultury je složitý 
a mnohotvárný proces, který zahrnuje všechny stránky 
života společnosti, že kulturní výstavba jako součást 
obecného programu výstavby socialismu a komunismu 
v Sovětském svazu musí probíhat pod vedením komuni
stické strany a opírat se o tvůrčí iniciativu mas. 

Lenin přikládal nesmírný význam ideologické práci 
komunistické strany. Řekl, že »naším úkolem je zlomit 
každý odpor kapitalistů, nejen vojenský a politický, ale 
i ideový, a ten je nejúpornější a nejsilnější« (s. 437). Le
nin ve svém projevu na celoruské poradě pracovníků po
litickoosvětových výborů při odborech školství a osvěty 
guberniálních a újezdních sovětů 3. listopadu 1920 po
drobně hovořil o tom, jak má být v celostátním měřítku 
organizována politická a osvětová práce v masách. Podro
bil kritice buržoazní hlásání apolitičnosti a položil velký 
důraz na to, aby strana řídila všechny oblasti státního, 
hospodářského a veřejného života. 

Za hlavní zaměření ideologické práce považoval Lenin 
komunistickou propagandu. Tato propaganda má podle 
jeho názoru vycházet nikoli z obecných úvah a dohadů, 
jak bude komunismus vypadat, nýbrž z konkrétních úko
lů hospodářské a státní výstavby, a v praxi ukazovat, jak 
budovat socialismus. Hlavní cíl komunistické propagan-
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cly charakterizoval Lenin takto: »Komunismus se musí 
stát dělnickým masám srozumitelný jako jejich vlastní 
věc . . . Pro nás už přestal být . . . programem, teorií 
a úkolem, pro nás je to věc dnešní faktické výstavby« 
(s. 438-439). 

Do čtyřicátého· prvního svazku je zařazeno 33 dokumen
tů, které až dosud nebyly do souborného vydání Lenino
vých spisů zahrnuty (20 dokumentů je publikováno 
v hlavním textu knihy, 12 dokumentů v Přípravných ma
teriálech a 1 dokument v Přílohách). Většina těchto prací 
byla uveřejněna v publikaci Leninskij sbornik, sv. 
XXXIV, XXXV a XXXVI, a v některých jiných publika
cích. Leninovy projevy při kladení základního kamene 
k pomníku Karla Marxe 1. května, na zasedání exekutivy 

Komunistické internacionály 19. června a na shromáždě
ní při kladení základního kamene k pomníku Karla Lieb
knechta a Rosy Luxemburgové v Petrohradě 19. Července 
1920 byly uveřejněny jenom v tehdejším tisku. Leninův 
rozhovor s japonským zpravodajem R. Nakahirou, který 
byl rusky uveřejněn poprvé 16. dubna 1963 v 91. čísle li
stu lzvěstija v překladu z angličtiny, je v tomto svazku 
publikován v překladu z úplnějšího japonského textu. Tři 
dokumenty - Projev o nejbližších úkolech výstavby stra
ny na IX. celoruské konferenci KSR(b), Teze o hlavních 
úkolech Komunistické internacionály a Připomínky ke 
zprávě A. Sultana-Zadeho o perspektivách sociální revo
luce na Východě - jsou zde uveřejněny poprvé. 
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I 

V JAKÉM SMYSLU LZE HOVOŘIT 
O MEZINÁRODNÍM VÝZNAMU 

RUSKÉ REVOLUCE? 

V prvních měsících po dobytí politické moci proletariá
tem v Rusku (25. října, 7. listopadu 191 7) se mohlo zdát, 
že pro obrovské rozdíly mezi zaostalým Ruskem a vyspě
lými západoevropskými zeměmi se revoluce proletariátu 
v těchto zemích bude naší revoluci podobat jen velmi 
málo. Dnes už máme velmi bohaté mezinárodní zkušeno
sti, které zcela jednoznačně·svědčí o tom, že některé hlav
ní rysy naší revoluce nemají pouze místní, výlučně ná
rodní význam, platný jenom pro Rusko, nýbrž význam 
mezinárodní: Nemám zde přitom na mysli mezinárodní 
význam naší revoluce, jak jej lze chápat v Širokém smyslu 
slo':'a, tedy že na ostatní země působí ne jenom některé, 
ale všechny - hlavní i podružné - rysy naší revoluce. 
Ne, mám na mysli její mezinárodní význam v tom nejuž
ším smyslu slova, tedy pokud jde o mezinárodní dosah 
naší revoluce nebo historickou nevyhnutelnost opakování 
toho, k čemu došlo u nás, v mezinárodním měřítku. Prá
vě v tomto smyslu je třeba přiznat mezinárodní význam 
některým hlavním rysům naší revoluce. 

Bylo by ovšem velmi hrubou chybou zveličit tuto prav
du a rozšířit její platnost i na jiné, a ne jenom na některé 
hlavní rysy naší revoluce. Stejně tak by bylo chybné pu
stit ze zřetele, že po vítězství proletářské revoluce alespoň 
v jedné z vyspělých zemí nastane se vší pravděpodobno
stí příkrý obrat a Rusko brzy nato přestane být zemí, kte
rá by byla pro ostatní vzorem, a stane se opět zemí zao
stalou (v »sovětském« i v socialistickém smyslu). 

Avšak v této dějinné etapě se věci mají tak, že ruský 
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vzor ukazuje všem zemím leccos, a to leccos velmi pod
statného z jejich neodvratné a nedaleké budoucnosti. Vy
spělí dělníci ve všech zemích to dávno pochopili - a ješ
tě častěji ani ne tak pochopili, jako spíše instinktem re
voluční třídy postřehli, vycítili. V tom spočívá meziná
rodní »význam« (v úzkém smyslu slova) sovětské moci a 
rovněž základů bolševické teorie a taktiky. To však nepo
chopili »revoluční« vůdcové II. internacionály typu Kaut
ského v Německu, Otto Bauera a Friedricha Adlera v Ra
kousku, a právě proto se z nich stali reakcionáři, obhájci 
nejhoršího oportunismu a zrady socialismu. Ostatně ano
nymní brožura Světová revoluce (Weltrevolution.[219]), jež 
vyšla roku 1919 ve Vídni (Sozialistische Biicherei, Heft 
11 *; Ignaz Brand), zvlášť názorně ukazuje celý myšlenko
vý pochod a celý okruh myšlenek či lépe řečeno celou 
hloubku myšlenkové chudoby, školometství, ničemnosti 
a zrazování zájmů dělnické třídy - a to pod rouškou 
»obhajoby« myšlenky »světové revoluce«.

Podrobněji o této brožuře pojednáme někdy jindy. Zde
se však zmíníme ještě o jedné věci. Kautsky za dávných 
a dávných časů, kdy byl ještě marxistou, a ne renegátem, 
a posuzoval věci jako historik, předpověděl, že může na
stat taková situace, kdy se revolučnost ruského proletariá
tu stane pro západní Evropu vzorem. To bylo roku 1902, 
kdy Kautsky napsal do revoluční Jiskry2 článek Slované 
a revoluce[30]. V tomto článku uvedl: 

» V nynější době« (na rozdíl od roku 1848) »se přece jenom zdá, že
se Slované nejen zařadili mezi revoluční národy, ale že se k nim čím 
dál víc přesunuje i těžiště revolučního myšlení a revoluční činnosti. 
Těžiště revoluce se přesunuje ze západu na východ. V první polovině 
19. století bylo ve Francii a čas od času v Anglii. Roku 1848 se mezi
revoluční národy zařadilo také Německo ... Nové století začíná udá
lostmi, které nás přivádějí na myšlenku, že jdeme vstříc dalšímu pře
sunu těžiště revoluce, totiž jeho přesunu do Ruska ... Rusko, jež
načerpalo tolik revoluční iniciativy ze Západu, je dnes možná samo

* - Socialistická knihovna, sešit 11. Red.
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schopno posloužit mu jako zdroj revoluční energie. Mohutnějící revo
luční hnutí v Rusku se možná stane nejúčinnějším prostředkem k vy
mýcení ducha slabošského šosáctví a vypočítavého politikaření, který 
se mezi námi začíná šířit, a znovu podnítí bojovnost a horoucí odda
nost našim velkým ideálům. Rusko už dávno přestalo být pro západní 
Evropu pouhou oporou reakce a absolutismu. Dnes je tomu snad prá
vě naopak. Západní Evropa se stává oporou reakce a absolutismu 
v Rusku ... S carem by se byli ruští revolucionáři možná vypořádali 
už dávno, kdyby byli nemuseli zároveň bojovat i proti jeho spojenci 
- evropskému kapitálu. Doufejme, že se jim tentokrát podaří zúčto
vat s oběma nepřáteli a že se nová „svatá aliance" zhroutí rychleji než
její předchůdkyně. Ale ať už nynější boj v Rusku skončí jakkoli, krev
a útrapy mučedníků, jichž si bohužel vyžádá víc než dost, nepřijdou
nazmar. Zavlaží výhonky sociálního převratu v celém civilizovaném
světě a donutí je, aby rostly bujněji a rychleji. Roku 1848 byli Slované
třeskutým mrazem, který spálil květy jara národů. Možná že nyní je
jim souzeno být bouří, která prolomí ledový příkrov reakce a s neza
držitelnou silou přinese národům nové a šťastné jaro« (Karl Kautsky,
Slované a revoluce, článek v Jiskře, ruském sociálně demokratickém
revolučním listu, 1902, č. 18, 1 O. března 1902).

Jak dobře uměl Karl Kautsky psát před osmnácti lety! 

II 
JEDNA Z HLAVNÍCH PODMÍNEK 

ÚSPĚCHU BOLŠEVIKŮ 

Dnes už je jistě téměř každému jasné, že bolševici by se 
neudrželi u moci ani dva a půl měsíce, natožpak dva 
a půl roku, kdyby v naší straně nevládla velmi přísná, 
opravdu železná kázeň, kdyby naši stranu plně a bezvý
hradně nepodporovala celá dělnická třída, tj. všichni pře
mýšliví, čestní a obětaví příslušníci této třídy, kteří jsou 
schopni ovlivňovat, vést nebo získávat zaostalé vrstvy. 

Diktatura proletariátu je nejobětavější a nejnelítostněj
ší válka nové třídy proti silnějšímu nepříteli, proti buržoa
zii, jejíž odpor se jejím svržením (třebas jenom v jedné 
zemi) zdesateronásobuje a jejíž moc spočívá nejen v síle 
mezinárodního kapitálu, v síle a pevnosti mezinárodních 
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styků buržoazie, ale i v síle zvyku, v síle malovýroby. Ne
boť malovýroby je na světě bohužel ještě velmi mnoho 
a. malovýroba plodí kapitalismus a buržoazii ustavičně,
den co den, každou hodinu, živelně a v masovém měřít
ku. Ze všech těchto důvodů je diktatura proletariátu nut
ná, přičemž zvítězit nad buržoazií není možné bez dlou
hé, urputné a nemilosrdné války na život a na smrt, války
vyžadující vytrvalost, ukázněnost, rozhodnost, nepoddaj
nost a jednotu vůle.

Opakuji: zkušenosti vítězné diktatury proletariátu 
v Rusku názorně ukázaly všem, kdo postrádají soudnost 
nebo kdo neměli příležitost o této otázce přemýšlet, že 
jednou z hl.avních podmínek vítězství nad buržoazií je 
bezpodmínečná centralizace a co nejpřísnější kázeň pro
letariátu. 

O tomto faktu se často mluví, ale zcela nedostatečně se 
přemýšlí, co tato slova vlastně znamenají, za jakých pod
mínek je lze realizovat. Nebylo by lepší, kdyby zdravice 
na počest sovětské moci a bolševiků byly častěji prováze
ny seriózním rozborem příčin, proč vlastně bolševici mohli 
zavést kázeň, která je pro revoluční proletariát nezbytně 
nutná? 

Bolševismus jako směr politického myšlení a jako poli
tická strana existuje od roku 1903.Jedině dějiny bolševis
mu za· celou dobu jeho existence mohou dát uspokojivou 
odpověď na otázku, proč mohl bolševismus zavést a za 
nejobtížnějších podmínek udržet železnou kázeň, která je 
pro vítězství proletariátu nezbytně nutná. 

A tu se naskýtají především tyto otázky: jakými pro
středky je kázeň v revoluční straně proletariátu udržová
na, jak je kontrolována a utužována? Za prvé uvědomělo
stí proletářského předvoje a jeho oddaností revoluci, jeho 
vytrvalostí, obětavostí a hrdinstvím. Za druhé jeho umě
ním spojit se, sblížit se a - chcete-li - do jisté míry 

splynout s nejširšími masami pracujících, především 
s proletářskými, ale také s neproletářskými. Za třetí správ-
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ným politickým vedením uskutečňovaným tímto předvo
jem, jeho správnou politickou strategií a taktikou, ovšem 
pod podmínkou, že se nejširší masy na základě vlastních 
zkušeností přesvědčí o této správnosti. V revoluční straně, 
skutečně schopné být stranou pokrokové třídy, která má 
svrhnout buržoazii a přetvořit celou společnost, nelze ká
zeň udržet, aniž by byly tyto podmínky splněny. Jinak se 
pokusy o zavedení kázně nevyhnutelně obracejí vniveč, 
ve frázi, v grotesku. Jenomže tyto podmínky nemohou 
vzniknout naráz. Jejich vznik je výsledkem dlouhodobé
ho úsilí a těžce získaných zkušeností; jejich vytváření je 
usnadňováno správnou revoluční teorií, která ovšem není 
dogmatem, nýbrž definitivně se utváří jedině v těsném 
sepětí s praxí skutečně masového a skutečně revolučního 
hnutí. 

Jestliže bolševismus mohl v létech 1917-1920 v ne
slýchaně těžkých podmínkách vytvořit a úspěšně zavést 
nejpřísnější centralizaci a železnou kázeň, pak to bylo 
prostě dáno řadou historických zvláštností Ruska. 

Za prvé bolševismus vznikl roku 1903 na žulovém zá
kladě marxistické teorie. A správnost této - a jedině této 
- revoluční teorie dokázaly nejen zkušenosti z celého
světa, shromažďované během celého 19. století, ale zej
ména též zkušenosti z tápání a kolísání, z omylů a zkla
mání revolučních myslitelů v Rusku. V průběhu asi půl
století, zhruba od čtyřicátých do devadesátých let minulé
ho století, pokrokoví myslitelé v Rusku, vystavení útlaku
neslýchaně barbarského a reakčního carismu, dychtivě
hledali správnou revoluční teorii a s obdivuhodnou horli
vostí a důkladností se pídili po každičkém »posledním
slovu« Evropy a Ameriky v této oblasti. K marxismu jako
jedině správné revoluční teorii se Rusko doslova protrpělo
půlstoletím neslýchaných útrap a obětí, nevídaného revo
lučního hrdinství, neuvěřitelné energie a obětavého hle
dání, učení, zkoušení v praxi, zklamání, ověřování a po
rovnávání se zkušenostmi Evropy. Zásluhou emigrace,
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kterou si vynutil carismus, mělo revoluční Rusko v. druhé 
polovině 19. století tak bohaté mezinárodní styky a bylo 
tak skvěle informováno o formách a teoriích revolučního 
hnutí na celém světě jako žádná jiná země. 

Za druhé bolševismus, který vznikl na tomto žulovém 
teoretickém základě, prošel patnácti lety dějinné praxe 
(1903-1917) ,- která bohatstvím svých zkušeností nemá 
na světě, obdoby. Vždyť pokud jde o revoluční zkušeno
sti, o rychlost a rozmanitost střídání různých forem hnu
tí, legálního i ilegálního, pokojného i bouřlivého, tajného 
i veřejného, omezujícího se na kroužky i podchycujícího 
masy, hnutí parlamentního i teroristického, neprožila za 
těchto patnáct let žádná jiriá země ani zdaleka tolik jako 
Rusko. Ani v jedné zemi se v tak krátké době nesoustře
dilo takové bohatství forem, odstínů a metod boje všech 
tříd tehdejší společnosti, a přitom boje, který v ďůsledku 
zaostalosti země a obrovského carského útlaku zvlášť 
rychle dozrával a zvlášť dychtivě a úspěšně přejímal pří
slušné »poslední slovo« amerických a evropských politic
kých zkušeností. 

III 
HLAVNÍ ETAPY 

V DĚJINÁCH BOLŠEVISMU 

Léta přípravy revoluce (1903-1905). Všude je cítit, že 
se schyluje k velké bouři. Ve všech třídách to vře a konají 
se přípravy. V zahraničí emigrantský tisk teoreticky na
stoluje všechny hlavní otázky revoluce. Představitelé tří 
hlavních tříd, tří hlavních politických směrů - liberálně 
buržoazního, maloburžoazně demokratického (skrývající
ho se pod názvy »sociálně demokratický« a »sociálně re
voluční«3) a proletářskorevolučního - svádějí mezi se
bou velmi urputný názorový boj o pojetí programu a tak
tiky a tím anticipují a připravují nadcházející otevřený 
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boj mezi třídami. Všechny otázky, za jejichž vyřešení bo
jovaly masy v letech 1905-1907 a 1917-1920 se zbra
ní v ruce, je možné (a nutné) vystopovat v zárodečné 
formě již v tehdejším tisku. A mezi třemi hlavními směry 

se pochopitelně najde ještě spousta nevyhraněných, pře
chodných a polovičatých směrů. Přesněji řečeno: v boji 
tiskových orgánů, stran, frakcí a skupin krystalizují sku
tečně třídní ideové a politické směry; třídy si pro nadchá
zející bitvy kují potřebné ideové a politické zbraně. 

Léta revoluce (1905-190 7). Všechny třídy vystupují 
s otevřeným hledím. Všechny názory na program a takti
ku jsou ověřovány akcemi mas. Stávkový boj nabývá ta
kového rozmachu a prudkosti, jakých svět dosud nepo
znal. Hospodářská stávka přerůstá v politickou a politic
ká stávka v povstání. V praxi jsou prověřovány vzájemné 
vztahy mezi proletariátem jakožto vedoucí silou a kolísa
jícím, nestálým rolnictvem, vedeným proletariátem. 
V průběhu živelného boje se rodí sovětská forma organi
zace. Tehdejší spory o význam sovětů jsou předzvěstí vel
kého boje v letech 191 7 -1920. Střídání parlamentních 
forem boje s neparlamentními, taktiky bojkotu parlamen
tu s taktikou účasti v parlamentu, legálních forem boje 
s ilegálními, jakož i jejich vzájemné vztahy a souvislosti 
- to všechno se vyznačuje obdivuhodným bohatstvím
obsahu. Pokud jde o základní politické školení mas i je
jich vůdců, tříd i stran, rovnal se každý měsíc tohoto ob
dobí jednomu roku »pokojného« »konstitučního« vývoje.
Bez »generální zkoušky« roku 1905 by Říjnová revoluce
roku 191 7 nezvítězila.

Léta reakce (1907-191 O). Carismus zvítězil. Všechny 
revoluční a opoziční strany jsou poraženy. Skleslost, de
moralizace, rozkoly, rozklad, renegátství, pornografie mí
sto politiky. Silnější tendence k filozofickému idealismu; 
kontrarevoluční nálady v rouše mysticismu. Avšak právě 
těžká porážka je pro revoluční strany a revoluční třídu 
zároveň cennou a velmi prospěšnou školou, školou dia-
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lektiky dějin, školou umožňující pochopit, naučit se vést 
politický boj. V nouzi poznáš přítele. Poražené armády se 
dobře učí. 

Vítězný carismus je nucen urychleně odstraňovat po
zůstatky předburžoazního, patriarchálního způsobu živo
ta v Rusku. Buržoazní vývoj Ruska pokračuje neobyčejně 
rychle. Netřídní, nadtřídní iluze, iluze o možnosti vy
hnout se kapitalismu, se rozplývají jako dým. Třídní boj na
bývá zcela nových, a tím výraznějších forem. 

Revoluční strany se ještě musí učit. Učily se útočit. Ny
ní musí pochopit, že tuto znalost je třeba doplnit znalos
tí, jak co nejsprávněji ustupovat. Musí pochopit - a re
voluční třída se učí chápat z vlastních trpkých zkušeností 
-, že kdo se nenaučil správně útočit a správně ustupo
vat, nemůže zvítězit. Ze všech poražených opozičních 
a revolučních stran ustoupili nejspořádaněji právě bolše
vici, jejich »armáda« utrpěla nejmenší ztráty, nejlépe 
uchránili její jádro, byli nejméně zasaženi (co do hloubky 
a nezhojitelnosti) rozkoly i nejméně zdemoralizováni 
a zachovali si největší schopnost řádně a směle obnovit 
práci v co nejširším měřítku. Dosáhli toho jenom proto, 
že nemilosrdně demaskovali a vyhnali všechny ty, kteří 
se zmohli jen na revoluční fráze, kteří nechtěli pochopit, 
že je třeba ustoupit, že je třeba umět ustoupit, že je na
prosto nutné naučit se pracovat legálně i v těch nejreak
čnějších parlamentech, i v těch nejreakčnějších odboro
vých, družstevních, pojišťovacích a podobných organiza
cích. 

Léta vzestupu (1910-1914). Zpočátku byl vzestup 
neuvěřitelně pomalý, později, po událostech na řece Leně 
roku 1912, o něco rychlejší. Přes neslýchané obtíže se 
bolševikům podařilo zatlačit menševiky, v nichž buržoa
zie po roce 1905 zcela neomylně vytušila své agenty 
v dělnickém hnutí, a proto je tisícerými způsoby podpo
rovala proti bolševikům. Kdyby však bolševici nebyli 
uplatnili správnou taktiku, tj. kdyby nebyli spojovali ile-
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gální práci s bezpodmínečným vyuz1vamm »legálních 
možností«, byli by tohoto vítězství nikdy nedosáhli. 
V krajně reakční dumě získali bolševici celou dělnickou 
kurii. 

První světová imperialistická válka (1914-191 7). 
V situaci, kdy »parlament« je krajně reakční, prokazuje 
politika legálního parlamentarismu straně revolučního 
proletariátu, bolševikům, velmi užitečnou službu. Bolše
vičtí poslanci putují na Sibiř4

• V emigrantském tisku se 
plně projevují všechny názorové odstíny sociálimperialis
mu, sociálšovinismu, sociálpatriotismu, nedůsledného 
i důsledného internacionalismu, pacifismu i revolučního 
odmítání pacifistických iluzí. Učení hlupáci a staré báby 
z II. internacionály, pohrdlivě a povýšeně ohrnující nos 
nad spoustou »frakcí« v ruském socialismu a nad urput
ným bojem mezi nimi, nedokázali, když je válka připravi
la ve všech vyspělých zemích o vychvalovanou »legalitu«, 
zorganizovat ani přibližně tak svobodnou (ilegální) výmě
nu názorů a tak svobodně (ilegálně) se dopracovat ke 
správným názorům, jako to učinili ruští revolucionáři ve 
Švýcarsku a v některých dalších zemích. Právě proto se 
nezastření sociálpatrioti i »kautskisté« ve všech zemích 
stali těmi nejhoršími zrádci proletariátu. A jestliže se bol
ševismu v letech 191 7 -1920 podařilo zvítězit, bylo jed
nou z hlavních příčin tohoto vítězství to, že bolševismus 
již od konce roku 1914 nemilosrdně odhaloval nízkost, 
hanebnost a podlost sociálšovinismu a »kautskismu« Ge
muž odpovídá longuetismus5 ve Francii, názory vůdců 
Nezávislé labouristické strany6 a fabiánů7 v Anglii, Turati
ho v Itálii atd.) a že se pak masy na vlastních zkušenos
tech čím dál víc přesvědčovaly. o správnosti názorů bolše
viků. 

Druhá revoluce v Rusku (od února do října 1917). 
Neuvěřitelná zkostnatělost a přežilost carismu vytvořily 
(pod tíhou ran a břemen neobyčejně strastiplné války) 
neuvěřitelně mohutnou ničivou sílu, která se obrátila 
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proti němu. V několika dnech se z Ruska stala demokra
tická buržoazní republika, svobodnější - za válečných 
poměrů - než kterákoli jiná země na světě. Vládu začali 
sestavovat vůdcové opozičních a revolučních stran - ja
ko v těch »nejdokonalejších parlamentních« republikách, 
přičemž pověst vůdce opoziční strany v parlamentě, byť 
sebereakčnějším, usnadňovala další úlohu tohoto vůdce 
v revoluci. 

Menševici a »socialisté-revolucionáři« si v několika 
týdnech skvěle osvojili všechny metody a manýry, všech
ny argumenty a sofizmata evropských hrdinů II. interna
cionály, ministerialistů8 a ostatní oportunistické sebranky. 
Všechno, co nyní Čteme o Scheidemannech a Noskech, 
o Kautském a Hilferdingovi, o Rennerovi a Austerlitzovi,
o Otto Bauerovi a Friedrichu Adlerovi, o Turatim a Lon
guetovi, o fabiánech a vůdcích Nezávislé labouristické
strany v Anglii - to všechno se nám zdá (a ve skutečnos
ti je) nudným opakováním, omíláním staré známé písnič
ky. S tím vším jsme se již setkali u menševiků. Historie si
zažertovala a dopustila, aby oportunisté zaostalé země
předběhli oportunisty mnoha zemí vyspělých.

Jestliže všichni hrdinové II. internacionály utrpěli fias
ko a utržili si hodnocením významu a úlohy sovětů a so
větské moci ostudu, jestliže se v této věci zvlášť »parád
ně« blamovali a zapletli vůdcové tří velmi významných 
stran, které nyní vystoupily z II. internacionály (totiž Ne
závislé sociálně demokratické strany Německa9

, francouz
ské longuetistické a anglické Nezávislé labouristické stra
ny), jestliže se všichni octli v zajetí předsudků malobur
žoazní demokracie (zcela v duchu příslušníků malobur
žoazie z roku 1848, nazývajících se »sociálními demokra
ty«), pak tohle všechno jsme již viděli u menševiků. Dějiny 
si tak trochu zažertovaly: roku 1905 se v Rusku zrodily 
sověty; v únoru až říjnu 1917 je zprofanovali menševici, 
kteří nedovedli pochopit jejich úlohu a význam, a proto 
je stihl bankrot; nyní se na celém světě zrodila myšlenka 

44 



vlády sovětů, která se nesmírně rychle šíří mezi proletariá
tem všech zemí, přičemž staré hrdiny II. internacionály 
stíhá všude stejně jako naše menševiky bankrot, neboť ne
jsou s to pochopit úlohu a význam sovětů. Zkušenosti do
kázaly, že pokud jde o některé velmi podstatné otázky 
proletářské revoluce, budou všechny země nutně muset 
projít tím, čím prošlo Rusko. 

Svůj vítězný boj proti parlamentní (fakticky) buržoazní 
republice a proti menševikům zahájili bolševici velmi 
obezřetně a jejich příprava na něj nebyla nijak jednodu
chá - ať se o tom. nyní v Evropě a Americe hovoří jak 
chce. Na počátku výše uvedeného období jsme nevyzývali
ke svržení vlády, nýbrž vysvětlovali jsme, že ji nelze 
svrhnout bez předchozích změn ve složení sovětů a ve 
smýšlení jejich členů. Nehlásali jsme bojkot buržoazního 
parlamentu, Ústavodárného shromáždění, nýbrž oficiál
ně jménem strany jsme prohlašovali, a to od dubnové 
(191 7) konference naší strany10

, že buržoazní republika 
s Ústavodárným shromážděním je lepší než táž republika 
bez Ústavodárného shromáždění, že však »dělnicko-rol
nická«, sovětská republika je nad všechny buržoazně de
mokratické, parlamentní republiky. Bez takových obe
zřetných, důkladných, prozíravých a dlouhých příprav 
bychom v říjnu 1917 ani nebyli zvítězili, ani bychom toto 
vítězství nebyli udrželi. 

IV 
V BOJI PROT I KTERÝM 

NEPŘÁTELŮM V DĚLN ICKÉM HNUTÍ 
BOLŠEVISMUS VYROSTL, 

ZESÍLIL A ZOCELIL SE? 

Především a hlavně v boji proti oportunismu, který roku 
1914 definitivně přerostl v sociálšovinismus a �efinitivně 
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přešel na stranu buržoazie proti proletariátu. Oportunis
mus byl pochopitelně hlavním nepřítelem bolševismu 
v dělnickém hnutí. A tímto hlavním nepřítelem zůstává 
i v mezinárodním měřítku. Právě tomuto nepříteli bolše
vismus věnoval a věnuje největší pozornost. V současné 
době je tento aspekt činnosti bolševiků již dosti dobře 
známý i v zahraničí. 

Něco jiného však musíme říci o dalším nepříteli bolše
vismu v dělnickém hnutí. V zahraničí se dosud velmi má
lo ví, že bolševismus vyrostl, zformoval se a zocelil 
v dlouholetém boji proti maloburžoazní revolučnosti, kte
rá nemá daleko k anarchismu nebo od něho leccos přejí
má a ve všem podstatném ustupuje od podmínek a po
třeb důsledného třídního boje proletariátu. Marxisté teo
reticky dokazují - a zkušenosti ze všech evropských re
volucí a revolučních hnutí to plně potvrzují -, že drob
ný vlastník, drobný výrobce (sociální typ, zastoupený 
v hojné míře, masově, v mnoha evropských zemích), kte
rý za kapitalismu neustále trpí útlakem a je velmi často 
postižen neuvěřitelně pronikavým a rychlým zhoršová
ním životních podmínek a ožebračováním, snadno propa
dá krajní revolučnosti, ale nedokáže projevit důslednost, 
organizovanost, ukázněnost a vytrvalost. Hrůzami kapita
lismu »rozběsněný« maloburžoa tak zosobňuje sociální 
jev, který se stejně jako anarchismus vyskytuje ve všech 
kapitalistických zemích. Nestálost takové revolučnosti, je
jí neplodnost a schopnost rychle se měnit v pokoru, apa
tii, poblouznění, a dokonce v »zanícené« horování hned 
pro ten, hned pro onen buržoazní »módní« směr - to 
všechno je všeobecně známo. Avšak teoretické, abstraktní 
uznání těchto pravd ještě vůbec nezbavuje revoluční stra
ny starých chyb, které se vždy objevují neočekávaně, 
v trochu pozměněné formě, pod jiným pláštíkem nebo 
v jiném prostředí, ve specifických - více Či méně svéráz
ných - podmínkách. 

Anarchismus býval často jakýmsi trestem za oportunis-
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tické hříchy dělnického hnutí. Oba nešvary se navzájem 
doplňovaly. A měl-li anarchismus v Rusku, přestože slo
žení jeho obyvatelstva je maloburžoaznější než v evrop
ských zemích, v období obou revolucí (1905 a 191 7) 
i v době jejich přípravy poměrně nepatrný vliv, je to be
zesporu částečná zásluha bolševismu, který vždy vedl 
proti oportunismu skutečně nelítostný a nesmiřitelný boj. 
Říkám »částečná«, neboť ještě významnější pro oslabení 
anarchismu v Rusku byl fakt, že anarchismus měl v mi
nulosti (v sedmdesátých letech 19. století) možnost ne
obyčejně rozbujet a plně prokázat svou nesprávnost, svou 
neschopnost být vůdčí teorií revoluční třídy. 

V době svého vzniku roku 1903 navázal bolševismus 
na tradici nelítostného boje proti maloburžoazní, zpola 
anarchistické (nebo s anarchismem ochotné koketovat) 
»revolučnosti«, a tato tradice byla v revoluční sociální de
mokracii vždy živá; u nás zapustila kořeny zejména v le
tech 1900-1903, kdy byla v Rusku zakládána masová
strana revolučního proletariátu. Bolševismus se pustil do
boje proti straně, v níž se nejvýrazněji projevovala ten
dence k maloburžoazní revolučnosti, totiž proti straně
»socialistů-revolucionářů«, a pokračoval v něm ve třech
hlavních směrech. Za prvé, tato strana, jež zavrhovala
marxismus, za nic na světě nechtěla (lépe snad bude říci:
nemohla) pochopit, že před každou politickou akcí je nut
né přísně objektivně zhodnotit třídní síly a jejich vzájem
ný poměr. Za druhé, tato strana spatřovala svou obzvlášt
ní »revolučnost« neboli »levičáctví« v tom, že uznávala
individuální teror a atentáty, a to jsme my marxisté roz
hodně zavrhovali. My jsme však individuální teror zavr
hovali jenom proto, že jsme jej nepovažovali za účelný.
Vždyť už Plechanov[91 • 92], který byl v letech 1900-1903
ještě marxistou, měl pro lidi, kteří z »principiálních« dů
vodů odsuzovali teror Velké francouzské revoluce nebo
vůbec teror vítězné revoluční strany obléhané buržoazií
celého světa, jenom výsměch a opovržení. Za třetí, »soda-
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listé-revolucionáři« viděli »levičáctví« v tom, že se po
šklebovali poměrně drobným oportunistickým pokleskům 
německé sociální demokracie, ale zároveň napodobovali 
krajní oportunisty téže strany, například v agrární otázce 
nebo v otázce diktatury proletariátu. 

Mimochodem řečeno, historie dnes ve velkém, celosvě
tovém měřítku potvrdila správnost názoru, který jsme 
vždy zastávali, že totiž revoluční německá sociální demo
kracie (všimněte si, že už Plechanov v letech 1900-1903 
žádal vyloučení Bernsteina ze strany a bolševici, kteří na 
tuto tradici vždy navazovali, odhalovali v roce 1913 veš
kerou Legienovu nízkost, podlost a zrádcovství''), že revo
luční německá sociální demokracie měla nejblíž k takové 
straně, jakou potřebuje revoluční proletariát, aby mohl 
zvítězit. Nyní, v roce 1920, po všech hanebných bankro
tech a krizích válečných a prvních poválečných let je jas
ně vidět, že ze všech stran na Západě právě německá 
revoluční sociální demokracie vychovala nejlepší vůdce 
a také se zotavila, vyléčila a znovu zesílila dříve než jiné 
strany. Důkazem toho je jak strana spartakovců 12, tak i le
vé, proletářské křídlo Nezávislé sociálně demokratické 
strany Německa, které vytrvale bojuje proti oportunismu 
a bezpáteřnosti Kautských, Hilferdingů, Ledebourů 
a Crispienů. Podíváme-li se nyní celkově na ukončené hi
storické obdobL na období od Pařížské komuny po první 
socialistickou sovětskou republiku, objeví se nám vztah 
marxismu k anarchismu ve zcela jasné a vyhraněné podo
bě. Ukázalo se, že marxistická stanoviska jsou správná, 
a jestliže anarchisté právem poukazovali na oportunistic
ký charakter názorů: na stát, které převládaly ve většině 
socialistických stran, pak za prvé, tento oportunismus 
souvisel s překrucováním, a dokonce s přímým zatajová
ním Marxových názorů na stát (ve své knize Stát a revo
luce[37] jsem uvedl, že Bebel celých 36 let, od roku 1875 
do roku 1911, nechal ležet v zásuvce Engelsův dopis13, ve 
kterém byl zvlášť názorně, ostře, nepokrytě a jasně odha-
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len oportunismus vžitých sociálně demokratických názo
rů na stát*); za druhé, byly to právě nejmarxističtější smě
ry v evropských a amerických socialistických stranách, 
které tyto oportunistické názory nejrychleji a nejdůklad
něji zkorigovaly, nejrychleji a v největší míře akceptovaly 
sovětskou moc a uznaly její převahu nad buržoazní parla
mentní demokracií. 

Ve dvou případech nabyl boj bolševismu proti úchyl
kám »vlevo« ve vlastní straně zvlášť velkého rozsahu: 
v roce 1908, kdy šlo o účast v krajně reakčním »parla
mentě« a v legálních dělnických spolcích, sešněrovaných 
krajně reakčními zákony, a v roce 1918 (brestlitevský 
mír 14), kdy šlo o to, zda připustit větší či menší »kompro
mis«. 

Roku 1908 byli »leví« bolševici z naší strany vylouče
ni, protože za nic na světě nechtěli pochopit, že je nutné 
pracovat i v krajně reakčním »parlamentě« 15

• »Leví« 
- a mezi nimi i mnoho vynikajících revolucionářů, kteří
později byli (a dosud jsou) poctivými příslušníky komunis
tické strany - se odvolávali zejména na dobré zkušeno
sti s bojkotem v roce 1905. Když car v srpnu 1905 ozná
mil svolání poradního »parlamentu«16

, vyhlásili bolševici
jeho bojkot - na rozdíl od všech opozičních stran i od
menševiků - a revoluce v říjnu 1905 17 jej skutečně smet
la. Tehdy byl bojkot správný ne proto, že každá neúčast
v reakčních parlamentech je správná, nýbrž proto, že byla
správně zhodnocena objektivní situace, která vedla
k rychlému přerůstání masových stávek ve stávku politic
kou, pak v revoluční a nakonec v povstání. Přitom se teh
dy vedly spory o to, zda má být svolání prvního zastupi
telského orgánu ponecháno na carovi, nebo zda se má
udělat pokus vyrvat je z rukou staré moci. A protože ne
bylo a nemohlo být jisté, že se vytvořila obdobná objek
tivní situace a že vývoj jde kupředu stejným směrem

* Viz Sebrané spisy 33, Praha 1987, s. 95-98. Red.
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a stejným tempem, přestal být bojkot správnou taktikou. 
Bolševický bojkot »parlamentu« v roce 1905 obohatil 

revoluční proletariát o neobyčejně cenné politické zkuše
nosti, neboť ukázal, že při spojování legálních a ilegál
ních, parlamentních i mimoparlamentních forem boje je 
někdy prospěšné, a dokonce nutné umět od parlament
ních forem boje upustit. Avšak slepé, otrocké, nekritické 
přenášení těchto zkušeností na jiné podmínky a do jiné si
tuace je velmi hrubou chybou. Chybou, sice nevelkou 
a snadno napravitelnou*, byl už bojkot »dumy«, k němuž 
se bolševici uchýlili v roce 1906. Velmi závažnou a těžko 
napravitelnou chybou byl bojkot v roce 1907, 1908 
a v dalších letech, kdy za prvé nebylo možné očekávat 
velmi rychlý vzestup revoluční vlny a její přechod v po
vstání a kdy za druhé nutnost spojování legální a ilegální 
činnosti vyplývala z celé historické situace restaurované 
buržoazní monarchie. Ohlédneme-li se dnes zpět na zce
la ukončené historické období, jehož spojitost s dalšími 
obdobími se již plně potvrdila, začíná být zvlášť jasné, že 
bolševici by v letech 1908- 1914 byli nemohli udržet (na
tož upevnit, rozšířit, posílit) pevné jádro revoluční strany 
proletariátu, kdyby byli v nejkrutějším boji neuhájili ná
zor, že ilegální formy boje je nutné spojovat s formami le
gálními a že je zároveň nutné pracovat v krajně reakčním 
parlamentě a v mnoha jiných institucích (nemocenských 
pokladnách aj.), sešněrovaných reakčními zákony. 

V roce 1918 nedospěly věci až k rozkolu. »Leví« komu
nisté tvořili tehdy v naší straně jenom zvláštní skupinu 
neboli »frakci«, a to ne nadlouho. V témže roce čelní 
představitelé »levého komunismu«, například soudruzi 
Radek a Bucharin, otevřeně přiznali svůj omyl. Zdálo se 
jim,· že brestlitevský mír byl pro stranu revolučního pro-

* O politice a stranách platí - s příslušnými obměnami - totéž
co o jednotlivcích. Moudrý není ten, kdo nedělá chyby. Takoví lidé 
nejsou a ani být nemohou. Moudrý je ten, kdo dělá chyby nepříliš 
podstatné a kdo je dovede snadno a rychle napravovat. 
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letariátu zásadně nepřípustným a škodlivým kompromi
sem s imperialisty. Byl to opravdu kompromis s imperia
listy, ale v dané situaci byl právě takový kompromis na
prosto nutný. 

Když teď slyším, jak naši taktiku při podepisování brest
litevského míru napadají například »socialisté-revolucio
náři«, nebo když slyším, jak soudruh Lansbury v rozho
voru se mnou prohodil: »Naši angličtí vůdcové tradeuni
onů říkají, že pokud byly kompromisy přípustné pro bol
ševiky, jsou přípustné i pro ně,« odpovídám na to obvy
kle především prostým a »populárním« přirovnáním: 

Představte si, že vaše auto zastavili ozbrojení banditi. 
Dáte jim peníze, osobní doklady, revolver i auto. Tak se 
dostanete z jejich příjemné společnosti. To je bezesporu 
kompromis. »Do ut des« (»dávám« ti peníze, zbraň a au
to, »abys mi dal« možnost vyváznout se zdravou kůží). 
Těžko by se však našel člověk se zdravým rozumem, kte
rý by takový kompromis prohlásil za »zásadně nepřípust
ný« nebo by člověka, který na takový kompromis přistou
pil, označil za komplice banditů (i když by banditi mohli 
vzápětí nasednout do auta a auto i zbraň použít k dalším 
loupežným přepadením). A takovému kompromisu se po
dobal i náš kompromis s bandity německého imperialis
mu. 

Když však menševici a eseři v Rusku, scheidemannovci 
(a do značné míry i kautskisté) v Německu, Otto. Bauer 
a Friedrich Adler (nemluvě už o pánech Rennerech 
a spol.) v Rakousku, Renaudelové, Longuetové a spol. ve 
Francii, fabiáni, »nezávislí« a »trudovici« (»labouristé« 18) 

v Anglii uzavírali v letech 1914-1918 a 1918-1920 
kompromisy s bandity z řad své vlastní a někdy i »spoje
necké« buržoazie proti revolučnímu proletariátu své ze
mě, pak si všichni tito pánové počínali jako komplicové 
banditů. 

Závěr je jasný: odmítat kompromisy ze »zásadních« 
důvodů, zavrhovat a nepřipouštět jakékoli kompromisy 
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vůbec je dětinství, které naprosto nelze brát vážně. Poli
tik, který chce prospět revolučnímu proletariátu, musí 
umět odlišit konkrétní případy kompromisů, které jsou 
nepřípustné, které znamenají oportunismus a zradu, 
a všechno ostří kritiky, všechnu sílu nemilosrdného odha
lování a nesmiřitelného boje namířit proti těmto kon

krétním kompromisům, nedovolovat prohnaným, »pod
nikavým« socialistům a parlamentním jezuitům, aby 
se vykrucovali a vyhýbali odpovědnosti úvahami o »kom
promisech jako takových«. Angličtí páni »vůdcové« tra
deunionů, jakož i Fabiánské společnosti a »Nezávislé« la
bouristické strany se právě takhle vyhýbají odpovědnosti 
za svou zradu, za svůj kompromis, který je skutečným 
projevem toho nejhoršího oportunismu, zrady a věrolom
nosti. 

Není kompromis jako kompromis. Musíme umět roze
brat situaci a konkrétní podmínky každého kompromisu 
nebo každého druhu kompromisů. Musíme se učit dělat 
rozdíl mezi člověkem, který dal banditům peníze a zbraň, 
aby zmenšil jimi páchané zlo a usnadnil jejich polapení 
a zastřelení, a člověkem, který dal banditům peníze 
a zbraň, aby se mohl podílet na jejich kořisti. V politice 
to ale ani zdaleka nebývá tak snadné jako ve školácky 
jednoduchém případě. A ten, kdo by chtěl pro dělníky 
vymyslet takový recept, který by předem poskytoval ho
tová řešení pro všechny možné situace, anebo by slibo
val, že se v politice revolučního proletariátu nevyskytnou 
žádné těžkosti a žádné komplikované situace, ten by mu
sel být prostě šarlatán. 

Abych zabránil falešným výkladům, pokusím se nastí
nit, byť zcela stručně, několik hlavních zásad pro rozbor 
konkrétních kompromisů. 

Strana, která podepsáním brestlitevského míru uzavře
la s německými imperialisty kompromis, se ke svému 
opravdovému internacionalismu propracovávala od kon
ce roku 1914. Nebála se razit heslo porážky carské mo-
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narchie a za války mezi dvěma imperialistickými dravci 
pranýřovat »obranu vlasti«. Parlamentní zástupci této 
strany, místo aby si vyšlapali cestičku k ministerským 
křeslům v buržoazní vládě, putovali na Sibiř. Revoluce, 
jež svrhla carismus a vytvořila demokratickou republiku, 
podrobila tuto stranu další, velmi těžké zkoušce, avšak ta 
nepřistoupila na žádnou dohodu se »svými« imperialisty, 
připravila jejich svržení a svrhla je. Po převzetí politické 
moci nenechala tato strana ze statkářského ani z kapitalis
tického vlastnictví kámen na kameni. Když zveřejnila 
a zrušila tajné smlouvy imperialistů[112], nabídla všem ná
rodům mír a podřídila se násilí brestlitevských dravců te
prve tehdy, když angličtí a francouzští imperialisté tento 
mír zmařili. Přitom však bolševici udělali všechno, co by
lo v lidských silách, pro uspíšení revoluce v Německu 
a v jiných zemích. Naprostá správnost tohoto kompromi
su, který uzavřela tato strana za takových okolností, je 
každému den ze dne jasnější a zřejmější. 

Menševici a eseři v Rusku (stejně jako všichni vůdcové 
II. internacionály na celém světě v letech 1914-1920)
začali zradou, když přímo nebo nepřímo ospravedlňovali
»obranu vlasti«, tj. obranu své vlastní lupičské· buržoazie.
V této zradě pokračovali, když vstupovali do koalice
s buržoazií své země a spolu se svou vlastní buržoazií bo
jovali proti revolučnímu proletariátu své země. Blok, kte
rý uzavřeli nejprve s Kerenským a kadety a později
s Kolčakem a Děnikinem v Rusku, jakož i blok jejich za
hraničních spřízněnců s buržoazií jejich zemí znamenal
přechod na stranu buržoazie proti proletariátu. Jejich
kompromis s imperialistickými bandity spočíval od začát
ku do konce v tom, že se z nkh stávali komplicové imperia
listického banditismu.
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v 

»LEVÝ« KOMUNISMUS V NE.MEC KU.
VŮDCOVÉ - STRANA 

TŘÍDA - MASY 

Němečtí komunisté, o nichž teď musíme mluvit, si neří
kají »leví«, nýbrž - pokud se nemýlím - »zásadová 
opozice«19 • Ale že se u nich plně projevují příznaky »levi
čáctví jako dětské nemoci«, vyplyne z dalšího výkladu. 

Brožurka Rozkol v Komunistické straně Německa (ve 
svazu spartakovců)[211 ], kterou vydala »místní skupina ve 
Frankfurtu nad Mohanem« a která zastává stanovisko té
to opozice, vykládá nanejvýš výstižně, přesně, jasně 
a stručně podstatu názorů této opozice. Postačí několik 
citátů, aby se čtenáři s touto podstatou obeznámili: 

»Komunistická strana je stranou nejrozhodnějšího třídního bo
je ... « 

»Politicky je toto přechodné období« (mezi kapitalismem a socialis
mem) »obdobím diktatury proletariátu ... « 

»Nyní však jde o to, kdo má být vykonavatelem diktatury: kom u -
nistická strana, nebo proletářská třída? ... Má se zásadněusi
lovat o diktaturu komunistické strany, nebo o diktaturu proletářské 
třídy? ... « 

(Kurzíva v citátech je všude podle originálu.) 
Dále autor brožury vytýká »ústředí« Komunistické 

strany Německa, že prý hledá cesty ke koalici s Nezávislou
sociálně demokratickou stranou Německa, že »otázku zásad
ního uznání všech politických prostředků« boje včetně par
lamentarismu vytyčilo toto »ústředí« jenom proto, aby 
zastřelo své skutečné a hlavní úsilí o vytvoření koalice 
s nezávislými. A brožura pokračuje: 

»Opozice se rozhodla pro jinou cestu. Podle jejího názoru je otázka
hegemonie komunistické strany a diktatury strany jenom otázkou tak
tiky. Tak Či onak je hegemonie komunistické strany poslední formou 
jakékoli hegemonie strany vůbec. Zásadně je nutné usilovat o diktatu
ru proletářské třídy. Tomu musí být přizpůsobena veškerá opatření 
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strany, její organizace, její forma boje, její strategie a taktika. Proto je 
nutné se vší rozhodností zavrhnout jakýkoli kompromis s jinými stra
nami, jakýkoli návrat k historicky a politicky překonaným formám 
parlamentního boje, jakoukoli politiku lavírování a paktování.« »Ob
zvlášť velký důraz je třeba klást na specificky proletářské metody re
volučního boje. Pro podchycení nejširších kruhů a vrstev proletariátu, 
které musí v revolučním boji vystupovat pod vedením komunistické 
strany, je nezbytně nutné vytvořit nové organizační formy na nejšir
ším základě a v co nejširším měřítku. Tímto soustředěním všech revo
lučních sil bude dělnický svaz, vybudovaný na principu závodních 
organizací. V něm by se měli spojit všichni proletáři, kteří se řídí he
slem: Pryč z odborových organizací! V tomto svazu se bojující proleta
riát zformuje do nejširších bitevních šiků. Pro vstup do tohoto svazu 
postačí uznávat třídní boj, systém rad a diktaturu. Veškerá další poli
tická výchova bojujících mas i jejich orientace v boji je úkolem komu
nistické strany, která bude stát mimo dělnický svaz ... « 

»Nyní tedy proti sobě budou stát dvě komunistické strany:
Jedna - st r ana vůdců, která se snaží organizovat revoluční boj

a řídit jej shora a která připouští kompromisy a parlamentarismus, aby 
si vytvořila podmínky pro vstup do koaliční vlády, v jejíchž rukou by 
spočívala diktatura, a 

druh á - masová strana , která očekává, že revoluční boj vy
šlehne zdol a, která zná a používá v tomto boji jenom jedinou metodu 
přímočaře vedoucí k cíli a která odmítá všechny parlamentní a oportu
nistické metody boje. Touto jedinou metodou je bezpodmínečné svrže
ní buržoazie, po němž bude nastolena třídní diktatura proletariátu, jež 
uskuteční socialismus ... « 

»Tam diktatura vůdců - zde diktatura mas! Tak zní naše heslo.«

Toto jsou nejpodstatnější teze, příznačné pro názory 
opozice v německé komunistické straně. 

Každý bolševik, který s plným pochopením věci prožil 
nebo zblízka sledoval vývoj bolševismu od roku 1903, si 
po přečtení těchto úvah hned řekne: >Jaká to stará, dávno 
známá veteš! Jaké to „levé" dětinství!« 

Ale podívejme se na tyto úvahy blíže. 
Již sama formulace otázky »Diktatura strany, nebo

diktatura třídy? Diktatura (strana) vůdců, nebo diktatura 
(strana) mas?« svědčí o vskutku neuvěřitelném a bezna
dějném myšlenkovém zmatku. Lidé se snaží vymyslet ně
co zcela zvláštního, ale ve svém horlivém mudrování se 
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stávají směšnými. Každý ví, že masy se dělí na třídy, že 
masy a třídy je možné stavět proti sobě jenom tehdy, jest
liže celá obrovská většina, nerozčleněná podle postave
ní ve společenském výrobním systému, je stavěna proti 
kategoriím zaujímajícím v tomto systému zvlá:štní posta
vení; že třídy jsou obvykle a ve většině případů, alespoň 
v novodobých civilizovaných zemích, vedeny politickými 
stranami; že politické strany jsou zpravidla vedeny více
méně stabilními skupinami nejuznávanějších, nejvlivněj
ších a nejzkušenějších osob volených do nejodpovědněj
ších funkcí, osob, které se nazývají vůdci. To všechno 
patří k základním poučkám. To všechno je prosté a jasné. 
Nač potom bylo místo toho třeba jakési hatmatilky, jaké
hosi nového volapiiku? Jednak se lidé zřejmě nedovedli 
orientovat ve svízelné situaci, kdy strana velmi rychle 
přecházela z legality do ilegality a naopak, a tím se naru
šovaly obvyklé, normální, prosté vztahy mezi vůdci, stra
nami a třídami. V Německu, stejně jako i v jiných evrop
ských zemích, si lidé příliš zvykli na legalitu, na svobod
né a řádné volby »vůdců« na řádných sjezdech stran, na 
pohodlnou kontrolu třídního složení stran pomocí parla
mentních voleb a veřejných shromáždění, podle informa
cí tisku, podle názorů v odborech a jiných organizacích 
apod. Když od těchto zvyklostí bylo v důsledku bouřlivé
ho průběhu revoluce a vývoje občanské války nutné rych
le přecházet ke střídání legálních a ilegálních metod, k je
jich kombinování, k »nepohodlným«, »nedemokratic
kým« metodám výběru, k vytváření nebo zachovávání 
»skupin vůdců«, ztráceli lidé hlavu a začali si vymýšlet
nejnemožnější nesmysly. Někteří členové holandské ko
munistické strany, kteří se naneštěstí narodili v malé ze
mi, s tradicemi a v podmínkách zvlášť privilegované
a zvlášť stabilní legality, lidé, kteří vůbec nezažili střídání
legality a ilegality, se pravděpodobně sami zapletli a ztra
tili orientaci, a tak přispěli k vymýšlení nehorázných ne
smyslů.

56 



Navíc se tu evidentně setkáváme se zcela nepromyšle
ným, nelogickým používáním dnes »módních« slov »ma
sy« a »vůdcové«. Lidé často slyšeli, jak jsou »vůdcové« 
napadáni, jak jsou »vůdcové« stavěni proti »masám«, 
a dobře si to zapamatovali, ale přemýšlet o tom, jaký to 
má smysl, a pochopit, v čem je podstata věci, nedokázali. 

Rozpory mezi »vůdci« a »masami« se ve všech zemích 
zvlášť jasně a výrazně projevily na sklonku imperialistic
ké války a po jejím skončení. Hlavní příčinu tohoto jevu 
vysvětlovali Marx a Engels mnohokrát v letech 
1852-1892 na příkladu Anglie. Monopolní postavení 
Anglie vedlo k tomu, že se z »mas« vyčleňovala napůl 
měšťácká, oportunistická »dělnická aristokracie«. Vůdco
vé této dělnické aristokracie neustále přebíhali na stranu 
buržoazie, která si je - přímo nebo nepřímo - vydržo
vala. Marx si vysloužil nenávist této sebranky za to, že je 
otevřeně pranýřoval jako zrádce. Taková nenávist mu 
však slouží jen ke cti. Soudobý imperialismus (ve 20. sto
letí) zajistil několika vyspělým zemím privilegované po
stavení pramenící z existence monopolů v těchto zemích, 
a v důsledku toho se všude v II. internacionále vyhranil 
typ zrádcovských vůdců, oportunistů a sociálšovinistů, 
kteří hájí zájmy svého cechu a úzké vrstvy dělnické ari
stokracie, ke které oni sami přísluší. Oportunistické stra
ny se odtrhly od »mas«, tj. od nejširších vrstev pracují
cích, od jejich většiny, od nejhůře placených dělníků. 
Proto revoluční proletariát nemůže zvítězit bez boje proti 
tomuto zlu, bez demaskování, zdiskreditování a vyhnání 
oportunistických vůdců dopouštějících se zrady na socia
lismu, a právě takovou politiku zvolila III. internacioná
la. 

Dospět přitom tak daleko, a stavět diktaturu mas proti 
jakékoli diktatuře vůdců, je směšná nehoráznost a stu
pidnost. Zvlášť komické je, že na místo starých vůdců, 
kteří mají na prosté věci normální lidské názory, se ve 
skutečnosti dostávají (pod pláštíkem hesla Pryč s vůdci!) 
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noví vůdcové, kteří vykládají nejnemožnější pošetilosti 
a zmatenosti. K takovým lidem patří v Německu Laufen
berg, Wolflheim, Horner, Karl Schroder, Friedrich Wen
del a Karl Erler*. Erlerovy pokusy »rozpitvávat« tuto 
otázku a prohlašovat cosi o nepotřebnosti a »buržoazno
sti« politických stran je takový nesmysl, že jej lze směle 
přirovnat k proslulým Herkulovým sloupům, a nezbývá 
než pokrčit nad tím rameny. A to je právě ono: z malé 
chyby se dá vždycky udělat obludně velká, když se na ní 
trvá, když se hluboce zdůvodňuje, když se »v ní dochází 
do důsledků«. 

Popírání nutnosti strany a stranické kázně - až k to
mu dospěla opozice. A to se rovná úplnému odzbrojení 
proletariátu ve prospěch buržoazie. To se rovná právě oné 
maloburžoazní roztříštěnosti, nestálosti a neschopnosti 
vytrvat, sjednotit se a postupovat v jednom šiku, a taková 
roztříštěnost, je-li trpěna, přivede nevyhnutelně každé 
proletářské revoluční hnutí do záhuby. Popírat nutnost 
strany znamená z hlediska komunismu přeskakovat od 
blížícího se pádu kapitalismu (v Německu) nikoli k nižší 
nebo ke střední, nýbrž k vyšší fázi komunismu. V Rusku 
stojíme nyní (třetí rok po svržení buržoazie) na počátku 
přechodu od kapitalismu k socialismu neboli k nižšímu 
stadiu komunismu. Třídy zůstaly a všude zůstanou ještě 
celá léta po dobytí moci proletariátem. Možná že v An-

* Kommunistische Arbeiterzeitung20 (Hamburk, č. 32 ze 7. 2.
1920, článek Karla Erlera Rozpuštění strany['56]): »Dělnická třída ne
může rozbít buržoazní stát, neodstraní-li buržoazní demokracii, a ne
může odstranit buržoazn'í demokracii, nerozbije-li strany.« 

Největší popletové mezi románskými syndikalisty a anarchisty mo
hou pocítit »uspokojení«: důkladní Němci, kteří se zřejmě pokládají za 
marxisty (K. Erler a K. Homer svými články v uvedeném listě zvlášť 
důkladně dokazují, že se pokládají za solidní marxisty, a zvlášť komic
ky tvrdí neuvěřitelné nesmysly, čímž prozrazují, že nechápou abecedu 
marxismu), dospívají k věcem zcela nepřijatelným. Pouhé uznávání 
marxismu ještě nechrání před omyly. To zvlášť dobře vědí Rusové, 
neboť u nás marxismus býval zvlášť často »v módě«. 
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glii, kde není rolnictvo (ale jsou tam drobní podnikate
lé!), bude toto období kratší. Odstranit třídy znamená 
nejen vyhnat statkáře a kapitalisty - to jsme udělali po
měrně snadno - to znamená také odstranit malovýrobce, 
ale ty nel ze vyhnat, ty nelze potlačit, k těm je nutné na
j ít správný vztah , ty je možné (a nutné) předělat, převy
chovat, a to lze udělat pouze velmi plouhou, pomalou 
a obezřetnou organizátorskou prací. Malovýrobci vytvá
řejí kolem proletariátu prostředí maloburžoazního živlu, 
prosycují a demoralizují jej tímto živlem, ustavičně vyvo
lávají mezi proletariátem recidivy maloburžoazní bezzá
sadovosti, roztříštěnosti, individualismu a zvraty od nad
šení k malomyslnosti. V politické straně proletariátu je 
nutná velmi přísná centralizace a kázeň, aby s.e těmto 
tendencím mohlo čelit, aby proletariát mohl řádně, zdár
ně a úspěšně plnit svou organi zátorskou úlohu (a to je je
ho hlavní úloha). Diktatura proletariátu je úporný boj, 
krvavý i nekrvavý, násilný i pokojný, vojenský i hospo
dářský, výchovný i administrati�í, boj proti silám a tra
dicím staré společnosti. Síla zvyku miliónů a desetimilió
nů je tou nejstrašnější silou. Bez strany se železnou kázní, 
strany, která se zocelila v boji, bez strany, která má důvě
ru všech poctivých příslušníků této třídy, bez strany, kte
rá dovede sledovat smýšlení mas a působit na ně, nelze 
tento boj vést úspěšně. Zvítězit nad centralizovanou vel
koburžoazií je tisíckrát snazší než »zvítězit« nad milióny 
a milióny malovýrobců, ale právě oni svou každodenní, 
všední, neviditelnou, nepostižitelnou a rozkladnou činno
stí dosahují oněch výsledků, které potřebuje buržoazie 
a které buržoazii restau rují. Kdo byť jen trochu oslabuje 
železnou kázeň strany proletariátu (zejména za jeho dik
tatury), fakticky pomáhá buržoazii proti proletariátu. 

Když už je řeč o vůdcích - straně - třídě - masách, 
je třeba se zmínit také o »reakčních« odborech. Ale nej
dříve si dovolím ještě pár závěrečných poznámek, které 
pramení ze zkušeností naší strany. S výpady proti »dikta-
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tuře vůdců« jsme se v naší straně setkávali vždy: vzpomí
nám si na první takové výpady roku 1895, kdy strana 
formálně ještě neexistovala, ale v Pitěru se již začala tvo
řit ústřední skupina, která měla převzít řízení obvodních 
skupin21

• Na IX. sjezdu naší strany (v dubnu 1920)22 se 
vytvořila velká opozice, která se také vyslovovala proti 
»diktatuře vůdců«, proti »oligarchii« apod. Proto není nic
divného, nic nového a ani nic strašného, jestliže se
u Němců projevuje taková »dětská nemoc«, jako je »levý
komunismus«. Tato nemoc má neškodný průběh a orga
nismus po ní dokonce zesílí. Naproti tomu rychlé střídání
legální a ilegální Činnosti spolu s nutností přísně »skrý
vat«, přísně držet v tajnosti právě hlavní štáb, právě vůd
ce u nás leckdy vedlo k velmi nebezpečným jevům. Nej
horší bylo, že v roce 1912 se do ústředního výboru bolše
viků vetřel provokatér Malinovskij. Vyzradil desítky nej
lepších a nejoddanějších soudruhů, přivedl je na nucené
práce, a tím uspíšil smrt mnoha z nich. Za to, že nenapá
chal ještě více zla, vděčíme pouze tomu, že u nás byl
správně upraven poměr mezi legální a ilegální činností.
Aby získal naši důvěrú, byl Malinovskij jako člen ÚV
strany a poslanec dumy nucen pomáhat nám při vydává
ní legálního denního tisku, který dokázal i za carismu bo
jovat proti oportunismu menševiků a v patřičně zastřené
formě šířit základy bolševismu. Malinovskij, který jednou
rukou posílal desítky nejlepších bolševických funkcionářů
na nucené práce a na smrt, byl nucen druhou rukou po
máhat prostřednictvím legálního tisku při výchově dese
titisíců a desetitisíců nových bolševiků. Neškodilo by,
kdyby se němečtí (a také angličtí, američtí, francouzští
a italští) soudruzi, kteří mají za úkol naučit se revolučně
pracovat v reakčních odborech, nad tím důkladně zamy
sleli*.

* Malinovskij byl v zajetí v Německu. Když se za vlády bolševiků
vrátil do Ruska, postavili ho naši dělníci ihned před soud a zastřelili. 
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V mnohých zemích, i v těch nejvyspělejších, buržoazie 
nyní nepochybně vysílá a bude nadále ještě vysílat do ko
munistických stran provokatéry.Jedním z prostředků, jak 
tomuto nebezpečí čelit, je správné spojování ilegální prá
ce s prací legální. 

VI 
MAJÍ REVOLUCIONÁŘI PRACOVAT 

V REAKČNÍCH OD BORECH? 

Němečtí »leví« jsou přesvědčeni, že na tuto otázku je nut
né odpovědět v každém případě záporně. Na »důkaz« to
ho, že není třeba, ba dokonce že je nepřípustné, aby 
revolucionáři a komunisté pracovali ve žluťáckých, sociál
šovinistických, kompromisnických, legienovských, kon
trarevolučních odborech, stačí podle jejich názoru okáza
lé řečnění a rozhořčené brojení proti »reakčním« a »kon
trarevolučním« odborům (zvlášť »solidně« a zvlášť hlou
pě to dělá K. Horner). 

Ale ať jsou němečtí »leví« o revolučnosti takové taktiky 
sebevíc přesvědčeni, ve skutečnosti je tato taktika od zá
kladu chybná a neobsahuje nic než plané fráze. 

Abych to objasnil, začnu našimi zkušenostmi - v sou
ladu s celkovou koncepcí tohoto pojednání, jehož cílem je 
aplikovat na západní Evropu to, co se dá z dějin a nynější 
taktiky bolševismu aplikovat všeobecně, co má v dějinách 
a v nynější taktice bolševismu obecný význam a obecnou 
platnost. 

Menševici nás velmi jízlivě napadali za to, že v ústředním výboru naší 
strany byl provokatér. Když jsme však za vlády Kerenského žádali, 
aby byl předseda dumy Rodzjanko zatčen a pohnán před soud, neboť 
se již před válkou dověděl, že Malinovskij je provokatér, ale trudovi
kům a dělníkům v dumě to neoznámil, nepodpořili nás ani menševici, 
ani eseři, kteří spolu s Kerenským seděli ve vládě, takže Rodzjanko 
zůstal na svobodě a bez překážek se dostal k Děnikinovi. 
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Vzájemný vztah mezi vůdci - stranou - třídou 
- masami a zároveň vztah diktatury proletariátu a jeho
strany k odborům se u nás nyní jeví konkrétně takto:
Diktaturu uskutečňuje proletariát organizovaný v sově
tech a vedený komunistickou stranou bolševiků, jež má
podle údajů posledního sjezdu strany (v dubnu 1920)
611 000 členů. Počet členů před Říjnovou revolucí i po
ní velmi silně kolísal a dříve byl mnohem menší, dokonce
i v letech 1918 a 191923

• Bojíme se na,dměrného početní
ho růstu strany, neboť do vládní strany se nevyhnutelně
snaží vetřít i kariéristé a podvodníci, kteří nezasluhují nic
jiného, než aby byli postříleni. Naposledy jsme široce
otevřeli dveře strany - jenom dělníkům a rolníkům
- v oněch dnech (v zimě 1919), kdy Juděnič byl několik
verst* od Pitěru a Děnikin v Orlu (asi 350 verst od Mos
kvy), tj. kdy Sovětské republice hrozilo strašlivé, smrtel
né nebezpečí a kdy dobrodruzi, kariéristé, darebáci a vů
bec všechny nespolehlivé živly nemohli ani v nejmenším
počítat s velkou kariérou (spíše se mohli nadát šibenice
a mučení), přidají-li se ke komunistům24

• Stranu, která
každoročně svolává sjezd (na posledním připadal jeden
delegát na tisíc členů), řídí devatenáctičlenný ústřední
výbor, zvolený na sjezdu, přičemž běžnou práci v Mos
kvě musí řídit ještě užší orgány - takzvané organizační
byro a politické byro -, jež jsou voleny na plenárních
zasedáních ústředního výboru po pěti členech ÚV do
každého byra. Je to tedy skutečná »oligarchie«. Žádnou
důležitou politickou ani organizační otázku neřeší v naší
republice žádná státní instituce bez směrodatných poky
nů ÚV strany.

Strana se ve své činnosti bezprostředně opírá o odbory, 

které podle údajů posledního sjezdu (v dubnu 1920) mají 
nyní přes čtyři milióny členů a jsou formálně nestranické.

Ve skutečnosti jsou všechny vedoucí orgány obrovské 

* versta - 1,06 km. čes. red.
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většiny odborových svazů a samozřejmě především vše
odborového celoruského ústředí neboli byra (Celoruská 
ústřední rada odborů) složeny z komunistů a plní všech
ny směrnice strany. Tak vzniká v podstatě po formální 
stránce nekomunistický, pružný a poměrně početný, vel
mi silný proletářský aparát, jímž je strana těsně spjata 
s třídou i s masami a jehož prostřednictvím se pod vede
ním strany uskutečňuje diktatura třídy. Spravovat zemi 
a uskutečňovat diktaturu bez velmi úzkého spojení s od
bory, bez jejich nadšené podpory a bez jejich obětavé 
práce, kterou se podílejí nejen na hospodářské výstavbě, 
ale i na budování armády, bychom samozřejmě nedoká
zali ani dva a půl měsíce, natožpak dva a půl roku. Toto 
velmi úzké spojení ovšem v praxi znamená neobyčejně 
složitou a mnohotvárnou propagandistickou a agitační 
práci, včasné a časté porady nejen s vedoucími, ale 
i s dalšími vlivnými odboráři, rozhodný boj proti menše
vikům, kteří mají dosud jistý, i když vcelku nevelký počet 
přívrženců, jež učí všelijakým kontrarevolučním úsko
kům, počínaje ideovou obhajobou ( buržoaznť) demokracie 
a hlásáním »nezávislosti« odborů (nezávislost na proletář
ské státní moci!) až po sabotování proletářské kázně atd. 
apod. 

Spoje.ní s »masami« prostřednictvím odborů však ne
považujeme za dostačující. V průběhu revoluce se u nás 
vytvořily zvláštní instituce - konference s politicky neor
ganizovanými dělníky a rolníky, a my se je snažíme plně 
podpořit, rozvinout a rozšířit, abychom poznávali smý
šlení mas, sbližovali se s nimi, reagovali na jejich poža
davky, vybírali z jejich řad nejlepší pracovníky do funkcí 
ve státním aparátě atd. V jednom z posledních dekretů[94) 

o reorganizaci lidového komisariátu státní kontroly
v »dělnicko-rolnickou inspekci« bylo těmto konferencím
poskytnuto právo volit členy státní kontroly pro různé re
vize atd.

Dále, strana samozřejmě vykonává všechnu práci pro-
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střednictvím sovětů, které sdružují pracující masy bez 
rozdílu povolání. Újezdní sjezdy sovětů jsou takovou de

mokratickou institucí, jaká dosud neexistovala ani v těch 
nejdokonalejších demokratických republikách buržoazní
ho světa, a prostřednictvím těchto sjezdů Gimž se strana 
snaží věnovat co největší pozornost), jakož i neustálým 
pověřováním uvědomělých dělníků nejrůznějšími funkce
mi na vesnici se uskutečňuje vedoucí úloha proletariátu 
vůči rolnictvu, diktatura městského proletariátu i syste
matický boj proti bohatému, buržoaznímu, vykořisťova
telskému a spekulantskému rolnictvu atd. 

Tak vypadá celkový mechanismus proletářské státní 
moci, podíváme-li se na něj »shora«, z hlediska praktické
ho uskutečňování diktatury. Čtenář doufám pochopí, 
proč se ruskému bolševikovi, který tento mechanismus 
zná a který měl možnost sledovat, jak tento mechanismus 
v průběhu dvaceti pěti let vyrůstal z malých, ilegálních, 
tajných kroužků, musí všechny řeči o tom, zda »shora«, 
nebo »zdola«, zda diktatura vůdců, nebo diktatura mas 
apod., zdát směšným, dětinským nesmyslem, přibližně 
stejným, jako je spor o to, zda člověk víc potřebuje levou 
nohu, nebo pravou ruku. 

Stejně směšným, dětinským nesmyslem se nám musí 
zdát i vážné, veleučené a náramně revoluční řeči němec
kých levých o tom, že komunisté nemohou a nesmějí pra
covat v reakčních odborech, že tuto práci mohou odmítat, 
že mají z odborů vystupovat a že je bezpodmínečně nut
né založit zbrusu nový, ničím neposkvrněný »dělnický 
svaz«, který si vymysleli velmi roztomilí (a většinou asi 
velmi mladí) komunisté atd. apod. 

Kapitalismus nevyhnutelně zanechává socialismu jako 
dědictví jednak staré, staletími vytvořené rozdíly mezi 
dělníky, vyplývající z jejich profese nebo řemesla, jednak 
odborové organizace, které se jen velmi pomalu, dlouhá 
léta mohou a budou vyvíjet v širší výrobní svazy méně 
zatížené cechařskou minulostí (které budou zahrnovat 
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celá výrobní odvětví, a nejen cechy, řemesla a určité pro
fese) a pak pomocí těchto výrobních svazů přecházet 
k odstraňování dělby práce, k výchově, školení a přípravě 
všestranně vyspělých a všestranně připravených lidí, kteří 
dovedou dělat všechno. K tomu spěje komunismus, k tomu 
musí spět a také dospěje, ale teprve po mnoha a mnoha le
tech. Pokoušet se dnes prakticky anticipovat budoucí vý
sledek zcela vyvinutého, hluboko zakořeněného a upev
něného, plně rozvinutého a zralého komunismu je totéž 
jako učit čtyřleté dítě vyšší matematice. 

K budování socialismu můžeme (a musíme) přikročit 
nikoli s vyfantazírovaným lidským materiálem, který 
jsme k tomuto účelu sami vytvořili, nýbrž s materiálem, 
který nám zanechal kapitalismus. To je bezesporu velmi 
»těžké«, avšak jakýkoli jiný přístup k řešení tohoto úkolu
by byl tak neseriózní, že je škoda o něm mluvit.

Na počátku vývoje kapitalismu znamenaly odbory 
obrovský pokrok dělnické třídy jako přechod od roztříště
nosti a bezmocnosti dělníků k počátkům třídního sjedno
cování. Když se začala utvářet nejvyšší forma třídního 
sjednocení proletářů - revoluční strana proletariátu (kte-· 
rá nebude hodna svého názvu, dokud se nenaučí spojovat 
vůdce s třídou a masami v jeden celek, v cosi nedílného), 
začaly se v odborech nutně projevovat jisté reakční rysy, 
jistá cechařská omezenost, jistá tendence k apolitičnosti, 
jistá zkostnatělost atd. Avšak nikde na světě se proletariát 
nerozvíjel a ani nemohl rozvíjet jinak než za pomoci od
borů, prostřednictvím jejich součinnosti se stranou děl
nické třídy. Dobytí politické moci proletariátem znamená 
pro proletariát jako třídu obrovský krok vpřed a v těchto 
podmínkách musí strana přistupovat k výchově a vedení 
odborů s ještě větší důkladností, musí přitom uplatňovat 
i nové, a nikoli jen vžité metody, ale zároveň nezapomí
nat, že odbory zůstávají a dlouho zůstanou nutnou »ško
lou komunismu« a přípravkou proletářů k uskutečnění 
jejich diktatury, nezaměnitelnou dělnickou organizací, 
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která má sloužit ke sjednocení dělníků, k postupnému 
předání správy celého hospodářství země do rukou děl
nické třídy (a ne příslušníků jednotlivých povolání) a po
tom všech pracujících. 

Jistá »reakčnost« odborů v tomto smyslu je za diktatury 
proletariátu nevyhnutelná. Kdo to nechápe, ten vůbec ne
chápe hlavní podmínky přechodu od kapitalismu k socia
lismu. Bát se této »reakčnosti«, pokoušet se obejít bez ní 
a přeskakovat ji je velikánská hloupost, neboť to zname
ná bát se úlohy proletářského předvoje, která spočívá ve 
vzdělávání, uvědomování a výchově nejzaostalejších vrstev 
i mas dělnické třídy a rolnictva, v jejich začleňování do 
nového života. Ale odkládat nastolení diktatury proleta
riátu tak dlouho, až nezbude ani jeden profesně ome
zený dělník, ani jeden dělník s cechařskými a tradeunio
nistickými předsudky, by bylo chybou ještě hrubší. Politi
kovo umění (a komunistovo správné chápání vlastních 
úkolů) spočívá právě ve správném odhadnutí podmínek 
a chvíle, kdy předvoj proletariátu může úspěšně převzít 
moc, kdy při přebírání moci i po něm dokáže získat do
statečnou podporu dostatečně širokých vrstev dělnické 
třídy i neproletářských pracujících mas, kdy po převzetí 
moci dovede udržovat, upevňovat a rozšiřovat svou vládu 
tím, že bude vychovávat, vzdělávat a získávat stále širší 
masy pracujících. 

Dále. Ve vyspělejších zemích, než je Rusko, se jistá re
akčnost odborů projevila a nesporně se musela proj.evit 
mnohem silněji než u nás. U nás měli menševici oporu (a 
v několika málo odborových organizacích ji zčásti mají 
i dnes) v odborech právě v důsledku cechařské omezeno
sti, profesního egoismu a oportunismu. Na Západě se ta
mější menševici •»zahnízdili« v odborech mnohem pevně
ji, vznikla tam mnohem silnější vrstva profesně omezené, 
sobecké, bezcitné, prospěchářské, maloměšťácké, imperiali
sticky smýšlející, imperialismem zkorumpované a zdemorali
zované »dělnické aristokracie« než u nás. O tom není po-
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chyb. Boj proti Gompersům, proti pánům Jouhauxům, 
Hendersonům, Merrheimům, Legienům a spol. v západ
ní Evropě je mnohem obtížnější než boj proti našim 
menševikům, kteří představují naprosto stejnorodý sociální 
a politický typ. Tento boj je nutné vést nelítostně a do
vést jej rozhodně tak daleko,jako jsme jej dovedli my, tj. 
až k úplnému zdiskreditování všech nenapravitelných 
oportunistických a sociálšovinistických vůdců a k jejich 
vyhnání z odborů. Není možné dobýt politickou moc 
(a není radno podnikat pokusy o její uchopení), dokud tento 
boj není doveden k jistému stupni, přičemž v různých ze
mích a za různých podmínek není tento »jistý stupeň« 
stejný, takže jej správně mohou postřehnout jenom pře
mýšliví, zkušení a věci znalí političtí vůdcové proletariátu 
v každé jednotlivé zemi. (U nás byly měřítkem úspěchu 
v tomto boji mimo jiné volby do Ústavodárného shro
máždění v listopadu 191 7, několik dní po proletářském 
převratu z 25. října 191 7, přičemž menševici byli v těch
to volbách na hlavu poraženi, neboť dostali pouhých 
700 000 hlasů a se Zakavkazskem 1,4 miliónu, zatímc0 
bolševici získali 9 miliónů hlasů: viz můj článek Volby do 
Ústavodárného shromáždění a. diktatura proletariátu[36]* 
v dvojčísle 7 /8 časopisu Kommunističeskij internacio
nal25 .) 

Avšak boj proti »dělnické aristokracii« vedeme jmé
nem dělnictva a proto, abychom ho získali na svou stra
nu; boj proti oportunistickým a sociálšovinistickým vůd
cům vedeme tedy proto, abychom na svou stranu získali 
dělnickou třídu. Zapomínat na tuto vskutku elementární 
a úplně samozřejmou pravdu by bylo pošetilé. A právě 
takové pošetilosti se dopouštějí němečtí »leví« komunisté, 
kteří z reakčnosti a kontrarevolučnosti odborových předá
ků vyvozují závěr, že je nutné ... vystoupit z odborů, že 
je nutné přestat v nich pracovat, že je nutné vytvořit no-

* Viz Sebrané spisy 40, Praha 1988, s. 25-48. Red.
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vé formy dělnické organizace, které bude třeba teprve 
vymyslet!!To je takové neodpustitelné bláznovství, že se 
dá srovnat s největší službou, jakou mohou komunisté 
prokázat buržoazii. Neboť naši menševici, stejně jako 
všichni oportunističtí, sociálšovinističtí, kautskističtí od
boroví vůdcové, nejsou ničím jiným než »agenty buržoa
zie v dělnickém hnutí« Gak jsme se vždy vyjadřovali 
o menševicích) neboli »dělnickými přisluhovači třídy ka
pitalistů« (labour lieutenants of the capitalist class) podle
přiléhavého a hluboce pravdivého výroku následovníků
Daniela De· Leona v Americe. Nepracovat v reakčních
odborech znamená ponechat nedostatečně vyspělé nebo
zaostalé dělnictvo pod vlivem reakčních vůdců, agentů
buržoazie, dělnických aristokratů neboli »zburžoaznělých
dělníků« (viz Engelsiiv dopis Marxovi[ 126] z roku 1858
o anglických dělnících26). 

Právě nesmyslná »teorie« neúčasti komunistů v reak
čních odborech velmi názorně dokazuje, jak lehkovážně 
tito »leví« komunisté posuzují otázku působení na »ma
sy«, jak zneužívají svého pokřiku o »masách«. Abychom 
dovedli pomoci »masám« a získat jejich sympatie, poro
zumění a podporu, nesmíme se bát nesnází, nesmíme se 
bát šikanování, nástrah, urážek a pronásledování ze stra
ny »vůdců« (kteří jakožto oportunisté a sociálšovinisté 
jsou většinou přímo nebo nepřímo spjati s buržoazií 
a s policií) a musíme nutně pracovat tam, kde jsou masy. 

Musíme umět přinášet jakékoli oběti, překonávat i ty nej
větší překážky, abychom mohli systematicky, houževnatě, 
vytrvale a trpělivě vyvíjet propagandistickou a agitační 
činnost v těch institucích, spolcích a organizacích, třeba 
i v těch nejreakčnějších, kde jsou proletářské nebo polo
proletářské masy. A právě odbory a dělnická družstva ( ta 
alespoň někdy) jsou takové organizace, kde jsou masy. 
Podle údajů švédského listu Folkets Dagblad Politiken27 

(z 1 O. 3. 1920) stoupl v Anglii počet členů tradeunionů 
od konce roku 1917 do konce roku 1918 z 5,5 na 6,6 mi-
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liónu, tedy o 19 procent. Koncem roku 1919 jich bylo už 
7 ,5 miliónu[200]. Nemám po ruce příslušné údaje o Fran
cii a Německu, ale fakta svědčící o velkém početním růstu 
členů odborových organizací i v těchto zemích jsou zcela 
nesporná a všeqbecně známá. 

Tato fakta nad slunce jasněji ukazují to, co signalizují 
také tisíce jiných příznaků: růst uvědomění a snahy o or
ganizovanost zejména v proletářských masách, v »nejniž
ších vrstvách«, mezi zaostalými. Milióny dělníků v An
glii, Francii a Německu přecházejí poprvé od naprosté 
neorganizovanosti k elementární, nejnižší, nejjednodušší 
a nejpřístupnější (pro ty, kdo jsou dosud plně v zajetí 
buržoazně demokratických předsudků) formě organizace, 
totiž k odborům, zatímco revoluční, ale pošetilí leví ko
munisté stojí stranou a křičí »masy!«, »masy!« a odmítají 
pracovat v odborech!!, a to pod záminkou, že odbory jsou 
prý »reakční«!! Vymýšlejí zbrusu nový, čisťounký, buržo
azně demokratickými předsudky nezatížený »dělnický 
svaz«, neposkvrněný hříchy cechařské a úzce profesní 
omezenosti, který prý bude (bude!) masový, a podmínkou 
pro přijetí do něho bude jedině Gedině!) »uznání systému 
rad a diktatury« (viz citát výše)!! 

Větší nerozum, větší škodu, než jakou revoluci působí 
»leví« revolucionáři, si ani nelze představit! Vždyť kdy
bychom nyní v Rusku, po dvou a půl letech nevídaných
vítězství nad ruskou a dohodovou buržoazií, stanovili ja
ko podmínku pro vstup do odborů »uznání diktatury«,
dopustili bychom se hlouposti, oslabili bychom svůj vliv
na masy a pomohli menševikům. Neboť celý úkol komu
nistů spočívá v tom, aby dokázali přesvědčit zaostalé, aby
dokázali pracovat mezi nimi, a ne aby se od nich distanco
vali vyspekulovanými, dětinsky »levými« hesly.

Páni Gompersové, Hendersonové,Jouhauxové a Legie
nové jsou bezpochyby velmi vděčni takovým »levým« re
volucionářům, kteří jako německá »zásadová« opozice 
(před takovou »zásadovostí« chraň nás bůh!) nebo někteří 
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revolucionáři z řad amerických Průmyslových dělníků 
světa28 agitují pro vystupování z reakčních odborů a pro 
odmítání pracovat v nich. Páni oportunističtí »vůdcové« 
se bezpochyby uchýlí k nejrůznějším úskokům buržoazní 
diplomacie, k pomoci buržoazních vlád, kněží, policie 
a soudů,- aby nepustili komunisty do odborů, stůj co stůj 
je odtud vytlačili, práci v odborech jim co nejvíc znepří
jemnili, uráželi je, štvali proti nim a pronásledovali je. Je 
třeba, abychom tomu všemu dovedli čelit, abychom do
vedli přinášet jakékoli'oběti a dokonce - bude-li to třeba 
- i použít nejrůznějších triků, lstí, nelegálních prostřed
ků, zamlčování a zatajování pravdy, jen aby bylo možné
proniknout do odborů, udržet se v nich a stůj co stůj v nich
pracovat komunisticky. Za carismu až do roku 1905 jsme
neměli žádné »legální možnosti«, ale když Zubatov
z ochranky svolával černosotňovské schůze dělníků a zaklá
dal dělnické spolky, aby mohl slídit po revolucionářích
a bojovat proti nim, posílali jsme na tyto schůze a do těchto
spolků členy naší strany (z nich si osobně vzpomínám na
soudruha Babuškina, vynikajícího pitěrského dělníka, kte
rého v roce 1906 zastřelili carští generálové), kteří navazo
vali spojení s masami, chytře využívali možnosti agitovat
a vymaňovali dělníky z vlivu zubatovovců*. Ovšem usku
tečnit takovou věc v západní Evropě, zvlášť prolezlé hlubo
ce zakořeněnými legalistickými, konstitučními, buržoazně
demokratickými předsudky, je obtížnější. Avšak možné to
je a je nutné uskutečnit a uskutečňovat to systematicky.

Exekutiva III. internacionály musí podle mého osobní
ho názoru přímo odsoudit a příštímu kongresu Komunis
tické internacionály navrhnout, aby odsoudil jakoukoli 
politiku neúčasti v reakčních odborech (a podrobně zdů
vodnil, proč je taková neúčast pro proletářskou revoluci 

* Gompersové, Hendersonové, Jouhauxové a Legienové nejsou
nic jiného než Zubatovové, kteří se od našeho Zubatova liší evrop
ským oděvem, švihem a civilizovaně, rafinovaně a demokraticky uhla
zenými způsoby, kterými prosazují svou hanebnou politiku. 
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nerozumná a krajně škodlivá), a zejména i postup někte
rých členů holandské komunil'»tické strany, kteří - ať už 
přímo či nepřímo, nepokrytě či zastřeně, bezvýhradně 
nebo s výhradami - tuto nesprávnou politiku podporo
vali. III. internacionála musí skoncovat s taktikou II. in
ternacionály a nesmí se vyhýbat ožehavým otázkám ani 
je zastírat, nýbrž musí o nich otevřeně mluvit. Jestliže 
jsme plnou pravdu řekli do očí »nezávislým«[52] (Nezá
vislé sociálně demokratické straně Německa)*, musíme 
plnou pravdu říci do očí i »levým« komunistům. 

VII 

JE PŘÍPUST NÁ NAŠE ÚČAST 
V BURŽOAZ NÍCH PARLAMENTECH? 

Němečtí »leví« komunisté s nesmírným pohrdáním 
a s .nesmírnou lehkovážností odpovídají na tuto otázku 
záporně. Jejich argumenty? Ve výše uvedeném citátu 
jsme četli: 

» ••• je nutné se vší rozhodností odmítnout ... jakýkoli návrat k hi
storicky a politicky překonaným formám parlamentního boje ... « 

To je řečeno až směšně přepjatě a vysloveně nespráv
ně. »Návrat« k parlamentarismu! Cožpak v Německu už 
existuje republika rad? Zdá se, že ne! Jak je tedy možné 
mluvit o »návratu«? Není to planá fráze? 

Parlamentarismus je »historicky překonán«. To je 
správné z hlediska propagandy. Každý však ví, že k jeho 
překonání v praxi je od toho_j�ště velmi daleko. O kapita
lismu bylo možné již před mnoha desetiletími zcela 
oprávněně prohlásit, že je »historicky překonán«, ale to 
vůbec neznamená, že na půdě kapitalismu už není nutné 
vést velmi dlouhý a velmi úporný boj. Parlamentarismus 
je »historicky překonán« z hlediska světových dějin, to 

* Viz Sebrané spisy 40, Praha 1988, s. 77-84. Red.
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znamena, ze epocha buržoazního parlamentarismu skon
čila a epocha diktatury proletariátu začala. O tom není 
pochyb. Ale světové dějiny se měří na desetiletí. O deset 
až dvacet let dříve nebo později - to je z hlediska světo
vých dějin lhostejné, to je z hlediska světových dějin ma
ličkost, s níž se nedá ani přibližně počítat. A právě proto 
dovolávat se v praktické politice měřítka, jímž se měří 
světové dějiny, je přímo nehorázný teoretický omyl. 

Je parlamentarismus »překonán politicky«? To už je 
něco jiného. Kdyby tomu tak bylo, byla by pozice »le
vých« pevná. To je však třeba dokázat velmi důkladným 
rozborem, ale »leví« dokonce ani nevědí, jak k němu při
stoupit. Také rozbor podaný v »tezích o parlamentaris
mu«[213], jež jsou uveřejněny v 1. čísle Bulletinu amster
damského prozatímního byra Komunistické internacio
nály (Bulletin of the Provisional Bureau in Amsterdam of 
the Communist International[ 138], February 1920) a zjev
ně vyjadřují holandsky levé či levě holandské tendence, 
je, jak uvidíme, pod psa. 

Za prvé, němečtí »leví« jak známo již v lednu 1919 po
važovali parlamentarismus za »politicky překonaný«, ač
koliv tak vynikající političtí vůdcové jako Rosa Luxem
burgová a Karl Liebknecht byli jiného názoru.Je známo, 
že »leví« se zmýlili. Už jenom tím je od základu popřeno 
tvrzení, že parlamentarismus je »politicky překonán«. 
»Leví« jsou povinni dokázat, proč jejich tehdejší nespor
ný omyl nyní přestal být omylem. Neuvádějí a ani nemo
hou uvést sebemenší důkaz. Postoj politické strany k vla
stním chybám je jedním z nejdůležitějších a nejsprávněj
ších kritérií, podle něhož lze posoudit, jak vážně chápe
strana své poslání a jak v praxi plní své povinnosti vůči
své třídě a vůči pracujícím masám. Otevřeně přiznat chy
bu, odhalit její příčiny, rozebrat situaci, z níž tato chyba
vzešla, pozorně zvážit, jak chybu napravit - to je znám
ka toho, že strana vážně chápe své poslání, to je známka
toho, že strana plní své povinnosti, to je výchova a škole-
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ní třídy a potom i mas. »Leví« v Německu (i v Holandsku) 
právě tím, že tuto svou povinnost neplní, že se opravdu 
pozorně, hluboce a obezřetně nezamýšlejí nad svou zjev
nou chybou, dokazují, že nejsou stranou třídy, nýbrž 
kro"užkem, že nejsou stranou mas, nýbrž skupinou intelek
tuálů a hrstky dělníků přejímajících nejhorší stránky 
mentality intelektuálů. 

Za druhé, v téže brožuře frankfurtské skupiny »le
vých«, z níž jsme již podrobně citovali, čteme: 

»Milióny dělníků, kteří dosud souhlasí s politikou centra« (katolic
ké strany Centrum), »jsou kontrarevoluční. Vesničtí proletáři vytvářejí 
celé legie kontrarevolučních vojsk« (výše uvedená brožura, s. 3). 

Z toho všeho je vidět, že toto tvrzení je až příliš odváž
né a přehnané. Ale o hlavním faktu, který je tu uveden, 
nemůže být sporu a považují-li jej »leví« za správný, 
svědčí to zvlášť názorně o jejich omylu. Jak může někdo 
tvrdit, že »parlamentarismus je politicky překonán«, když 
»milióny« a »celé legie« proletářů jsou dosud nejen pro
parlamentarismus, ale jsou i přímo »kontrarevoluční«!?
Je jasné, že parlamentarismus v Německu politicky pře
konán ještě není. Je jasné, že »leví« v Německu pokládají
své přání, své ideové a politické stanovisko za objektivní
skutečnost. To je ta nejnebezpečnější chyba, jaké se revo
lucionáři mohou dopustit. V Rusku, kde neobyčejně bru
tální a krutý útlak carismu velmi dlouho a ve zvlášť roz
manitých formách odchovával revolucionáře různého ra
žení, revolucionáře vyznačující se obdivuhodnou oddanos
tí, nadšením, hrdinstvím a pevnou vůlí, v Rusku jsme
měli možnost pozorovat tento omyl revolucionářů zvlášť
zblízka, měli jsme možnost zvlášť pozorně jej prozkou
mat a dobře poznat, a proto jej zvlášť jasně vidíme i na ji
ných. Pro komunisty v Německu je ovšem parlamentaris
mus »politicky překonán«.Jenže jde právě o to, aby to, co
je překonáno pro nás, nebylo považováno za překonané
pro třídu, za překonané pro masy. Právě zde opět vidíme,
že »leví« nedovedou uvažovat, nedovedou si počínat jako
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strana třidy, jako strana mas. Nesmíte klesat na úroveň 
mas, na úroveň zaostalých vrstev třídy. O tom není spo
ru. Jste povinni říkat jim trpkou pravdu. Jste povinni na
zývat jejich buržoazně demokratické a parlamentaristické 
předsudky pravým jménem. Ale zároveň jste povinni stříz

livě sledovat skutečnou úroveň uvědomění a připravenost 
právě celé třídy (a ne jen jejího komunistického předvo
je), právě celé masy pracujících (a ne jen jejích vyspělých 

..,, 1 " 'k 0

) pns usm u .  
I když za katolickými pátery nejdou přímo »milióny« 

nebo »celé legie« průmyslových dělníků a za statkáři 
a kulaky (Grossbauern) »milióny« nebo »celé legie« země
dělských dělníků, nýbrž jde za nimi třeba jen jejich po
měrně značná část, už z toho nepochybně vyplývá, že par
lamentarismus v Německu politicky překonán ještě není, 
že strana revolučního proletariátu je povinna účastnit se 
parlamentních voleb a boje z parlamentní tribuny právě 
proto, aby vychovávala zaostalé vrstvy své třidy, aby pro
bouzela a uvědomovala nevyspělé, zdeptané a zaostalé 
vesnické masy. Pokud není ve vašich silách rozehnat bur
žoazní parlament a jakékoli jiné reakční instituce, jste po

vinni pracovat v nich právě proto, že tam jsou ještě dělní
ci, ohlupovaní pátery a vesnickou izolovaností; jinak ris
kujete, že se z vás stanou prachobyčejní tlučhubové. 

Za třetí, »leví« komunisté říkají o nás bolševicích velmi 
mnoho dobrého. Někdy by člověk měl chuť poznamenat: 
Kéž by nás raději méně chválili a raději si lépe osvojovali 
naši taktiku a důkladněji se s ní seznamovali! V září až li
stopadu 191 7 jsme se účastnili voleb do ruského buržoaz
ního parlamentu, do Ústavodárného shromáždění. Byla 
n_aše taktika správná, nebo ne? Jestliže nebyla, je to třeba 
jasně říci a dokázat, neboť má-li si mezinárodní komunis
mus vypracovat správnou taktiku, je takový postup nut
ný. Jestliže naše taktika byla správná, je třeba vyvodit 
z toho jisté závěry. Ovšem o srovnávání podmínek v Rus
ku s podmínkami v západní Evropě nemůže být ani řeči. 
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Pokud však jde speciálně o to, co znamená výrok »parla
mentarismus je politicky překonán«, je nutné bedlivě 
uvážit naše zkušenosti, neboť v případě, že se konkrétní 
zkušenosti opominou, mohou se takové výroky příliš 
snadno zvrhnout v plané fráze. Neměli jsme snad my ru
ští bolševici v září až listopadu 191 7 větší právo než kdo
koli z komunistů na Západě soudit, že v Rusku je parla
mentarismus politicky překonán? Samozřejmě že měli, 
neboť přece nezáleží na tom, zda buržoazní parlamenty 
existují odedávna nebo odnedávna, nýbrž na tom, jak 
jsou široké masy pracujících připraveny (ideově, politicky 
i prakticky) přijmout sovětské zřízení a rozehnat buržoaz
ně demokratický parlament (nebo připustit jeho rozehná
ní). Zůstává zcela nesporným a dokonale ověřeným histo
rickým faktem, že v Rusku byla městská dělnická třída 
i vojáci a rolníci v září až listopadu 191 7 v důsledku celé 
řady zvláštních podmínek zcela výjimečně připravena 
přijmout sovětské zřízení a rozehnat i ten nejdemokratič
tější buržoazní parlament. A přesto bolševici Ústavodár
né shromáždění nebojkotovali, nýbrž účastnili se voleb 
před dobytím politické moci proletariátem i p o  něm. Ve 
výše uvedeném článku, ve kterém jsou podrobně rozebrá
ny výsledky voleb do Ústavodárného shromáždění v Rus
ku, jsem doufám dokázal, že tyto volby přinesly neoby
čejně cenné (a pro proletariát nanejvýš užitečné) politické 
výsledky*. 

Z toho vyplývá zcela jednoznačný závěr:Je jisté, že do
konce i několik týdnů před vítězstvím sovětské republiky 
[republiky rad], ba dokonce i po tomto vítězství účast 
v buržoazně demokratickém parlamentě revolučnímu 
proletariátu nejen neškodí, ale naopak poskytuje mu větší 
možnost dokázat zaostalým masám, proč je třeba takové 
parlamenty rozehnat, usnadňuje jejich úspěšné rozehná
ní, usnadňuje »politické překonávání« buržoazního parla-

* Viz Sebrané spisy 40, Praha 1988, s·. 25-48. Red.

75 



mentarismu. Ignorovat tyto zkušenosti a zároveň si činit 
nárok na příslušnost ke Komunistické internacionále, kte
rá musí svou taktiku vypracovávat internacionálně (ne ja
ko taktiku úzce nebo jednostranně národní, nýbrž právě 
jako taktiku internacionální), znamená dopouštět se vel
mi hrubé chyby, upouštět od internacionalismu v praxi 
a uznávat jej pouze slovy. 

Podívejme se nyní na »holandsky levé« argumenty ve 
prospěch neúčasti v parlamentech. Ocitujeme překlad 
(z angličtiny) Čtvrté teze, která je z výše uvedených »ho
landských« tezí nejdůležitější: 

»Když je kapitalistický výrobní systém rozbit a společnost je ve sta
vu revoluce, parlamentní činnost ve srovnání s akcemi mas samých 
postupně ztrácí význam. Když se za takových okolností parlament stá

vá centrem a orgánem kontrarevoluce a když naproti tomu dělnická 
třída vytváří nástroje své moci ve formě sovětů [rad], může se dokonce 
stát, že bude nutné zříci se jakékoli účasti v parlamentní činnosti.« 

První věta je vysloveně nesprávná, neboť akce mas 
- například velká stávka - jsou vždy důležitější než
parlamentní činnost, a to nikoli pouze za  revoluce nebo
za revoluční situace. Tento zjevně neudržitelný, historic
ky i politicky nesprávný argument jenom zvlášť názorně
dokazuje, že autoři vůbec neberou v úvahu ani celo
evropské (francouzské před revolucemi v letech 1848
a 1870, německé v letech 1878-1890 apod.), ani ruské
zkušenosti (viz výše), pokud jde o důležitost spojováníle

gálního boje s bojem ilegálním. Tato otázka má nesmír
ný význam, a to jak obecný, tak i specifický proto, že ve
všech civilizovaných a vyspělých zemích se rychle blíží
doba, kdy se spojování legálního a ilegálního boje stává
.,---- a zčásti již stalo - pro stranu revolučního proletariá
tu zcela nezbytným proto, že narůstá a blíží se nebezpe
čí občanské války mezi proletariátem a buržoazií, proto,
že republikánské a vůbec všechny buržoazní vlády zběsi
le pronásledují komunisty a přitom všemožně porušují
zákonnost (stačí pouhý příklad Ameriky) atd. Tuto velmi
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důležitou otázku Holanďané a leví vůbec nepochopili. 
Druhá věta je za prvé historicky nesprávná. My bolše

vici jsme se účastnili práce i v těch nejkontrarevolučněj
ších parlamentech a zkušenosti ukázaly, že taková účast 
byla pro stranu revolučního proletariátu nejen prospěš
ná, ale právě po první buržoazní revoluci v Rusku (1905) 
přímo nezbytná, neboť napomohla přípravě druhé buržo
azní revoluce ( únor 191 7) a poté i revoluce socialistické 
(říjen 191 7). Za druhé je tato věta strašně nelogická. Z to
ho, že se parlament stává orgánem a »centrem« (ve sku
téčnosti »centrem« nikdy nebyl a ani být nemůže, ale to 
jen tak na okraj) kontrarevoluce, kdežto dělníci vytvářejí 
nástroje své moci ve formě sovětů, vyplývá, že dělníci se 
musí připravovat - připravovat ideově, politicky a tech
nicky - k boji sovětů proti parlamentu, k tomu, aby so
věty rozehnaly parlament. Avšak z toho v žádném přípa
dě nevyplývá, že by přítomnost prosovětské opozice 
v kontrarevolučním parlamentě takové rozehnání ztěžo
vala nebo neusnadňovala. Během našeho vítězného boje 
proti Děnikinovi a Kolčakovi jsme ani jednou nezpozoro
vali, že by pro naše vítězství bylo lhostejné, zda v jejich 
řadách byla nebo nebyla prosovětská, proletářská opozi
ce. Velmi dobře víme, že rozehnání Ústavodárného shro
máždění, jež jsme provedli 5. ledna 1918, bylo usnadně
no, a nikoli ztíženo tím, že v rozháněném kontrarevoluč
ním Ústavodárném shromáždění byla prosovětská opozi
ce, a to jak důsledná bolševická, tak nedůsledná levoeser
ská. Autoři teze se úplně zapletli a zapomněli na zkuše
nosti z mnoha, ne-li ze všech revolucí. Tyto zkušenosti 
potvrzují, že v období revolucí je spojování masových ak
cí probíhajících mimo reakční parlament s opozicí uvnitř 
tohoto parlamentu, sympatizující s revolucí (a ještě lépe: 
přímo podporující revoluci), obzvlášť prospěšné. Holan
ďané a »leví« zde vůbec uvažují jako revoluční doktriná
ři, kteří se nikdy skutečné revoluce nezúčastnili nebo se 
nad dějinami revolucí nezamyslili či kteří naivně ztotož-
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ňují subjektivní »odmítání« určité reakční instituce s je
jím skutečným rozbitím pod tlakem společného působení 
celé řady objektivních Činitelů. Nejspolehlivějším pro
středkem, jak novou politickou (a nejen politickou) my
.šlenku zdiskreditovat a jak jí uškodit, je její obhajoba 
dovedená až k absurdnosti. Neboť každou pravdu, jestli
že ji »přeženeme« (jak říkával starý Dietzgen[ 149]), jestliže 
ji zveličíme, jestliže ji rozšíříme za rámec její skute_čné 
platnosti, je možné dovést až k absurdnosti, dokonce za 

· výše uvedených okolností se pravda nutně musí zvrhnout
v absurdnost. Právě takovou medvědí službu prokazují
holandští a němečtí leví nové pravdě, že sověty [rady]
předčí buržoazně demokratické parlamenty. Je ovšem sa
mozřejmé, že kdyby někdo začal postaru a povšechně tvr
dit, že se od účasti v buržoazních parlamentech nesmí za
žádných okolností upustit, neměl by rovněž pravdu. Ne
mohu se tu pokoušet stanovit podmínky, kdy je bojkot
prospěšný, neboť tento článek sleduje mnohem skrom
nější cíl: zhodnotit ruské zkušenosti v souvislosti s někte
rými aktuálními otázkami mezinárodní komunistické tak
tiky. Zkušenosti Ruska nám ukázaly, že bolševici použili
bojkotu jednou úspěšně a správně (1905) a podruhé
chybně (1906). Z rozboru prvního případu vidíme, že se
podařilo zabránit, aby reakční vláda svolala reakční par
lament v situaci, kdy mimořádně rychle narůstaly mimo
parlamentní (zejména stávkové) revoluční akce mas, kdy
ani jedna vrstva proletariátu a rolnictva nemohla posky
tovat reakční vládě žádnou podporu, kdy revoluční prole
tariát získával vliv na široké, zaostalé masy pomocí stáv
kového boje a agrárního hnutí. Je naprosto zřejmé, že
tyto zkušenosti nelze aplikovat na nynější evropské pod
mínky. Na základě výše uvedených argumentů je také na
prosto zřejmé, že obhajují-li Holanďané a »leví«, byť
s výhradami, názor, že je nutné upustit od účasti v parla
mentech, je to od základu nesprávné a pro věc revoluční
ho proletariátu škodlivé.
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V západní Evropě a v Americe se parlament čelným 
revolucionářům z řad dělnické třídy zvlášť zprotivil. To 
je jisté. Je to zcela pochopitelné, neboť je těžké představit 
si něco odpornějšího, hanebnějšího a proradnějšího než 
počínání obrovské většiny socialistických a sociálně de
mokratických poslanců v parlamentě za války a po ní. By
lo by však nejen nerozumné, ale přímo trestuhodné pod
léhat této náladě při rozhodování o tom, jak potírat vše
obecně uznávané zlo. V mnoha západoevropských zemích 
je nyní revoluční nálada takříkajíc »novinkou« nebo 
»vzácností«, na kterou se čekalo příliš dlouho, marně
a netrpělivě, a možná proto podléhají lidé této náladě tak
snadno. Ovšem bez revoluční nálady v masách, bez pod
mínek, které tuto náladu povzbuzují, se revoluční taktika
nemůže přeměnit v čin. My v Rusku jsme se na základě
příliš dlouhých, těžce nabytých a krví vykoupených zku
šeností přesvědčili, že budovat revoluční taktiku na pou
hé revoluční náladě nelze. Taktika musí být vybudována
na základě střízlivého, přísně objektivního zhodnocení
všech třídních sil příslušného státu (i států s ním sousedí
cích a vůbec všech států na světě) a zároveň na základě
zhodnocení zkušeností z revolučních hnutí. Projevit svou
»revolučnost« pouhým nadáváním na parlamentní opor
tunismus, pouhým odmítáním účasti v parlamentech je
velmi snadné, ale právě proto, že je to příliš snadné, ne
řeší se tím obtížný, velmi obtížný úkol. Vytvořit v evrop
ských parlamentech skutečně revoluční parlamentní frak
ci je mnohem obtížnější než v Rusku. To je jisté. Je to
však jenom zvláštní výraz obecné pravdy, že Rusko
v konkrétní, historicky zcela specifické situaci roku 191 7
mohlo socialistickou revoluci snadno zahájit, kdežto po
kračovat v ní a dovést ji do konce bude pro ně obtížnější
než pro evropské země. Upozorňoval jsem na to již po
čátkem roku 1918 a zkušenosti z dalších dvou let správ
nost tohoto názoru plně potvrdily. Takové specifické pod
mínky, jako je 1. možnost spojit sovětský převrat s ukon-
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cením - jeho zásluhou - imperialistické války, která 
neuvěřitelně vyčerpala dělníky i rolníky; 2. možnost vy
užít na určitou dobu boje na Život a na smrt mezi dvěma 
světovládnými skupinami imperialistických dravců, které 
se nemohly spojit proti sovětskému nepříteli; 3. možnost 
vydržet poměrně dlouhou občanskou válku, částečně díky 
obrovské rozloze země a špatným dopravním prostřed
kům; 4. existence tak hluboko zakořeněného buržoazně 
demokratického revolučního hnutí mezi rolnictvem, že 
strana proletariátu mohla převzít revoluční požadavky od 
rolnické strany (strany socialistů-revolucionářů, která ve 
své většině příkře odmítá bolševismus) a po dobytí poli
tické moci proletariátem je rázem uskutečnit - takové 
specifické podmínky v západní Evropě teď nejsou a tako
vé nebo jim podobné podmínky se tak snadno nezopaku
jí. Proto tedy - kromě mnoha dalších příčin - zahájit 
socialistickou :revoluci je pro západní Evropu těžší, než 
bylo pro nás. Pokoušet se »obejít« tuto nesnáz tím, že »se 
přeskočí« tak obtížná věc, jako je využití reakčních parla
mentů pro revoluční cíle, je čiré dětinství. Chcete vytvo
řit novou společnost, ale přitom se bojíte nesnází, které 
se objevují při ustavování dobré parlamentní frakce vy
tvořené z přesvědčených, oddaných a statečných komunis
tů v reakčním parlamentě! Cožpak to není dětinství? 
Jestliže Karl Liebknecht v Německu a Z. Hoglund ve 
Švédsku dovedli i bez masové podpory zdola podat pří
klady skutečně revolučního využívání reakčních parlamen
tů, jak to, že rychle sílící masová revoluční strana si v si
tuaci, kdy masy jsou po válce zklamány a roztrpčeny, ne
dovede vytvořit komunistickou frakci i v těch nejhorších 
parlamentech? Právě proto, že zaostalé masy dělníků 
a tím spíše drobných rolníků v západní Evropě jsou mno
hem více než v Rusku prosáklé buržoazně demokratický
mi a parlamentaristickými předsudky, právě proto komu
nisté mohou (a musí) pracovat v takových institucích, ja
ko jsou buržoazní parlamenty, právě odtud vést dlouhý, 
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úporný boj, který se nezastaví před žádnými těžkostmi, 
boj za odhalování, vymycování a překonávání těchto 
předsudků. 

Němečtí »leví« si stěžují na špatné »vůdce« své strany, 
zmocňuje se jich zoufalství a dospívají dokonce až k směš
nému »zatracování« »vůdců«. Ale v situaci, kdy je často 
třeba ukrývat »vůdce« v ilegalitě, je výchova dobr.ých, 
spolehlivých, osvědčených a uznávaných »vůdců« zvlášť 
obtížná, a tyto obtíže nelze úspěšně překonat; není-li le
gální činnost spojována s činností ilegální, nejsou-li »vůd
cové« mimo jiné vyzkoušeni i na parlamentní půdě. Kriti
ku - tu nejostřejší, nejneúprosnější, nejnesmiřitelnější 
kritiku - je nutné zaměřovat ne proti parlamentarismu!, 
nebo parlamentní činnosti, nýbrž proti těm vůdcům, kte
ří nedovedou - a tím spíše proti těm, kteří nechtějí
- využívat parlamentních voleb a parlamentní tribuny
revolučním, komunistickým způsobem. Jedině takovou
kritiku, která bude spojena s vyhnáním neschopných
vůdců a s jejich nahrazením schopnými, můžeme považo
vat za prospěšnou a plodnou revoluční činnost, pomáha
jící vychovávat jak »vůdce« ,- a to tak, aby si zasloužili
úctu a vážnost dělnické třídy i všech pracujících mas
- tak i masy, aby se naučily správně orientovat v politic
ké situaci a chápat často velmi složité a spletité úkoly,
které z této situace vyplývají*.

* Měl jsem příliš málo možností obeznámit se s »levým« komunis
mem v Itálii. Soudruh Bordiga a jeho frakce »komunistů-stoupenců 
bojkotu« (Comunista astensionista) rozhodně nemají pravdu, když tr
vají na neúčasti v parlamentě. Ale myslím, že v jedné věci soudruh 
Bordiga pravdu má - pokud lze usuzovat ze dvou čísel jeho listu II 
Soviet29 (č. 3 a 4 z 18. 1. a L 2. 1920), ze čtyř sešitů znamenitého časo
pisu soudruha Serratiho Comunismo30 (č. 1-4 z 1. 10.-30. 11. 
1919) a z jednotlivých čísel italských buržoazních novin, které jsem si 
mohl přečíst. Soudruh Bordiga a jeho frakce mají totiž pravdu, když 
napadají Turatiho a jeho stoupence, jež setrvávají ve straně, která se 
vyslovila pro sovětskou moc a diktaturu proletariátu, zůstávají členy 
parlamentu a pokračují ve své staré, nanejvýš škodlivé oportunistické 
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VIII 

ŽÁDNÉ KOMPROMISY? 

V citátu z frankfurtské brožury jsme viděli, jak rezolutně 
razí »leví« toto heslo. Na lidi, kteří se nepochybně pova
žují za marxisty a chtějí.jimi být, ale přitom zapomněli 
základní pravdy marxismu, je smutný pohled. Podívejme 
se, co napsal roku 1874 proti manifestu 33 blanquistic
kých emigrantů Komuny[ 153 • 1

54) Engels, jenž patřil stejně
jako Marx k těm vzácným, převzácným publicistům, 
u nichž má každá věta z kteréhokoli jejich stěžejního díla
pozoruhodnou hloubku obsahu:

,1sme komunisté« (psali ve svém manifestu blanquističtí emigranti 
Komuny), »protože chceme dospět ke svému cíli, aniž bychom se zdr
žovali zastávkami a kompromisy, které jen odkládají vítězství a pro
dlužují otroctví.« 

»Němečtí komunisté jsou komunisty proto, že za všemi
zastávkami a kompromisy, které nevytvářejí oni sami, ne
boť ty jsou výsledkem dějinného vývoje, jasně vidí a usta
vičně sledují konečný cíl: odstranění tříd, vybudování 
společnosti, ve které už nebude existovat soukromé vlast
nictví půdy a výrobních prostředků. Oněch třiatřicet 
blanquistů jsou komunisty proto, že si namlouvají, že jak
mile oni budou chtít přeskočit zastávky a kompromisy, 
bude všechno hotovo, a jestliže to „vypukne" v těchto 
dnech, a o tom jsou skálopevně přesvědčeni, a oni se do-

politice. Tím, že soudruh Serrati i celá Italská socialistická strana31 to
to jednání trpí, dopouštějí se samozřejmě chyby, která může napáchat 
stejně dalekosáhlé škody a vyvolat stejně velké nebezpečí jako v Ma
ďarsku, kde maďarští páni Turatiové sabotovali zevnitř stranu i vládu 
rad32. Tento chybný, nedůsledný nebo bezzásadový postoj k oportunis
tickým zastáncům parlamentarismu jednak plodí »levý« komunismus, 
jednak do jisté míry ospravedlňuje jeho existenci. Soudruh Serrati se 
zjevně mýlí, když vytýká poslanci Turatimu »nedůslednost«[206J (Co
munismo, č. 3), ačkoli nedůsledná je právě Italská socialistická strana, 
když ve svých řadách trpí takové oportunistické zastánce parlamenta
rismu, jako je Turati a spol. 
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stanou k moci, bude pozítří „zaveden komunismus". Ne
půjde-li to hned, pak tedy nejsou komunisté. 

Dětská naivita - vydávat netrpělivost za teoretický ar
gument!« (B. Engels: Program blanquistických emigrantů 
Komuny33 , z německého sociálně demokratického listu
Volksstaat34

, 1874, č. 73, ve sborníku Staťji 1871-1875 

gg.[128], ruský překlad, Petrohrad 1919, s. 52-53). 

Engels v téže stati vyjadřuje svou hlubokou úctu 
k Vaillantovi a mluví o »nesporné zásluze« Vaillantově 
(který byl, podobně jako Guesde, vynikajícím vůdcem 
mezinárodního socialistického hnutí, dokud oba v srpnu 
1914 socialismus nezradili). Engels však neponechává 
zjevnou chybu bez důkladného rozboru. Ovšem revolucio
nářům velmi mladým a nezkušeným a také maloburžo
azním revolucionářům - dokonce velmi úctyhodného 
věku a velmi zkušeným - se zdá neobyčejně »nebezpeč
né«, nepochopitelné a nesprávné »připouštět kompromi
sy«. Rovněž mnozí sofisté Gako nadmíru nebo přespříliš 
»zkušení« politikáři) uvažují právě tak jako angličtí opor
tunističtí vůdcové, o nichž se zmiňuje soudruh Lansbury:
>1e-li bolševikům dovolen jistý kompromis, proč nejsou
libovolné kompromisy dovoleny i nám?« Ale proletáři,
vyškolení mnohými stávkami (vezmeme-li jenom tento
jeden projev třídního boje), obvykle výtečně chápou vel
mi hlubokou (filozofickou, historickou, politickou a psy
chologickou) pravdu, kterou vysvětlil Engels. Každý pro
letář prošel stávkou, přistupoval na »kompromisy« s ne
náviděnými utlačovateli a vykořisťovateli, kdy dělníci
museli nastoupit do práce, ačkoli ničeho nedosáhli, nebo
se museli spokojit s částečným splněním svých požadav
ků. Každý proletář díky tomu, že boj dosáhl masového
rozsahu a třídní protiklady se ostře vyhrotily, vidí rozdíl
mezi kompromisem vynuceným objektivními podmínka
mi (mají-li stávkující prázdnou pokladnu, nedostávají-li
podporu zvenčí, jsou-li krajně vyhladovělí a vyčerpaní),
to jest kompromisem, jenž nijak neoslabuje revoluční od-

83 



danost a odhodlání dělníků dál bojovat, dělníků, kteří ta
kový kompromis uzavřeli, a kompromisem zrádců, kteří 
své prospěchářství (stávkokazové přece také uzavírají 
»kompromis«!), svou zbabělost, snahu zalíbit se kapitali
stům, svou povolnost vůči zastrašování, někdy přemlou
vání, někdy almužnám, jindy vůči lichocení kapitalistů
svalují na objektivní příčiny (zvlášť mnoho takových
zrádcovských kompromisů najdeme v dějinách anglické
ho dělnického hnutí u vůdců anglických tradeunionů,
avšak obdobné jevy v té či oné formě pozorovali téměř
všichni dělníci ve všech zemích).

Stávají se ovšem ojedinělé případy, mimořádně spletic 
té a složité, kdy se jen s obrovským úsilím podaří správně 
určit, o jaký »kompromis« v tom či onom případě skuteč
ně jde - jako někdy v případě zabití, kdy bývá velmi 
těžké rozhodnout, zda to byl čin zcela oprávněný, či do
konce nevyhnutelný (například v případě nutné sebeo
brany), nebo neodpustitelná nedbalost, či dokonce rafino
vaně provedený zákeřný plán.Je samozřejmé, že v politi
ce, kde jde někdy o nanejvýš složité - národní i meziná
rodní - vzájemné vztahy .mezi třídami a stranami, se vy
skytne velmi mnoho případů daleko spletitějších než 
oprávněný »kompromis« za stávky nebo zrádcovský 
»kompromis« stávkokaze, proradného vůdce apod. Vy
myslet takový recept nebo obecné pravidlo (»žádné kom
promisy«!), které by se hodilo na všechny případy, je
nesmysl. Chceme-li správně rozhodnout o každém jedno
tlivém případě, musíme umět samostatně přemýšlet.
Vždyť význam stranické organizace a stranických vůdců,
hodných tohoto jména, spočívá mimo jiné právě v tom, že se
na•,základě dlouhodobé, houževnat�, mnohotvárné a vše
stranné práce všech přemýšlivých příslušníků určité třídy*
získávají potřebné znalosti, potřebné zkušenosti, potřebný

* V každé třídě, a to i v té nejvyspělejší zemi, dokonce i v té nej
pokrokovější třídě, jíž okolnosti umožnily neobyčejně rozvinout 
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- kromě znalostí a zkušeností - politický instinkt pro
rychlé a správné vyřešení složitých politických otázek.

Naivní a naprosto nezkušení lidé si představují, že sta
čí uznat přípustnost kompromisů obecně a že se tím setře 
jakákoli hranice mezi· oportunismem, proti němuž vede
me a musíme vést nesmiřitelný boj, a mezi revolučním 
marxismem neboli komunismem. Avšak takovým lidem, 
kteří ještě nevědí, že všechny hranice v přírodě i ve spo
lečnosti jsou pohyblivé a do jisté míry relativní, nenapra
ví hlavu nic než dlouhodobé školení, výchova, uvědomo
vání, politické a životní zkušenosti. Je důležité umět najít 
mezi praktickými otázkami politiky každé jednotlivé ne
bo specifické historické situace ty otázky, ve kterých se 
projevuje nejdůležitější forma nepřípustných, zrádcov
ských kompromisů, jež jsou výrazem oportunismu, 
zhoubného pro revoluční třídu, a věnovat všechny síly na 
vysvětlování těchto . kompromisů a na boj proti nim. Za 
imperialistické války, kterou v letech 1914-1918 vedly 
dvě skupiny stejně lupičských a kořistnických zemí, ·byl 
takovou nejdůležitější, základní formou oportunismu so
ciálšovinismus, tj. podpora »obrany vlasti«, která se v ta

kové válce ve skutečnosti rovnala. obraně lupičských zá
jmů »vlastní« buržoazie. Po válce byla touto formou obra
na lupičské Společnosti národů35, obrana zjevných nebo 
zastřených bloků s buržoazií vlastní země proti revoluč
nímu proletariátu a proti hnutí za »sověty«, obrana bur
žoazní demokracie a buržoazního parlamentarismu proti 
»sovětské moci«; takové byly hlavní projevy oněch nepří
pustných a zrádcovských kompromisů, které ve svém
souhrnu představovaly oportunismus, zhoubný pro revo
luční proletariát a jeho věc.

všechny své duchovní síly, se vždy vyskytují - a dokud existují třídy, 
dokud plně nezakotvila, neupevnila se a na své vlastní základně se ne
vyvinula beztřídní společnost, nevyhnutelně budou vyskytovat - lidé, 
kteří nepřemýšlejí a ani nejsou schopni přemýšlet. Kdyby tomu tak ne
bylo, kapitalismus by nebyl kapitalismem utlačujícím masy. 
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»Se vší rozhodností odmítnout jakýkoli kompromis s-jinými stra
nami ... jakoukoli politiku lavírování a kompromisnictví,« 

píší němečtí leví ve frankfurtské brožuře. 
Je divné, že tito leví s takovými názory rozhodně neod

soudili bolševismus. Není přece možné, aby němečtí leví 
nevěděli, že celé dějiny bolševismu jak před Říjnovou re
volucí, tak i po ní jsou plné případů lavírování, uzavírání 
dohod a kompromisů s jinými, a to i s buržoazními stra
nami! 

Vést válku za svržení mezinárodní buržoazie, válku 
stokrát obtížnější, vleklejší a složitější, než byla ta nej
úpornější z běžných válek mezi státy, a přitom se předem 
zříkat lavírování, využívání rozporů v zájmech (i když 
dočasných) mezi nepřáteli, uzavírání dohod a kompromi
sů s eventuálními (i když dočasnými, nestálými, kolísají
cími a podmínečnými) spojenci - cožpak to není nanej
výš směšné? Cožpak to není něco podobného, jako kdy
bychom při namáhavém výstupu na dosud neprozkouma
nou horu, na kterou ještě nikdo nevystoupil, předem od
mítli jít tu a tam oklikou, vracet se někdy zpátky, opou
štět jednou zvolený směr a zkoušet další nejrůznější smě
ry? A lidi tak málo uvědomělé a tak nezkušené Geště 
dobře, dá-li se to svést na jejich mládí, neboť mládeži už 
je dáno od boha, aby po jistou dobu mluvila podobné 
hlouposti) mohli podporovat - ať už přímo nebo nepří
mo, otevřeně nebo zastřeně, bezvýhradně nebo s výhra
dami - někteří členové holandské komunistické strany!! 

Po uskutečnění první socialistické revoluce proletariá
tu, po svržení buržoazie v jedné zemi zůstane proletariát 
této země dlouhou dobu slabší než buržoazie už jenom 
proto, že buržoazie má rozsáhlé mezinárodní styky, a dále 
proto, že v zemi, kde byla svržena buržoazie, malovýrobci 
zboží živelně a neustále obnovují a křísí kapitalismus 
a buržoazii. Zvítězit nad silnějším nepřítelem může je
nom ten, kdo napne všechny síly a kdo závazně, velmi 
pečlivě, bedlivě, obezřetně a obratně využije jak každé, 
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byť i sebemenší »trhliny« mezi nepřáteli, každé protichůd
nosti zájmů mezi buržoazií různých zemí, mezi různými 
skupinami nebo vrstvami buržoazie v jednotlivých ze
mích, tak i každé, byť i sebemenší příležitosti získat na 
svou stranu masového spojence, třebas jen dočasného, 
kolísajícího, nestálého, nespolehlivého a podmínečného. 
Kdo to nepochopil, nepochopil z. marxismu a vůbec z vě
deckého, soudobého socialismu zhola nic. Kdo během 
dosti dlouhého období a v dosti rozmanitých politických 
situacích prakticky nedokázal, že dovede tuto poučku 
aplikovat v praxi, ten se ještě nenaučil pomáhat revoluční 
třídě v jejím boji za osvobození všeho pracujícího lidstva 
od vykořisťovatelů. To platí stejně jak pro období před 
dobytím politické moci proletariátem, tak pro období po 
něm. 

Naše teorie není dogma, nýbrž návod k jednání, říkali 
Marx a Engels36

, a je velmi hrubou chybou, těžkým pro
viněním takových »patentovaných« marxistů, jako je Karl 
Kautsky, Otto Bauer apod., že to nepochopili, že to nedo
vedli uplatnit v rozhodných okamžicích proletářské revo
luce. »Politická činnost - to není procházka po Něvském 
prospektu« (po čistém, širokém a rovném chodníku přímé 
hlavní petrohradské třídy), říkával již veliký ruský sociali
sta předmarxovského období N. G. Óernyševskij37

• Ruští
revolucionáři od dob Óernyševského zaplatili za to, že tu
to pravdu ignorovali nebo na ni zapomínali, nesčíslnými 
oběťmi. Je třeba stůj co stůj dosáhnout toho, aby západo
evropští a američtí leví komunisté a revolucionáři oddaní 
dělnické třídě nezaplatili za poznání této pravdy tak draze 

jako zaostalí Rusové. 
Ruští revoluční sociální demokraté před pádem caris

mu nejednou využívali služeb buržoazních liberálů, tj. 
uzavírali s nimi spoustu praktických kompromisů, a v le
tech 1901-1902, ještě před zrodem bolševismu, stará 
redakce Jiskry Gejímiž členy byli Plechanov, Axelrod, Za
suličová, Martov, Potresov a já) uzavřela (i když ne na-
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dlouho) formální politické spojenectví se Struvem38, poli
tickým vůdcem buržoazního liberalismu, přičemž součas
ně, bez přerušení, dokázala vést ten nejneúprosnější ide
ový a politický boj proti buržoaznímu liberalismu a proti 
sebemenším projevům jeho vlivu v dělnickém hnutí. Bol
ševici vždy v této politice pokračovali. Od roku 1905 sou
stavně hájili svazek dělnické třídy s roln�ctvem proti libe
rální buržoazii a carismu, ale přitom nikdy neupouštěli 
od podpory buržoazie proti-carismu (nápříklad v druhém 
kole voleb nebo při užších volbách) a neustávali v nejne
smiřitelnějším ideovém a politickém boji proti buržoazně 
revoluční rolnické straně, »socialistům-revolucionářům«, 
které odhalovali jako maloburžoazní demokraty, podvod
ně se vydávající za socialisty. V roce 1907 uzavřeli bolše-

r-vici ve volbách do dumy na krátkou dobu formální poli
tický blok se »socialisty-revolucionáři«. S menševiky jsme 
byli v letech 1903-1912 několik let formálně v jedné so
ciálně demokratické straně, a přesto jsme nikdy neustávali 
v ideovém a politickém boji proti nim jakožto šiřitelům 

. buržoazního vlivu mezi proletariátem a jakožto oportu-
nistům. Za války jsme přistoupili na jistý kompromis 
s »kautskisty«, levými menševiky (Martov) a s částí »socia
listů-revolucionářů« (Černov, Natanson), když jsme s ni
mi společně zasedali v Zimmerwaldu a v Kienthalu39 

a vydávali společné manifesty[ 198], ale nikdy jsme nepře
rušovali a nezmírňovali ideový a politický boj proti 
»kautskistům«, Martovům a Černovům (Natanson zemřel
v roce 1919 jako nám zcela blízký, s námi téměř solidární
»revoluční komunista«-narodnik40). Přímo za říjnového
převratu jsme uzavřeli sice ne formální, ale velmi důleži
tý (a velmi úspěšný) politický blok s maloburžoazním rol
nictvem, když jsme zcela, bez jediné změny, převzali eser
ský agrární program, tj. uzavřeli jsme nesporný kompro
mis, abychom rolníkům dokázali, že je nechceme majori
zovat, nýbrž dohodnout se s nimi. Současně jsme navrhli
(a brzy nato uzavřeli) formální politický blok a nabídli
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účast ve vládě »levým eserům«, kteří tento blok po uza
vření brestlitevského míru rozbili a· později, v červenci 
1918, došli tak daleko, že proti nám povstali se zbraní 
v ruce a nakonec proti nám vedli ozbrojený boj. 

Proto je pochopitelné, že útoky německých levých pro
ti ústřednímu výboru komunistické strany v Německu za 
to, že pomýšlí na blok s »nezávislými« (Nezávislá sociál
ně demokratická strana Německa, kautskisté), se nám 
zdají naprosto neseriózní a zcela jasně dokazují, že »leví« 
nemají pravdu. Také u nás v Rusku existovali pravicoví 
menševici (členové Kerenského vlády), obdoba němec
kých Scheidemannů, a levicoví menševici (Martov), kteří 
byli v opozici vůči pravicovým menševikům a svým za
měřením odpovídali německým kautskistům. Postupný 
přechod dělnických mas od menševiků k bolševikům 
jsme zřetelně pozorovali v roce 191 7: na I. celoruském 
sjezdu sovětů v červnu 191 7 jsme měli jenom 13 procent 
hlasů. Většinu získali eseři a menševici. Na II. sjezdu so
větů (25. října 191 7 podle starého kalendáře) jsme dostali 
51 procent hlasů. Proč v Německu týž, úplně stejný pře
sun dělnictva zprava doleva nevedl k posílení komunistů 
hned, nýbrž posílil nejdříve stranu stojící kdesi upro
střed, stranu »nezávislých«, ačkoli tato strana nikdy ne
hlásala žádné- samostatné politické ideje a neprováděla 
žádnou samostatnou politiku, nýbrž jenom kolísala mezi 
Scheidemanny a komunisty? 

Je zřejmé, že jednou z příčin byla chybná taktika ně
meckých komunistů, kteří musí tuto chybu nebojácně 
a poctivě přiznat a umět ji napravit. Chybou bylo odmít
nutí účasti v reakčním, buržoazním parlamentě a v reak
čních odborech, chybou byly četné příznaky takové dět
ské nemoci, jakou je levičáctví, která se teď projevila na
venek a bude tím důkladněji, tím rychleji a s tím větším 
prospěchem pro organismus vyléčena. 

Nezávislá sociálně demokratická strana Německa je 
uvnitř vyloženě nestejnorodá: vedle starých oportunis-
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tických vůdců (Kautsky, Hilferding, do značné míry zřej
mě i Crispien, Ledebour aj.), kteří dokázali, že nejsou s to 
pochopit význam sovětské moci a diktatury proletariátu, 
že nejsou s to vést revoluční boj proletariátu, se v této 
straně utvořilo a pozoruhodně rychle v ní sílí levé, prole
tářské křídlo. Statisíce členů této strany (která má tuším 
na tři Čtvrtě miliónu členů) jsou proletáři, kteří se odvra
cejí od Scheidemanna a rychle se přiklánějí ke komunis
mu. Toto proletářské křídlo již na lipském sjezdu »nezá
vislých« (roku 1919) navrhovalo okamžité a bezpodmí
nečné připojení k III. internacionále. Bát se »kompromi
su« s tímto křídlem strany je přímo směšné. Právě na
opak, je povinností komunistů hledat a najít vhodnou for
mu kompromisu s nimi, takového kompromisu, který by 
jednak usnadňoval a urychloval nezbytné úplné sloučení 
s tímto křídlem, a jednak ani v nejmenším neomezoval 
komunisty v jejich ideovém a politickém boji proti opor
tunistickému pravému křídlu »nezávislých«. Najít vhod
nou formu kompromisu zřejmě nebude snadné, ale 
»snadnou« cestu k vítězství by mohl německým dělníkům
a německým komunistům slibovat jenom šarlatán.

Kapitalismus by nebyl kapitalismem, kdyby »sám« 
proletariát nebyl obklopen spoustou neobyčejně pestrých 
přechodných typů od proletáře k poloproletáři (k tomu, 
kdo si životní prostředky z poloviny opatřuje prodejem 
pracovní síly), od poloproletáře k drobnému rolníkovi (a 
také k drobnému řemeslníkovi, domáckému výrobci a vů
bec drobnému vlastníkovi), od drobného rolníka k střed
nímu rolníkovi atd., kdyby se sám proletariát nedělil na 
vyspělejší a méně vyspělé vrstvy, kdyby v něm nebyly 
skupiny lišící se podle jednotlivých krajů, povolání, něk
dy i náboženského vyznání apod. A z toho všeho nezbyt
ně, naprosto nutně vyplývá, že předvoj proletariátu, jeho 
uvědomělá část, komunistická strana, se musí uchylovat 
k lavírování, k uzavírání dohod a ke kompromisům s růz
nými skupinami proletářů, s různými stranami dělníků 
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a drobných výrobců. Ovšem podstata úspěchu spoc1va 
v tom, že je třeba umět uplatňovat tuto taktiku tak, aby se 
všeobecná úroveň proletářského uvědomění, revolučnosti, 
způsobilosti k boji a k vítězství zvyšovala, a ne snižovala. 
Mimochodem je třeba si uvědomit, že k vítězství bolševi
ků nad menševiky bylo třeba nejen před Říjnovou revo
lucí roku 191 7, ale i po ní používat taktiky lavírování, 
dohod a kompromisů, ovšem takových, které usnadňova
ly a urychlovaly vítězství a které upevňovaly a posilovaly 
bolševiky na úkor menševiků. Maloburžoazní demokraté 
(a mezi nimi i menševici) nevyhnutelně kolísají mezi bur
žoazií a proletariátem, mezi buržoazní demokracií a so
větským zřízením, mezi reformismem a revolučností, me
zi sympatiemi k dělnictvu a strachem před diktaturou 
proletariátu atd. Správná taktika komunistů musí spočí
vat v tom, aby tohoto kolísání využívali, a nikoli aby ho 
ignorovali; proto je třeba dělat ústupky silám přiklánějí
cím se k proletariátu, a to podle toho, o jaké síly jde, do 
jaké míry a v jaké době se k proletariátu kloní, a zároveň 
bojovat proti těm, kdo se přiklánějí k buržoazii. Uplatňo
váním správné taktiky se menševismus u nás čím dál víc 
rozkládal a rozkládá, přičemž vytrvale izoluje oportuni
stické vůdce a přivádí nejuvědomělejší dělníky, nejvy
spělejší příslušníky maloburžoazní demokracie do našeho 
tábora.Je to dlouhodobý proces, takže unáhlené »rozhod
nutí« typu »žádné kompromisy, žádné lavírování« by mo
hlo posilování vlivu revolučního proletariátu a růstu jeho 
sil jenom uškodit. 

A konečně jednou z nesporných chyb »levých« v Ně
mecku je tvrdošíjné prosazování požadavku, aby versail
leský mír41 nebyl uznán. Čím »solidněji« a »seriózněji«, 
čím »rozhodněji« a kategoričtěji formuluje tento názor 
například K. Horner, tím nerozumněji to působí. Nestačí 
zříci se nehorázných nesmyslů »národního bolševismu« 
(Laufenberga a dalších), který za současného stavu mezi
národní proletářské revoluce dospěl až k bloku s němec-
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kou buržoazií .za účelem války proti Dohodě. Je třeba 
pochopit, že taktika, která nepřipouští, že by sovětské 
Německo muselo (kdyby brzy vznikla Německá republika 
rad) na jistou dobu uznat versailleský mír a podřídit se 
mu, je od základu chybná. Z toho však nevyplývá, že 
měli pravdu »nezávislí«, jestliže v době, kdy ve vládě se
děli Scheidemannové, kdy ještě nebyla svržena vláda 
rad v Maďarsku, kdy ještě nebylo vyloučeno, že revoluce 
za nastolení rad ve Vídni přijde na pomoc Maďarské re
publice rad, jestliže za tehdejší situace požadovali pode
psání versailleského míru. Tehdy »nezávislí« lavírovali 
a manévrovali velmi špatně, neboť.přejímali větší Či men
ší odpovědnost za zrádce Scheidemanny, ve větší či men
ší míře sklouzávali ze stanoviska neúprosné (a nanejvýš 
chladnokrevně vedené) třídní války proti Scheideman
nům na stanovisko »beztřídní« nebo »nadtřídní«. 

V nynější situaci je však zřejmé, že by si němečtí ko
munisté neměli svazovat ruce a slibovat, že versailleský 
mír v případě vítězství komunismu bezpodmínečně a za 
všech okolností odmítnou. To by byl nerozum.Je třeba ří
ci: Scheidemannové a kautskisté se dopustili mnoha zrad, 
které znesnadnily (a částečně přímo zmařily) spojenectví 
se Sovětským Ruskem a Maďarskou republikou rad. My 
komunisté budeme vytvoření takového spojenectví vše
možně usnadňovat a připravovat, a přitom vůbec nemusí
me bezpodmínečně a navíc okamžitě versailleský mír od
mítat. Zda jej bude možné s úspěchem odmítnout, závisí 
nejen na německých, ale i na mezinárodních úspěších 
hnutí za sověty [rady]. Scheidemannové a kautskisté to
to hnutí brzdili, my mu poskytujeme pomoc. V tom je 
podstata, v tom je základní rozdíl. A jestliže naši třídní 
nepřátelé, vykořisťovatelé a jejich posluhovači - Schei
demannové a kautskisté - propásli spoustu příležitostí, 
kdy mohli posílit německé i mezinárodní hnutí za sověty, 
kdy mohli posílit německou i mezinárodní revoluci za na
stolení sovětů, padá vina na jejich hlavy. Revoluce v Ně-
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mecku za nastolení rad posílí mezinárodní hnutí za sově
ty, které je nejsilnější baštou (a jedinou spolehlivou, ne
přemožitelnou baštou na celém světě) proti versailleské
mu míru, proti mezinárodnímu imperialismu vůbec. Sta
vět osvobození od versailleského míru bezpodmínečně, 
za všech okolností a okamžitě nad osvobození jiných im
perialismem ujařmených zemí od útlaku imperialismu je 
maloburžoazní nacionalismus (hodný Kautských, Hilfer
dingů, Otto Bauerů a spol.), a ne revoluční internaciona
lismus. Svržení buržoazie v kterékoli velké evropské ze
mi, tedy i v Německu, znamená pro mezinárodní revoluci 
takové plus, že kvůli němu je možné a nutné - bude-li 
to třeba - přistoupit i na prodloužení versailleského míru. 
Jestliže Rusko samojediné mohlo v zájmu revoluce vydr
žet několik měsíců brestlitevského míru, není nic nemož
ného na tom, aby sovětské Německo ve svazku se Sovět
ským Ruskem vydrželo v zájmu revoluce delší trvání ver
sailleského míru. 

Francouzští, angličtí a jiní imperialisté provokují ně
mecké komunisty a líčí na ně past: »Řekněte, že versail
leský mír nepodepíšete.« A leví komunisté se nechají jako 
děti nachytat do nastražené pasti, místo aby obratně ma
névrovali proti záludnému a v nynější situaci silnějšímu 
nepříteli, místo aby mu řekli: »Teď versailleský mír po
depíšeme.« Předem si svazovat ruce, otevřeně říkat nepří
teli, který je dnes lépe vyzbrojen než my, zda a kdy s ním 
budeme bojovat, je pošetilost, a ne revolučnost. Pouštět 
se do boje, když je to zjevně výhodné pro nepřítele, a ne 
pro nás, je zločin, a takoví politikové revoluční tří
dy, kteří nedovedou »lavírovat a uzavírat dohody a kom
promisy«, aby se vyhnuli zjevně nevýhodnému střetnutí, 
nestojí za nic. 
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IX 

»LEVÝ« KOMUNISMUS V ANGLII

V Anglii dosud není komunistická strana, ale mezi dělní
ky vzniklo mladé, široké, mohutné a rychle se rozrůstající 
komunistické hnutí, jež opravňuje k nejslibnějším nadě
jím; je tam několik politických stran a organizací (Britská 
socialistická strana42

, Socialistická labouristická strana,Ji
howaleská socialistická společnost, Dělnická socialistická 
federace43), které by chtěly vytvořit komunistickou stranu
a už o tom mezi sebou jednají. V listu Workers' Dread
nought44 (ročník VI, č. 48 z 21. 2. 1920), týdeníku Děl
nické socialistické federace, který rediguje soudružka Syl
via Pankhurstová, byl uveřejněn její článek Na cestě ke 
komunistické straně[ 194). Článek líčí průběh jednání mezi 
čtyřmi uvedenými organizacemi o vytvoření jednotné ko
munistické strany na základě připojení k III. internacio
nále, na základě uznání systému sovětů [ rad] místo parla
mentarismu a na základě uznání diktatury proletariátu. 
V ychází najevo, že jednou z hlavních překážek pro oka
mžité vytvoření jednotné komunistické strany jsou nesho
dy, pokud jde o účast v parlamentě a o připojení nové 
komunistické strany ke staré, odborářské, oportunistické 
a sociálšovinistické Labouristické straně, skládající se 
převážně z tradeunionů. Dělnická socialistická federace 
se stejně jako Socialistická labouristická strana* vyslovu
je proti účasti v parlamentních volbách a v parlamentě 
a proti připojení k Labouristické straně; v této věci se 
rozchází se všemi nebo s většinou členů Britské sociali
stické strany, která je v jejích očích »pravým křídlem ko
munistických stran« v Anglii (citovaný článek Sylvie 
Pankhurstové, s. 5). 

A tak to hlavní, co je rozděluje, je tedy tot�ž co v Ně-

* Zdá se, že tato strana je proti připojení k Labouristické straně,
ale proti účasti v parlamentě není celá strana. 
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mecku - i přes velké rozdíly ve formě, v níž se neshody 
projevují (v Německu se tato forma mnohem víc podobá 
»ruské« než v Anglii), a v celé řadě jiných okolností. Po
dívejme se tedy blíže na argumenty »levých«.

Pokud jde o účast v parlamentě, odvolává se soudruž
ka Sylvia Pankhurstová na článek soudruha W. Gallache
ra[162] uveřejněný v témž čísle. Tam Gallacher jménem
Skotské dělnické rady v Glasgowě píše: 

»Tato rada je rozhodně protiparlamentaristická a stojí za ní levé
křídlo různých politických organizací. Jsme představiteli revolučního 
hnutí ve Skotsku, které se snaží vytvořit v celé zemi revoluční organi
zaci ve výrobě (v různých výrobních odvětvích) a komunistickou stra
nu, opírající se o sociální výbory. Dlouho jsme se přeli s oficiálními 
zastánci parlamentarismu. Nepokládali jsme za nutné vypovědět jim 
otevřenou válku a oni se bojí zahájit proti nám Útok. 

Tento stav však nemůže trvat dlouho. Vítězíme na celé čáře. 
Řadoví členové Nezávislé labouristické strany ve Skotsku pociťují 

k myšlence parlamentu stále větší odpor, takže téměř všechny místní 
skupiny jsou pro sověty (použito ruského slova v anglické transkripci) 
neboli dělnické rady. Je samozřejmé, že pro pány, kteří pohlížejí na 
politiku jako na výdělečnou činnost Qako na zaměstnání), to je na po
váženou, a tak používají nejrozmanitější prostředky, aby své členy při
měli k návratu do lůna parlamentarismu. Revolučně smýšlející sou
druzi nesmějí (kurzíva všude autorova) tuto sebranku podporovat. Če
ká nás zde velmi těžký boj.Jedním z jeho nejhorších rysů bude zrada 
těch, kteří své osobní zájmy kladou nad zájmy revoluce. Jakákoli pod
pora parlamentarismu prostě napomáhá tomu, aby se moc dostala do 
rukou našich britských Scheidemannů a Nosků. Henderson, Clynes 
a spol. jsou nenapravitelně reakční. V oficiální Nezávislé labouristické 
straně nabývají stále většího vlivu buržoazní liberálové, kteří si našli 
duchovní útočiště v táboře pánů MacDonaldů, Snowdenů a spol. Ofi
ciální Nezávislá labouristická strana se příkře staví proti III. interna
cionále, avšak masy jsou pro ni. Podporovat jakýmkoli způsobem 
oportunistické zastánce parlamentarismu jednoduše znamená hrát 
těmto pánům do ruky. Britská socialistická strana tu nehraje žádnou 
roli ... Zde je zapotřebí vytvořit zdravou revoluční výrobní (průmys
lovou) organizaci a komunistickou stranu, která by se řídila jasnými, 
přesně stanovenými vědeckými zásadami. Mohou-li nám naši soudru
zi poskytnout při vytváření obou těchto organizací pomoc, rádi jejich 
pomoc přijmeme; nemohou-li, ať se do toho proboha vůbec nemícha
jí, nechtějí-li zradit revoluci tím, že budou podporovat reakcionáře, 
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kteří se tak horlivě domáhají „čestného" (?) (otazník autorův) posla
neckého titulu a hoří touhou dokázat, že mohou vládnout stejně dobře 
jako sami „chlebodárci", třídní politikové.« 

Tento dopis redakci podle mého názoru skvěle vyjad
řuje náladu a stanovisko mladých komunistů nebo pro
stých dělníků, kteří se teprve začali seznamovat s komu
nismem. Tato nálada je nanejvýš potěšitelná a cenná; je 
třeba si jí vážit a podporovat ji, neboť bez ní by vítězství 
proletářské revoluce v Anglii - jako ostatně i v každé ji
né zemi - nemělo vyhlídky na úspěch. Je třeba vážit si 
lidí, kteří takovou náladu mas dovedou tlumočit a dove
dou v masách takovou (velmi často utajenou, bezděčnou 
a neprobuzenou) náladu vzbuzovat, a všemožně takovým 
lidem pomáhat. Ale současně je třeba jim otevřeně, bez 
okolků říkat, že k vedení mas ve velkém revolučním boji 
pouhá nálada nestačí a že určité chyby, kterých se mohou 
dopustit nebo se jich dopouštějí lidé zcela oddaní revolu
ci, jsou chyby, které mohou revoluci uškodit. V dopise 
soudruha Gallachera redakci se nesporně zračí zárodky 
všech chyb, kterých se dopouštějí němečtí »leví« komuni
sté a jichž se dopouštěli i ruští »leví« bolševici v letech 
1908 a 1918. 

Autor dopisu je prodchnut velmi ušlechtilou proletář
skou nenávistí k buržoazním »třídním politi}cům« (nená
vistí, kterou ovšem chápou nejen proletáři, ale vůbec 
všichni pracující, všechen »drobný lid«, jak říkají Němci, 
a která odpovídá jejich cítění). Tato nenávist příslušníka 
utlačovaných a vykořisťovaných mas je jistě »počátkem 
veškeré moudrosti«, základem každého socialistického 
a komunistického hnutí a jeho úspěchů. Avšak autor zřej
mě nebere v úvahu, že politika je věda a umění, které ne
padá z nebe a nikomu nespadne samo do klína, a že 
chce-li proletariát zvítězit nad buržoazií, musí si vycho
vat své vlastní, proletářské »třídní politiky«, a to takové, 
aby nebyli horší než politikové buržoazní. 

Autor dopisu velmi dobře pochopil, že nikoli parla-
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ment, nýbrž jedině dělnické rady mohou být nástrojem 
k dosažení cílů proletariátu a ti, kdo to dosud nepochopi
li, jsou zarytí reakcionáři, i kdyby to byli sebeučenější li
dé, sebezkušenější politikové, sebeupřímnější socialisté, 
sebevíc sečtělí marxisté, nejspořádanější občané a dobří 
otcové rodin. Avšak autor dopisu si dokonce ani neklade 
otázku, vůbec mu nepřijde, že by si ji měl položit, je-li 
možné, aby rady zvítězily nad parlamentem, nebudou-li 
přitom politikové, kteří jsou pro rady, vysíláni do parla
mentu, nebude-li parlamentarismus rozkládán zevnitř, 
nebude-li zevnitř parlamentu připravována půda pro to, 
aby rady úspěšně splnily svůj úkol rozehnat parlament. 
Zároveň autor dopisu vyslovuje naprosto správnou my
šlenku, že komunistická strana v Anglii musí vyvíjet čin
nost na základě vědeckých zásad. Vědecký přístup žádá za 
prvé, aby se přihlíželo ke zkušenostem jiných zemí, zej
ména když jiné, rovněž kapitalistické země získávají nebo 
nedávno získaly velmi podobné zkušenosti; za druhé, aby 
se braly v úvahu všechny síly, skupiny, strany, třídy a ma
sy, jež působí v příslušné zemi, a aby politika nebyla 
v žádném případě stanovena jenom podle přání a názorů, 
podle stupně uvědomění a odhodlání k boji pouze jedné 
skupiny nebo strany. 

Je pravda, že Hendersonové, Clynesové, MacDonaldo
vé a Snowdenové jsou nenapravitelní reakcionáři. Stejně 
tak je pravda, že tito pánové chtějí převzít moc (přičemž 
mimochodem dávají přednost koalici s buržoazií), že 
chtějí »vládnout« podle starých buržoazních zásad, že až 
budou u moci, budou si nevyhnutelně počínat jako Schei
demannové a Noskové. To všechno souhlasí. Ale z toho 
vůbec nevyplývá, že ten, kdo je podporuje, zrazuje revo
luci, z toho vyplývá pouze to, že v zájmu revoluce musí 
revolucionáři z řad dělnické třídy poskytnout těmto pá
nům jistou podporu v parlamentě. Abych tuto myšlenku 
blíže objasnil, uvedu dva anglické politické dokumenty 
z poslední doby: 1. projev ministerského předsedy Lloy-
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da George[ 178] z 18. března 1920 (podle znem uveřejně
ného v listu The Manchester Guardian45 z 19. 3. 1920) 
a 2. úvahy »levé« komunistky soudružky Sylvie Pankhur
stové v jejím výše uvedeném článku. 

Lloyd George polemizoval ve svém projevu s Asqui
them (který byl speciálně pozván na schůzi, ale odmítl se 
dostavit) a s těmi liberály, kteří nechtějí koalici s konzer
vativci, nýbrž sblížení s Labouristickou stranou. (Také 
v dopise soudruha Gallachera redakci je zmínka o tom, 
že liberálové přecházejí do Nezávislé labouristické stra
ny.) Lloyd George dokazoval, že je nutné vytvořit koalici 
liberálů s konzervativci, a to koalici těsnou, neboť jinak 
může nabýt vrchu Labouristická strana, kterou Lloyd Geor
ge »raději nazývá« socialistickou a která podle něj usi
luje o »kolektivní vlastnictví« výrobních prostředků. »Ve 
Francii se to nazývalo komunismem,« populárně vysvět
loval vůdce anglické buržoazie svým posluchačům, čle
nům parlamentní liberální strany, kteří to pravděpodob
ně až dosud nevěděli, »v Německu se to nazývalo socia
lismem, v Rusku se to nazývá bolševismem«. Pro liberály 
je to zásadně nepřijatelné, vysvětloval Lloyd George, ne
boť liberálové jsou zásadně pro soukromé vlastnictví. 
»Civilizace je v nebezpečí,« prohlašoval řečník, a proto se
liberálové a konzervativci musí spojit ...

»Navštívíte-li zemědělské oblasti,« řekl Lloyd George, »jistě se
tam setkáte se starým rozdělením na strany, které se dochovalo z dří
vějška. Tam nebezpečí ani zdaleka nehrozí. Tam nebezpečí není. Jak
mile však hnutí zasáhne i tyto oblasti, vznikne tam stejně velké nebez
pečí, jaké je nyní v některých průmyslových oblastech. Čtyři pětiny 
obyvatelstva naší země jsou zaměstnány v průmyslu a obchodu; v ze
mědělství sotva jedna pětina. To je jedna z okolností, kterou mám stá
le na zřeteli, když uvažuji o tom, jaké nebezpečí nám přináší budouc
nost. Ve Francii je zemědělské obyvatelstvo, takže je tam solidní názo
rová základna, která se nijak zvlášť rychle nemění a nemůže být revo
lučním hnutím tak snadno otřesena. U nás je tomu jinak. V naší zemi 
je možné provést převrat snáze než v kterékoli jiné zemi na světě, 
a dojde-li u nás k otřesu, nastane zde z uvedených příčin větší krach 
než v jiných zemích.« 
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Z toho čtenář vidí, že pan Lloyd George je nejen velmi 
duchaplný, ale že se také lecčemus přiučil u marxistů. 
Nebude na škodu, poučíme-li se i my od Lloyda George. 

Bude zajímavé uvést ještě tuto epizodu z diskuse, jež 
se rozvířila po projevu Lloyda George: 

»Pan Wallace: Rád bych se zeptal, jak ministerský předseda hod
notí výsledky své politiky v průmyslových oblastech, pokud jde o prů
myslové dělníky, z nichž mnozí jsou nyní liberály a poskytují nám tak 
vydatnou podporu. Nebude výsledkem jeho politiky značné posílení 
Labouristické strany těmi dělníky, kteří dnes upřímně podporují nás? 

Ministerský předseda:Jsem zcela jiného názoru. Fakt, že se li
berálové navzájem potírají, žene nesporně ze zoufalství velký počet li
berálů do Labouristické strany, kde už máte spoustu liberálů, velmi 
schopných lidí, zabývajících se nyní diskreditováním vlády. To .beze
sporu vede k tomu, že se veřejné mínění značně kloní k Labouristické 
stra�ě. Veřejné mínění se nepřiklání k liberálům stojícím mimo La
bouristickou stranu, nýbrž k Labouristické straně, což dokazují dopl
ňovací volby.« 

Mimochodem řečeno, tato úvaha zvlášť jasně ukazuje, 
jak se i velmi chytří příslušníci buržoazie zapletli a nemo
hou se vyhnout nenapravitelným hloupostem. A to přive
de buržoazii do záhuby. Naši lidé mohou dokonce dělat 
i hlouposti (ovšem pod podmínkou, že to nebudou hlou
posti příliš velké a že budou včas napraveny), a přesto 
nakonec zvítězí. 

Jiným politickým dokumentem jsou tyto úvahy »levé« 
komunistky soudružky Sylvie Pankhurstové: 

»Soudruh Inkpin« (tajemník Britské socialistické strany) »označuje
Labouristickou stranu za „nejdůležitější organizaci hnutí dělnické tří
dy". Jiný soudruh z Britské socialistické strany formuloval na konfe
renci Ill. internacionály názor Britské socialistické strany ještě preg
nantněji: ,,Považujeme Labouristickou stranu za organizovanou děl
nickou třídu." 

Nesouhlasíme s tímto názorem na Labouristickou stranu. Labouris
tická strana je velmi početná, třebaže její členové jsou do značné mí
ry pasívní a apatičtí; jsou to dělníci a dělnice, kteří vstoupili do tra
deunionů, protože jejich spolupracovníci v dílně jsou tradeunionisté 
a•protože chtějí brát podporu. 

Uznáváme však, že na početnost Labouristické strany má vliv také 
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to, že tato strana je produktem myšlenkového směru,jehož rámec vět
šina britské dělnické třídy ještě nepřekročila, ačkoli ve vědomí lidu 
dozrávají velké změny a lid tento stav co nevidět změní ... « 

»Britská Labouristická strana se stejně jako sociálpatriotické orga
nizace v jiných zemích v průběhu přirozeného vývoje společnosti ne
vyhnutelně dostane k moci. Je na komunistech, aby připravovali síly, 
které svrhnou sociálpatrioty, a my nesmíme v naší zemi tuto práci ani 
odkládat, ani s ní otálet. 

Nesmíme rozptylovat svou energii posilováním Labouristické stra
ny; její vzestup k moci je nevyhnutelný. Musíme soustředit své síly na 
vytvoření komunistického hnutí, které nad ní zvítězí. Labouristická 
strana záhy sestaví vládu; revoluční opozice musí být připravena 
k útoku proti této vládě ... « 

Liberální buržoazie tedy upouští od systému »dvou 
stran« (vykořisťovatelů), historicky posvěceného staletými 
zkušenostmi - a neobyčejně výhodného pro vykořisťo
vatele -, neboť považuje za nutné spojit své síly k boji 
proti Labouristické straně. Část liberálů přebíhá jako kry
sy z potápějící se lodi k Labouristické straně. Leví komu
nisté považují přechod moci do rukou Labouristické stra
ny za nevyhnutelný a připouštějí, že tato strana má nyní 
za sebou většinu dělníků. Z toho vyvozují podivný závěr, 
který soudružka Sylvia Pankhurstová formuluje takto: 

»Komunistická strana nesmí uzavírat kompromisy ... Musí své 
učení uchovat čisté a neposkvrnit svou nezávislost na reformismu; je
jím posláním je jít bez zastávky a bez uhýbání z cesty vpřed, jít pří
mou cestou ke komunistické revoluci.« 

Ale z toho, že většina dělníků v Anglii dosud jde za an
glickými Kerenskými nebo Scheidemanny, že s vládou 
složenou z těchto lidí dosud nezískala žádné zkušenosti, 
kterých bylo zapotřebí v Rusku a v Německu, aby dělníci 
masově přešli ke komunismu, z toho nepochybně vyplý
vá, že angličtí komunisté se musí účastnit práce v parla
mentě, musí zevnitř parlamentu pomoci dělnickým ma
sám poznat v praxi výsledky hendersonovské a snowde
novské vlády, musí pomoci Hendersonům a Snowdenům 
zvítězit nad sjednocenými Lloydy Georgei a Churchilly. 
Počínat si jinak by znamenalo ztížit věc revoluce, neboť 
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nezmění-li se názory většiny dělnické třídy, nelze usku
tečnit revoluci, a této změny lze dosáhnout na základě 
politických zkušeností mas, a ne jen pouhou propagan
dou. Heslo Bez kompromisů a bez uhýbání z cesty 
vpřed!, pokud je razí zjevně bezmocná menšina dělníků, 
kteří vědí (nebo alespoň mají vědět), že většina se v pří
padě vítězství Hendersona a Snowdena nad Lloydem Geor
gem a Churchillem v krátké době zklame ve svých vůd
cích a začne podporovat komunismus (nebo alespoň za
chová vůči komunistům neutralitu, většinou blahovol
nou) - takové heslo je zjevně chybné. Je to totéž, jako 
kdyby se 1 O 000 vojáků vrhlo do boje proti 50 000 ne
přátel, místo aby »se zastavili«, »uhnuli z cesty«, ba do
konce uzavřeli »kompromis« a vyčkali, až přijde posila 
v počtu 100 000 mužů, kteří nemohou hned zasáhnout 
do boje. To je intelektuálské dětinství, a ne seriózní takti
ka revoluční třídy. 

Základní zákon revoluce, který potvrdily všechny revo
luce, a zejména tři ruské revoluce ve 20. století, stanoví: 
Pro revoluci nestačí, aby si vykořisťované a utlačované 
masy uvědomily, že postaru se žít nedá, a dožadovaly se 
změny; pro revoluci je nutné, aby postaru nemohli žít 
a vládnout vykořisťovatelé. Revoluce může zvítězit jedině 
tehdy, jestliže »dolní vrstvy« nechtějí staré pořádky a jest
liže »horní vrstvy« nemohou vládnout postaru. Jinak je 
možné vyjádřit tuto pravdu slovy: revoluce nemůže být 
provedena, nenastane-li celonárodní krize (postihující vy
kořisťované i vykořisťovatele). Pro revoluci je tedy třeba 
za prvé dosáhnout toho, aby si většina dělníků (nebo ale
spoň většina uvědomělých, přemýšlivých, politicky aktiv
ních dělníků) plně uvědomila nutnost převratu a byla 
odhodlána jít pro něj i na smrt; za druhé aby vládnoucí 
třídy prožívaly vládní krizi, která vtahuje do politiky i ty 
nejzaostalejší masy (každá skutečná revoluce se vyznačuje 
tím, že se počet příslušníků až dosud apatických a utlačo
vaných pracujících mas, které se zúčastní politického ho-
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je, rychle zdesateronásobí nebo dokonce zestonásobí), 
ochromuje vládu a umožňuje revolucionářům její rychlé 
svržení. 

V Anglii, jak je mimo jiné patrné právě z projevu 
Lloyda George, zjevně dozrávají obě podmínky pro 
úspěšnou proletářskou revoluci. A chyby levých komunis
tů jsou nyní dvojnásob nebezpečné právě proto, že ně
kteří revolucionáři málo přemýšlejí o každé z těchto pod
mínek, věnují jim málo pozornosti, málo si uvědomují 
jejich význam a nestavějí se k nim dost uvážlivě. Jestliže 
chceme - ne jako revoluční skupina, nýbrž jako strana 
revoluční třídy - získat na svou stranu masy (neboť jinak 
bychom riskovali, že zůstaneme pouhými mluvky), musí
me za prvé pomoci Hendersonovi nebo Snowdenovi, aby 
zvítězili nad Lloydem Georgem a Churchillem (či lépe ře
čeno: musíme přinutit ty první, aby zvítězili nad těmi 
druhými, neboť Henderson a Snowden se svého vítězství 
bojí.�; za druhé pomoci většině dělnické třídy, aby se na 
základě vlastních zkušeností přesvědčila, že pravdu má
me my, tj. že Hendersonové a Snowdenové jsou úplně 
neschopní, že jsou v jádru maloburžoazní a proradní a že 
je čeká nevyhnutelný krach; za třetí na základě toho, že 
se většina dělníků zklame v Hendersonech, přiblížit chví
li, kdy bude možné s vážnými vyhlídkami na Úspěch rá
zem svrhnout vládu Hendersonů, která si bude počínat 
ještě bezradněji, uvážíme-li, že dokonce i velmi chytrý 
a solidní, nikoli maloburžoa, nýbrž velkoburžoa Lloyd 
George je úplně bezradný a čím dál víc sebe (a celou bur
žoazii) vysiluje, hned svými »třenicemi« s Churchillem, 
hned svými »třenicemi« s Asquithem. 

Řeknu to konkrétněji. Angličtí komunisté musí podle 
mého názoru sloučit všechny své čtyři strany a skupiny 
(které jsou všechny velmi slabé, některé z nich pak úplně 
slabé) v jedinóu komunistickou stranu v duchu zásad 
III. internacionály a povinné účasti v parlamentě. Komu
nistická strana by měla Hendersonům a Snowdenům na-
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vrhnout »kompromis«, volební dohodu: Pojďme společně 
proti bloku Lloyda George s konzervativci, rozdělme si 
místa v parlamentě podle počtu hlasů, které dělníci dají 
Labouristické straně nebo komunistům (ale ne ve vol
bách, nýbrž ve zvláštním hlasování), ale zachovejme na
prostou svobodu agitace, propagandy a politické Činnosti! 
Bez této podmínky samozřejmě není možné takový blok 
uzavřít, protože by to byla zrada: angličtí komunisté mu
sí hájit a uhájit naprostou svobodu v odhalování Hender
sonů a Snowdenů právě tak, jako ji hájili (patnáct let, 
1903-1917) a uhájili ruští bolševici proti ruským Hen
dersonům a Snowdenům, tj. menševikům. 

Uzavřou-li Hendersonové a Snowdenové blok za těch
to podmínek, získáme tím, neboť nám vůbec nezáleží na 
počtu míst v parlamentě, o ně se nedereme, v téhle věci 
budeme ochotni ustoupit (kdežto Hendersonům a zejmé
na jejich novým přátelům - či jejich novým pánům 
- liberálům, kteří přešli do Nezávislé labouristické stra
ny,jde nejvíce právě o to). Získáme tím, protože půjdeme
se svou agitací mezi masy ve chvíli, kdy je »podráždil«
sám Lloyd George, a pomůžeme nejen Labouristické stra
ně rychleji ustavit svou vlastní vládu, ale i masám rychle
ji pochopit veškerou naši komunistickou propagandu,
kterou povedeme proti Hendersonům, aniž se necháme
něčím omezovat a aniž budeme něco zamlčovat.

Jestliže Hendersonové a Snowdenové blok s námi za 
těchto podmínek odmítnou, získáme tím ještě víc. Rázem 
totiž dokážeme masám (nezapomeňte, že dokonce i znač
ná část ryze menševické, veskrze oportunistické Nezávislé 
labouristické strany je pro rady), že Hendersonové kla
dou své úzké vztahy ke kapitalistům nad sjednocení všech 
dělníků. Rázem stoupneme v očích mas, které zejména po 
skvělém a nanejvýš správném, nadmíru užitečném (pro 
komunismus) vysvětlení Lloyda George budou pro sjed
nocení všech dělníků proti bloku Lloyda George s kon
zervativci. Rázem získáme, neboť masám názorně ukáže-
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me; že Hendersonové a Snowdenové se bojí zvítězit nad 
Lloydem Georgem, že se bojí převzít moc sami a že se 
snaží potají si získat podporu Lloyda George, který veřej
ně podává ruku konzervativcům proti Labouristické stra
ně. Je třeba poznamenat, že u nás v Rusku po revoluci 
z 27. února 191 7 (podle starého kalendáře) táž okolnost 
přispěla k tomu, že propaganda bolševiků proti menševi
kům a eserům (tj. ruským Hendersonům a Snowdenům) 
byla úspěšná. Říkali jsme menševikům a eserům: Převez
měte všechnu moc bez buržoazie, máte přece v sovětech 
většinu (na I. celoruském sjezdu sovětů v červnu 191 7 
měli bolševici pouze 13 procent hlasů). Ale ruští Hender
sonové a Snowdenové se báli převzít moc bez buržoazie, 
a když Óuržoazie oddalovala volby do Ústavodárného 
shromáždění, neboť dobře věděla, že většinu v něm zís
kají eseři a menševici* (obojí tvořili velmi úzký politický 
blok, neboť ve skutečnosti zastupovali jednu a tutéž malo
buržoazní demokracii), nebyli eseři a menševici schopni 
tomuto oddalování rázně a důsledně čelit. 

Kdyby Hendersonové a Snowdenové blok s komunisty 
odmítli, pomohlo by to rázem komunistům v získávání 
sympatií mas a v diskreditaci Hendersonů a Snowdenů, 
a i kdybychom tím ztratili několik míst v parlamentě, nic 
bychom si z toho nedělali. Kandidovali bychom jen ve 
zcela nepatrném počtu naprosto jistých obvodů, tedy 
tam, kde by naše kandidatury nepomohly liberálům k ví
tězství nad labouristy (členy Labouristické strany). V prů
běhu předvolební kampaně bychom rozšiřovali letáky, 
které by agitovaly pro komunismus, a ve všech obvodech, 
kde bychom neměli svého kandidáta, bychom vybízeli 
voliče, aby hlasovali pro labouristického kandidáta a proti 

* Ve volbách do Ústavodárného shromáždění v Rusku v listopadu
191 7, jichž se podle údajů zúčastnilo více než 36 miliónů voličů, zís
kali bolševici 25 procent hlasů, různé strany statkářů a buržoazie 13 
procent a maloburžoazní demokracie, tj. eseři a menševici spolu s ne
velkými skupinami s nimi spřízněnými, 62 procent hlasů. 
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buržoaznímu. Soudružka Sylvia Pankhurstová a soudruh 
Gallacher se mýlí, jestliže v tom spatřují zradu komunis
mu nebo zřeknutí se boje proti zrádcům socialismu. Nao
pak, komunistické revoluci by to nesporně prospělo. 

Pro anglické komunisty bývá nyní velmi často obtížné 
už jenom přiblížit se k masám, už jenom přinutit se je vy
slechnout. Jestliže však budu vystupovat jako komunista 
a vyzvu je, aby dali hlas Hendersonovi proti Lloydu Geor
geovi, jistě mě vyslechnou. A pak budu moci nejen sro
zu�itelně vysvětlit, proč jsou sověty [rady] lepší než par
lament a diktatura proletariátu lepší než diktatura Chur
chillova (zastřená firmou buržoazní »demokracie«), ale 
budu moci také prohlásit, že bych chtěl svým hlasováním 
podepřít Hendersona asi tak, jako oprátka podpírá obě
šence, a brzké převzetí vlády Hendersony právě tak do
káže, že pravdu mám já, právě tak získá masy na mou 
stranu, právě tak uspíší politický pád Hendersonů 
a Snowdenů, jako tomu bylo v Rusku a v Německu s tě
mi, kteří smýšleli stejně jako oni. 

A jestliže mi někdo namítne: To je příliš »rafinovaná« 
nebo složitá taktika, vždyť masy ji nepochopí, vždyť tato 
taktika roztříští a rozdrobí naše síly, zabrání nám soustře
dit je na revoluci za nastolení sovětů apod., pak »levým« 
oponentům odpovím: Nesvalujte své doktrinářství na 
masy! Kulturní úroveň mas v Rusku jistě není vyšší než 
v Anglii, ale naopak nižší. A přesto masy bolševikům po
rozuměly a bolševikům neuškodilo, nýbrž pomohlo, že 
v předvečerrevoluce za nastolení sovětů, v září 191 7, kan
didovali do buržoazního parlamentu (Ústavodárné shro
máždění) a druhý den po této revoluci, v listopadu 191 7, 
se účastnili voleb do téhož Ústavodárného shromáždění, 
které pak 5. ledna 1918 sami rozehnali. 

Nemohu se zde pustit do druhého sporného bodu, se 
kterým se potýkají angličtí komunisté, a to zda se mají či 
nemají připojit k Labouristické straně. Jsem velmi málo 
informován o této otázce, která je zvlášť složitá vzhledem 
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k neobyčejně originálnímu rázu britské Labouristické 
strany, jež se již samotnou svou strukturou značně liší od 
obvyklých politických stran v Evropě. Nesporné je za pr
vé jenom to, že i v této otázce se nevyhnutelně dopustí 
chyby ten, kdo by chtěl odvozovat taktiku revolučního 
proletariátu například z těchto zásad: »Komunistická 
strana musí uchovávat své učení čisté a neposkvrnit svou 
nezávislost na reformismu; jejím údělem je jít bez zastáv
ky a bez uhýbání z cesty vpřed, jít přímou cestou ke ko
munistické revoluci.« Neboť takové zásady jsou jen opa
kováním chyby francouzských blanquistických komunar
dů, kteří roku 1874 prohlašovali, že »odmítají« jakékoli 
kompromisy a jakékoli zastávky. Za druhé je nesporné, 
že i zde je jako vždy nutné umět aplikovat obecné a hlav
ní zásady komunismu na specifické vztahy mezi třídami 
a stranami, na specifické rysy objektivního vývoje ke ko
munismu, které jsou pro každou jednotlivou zemi jiné 
a je nutné je prozkoumat, odhalit a vytušit. 

O tom je však třeba pojednat nejen v souvislosti s an
glickým komunismem, ale i v souvislosti s obecnými zá
věry, které se týkají vývoje komunismu ve všech kapitali
stických zemích. A právě k tomuto tématu teď přikročí
me. 

X 
NĚKTERÉ ZÁVĚRY 

Buržoazní revoluce roku 1905 v Rusku ukázala jeden ne
obyčejně originální obrat ve světových dějinách: v jedné 
z nejzaostalejších kapitalistických zemí nabylo stávkové 
hnutí takového rozmachu a síly, jakých svět dosud nepo
znal. Jenom v prvním měsíci roku 1905 byl počet stávkují
cích desetkrát větší než průměrný roční počet stávkujících 
v předcházejících deseti letech (1895-1904) a od ledna 
do října 1905 se stávkové hnutí neustále rozrůstalo a na-

106 



bývalo obrovského rozsahu. Zaostalé Rusko v důsledku 
celé řady zcela specifických historických podmínek jako 
první ukázalo světu nejen to, že za revoluce se aktivita 
utlačovaných mas - rozvíjí nerovnoměrně ( tak tomu bylo 
ve všech velkých revolucích), ale také to, že význam pro
letariátu je nesrovnatelně větší než jeho podíl v obyvatel
stvu, že hospodářská stávka se pojí se stávkou politickou 
a ta přerůstá v ozbrojené povstání, že vznikají sověty jako 
nová forma masového boje a masové organizace tříd utla
čovaných kapitalismem. 

Únorová a Říjnová revoluce roku 191 7 vedly k vše
strannému rozvoji sovětů v rámci jedné země a potom 
i k jejich vítězství v proletářském, socialistickém převra
tu. A za necelé dva roky se už jasně projevil mezinárodní 
charakter sovětů, ukázalo se, že tuto formu boje a organi
zace už převzalo i mezinárodní dělnické hnutí a že histo
rickým posláním sovětů je stát se dědicem, nástupcem 
buržoazního parlamentarismu a buržoazní demokracie 
vůbec i jejich hrobařem. 

A nejen to. Dějiny dělnického hnutí dnes ukazují, že 
toto hnutí bude muset ve všech zemích projít (a již začalo 
procházet) bojem, který rodící se, sílící a k vítězství spějí
cí komunismus povede především a hlavně proti svému

vlastnímu (v každé zemi) »menševismu«, tj. oportunismu 
a sociálšovinismu, a za druhé - jako jakýsi doplněk 
- proti »levému« komunismu. Boj proti oportunismu
a sociálšovinismu se rozpoutal ve všech zemích zřejmě
bez jediné výjimky jako boj mezi II. (nyní fakticky již po
chovanou) a III. internacionálou. Boj proti »levému« ko
munismu pozorujeme jak v Německu, tak v Anglii, jak
v Itálii, tak i v Americe (kde alespoň jistá část Průmyslo
vých dělníků světa a anarchosyndikalistických směrů ob
hajuje chyby levého komunismu a zároveň se téměř vše
obecně, téměř bezvýhradně vyslovuje pro sověty), jakož
i ve Francii (stanovisko části bývalých syndikalistů k poli
tické straně a parlamentarismu a zároveň uznávání systé-
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mu sovětů), tedy nesporně v měřítku nejen mezinárod
ním, ale i celosvětovém. 

Ačkoli dělnické hnutí každé země prochází všude 
v podstatě stejnou průpravou k vítězství nad buržoazií, 
uskutečňuje tento vývoj po svém. Přitom velké, vyspělé 
kapitalistické země jdou touto cestou mnohem rychleji než 
bolševismus, jemuž historie poskytla patnáct let na to, 
aby se jako organizovaný politický směr připtavil na ví
tězství. III. internacionála v krátké době pouhého jedno
ho roku dosáhla již rozhodujícího vítězství, rozbila 
II., žlutou, sociálšovinistickou internacionálu, která ještě 
před několika měsíci byla nesrovnatelně silnější než 
III. internacionála; zdálo se, že je pevná a silná, že má
všestrannou - přímou i nepřímou, materiální (minister
ská křesla, průkazy, tisk) i ideovou - podporu buržoazie
celého světa.

Teď jde jen a jen o to, aby komunisté každé země zod
povědně dokázali určit jak hlavní a zásadní úkoly boje 
proti oportunismu a »levému« doktrinářství, tak i kon
krétní zvláštnosti, které se v tomto boji projevují a nutně 
musí projevovat v každé jednotlivé zemi v souladu s oso
bitými rysy její ekonomiky, politiky a kultury, jejího ná
rodnostního složení (Irsko apod.), jejích kolonií, rozdílné
ho náboženského vyznání jejího obyvatelstva atd. apod. 
Všude je patrná, šíří se a vzmáhá nespokojenost s II. in
ternacionálou jak pro její oportunismus, tak i pro její 
bezmocnost nebo neschopnost vytvořit skutečně centrali
zované, skutečně vedoucí ústředí, které by dokázalo 
usměrňovat mezinárodní taktiku revolučního proletariátu 
v jeho boji za celosvětovou sovětskou republiku. Je nutné 
jasně si uvědomit, že takové vedoucí ústředí se v žádném 
případě nedá vybudovat na tom, že se z taktických zásad 
boje udělá šablona, že se jich bude používat mechanicky 
a všude stejně. Dokud mezi národy a zeměmi existují ná
rodnostní rozdíly i rozdíly ve státním uspořádání - a ty 
se budou udržovat ještě velmi a velmi dlouho i po nasto-
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lení diktatury proletariátu v celosvětovém měřítku -, 
vyžaduje jednota mezinárodní taktiky komunistického 
dělnického hnutí všech zemí nikoli odstraňování rozma
nitostí, nikoli stírání národnostních rozdílů (to by byla 
v současné situaci nesmyslná utopie), nýbrž takové uplat
ňování hlavních zásad komunismu (sovětská moc a dikta
tura proletariátu), které by zaručilo, že tyto zásady budou 
správně modifikovány v jednotlivostech, správně přizpů
sobovány národním a národnostním rozdílům i rozdílům 
ve státním uspořádání a správně na ně aplikovány. Pro
zkoumat, prostudovat, najít, vystihnout a odhalit, co je 
z národního hlediska zvláštní a specifické v konkrétním 
přístupu každé země k vyřešení jednotného mezinárodní
ho úkolu, jenž spočívá ve vítězství nad oportunismem 
a levým doktrinářstvím v dělnickém hnutí, ve svržení 
buržoazie a v nastolení sovětské republiky a diktatury 
proletariátu - to je hlavní úkol této historické chvíle, 
kterou prožívají všechny vyspělé (a nejen vyspělé) země. 
To hlavní - i když ještě ani zdaleka ne všechno, ale to 
hlavní - už bylo vykonáno, neboť byl získán předvoj 
dělnické třídy, neboť tento předvoj přešel na stranu so
větské moci proti parlamentarismu, na stranu diktatury 
proletariátu proti buržoazní demokracii. Nyní je třeba 
soustředit všechny síly, všechnu pozornost na další krok, 
který se zdá - a z jistého hlediska také opravdu je 
- méně důležitý, ale zato má fakticky blíž ke konkrétní
mu řešení úkolu, to je najít správnou formu, jak přejít
k proletářské revoluci nebo se k ní přiblížit.

Proletářský předvoj je ideově získán. To je hlavní. Bez 
toho nelze udělat ani první krok k vítězství. Avšak od to
ho je k vítězství ještě dosti daleko. Jenom s předvojem se 
zvítězit nedá. Nasadit do rozhodujícího boje jenom sa
motný předvoj, dokud celá třída, dokud masy nezaujaly 
takový postoj, že buď předvoj podporují, nebo alespoň 
zachovávají vůči němu blahovolnou neutralitu a odmítají 
jeho odpůrci poskytovat jakoukoli podporu, by byla ne-
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jen hloupost, ale i zločin. Ale k tomu, aby opravdu celá 
třída, aby opravdu široké masy pracujících a všech, které 
ujařmuje kapitál, dospěly k takovému postoji, k tomu 
pouhá propaganda a pouhá agitace nestačí. K tomu je za
potřebí vlastních politických zkušeností těchto mas. To je 
základní zákon všech velkých revolucí, který teď neoby
čejně přesvědčivě a jednoznačně potvrdily události nejen 
v Rusku, ale i v Německu. Nejen zaostalé, často negra
motné masy v Rusku, ale i kulturně vyspělé masy v Ně
mecku, kde nejsou vůbec žádní negramotní, musely na 
vlastní kůži pocítit veškerou bezradnost a bezmocnost, 
veškerou podlost přisluhovačství buržoazii, veškerou ni
čemnost vlády hrdinů II. internacionály, veškerou nevy
hnutelnost diktatury krajních reakcionářů (Kornilova 
v Rusku46, Kappa a spol. v Německu47), aby si uvědomily,
že jedinou alternativou je diktatura proletariátu, a aby se 
jednoznačně přiklonily ke komunismu. 

Nejbližší úkol uvědomělého předvoje v mezinárodním 
dělnickém hnutí, tj. komunistických stran, skupin a smě
rů, spočívá v umění přivést široké masy (většinou dosud 
ještě spící, apatické, spoutané tradičními představami, 
netečné, neprobuzené) k tomuto jejich novému postoji 
nebo lépe řečeno v umění vést nejen vlastní stranu, ale 
i tyto masy v době, kdy se budou učit tento nový postoj 
zaujímat. Jestliže první historický úkol (získat uvědomělý 
předvoj proletariátu pro sovětskou moc a diktaturu děl
nické třídy) nebylo možné splnit bez úplného ideového 
a politického vítězství nad oportunismem a sociálšovinis
mem, pak druhý úkol, který se nyní dostává na pořad 
dne a spočívá v umění přivést masy k novému postoji, 
jenž může zajistit vítězství předvoje v revoluci, pak tento 
nejbližší úkol nelze splnit, nebude-li vymýceno levé dok
trinářství, nebudou-li jeho chyby úplně překonány a od
straněny. 

Pokud šlo (a pokud ještě jde) o získání předvoje prole
tariátu pro komunismus, potud stojí na prvním místě 
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propaganda; dokonce i kroužky se všemi nedostatky 
kroužkaření jsou tu prospěšné a přinášejí cenné výsledky. 
Jakmile však jde o praktickou akci mas, o sešikování 
- je-li možné se tak vyjádřit - miliónových armád,
o rozestavení všech třídních sil dané společnosti k posled
n� rozhodující bitvě, nedá se tu už vystačit s pouhou pro
pagandistickou rutinou, s pouhým opakováním pravd »či
stého« komunismu. Tady je třeba počítat už ne s tisíci,
s nimiž v podstatě počítá propagandista, tedy příslušník
malé skupiny, která dosud nevedla masy; tady je třeba
počítat s milióny a desítkami miliónů. Tady se musíme
nejen sami sebe zeptat, zda jsme přesvědčili předvoj re
voluční třídy, ale rovněž si musíme položit otázku, zda
jsou historicky akceschopné síly všech tříd, a to bezpod
mínečně všech tříd příslušné společnosti bez výjimky,
rozmístěny tak, aby rozhodující střetnutí dozrálo, tedy
tak, aby za prvé všechny nám nepřátelské třídní síly byly
dostatečně uvedeny ve zmatek, dostatečně se mezi sebou
porvaly a dostatečně se vyčerpaly bojem, který je nad je
jich síly; aby se za druhé všechny kolísavé, vratké, nestálé
střední vrstvy, tj. maloburžoazie, maloburžoazní demo
kracie - na rozdíl od buržoazie - před lidem konečně
ukázaly v pravém světle a aby se svým bankrotem v praxi
dostatečně zdiskreditovaly; aby za třetí mezi proletariá
tem vznikla a silně se vzmáhala všeobecná touha podpo
rovat nejrozhodnější a nanejvýš smělé revoluční akce
proti buržoazii. Teprve tehdy - jestliže jsme správně
posoudili všechny výše uvedené, stručně vylíčené pod
mínky a zvolili správný okamžik - dozrála pro revoluci
ta správná doba, teprve tehdy je naše vítězství jisté.

Neshody mezi Churchilly a Lloydy Georgei na jedné 
straně - tyto politické typy se s nepatrnými národními 
odlišnostmi vyskytují ve všech zemích - a neshody mezi 
Hendersony a Lloydy Georgei na straně druhé jsou z hle
diska čistého, tj. abstraktního komunismu, tj. komunis
mu, který ještě nedozrál pro praktickou politickou akci 
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mas, zcela bezvýznamné a malicherné. Avšak z hlediska 
této praktické akce mas jsou tyto rozdíly nesmírně, nes
mírně důležité. Počítat s nimi a vystihnout chvíli, kdy se 
nevyhnutelné konflikty mezi těmito »přáteli«, konflikty, 
které oslabují a ochromují všechny »přátele« jako celek, 

plně vyhrotí - v tom tkví celé poslání, celý úkol komuni
sty, jenž chce být nejen uvědomělým, přesvědčeným pro
pagátorem idejí, ale i praktickým vůdcem mas v revoluci. 
Je třeba spojit naprostou věrnost idejím komunismu 
s uměním přistoupit na všechny nezbytné praktické kom
promisy, lavírovat, uzavírat dohody, jít oklikami, ustupo
vat apod., aby byl urychlen příchod Hendersonů (hrdinů 
II. internacionály, nechceme-li uvádět jména jednotlivců,
představitelů maloburžoazní demokracie, kteří si říkají
socialisté) k politické moci i jejich odchod, aby byl urych
len jejich nevyhnutelný bankrot v praxi, který vychovává
masy právě v duchu našich idejí, právě v duchu komunis
mu, aby byly urychleny nevyhnutelné třenice, nesváry,
konflikty a úplná roztržka mezi Hendersony, Lloydy Geor
gei a Churchilly (mezi menševiky a esery, kadety a mo
narchisty, mezi Scheidemanny, buržoazií, kappovci
apod.) a aby byla správně zvolena taková chvíle, kdy roz
tržka mezi všemi těmito »oporami posvátného soukromé
ho vlastnictví« dosáhne vrcholu a umožní tak proletariátu
smést všechny rozhodným útokem a vybojovat politickou
moc.

Dějiny obecně a dějiny revolucí zvlášť jsou vždy obsa
hově bohatší, mnohotvárnější, mnohostrannější, rušnější 
a »záludnější«, než si představují i ty nejlepší strany, i ty 
nejuvědomělejší předvoje nejprogresívnějších tříd. Je to 
pochopitelné, neboť nejlepší předvoje vyjadřují uvědo
mění, vůli, zanícení a obrazotvornost desetitisíců, zatím
co revoluci uskutečňuje - ve chvílích mimořádného roz
letu a. vypětí všech lidských schopností - uvědomění, 
vůle, zanícení a obrazotvornost desítek miliónů, popohá
něných nejurputnějším třídním bojem. Z toho vyplývají 
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dva velmi důležité praktické závěry : za prvé, že má-li re
voluční třída splnit svůj úkol, musí si osvojit všechny for
my ·nebo stránky společenské činnosti bez výjimky (do
končujíc po dobytí politické moci, někdy s velkým rizi
kem a obrovským nebezpečím, to, co nedokončila před 
jejím dobytím); za druhé, že revoluční třída musí být při
pravena na co nejrychlejší a co nejneočekávanější nahra
zování jedné formy druhou. 

Každý uzná, že armáda, která se neučí zacházet se vše
mi druhy zbraní a používat všech prostředků a metod bo
je, jež má nebo může mít nepřítel k dispozici, si počíná 
nerozumně, ba dokonce trestuhodně. O. politice to však 
platí ještě víc než o vojenství. V politice se dá ještě méně 
předvídat, který prostředek boje bude v budoucnu za 
těch či oněch okolností pro nás vhodný a prospěšný. Ne
dovedeme-li používat všech prostředků boje, může nás 
stihnout těžká - někdy dokonce i rozhodující - poráž
ka, jestliže si změny v postavení jiných tříd, jež nezávisí 
na naší vůli, vyžádají uplatnění takové formy činnosti, ve 
které jsme zvlášť slabí. Dovedeme-li používat všech pro
středků boje, jistě zvítězíme, neboť zastupujeme zájmy 
skutečně pokrokové, skutečně revoluční třídy; zvítězíme, 
i když nám okolnosti nedovolí použít zbraň, která je pro 
nepřítele nejnebezpečnější, zbraň, kterou mu můžeme 
nejrychleji zasadit smrtelnou ránu. Nezkušení revolucio
náři si často myslí, že legální prostředky boje jsou opor
tunistické, neboť buržoazie na tomto poli dělníky zvlášť 
často (zejména v »klidných«, nerevolučních dobách) kla
mala a balamutila; zato prý ilegální prostředky boje jsou 
revoluční. Ale to není pravda. Pravda je taková, že opor
tunisty a zrádci dělnické třídy jsou ty strany a ti vůdcové, 
kteří nedovedou nebo nechtějí (neříkej nemohu, raději ří
kej nechci) používat ilegální prostředky boje například 
v takové situaci, jaká nastala za imperialistické války v le
tech 1914-1918, kdy buržoazie i těch nejsvobodnějších 
demokratických zemí s neslýchanou nestydatostí a neo-
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maleností klamala dělníky a zakazovala vyslovovat prav
du o lupičském charakteru války. Avšak revolucionáři, 
kteří nedovedou spojovat ilegální formy boje se všemi le
gálními formami, jsou velmi špatnými revolucionáři. Ne
ní těžké být revolucionářem, když už revoluce vzplanula 
a rozšířila se, když se k revoluci přidává kdekdo z pouhé
ho nadšení, z módního zaujetí, dokonce někdy i z kariéri
stických pohnutek. Poté, co dosáhne proletariát svého ví
tězství, musí vynaložit nesmírné úsilí, a nadto přestát pří
mo nesnesitelná muka, aby se od takových rádobyrevolu
cionářů »osvobodil«. Mnohem nesnadnější - ale mno
hem cennější - je umět být revolucionářem v době, kdy 
pro přímý, otevřený, opravdu masový, opravdu revoluční 
boj ještě nejsou podmínky, umět hájit zájmy revoluce 
(propagandistickou, agitační i organizátorskou prací) 
v nerevolučních, dokonce často přímo reakčních institu
cích, za nerevoluční situace, v masách, které nejsou 
schopny ihned pochopit nutnost revoluční metody jedná
ní. Umět najít,· vystihnout, správně určit konkrétní cestu 
nebo zvláštní obrat událostí, který dovede masy ke skuteč
nému, rozhodnému, poslednímu a velikému revolučnímu 
boji - to je hlavní úkol současného komunismu v západ
ní Evropě i v Americe. 

Příklad: Anglie. Nemůžeme vědět a nikdo nemůže pře
dem říci,. kdy tam vzplane skutečná proletářská revoluce 
a jaký podnět skutečně probudí a co nejsilněji podnítí, 
zburcuje do boje velmi široké, dosud ještě spící masy. 
Pr.oto musíme všechny své přípravy konat tak,. abychom 
byli Gak s oblibou říkával zesnulý Plechanov, dokud ještě 
byl marxistou a revolucionářem) »silní v kramflecích«. 
Možná že k »průlomu povede«, že »ledy prolomí« parla
mentní krize; možná že to bude krize, která vyplyne 
z beznadějně zamotaných koloniálních a imperialistic
kých rozporů, jež se vyvíjejí a vyhrocují čím dál chorob
něji; je možné i něco jiného apod. Nemluvíme o tom, 
jaký boj rozhodne o osudu proletářské revoluce v Anglii 
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(tato otázka nevzbuzuje u žádného komunisty pochybno
sti, ta je pro nás všechny vyřešena, a vyřešena jednoznač
ně), mluvíme o podnětu, který uvede dosud ještě spící 
proletářské masy do pohybu a dovede je až k revoluci. 
Nezapomeňme, že například v buržoazní Francouzské re
publice, v situaci, která byla z hlediska mezinárodního 
i vnitropolitického stokrát méně revoluční než dnes, sta
čil tak »neočekávaný« a tak »nepatrný« podnět, jakým byl 
jeden z mnoha a mnoha tisíců hanebných kousků reakční 
vojenské kliky (Dreyfusova aféra48), aby lid byl dohnán až 
těsně k občanské válce! 

Komunisté v Anglii musí neustále, neúnavně a důsled
ně využívat nejen parlamentn�ch voleb, ale i všech peri
petií v irské, koloniální a globální imperialistické politice 
britské vlády, jakož i všech ostatních oblastí, sfér a strá
nek života společnosti a pracovat všude novým, komu
nistickým způsobem, ne v duchu II., nýbrž v duchu 
III. internacionály. Nemám zde dost času a ani-dost místa,
abych vylíčil metody »ruské«, »bolševické« účasti v parla
mentních volbách a v parlamentním boji, ale mohu za
hraniční komunisty ujistit, že se ani v nejmenším nepo
dobaly obvyklým západoevropským parlamentním kam
paním. Z toho se často vyvozuje závěr: »Nu, tak to bylo
u vás v Rusku, ale u nás je parlamentarismus jiný.« To je
nesprávný závěr. Komunisté, přívrženci III. internacio
nály ve všech zemích, jsou tu přece proto, aby po všech
stránkách, ve všech oblastech života přetvořili starou socia
listickou, tradeunionistickou, syndikalistickou, parla
mentní práci v práci novou, komunistickou. Také v našich
volbách se vždy vyskytovala spousta jevů oportunistic
kých i ryze buržoazních, prospěchářských i takových, kte
ré si nikterak nezadaly s kapitalistickým šejdířstvím. Ko
munisté v západní Evropě a v Americe se musí naučit,
jak vybudovat nový, netradiční parlamentní systém, kte
rý nebude mít s oportunismem a kariérismem nic společ
ného: je třeba, aby strana komunistů razila svá hesla, aby
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skuteční proletáři za pomoci neorganizované a zcela 
zdeptané chudiny rozhazovali a roznášeli letáky, vyhledá
vali a obcházeli dělnické byty, chatrče vesnických prole
tářů a rolníků v zapadlých koutech (v Evropě je takových 
zapadlých venkovských koutů naštěstí mnohem méně než 
u nás a v Anglii je jich už vůbec málo), chodili do lido
vých hospůdek, pronikali do organizací, spolků a náhod
ných schůzí nejprostších lidí, mluvili s lidmi prostě, a ne
učeně (ani jazykem parlamentním), ani trochu se nepach
tili za »teplými místečky« v parlamentě, nýbrž všude bur
covali myšlení lidí, získávali masy, chytali buržoazii za
slovo, využívali buržoazií vytvořeného aparátu, buržoazií
vypsaných voleb, buržoazií vydaných provolání ke všemu
lidu a seznamovali lid s bolševismem tak, jak tomu dosud
nikdy předtím (za vlády buržoazie) nebylo kromě voleb
ních kampaní (nebereme-li ovšem v Úvahu velké stávky,
kdy týž aparát pro agitaci mezi veškerým lidem fungoval
u nás ještě intenzívněji). Uskutečnit to v západní Evropě
a v Americe je velmi těžké, nesmírně těžké, ale je to mož
né a nutné, neboť bez námahy se úkoly komunismu vů
bec nedají řešit. Je třeba namáhat se s řešením praktic
kých úkolů, které jsou stále rozmanitější, které jsou čím
dál víc spjaté se všemi oblastmi života společnosti a je
jichž řešením je buržoazie čím dál víc vytlačována z jedné
sféry, z jedné oblasti za druhou.

V téže Anglii je třeba rovněž přebudovat (nikoli socia
listicky, nýbrž komunisticky, nikoli reformisticky, nýbrž 
revolučně) propagandistickou, agitační a organizátorskou 
práci v armádě a mezi utlačovanými a neplnoprávnými 
národy »vlastního« státu (Irsko, kolonie). Neboť ve všech 
těchto oblastech života společnosti za imperialismu a zej
ména nyní, po válce, která přinesla národům utrpení 
a rychle jim otvírá oči, aby poznaly pravdu (aby poznaly, 
že desetimilióny lidí byly zabity a zmrzačeny jenom pro
to, aby se rozhodlo, kdo - zda angličtí, nebo němečtí lu
piči - bude plenit více zemí) - ve všech těchto ohlas-
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tech života společnosti se hromadí zvlášť velké množství 
hořlavin a vzniká neobyčejně mnoho podnětů ke konflik
tům, krizím a k zostřování třídního boje. Nevíme a ne
můžeme vědět, jaká jiskra - z té nezměrné spousty jis
ker, které dnes srší ze všech stran ve všech zemích v dů
sledku světové hospodářské a politické krize - zburcuje 
masy a zažehne mezi nimi požár, a proto se musíme se 
svými novými komunistickými zásadami začít »činit« 
v těch nejrozmanitějších oblastech činnosti, dokonce 
i v těch nejzastaralejších, nejzatuchlejších a zdánlivě zce
la beznadějných, neboť jinak nebudeme schopni vypořá
dat se s naším úkolem, nebudeme všestranně připraveni, 
nenaučíme se zacházet se všemi druhy zbraní, nepřipra
víme se ani k vítězství nad buržoazií (která všechny strán
ky života společnosti zorganizovala - a nyní také dezor
ganizovala v duchu svých buržoazních manýrů), ani k bu
doucí komunistické reorganizaci veškerého života po 
tomto vítězství. 

Po proletářské revoluci v Rusku a po vítězstvích této 
revoluce v mezinárodním měřítku, pro buržoazii a šosáky 
nečekaných, se dnes celý svět změnil a změnila· se všude 
i buržoazie.Je posedlá strachem z »bolševismu«, je na něj 
rozlícena skoro až k nepříčetnosti, a právě proto jednak 
urychluje vývoj událostí a jednak se soustřeďuje na násil
né potlačení bolševismu, čímž oslabuje své pozice na 
mnoha jiných polích působnosti. Obě tyto okolnosti musí 
mít komunisté všech vyspělých zemí ve své taktice na 
zřeteli. 

Když ruští kadeti a Kerenskij rozpoutali zběsilou štva
vou kampaň proti bolševikům - zejména od dubna 
191 7 a ještě více v červnu a červenci 191 7, »přestřelili«. 
Milióny výtisků buržoazních novin, které všemožně za
tracovaly bolševiky, pomohly masám udělat si o bolševis
mu úsudek, neboť veškerý život společnosti, nemluvě 
o novinách, byl právě díky »horlivosti« buržoazie napl
něn diskusemi o bolševismu. Nyní si milionáři všech ze-
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mí počínají v mezinárodním měřítku tak, že jim musíme 
být z celého srdce vděčni. Štvou proti bolševismu zrovna 
tak horlivě, jako proti němu štvali Kerenskij a spol., 
a přitom »přestřelují« a pomáhají nám stejně jako Keren
skij. Jestliže francouzská buržoazie činí z bolševismu tě
žiště své předvolební agitace a obviňuje z něj poměrně 
umírněné nebo kolísající socialisty, jestliže americká bur
žoazie úplně ztratila hlavu a zatýká tisíce a tisíce lidí pro 
podezření z bolševismu a rozšiřováním zpráv o bolševic
kých spiknutích- vyvolává paniku, jestliže se anglická bur
žoazie, počítaná k »nejsolidnějším« na světě, přes veškerý 
svůj důvtip a zkušenos.ti dopouští neuvěřitelných hlou
postí, zakládá »spolky k boji proti bolševismu«, disponu
jící obrovskými finančními prostředky, vydává speciální 
literaturu o bolševismu a najímá k boji proti němu další 
vědce, agitátory a pátery - tu se musíme pánům kapita
listům poklonit a poděkovat jim. Pracují pro nás. Pomá
hají nám vzbudit v masách zájem o podstatu a význam 
bolševismu. A jinak ani postupovat nemohou, neboť 
»umlčet«, potlačit bolševismus se jim už nepodařilo.

Buržoazie však zároveň vidí jenom jednu stránku bol
ševismu: povstání, násilí a teror; proto se snaží připravit
k odporu a k boji zejména na tomto poli. Je možné, že se
jí to v některých případech v jednqtlivých zemích na více
nebo méně krátkou dobu podaří: s takovou možností je
třeba počítat, a jestliže se jí to podaří, nebude to pro nás
nic hrozného. Komunismus »raší« doslova ze všech slo
žek života společnosti, jeho výhonky jsou doslova všude,
»nákaza« (máme-li použít přirovnání, které si buržoazie
a buržoazní policie tak oblíbi�y a které se jim nejlépe »za
mlouvá«) pronikla hluboko do organismu a celý ho úplně
zachvátila. Je-li zvlášť pečlivě »izolováno« jedno její lo
žisko, propukne »nákaza« na jiném místě, někdy i tam,
kde se to nejméně očekává. Život prosadí své. Ať si bur
žoazie běsní, zuří až k nepříčetnosti, přestřeluje, vyvádí
hlouposti, ·předem se mstí bolševikům a snaží se vyvraž-
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dit (v Indii, v Maďarsku, v Německu atd.) další sta, tisíce, 
statisíce zítřejších nebo včerejších bolševiků: počíná si 
stejně, jako si počínaly všechny třídy, které byly dějinami 
odsouzeny k zániku. Komunisté musí vědět, že budouc
nost rozhodně patří.jim, a proto můžeme (a musíme) spo
jovat nesmírné nadšení ve velkém revolučním boji s nej
zdrženlivějším a nejstřízlivějším hodnocením zběsilých 
záchvatů buržoazie. Revoluce v Rusku byla surově potla
čena roku 1905; ruští bolševici byli poraženi v červenci 
191 7; rafinovanými provokacemi a obratnými manévry 

Scheidemanna a N oskeho, kteří se spřáhli s buržoazií 
a s monarchistickými generály, bylo vyvražděno přes 
15 000 německých komunistů; ve Finsku a v Maďarsku 
řádí bílý teror. Avšak ve všech případech a ve všech ze
mích se komunismus zoceluje a vzmáhá; zapustil kořeny 
tak hluboko, že ho pronásledování neoslabuje, nevysilu
je, nýbrž posiluje. K tomu, abychom dospěli k vítězství 
jistějším a pevnějším krokem, nám chybí jeriom jedno: 
aby si všichni komunisté ve všech zemích všude naprosto 
jasně a plně uvědomili, že jejich taktika musí být maxi
málně pružná. Velkolepě se rozvíjejícímu komunismu, 
zejména ve vyspělých zemích, právě toto · poznání 
a schopnost uplatnit ho v praxi dnes chybějí. 

Užitečným poučením by mohl (a měl by) být osud, kte
rý stihl tak nadmíru učené marxisty a socialismu oddané 
vůdce II. internacionály, jako byli Kautsky, Otto Bauer 
aj. Ti dobře věděli, že taktika musí být pružná, učili sebe 
i jiné Marxově dialektice (a mnohé z toho, co v tomto 
směru vykonali, zůstane navždy cenným přínosem pro 
socialistickou literaturu), avšak při uplatňování této dia
lektiky se dopustili takové chyby nebo se v praxi ukázali 
tak nedialekticky myslícími lidmi, lidmi neschopnými po
střehnout, jak rychle se mění formy a jak rychle se staré 
formy naplňují novým obsahem, že jejich osud není 
o mnoho záviděníhodnější než osud Hyndmanův, Gues
dův a Plechanovův. Hlavní příčina jejich bankrotu spočí-

119 



vala v tom, že »se zhlédli« v jedné určité formě růstu 
dělnického hnutí a socialismu, zapomněli na její jedno
strannost, nechtěli vidět příkrý zlom, který se z objektiv
ních důvodů stal nevyhnutelným, a pokračovali v omílání 
elementárních, nazpaměť naučených a na první pohled 
nesporných pravd: tři je více než dvě. Jenže politika se 
podobá spíše algebře než aritmetice a ještě více vyšší ma
tematice. Ve skutečnosti všechny staré formy socialistic
kého hnutí dostaly nový obsah, a proto se před číslicemi 
objevilo nové znaménko - znaménko »minus«, avšak 
naši mudrci umíněně nepřestávali (a nepřestávají) pře
svědčovat sebe i jiné, že »minus tři« je více než »minus 
dvě«. 

Je třeba postarat se o to, aby se u komunistů neopako
vala táž chyba, jenže z opačné strany, či lépe řečeno, aby 
byla co nejdříve napravena a rychleji, pro organismus 
bezbolestněji vyléčena táž chyba, které se, jenže z opačné 
strany, dopouštějí »leví« komunisté. Nejen pravé, ale i le
vé doktrinářství je chybou. Ovšem levé doktrinářství 
v komunismu není v současné době ani zdaleka tak ne
bezpečnou a závažnou chybou jako pravé doktrinářství 
(tj. sociálšovinismus a kautskismus), ale je tomu tak je
nom proto, že levý komunismus je směr velmi mladý, 
právě se rodící. Jenom proto může být tato nemoc za ji
stých okolností snadno vyléčena, takže je nutné pustit se 
do jejího léčení s co největší vervou. 

Staré formy se zbortily, neboť se ukázalo, že se jejich 
nový obsah - obsah protiproletářský, reakční - ne
úměrně rozrostl. Obsah naší práce (za sovětskou moc, za 
diktaturu proletariátu) je nyní z hlediska vývoje meziná
rodního komunismu tak pevný, tak strhující, tak impo
zantní, že se může a musí projevit v jakékoli formě, v no
vé i staré, že může a musí od základu změnit, ovládnout 
a podřídit si všechny formy, nejen nové, ale i staré, ne 
proto, aby se s tím, co je staré, smířil, nýbrž proto, aby 
dovedl všechny možné - nové i staré - formy využít 
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pro úplné a konečné, rozhodné a definitivní vítězství ko
munismu. 

Komunisté musí napnout všechny sí_ly, aby uvedli děl
nické hnutí a vůbec společenský vývoj na· ·1:u nejpřímější 
a nejrychlejší cestu k vítězství sovětské moci a k diktatuře 
proletariátu na celém světě. To je nesporná pravda. Po
stačí však udělat o malinko delší krůček - zdánlivě stej
ným směrem - a pravda se zvrátí v omyl. Stačí uvést, co 
říkají němečtí a angličtí leví komunisté, že prý uznáváme 
jen jednu, jen přímou cestu, že nepřipouštíme lavírování, 
uzavírání dohod a kompromisů, a už to bude chyba, kte
rá komunismu může - a částečně tomu tak už bylo a je 
- velmi vážně uškodit. Pravé doktrinářství ulpělo na
uznávání pouze starých forem a nadobro zkrachovalo,
neboť nepostřehlo nový obsah. Levé doktrinářství ulpívá
na bezvýhradném odmítání určitých starých forem, neboť
nepozoruje, že si nový obsah klestí cestu všemi možnými
formami, že jako komunisté jsme povinni zvládnout
všechny formy, naučit se co nejrychleji doplňovat a na
hrazovat jednu formu druhou a přizpůsobovat svou takti
ku každé takové změně, která nebyla způsobena naší tří
dou ani naším přičiněním.

Hrůzy, ohavnosti a ničemnosti světové imperialistické 
války a bezvýchodnost situace, kterou tato válka vytvoři
la, popohnaly a urychlily světovou revoluci tak mocně 
a tato revoluce se rozrůstá do šířky i do hloubky s tak ob
divuhodnou rychlostí a přitom se vyznačuje tak úžasným 
bohatstvím střídajících se forem a v praxi vyvrací jakékoli 
doktrinářství tak názorně, že můžeme zcela oprávněně 
doufat v rychlé a úplné vyléčení mezinárodního komuni
stického hnutí z jeho dětské nemoci - »levého« komu
nismu. 

27. 4. 1920





DODATEK 



Dříve než nakladatelství v naší zemi - kterou imperia
listé celého světa vyplenili, aby se pomstili za proletář
skou revoluci, a kterou přes všechny sliby dané svým 
dělníkům dál plení a blokují -, dříve než naše naklada
telství stačila vydat mou brožuru, došel ze zahraničí další 
materiál. Protože si ve své brožuře nečiním větší nárok 
než na letmé poznámky publicisty, zmíním se stručně jen 
o některých bodech.



I 

ROZKOL MEZI NĚMECKÝMI 
KOMUNISTY 

Rozkol mezi komunisty v Německu se stal skutečností.
»Leví« neboli »zásadová opozice« utvořila na rozdíl od
»komunistické strany« zvláštní »komunistickou dělnickou
stranu«. Také v Itálii to podle všeho spěje k rozkolu
- říkám podle všeho, neboť mám jenom nová čísla (č. 7
a 8) levicového listu 11 Soviet, kde se otevřeně píše o mož
nosti a nevyhnutelnosti rozkolu, přičemž se mluví také
o sjezdu frakce »abstencionistů« (neboli stoupenců bojko
tu, tj. odpůrců účasti v parlamentě), která je dodnes sou
částí Italské socialistické strany.

Je tu však nebezpečí, že se rozchod s »levými«, s od
půrci parlamentarismu (částečně také s antipolitiky 
- s odpůrci politické strany a práce v odborech), podob
ně jako rozchod s »centristy« (čili kautskisty, longuetisty,
»nezávislými« apod.) stane jevem mezinárodním. Ale bu
diž. Rozchod je pře�e jenom lepší než zmatek, který pře
káží jak ideovému, teoretickému, revolučnímu růstu a do·
zrávání strany, tak i její jednomyslné, skutečně organizo
vané praktické Činnosti, která by skutečně připravila dik
taturu proletariátu.

Ať si »leví« vyzkoušejí v praxi, v národním i meziná
rodním měřítku, co dovedou, ať zkusí připravovat (a po
tom i uskutečňovat) diktaturu proletariátu bez přísně 
centralizované strany se železnou kázní, bez schopnosti 
:>Vládat všechny oblasti, všechny sféry a druhy politické 
:i. kulturní činnosti. Praktické zkušenosti jim rychle na
praví hlavu. 

Veškeré úsilí je ovšem třeba vynaložit na to, aby roz-

125 



chod s »levými« neztížil nebo co možná nejméně ztížil 
v nedaleké budoucnosti neodvratné a nutné sloučení 
všech účastníků dělnického hnutí v jednotnou stranu, te
dy všech, kdo se upřímně a poctivě vyslovují pro sovět
skou moc a diktaturu proletariátu. V Rusku měli bolševi
ci výjimečné štěstí, neboť měli na soustavný a do důsled
ků dovedený boj jak proti menševikům (tj. oportunistům 
i »centristům«), tak i proti »levým« patnáct let času již 
dávno předtím, než masy zahájily přímý boj za diktaturu 
proletariátu. V Evropě a Americe je teď třeba dát se do 
téže práce »usilovným pochodem«. Jednotlivci, zejména 
z řad neúspěšných uchazečů o vůdcovství, mohou (nebu
dou-li mít dost proletářské ukázněnosti a »poctivosti k so
bě«) setrvávat velmi dlouho na svých chybách, avšak děl
nické masy se snadno a rychle, až k tomu dozraje doba, 
samy sjednotí a sjednotí všechny upřímné komunisty 
v jednotnou stranu schopnou nastolit sovětské zřízení 
a diktaturu proletariátu*. 

* O budoucím sloučení »levých« komunistů, odpůrců parlamenta
rismu, s ostatními komunisty chci dodat ještě toto: Pokud mohu soudit 
podle novin »levých« komunistů ·a komunistů vůbec v Německu, které 
se _mi podařilo pročíst, mají »leví« komunisté tu přednost, že dovedou 
agitovat mezi masami lépe než ostatní komunisté. Něco obdobného 
jsem nejednou - jenomže v menším rozsahu a v jednotlivých mí
stních organizacích, a ne v celostátním měřítku - pozoroval v ději
nách bolševické strany. Například v letech 1907 -1908 »leví« bolševi
ci leckdy a leckde agitovali v masách s větším úspěchem než my. Je to 
dáno částečně tím, že za revoluce nebo v době, kdy vzpomínky na re
voluci jsou ještě živé, je snazší přiblížit se k masám taktikou »prosté
ho« negování. Ale to ještě není důkaz, že tato taktika je správná. 
Rozhodně nemůže být nejmenších pochyb o tom, že chce-li komuni
stická strana být skutečným předvojem, předním oddílem revoluční 
třídy, proletariátu, a chce-li se kromě toho naučit vést široké masy ne
jen proletářů, ale i neproletářů, masy pracujících a vykořisťovaných, 
musí umět propagovat, organizovat i agitovat způsobem co nejpří
stupnějším, nejsrozumitelnějším, nejjasnějším a nejživějším jak pro 
městskou, tovární »ulici«, tak i pro vesnici. 
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II 
· KOMUNISTÉ A NEZÁVISLÍ

V NĚMECKU 

V brožuře jsem vyslovil názor, že kompromis mezi komu
nisty a levým křídlem nezávislých je pro komunismus nut
ný a prospěšný, ale že jeho uzavření nebude tak snadné. 
Noviny,jež se mi potom dostaly do rukou, mi v obou přípa
dech daly za pravdu. V 32. čísle Die Rote Fahne49, orgánu 
ÚV Komunistické strany Německa (Die Rote Fahne, Zen
tralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands, Spar
takus bund, z 26. 3. 1920), vyšlo »prohlášení«[ 155) tohoto 
ústředního výboru o Kappově a Liittwitzově vojenském 
»puči« (spiknutí, dobrodružství) a o »socialistické vládě«.
Toto prohlášení je jak ve svém základním předpokladu, tak
i ve svém praktickém závěru správné. Základním předpo
kladem tohoto prohlášení je, že diktatura proletariátu nemá
v současné době žádnou »objektivní základnu«, neboť »vět
šina městských dělníků« jde za nezávislými. Závěr: vládě
»socialistické, která ze svého středu vyloučí buržoazně kapi
talistické strany«, je slibována »loajální opozice« (tj. zane
chání příprav k »násilnému převratu«).

V podstatě je to bezesporu správná taktika. Ovšem ne
máme-li se zabývat drobnými formulačními nepřesnost
mi, pak přece jenom nelze přejít mlčením, že vláda zrád
ců socialismu je zde (v oficiálním prohlášení komunistic
ké strany) označována za »socialistickou«, že se zde nedá 
mluvit o vyloučení »buržoazně kapitalistických stran«, 
když přece strany s·cheidemannů i pánů Kautských a Cri
spienů jsou maloburžoazně demokratické, že je možné 
napsat takovou věc, jako je čtvrtý odstavec prohlášení, ve 
kterém se říká: 

»Aby mohly být proletářské masy dáÍ.e získávány pro komunismus,
mělo by pro vývoj směřující k diktatuře proletariátu nesmírný význam, 
kdyby mohlo být neomezeně využito politické svobody a kdyby buržoa
zní demokracie nemohla vystupovat jako diktatura kapitálu ... « 
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Něco takového není možné. Maloburžoazní vůdcové, 
němečtí Hendersonové (Scheidemannové) a Snowdenové 
(Crispienové), nepřekračují a nemohou překročit rámec 
buržoazní demokracie, která sama zase nemůže být ničím 
jiným než diktaturou kapitálu. Takové zásadně nespráv
né a politicky škodlivé věci se vůbec neměly psát, chtěl-li 
ústřední výbor komunistické strany dosáhnout praktické
ho výsledku, o který zcela oprávněně usiloval. Stačilo říci 
(chceme-li se vyjadřovat zdvořile jako v parlamentě): do
kud většina městských dělníků jde za nezávislými, nemů
žeme my komunisté těmto dělníkům bránit, aby vystřízli
věli ze svých posledních maloburžoazně demokratických 
(tj. také »buržoazně kapitalistických«) iluzí na základě 
zkušeností se »svou vlastní« vládou. Pro zdůvodnění 
kompromisu, který je opravdu nutný a který musí spočí
vat v tom, že se na jistou dobu upustí od pokusů o násil
né svržení vlády těšící se důvěře většiny městských dělní
ků, to bohatě stačí. Ale při každodenní agitaci mezi masa
mi, která se neomezuje na rámec oficiální, parlamentní 
zdvořilosti, by ovšem bylo možné dodat: Ať takoví dare
báci jako Scheidemannové a takoví šosáci jako Kautští 
a Crispienové v praxi ukážou, nakolik jsou obalamuceni 
sami a nakolik balamutí dělníky; jejich »čistá« vláda »čis
tě« provede tuto »očistu« Augiášových chlévů socialismu, 
sociáldemokratismu a ostatních forem sociálzrádcovství. 

Skutečná povaha nynějších vůdců Nezávislé sociálně 
demokratické strany Německa (těch vůdců, o nichž se ne
právem tvrdí, že už ztratili všechen vliv, ale ve skutečno
sti jsou pro proletariát ještě nebezpečnější než maďarští 
sociální demokraté, kteří se prohlásili za komunisty a slí
bili »podporovat« diktaturu proletariátu) se znovu proje
vila za německé kornilovovštiny, tj. za puče pánů Kappa 
a Liittwitze*. Malou, ale názornou ilustraci poskytují 

* Neobyčejně jasně, stručně a přesně, marxisticky, je to vysvětleno
mimo jiné ve výtečném listu Komunistické strany Rakouska Die Rote 
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drobné články Karla Kautského Rozhodující hodiny[ 165]
(Entscheidende Stunden) v listu Freiheit51 (orgánu nezá
vislých) z 30. 3. 1920 a Arthura Crispiena K politické si
tuaci(147] (tamtéž, 14.4.1920). Tito pánové absolutně nedo
vedou myslet a uvažovat jako revolucionáři.Jsou to ufňu
kaní maloburžoazní demokraté, kteří - jestliže se pro
hlašují za stoupence sovětské moci a diktatury proletariá
tu - jsou pro proletariát tisíckrát nebezpečnější, neboť 
ve skutečnosti se v každé těžké a nebezpečné chvíli bu
dou nevyhnutelně dopouštět zrady ... a ještě budou »na
prosto upřímně« přesvědčeni, že pomáhají proletariátu! 
Vždyť i maďarští sociální demokraté, kteří se překřtili na 
komunisty, chtěli »pomoci« proletariátu, když ze zbabě
losti a bezzásadovosti pokládali situaci republiky rad 
v Maďarsku za beznadějnou a dali se před agenty doho
dových kapitalistů a dohodových katanů do breku. 

I II 
TURATI A SPOL. V ITÁLII 

Ta čísla italského listu II Soviet, o nichž jsem se už zmí
nil, plně potvrzují, co jsem již v brožuře řekl o chybě 
Italské socialistické strany, která trpí ve svých řadách ta
kové členy a dokonce takovou skupinu zastánců parla
mentarismu. Ještě lépe to potvrzuje takový nestranný 
svědek, jakým je římský zpravodaj anglického buržoazně 
liberálního listu The Manchester Guardian, který v čísle 
z 12. března 1920 uveřejnil svůj interview s Turatim(152]:

»Signor Turati,« píše tento zpravodaj, »se domnívá, že revoluční
nebezpečí není tak velké, aby vzbuzovalo v Itálii neodůvodněné oba
vy. Maximalisté si_ zahrávají s ohněm teorií o sovětech jenom proto, 

Fahne50 z 28. a 30. března 1920 (Die Rote Fahne, Vídeň 1920, č. 26� 
a 267; L. L.: Ein neuer Abschnitt der deutschen Revolution) (L. L.: 
Nová etapa německé revoluce. Red.). 
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aby udržovali masy v povznesené a vzrušené náladě. Tyto teorie jsou 
však pouhopouhými vybájenými vidinami, nezralými programy, které 
se k praktickému použití nehodí.Jsou dobré jenom k tomu, aby udržo
valy pracující třídy v očekávání. Tíž lidé, kteří jich používají jako 
omamného prostředku, aby otupili proletářskou soudnost, jsou nuceni 
vést každodenní boj za splnění některých, často nepatrných hospodář
ských požadavků, aby oddálili chvíli, kdy pracující třídy ztratí iluze 
a víru ve své oblíbené utopie. Proto ta dlouhá řada stávek různého 
rozsahu a z různých pohnutek až po poslední stávky na poštovních 
úřadech a na železnicích - stávek, které už beztak těžkou situaci ještě 
více ztěžují. Země je rozjitřena v důsledku obtíží spjatých s jejím jad
ranským problémem*, zdeptána svými zahraničními dluhy a nadměr
nou emisí papírových peněz, a přece si ještě ani zdaleka neuvědomuje, 
že je nutné osvojit si pracovní kázeň, která jediná může obnovit pořá
dek a prosperitu ... « 

Je nad slunce jasnější, že anglický zpravodaj vybreptal 

pravdu, kterou pravděpodobně zastírá a přikrášluje i sám 
Turati a jeho buržoazní obhájci, pomocníci a inspirátoři 
v Itálii. Tato pravda tkví v tom, že ideje a politická práce 
pánů Turatiho, Trevese, Modiglianiho, Dugoniho a spol. 
jsou skutečně takové a právě takové, jak je líčí anglický 
zpravodaj.Je to vyložená zrada na socialismu.Jakou cenu 
má pouhá_ ochrana pořádku a kázně pro dělníky, kteří 
jsou v námezdním otroctví a pracují pro zisk kapitalistů! 
Jak dobře my Rusové známe všechny tyto menševické ře
či!J;:tk cenné je přiznání, že masy jsou pro sověty!Jak tupé 
a· vulgárně buržoazní je nepochopení revoluční úlohy ži
velně se rozrůstajících stávek! Už je to tak, anglický zpra
vodaj buržoazně liberálního listu prokázal pánům Turatiům 
a spol. medvědí službu a skvěle potvrdil oprávněnost 
požadavku soudruha Bordigy a jeho přátel z listu Il So
viet, aby Italská socialistická strana, chce-li být opravdu 
pro III. internacionálu, s ostudou vyhnala ze svých řad 

* Autor má na mysli konflikt mezi Jugoslávií (tehdy Království Sr
bů, Chorvatů a Slovinců) a Itálií, pramenící z okupace Terstu, Istrie, 
Rijeky a dalších měst italskou armádou v listopadu 1918. Konflikt na 
nějakou dobu vyřešila až rapallská dohoda v listopadu 1920. čes.

red. 
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pány Turatie a spol. a stala se komunistickou stranou ne
jen podle názvu, ale i podle skutků. 

IV 
NESPRÁVNÉ ZÁVĚRY 

ZE SPRÁVNÝCH PŘEDPOKLADŮ 

Avšak soudruh Bordiga a jeho »leví« přátelé vyvozují ze 
své správné kritiky pánů Turatiů a spol. nesprávný závěr, 
že jakákoli účast v parlamentě je škodlivá. Na obhajobu 
tohoto názoru nemohou italští »leví« uvést ani ten nej
menší argument, který by měl nějakou váhu. Prostě ne
znají (nebo se snaží zapomenout) příklady z mezinárodní
ho života, kdy bylo buržoazních parlamentů využito sku
tečně revolučním a komunistickým způsobem, což ne
sporně prospělo přípravě proletářské revoluce. Prostě si 
nedovedou představit něco »nového« a donekonečna za
tracují »staré«, nebolševické využívání parlamentarismu. 

Právě v tom tkví jejich základní chyba. Komunismus 
musí přinést (a bez dlouhé, houževnaté a úporné práce to 
nedokáže) něco zásadně nového, něco, co by se radikálně 
rozcházelo s tradicemi II. internacionály (a zároveň by 
uchovalo a dále rozvinulo to, co přinesla dobrého), ve 
všech sférách své činnosti, a ne jen v parlamentě. 

Vezměme si třeba žurnalistiku. Noviny, brožury a pro
klamace jsou nutné pro propagandistickou, agitační a or
ganizátorskou činnost. Bez žurnalistického aparátu se 
v jenom trochu civilizované zemi nemůže žádné masové 
hnutí obejít. A žádné nadávání na »vůdce«, žádné zapří
sahání, že masy budou uchráněny před vlivem vůdců, 
nás nezprošťují nutnosti využívat k tomu lidí pocházejí
cích z buržoazní inteligence, neosvobozují nás od bur
žoazně demokratické, »vlastnické« atmosféry a prostředí, 
v němž je tato práce za kapitalismu vykonávána. Dokon
ce ještě dva a půl roku po svržení buržoazie, po dobytí 
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politické moci proletariátem vidíme kolem sebe tuto at
mosféru, toto prostředí buržoazně demokratických, vlast
nických vztahů jako hromadný jev (mezi rolníky a ře
meslníky). 

Parlamentarismus je jednou formou práce, žurnalistika 
druhou. Obě mohou a musí mít komunistický obsah, je
stliže v obou těchto sférách pracují opravdoví komunisté, 
opravdoví členové masové proletářské strany. Ale v žád
né z těchto sfér a ani v žádné jiné se za kapitalismu a za 
přechodu od kapitalismu k socialismu nelze vyhnout těž
kostem a specifickým úkolům; tyto těžkosti musí proleta
riát překonat a úkoly vyřešit, aby pro své cíle využil lidí 
pocházejících z buržoazního prostředí, aby vymýtil bur
žoazně intelektuálské předsudky a vlivy, aby zeslabil od
por maloburžoazního prostředí (a postupem doby je úpl
ně přetvořil). 

Cožpak jsme si před válkou z let 1914-1918 nevšimli 
ve všech zemích neobyčejné spousty případů, kdy krajně 
»leví« anarchisté, syndikalisté a jiní zatracovali parla
mentarismus, posmívali se buržoazně zbahnělým sociali
stickým zastáncům parlamentarismu, odsuzovali jejich
kariérismus atd. apod. - ale sami pomocí žurnalistiky,
pomocí práce v syndikátech (odborech) dělali tutéž buržoa
zní kariéru? Cožpak příklady pánůJouhauxů a Merrhei
mů, omezíme-li se na Francii, nejsou typické?

Dětsky naivní »odmítání« účasti v parlamentě spočívá 
v tom, že takovým »jednoduchým«, »snadným«, pseudo
revolučním způsobem chtějí »vyřešit« nesnadný úkol, ja
kým je boj proti buržoazně demokratickým v'iivům uvnitř 
dělnického hnutí; ve skutečnosti však jen utíkají před vla
stním stínem, jenom zavírají oči před obtížemi nebo se je 
snaží odbýt pouhými slovy. Nejhanebnější kariérismus, 
využívání parlamentních křesel buržoazním způsobem, 
nehorázné reformistické deformování parlamentní práce, 
povrchní maloburžoazní rutinérství - není pochyb 
o tom, že to všechno jsou běžné a převládající charakteris-
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tické rysy, které kapitalismus plodí všude, nejen mimo 
dělnické hnutí, ale i v něm. Avšak kapitalismus a jím vy
tvářené buržoazní prostředí Gež mizí i po svržení buržoa
zie velmi pomalu, neboť rolnictvo neustále plodí buržoa
zii) plodí absolutně ve všech oblastech činnosti i života 
v podstatě týž buržoazní kariérismus, nacionální šovinis
mus, maloburžoazní zbahnělost atd., které se formálně 
odlišují jen velmi málo. 

Myslíte si, milí stoupenci bojkotu a odpůrci parlamen
tarismu, že jste »strašně revoluční«, ale ve skutečnosti jste 
se zalekli poměrně nevelkých těžkostí boje proti buržoaz
ním vlivům v dělnickém hnutí, ačkoli vaše vítězství, tj. 
svržení buržoazie a dobytí politické moci proletariátem, 
přinese tytéž těžkosti v ještě větším, v nepoměrně větším 
rozsahu. ZaleJ<li jste se jako děti nepatrné nesnáze, která 
vás čeká dnes, aniž si uvědomujete, že zítra a pozítří se 
přece jenom budete muset naučit a doučit, jak tytéž, je
nomže nesrovnatelně větší nesnáze překonávat. 

Za sovětské moci bude do vaší i do naší proletářské 
strany pronikat ještě více lidí z kruhů buržoazní inteli
gence. Proniknou do sovětů, proniknou do soudnictví 
i do administrativy, neboť komunismus se nedá budovat 
jinak než s lidmi odchovanými kapitalismem, protože 
nelze vyhnat a zlikvidovat buržoazní inteligenci, je třeba 
nad ní zvítězit, předělat ji, přetvořit, převychovat - stej
ně jako je třeba v dlouhém boji, na základě diktatury pro
letariátu, převychovat i samotné proletáře, kteří se svých 
vlastních maloburžoazních předsudků nemohou zbavit 
naráz, zázrakem, na příkaz matky boží, vydáním hesla, 
rezoluce, dekretu, ale jenom v dlouhém a těžkém boji 
mas proti maloburžoazním vlivům, vyskytujícím se v ma
sovém měřítku. Za sovětské moci vyvstávají tytéž úkoly, 
které dnes tak pohrdavě, tak povýšeně, tak lehkomyslně 
a s takovou dětskou pošetilostí odmítá odpůrce parlamen� 
tarismu pouhým mávnutím ruky, tytéž úkoly před námi 
znovu vyvstávají v sovětech, v sovětských úřadech, mezi 

133 



sovětskými »právními zástupci« (zrušili jsme v Rusku 
buržoazní advokacii - a dobře jsme udělali, že jsme ji 
zrušili -, avšak ožívá u nás pod rouškou »sovětských« 
»právních zástupců«52). Pozorujeme, že mezi sovětskými
inženýry, mezi sovětskými učiteli, mezi privilegovanými,
tj. nejkvalifikovanějšími a nejlépe situovanými, dělníky
v sovětských továrnách ustavičně ožívají naprosto všechny
záporné rysy, typické pro buržoazní parlamentarismus,
a jedině vytrvalým, neúnavným, dlouhým a úporným bo
jem na základě proletářské organizovanosti a kázně zdo
láváme - postupně - toto zlo.

Ovšem, za vlády buržoazie je velmi »těžké« překonat 
buržoazní návyky ve vlastní, tj. dělnické straně: je »těž
ké« vyhnat ze strany vůdce, kteří jsou zastánci parlamen
tarismu, na které jsme si zvykli a kteří jsou beznadějně 
zkaženi buržoazními předsudky, je »těžké« podřídit na
prosto nezbytný Gistý, třebas velmi omezený) počet lidí 
buržoazního původu proletářské kázni, je »těžké« utvořit 
v buržoazním parlamentě takovou komunistickou frakci, 
která by dělnické třídě sloužila ke cti, je »těžké« prosadit, 
aby komunističtí zástupci v parlamentě nemařili čas pro
vozováním parlamentních kejklů po vzoru buržoazie, ný
brž věnovali se velmi naléhavě propagandistické, agitační 
a organizátorské činnosti mezi masami. To všechno je 
»těžké«, o tom není sporu, těžké to bylo v Rusku, ovšem
ještě nepoměrně těžší je to v západní Evropě a v Ameri
ce, kde buržoazie je mnohem silnější a kde jsou buržoaz
ně demokratické tradice a podobné jevy zakořeněny
mnohem hlouběji.

Ale všechny tyto »těžkosti« jsou pouhou hračkou ve 
srovnání s úkoly úplně stejného druhu, které proletariát 
bude muset tak jako tak řešit, aby dosáhl vítězství, a bude 
je muset řešit jak v průběhu proletářské revoluce, tak i po 
převzetí moci. Ve srovnání s těmito vskutku gigantickými 
úkoly, kdy za diktatury proletariátu bude nutné převy
chovávat milióny rolníků a drobných výrobců, statisíce 
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zaměstnanců, úředníků a příslušníků buržoazní inteligen
ce, podřizovat je všechny proletářskému státu a proletář
skému vedení, potlačovat jejich buržoazní návyky a tradi
ce - ve srovnání s těmito gigantickými úkoly je pouhou 
hračkou utvořit za vlády buržoazie, v buržoazním parla
mentě opravdovou komunistickou frakci skutečné prole
tářské strany. 

Jestliže se dnes soudruzi »leví« spolu s odpůrci parla
mentarismu nenaučí překonávat ani tak nepatrnou ne
snáz, pak můžeme s jistotou prohlásit, že buď nedokážou 
nastolit diktaturu proletariátu, nedokážou v širokém mě
řítku převychovat buržoazní inteligenci a podřídit si ji, 
ani si nedokážou podřídit buržoazní instituce, nebo se 
budou muset tomu všemu narychlo doučovat a tímto spě
chem způsobí věci proletariátu obrovskou škodu, nadělají 
více chyb, než bývá zvykem, projeví větší slabost a ne
schopnost, než tomu v průměru bývá, atd. atd. 

Dokud buržoazie nebude svržena a dokud pak úplně 
nezmizí drobné hospodářství a zbožní malovýroba, do
tud bude buržoazní prostředí, vlastnické návyky a malo
buržoazní tradice poškozovat proletářskou práci jak 
v dělnickém hnutí, tak i mimo ně, a to nejen v jedné, tj. 
parlamentní sféře činnosti, ale nevyhnutelně ve všech sfé
rách veřejné Činnosti, ve všech oblastech kultury a politi
ky bez výjimky. A velmi hrubou chybou, za kterou by
chom později určitě museli pykat, by byl pokus vyhnout 
se jednomu z »nepříjemných« úkolů nebo těžkostí v jedné 
oblasti práce, přenést se přes něj.Je třeba se učit a naučit 
ovládat všechny oblasti práce a činnosti bez výjimky, pře
konávat všechny těžkosti a všechny buržoazní návyky, 
tradice a zvyky vždy a všude. Chápat tuto věc jinak zna
mená počínat si prostě neseriózně, prostě dětinsky. 

12. 5. 1920
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V ruském vydání této knihy jsem poněkud nesprávně 
osvětlil počínání holandské komunistické strany jako cel
ku v mezinárodní revoluční politice. Proto využívám této 
příležitosti, abych uveřejnil níže uvedený dopis našich 
holandských soudruhů k této otázce a dále abych výraz 
»holandští tribunisté«, jehož jsem použil v ruském znění,
nahradil slovy »někteří členové holandské komunistické
strany«53

• 

N. Lenin

WIJNKOOPŮV DOPIS 

Moskva 30. června 1920 

Drahý soudruhu Lenine, 
díky Vaší laskavosti jsme měli my, členové holandské delegace na 
II. kongresu Komunistické internacionály, možnost přečíst si Vaši kni
hu Levičáctví - dětská nemoc komunismu dříve, než bude uveřejně
na v překladu do západoevropských jazyků. V této své knize několi
krát zdůrazňujete svou nelibost nad tím, jakou úlohu sehráli někteří
členové holandské komunistické strany v mezinárodní politice.

Nicméně musíme protestovat proti tomu, že odpovědnost za jejich 
jednání přenášíte na komunistickou stranu. To je velmi nepřesné. Na
víc je to nespravedlivé, protože tito členové holandské komunistické 
strany se velmi málo účastní běžné práce v naší straně nebo se jí ne
účastní vůbec; pokoušejí se též přímo nebo nepřímo prosazovat v ko
munistické straně opoziční hesla, proti nimž holandská komunistická 
strana a všechny její orgány vedly a dodnes vedou velmi energický 
boj. 

S bratrským pozdravem 
Oménem holandské delegace) 

D. I. Wijnkoop
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PROJEV 

PŘI KLADENÍ 

ZÁKLADNÍHO KAMENE 

K POMNÍKU KARLA MARXE 

1. KVĚTNA 1920

NOVINOVÁ ZPRÁVA 

V. I. Lenin pronesl k přítomným krátký, ale působivý
projev o významu Karla Marxe jako socialistického vůd
ce. 

»Ačkoli existovaly politické svobody, žili pracující
v otroctví. Nyní spějí k dělnické revoluci, která vytvoří 
socialistickou společnost bez statkářů a kapitalistů. Rusku 
připadla veliká čest a štěstí, že může přispět k založení té
to socialistické společnosti a světové sovětské republiky. 
V den mezinárodního Svátku práce, kdy chceme všem 
dokázat, že dovedeme organizovat socialistickou společ
nost pracujících, vzdáváme hold památce Karla Marxe. 
Jsem přesvědčen, že pomník, který zde postavíme na po
čest našeho velikého učitele, bude pro nás výzvou, aby
chom se plně soustředili na to, že budeme muset dlouho 
pracovat, abychom vybudovali společnost, v níž nebude 
vykořisťování.« 

Izvěstija VCIK, č. 94 
4. května 1920
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PROJEV NA SHROMÁŽDĚNÍ 

PŘI KLADENÍ 

ZÁKLADNÍHO KAMENE 

K POMNÍKU 

OSVOBOZENÉ PRÁCE 

l. KVĚTNA1920

NOVINOVÁ ZPRÁVA

(Za spontánního  potlesku všech přítomných se  
na tr ibuně objevuje souc:\ruh Lenin.) Soudružky 
a soudruzi! Na tomto místě stál dříve carův pomník, 
a teď tu klademe základní kámen k pomníku osvobozené 
práce. Kapitalisté nazývali práci svobodnou, když jim 
rolníci a dělníci byli nuceni prodávat svou práci a v dů
sledku toho mohli svobodně umírat hla dy. My takovou 
práci nazýváme námezdním otroctvím. Víme, že řádně 
organizovat svobodnou práci a pracovat není v dnešní 
těžké době lehké. Dnešní subotnik je prvním krokem na 
této cestě, ale půjdeme-li po ní i nadále, dosáhneme toho, 
že práce bude skutečně svobodná. (Dlouhotrvající 
souhlasný potlesk. Hudba hraje Interna cionálu.) 

Pravda, č. 94 
a /zuěstija VCIK, č. 94 
4. kvěrma 1920

Podle textu Pravdy 
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OD PRVNÍHO SUBOTNIKU 

NA MOSKEVSKO-KAZAŇSKÉ 

DRÁZE 

K CELORUSKÉMU 

PRVOMÁJOVÉM U 

S U B O T N I K U54 

Vzdálenost vyznačenou v nadpise jsme překonali za je
den rok. Je to úctyhodná vzdálenost. I když všechny naše 
subotniky jsou dosud slabé, i když se v každém subotniku 
objevuje spousta nedostatků plynoucích z neuspořáda
nosti, neorganizovanosti a neukázněnosti, přece jenom to 
hlavní bylo vykonáno. Obrovský kolos se hnul z místa, 
a o to právě jde. 

Vůbec nezavíráme oči před tím, jak málo bylo dosud 
vykonáno a jak nesmírně mnoho bude třeba ještě vyko
nat; jenom zavilí nepřátelé pracujících, zavilí zastánci 
buržoazie mohou nad subotnikem uspořádaným na 
1. máje ohrnovat nos a jenom lidé, kteří zasluhují největ
ší opovržení a kteří se nenávratně zaprodali kapitalistům,
mohou odsuzovat, že se velikého prvomájového svátku
využívá k hromadnému pokusu o zavedení komunistické
ho způsobu práce.

Po svržení carů, statkářů a kapitalistů je to poprvé, co 
je připravována půda pro skutečnou výstavbu socialismu, 
pro vytvoření nových společenských vztahů, nové kázně 
vybudované na základě společné práce, nového, v ději
nách světa dosud nevídaného systému celého národního 
(a později i mezinárodního) hospodářství.Jde tu o přemě
nu samotných mravů, které byly po dlouhou dobu pošpi
ňovány a deformovány proklatým soukromým vlastnic
tvím výrobních prostředků a současně celou tou atmosfé-
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rou vzájemného požírání, nedůvěry, nevraživosti, rozdro
benosti a vzájemného napalování, kterou nevyhnutelně 
vytváří - a stále znovu křísí - drobné individuální ho
spodářství, hospodářství vlastníků v podmínkách »svo
bodné« směny mezi nimi. Svoboda obchodu, svoboda 
směny byla po staletí pro milióny lidí nejvyšším zákonem 
hospodářské moudrosti, stala se nejhlouběji zakořeněnou 
zvyklostí mnoha a mnoha set miliónů lidí. Tato svoboda 
je stejně veskrze falešná a je stejným pláštíkem pro kapi
talistické klamání, násilí a vykořisťování jako jiné »svobo
dy«, které proklamovala a zavedla buržoazie, například 
»svoboda práce« (rozuměj: svoboda umírat hlady) apod.

S touto »svobodou« vlastníka být vlastníkem, s touto
»svobodou« vykořisťování práce kapitálem jsme skonco
vali a končíme jednou provždy a nemilosrdně a obětavě
proti ní bojujeme.

Pryč se starými společenskými vztahy, se starými eko
nomickými poměry, se starou »svobodou« práce (podříze
né kapitálu), se starými zákony a starými zvyky! 

Pusťme se do budování nové společnosti! 
Nelekali jsme se porážek za velké revoluční války proti 

carismu, proti buržoazii a proti světovládným imperialis
tickým mocnostem. 

Nelekají nás ani nesmírné těžkosti a omyly, které jsou 
na počátku velmi obtížného díla nevyhnutelné, neboť 
k tomu, aby se změnily všechny pracovní návyky a zvyk
losti, bude zapotřebí celých desetiletí. Slibme si navzájem 
slavnostně a svatosvatě, že budeme připraveni přinést ja
kékoli oběti, že v tomto přetěžkém boji, v boji proti síle 
zvyku, obstojíme a vydržíme, že budeme bez oddechu 
pracovat léta a celá desetiletí. Budeme usilovat o vymýce
ní zlořečené zásady Každý za sebe, jenom bůh za všech
ny, o vymýcení zvyku pokládat práci jen za otročinu 
a považovat za oprávněnou jenom práci odměňovanou 
podle určitých norem. Budeme usilovat o to, abychom 
vnesli do vědomí, zvyků a každodenního života mas zása-
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du Všichni za jednoho, jeden za všechny, zásadu Každý 
podle svých schopností, každému podle jeho potřeb, aby
chom postupně, ale vytrvale zaváděli komunistickou ká
zeň a komunistický způsob práce. 

Pohnuli jsme nesmírně těžkým balvanem, balvanem 
netečnosti, nevědomosti a tvrdošíjného lpění na zvyklo
stech »svobodného obchodu«, »svobodné« koupě a prode
je lidské pracovní síly jako kteréhokoli jiného zboží. Za
čali jsme otřásat nejhlouběji zakořeněnými předsudky, 
nejodolnějšími, po staletí ustrnulými zvyklostmi a rozbí
jet je. Naše subotniky udělaly za jediný rok obrovský 
krok vpřed. Jsou ještě nesmírně slabé, ale to nás neodra
zuje. Viděli jsme, jak »nesmírně slabá« sovětská moc 
před našimi zraky naším přičiněním zesílila a začala se 
z ní stávat nesmírně mohutná světová síla. Budeme celá 
léta a desetiletí usilovat o to, aby se subotniky vžívaly, roz
víjely, rozšiřovaly, zdokonalovaly a přecházely lidem do 
krve. Tak dospějeme k vítězství komunistického způsobu 
práce. 

Pervomajskij subbotnik 
2. května 1920
Podepsán N. Leni n

Podle listu 

Pervomajskij subbotnik 



PROJEV K RUDOARMĚJCŮM 

ODJÍŽDĚJÍCÍM 

NA POLSKOU FRONTU 

5. K V Ě T N A 1 9 2 055

NOVINOVÁ ZPRÁVA

Soudruzi!Jak víte, polští statkáři a kapitalisté, podněco
vaní Dohodou, nás vehnali do nové války. Nezapomínej
te, soudruzi, že s polskými rolníky a dělníky žádné roze
pře nemáme, že jsme nezávislost Polska a polskou lido
vou republiku uznávali a uznáváme. Navrhovali jsme 
Polsku mír a ujistili je, že jeho hranice zůstanou nedot
knutelné, i když sahaly mnohem dál, než je území s čistě 
polským obyvatelstvem. Ustoupili jsme, v čem se dalo, 
a na to ať na frontě každý z vás pamatuje. Chovejte se 
tam k Polákům tak, aby poznali, že jste vojáci dělnicko
-rolnické republiky, že k nim nepřicházíte jako utlačovate
lé, nýbrž jako osvoboditelé. Teď, když polští páni přes 
všechny naše snahy uzavřeli spojenectví s Petljurou, když 
přešli do útoku, blíží se ke Kyjevu a v zahraničním tisku 
rozhlašují, že už Kyjev dobyli - což je bohapustá lež, 
protože jsem ještě včera mluvil přímou linkou s F. Ko
nem, který se zdržuje v Kyjevě-, teď říkáme: Soudruzi, 
dokázali jsme se vypořádat se strašnějším nepřítelem, do
kázali jsme zvítězit nad vlastními statkáři a kapitalisty 
- zvítězíme i nad statkáři a kapitalisty polskými! My
všichni tu dnes musíme složit přísahu, slavnostně slíbit,
že budeme všichni bojovat jako jeden muž, aby polští pá
ni a kapitalisté nezvítězili. Ať žijí rolníci a dělníci svo
bodné, nezávislé Polské republiky! Pryč s polskými pány,
statkáři a kapitalisty! Ať žije naše Rudá dělnicko-rolnická
armáda! (Mohutné tóny Internacionály a pr ovolá -
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vání »hurá« přehlušují poslední slova soudruha 
Lenina.) 

Pravda, č. 96 
a lzvěstija VCIK, č. 96 
6. května 1920

Podle textu Pravdy 



PROJEV 

NA SPOLEČNÉM ZASEDÁNÍ 

CELORUSKÉHO ÚSTŘEDNÍHO 

VÝKONNÉHO VÝBORU 

S O VĚT Ů, 

MO S KE V S K É HO S O VĚT U, 

ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ 

A ZÁVODNÍCH VÝBORŮ 

5. K V Ě T N A 1 9 2 056

(Potlesk.) Soudružky a soudruzi, rád bych vás upozornil 
na jednu stránku, kterou se nynější válka z mezinárodní
ho hlediska či lépe řečeno z hlediska mezinárodního po
stavení Ruska liší od předešlých válek. Jistě nikdo z vás 
nepochybuje a nemůže pochybovat o tom, že tato válka je 
jedním z článků dlouhého řetězu událostí, kdy se meziná
rodní buržoazie staví vítěznému proletariátu na zběsilý 
odpor, kdy se mezinárodní buržoazie zběsile pokouší za
rdousit Sovětské Rusko a stůj co stůj, jakýmikoli pro
středky svrhnout první vládu sovětů. Jistě není nejmen
ších pochyb o tom, že mezi těmito jevy, mezi dřívějšími 
pokusy mezinárodní buržoazie a nynější válkou bezespo
ru existuje spojitost. Zároveň však vidíme, jak obrovský 
rozdíl je mezi touto válkou a předešlými válkami z hle
diska našeho mezinárodního postavení, jaký mocný im
puls dal náš boj mezinárodnímu dělnickému hnutí, jak se 
světový proletariát staví k vítězstvím Sovětského Ruska, 
jak se vyvíjí a sílí světový boj proletariátu a jak obrovská 
práce byla vykonána za něco více než dva roky existence 
Sovětské republiky. 

Vzpomínáte si,jak nejodpovědnější, nejmocnější mini-
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,tři nejmocnějších kapitalistických států, které na celém 
světě nemají soupeře, poměrně nedávno prohlašovali, že 
dali dohromady spolek čtrnácti států proti Rusku; víte, že 
tento spolek pod tlakem všemocných francouzských a an
glických kapitalistů dával Juděniče, Kolčaka a Děnikina 
dohromady a že vypracoval z vojenského hlediska vskut
ku grandiózní a všeobsáhlý plán. A jestliže jsme tento 
plán zkřížili, stalo se tak proto, že celá jednota imperiali-. 
stů byla pouhá bublina a že síly mezinárodní buržoazie 
nedokážou obstát v žádné zkoušce, mají-li doopravdy sa
my přinést nějakou oběť. Ukázalo se, že po čtyřech letech 
imperialistického masakru nepovažují pracující válku 
proti nám za spravedlivou, takže v nich máme silného 
spojence. Plán Dohody byl opravdu zkázonosný, ale 
ztroskotal proto, že jej kapitalistické státy, i když jejich 
spolek byl velmi silný, nemohly uskutečnit:- na jeho rea
lizaci jim prostě nestačily síly. Ani jeden ze států, 
z nichž každý mohl nad námi dosáhnout převahy, ne
mohl prokázat jednotu, protože organizovaný proletariát 
ji nepodporuje;_žádná armáda - ani francouzská, ani an
glická - nedokázala přimět své vojáky, aby bojovali na 
ruské půdě proti Sovětské republice. 

Jestliže se v duchu ohlédneme zpátky, v jakých zoufa
lých situacích se nacházela naše republika, když musela 
čelit opravdu celému světu, a to nepoměrně mocnějším 
státům, jestliže si vzpomeneme, jak jsme ze všech těchto 
těžkých zkoušek vyšli naprosto vítězně, budeme si moci 
na základě těchto vzpomínek udělat jasnou představu 
o tom, co nás teď čeká. Máme před sebou plán, který ne
ní nový, ale přesto se v ničem nepodobá onomu vskutku
všeobsáhlému jednotnému plánu, se kterým jsme se potý
kali před půl rokem. Je to vlastně zlomek starého plánu,
a to-nám z hlediska mezinárodního poměru sil poskytuje
největší záruku, že nynější pokus nemá naději na úspěch.
Starý plán byl pokusem všech imperialistických mocností
ve spolku se všemi malými okrajovými státy bývalé Rus-
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ké říše, které byly kdysi hanebně a pohoršlivě utlačovány 
carskou a kapitalistickou vládou Velkoruska, zardousit 
dělnicko-rolnickou republiku; teď se však některé mocno
sti ve spolku s jedním naším sousedním státem pokoušejí 
udělat to, co se nepodařilo udělat všem imperialistickým 
mocnoste� ve spolku se všemi sousedními státy a co 
podnikly před rokem a před půl rokem ve spolku s Kol
čakem, Děnikinem a dalšími. To, co dnes vidíme, jsou 
útržky imperialistického plánu. Imperialistické plány se 
vyznačují tím, že buržoazie obzvlášť na tomto poli proje
vuje svou zarputilost. Ví, že bojuje o moc doma ve své ze
mi, že se tu nerozhoduje ani o ruské, ani o polské otázce, 
nýbrž o její vlastní existenci. Proto je třeba počítat s tím, 
že se v každém útržku plánu bude snažit rekonstruovat 
starý plán, který už jednou ztroskotal. 

Nám všem je jasné, že se zájmy imperialistických států 
rozcházejí. Přestože jejich ministři často mluví o pokoj
ném urovnávání sporných otázek, nemohou imperialistic
ké státy ve skutečnosti udělat v politických otázkách jedi
ný vážný krok, aby se mezi nimi neprojevily neshody. 
Francouzi potřebují silné Polsko a silné Rusko carského 
typu a k dosažení tohoto cíle jsou ochotni obětovat kdeco. 
Naproti tomu Anglie, vycházející ze své zeměpisné polo
hy, usiluje o něco jiného - o rozkouskování Ruska 
a oslabení Polska, aby mezi Francií a Německem byla 
rovnováha, která by vítězným imperialistům zajišťovala 
ovládání kolonií, jichž se zmocnili za světové války olou
pením Německa. Rozdílnost jejich zájmů tu bije do očí, 
a i kdyby nám představitelé imperialistických států v San 
Remu57 sebevíc namlouvali, že mezi spojenci panuje na
prostá jednomyslnost, my víme, že mezi nimi žádná sho
da není. 

Víme, že útok Polska je pouhý zlomek starého plánu, 
který kdysi sjednocoval celou mezinárodní buržoazii, 
a jestliže se tento velkolepý plán, který z ryze vojenského 
hlediska zaručoval naprostý úspěch, nezdařil tenkrát, je 
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v současné situaci i z tohoto hlediska zcela beznadějný. 
Kromě toho víme, že imperialistické státy, které se spol
čily s, polskou buržoazií, i polská vláda se octly v tak bez
východné situaci jako nikdy předtím. Polská buržoazie se 
v posledních měsících, týdnech i dnech každým svým po
litickým krokem demaskuje před vlastními pracujícími 
masami, dostává se do sporu se svými vlastními spojenci 
a nemůže ve své politice udělat ani jediný krok. Imperia
listé jednou ohlašují svůj nesmiřitelný postoj k Sovětské
mu Rusku a nemožnost jakéhokoli jednání s ním, podru
hé odvolávají jeho blokádu a vydávají o tom jménem 
jakéhosi spolku, jakési Společnosti národů slavnostní pro
hlášení a hned zase začínají politicky kolísat � a právě 
tímto svým jednáním nám umožňovali a umožňují doká
zat, že děláme mírovou politiku, dokázat, že naše zahra
niční politika nemá nic společného ani s carskou politi
kou, ani s politikou ruských kapitalistů nebo ruské, byť 
i demokratické buržoazie. Dokázali jsme celému světu, že 
naše zahraniční politika nemá nic společného s politikou, 
kterou nám ustavičně připisuje všechen buržoazní tisk. 
V politice Polska tedy nezůstalo ani trochu falše, kterou 
by nebyli sami odhalili. Ze zkušeností tří ruských revolu
cí víme, jak byly tyto revoluce připravovány a jak se na 
základě každé z nich dál vyvíjela vnitřní i zahraniční po
litika. Tyto zkušenosti dokazují, že jedním z našich nej
spolehlivějších pomocníků při přípravě revoluce jsou ty 
vládnoucí třídy, které - dožadujíce se všemožných koa
licí, ústavodárných shromáždění aj., dožadujíce se toho, 
aby lid prý mohl projevovat svou vůli - ve skutečnosti 
prokazují svou politikou v každé vážné, těžké a kritické 
chvíli v Životě národa ziskuchtivost buržoazních skupin, 

· které se mezi sebou perou a nejsou s to se smířit, zisku
chtivost navzájem si konkurujících skupin kapitalistů,
které samy sebe ukazují v pravém světle stokrát lépe než
komunistická propaganda. Ani v jedné zemi, ani v jed
nom státě by dělnická třída, i kdyby byla seberevolučněj-
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ší, nikdy nemohla být revolucionizována žádnou propa
gandou a agitací, kdyby pravdivost této agitace nepotvr
zovaly svým jednáním v praxi vládnoucí· třídy její vlastní 
země. 

To, co se nyní odehrává ve všech kapitalistických ze
mích, a to čím dál tím zřetelněji, zejména v takové zemi 
jako Polsko, nám dává jistotu - jestliže jsme z nesporně 
těžší války vyšli jako vítězové, jestliže jsme správně po
soudili neshody mezi různými skupinami a stranami bur
žoazie i to, že nejsou schopny se dohodnout ani tehdy, 
kdy toto sjednocení potřebují zvlášť naléhavě-, že se na
še mezinárodní postavení nyní nesmírně zlepšilo. To nám 
dává jistotu nejen z hlediska vnitřního, ale i z hlediska 
mezinárodního poměru sil. Vezmeme-li celý systém 
všech nynějších imperialistických států, veškeré jejich 
úsilí - a my víme, že jim v jejich úsilí o využití každé 
příležitosti k přepadení Ruska nic nezabrání -, a podí
váme-li se na ně naprosto objektivně, na základě nezvrat
ných historických faktů z posledních let, zejména z po
sledního půlroku, zjistíme, že mezinárodní nepřítel sláb
ne, že všechny pokusy imperialistů o sjednocení jsou čím 
dál beznadějnější a že v tomto směru je naše vítězství ji
sté. 

Ale když se nyní, soudružky a soudruzi, kdy jsme za
městnáni plněním hospodářských úkolů a kdy jsme veš
kerou pozornost soustředili na mírovou hospodářskou vý
stavbu, na nás valí nová válka, je pro nás životně nutné 
rychle přeskupit své řady. Celá naše armáda, která byla 
v poslední době armádou pracovní58

, musí nyní zaměřit 
svou pozornost jinam; musíme všeho nechat a soustředit 
se na tuto novou válku. Velmi dobře víme, že po tom, co 
jsme už prožili, se nemusíme bát nepřítele, kterého má
me dnes před sebou, ale tento nepřítel si může vyžádat 
od dělníků a rolníků další těžké oběti, může nám naši ho
spodářskou výstavbu mnohonásobně ztížit, může zpusto
šit a zničit desítky, sta a tisíce rolnických hospodářství 
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a svým dočasným úspěchem též vzkřísit pohřbené nad�je 
námi poražených imperialistů, kteří se samozřejmě neo
pomenou k němu přidat. Proto musíme říci, že naši zása
du, kterou jsme se řídili ve všech předcházejících vál
kách, nutně musíme oživit i dnes.Jestliže nám polští stat
káři a polská buržoazie přes všechny naše snahy o smír, 
přes všechny naše dalekosáhlé ústupky, kdy jsme se zře
kli všech národních nároků, vnutili válku, jestliže jsme 
přesvědčeni - a my musíme být přesvědčeni -, že 
buržoazie všech zemí, dokonce i ta, která nyní Poláky ne
poq.poruje, jim pomůže, jakmile válka vzplane, proto
že jde o existenci nejen ruské nebo polské, ale také 
o existenci veškeré buržoazie - pak si musíme připome
nout a stůj co stůj prosadit a důsledně uvést do života zá
sadu, kterou jsme se řídili v naší politice a která nám
vždy zaručovala úspěch. A podle této zásady platí, že
došlo-li už k válce, musí být všechno podřízeno jejím
potřebám, veškerý vnitřní život země se musí podřídit
válce (potlesk) - v tom nelze připustit ani nejmenší ko
lísání.

Ať je pro obrovskou většinu soudruhů sebetěžší od
trhnout se od práce, která byla teprve nedávno převede
na na jiné koleje, pro pokojnou výstavbu slibnější a po
třebnější, je třeba mít na paměti, že sebemenší opomenutí 
a nepozornost často znamená zbytečnou smrt desetitisíců 
našich nejlepších soudruhů, naší mladé generace dělníků 
a rolníků, našich komunistů, kteří jako vždy bojují 
v prvních řadách. 

Proto ještě jednou opakuji: Všechno pro válku! Ať 
není jediná schůze, jediná porada, na níž by nebyla 
přednostně projednána otázka, zda jsme udělali pro vál
ku všechno, zda jsme dostatečně napjali své síly, zda bylo 
na frontu posláno dost posil. Je třeba, aby doma zůstali 
jenom ti, kteří nemohou pomáhat na frontě. Frontě musí
me bez váhání obětovat všechno, musíme jí poskytnout 
veškerou pomoc. Vždyť soustředíme-li všechny síly a při-
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neseme-li všechny 
(Poth;s k.) 

.. ·,:1 

Pravda, č. 96 
a lzvěstija VCIK, č. 96 

6. května 1920

., 

oběti, jistě zvítězíme i tentokrát. 

Podle textu bulletinu 
Stenografičeskije otčoty Mos
kovskogo sověta rabočich i kra
snoarmejskich deputatov, č. 4, 
porovnaného s textem Pravdy 



TELEGRAM 

SOVĚTSKÉ SOCIALISTICKÉ 

VLÁD Ě Á Z E RB ÁJ D Ž Á N U 

Baku 

Rada lidových komisařů vítá mwobození pracujících 
mas nezávislé Ázerbájdžánské repuhlilcy a vyjadřuje ph
né přesvědčení, že nezávislá ÁzeÚ:iájdžá�ski republika 
pod vedením své sovětské vlády uhájí spolu s RSFSR 
svou svobodu a nezávislost proti zapřisáhlému nepříteli 
utlačovaných východních národů - proti imperialismu. 

Ať žije nezávislá Ázerbájdžánská sovětská republika! 
Ať žijí ázerbájdžánští dělníci a rolníci! 
Ať žije spojenectví dělníků a rolníků Ázerbájdžánu 

a Ruska! 

Napsáno 5. května 1920 
Otištěno 9. kvltna 1920 

Předseda rady lidových komisařů 
V. Uljanov (Lenin)

v listu Kommunist (Baku), č. 7 

Podle textu listu 
porovnaného s textem 
telegrafního blanketu 
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PROJEV NA ŠIROCE 

ZASTOUPENÉ 

KONFERENCI 

D Ě L N Í K Ů A R U D O A R 'M Ě J C Ů 

V ROGOŽSKO-SIMONOVSKÉM 

OBVODU 

1 3. K V Ě T N A 1 9 2 O 

NOVINOVÁ ZPRÁV A 

Sovětská republika znovu prožívá kr.ušné chvíle. Když 
se ruský proletariát zbavil Kolčaka a Děnikina, chystal se 
zaměřit všechny své duchovní i fyzické síly na obnovu 
hospodářského života své země. Mysleli jsme, že si pol
ská buržoazní vláda na žádné nové dobrodružství ne
troufne. Polští komunisté sice říkali, že jejich vláda se 
nebude rozpakovat vehnat své dělníky a rolníky do jaké
hokoli dobrodružství právě proto, že už nemá co ztratit, 
ale my si myslíme, že se polský proletariát spolu s prole
tariátem Litvy* a· Běloruska postará o vyhnání polské 
buržoazie a pánů. Ruská dělnicko-rolnická vláda dělala 
Polsku dalekosáhlé ústupky, aby tím polskému lidu doká
zala, že definitivně skoncovala s politikou carismu vůči 
malým státům. 

Za zády polské buržoazie čachrují francouzští kapitali
sté, kteří by chtěli najít v Polsku výhodné odbytiště pro 
svůj válečný materiál a odškodnit se tak za ztráty, které 
utrpěli na Kolčakovi a Děnikinovi. 

Je zajímavé, že ani jeden dohodový stát se neodvažuje 

* V listu došlo k tiskové chybě: místo »Litvy« bylo vytištěno »Lo

tyšska«. Red.
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vystoupit proti Sovětskému Rusku otevřeně, protože se 
bojí ukázat dělníkům svou pravou tvář. Pro nás je v-Jéto 
chvíli nejdůležitější přesvědčit politicky negramotné a za
ostalé občany, že jsme udělali všechno, co bylo v našich 
silách, abychom zabránili novému krveprolití, a že polští 
dělníci a rolníci nejsou našimi nepřáteli; jestliže si však 
polská buržoazie, která se spřáhla s Petljurou, válku pře
je, budeme válčit, a to bez slitování. V každé válce je ví
tězství nakonec podmíněno morálním stavem mas, které 
na bojišti prolévají svou krev. Přesvědčení o spravedlnos
ti války a vědomí, že pro blaho svých bratří je nutné obě
tovat i život, jsou pro vojáky vzpruhou a nutí je snášet 
neslýchané těžkosti. Carští generálové říkají, že naši ru
doarmějci snášejí takové nesnáze, jaké by armáda carské
ho zřízení nikdy nesnesla. To proto, že každý dělník 
a rolník povolaný do zbraně ví, zač jde bojovat, a prolévá 
svou krev uvědoměle pro vítězství spravedlnosti a socia
lismu. 

To, že masy chápou cíle a příčiny války, má nesmírný 
význam a zaručuje vítězství. 

Naše země je udolána válkou, takže chceme i za cenu 
dalekosáhlých ústupků zastavit krveprolévání a pustit se 
do mírové práce. Proto když do Ruska přijel Bullitt a na
bídl nám mír za těžkých podmínek, sovětská vláda jej po
depsala59, aby získala možnost upevnit sovětskou moc.

Nyní jsme znovu nuceni razit heslo Všechno pro vál
ku! Všechny organizace, jak odborové, tak i stranické 
musí nyní věnovat všechny své síly na pomoc hrdinné 
Rudé armádě. 

O tom, že spravedlnost je na naší straně, záhy přesvěd
číme celý svět. 

Včera přijela do Pitěru delegace anglických tradeunio
nů, z jejíchž členů sympatizuje s námi jen málokdo, ale 
jsme přesvědčeni, že po návratu domů se tito lidé stanou 
rrejlepšími agitátory pro naši věc60

• Dokonce i bývalí car
ští generálové označují polské nároky za· nespravedlivé
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a jdou nám na pomoc. »Všechno pro válku, všechno pro 
vítězství,« říkáme my - nejen ruští dělníci, ale i ruští 
rolníci. Na pněme tedy všechny své síly; abychom dosáhli 
vítězství! (Bouřlivý potlesk.) 

Kommunističeskij trud, č. 44 

14. května 1920
Podle listu 

Kommunističeskij trud 
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INDICKÉ 

R E V O L U Č N Í A S O C I A C 161 

I 

Rád slyším, že se zásady sebeurčení a osvobození utla
čovaných národů od vykořisťování zahraničními i domá
cími kapitalisty, které vyhlásila dělnicko-rolnická repu
bli½a, set�ly mezi uvědomělými Indy, hrdinně bojující-

. mi za s�ÓÚ svobodú, s tak živou ·odezvou. Pracující masy 
Ruska sledují s neochabující pozorností probouzení in
dických dělníků a rolníků. Zárukou konečného úspěchu 
je organizovanost a ukázněnost pracujících, jejich vytrva
lost a solidarita s pracujícími celého světa. Vítáme těsný 
svazek muslimů s nemuslimy. Upřímně si přejeme, aby 
se tento svazek rozšířil na všechny pracující Východu. 
Teprve tehdy, až si indický, čínský, korejský, japonský, 
perský a turecký dělník podají ruce a půjdou bok po boku 
do boje za společné osvobození, teprve tehdy bude zajiš
těno rozhodné vítězství nad vykořisťovateli! Ať žije svo
bodná Asie! 

Pravda, č. 108 

a Izvěstija VCIK, č. 108 
20. května 1920

Podle textu Pravdy 
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NÁVRH USNESENÍ 

RADY LIDOVÝCH KOMISAŘŮ 

O V Ý K U P U S U R O V I N62

U stavit komisi, která by měla za úkol do dvou týdnů:
1. Vypracovat opatření, která by zajišťovala, aby se

všechen výkup obilí a surovin soustředil v jednom resor
tu nebo aby bylo k tomuto účelu vytvořeno dostatečně 
spolehlivé a vhodné sdružení příslušných resortů. Je nut
né využít družstevního aparátu. 

2. Komise musí zejména prozkoumat možnost využití
zásobovacích orgánů v armádě a vojska vnitřní ochrany 
k zabezpečení výkupu nejrůznějších surovin, dále musí 
stanovit podmínky pro poskytování prémií, jejich kon
krétní výši a ip.nožství zboží určeného k výměně (zpravid
la pro kolektivy) a mimo jiné zvážit, zda by bylo možné 
vrátit rolníkům část odevzdaných surovin v hotových vý
robcích. 

3. Povinnost odvádět všechny přebytky surovin platí
všude, stejně jako všude závazně platí i pevné ceny. 

Napsáno 25. května 1920 
Poprvé otištěno roku 1945 
v publikaci Leninskij sborník XXXV 
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DOPIS 

A N G L I C K Ý M D Ě L N Í K Ů M63 

Soudružky a soudruzi! Především mi dovolte, abych 
vám poděkoval, že jste k nám vyslali svou delegaci, aby 
se seznámila se Sovětským Ruskem. Když mi vaše dele
gace navrhla, abych po ní poslal dopis anglickým dělní
kům a eventuálně i návrh anglické vládě, odpověděl 
jsem, že první návrh vděčně přijímám, ale k vládě se ne
mohu obracet prostřednictvím dělnické delegace, nýbrž 
přímo jménem naší vlády, prostřednictvím soudruha Či
čerina. Touto cestou jsme se obraceli k anglické vládě 
často, velmi často s naprosto oficiálním a důstojným ná
vrhem na zahájení mírového jednání. V předkládání 
těchto našich návrhů neustále pokračují všichni naši, zá
stupci, jak soudruh Litvinov, tak soudruh Krasin a všich
ni ostatní. Anglická vláda naše návrhy tvrdošíjně odmítá. 
Proto není divu, Že jsem chtěl s delegáty �nglických děl
níků mluvit výlučně jako s delegáty dělníků, a to ne jako 
představitel vlády Sovětského Ruska, nýbrž prostě jako 
komunista. 

Nijak mě neudivilo, .že řada členů vaší delegace nesdílí 
stanovisko dělnické třídy, nýbrž stanovisko buržoazie, 
třídy vykořisťovatelů, neboť ve všech kapitalistických ze
mích imperialistická válka obnažila zastaralý vřed: totiž 
přechod většiny parlamentních a tradeunionistických děl
nických vůdců na stranu buržoazie. Pod falešnou zámin
kou »obrany vlasti« hájili ve skutečnosti lupičské zájmy 
jedné ze dvou skupin světových pirátů - anglo-americ
ko-francouzské nebo německé; spolčovali se s buržoazií 
proti revolučnímu boji proletariátu; zastírali tuto zradu 
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sentimentálně maloburžoazními, reformistickými a paci
fistickými frázemi o pokojné evoluci, o ústavních meto
dách, o demokracii apod. Bylo tomu tak ve všech zemích, 
takže není divu, že se týž jev v Anglii projevil i ve složení 
vaší delegace. 

Členové vaší delegace Shaw a Guest se mě ptali 
- zřejmě udiveni a dotčeni mým prohlášením, že Anglie
přes všechny mírové návrhy a přes všechna prohlášení
své vlády pokračuje v intervenci, vede proti nám válku,
pomáhá Vrangelovi na Krymu a bělogvardějskému Pol
sku -, zda mám pro to důkazy, zda mohu uvést, kolik
vlaků s válečným materiálem poslala Anglie Polsku atd.
Odpověděl jsem, že chtějí-li nahlédnout do tajných
smluv anglické vlády, musí ji revoluční cestou svrhnout
a zmocnit se všech jejích zahraničněpolitických doku
mentů, jako jsme to udělali my v roce 191 7. Každý vzdě
laný člověk, každý, kdo se upřímně zajímá o politiku,
věděl i před naší revolucí, že car měl tajné smlouvy s lu
pičskými vládami Anglie, Francie, Ameriky, Itálie a Ja
ponska o rozdělení kořisti, o Cařihradu, Haliči, Arménii,
Sýrii, Mezopotámii apod. Jenom lháři a pokrytci (pokud
ovšem nepočítáme zcela nevědomé, zaostalé, negramotné
lidi) to mohli popírat nebo se tvářit, že o tom nevědí. Ale
bez revoluce by se nám tajné dokumenty lupičských vlád
kapitalistické třídy nikdy nebyly dostaly do rukou. Ti
vůdcové nebo zástupci anglického proletariátu - ať už
ho zastupují v parlamentě, tradeunionech, v tisku či ji
ných institucích -, kteří se tváří, jako by o existenci taj
ných smluv Anglie, Francie, Ameriky, Itálie, Japonska
a Polska o olupování jiných zemí a o dělení kořisti nic ne
věděli a kteří nevedou revoluční boj za odhalování tako
vých smluv, tím jenom znovu dokazují, že jsou věrnými
sluhy kapitalistů. My to víme už dávno a odhalujeme to
jak u nás, tak i ve všech zemích světa. Návštěva delegace
anglických dělníků v Rusku urychlí odhalení takových
vůdců i v Anglii.
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Rozmlouval jsem s vaší delegací ve středu 26. května. 
A již druhý den přišly telegramy[6], že Bonar Law přiznal 
v anglickém parlamentě vojenskou pomoc Polsku v říjnu 
»na obranu proti Rusku« (ovšem jenom na obranu a je
nom v říjnu! V Anglii jsouještě »vlivní dělničtí vůdco
vé«, kteří pomáhají kapitalistům vodit dělníky za nos!),
avšak list The New Statesman64, nejumírněnější z nej
umírněnějších maloburžoazních listů nebo časopisu,
psal[ 141] o tom, že Polsku byly dodány tanky, a to mohutnější,
než jakých se používalo ve válce proti Němcům. Kdo by
se pak nesmál těm »vůdcům« anglických dělníků, kteří se
s výrazem uražené nevinnosti ptají, jaké jsou »důkazy«
pro to, že Anglie vede válku proti Rusku a pomáhá Pol
sku a bělogvardějcům na Krymu?

Členové delegace se mě ptali, co považuji za důležitěj
ší: zda vytvoření důsledné, revoluční, komunistické stra
ny v Anglii, nebo okamžitou pomoc dělnických mas 
v Anglii, aby byl s Ruskem uzavřen mír. Odpověděl 
jsem, že je to věc názoru. Upřímní zastánci vysvobození 
dělníků z jařma kapitálu rozhodně nemohou být proti za
ložení komunistické strany, která jediná může vychová
vat dělnictvo v jiném než buržoazním, v jiném než malo
buržoazním duchu, jediná může skutečně odhalovat, ze
směšňovat, pranýřovat »vůdce«, schopné pochybovat 
o tom, že Anglie pomáhá Polsku, atd. Není třeba se obá
vat, že by v Anglii bylo příliš mnoho komunistů, neboť
tam není ani sebemenší komunistická strana. Ale setrvá
vají-li ještě někteří lidé v ideovém područí buržoazie,
mají-li stále maloburžoazní předsudky o »demokracii«
(buržoazní demokracii), pacifismu apod., pak by ovšem
takoví lidé proletariátu jenom ještě více uškodili, kdyby
si usmyslili nazývat se komunisty a připojit se k III. inter
nacionále. Takoví lidé se nezmohou na nic jiného.než na
sepisování nasládlých »rezolucí« proti intervenó, sestave
ných ze samých maloburžoazních frází. V jistém smyslu
jsou užitečné i tyto rezoluce - totiž v tom, že se staří
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»vůdcové«. (zastánci buržoazní demokracie, pokojných
metod atd. atd.) zesměšní v očích mas, odhalí se tím.dří
ve, čím více bezobsažných, k ničemu nezavazujících, žád
nými revolučními akcemi nepodepřených rezolucí vydají.
Ať každý ukáže, co dovede: komunisté ať prostřednictvím
své strany probouzejí v dělnících revoluční uvědomění
a ti, kdo podporovali »obranu vlasti« ve válce imperiali
stů za rozdělení světa, »obranu« tajné smlouvy anglic
kých kapitalistů s carem o oloupení Turecka, ti, kdo »ne
vidí«, že Anglie pomáhá Polsku a bělogvardějcům v Rus
ku, ať raději sepíší tolik »mírových rezolucí«, až to bude
k smíchu; tím rychleji je stihne. osud Kerenského, menše
viků a eserů v Rusku.

Někteří členové vaší delegace se mě s údivem ptali na 
rudý teror, na to, proč v Rusku není svoboda tisku a svo
boda shromažďování, proč pronásledujeme menševiky 
a menševické dělníky atd. Odpověděl jsem, že skutečný
mi viníky teroru jsou angličtí imperialisté a jejich »spo
jenci«, kteří rozpoutali a šíří bílý teror ve Finsku a Ma
ďarsku, v Indii a Irsku, podporovali a podporují Juděni
če, Kolčaka, Děnikina, Pilsudského a Vrangela. Náš rudý 
teror je obranou dělnické třídy proti vykořisťovatelům, je 
potlačováním odporu vykořisťovatelů, k nimž se přidáva
jí eseři, menševici a nepatrný počet menševických dělní
ků. Svoboda tisku a shromažďování je v buržoazní demo
kracii svobodou boháčů osnovat spiknutí proti pracují
cím, svobodou kapitalistů podplácet a skupovat noviny. 
Už jsem to v tisku vysvětloval tolikrát, že by mi nebylo 
nijak příjemné to znovu opakovat. 

Ale za dva dny po mé rozmluvě s vaší delegací přines
ly noviny zprávu, že po Monattově a Loriotově zatčení ve 
Francii byla v Anglii zatčena Sylvia Pankhurstová. A to je 
ta nejlepší odpověď anglické vlády na otázku, kterou se 
nekomunističtí »vůdcové« anglických dělníků, - spoutaní 
buržoazními předsudky, bojí i jen vznést, totiž otázku, 
proti které třídě je teror namířen: proti utlačovaným 
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a vykořisťovaným, nebo proti utlačovatelům a vykořisťo
vatelům? Jde o »svobodu« pro kapitalisty, aby mohli lou
pit, klamat, ohlupovat pracující, nebo o »svobodu« pracu
jících vymanit se z jařma kapitalistů, spekulantů a vla
stníků? Soudružka Sylvia Pankhurstová[ 1 ] zastupuje záj
my mnoha a mnoha set miliónů lidí, kteří jsou utlačováni 
anglickými a jinými kapitalisty, a právě za to je vystavena 
bílému teroru, za to je zbavena svobody apod. Tíž »vůd
cové« dělníků, kteří provádějí nekomunistickou politiku, 
jsou v devadesáti devíti případech ze sta zástupci buržoa
zie, její podvodné politiky, jejích předsudků. 

Na závěr vám, soudružky a soudruzi, ještě jednou dě
kuji, že jste k nám vyslali svou delegaci. To, že se delega
ce mohla seznámit se Sovětským Ruskem, přestože se 
mnozí její členové stavějí k sovětskému systému a k dik
tatuře proletariátu nepřátelsky a žijí v úplném zajetí bur
žoazních předsudků, nevyhnutelně urychlí zhroucení ka
pitalismu na celém světě. 

30. 5. 1920

Pravda, č. 130 

a Izvěstija VCIK, č. 130 
1 7. června 1920 

N. Lenin

Podle rukopisu 



ROZHOVOR 

S JAPONSKÝM ZPRAVODAJEM 

LISTU ÓSAKA AS AH I 

R. N A K A H I R O U65

Lenin, aniž čekal na naše dotazy, začal mluvit sám. Po
kud jde o rusko-japonské vztahy, vyjádřil hluboké polito
vání nad postojem Japonska, které není ochotné vyjít 
vstříc mírovým krokům dělnicko-rolnické vlády Ruska. 
»Dělnicko-rolnická vláda právě proto, že je pro mír,
uznala nárazníkový stát na Dálném východě66,« pozna
menal Lenin.

Potom přešel k dalším tématům a položil několik otá
zek po sobě: »l. Jsou statkáři v Japonsku vládnoucí tří
dou? 2. Mohou japonští rolníci svobodně vlastnit půdu? 
3. Žije japonský lid hlavně z vnitřních zdrojů své země,
nebo Japonsko dováží velké množství zboží ze zahrani
čí?«

Tím nám dal Lenin jasně na srozuměnou, že se hlubo
ce zajímá o život japonského lidu. 

Potom n.ám položil zajímavou otázku: »V jedné knize 
jsem se dočetl, že v Japonsku rodiče nebijí své děti. Je to 
pravda?« Odpověděli jsme: »Výjimky se samozřejmě mo
hou najít, ale zpravidla děti u nás nebijeme.« Lenin s vel
kým uspokojením poznamenal, že jednou ze zásad děl
nicko-rolnické vlády je také zrušení tělesných trestů pro 
děti. 

Položili jsme Leninovi několik otázek týkajících se re
voluce v Rusku a perspektiv jejího vývoje. 

Lenin stručně vyložil historii ruského revolučního 
hnutí a řekl: »Až do revoluce byly dělnická třída a rol
nictvo v Rusku vystaveny útlaku, jaký dějiny dosud 
nepoznaly. Tímto útlakem byl neustále stupňován pro-
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test lidových mas, který nakonec vedl až k revoluční
mu výbuchu. Právě to je příčinou, proč se i přes po
měrně slabou organizovanost širokých vrstev obyvatel
stva Ruska a přes nižší stupeň vzdělanosti než v jiných 
zemích přece jenom nepodařilo revoluční hnutí potla
čit. Nyní mají dělnická třída a rolnictvo v Rusku více 
než dvouleté zkušenosti z revoluce a navíc prošly 
skvělou politickou a sociální školou. Zkušenosti získa
né za tyto dva a půl roku se plně vyrovnají staletému 
vývoji.« 

Potom jsme se zeptali: »Dělnicko-rolnická republika 
zásadně odmítla vyrovnat dluhy carské vlády, avšak při 
uzavření míru s Estonskem slíbila vyplatit mu větší část
ku ve zlatě. Jak si to máme vysvětlit?« 

Lenin se zeširoka usmál a odpověděl: »Estonsko je děl
nicko-rolnickému státu příznivě nakloněno, a tak mu děl
nicko-rolnická vláda slíbila, že mu za tuto přízeň zaplatí 
zlatem.« Potom řekl: »S majetnými třídami je kříž. Jejich 
příslušníci už mají v krvi, že myslí jenom na uspokojení 
své nenasytné touhy po penězích. Vezměme například 
Ameriku. Amerika nabídla našemu dělnicko-rolnickému 
státu uzavření míru. Avšak po pozorném prostudování 
této nabídky se ukázalo, že je od a do zet vyděračská. To 
je pro nás nepřijatelné. Proto jsme takovou mírovou 
smlouvu zásadně odmítli podepsat. My přece nechceme, 
aby se na nás v zahraničí pohlíželo jako na slabý stát. 
Právem si myslíme, že čím déle budou dohodové země 
odmítat uznání dělnicko-rolnického státu a budou se po
koušet o vojenskou intervenci v Rusku, tím to bude pro 
nás nakonec výhodnější. 

Ruskému průmyslu se naskýtají dalekosáhlé perspekti
vy. Vezměme například energetiku. Dosáhne-li její roz
voj vysokého stupně, budeme moci elektrifikovat všech
na hospodářská odvětví. Tvůrčí možnosti komunismu se 
brzy velmi účinně projeví na řeš'ení všech těchto problé
mů a bude dosaženo tak obrovského pokroku, jaký bude 
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možné srovnat s pokrokem dosahovaným za celá desetile
tí.« 

Posláno telegraficky 6. června 1920 
Otištěno japonsky 13. června 1920 
v listu Ósaka Asahi, č. 13 814 
a 15. června 1920 
v listu Tókjó Asahi, č. 12 211 
anglicky 7. srpna 1920 
v časopise Soviet Russia, č. 6 
Rusky (v překladu z angličtiny) 
poprvé otištěno 16. dubna 1963 
v listu lzvěstija, č. 91 

Podle listu Ósaka Asahi 
Přeloženo z japonštiny 



ROZHOVOR 

S JAPONSKÝM ZPRAVODAJEM 

LISTŮ ÓSAKA MAINIČI 

A T Ó K] Ó N I ČIN I ČI 

K. FU SEM

Soudruh Lenin uvítal Fuseho slovy, že ho setkání s ním 
velmi těší a že přes všechno, co se v posledních letech 
mezi Ruskem a Japonskem stalo, a přesto, že některé ja
ponské kruhy stále ještě zaujímají k Sovětskému Rusku 
nesmiřitelný postoj, se na budoucí vztahy mezi oběma ze
měmi dívá optimisticky. Sovětská vláda uznala nezávis
lost nárazníkového státu, a to · doufám - řekl Lenin 
- v nejbližší době pomůže obnovit na •Dálném východě
mír.

Fuse pak přikročil k interviewu a položil Leninovi otázku: »Loni na 
podzim jste řekl, že těžkosti již máte za sebou. Cožpak už žádné těžko
sti před sebou nevidíte?« 

Myslel jsem to tak, že jsme největší těžkosti přežili; 
mnoho těžkostí nás ovšem ještě čeká! 

Fu se:  »Řekl jste, že kapitalismus potřeboval k přechodu od feuda
lismu mnoho let, a proto i socialismus bude potřebovat k přechodu od 
kapitalismu mnoho let. Řekněte, kolik času si to přibližně vyžádá?« 

Je těžké vůbec nějakou dobu určit; k svržení starého 
zřízení není třeba mnoho času, ale vytvořit nové zřízení 
v krátké době nelze. Přikročili jsme k plnění plánu elek
trifikace průmyslu a zemědělství, neboť bez elektrifikace 
není komunistické zřízení uskutečnitelné; náš plán elek
trifikace je vypracován na deset let, pokud pro to budou 
ty nejpříznivější podmínky. To je naše minimální lhůta 
pro vytvoření našeho nového zřízení. 
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Potom Lenin položil Fusemu řadu otázek týkajících se agrárních 
poměrů a třídních vztahů v Japonsku. 

Jakou úlohu hrají v Japonsku statkáři? Jaké je postave
ní bezzemků v Japonsku? Jsou tam· rolnické organizace 
atd.? Potom Lenin projevil zájem o to, na jaké úrovni je 
v Japonsku elektrifikace a školství, a také o to, jaký je 
v Japonsku vztah k dětem. Když Fuse řekl, že se v Japon
sku nakládá s dětmi lépe než na Západě, poznamenal Le
nin: To je velmi důležité, neboť i v těch takzvaných nejci
vilizovanějších evropských zemích, dokonce i ve Švýcar
sku, ještě není úplně překonán například zvyk bít děti ve 
škole. 

Potom položil Fuse soudruhu Leninovi znovu řadu otázek politic

kého rázu. 
Fuse: ,Jak si představujete dobré sousedské vztahy mezi socialis

tickými a kapitalistickými státy?« 

Naše podmínky pro soužití s kapitalistickými zeměmi 
jsou podrobně vyloženy v návrhu smlouvy, který nedáv
no americký zástupce Bullitt[139] uveřejnil ve Washingto
nu. Tyto podmínky jsou pro nás velmi nevýhodné, a pro
tože dohodové státy usoudily, že naše ochota k ústupkům 
je projevem slabosti, zahájily proti nám intervenci, v níž 
všechny tyto státy utrpěly naprostou porážku. Porazili 
jsme Kolčaka, Juděniče i Děnikina na hlavu. 

Fuse: »Kde může mít komunismus větší vyhlídky na úspěch, na 
Západě, nebo na Východě?« 

Opravdový komunismus může mít úspěch zatím jenom 
na Západě, vždyť přece Západ žije na úkor Východu; 
evropské imperialistické státy tyjí hlavně z východních 
kolonií, ale zároveň své kolonie vyzbrojují a učí, jak bojo
vat, a tím si Západ sám kopá na Východě jámu. 

Fuse: ,Jaké jsou nejbližší úkoly sovětské vlády?« 
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Za prvé porazit polské statkáře, za druhé dosáhnout 
trvalého míru a potom za třetí rozvíjet naše hospodářství. 

Posláno telegraficky 4. června 1920 
Otištěno japonsky 1 O. června 1920 
v listu Tókjó Ničiniči, č. 15 686 
Rusky poprvé otištěno roku 1924 
ve sborníku článků 
Lenin i Vostok, MoskÚa 

Podle textu sborníku 
porovnaného 
se strojopisnou kopií 
telegrafického sdělení 
K. Fuseho



KOMMUNISMUS 
ČASOPIS KOMUNISTICKÉ INTERNACIONÁLY 

PRO ZEMĚ JIHOVÝCHODNÍ EVROPY 

(NĚMECKY). 

VÍDEŇ, SEŠIT 1/2 Z 1. ÚNORA 1920 
AŽ PO S EŠ IT 1 8 Z 8. K VĚT NA 1 9 2 O 

Velmi dobrý časopis, vydávaný pod výše uvedeným ná
zvem ve Vídni, přináší mnoho nesmírně zajímavého ma
teriálu o růstu komunistického hnutí v Rakousku, Polsku 
a jiných zemích zároveň s přehledem mezinárodního 
hnutí a s články o Maďarsku a Německu, o společných 
úkolech a taktice atd. Avšak jeden nedostatek, který uho
dí do očí už při zběžném prolistování, nelze přejít. Jsou 
to nesporné příznaky oné »dětské nemoci komunismu 
- levičáctví«, jíž časopis trpí a jíž jsem věnoval malou
brožuru*, která právě vyšla v Petrohradě.

O třech příznacích této nemoci ve velmi dobrém časo
pise Kommunismus bych se chtěl stručně zmínit hned. 
V 6. čísle (1. 3. 1920) je otištěn článek soudruha G. L. 
K otázce parlamentarismu[179], který redakce[ 130] označuje 
za diskusní a od kterého se soudruh B. K., autor článku 
Praktikování parlamentního bojkotu[171] (č. 18 z 8. 5. 
1920), otevře1.1.ě distancuje (naštěstí), tj. vyslovuje s ním 
svůj nesouhlas. 

Článek G. L. je silně levičácký a velmi špatný. Marxis
mus v něm je čistě slovní; rozdíl mezi »defenzívní« 
a »ofenzívní« taktikou je vykonstruovaný; chybí konkrét
ní rozbor přesně vymezených historických situací; to nej
podstatnější (nutnost ovládnout a naučit se ovládat všech
ny oblasti práce a všechny instituce, v nichž buržoazie 
působí na masy, atd.) zůstává bez povšimnutí. 

* Viz tento svazek, s. 31-136. Red.
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Ve 14. čísle (17. 4. 1920) kritizuje soudruh B. K.

v článku Události v Německu[172] prohlášení ústředního 
výboru Komunistické strany Německa[ 155] z 21. března 
1920, které i já kritizuji ve výše uvedené brožuře[43]. Ale 
charakter naší kritiky je diametrálně rozdílný. Soudruh 
B. K. kritizuje na základě citátů z Marxe, které však platí 
i pro situaci odlišnou od nynější situace, zcela odmítá tak
tiku ÚV Komunistické strany Německa a úplně obchází 
to hlavní. Obchází to, v čem je sama podstata, v čem je 
živá duše marxismu: konkrétní rozbor konkrétní situace. 
Jestliže většina městských dělníků přešla od scheideman
novců ke kautskistům a v kautskistické (na správné revo
luční taktice »nezávislé«) straně dále přechází z jejího 
pravého křídla na levé, tj. fakticky ke komunismu, jestliže 
je tomu tak, je přípustné vyhýbat se možnosti přechod
ných, kompromisních opatření vůči takovým dělníkům? Je 
přípustné nebrat v úvahu, zamlčovat zkušenosti bolševi
ků, kteří v dubnu a květnu 191 7 prováděli v podstatě 
právě politiku kompromisu, když prohlašovali, že proza
tímní vládu (Lvova, Miljukova, Kerenského a dalších) ne
ní možné jednoduše. svrhnout, neboť za těmito lidmi stojí 
ještě dělníci v sovětech, že nejprve je třeba dosáhnout to
ho, aby většina nebo značná část těchto dělníků změnila 
své názory? 

Myslím, že to není přípustné. 
A konečně výše uvedený článek soudruha B. K. v 18. 

čísle časopisu Kommunismus zvlášť jasně, názorně a zda
řile odhaluje jeho chybu, spočívající v tom, že tento sou
druh sympatizuje s taktikou bojkotu parlamentů v součas
né Evropě. Neboť autor tím, že se od »syndikalistického 
bojkotu«, od »pasívního« bojkotu distancuje a vymýšlí si 
zvláštní »aktivní« (och, jak je to »levičácké«! ... ) bojkot, 
ukazuje s překvapující jasností, jak hluboce chybná je je
ho úvaha. 

»Aktivní bojkot znamená,« píše autor, »že se komunistická strana
nespokojuje vydáním hesla neúčasti ve volbách, ale že v zájmu bojko-
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tu vyvíjí tak širokou revoluční agitaci, jako by se voleb zúčastnila a ja
ko by její agitace a akce (práce, Činnost, aktivita, boj) byly vypočítány 
na získání co největšího počtu proletářských hlasů« (s. 552). 

To je perla. To pomůže vypořádat se s odpůrci parla
mentarismu lépe než jakákoli kritika. Vymyslit si »aktiv
ní« bojkot, »jako bychom« se účastnili voleb! Masa za
ostalých a polozaostalých dělníků a .rolníků se účastní 

1 b v, , v , b 
, . v v vv, n b v v d vo e se vsi vaznosti, ne oť Jeste ven V'. urzoazne emo-

kratické předsudky, ještě je v zajetí těchto předsudků. Ale 
my místo toho, abychom zaostalým (třebas mnohdy i »vy
soce kulturním«) maloměšťákům pomohli překonat jejich 
předsudky na základě jejich vlastních zkušeností, budeme 
se vyhýbat účasti v parlamentě, budeme se bavit vymýšle
ním taktiky bez jakékoli obyčejné, buržoazní špíny!! 

Bravo, bravo, soudruhu B. K.! Svou obhajobou anti
parlamentarismu pomůžete vypořádat se s touto hloupos
tí dříve než já svou kritikou. 

12. 6. 1920

Otištěno 14. června 1920 

v časopise Kommunističeskij 
intemacional, č. 11 

Podepsán N. Len in  

Podle rukopisu 



PROJEV 

NA DRUHÉ CELORUSKÉ 

PORADĚ ODPOVĚDNÝCH 

ORGANIZÁTORŮ 

PRÁCE NA VESNICI 

1 2. Č E R V N A 1 9 2 067

Soudružky a soudruzi, jsem velmi rád, že vás mohu po
zdravit na poradě o práci na vesnici. Dovolte mi, abych 
se nejdříve stručně zmínil o mezinárodním postavení So
větské republiky a o našich úkolech s tím spojených a po
tom řekl několik slov o tom, jaké úkoly na vesnici jsou 
nyní pro stranické pracovníky podle mého názoru zvlášť 
důležité. 

Pokud jde o mezinárodní postavení republiky, jste jistě 
dobře informováni o hlavních faktech týkajících se pol
ského útoku. V zahraničí o tom koluje neslýchané množ
ství lží díky takzvané svobodě tisku, která spočívá v tom, 
že všechny hlavní tiskové orgány v zahraničí jsou v rukou 
kapitalistů a jsou z 99 procent zaplněny články prodej
ných pisálků. Tomu se u nich říká svoboda tisku, neboť 
umožňuje rozšiřovat kdejakou lež. Například polský útok 
je zdůvodňován tak, že bolševici prý předložili Polsku 
nesplnitelné požadavky a zahájili útok, ačkoli všichni vel
mi dobře víte, že jsme byli plně srozuměni i s takovými 
hranicemi, které zabíhaly daleko na východ a které byly 
až do zahájení útoku obsazeny Poláky. Dávali jsme před
nost zachování životů našich rudoarmějců před válkou 
o Bělorusko a Litvu, které zabrali Poláci. Nejen jménem
rady lidových komisařů, ale i ve zvláštním manifestu Ce
loruského ústředního výkonného výboru sovětů68

, tedy
nejvyššího ·orgánu naší Sovětské republiky, jsme se ofi-
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ciálně obrátili k polské vládě, buržoazní a statkářské vlá
dě, nezávisle na naší výzvě k polským dělníkům a rolní
kům, aby přistoupila na mírové jednání na základě teh
dejší fronty, tj. fronty, která Litvu a Bělorusko, čili nepol
ské země, ponechávala Polákům; byli jsme přesvědčeni 
a jsme přesvědčeni i nyní, že se polským statkářům a ka
pitalistům nepodaří cizí území udržet a že mírem, byť by 
byl pro nás jakkoli nevýhodný, získáme více, ušetříme-li 
životy našich rudoarmějců, neboť každým měsícem míru 
zdesateronásobujeme své síly, kdežto každá jiná vláda 
včetně buržoazní vlády Polska se každým měsícem míru 
čím dál víc rozkládá. Přestože naše mírové návrhy šly ne
obyčejně daleko, přestože někteří velmi ukvapení revolu
cionáři, příliš radikální svými slovy, označovali naše ná
vrhy dokonce za tolstojovské, ačkoli ve skutečnosti bolše
vici svou činností snad dostatečně dokázali, že z tolsto
jovství v nás nikdo nenajde ani Špetku, považovali jsme 
za svou povinnost před takovou akcí, jako je válka, doká
zat, že jsme ochotni přistoupit na maximální ústupky, 
a zejména pak dokázat, že o posunutí hranic, kvůli nimž 
se už prolilo tolik krve, válčit nebudeme, že taková věc 
nám za to vůbec nestojí. 

Dělali jsme takové ústupky, jaké si nemůže dovolit ani 
jediná vláda. Přenechávali jsme Polsku tak velké Území, 
že by bylo užitečné porovnat je s dokumentem, který byl 
uveřejněn tuším včera a byl vypracován nejvyšším orgá
nem spojenců - Angličanů, Francouzů a dalších imperia
listů - a v němž jsou Polákům určovány východní hra
nice69. 

Tito páni kapitalisté v Anglii a Francii si myslí, že 
o hranicích rozhodují oni, ale bohudík existuje ještě ně
kdo, kdo o těchto hranicích rozhoduje bez nich: dělníci
a rolníci se již naučili vymezovat tyto hranice sami.

Tito pánové určují polské hranice, a to tak, že tyto hra
nice sahají nepoměrně dále na západ, než jak jsme je na
vrhovali my. Tento dokument, který vydali spojenci v Pa-
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říži, názorně ukazuje, že mezi nimi a Vrangelem došlo 
k ujednání. Tvrdí, že chtějí se Sovětským Ruskem žít 
v míru, tvrdí, že nepodporují ani Polsko, ani Vrangela, 
ale podle nás je to nestoudná lež, za kterou se schovávají, 
když říkají, že teď žádné zbraně nedodávají, ale přitom je 
dodávají stejně, jako je dodávali před několika měsíci. 
Dnes přišla zpráva, že jsme získali bohatou kořist - va
gón se zbrusu novýiv.;i anglickými kulomety; soudruh 
Trockij oznámil, že v fěchto dnech byly ukořistěny zbru
su nové francouzské náboje.Jaké potvrzení ještě potřebu
jeme pro důkaz, že Polsko vede válku anglickými a fran
couzskými zbraněmi, anglickými a francouzskými náboji, 
že vede válku za anglické a francouzské peníze? Jestli že 
tito pánové teď prohlašují, že o východních hranicích 
Polska bude rozhodovat Polsko samo, je to výsledek pří
mého ujednání s Vrangelem, to ví každý. Z celé situace je 
naprosto zřejmé, že polští statkáři a polská buržoazie bo
jují výlučně za podpory Angličanů a Francouzů, ale že 
nestydatě lžou, stejně jako lhali, když tvrdili, že žádného 
Bullitta[ 139] nevysílali, dokud nakonec Bullitt po návratu 
do Ameriky nepromluvil a neuveřejnil dokumenty, které 
zde shromáždil. 

Ale tito pánové, páni kapitalističtí kramáři, se nemo
hou zapřít. To je pochopitelné. Jinak než kramáři uvažo
vat nemohou, takže když naše diplomacie používá metod, 
které nemají s kramářstvím nic společného, když říkáme, 
že pro nás jsou životy našich rudoarmějců dražší než vel
ká změna hranic, pak oni, kteří uvažují čistě kramářsky, 
to samozřejmě nemohou pochopit. Když jsme Bullittovi 
před rokem navrhovali smlouvu, která byla pro ně neo
byčejně výhodná a pro nás neobyčejně nevýhodná, 
smlouvu, podle níž Děnikinovi a Kolčakovi zůstávalo 
obrovské Území, dělali jsme to v přesvědčení, že i kdyby 
byl podepsán mír, bělogvardějská vláda by se stejně ni
kdy nedokázala udržet. 

Z kramářského hlediska to nemohli pochopit jinak než 
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jako přiznání naší slabosti. >Jestliže bolševici přistupují 
na takový mír, znamená to, že jsou v posledním tažení,« 
a všechen buržoazní tisk je u vytržení, všichni diplomaté 
si mnou ruce a půjčují Kolčakovi a Děnikinovi milióny li
ber šterlinků. Nedávali jim je ovšem v e  zlatě, nýbrž ve 
zbraních za lichvářské ceny a se skálopevným přesvědče
ním, že bolševici se už absolutně nemohou vzpamatovat. 
Ale skončilo to tím, že Kolčak i Děnikin byli na hlavu po
raženi a stamilióny liber těchto kapitalistů šly k čertu. 
A nyní k nám jeden za druhým přijíždějí vlaky s prvo
třídní anglickou výstrojí; často se můžeme setkat s celými 
divizemi ruských rudoarmějců oblečených do nádher
ných anglických stejnokrojů, a v těchto dnech mi jeden 
soudruh z Kavkazu vyprávěl, že celá divize rudoarmějců 
nosí stejnokroje italských bersaliérů. Velmi lituji, že vám 
nemohu tyto ruské rudoarmějce, oblečené jako bersaliéři, 
ukázat na fotografii. Přece však musím říct, že anglická 
výstroj je k něčemu dobrá a že ruští rudoarmějci jsou 
vděčni anglickým obchodníkům, kteří je oblekli a solidně 
obsloužili, obchodníkům, které bolševici bili, bijí a ještě 
mnohokrát budou bít. (Potlesk.) 

Totéž vidíme v případě polského útoku. Je to příklad 
toho, jak chce-li bůh (pokud ovšem existuje) někoho po
trestat, zbaví ho rozumu. Není pochyb o tom, že v čele 
Dohody stojí lidé neobyčejně chytří, vynikající politiko
vé, a přece tito lidé dělají jednu hloupost za druhou. Pod
něcují popořadě jednu zemi za druhou a dávají nám tak 
možnost porážet je každou zvlášť. Vždyť kdyby se jim po
dařilo spojit se - mají přece Společnost národů a nena
jde se ani kousek země, kam by nesahala jejich vojenská 
moc -, zdálo by se, že nikdo nemůže snadněji spojit 
všechny nepřátelské síly a poslat je proti sovětské moci. 
Ale oni je spojit nemohou. Proto jdou do boje jednotlivě. 
Jenom vyhrožují, chvástají se a klamou - před půl ro
kem prohlásili, že zmobilizovali proti sovětské moci čtr
náct států a že za tolik a tolik měsíců budou v Moskvě 

174 



a v Petrohradě. Dnes jsem však dostal z Finska brožuru 
s vyprávěním, se vzpomínkami jednoho bělogvardějské
ho důstojníka, který se účastnil útoku na Petrohrad, a je
ště předtím se mi dostalo do rukou protestní prohlášení 
několika ruských členů severozápadní vlády70

, náramně 
se podobajících kadetům, v němž se mluví o tom, jak je 
angličtí generálové pozvali na své zasedání a přes tlu
močníka, někdy i plynnou ruštinou je vybízeli, aby ihned, 
přímo na místě sestavili vládu, samozřejl}lě ruskou, 
každým coulem demokratickou, něco jako Ústavodárné 
shromáždění, a jak je vybízeli, aby podepsali, co jim bu
de předloženo. A jak oni, tito ruští důstojníci, zarytí od
půrci bolševiků, jak tito »kadeti« byli pobouřeni touto 
neslýchanou opovážlivostí anglických důstojníků, kteří 
jim nařizovali, rozkazovali zupáckým tónem (a rozkazo
vat přece umí jenom Rus) sednout a podepsat, co jim bu
de předloženo, a dále vyprávějí o tom, jak se to všechno 
zhroutilo. Lituji, že nemáme možnost tyto dokumenty, ta
to přiznání bělogvardějských důstojníků, kteří se účastni
li útoku na Petrohrad, co nejvíc rozšířit. 

Proč je tomu tak? Protože jejich Společnost národů je 
společností jen na papíře, a ve skutečnosti je to smečka 
dravé zvěře, která se jenom rve a v níž jeden druhému 
ani za mák nevěří. 

Fakticky se i teď holedbají, že společně s Polskem bude 
útočit i Lotyšsko, Rumunsko a Finsko, a my na základě 
diplomatických jednání zcela jasně vidíme, že státy, které 
s námi vedly mírová jednání, změnily po zahájení polské
ho útoku tón a vyrukovaly s mnohdy neslýchaně drzými 
požadavky. Uvažují čistě jako spekulanti - ostatně od 
kramáře se nic jiného očekávat ani nedá. Když usoudil, 
že teď jsou příznivé vyhlídky vyřídit si se Sovětským 
Ruskem účty, už začíná chodit s nosem nahoru. Ale ať! 
Viděli jsme to u jiných, významnějších států a žádnou po
zornost jsme tomu nevěnovali, protože jsme se přesvědči
li, že všechny hrozby Finska, Rumunska, Lotyšska i všech 
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dalších buržoazních států plně závislých na Dohodě, že 
tyto hrozby splasknou jako bublina. Polsko uzavřelo 
smlouvu jenom s Petljurou, generálem bez vojska; tato 
smlouva však vyvolala mezi ukrajinským obyvatelstvem 
ještě větší rozhořčení, ještě houfnější přechod celé řady 
poloburžoazních živlů na stranu Sovětského Ruska, 
a proto všechno opět dopadlo tak, že místo společného 
útoku zůstalo jenom při roztříštěných akcích samotného 
Polska. A teď už vidíme, že ačkoli našim vojskům z po
chopitelných důvodů zabral spoustu času přesun, protože 
stála dál od hranic než Poláci, a potřebovali jsme víc ča
su, abychom naše vojska přisunuli, zahájila naše vojska 
útok a v těchto dnech přišlo hlášení, že naše jezdectvo 
dobylo Žitomir; poslední cestu spojující Kyjev s polskou 
frontou už naše vojska přeťala od jihu i od severu, takže 
Kyjev je tedy pro Poláky beznadějně ztracený; zároveň 
jsme se dověděli, že Skulski odstoupil, že polská vláda už 
kolísá, ztrácí hlavu a prohlašuje, že nám předloží nové míro
vé podmínky. Račte, páni statkáři a kapitalisté, my se prostu
dování polských mírových podmínek nikdy nezřekneme. 
Ale vidíme, že polská vláda vede válku proti vůli své vlastní 
buržoazie, že polská národní demokracie71

, obdoba našich 
kadetů a okťabristů - tedy nejzavilejší kontrarevoluční 
statkáři a buržoazie - jsou proti válce, protože vědí, že 
v takové válce se zvítězit nedá a že válku vedou polští do
brodruzi, eseři, strana polských socialistů 72, tedy lidé, mezi 
nimiž ve vrchovaté míře pozorujeme to, co pozorujeme 
u eserů, totiž revoluční fráze, vychloubačství, patriotismus,
šovinismus, pozérství a nabubřelé fanfarónství. Tyto pány
my známe. Když zašli ve válce příliš daleko, když teď začí
nají dělat ve své vládě přesuny a říkají, že nám navrhují mí
rové jednání, odpovíme jim:Jen račte, pánové, zkuste to.
Ale my spoléhámejenom na polské dělníky a na polské rol
níky; my budeme také mluvit o míru, ale ne s vámi, polští
statkáři a polští buržoové, nýbrž s polskými dělníky a rolní
ky, a uvidíme, co z tohoto jednání vzejde.
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Soudružky a soudruzi, přes všechny úspěchy, kterých 
dosahujeme na polské frontě, nynější situace přece jenom 

vyžaduje, abychom napnuli všechny síly. To nejnebez
pečnější ve válce, která začíná za takových okolností jako 
nynější válka s Polskem, to nejnebezpečnější-je podcenit 
nepřítele a upokojit se tím, že jsme silnější.Je to skutečně 
to nejnebezpečnější, co nás může ve válce přivést k po
rážce; je to ten nejhorší rys ruské povahy, který se proje
vuje slabostí a ochablostí. Důležité je nejen začít, ale je 
třeba i vydržet a vytrvat, ale to my Rusové neumíme. Při
tom pouze vytrvalým cvikem a ukázněným proletářským 
bojem proti jakémukoli kolísání a váhání, jenom takovou 
vytrvalostí je možné přivést pracující Ruska k tomu, aby 
se tohoto ošklivého návyku zbavili. 

Bili jsme Kolčaka, Děnikina ajuděniče, a pořádně, ale 
nedokázali jsme boj dotáhnout tak daleko, abychom 
Vrangela vyhnali z Krymu. Říkali jsme si: »No, teď už 
jsme silnější!«, a proto celá ta řada projevů neukázněnos
ti a nedbalosti, a Vrangelovi zatím v téže době pomáhá 
Anglie, jenže prostřednictvím obchodníků, takže se to ne
dá dokázat. V posledních dnech vylodil Vrangel svá voj
ska a obsadil Melitopol. Podle posledních zpráv jsme mu 
ho sice vyrvali zpátky, ale předtím jsme ho ztratili tím 
nejostudnějším způsobem právě proto, že jsme byli silní. 
Protože Juděnič, Kolčak a Děnikin byli rozdrceni, začíná 
Rus projevovat svou povahu:jde si odpočinout, takže vě
cem je ponechán volný průběh; pro tuto svou nedbalost 
žene potom desetitisíce svých soudruhů do záhuby. Právě 
tohle je rys ruské povahy: ačkoli není ani jedna věc ještě 
dovedena do konce, náš člověk přece jenom, není-li ze 
všech sil pobízen, začíná hned polevovat v kázni. Proti 
tomuto rysu je třeba co nejnelítostněji bojovat, neboť při
náší zkázu desetitisícům nejlepších rudoarmějců a rolní
ků a prodlužuje všechna muka hladu. Proto pokud jde 
o válku, která nám byla vnucena, a přestože jsme silnější
než Poláci, musí naším heslem být - potlačovat jakouko-
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li nekázeň. Když už se válka stala nevyhnutelnou, je tře
ba věnovat všechno válečnému úsilí a sebemenší nekázeň 
a nedostatek energie trestat podle zákonů válečné doby. 
Válka je válka, a tak ať se nikdo v zázemí nebo při jaké
koli mírové práci neopovažuje této povinnosti vyhnout. 

Je nutné razit heslo Všechno pro válku!Jinak si s pol
skou šlechtou a buržoazií neporadíme; aby válka skonči
la, je třeba dát definitivní ponaučení poslednímu ze sou
sedních států, který si ještě troufá s námi zahrávat. Musí
me jim dát takovou lekci, aby se vícekrát ani jejich děti, 
vnuci a pravnuci ničeho podobného neopovážili (po -
t lesk), a proto je, soudružky a soudruzi, první povinno
stí pracovníků na vesnici, propagandistů i agitátorů, ja
kož i soudruhů, kteří teď pracují na kterémkoli úseku 
mírové práce - tedy na každé schůzi, shromáždění 
a pracovní poradě, ve všech skupinách každé stranické 
instituce, ve všech orgánech sovětské moci - pamatovat 
především na to a stůj co stůj uskutečňovat heslo Všech
no pro válku! 

Dokud válka neskončí úplným vítězstvím, musíme se 
vyvarovat všech chyb a hloupostí, kterých jsme se dopou
štěli celá léta. Nevím, kolik hloupostí musí Rus udělat, 
aby se jim odnaučil. Už jednou jsme považovali válku za 
skončenou, ačkoli jsme nepřítele nedobili a nechali jsme 
Vrangela na Krymu. Opakuji, že heslo Všechno pro vál
ku! se musí na každé poradě a zasedání, v každém orgánu 
stát prvním, hlavním bodem pořadu jednání. 

Udělali jsme všechno, přinesli jsme všechny oběti, aby 
válka skončila? Vždyť jde o to zachránit životy desetitisí
ců nejlepších soudruhů, kteří hynou na frontě v první li
nii, zachránit zemi před hladem, který nám hrozí jenom 
proto, že nedokážeme dovést válku až do konce, ale my ji 
můžeme a musíme dovést do konce, a to rychle. K tomu 
je nezbytně nutné, aby byla s nemilosrdnou přísností za
vedena kázeň a podřízenost. Sebemenší shovívavost, se
bemenší ochablost, která se projeví zde, v zázemí, v ja-
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kékoli mírové práci, znamená ztrátu tisíců životů tam 
a hlad zde. 

Proto je třeba stavět se k takovým chybám s nemilo
srdnou přísností. To je první a nejdůležitější ponaučení, 
které vyplývá z celé občanské války Sovětského Ruska; to 
je první a nejdůležitější ponaučení, které si musí stůj co 
stůj zapamatovat každý stranický pracovník, zejména 
je-li jeho úkolem agitace a propaganda; musí vědět, že 
bude špatným komunistou a zrádcem sovětské moci, ne
bude-li uskutečňovat toto heslo s neochvějnou rozhodno
stí a neúprosnou nesmlouvavostí k sebemenším chybám. 

Jenom za takového předpokladu máme záruku, že brzy 
zvítězíme, že se zachráníme před hladem. Od soudruhů, 
kteří přijíždějí ze vzdálených míst, dostáváme zprávy 

o tom, co se děje v okrajových oblastech. Mluvil jsem se
soudruhy, kteří přijeli ze Sibiře, a se soudruhy Lunačar
ským a Rykovem, kteří se vrátili z Ukrajiny a ze Severní
ho Kavkazu. Mluví o bohatství tohoto kraje s bezmez
ným údivem. Na Ukrajině krmí pšenicí prasata, na Se
verním Kavkaze ženy při prodeji mléka vyplachují nádo
by mlékem. Ze Sibiře přijíždějí vlaky s vlnou, kůží a ji
ným bohatstvím; na Sibiři leží desetitisíce pudů* soli,
zatímco u nás ztrácí rolnictvo poslední síly a odmítá dá
vat obilí za papírové peníze, protože si myslí, že papírem
se hospodářství nedá obnovit, a zde, v Moskvě, můžete
potkat dělníky, kteří padají u stroje hladem. Hlavní pře
kážkou, proč nemůžeme dělníky lépe nasytit, aby obnovi

li své podlomené zdraví, hlavní překážkou je pokračování
ve válce. Za to, co jsme zaspali na Krymu, bude několik
desítek tisíc lidí dalšího půl roku trpět podvýživou. Je to
mu tak proto, že nejsme dost organizovaní a ukáznění.
Tady lidé hynou hladem, zatímco na Ukrajině, na Sever
ním Kavkaze a na Sibiři máme nevídané bohatství, které
může nasytit hladovějící dělníky a obnovit průmysl.

* Pud - 16,38 kg. Čes. red.
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K obnovení hospodářství je třeba kázně. Diktatura 
proletariátu musí spočívat především v tom, aby-vyspělá, 
nejuvědomělejší a nejukázněnější část městských a prů
myslových dělníků, kteří hladovějí nejvíce, kteří za tyto 
dva roky podstoupili neslýchané oběti, aby vychovali, 
vyškolili a naučili kázni všechen ostatní proletariát, často 
neuvědomělý, všechny pracující a rolnictvo. Tady musí 
všechna sentimentalita, všechno to žvanění o demokracii 
jít stranou. Přenechme toto žvanění pánům eserům 
a menševikům, ti se o demokracii narozprávěli s Kolča
kem, Děnikinem ajuděničem ažaž. Ať táhnou k Vrange
lovi, ten je doučí. A jestliže se někdo nedoučil, je třeba 
ho doučit. 

Trváme na tom, že ti dělníci, kteří na sebe vzali bře
meno všech obtíží; kteří vykoupili klid a pevnost sovětské 
moci za cenu nejneuvěřitelnějších obětí, musí sebe samy 
považovat za přední oddíl, který uvědomováním a zavá
děním kázně pozvedne ostatní pracující, neboť víme, že 
kapitalismus jako dědictví zanechal pracujícího ve stavu 
naprosté otupělosti a naprosté nevědomosti, pracujícího, 
který nechápe, že je možné pracovat nejen pod karabá
čem kapitálu, ale i pod vedením organizovaného dělníka. 
Tento pracující je ale schopen uvěřit, jestliže mu to 
všechno ukážeme v praxi. Z knížek se tomu nenaučí. Mů
že se naučit, když mu to všechno ukážeme v praxi. Bude 
muset pracovat pod vedením uvědomělého dělníka, nebo 
jít pod Kolčaka, pod Vrangela atd. Proto je stůj co stůj 
nutná co nejpřísnější kázeň a uvědomělé plnění toho, co 
přikazuje předvoj proletariátu, k čemu se dopracoval svý
mi těžce získanými zkušenostmi. Budeme-li provádět 
všechna opatření nezbytná pro dosažení našeho cíle, bu
deme mít záruku, že se nám podaří vybřednout z hospo
dářského rozvratu a dezorganizace, které vyvolala impe
rialistická válka. Od 1. srpna 191 7 bylo vykoupeno 30 
miliónů a od srpna 1918 11 O miliónů pudů obilí. To do
kazuje, že jsme se začali dostávat z obtíží. Od 1. srpna 
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1919 do dnešního dne je to více než 150 miliónů. To do
kazuje, že se dostáváme z obtíží. Přitom ještě nemáme 
jaksepatří v rukou Ukrajinu, Severní Kavkaz a Sibiř; až 
je budeme mít, zajistíme dělníkovi doopravdy a poctivě 
dva funty* chleba na den. 

Chtěl bych se ještě, soudružky a soudruzi, zastavit 
u otázky, která má význam pro vás, stranické pracovníky
na vesnici, s nimiž jsem se stačil aspoň trochu seznámit
ze stranických dokumentů. Chci vám říct, že těžiště vaší
práce bude především v práci instruktivní, stranické, agi
tační a propagandistické. Jeden z hlavních nedostatků té
to práce spočívá v tom, že neumíme řešit věci z hlediska
zájmů státu, že mezi našimi soudruhy, i těmi, kteří tuto
práci řídí, je příliš silný návyk na někdejší ilegalitu, kdy
jsme buď zde, nebo v cizině sedávali v malých kroužcích
a dokonce jsme neměli ani nejmenší představu nebo tuše
ní, jak k takové práci z hlediska zájmů státu přistoupit.
Teď už to však musíte vědět a pamatovat, že naším úko
lem je vést milióny. Každý představitel státní moci, který
přichází na vesnici, ať už jako delegát, nebo jako zmocně
nec ústředního výboru, musí mít na paměti, že máme
obrovitý státní aparát, který dosud pracuje špatně, proto
že jej nedovedeme, nemůžeme správně využívat. Máme
na vesnicích statisíce učitelů, kteří jsou zakřiknuti, zastra
šeni kulaky nebo napolo ubiti starou carskou byrokracií,
kteří nemohou, nejsou s to pochopit zásady sovětské mo
ci. Máme obrovský vojenský aparát. Bez vojenských ko
misařů bychom neměli Rudou armádu.

Máme také aparát všeobecné vojenské přípravy
73

, kte
rý musí souběžně s prací vojenskou vyvíjet kulturně osvě
tovou činnost, musí zvyšovat uvědomění rolnictva. 

Tento státní aparát je velmi špatný, nejsou v něm lidé 
skutečně oddaní, přesvědčení, opravdoví komunisté, tak
že vy, kteří pojedete na vesnici jako komunisté, nesmíte 

* Funt - 409,5 g. Čes. red.
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pracovat odtrženě od tohoto aparátu, nýbrž naopak, mu
síte s ním pracovat v těsném sepětí. Každý stranický agi
tátor, který přichází na vesnici, musí být zároveň i škol
ním inspektorem, nikoli však inspektorem ve starém smy
slu slova, nikoli inspektorem, který by zasahoval do zále
žitostí školství - to by bylo nepřípustné, ale musí být 
takovým inspektorem, který by dokázal svou práci sklou
bit s prací lidového komisariátu školství a osvěty, s prací 
aparátu všeobecné vojenské přípravy, s prací vojenského 
komisaře, inspektorem, který by se sám považoval za 
představitele státní moci, za představitele strany, jež vede 
Rusko. Nesmí na vesnici vystupovat jenom jako propa
gandista, jenom jako učitel, ale zároveň musí hledět, aby 
ti učitelé, kteří neslyšeli živé slovo, nebo ty desítky 
a stovky vojenských komisařů, aby se ti všichni podíleli 
na práci tohoto stranického agitátora. Každý učitel je po
vinen mít agitační brožurky; je povinen tyto brožurky ne
jen mít, ale i předčítat z nich rolníkům. Nebude-li to 
dělat, musí vědět, že ztratí své místo. Stejně tak musí mít 
tyto brožurky vojenští komisaři a musí z nich předčítat 
rolníkům. 

Orgány sovětské moci mají k dispozici statisíce zaměst
nanců, kteří jsou buďto buržoové, nebo napůl buržoové, 
nebo jsou tak zaostalí, že v naši sovětskou moc vůbec ne
věří, anebo jsou od této moci tak vzdáleni, že pro ně se 
nachází tam kdesi v Moskvě, kdežto v jejich blízkosti je 
kulacký rolník, který má obilí, nechává si je pro sebe, jim 
je nedává a oni hladovějí. 

Tady má stranický pracovník dvojí úkol. Musí mít na 
paměti, že je nejen hlasatelem slova, že musí nejen po
máhat nejzaostalejším vrstvám obyvatelstva - to je jeho 
hlavní úkol, jinak by nebyl stranickým pracovníkem, ji
nak by se nemohl nazývat komunistou, ale že kromě toho 
musí vystupovat jako představitel sovětské moci, musí 
navázat spojení s učitelstvem, musí práci lidového komi
sariátu školství a osvěty skloubit se svou prací. Nesmí být 
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inspektorem, který provádí kontrolu a revizi, nýbrž musí 
být představitelem vládní strany, jež nyní prostřednic
tvím části proletariátu vede celé Rusko, a jako takový 
nesmí zapomínat, že jeho práce je prací instruktivní, že 
musí pro svou práci získávat a naučit jí všechny učitele 
a vojenské komisaře, aby mohli vykonávat stejnou práci 
jako on sám. Oni tuto práci neznají, vy je musíte do ní 
zasvětit. Jsou nyní vůči sytému rolníkovi bezbranní. Mu
síte jim pomoci, aby se z této závislosti vymanili. Musíte 
si dobře zapamatovat, že nejste jenom propagandisty 
a agitátory, ale že jste představiteli státní moci a že ne
smíte nynější aparát rozbíjet, zasahovat do jeho organiza
ce a komplikovat ji, ale musíte pracovat tak, aby každý 
zdatný instruktor, propagandista a agitátor, i kdyby pra
coval na vesnici jenom krátce, nezanechal po sobě u těch 
rolníků komunistů, jejichž obzor rozšířil, stopu jenom ve 
formě tiskovin, ale aby po něm vždy zůstala stopa ve vě
domí těch pracovníků, jejichž činnost kontrolujete a řídí
te, jimž dáváte úkoly. Musíte požadovat, aby každý učitel 
a vojenský komisař pracoval vždy a všude v duchu zásad 
sovětské moci, by věděl, že je to jeho povinnost, a aby si 
uvědomil, že nebude-li ji plnit, nebude moci zůstat na 
svém místě, aby všichni věděli a cítili, že každý agitátor 
je zplnomocněným představitelem sovětské moci. 

Budete-li to dělat takto, budete-li správně využívat 
svých sil, zdesateronásobíte je, takže každá stovka agitá
torů pak zanechá po sobě stopu v podobě organizačního 
aparátu, který už existuje, ale který pracuje dosud nedo
konale a neuspokojivě. 

Přeji vám tedy na tomto poli, stejně jako i v ostatní 
práci úspěch. (Dlouhotrvající  pot lesk.) 

Pravda, č. 127 a 128 
13. a 15. června 1920

Podle textu brožury Reč V. I. Le

nina na 2-om Vserossijskom sove
ščanii otvetstvennych organizato
rov po rabotě v děrevně, Moskva 
1920, porovnaného s textem Pravdy 



USNESENÍ 

O POTRESTÁNÍ 

SPRÁVCE SANATORIA GORKI 

E. ]. VEVERA

Z protokolu soudruhů Běleňkého, Ivanyčova a Gabali
na bylo zjištěno, že na příkaz správce sanatoria soudruha 
Vevera byl 14. června 1920 v parku sanatoria poražen 
úplně zdravý smrk. 

Nařizuji, aby soudruh Vever, správce sanatoria při 
státním statku v Gorkách, byl za toto poškozování státní
ho majetku 

na dobu jednoho měsíce uvězněn. 
Rozsudek vykoná výkonný výbor újezdního sovětu 

v Podolsku, přičemž 
(1) bude-li zjištěno, že soudruh Vever nebyl předtím

trestán, měl by být propuštěn po týdenním vězení pod
míněně s výstrahou, že v případě opětovného nedovole
ného kácení v parku, v alejích a v lese nebo jiného poško
zování státního majetku si bude muset kromě nového 
trestu nejen odpykat tři týdny vězení, ale bude i zbaven 
funkce. 

(2) Nástup výkonu trestu určí výkonný výbor újezdní
ho sovětu po dohodě s újezdním zemědělským oddělením 
nebo správou sovchozů tak, aby zemědělské práce a ho
spodářství neutrpěly nejmenší újmu. 

Ukládám soudruhu Běleňkému, aby toto rozhodnutí 
sdělil soudruhu Veverovi a jeho spolupracovníkům 
a dal si od nich potvrdit, že jim to bylo oznámeno; zá
roveň musí být upozorněni, že za další takový přestu
pek stihne trest nejen správce, ale i všechny zaměstnan
ce a dělníky. 

Výkonnému výboru újezdního sovětu ukládám, aby mi 
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podal zprávu, na kdy stanovil nástup trestu a kdy byl 
trest odpykán. 

14.6.1920 

Poproé otištěno roku 1945 

Předseda Rady práce a obrany 
V. Uljanov (Lenin)

Podle rukopisu 
v publikaci Leninskij sborník XXXV 



PROJEV 

NA ZASEDÁNÍ EXEKUTIVY 

KOMUNISTICKÉ 

INTERNACIONÁLY 

1 9. Č E R V N A 1 9 2 O 

NOVINOVÁ ZPRÁVA 

Soudruh Lenin formuloval otázku takto: Co znamená 
uznávat diktaturu proletariátu de facto? Znamená to den
ně v propagandě, agitaci a veřejných projevech připravo
vat proletariát k dobytí moci, k potlačení vykořisťovatelů, 
k potlačení všech nepřátel proletariátu. Soudruh Lenin 
na základě mnoha dokumentů a novinových zpráv pou
kázal na to, že mezi III. internacionálou a veškerou poli
tikou francouzské strany74 leží hluboká propast. Odhalil 
také úplnou prohnilost turatiovského křídla italské stra
ny, které brání celé straně zaujmout naprosto správný 
postoj. 

Pravda, č. 133 
20. června 1920

a Izvěstija VCIK, č. 134
22. června 1920

Podle textu Pravdy 
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NÁVRH USNESENÍ 

P O L I T I C K É H O B Y R A Ú V K S R (b) 

O Ú K O L E C H K S R(b) 

V T U R K E S T Á N U75

Teze i návrh se jako celek v základě schvalují, jenom 
oboje pozměnit v tom smyslu, 

(1) aby Rusové a přistěhovalci měli, pokud jde
o držbu půdy, stejná práva jako místní obyvatelé;

(2) aby byli ruští kulaci co nejrázněji zneškodněni, vy
stěhováni a podřízeni kontrole; 

(3) nedovolit turkestánské komisi76 měnit dekrety bez
souhlasu Turkestánského ústředního výkonného výboru 
sovětů a turkestánské rady lidových komisařů ani bez 
souhlasu ústředí; 

( 4) důkladně promyslet, připravit a uskutečnit - po
stupně, ale nesmlouvavě - předání moci místním sově

tům pracujících pod kontrolou spolehlivých komunistů; 
(5) o rozdělení republiky na tři části nedělat žádná

předběžná rozhodnutí; 
(6) jako všeobecný úkol stanovit svržení feudalismu,

ale ne komunismus. 

Napsáno 22. června 1920 
Poprvé otištěno roku 1959 
v publikaci Leninskij sbomik XXXVI 

187 

Podle rukopisu 



TELEFONICKÁ DEPEŠE 

PŘEDSEDNICTV U 

CELORUSKÉ PORADY 

O ZÁSOBOVÁNÍ 

1. Č E RVE N C E 1 9 2 077 

Velmi rád bych, soudružky a soudruzi, přišel na vaše 
zasedání a promluvil o nejdůležitějších otázkách zásobo
vání, které jsou na programu vaší porady. Ale nemohu 
bohužel svůj úmysl realizovat, a tak jsem nucen spokojit 
se jenom s tímto kratičkým telefonickým poselstvím. Po
važuji za nutné oznámit vám, soudružky a soudruzi, že 
úspěšné výsledky vaší práce, která je neobyčejně obtížná 
a odpovědná, podnítily nedávno radu l idových komisařů 
k tomu, aby schválila usnesení vyjadřující uspokojení nad 
úspěchy zásobovacích orgánů ve výkupu. Není nejmen
ších pochyb o tom, že se zásobovací orgány za uplynulé 
více než dva roky organizačně upevnily a zesílily. Za to 
do značné míry vděčíme vašemu úsilí. 

Avšak s dosaženými výsledky se samozřejmě nesmíme 
spokojit. Fronta hladu, která je po frontě vojenské nejdů
ležitější, vás staví před celou řadu nových úkolů, bez je
jichž splnění není možné ani dále upevňovat dělnicko
-rolnickou moc, ani zvládnout naléhavé, palčivé úkoly ho
spodářské výstavby. 

Doufám také, že pokud jde o hospodářskou výstavbu, 
pomůžete vytvořit správný vztah k družstevnictví, jak to 
ukládá usnesení sjezdu strany78

, aby byl úspěšně vyřešen 
složitý, ale prospěšný úkol přeměny maloburžoazního 
družstevnictví v družstevnictví socialistické. 

Úspěchy, kterých jste již v zásobování dosáhli, vás za
vazují ještě více než dosud, abyste nové úkoly zvládli děj 
se co děj, a tak se přiblížili k faktickému vyřešení problé-
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mů zásobování, neboť komu je mnoho dáno, od toho je 
i mnoho požadováno, a vy jste svou prací dokázali, že 
vám toho bylo dáno už hodně. Dovolte mi tedy, abych 
vám popřál úspěch v řešení otázek, které máte na progra
mu své porady, a také ve vaší každodenní práci, k níž, jak 
jsem přesvědčen, přistoupíte po skončení porady na 
svých pracovištích s desateronásobnou energií. 

Napsáno 30. června 1920 
Otištěno 2. července 1920 
v Pravdě, Č: 143 

Podle textu Pravdy 



NA POMOC RANĚNÉMU 

RUDOARMĚJCI! 

S nesmírnou námahou a bolestně pomalu se nám díky
hrdinství dělníků a všech pracujících přece jenom daří 
pozvedat a obnovovat hospodářství rozvrácené carem 
a kapitalisty. Nakonec jsme přece jenom popošli o kousek 
dál. Ale veškeré naše těžkosti a strasti nejsou nic ve srov
nání s tím, co musí vytrpět raněný rudoarmějec, proléva
jící krev, aby ubránil dělnickou a rolnickou moc před 
polskými pány a kapitalisty, které popichují kapitalisté 
Anglie, Francie a Ameriky. 

Ať každý v zázemí pamatuje na svou povinnost - po
máhat ze všech sil raněnému rudoarmějci! 

2.7.1920 

Faksimile rukopisu otištěno 
5. července 1920 v časopise
Raněnyj krasnoannejec, č. 1
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ODPOVĚĎ NA DOPIS 

SPOJENÉHO PŘÍPRAVNÉHO 

VÝBORU PRO USTAVENÍ 

KOMUNISTICKÉ STRANY 

V E L K É B R I T Á N I E79 

Dne 20. června jsem dostal od Spojeného přípravného 
výboru pro ustavení Komunistické strany Velké Británie 
Uoint Provisional Committee for the Communist Party of 
Britain) dopis, a tak spěchám, abych mu na jeho prosbu 
odpověděl, že plně sympatizuji s jeho plánem na okamži
té založení jednotné komunistické strany v Anglii. Takti
ku soudružky Sylvie Pankhurstové a Dělnické socialistic
ké federace (WSF), kteří se vyhýbají sjednocení BSP, 
SLP* a dalších stran v jednotnou komunistickou stranu, 
považuji za nesprávnou. Já osobně jsem zejména pro 
účast v parlamentě a pro připojení k Labouristické straně 
pod podmínkou, že bude zachována úplná svoboda a sa
mostatnost komunistické práce, a budu tuto taktiku hájit 
na II. kongresu III. internacionály 15. července 1920 
v Moskvě. Podle mého názoru by bylo nejlepší rychle za
ložit jednotnou komunistickou stranu v duchu všech 
usnesení III. internacionály a dosáhnout co největšího 
sblížení této strany s Průmyslovými dělníky světa (IWW) 
a s výbory továrních důvěrníků (Shop Stewards' Commit
tees)80, aby s nimi mohla v nejbližší budoucnosti úplně 
splynout. 

�.7. 1920 N. Lenin

* British Socialist Party, Socialist Labour Party. Čes. red. 
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Otištěno anglicky 22. července 1920 
v listu The Gall, č. 224 
Rusky poprvé otištěno roku 1950 
Sočiněnija V. I. Lenina 

sv. 31, 4. vyd. 

Podle rukopisu 



PROJEV NASHROMÁŽDĚNÍ 

PŘI KLADENÍ 

ZÁKLADNÍHO KAMENE 

K P O M N Í K U K. L I E B K N E C H T A 

A R. LUXEMBURGOVÉ 

V PETROHRADĚ 

1 9. Č E R V E N C E 1 9 2 081 

NOVINOVÁ ZPRÁVA 

Soudružky a soudruzi, komunističtí vůdcové přinášejí ve 
všech zemích nezměrné oběti, tisíce jich hynou ve Fin
sku, v Maďarsku a v jiných zemích. Avšak žádné proná
sledování nezastaví růst komunismu a hrdinství takových 
bojovníků, jako byli Karl Liebknecht a Rosa Luxembur
gová, nás naplňuje optimismem a dává nám víru v úplné 
vítězství komunismu. (Projev soudruha L e nina byl  
provázen hromovým voláním »hurá«. Zpívala s e  
Internacionála.) 

Petrogradskaja pravda, č. 159 
21. července 1920

193 

Podle listu 
Petrogradskaja pravda 





TEZE 

K II. K O N G R E S U 

KOMUNISTICKÉ 

INTERNACIONÁLY 



Napsáno v červnu-červenci 1920 

Otištěno: Předběžný náčrt tezí o národnostní a 

koloniální otázce - 14. července 1920 

v časopisu Kommunističeskij internacional, č. 11; 

Předběžný náčrt tezí o agrární otázce, 

Teze o hlavních úkolech II. kongresu Komunistické internacionály 

a Podmínky pro přijetí do Komunistické 

internacionály - 20. července 1920 

v časopisu Kommunističeskij internacional, č. 12; 

Dvacátý bod podmínek pro přijetí 

do Komunistické internacionály - 28. září 1920 v časopisu 

Kommunističeskij internacional, č. 13; 

dopis Exekutivě Komunistické internacionály 

poprvé otištěn roku 1942 

v publikaci Leninskij sborník XXXIV 

Předběžný náčrt tezí o národnostní a koloniální otázce 

ot,ištěn podle rukopisu porovnaného s kartáčovým obtahem, 

v němž Lenin provedl korektury; 

Předběžný náčrt tezí o agrární otázce - podle rukopisu; 

Teze o hlavních úkolech II. kongresu 

Komunistické internacionály a Podmínky pro přijetí 

do Komunistické internacionály - podle časopisu 

Kommunističeskij internacional; dopis Exekutivě 

Komunistické internacionály podle rukopisu 



1 
PŘEDBĚŽNÝ NÁČRT TEZÍ 

O NÁRODNOSTNÍ 

A KOLONIÁLNÍ OTÁZCE 

(PRO li. KONGRES 
KOMUNISTICKÉ INTERNACIONÁLY) 

Předkládám soudruhům k posouzení níže uvedený ná
vrh tezí o koloniální a národnostní otázce pro II. kongres 
Komunistické internacionály a prosím všechny soudruhy, 
zejména ty, kteří mají konkrétní znalosti o některé z těch
to velmi složitých otázek, aby se v co nejstručnější
(nanejvýš 2-3 stránky) formě vyslovili, navrhli 
opravu, doplnění nebo konkrétní vysvětlení82 zejména 
k těmto otázkám: 

Rakouské zkušenosti. 
Polsko-židovské a ukrajinské zkušenosti. 
Alsasko-Lotrinsko a Belgie. 
Irsko. 
Dánsko-německé vztahy. Italsko-francouzské 

a italsko-slovanské vztahy. 
Balkánské zkušenosti. 
Východní národy. 
Boj proti panislámismu. 
Poměry na Kavkaze. 
Baškirská a Tatarská republika. 
Kirgizie. 
Turkestán, jeho zkušenosti. 
Černoši v Americe. 
Kolonie. 
Čína-Korea-Japonsko. 

5. 6. 1920 N. Lenin
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1. Buržoazní demokracie, jak to vyplývá ze samé její
podstaty, se vyznačuje tím, že rovnost vůbec, tedy i rov
nost mezi národy, chápe abstraktně nebo formálně. Pod 
rouškou všeobecné rovnosti lidí vyhlašuje formální nebo 
prá,vní rovnost mezi vlastníkem a proletářem, mezi vyko
řisťovatelem a vykořisťovaným, čímž nehorázně klame 
utlačované třídy. Myšlenku rovnosti, myšlenku, která je 
sama odrazem vztahů zboŽ!!Í výroby, přeměňuje buržoa-

. zie pod záminkou údajné absolutní rovnosti lidí v nástroj 
boje proti odstranění tříd. Požadavek rovnosti má však 
skutečný smysl jedině tehdy, je-li požadováno odstranění 
tříd. 

2. Komunistická strana jako uvědomělá představitelka
boje proletariátu za svržení jařma buržoazie musí v sou
ladu se svým základním úkolem, jímž je boj proti bur
žoazní demokracii a odhalování její lživosti a pokrytectví, 
klást i v národnostní otázce hlavní důraz nikoli na abstrakt
ní a formální principy, nýbrž za prvé na přesné zjištění 
konkrétní historické a především ekonomické situace; za 
druhé na přesné odlišování zájmů utlačovaných tříd, pra
cujících a vykořisťovaných, od všeobecného pojetí národ
ních zájmů vůbec, neboť takové pojetí představuje zájmy 
vládnoucí třídy; za třetí na přesné odlišování národů 
utlačovaných, závislých a nerovnoprávných od národů 
utlačujících, vykořisťovatelských a plnoprávných na roz
díl od buržoazně demokratické lži, kterou je zastíráno ko
loniální a finanční zotročení obrovské většiny obyvatel
stva světa nepatrnou menšinou nejbohatších vyspělých 
kapitalistických zemí, zotročení, které je příznačné pro 
epochu finančního kapitálu a imperialismu. 

3. Imperialistická válka v letech 1914-1918 před
zraky všech národů a utlačovaných tříd celého světa 
zvlášť jasně odhalila lživost buržoazně demokratických 
frází, protože prakticky ukázala, že versailleská smlouva 
vychvalovaných »západních demokracií« znamená ještě 
brutálnější a ničemnější znásilňování slabých národů než 
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brestlitevská smlouva německých junkerů a císaře. Spo
lečnost národů a celá poválečná politika Dohody odhalují 
tuto pravdu ještě jasněji a zřetelněji, a tím vlastně všude 
zesilují revoluční boj proletariátu vyspělých zemí i všech 
pracujících mas koloniálních a závislých zemí a urychlují 
tak krach maloburžoazních nacionalistických iluzí o mož
nosti mírového soužití a rovnosti národů za kapitalismu. 

4. Z výše uvedených hlavních tezí vyplývá, že Komu
nistická internacionála musí ve veškeré své politice v ná
rodnostní a koloniální otázce klást hlavní důraz na sblíže
ní proletářů a ostatních pracujících všech národů a zemí 
ke společnému revolučnímu boji za svržení statkářů 
a buržoazie. Neboť jedině takové sblížení zaručuje vítěz
ství nad kapitalismem a bez tohoto vítězství není možné 
odstranit národnostní útlak a nerovnoprávnost. 

5. Mezinárodní politická situace dala nyní na pořad
dne diktaturu proletariátu, a proto se všechny události 
světové politiky nezbytně točí kolem jednoho ústředního 
bodu, a to kolem boje světové buržoazie proti Sovětské 
ruské republice, jež kolem sebe nevyhnutelně seskupuje 
jednak hnutí uvědomělých dělníků všech zemí za sověty 
[rady], jednak všechna národně osvobozenecká hnutí ko
lonií � utlačovaných národů, které se na svých trpkých 
zkušenostech přesvědčují, že jedinou záchranou je pro· ně 
vítězství sovětské moci nad světovým imperialismem. 

6. Dnes se tedy nelze omezovat na to, že budeme pou
ze uznávat nebo proklamovat sblížení pracujících růz
ných národů, nýbrž musíme ve své politice usilovat o vy
tvoření co nejtěsnějšího svazku všech národně osvoboze
neckých a koloniálně osvobozeneckých hnutí se Sovět
ským Ruskem a formy tohoto svazku stanovit podle toho, 
na jakém vývojovém stupni je komunistické hnutí mezi 
proletariátem určité země nebo buržoazně demokratické 
osvobozenecké hnutí dělníků a rolníků v zaostalých ze
mích či mezi zaostalými národy. 

7. Federace je přechodnou formou k úplné jednotě
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pracujících různých národů. Účelnost federace byla již 
v praxi prokázána jak ve vztazích RSFSR k jiným repu
blikám sovětského typu (před nějakým časem k maďar
ské, finské83 a lotyšské84, dnes k ázerbájdžánské a ukrajin
ské), tak i v rámci RSFSR k národům, které dříve neměly 
ani vlastní stát, ani autonomii (například Baškirská a Ta
tarská autonomní republika v RSFSR, které byly vytvoře
ny v letech 1919 a 1920). 

8. Komunistická internacionála má v tomto směru za
úkol jednak dále rozvíjet, jednak sledovat a v praxi pro
věřovat tyto nové federace, vznikající na základě sovět
ského zřízení a hnutí za sověty. Protože považujeme fede
raci za přechodnou formu k úplné jednotě, musíme usilo
vat o stále těsnější a těsnější federativní svazek, což zna
mená mít na zřeteli za prvé, že bez nejtěsnějšího svazku 
republik sovětského typu nelze uhájit jejich existenci, ne
boť jsou obklíčeny vojensky nepoměrně silnějšími imperia
listickými státy celého světa; za druhé, že mezi těmito re
publikami je nutné vytvořit pevný hospodářský svazek, 
neboť jinak nelze obnovit produktivní síly zničené impe
rialismem a hmotně zabezpečit pracující; za třetí, že se 
prosazuje tendence k vytvoření jednotného světového ho
spodářství jako celku, řízeného podle společného .plánu 
proletariátem všech národů, tendence, která se zcela zře
telně projevila již za kapitalismu a kterou je nutné za so
cialismu bezpodmínečně dál rozvíjet a plně realizovat. 

9. Ve vnitrostátních vztazích se národnostní politika
Komunistické internacionály nemůže omezit na pouhé 
formální, ryze deklarativní a prakticky k ničemu nezava
zující uznávání rovnoprávnosti národů, jako to vidíme 
u buržoazních demokratů - ať už se sami za takové ote
vřeně prohlašují, nebo se vydávají za socialisty, jako to
činí socialisté II. internacionály.

Komunistické strany musí ve veškeré své propagandě 
a agitaci - z parlamentní tribuny i mimo ni - nejen vy
trvale odhalovat neustálé porušování rovnoprávnosti ná-
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rodů a záruk práv národnostních menšin ve všech kapita
listických státech, přestože tyto státy mají »demokratické« 
ústavy, ale musí také za prvé neustále vysvětlovat, že je
dině sovětské zřízení je s to přinést národům skutečnou 
rovnoprávnost, a to tak, že sjednotí nejprve proletáře 
a potom všechny ostatní pracující v boji proti buržoazii; 
za druhé musí všechny komunistické strany poskytnout 
přímou pomoc revolučnímu hnutí vznikajícímu mezi zá
vislými nebo nerovnoprávnými národy (například v Ir
sku, mezi americkými černochy apod.) a také v koloniích. 

Bez tohoto zvlášť důležitého předpokladu zůstává boj 
proti utlačování závislých národů a kolonií, jakož i uzná
ní jejich práva na oddělení a na vytvoření samostatného 
státu klamnou zástěrkou, jako to vidíme u stran II. inter
nacionály. 

10. Uznávat internacionalismus slovy a zaměňovat jej
ve skutečnosti - ve veškeré propagandě, agitaci a prak
tické činn.osti - maloburžoazním nacionalismem a paci
fismem je zcela běžné nejen ve stranách II. internacioná
ly, ale i ve stranách, které z ní vystoupily, ba dokonce 
dosti časté i ve stranách, které se nyní nazývají komuni
stickými. Boj proti tomuto zlu, proti nejhlouběji zakoře
něným maloburžoazním nacionálním předsudkům se do
stává do popředí tím více, čím aktuálnějším úkolem se 
stává přeměna diktatury proletariátu z diktatury národní 
(tj. existující v jedné zemi a nezpůsobilé určovat světovou 
politiku) v diktaturu mezinárodní (tj. diktaturu proletariá
tu alespoň v několika vyspělých zemích, schopnou mít 
rozhodující vliv na veškerou světovou politiku). Malobur
žoazní nacionalismus prohlašuje za internacionalismus 
pouhé uznávání rovnoprávnosti národů a ponechává (ne
mluvě již o ryze verbálním rázu takového uznávání) bez 
povšimnutí nacionální egoismus, kdežto proletářský in
ternacionalismus vyžaduje za prvé, aby zájmy proletář
ského boje v jedné zemi byly podřizovány zájmům toho
to boje ve světovém měřítku; za druhé, aby národ, který 
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zvítězí nad buržoazií, byl schopen a odhodlán přinést i ty 
největší národní oběti pro svržení mezinárodního kapitá
lu. 

Ve státech, které jsou již úplně kapitalistické, kde exi
stují dělnické strany, jež jsou opravdovým předvojem 
proletariátu, je tedy prvním a nejdůležitějším úkolem boj 
proti oportunistickému a maloburžoazně pacifistickému 
překrucování pojmu a politiky internacionalismu. 

11. Pokud jde o zaostalejší státy a národy, kde převlá
dají feudální nebo patriarchální a patriarchálně rolnické 
vztahy, je třeba mít na zřeteli zejména toto: 

Za prvé je nutné, aby všechny komunistické strany 
podporovaly buržoazně demokratické osvobozenecké 
hnutí v těchto zemích; nejaktivněji jsou mu povinni pomá
hat především dělníci té země, na které je zaostalý národ 
koloniálně nebo finančně závislý; 

za druhé je nutné bojovat proti duchovenstvu a ostat
ním reakčním a středověkým silám, které mají v zaosta
lých zemích vliv; 

za třetí je nutné bojovat proti panislámismu a podob
ným směrům, které se pokoušejí využít osvobozeneckého 
hnutí proti evropskému a americkému imperialismu, aby 
se upevnilo postavení chánů, statkářů, mullů apod.;* 

za čtvrté je nutné zvlášť podporovat rolnické hnutí 
v zaostalých zemích proti statkářům, proti velkým po
zemkovým vlastníkům a proti nejrůznějším projevům ne
bo pozůstatkům feudalismu a snažit se vtisknout rolnic
kému hnutí co nejrevolučnější ráz, přičemž je nutné vy
tvářet co nejtěsnější svazek západoevropského komunis
tického proletariátu s revolučním hnutím rolníků na Vý
chodě, v koloniích a vůbec ve všech zaostalých zemích; 
zejména je nutné zaměřit veškeré úsilí na to, aby v ze
mích, v nichž převládají předkapitalistické vztahy, byly 

* V korektuře udělal Lenin proti druhému a třetímu bodu svorku
a napsal: »Druhý a třetí bod spojit.« Red.
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uplatněny základní principy sovětského zřízení, a to usta
vováním »sovětů pracujících« apod.; 

za páté je nutné rázně bojovat proti tomu, aby se bur
žoazně demokratické osvobozenecké proudy v zaostalých 
zemích přebarvovaly na komunistické; Komunistická in
ternacionála by měla podporovat buržoazně demokratic
ká národní hnutí v koloniích a v zaostalých zemích jedině 
za předpokladu, že potenciální příslušníci budoucích pro
letářských stran - komunistických nejen svým názvem 
- budou ve všech zaostalých zemích seskupováni a vy
chováváni tak, aby si uvědomovali své zvláštní úkoly tý
kající se boje proti buržoazně demokratickým hnutím ve
vlastním národě; Komunistická internacionála musí v ko
loniích a zaostalých zemích postupovat v dočasném svaz
ku s buržoazní demokracií, ale nesmí s ní splývat a musí
bezpodmínečně zachovávat samostatnost proletářského
hnutí i v jeho zárodečné formě;

za šesté je nutné neúnavně vysvětlovat a odhalovat 
v nejširších pracujících masách všech, zejména pak za
ostalých zemí podvod, jehož se soustavně dopouštějí im
perialistické státy, které pod rouškou ustavování politicky 
nezávislých států vytvářejí státy hospodářsky, finančně 
i vojensky na nich plně závislé; za nynější mezinárodní 
situace není pro závislé a slabé národy jiná záchrana než 
svazek republik sovětského typu. 

12. Staletý útlak koloniálních a slabých národů impe
rialistickými státy zanechal mezi pracujícími utlačova
ných zemí nejen rozhořčení, ale i nedůvěru k utlačujícím 
národům, a tedy i k proletariátu těchto národů. Podlá 
zrada, které se na socialismu dopustila většina oficiálních 
vůdců tohoto proletariátu v letech 1914-1919, kdy pod 
rouškou »obrany vlasti« bylo sociálšovinisticky obhajová
no »právo« »vlastní« buržoazie na utlačování kolonií 
a drancování finančně závislých zemí, nutně musela tuto 
naprosto oprávněnou nedůvěru posílit. A nadto čím je 
země zaostalejší, tím silnější pozici v ní zaujímá zeměděl-
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ská malovýroba, patriarchálnost a provinciálnost, což ne
vyhnutelně vede k tomu, že jsou tam zvlášť silně a zvlášť 
pevně zakořeněny ty nejhlubší maloburžoazní předsud
ky, totiž předsudky nacionálního egoismu a nacionální 
omezenosti. Protože tyto předsudky mohou vymizet tepr
ve po zániku imperialismu a kapitalismu ve vyspělých ze
mích a po radikální přeměně veškerého základu ekono
mického života zaostalých zemí, je jisté, že budou mizet 
jen velmi pomalu. Z toho vyplývá, že uvědomělý komunis
tický proletariát všech zemí je povinen chovat se k pozů
statkům nacionálního cítění, které se zachovaly v nejdéle 
ujařmených zemích a národech, zvlášť ohleduplně 
a zvlášť šetrně a zároveň musí činit jisté ústupky, aby tato 
nedůvěra a tyto předsudky byly rychleji překonávány. 
Nebude-li proletariát a s ním ostatní pracující všech zemí 
a národů celého světa dobrovolně usilovat o spojenectví 
a jednotu, nemůže být vítězství nad kapitalismem úspěš
ně dovršeno. 



2 

PŘEDBĚŽNÝ NÁČRT TEZÍ 

O AGRÁRNÍ OTÁZCE 

(PRO II. KONGRES 

KOMUNISTICKÉ INTERNACIONÁLY) 

Soudruh Marchlewski ve svém článku85 skvěle rozebral 
příčiny, proč Druhá, dnes už žlutá internacionála nejen 
nemohla stanovit taktiku revolučního proletariátu 
v agrární otázce, ale ani náležitě upozornit na nutnost ře
šení této otázky. Dále pak soudruh Marchlewski vyložil 
teoretické zásady komunistického agrárního programu 
III. internacionály.

Podle těchto zásad může (a myslím, že musí) být vy
pracována společná rezoluce kongresu Komunistické in
ternacionály o agrární otázce, který se sejde 15. července 
1920. 

Uvádím předběžný náčrt této rezoluce. 
1. Jedině městský a průmyslový proletariát vedený ko

munistickou stranou může osvobodit pracující na vesnici 
od útlaku kapitálu a velkostatkářského pozemkového vla
stnictví, od hospodářského rozvratu a imperialistických 
válek, které v případě zachování kapitalistického řádu 
budou nutně znovu a znovu vznikat. Pro pracující na ves
nici není jiná záchrana než spojit se s komunistickým 
proletariátem a bezvýhradně podporovat jeho revoluční 
boj za svržení jařma statkářů (velkých pozemkových vla
stníků) a buržoazie. 

Naproti tomu nemohou průmysloví dělníci splnit své 
světodějné poslání a osvobodit lidstvo od útlaku kapitálu 
a válek, budou-li se omezovat na úzce cechařské, úzce 
profesní zájmy a sobecky se starat výhradně o zlepšení 
svého mnohdy obstojného maloburžoazního postavení. 
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Právě tak je tomu v mnoha vyspělých zemích s »dělnic
kou aristokracií«, která tvoří jádro pseudosocialistických 
stran II. internacionály, ačkoli ve skutečnosti se skládá 
z úhlavních nepřátel a zrádců socialismu, z maloburžoaz
ních šovinistů a agentů buržoazie v dělnickém hnutí. Pro
letariát je skutečně revoluční, skutečně socialisticky jed
nající třídou jenom tehdy, jestliže vystupuje a jedná jako 
předvoj všech pracujících a vykořisťovaných, jako jejich 
vůdce v boji za svržení vykořisťovatelů, což se nedá usku
tečnit jinak než tak, že třídní boj bude přenesen i na ves
nici, že se pracující na vesnici semknou kolem komunis
tické strany městského proletariátu a ten je bude vycho
vávat. 

2. Pracující a vykořisťované vesnické masy, které
městský proletariát musí vést do boje nebo je přinejmen
ším získat na svou stranu, jsou ve všech kapitalistických 
zemích reprezentovány těmito třídami: 

Za prvé zemědělským proletariátem, námezdními děl
níky (najímanými na celý rok, na sezónu, na několik 
dnů), kteří si opatřují životní potřeby námezdní prací 
v kapitalistických zemědělských podnicích. Hlavním úko
lem komunistických stran ve všech zemích je vytvořit sa
mostatné organizace této třídy (politické, vojenské, odbo
rové, družstevní, kulturně osvětové atd.), které nebudou 
sdružovat jiné skupiny vesnického obyvatelstva, zesílit 
propagandu a agitaci mezi příslušníky této třídy a získat 
je pro sovětskou moc a diktaturu proletariátu. 

Za druhé poloproletáři neboli parcelovými rolníky, tj. 
těmi, kteří si opatřují životní potřeby zčásti námezdní 
prací v zemědělských a průmyslových kapitalistických 
podnicích a zčásti prací na vlastním nebo zpachtovaném 
kousku půdy, který skýtá jen určitou část obživy pro je
jich rodiny. Tato skupina vesnického pracujícího obyva
telstva je ve všech kapitalistických zemích velmi početná; 
její existenci a její zvláštní postavení zastírají představite
lé buržoazie a žlutí »socialisté« z II. internacionály, kteří 
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jednak vědomě klamou dělníky, jednak slepě podléhají 
zakořeněným maloměšťáckým názorům a směšují tuto 
skupinu s celkovou masou »rolnictva«. Takový způsob 
buržoazního ohlupování dělníků pozorujeme nejčastěji 
v Německu a ve Francii, jakož i v Americe a jiných ze
mích. Zaměří-li komunistická strana správně svou práci, 
stane se tato skupina jejím spolehlivým stoupencem, ne
boť postavení takových poloproletářů je velmi těžké, tak
že nastolení sovětské moci a diktatury proletariátu by jim 
přineslo obrovské a okamžité výhody. 

Za třetí malorolnictvem, tj. drobnými zemědělci, kteří 
buď vlastní, nebo mají zpachtovány nevelké kousky pů
dy, z jejichž výnosu mohou pokrýt potřeby své rodiny 
a svého hospodářství a nenajímají k tomu cizí pracovní 
síly. Je nesporné, že této vrstvě jako takové přináší vítěz
ství proletariátu okamžitě a v plném rozsahu tyto výho
dy: (a) zprošťuje ji (například métayers, podílní pachtýři 
ve Francii, také v Itálii aj.) placení pachtovného nebo od
vádění části úrody velkým pozemkovým vlastníkům; (b) 
zbavuje ji hypotekárních dluhů; (c) zprošťuje ji rozmani
tých forem útlaku a závislosti na velkých pozemkových 
vlastnících (lesy, jejich užívání apod.); (d) proletářská 
státní moc ihned poskytuje jejich hospodářství pomoc 
(možnost užívání zemědělského nářadí a částečně i budov 
kapitalistických velkostatků, které proletariát vyvlastnil, 
opatření státní proletářské moci, jimiž jsou spotřební 
a zemědělská družstva, přinášející za kapitalismu největší 
prospěch bohatým a středním rolníkům, ihned přeměňo
vána v organizace, které bud"u pomáhat především ves
nické chudině, tj. proletářům, poloproletářům, drobným 
rolníkům apod.) a mnohé jiné. 

Zároveň si musí komunistická strana jasně uvědomit, 
že v období přechodu od kapitalismu ke komunismu, tj. 
za diktatury proletariátu, nevyhnutelně dojde v této 
vrstvě alespoň zčásti ke kolísání, které se bude projevovat 
v usilování o naprosto neomezenou svobodu obchodu 
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a o svobodné využívání práv soukromého vlastnictví, ne
boť tato vrstva, která již (byť v nepatrné míře) prodává 
spotřební předměty, je zdemoralizována spe.kulací a vla
stnickými návyky. Bude-li však politika proletariátu pev
ná a vypořádá-li se vítězný proletariát opravdu rázně 
s velkými pozemkovými vlastníky a velkými rolníky, ne
bude kolísání této vrstvy nijak zvlášť silné a nebude moci 
nic změnit na tom, že tato vrstva jako celek bude pro pro
letářský převrat. 

3. Tyto tři výše uvedené skupiny dohromady tvoří ve
všech kapitalistických zemích většinu vesnického obyva
telstva. Proto je úspěch proletářského převratu plně zajiš
těn nejen ve městech, ale i na vesnici. Sice je velmi rozší
řen opačný názor, ale udržuje se za prvé jenom proto, že 
buržoazní věda a statistika soustavně kfamou a všemožně 
zastírají hlubokou propast mezi těmito vesnickými třída
mi a jejich vykořisťovateli - statkáři a kapitalisty, jakož 
i mezi poloproletáři a drobnými rolníky na jedné straně 
a velkými rolníky na straně druhé; za druhé se tento ná
zor udržuje proto, že hrdinové Druhé, žluté internacio
nály a »dělnická aristokracie« vyspělých zemí, zdemorali
zovaná imperialistickými výsadami, nedovedou a nechtějí 
vyvíjet skutečně proletářskou revoluční propagandu, agi
taci a organizační činnost mezi vesnickou chudinou; 
oportunisté věnovali a věnují veškerou svou pozornost teo
retickému zdůvodňování i praktickému provádění poli
tiky paktování s buržoazií, tedy i s velkými a středními 
rolníky (o těch viz dále), a nikoli revolučnímu svržení 
buržoazní vlády a buržoazie proletariátem; za třetí se 
tento názor udržuje v důsledku tvrdošíjného nepochope
ní pravdy, což se už stalo zakořeněným předsudkem (sou
visejícím se všemi buržoazně demokratickými a parla
mentními předsudky), pravdy, kterou teoreticky plně do
kázal marxismus a plně potvrdily zkušenosti proletářské 
revoluce v Rusku, že totiž nesmírně zdeptané, roztříštěné 
a ubité vesnické obyvatelstvo všech tří výše uvedených 

208 



kategorií, které je ve všech, i v těch nejvyspělejších ze
mích odsouzeno žít v napůl barbarských podmínkách, je
sice hospodářsky, sociálně i kulturně zainteresováno na
vítězství socialismu a je s to rozhodně podpořit revoluční
proletariát, ale teprve tehdy, až proletariát dobude poli
tickou moc, teprve tehdy, až se proletariát rázně vypořádá
s velkými pozemkovými vlastníky a kapitalisty, teprve
tehdy, až se tito zdeptaní lidé v praxi přesvědčí, že mají
organizovaného vůdce a zastánce, dostatečně silného
a pevného, aby jim pomohl a vedl je, aby jim ukázal
správnou cestu. /

4. Za »střední rolnictvo« je v ekonomickém smyslu
třeba považovat za prvé drobné zemědělce, kteří buď vla
stní, nebo mají propachtovány sice nevelké, ale přece je
nom takové kousky půdy, že jim za kapitalismu zpravidla
nejen dostačují k nuzné obživě rodiny a k udržování ho
spodářství, ale ještě jim umožňují dosahovat určitého
přebytku, který lze, alespoň v nejpříznivějších letech,
přeměňovat v kapitál; za druhé drobné zemědělce, kteří
dosti často (například v každém druhém nebo třetím ho
spodářství) zaměstnávají cizí pracovní síly. Konkrétním
příkladem středního rolnictva ve vyspělé kapitalistické
zemi může být v Německu podle soupisu zemědělských
podniků z roku 1907 skupina hospodářství s 5-10 hek
tary, v níž počet usedlostí se zemědělskými námezdními
dělníky tvoří zhruba třetinu všech hospodářství v této
skupině*. Ve Francii, kde je více rozšířeno pěstování spe
ciálních plodin, například vinné révy, jejichž obdělávání

* Zde jsou přesná čísla: výměru 5-10 hektarů má 652 798 (z
5 736 082) hospodářství; kromě 2 003 633 pracujících členů rodiny 
(Familienangehorige) je v nich zaměstnáno 487 704 námezdních děl
níků všeho druhu[212]. V Rakousku bylo podle soupisu z roku 1902 

v této skupině 383 331 hospodářství, z toho 126 136 hospodářství 
používalo námezdní práce; námezdních dělníků bylo 146 044 a pracu
jících členů rodiny 1 265 969. Celkem bylo v Rakousku 2 856 349 ho
spodářství[ 193]. 
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je obzvlášť pracné, používá tato skupina pravděpodobně 
ještě o něco víc cizích námezdních pracovních sil. 

Revoluční proletariát si nemůže - alespoň pro nej
bližší budoucnost a pro začátek období diktatury proleta
riátu - klást za úkol získat tuto vrstvu na svou stranu, 
nýbrž musí se omezit na její neutralizaci, tj. musí ji v boji 
mezi proletariátem a buržoazií učinit neutrální. Kolísání 
této vrstvy mezi oběma těmito silami je nevyhnutelné, 
takže na počátku nové epochy bude u ní ve vyspělých ka
pitalistických zemích převažovat tendence jít s buržoazií, 
neboť u této vrstvy převládá světový názor a smýšlení 
vlastníků; projevuje se u ní bezprostřední zainteresova
nost na spekulaci, na »svobodě« obchodu a vlastnictví 
a přímý antagonistický vztah k námezdním dělníkům. Ví
tězný proletariát bezprostředně zlepší postavení této 
vrstvy zrušením pachtovného a hypoték. Ve většině kapi
talistických států není vůbec nutné, aby proletářská moc 
ihned úplně zrušila soukromé vlastnictví, takže v každém 
případě bude drobnému i střednímu rplnictvu zaručeno, 
že jeho půda mu bude nejen ponechána, ale že se i zvětší 
o celou výměru, kterou si obvykle pachtovalo (zrušení
pachtovného).

Budou-li taková opatření spojena s nelítostným bojem 
proti buržoazii, bude úspěch politiky neutralizace plně 
zaručen. Proletářská státní moc musí uskutečňovat pře
chod ke kolektivnímu země"dělství jen s nesmírnou obe
zřetností a postupně, musí přitom působit příkladem 
a postupovat bez jakéhokoli násilí vůči střednímu rolnic
tvu. 

5. Velcí rolníci (Grossbauern) jsou kapitalističtí podni
katelé v zemědělství, kteří zpravidla zaměstnávají několik 
námezdních dělníků a jsou spjati s »rolnictvem« jen po
měrně nízkou kulturní úrovní, způsobem života a vlastní 
fyzickou prací ve svém hospodářství. Je to nejpočetnější 
buržoazní vrstva, která je přímým a zapřisáhlým nepříte
lem revolučního proletariátu. Boji proti této vrstvě, vy-
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svobození pracující a vykořisťované většiny vesnického 
obyvatelstva z ideového a politického vlivu těchto vyko
řisťovatelů apod. musí komunistické strany věnovat ve 
veškeré své práci na vesnici hlavní pozornost. 

Po vítězství proletariátu ve městech se tato vrstva bude 
naprosto nevyhnutelně stavět na všemožný odpor, bude 
se uchylovat k sabotážím a podnikat přímé ozbrojené 
kontrarevoluční akce. Proto musí revoluční proletariát 
ihned začít s ideovou a organizační přípravou potřebných 
sil, aby ji plně odzbrojil a aby jí zároveň se svržením ka
pitalistů v průmyslu hned při prvním pokusu o odpor za
sadil co nejrozhodnější, nemilosrdný, zničující úder; k to
mu musí ozbrojit vesnický proletariát a ustavit na vesnici 
sověty, v nichž nesmí být vykořisťovatelům poskytnuto 
ani místečko, nýbrž priorita v nich musí být zajištěna 
proletářům a poloproletářům. 

Avšak ani vyvlastnění velkých rolníků nemůže být 
v žádném případě bezprostředním úkolem vítězného pro
letariátu, neboť pro zespolečenštění takových hospodář
ství ještě nebudou vytvořeny materiální, zejména tech
nické, a ani sociální podmínky. V jednotlivých, pravdě
podobně výjimečných případech bude zkonfiskována ta 
část jejich půdy, která je pronajímána drobným pach
týřům nebo kterou zvlášť nutně potřebuje okolní malo
rolnické obyvatelstvo; jemu je také třeba zaručit - za 
jistých podmínek - bezplatné používání části zeměděl
ských strojů velkých rolníků apod. Zpravidla však prole
tářská státní moc musí velkým rolníkům jejich půdu po
nechat a zkonfiskovat jim ji pouze tehdy, budou-li se 
stavět moci pracujících a vykořisťovaných na odpor. Zku
šenosti z proletářské revoluce v Rusku, v níž se boj proti 
velkému rolnictvu vzhledem k celé řadě zvláštních pod
mínek zkomplikoval a protáhl, přece jen ukázaly, že dosta
ne-li tato vrstva při sebemenších pokusech o odpor řádně 
za vyučenou, je s to loajálně plnit úkoly proletářského 
státu a začíná dokonce pociťovat, i když neobyčejně po-

211 



malu, úctu k moci, která chrání každého pracujícího člo
věka a nezná s bohatými darmožrouty slitování. 

Zvláštní podmínky, které v Rusku po vítězství proleta
riátu nad buržoazií zkomplikovaly a zpomalily boj prole
tariátu proti velkému rolnictvu, spočívají hlavně v tom, 
že revoluce v Rusku po převratu z 25. října (7. listopadu) 
191 7 procházela stadiem »všeobecně demokratickým«, tj. 
v podstatě buržoazně demokratickým stadiem boje všeho 
rolnictva jako celku proti statkářům, dále v kulturní ne
vyspělosti a početní slabosti městského proletariátu a ko
nečně v obrovských vzdálenostech a neobyčejně špatné 
dopravě. Protože ve vyspělých zemích tyto překážky ne
existují, musí evropský a americký revoluční proletariát 
energičtěji připravit a mnohem rychleji, mnohem ráz
něji a mnohem úspěšněji dovršit úplné zdolání odporu 
velkého rolnictva, úplně mu znemožnit jakýkoli odpor. 
To je naprosto nutné, neboť dokud nebude dosaženo 
takového úplného a naprostého vítězství, nebudou ma
sy vesnických proletářů, poloproletářů a drobných rol
níků moci považovat proletářskou státní moc za úplně 
stabilní. 

6. Revoluční proletariát musí okamžitě a bezpodmí
nečně zkonfiskovat veškerou půdu statkářů, velkých po
zemkových vlastníků, tj. těch, kteří v kapitalistických ze
mích přímo nebo prostřednictvím svých farmářů soustav
ně vykořisťují námezdní pracovní síly a okolní drobné 
(do jisté míry mnohdy i střední) rolnictvo, sami fyzicky 
vůbec neprncují a většinou patří k potomkům feudálů 
(šlechta v Rusku, Německu a Maďarsku, seigneurs z ob
dobí restaurace ve Francii, lordi v Anglii, bývalí otrokáři 
v Americe) nebo ke zvlášť zbohatlým finančním magná
tům či k přechodným typům mezi oběma těmito katego
riemi vykořisťovatelů a darmožroutů. 

Je napro�to nepřípustné, aby komunistické strany pro
pagovaly nebo prosazovaly odškodnění velkých pozem
kových vlastníků ·za vyvlastněnou půdu, neboť za nyněj-
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Ších podmínek v Evropě a Americe by to znamenalo zra
dit socialismus a uvalit další břemeno na pracující a vy
kořisťované masy, nejvíc postižené válkou,jež rozmnožila 
počet milionářů a obohatila je. 

Pokud jde o způsob hospodaření na půdě, kterou vítěz
ný proletariát zkonfiskoval velkým pozemkovým vlastní
kům, byla tato půda v Rusku vzhledem k jeho hospodář
ské zaostalosti většinou rozdělena a dána do užívání rol
nictvu a jenom jako poměrně vzácná výjimka byla vytvo
řena takzvaná »sověťská hospodářství«, která proletářský 
stát vede ve vlastní režii, přičemž z bývalých námezdních 
dělníků činí pracovníky ve službách státu a členy sovětů, 
které spravují stát. Pokud jde o vyspělé kapitalistické ze
mě, považuje Komunistická internacionála za správné za
chovat v převážné většině zemědělské velkopodniky a ho
spodařit v nich podle vzoru »sovětských hospodářství« 
v Rusku. 

Bylo by však velmi hrubou chybou tuto zásadu zveličo
vat nebo šablonovitě uplatňovat a nikdy nepřipustit, aby 
část půdy vyvlastněných vyvlastňovatelů dostalo zdarma 
okolní drobné a někdy i střední rolnictvo. 

Za prvé, obvyklá námitka, že zemědělská velkovýroba 
je ·technicky výhodnější, často vede k tomu, že nesporná 
teoretická pravda je nahrazována nejhorším oportunis
mem a zrazováním revoluce. V zájmu úspěchu této revo
luce se proletariát nesmí dát odradit dočasným poklesem 
výroby, jako se v Severní Americe buržoazní odpůrci 
otrokářství nedali odradit tím, že v důsledku občanské 
války v letech 1863-1865 dočasně poklesla produkce 
bavlny. Pro buržou je důležitá výroba pro výrobu, kdežto 
pro pracující a vykořisťované obyvatelstvo je nejdůleži
tější svržení vykořisťovatelů a vytvoření podmínek umož
ňujících pracujícím pracovat pro sebe, a ne pro kapitalis
tu. Prvním a základním úkolem proletariátu je zajistit si 
vítězství a upevnit ho. Ale proletářská moc nemůže být 
pevná, jestliže se jí nepodaří neutralizovat střední rolnic-
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tvo a získat podporu velmi značné části, ne-li všeho drob
ného rolnictva. 

Za druhé, nejen zvýšení, ale i udržení velkovýroby 
v zemědělství vyžaduje, aby byl vesnický proletář vysoce 

vyspělý, revolučně uvědomělý a prošel důkladnou školou 
odborové i politické organizace. Kde tento předpoklad 
chybí nebo kde není možné vhodně svěřit tento úkol uvě
domělým a schopným průmyslovým dělníkům, tam mo
hou pokusy o zbrklé převádění velkých hospodářství do 
správy státu proletářskou moc jenom zkompromitovat, 
tam je nutná při zřizování »sovětských hospodářství« 
krajní opatrnost a velmi důkladná příprava. 

Za třetí, ve všech kapitalistických zemích, dokonce 
i v těch nejvyspělejších, se ještě dochovaly pozůstatky 
středověkého, zpola robotního vykořisťování okolních 
drobných rolníků velkými pozemkovými vlastníky, napří
klad Instleute* v Německu, métayers ** ve Francii, po
dílní pachtýři ve Spojených státech (nejen černoši, kteří 
jsou většinou vykořisťováni právě tímto způsobem na ji
hu Spojených států, ale mnohdy i běloši). V takových pří
padech musí proletářský stát dát půdu do bezplatného 
užívání drobným pachtýřům, kteří si ji dříve propachto
vali, neboť jiný ekonomický a technický základ tu neexis
tuje a vytvořit jej naráz není možné. 

Inventář velkých hospodářství musí být bezpodmíneč
ně zkonfiskován a převeden do vlastnictví státu, a to vý
hradně za předpokladu, že tento inventář, jakmile se jím 

vybaví velká státní hospodářství, buqou rrioci bezplatně 
používat okolní drobní rolníci za podmínek stanovených 
proletářským státem. 

Zatímco v první době po proletářském převratu je na
prosto nutné nejen okamžitě zkonfiskovat statky velkých 
pozemkových vlastníků, ale také všechny tyto vlastníky 

* Pachtýři, nájemci. Čes. red. 

** Nájemci platící pacht v naturáliích. Čes. red.
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vyhnat nebo internovat jako vůdce kontrarevoluce a nelí
tostné utlačovatele veškerého vesnického obyvatelstva, 
pak postupně, jak se bude upevňovat proletářská moc ne
jen ve městě, ale i na vesnici, bude třeba soustavně usi
lovat o to, aby příslušníků této třídy, kteří mají cenné 
zkušenosti, vědomosti a organizační schopnosti, bylo vy
užíváno (pod zvláštní kontrolou nejspolehlivějších komu
nistických dělníků) při zavádění socialistické velkovýroby 
v zemědělství. 

7. Vítězství socialismu nad kapitalismem a upevnění
socialismu lze považovat za zajištěné teprve tehdy, až si 
proletářská státní moc - jakmile definitivně potlačí jaký
koli odpor vykořisťovatelů, zajistí svou naprostou stabili
tu a vynutí si úplnou poslušnost - zreorganizuje veškerý 
průmysl podle zásad kolektivní velkovýroby a na základě 
nejnovějších technických poznatků (elektrifikace celého. 
hospodářství).Jedině to umožní městu poskytovat zaosta
lé a roztříštěné vesnici takovou radikální technickou a so
ciální pomoc, která přispěje k vybudování materiální zá
kladny pro obrovský růst produktivity polních a vůbec 
všech zemědělských prací a bude působit na drobné ze
mědělce silou příkladu, přičemž naděje na vlastní užitek 
budou pro ně dobrou pobídkou pro přechod ke kolektiv
ní, mechanizované velkovýrobě v zemědělství. Tuto ne
zvratnou teoretickou pravdu, kterou slovy uznávají všichni 
socialisté, ve skutečnosti komolí oportunismus, jenž pře
vládá jak v Druhé, žluté internacionále, tak mezi vůdci 
německých a anglických »nezávislých«, mezi francouzský
mi longuetisty atd. Toto komolení spočívá v tom, že se 
pozornost obrací na poměrně vzdálenou, překrásnou 
a růžovou budoucnost a že se odvrací od nejbližších úko
lů spojených s obtížným konkrétním přechodem k této 
budoucnosti a s jejím přiblížením. V praxi to vede k hlá
sání kompromisu s buržoazií a »sociálního míru«, tj. 
k úplné zradě proletariátu, který nyní bojuje v podmín
kách neslýchaného rozvratu a ožebračování, způsobených 
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všude válkou, za situace, kdy hrstka milionářů právě na 
válce nesmírně zbohatla a její troufalost nezná mezí. 

Má-li být boj za socialismus právě na vesnici opravdu 
úspěšný, je nutné za prvé, aby všechny komunistické 
strany přesvědčovaly průmyslový proletariát, že chce-li 
svrhnout buržoazii a upevnit proletářskou moc, musí při
nášet a být odhodlán přinášet oběti, neboť diktatura pro
letariátu znamená jednak to, že proletariát dovede orga
nizovat a vést všechny pracující a vykořisťované masy, 
jednak to, že jeho předvoj dokáže přinést k dosažení to
hoto cíle největší oběti a projevit maximální hrdinství; za 
druhé je k úspěchu třeba, aby se vítězstvím dělníků ihned 
a podstatně zlepšilo postavení pracujících a nejvíc vyko
řisťovaných mas na vesnici na úkor vykořisťovatelů, ne
boť jinak si průmyslový proletariát nezajistí podporu ves
nice a hlavně nedokáže zabezpečit zásobování měst po
travinami. 

8. Protože je nesmírně obtížné organizovat a vychová
vat k revolučnímu boji zemědělské pracující masy, které 
kapitalismus uvrhl do stavu mimořádné zaostalosti, roz
tříštěnosti a často zpola středověké závislosti, musí komu
nistické strany věnovat zvláštní pozornost stávkovému 
boji na vesnici, vydatněji podporovat a všestranně rozví
jet masové stávky zemědělských proletářů a poloproletá
řů. Zkušenosti z ruských revolucí 1905 a 191 7, potvrzené 
a obohacené nyní zkušenostmi Německa a jiných vyspě
lých zemí, dokazují, že jedině rozvíjející se masový stáv
kový boj (pro nějž za jistých okolností mohou a musí být 
získáváni na vesnici i drobní rolníci) je s to vyburcovat 
vesnici ze spánku, probudit třídní uvědomění vykořisťo
vaných mas na vesnici, přivést je k poznání, že se musí 
sdružit v třídní organizace, a objasnit a prakticky jim vy
světlit význam jejich svazku s městskými dělníky. 

Kongres Komunistické internacionály odsuzuje jako 
.zrádce a odpadlíky ty socialisty - jsou bohužel nejen 
v Druhé, žluté internacionále, ale i ve třech zvlášť důleži-
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tých evropských stranách, které z této internacionály vy
stoupily -, kteří jsou schopni nejen se chovat k stávko
vému boji na vesnici lhostejně, ale i vystupovat proti 
němu Gako K. Kautsky), protože by tím prý mohla 
klesnout výroba spotřebního zboží. Všechny programy 
a všechna nanejvýš slavnostní prohlášení nestojí za nic, 
není-li v praxi, skutky dokázáno, že komunisté a dělničtí 
vůdcové dovedou klást rozvoj revoluce proletariátu a její 
vítězství nade všechno na světě, že dovedou přinést pro 
revoluci nejtěžší oběti, neboť jiné východisko a záchrana 
před hladem, hospodářským rozvratem a novými imperia
li'stickými válkami není. 

Zejména je nutné připomenout, že vůdcové starého so
cialismu a představitelé »dělnické aristokracie«, kteří 
dnes často, avšak pouze slovy činí komunismu ústupky 
nebo dokonce naoko přecházejí na jeho stranu, aby si 
v rychle se revolucionizujících dělnických masách zacho
vali svou prestiž, musí osvědčit svou oddanost věci prole
tariátu a schopnost zastávat odpovědné funkce právě v ta
kové práci, kde se revoluční uvědomění a revoluční boj 
rozvíjejí nejpronikavěji, kde odpor pozemkových vlastní
ků a buržoazie (velkých rolníků, kulaků) je nejurputnější, 
kde se rozdíl mezi kompromisnickým socialistou a revo
lučním komunistou projevuje nejmarkantněji. 

9. Komunistické strany se musí všemožně vynasnažit,
aby se na vesnicích co nejrychleji přešlo k ustavování so
větů zástupců především z řad námezdních dělníků a po
loproletářů. Tyto sověty mohou splnit své poslání a nato
lik upevnit své postavení, aby získaly vliv mezi drobnými 
rolníky (a potom je získaly do svých řad), jedině tehdy, 
budou-li spjaty s masovým stávkovým bojem a s nejvíc 
utlačovanou třídou. Jestliže se však stávkový boj ještě ne
rozvinul a zemědělský proletariát ještě není schopen or
ganizovat se, ať už proto, že na něho doléhá útlak statká
řů a velkých rolníků, nebo proto, že nemá podporu prů
myslových dělníků a jejich organizací, pak ustavování so-
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větů zástupců na vesnici vyžaduje dlouhou přípravu spo
čívající v zakládání třeba nevelkých komunistických bu
něk, v zesílené agitaci, která by co nejpřístupnějším způ
sobem vysvětlovala požadavky komunismu a objasňovala 
je na nejkřiklavějších případech vykořisťování a útlaku, 
v soustavném vysílání průmyslových dělníků na vesnici 
apod. 



3 

TEZE O HLAVNÍCH ÚKOLECH 

II. KONGRESU

KOMUNISTICKÉ 

INTERNACIONÁL Y[59] 

1. Současný vývoj mezinárodního komunistického
hnutí se vyznačuje tím, že nejvyspělejší příslušníci revo
lučního proletariátu ve všech kapitalistických zemích 
plně pochopili hlavní zásady Komunistické internacioná
ly, totiž diktaturu proletariátu a sovětskou moc, a s ne
smírným nadšením se postavili na stranu Komunistické 
internacionály. Ještě důležitějším a významnějším kro
kem vpřed je, že se všude v nejširších masách nejen měst
ského proletariátu, ale i v pokrokové části zemědělských 
dělníků jasně projevily jejich bezvýhradné sympatie 
k těmto hlavním zásadám. 

Na druhé straně se ukázaly dvě chyby či slabiny neo
byčejně rychle se vzmáhajícího mezinárodního komunis
tického hnutí. První, velmi vážná chyba, která znamená 
obrovské přímé nebezpečí pro úspěch osvobozeneckého 
hnutí proletariátu, spočívá v tom, že část starých vůdců 
a starých stran II. internacionály - která buďto podvě
domě ustupuje přáním a tlaku mas, nebo je vědomě kla
me, aby se udržela ve své dosavadní roli agentů a pomoc
níků buržoazie v dělnickém hnutí - se s výhradami ne
bo dokonce i bez výhrad vyslovuje pro připojení k III. in
ternacionále, ačkoli ve skutečnosti ve veškeré své stra� 
nické a politické práci zůstává na Úrovni II. internacioná
ly. Takový stav je naprosto nepřípustný, neboť přímo 
demoralizuje masy, diskredituje III. internacionálu a vy
volává nebezpečí, že se budou opakovat stejné zrady, ja
ko byla zrada maďarských sociálních demokratů, kteří se 
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narychlo překřtili na komunisty. Druhou, ani zdaleka tak 
vážnou chybou, která je nejspíš nemocí růstu hnutí, je 
sklon k levičáctví, jenž vede k nesprávnému hodnocení 
úlohy a úkolů strany vůči třídě i masám a k nesprávnému 
hodnocení povinnosti revolučních komunistů pracovat 
v buržoazních parlamentech a reakčních odborech. 

Komunisté nesmějí zamlčovat slabiny svého hnutí, ný
brž musí je otevřeně kritizovat, aby se jich mohli rychleji 
a radikálněji zbavit. Proto je nutné za prvé konkrétněji 
stanovit, zejména na základě dosavadních praktických 
zkušeností, co znamenají pojmy »diktatura proletariátu« 
a »sovětská moc«; za druhé ukázat, v čem může a musí 
spočívat ve všech zemích okamžitá a soustavná přípravná 
práce k uskutečnění těchto hesel; za třetí ukázat cesty 
a způsoby, jak zbavit naše hnutí jeho nedostatků. 

I 

PODSTATA 

DIKTATURY PROLETARIÁTU 

A SOVĚTSKÉ MOCI 

2. K vítězství socialismu Gako prvního stupně komu
nismu) nad kapitalismem je třeba, aby proletariát jako je
diná skutečně revoluční třída splnil tyto tři úkoly: První 
- svrhnout vykořisťovatele a především buržoazii jako
jejich hlavní ekonomickou a politickou představitelku;
porazit je na hlavu; zlomit jejich odpor; znemožnit jim
jakékoli pokusy o obnovení jařma kapitálu a námezdního
otroctví. Druhý - dosáhnout toho, aby revoluční před
voj proletariátu, jeho komunistická strana, získal na svou
stranu nejen všechen proletariát nebo jeho drtivou,
obrovskou většinu, ale i veškerou masu pracujících; pro
stě všech vykořisťovaných kapitálem a ujal se jejich vede
ní; uvědomovat je, organizovat, vychovávat a ukázňovat
přímo v průběhu krajně neohroženého a neúprosně tvr-
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dého boje proti vykořisťovatelům; vymanit tuto drtivou 
většinu obyvatelstva ve všech kapitalistických zemích ze 
závislosti na buržoazii a na základě praktických zkušeno
stí jí vštípit důvěru ve vedoucí úlohu proletariátu a jeho 
revolučního předvoje. Třetí - neutralizovat nebo učinit 
neškodným nevyhnutelné kolísání mezi buržoazií a pro
letariátem, mezi buržoazní demokracií a sovětskou mocí, 
jež se projevuje u třídy malovýrobců v zemědělství, prů
myslu a obchodu, která je téměř ve všech vyspělých ze
mích ještě dosti početná, i když tvoří menšinu obyvatel
stva, a u vrstvy inteligence, zaměstnanců apod., odpoví
dající této třídě. 

První a druhý úkol jsou samostatné úkoly, z nichž kaž
dý vyžaduje zvláštní postup vůči vykořisťovatelům i vůči 
vykořisťovaným. Třetí úkol vyplývá z prvních dvou a vy
žaduje jen důmyslné, včasné a pružné spojování obou po
stupů podle konkrétních okolností, za nichž se v každém 
jednotlivém případě projevuje kolísání. 

3. V této konkrétní situaci, kterou na celém světě
a zejména v nejvyspělejších, nejmocnějších, nejkulturněj
ších a nejsvobodnějších kapitalistických zemích vytvořil 
militarismus, imperialismus, útlak kolonií a slabých zemí, 
celosvětová imperialistická krvavá řež a versailleský 
»mír«, je jakákoli představa, že se kapitalisté klidně pod
řídí vůli většiny vykořisťovaných a že se k socialismu dá
přejít klidnou, reformistickou cestou, nejen krajní malo
měšťáckou omezeností, ale i přímým klamáním dělníků,
přikrášlováním kapitalistického námezdního otroctví
a zastíráním pravdy. Tato pravda je taková, že buržoazie,
i ta nejvzdělanější a nejdemokratičtější, se dnes už neštítí
žádného podvodu ani zločinu, žádného vyvražďování mi
liónů dělníků a rolníků, jen aby zachránila soukromé vla
stnictví výrobních prostředků. Pouze násilné svržení bur
žoazie, konfiskace jejího majetku, rozbití celého buržoaz
ního státního aparátu odzdola nahoru, aparátu parlament
ního, soudního, vojenského, byrokratického, správního,
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komunálního apod., až po vyhnání nebo internování 
všech nejnebezpečnějších a nejsveřepějších vykořisťova
telů, jejich podřízení přísnému dohledu, aby bylo možné 
čelit nevyhnutelným pokusům o odpor a o obnovení ka
pitalistického otroctví - pouze taková opatření mohou 
zajistit, že se celá třída vykořisťovatelů skutečně podrobí. 

Na druhé straně stejným přikrášlováním kapitalismu 
a buržoazní demokracie, stejným klamáním dělníků je 
běžný názor starých stran a starých vůdců II. internacio
nály, že za kapitalistického otroctví, za útlaku buržoazie, 
který nabývá nejrozmanitějších forem, tím rafinovaněj
ších a současně brutálnějších a nelítostnějších, čím kul
turnější je příslušná kapitalistická země, se prý většina 
pracujících a vykořisťovaných může propracovat ke zcela 
jasnému socialistickému uvědomění, k pevnému sociali
stickému přesvědčení a charakteru. Vždyť ve skutečnosti 
teprve potom, až předvoj proletariátu za podpory celé té
to jedině revoluční třídy nebo její většiny svrhne vykoři
sťovatele, potlačí je, osvobodí vykořisťované z jejich 
otrockého postavení a okamžitě zlepší jejich životní pod
mínky na úkor vyvlastněných kapitalistů, teprve potom 
a v samém průběhu prudkého třídního boje je možné 
uvědomovat a vychovávat nejširší pracující a vykořisťo
vané masy, organizovat je kolem proletariátu, pod jeho 
vlivem a vedením, zbavovat je egoismu, roztříštěnosti, 
nedostatků a slabosti, jež jsou produktem soukromého 
vlastnictví, a přeměnit tyto masy ve svobodný svazek svo
bodných pracovníků. 

4. K dosažení vítězství nad kapitalismem je třeba, aby
se vytvořil správný vzájemný vztah mezi vedoucí, komu
nistickou stranou, revoluční třídou - proletariátem 
- a masami, tj; všemi pracujícími a vykořisťovanými ja
ko celkem. Jedině komunistická strana, jestliže je oprav
dovým předvojem revoluční třídy, jestliže sdružuje
všechny nejvyspělejší příslušníky této třídy, jestliže se
skládá z vysoce uvědomělých a oddaných komunistů, vy-
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chovaných a zocelených zkušenostmi z úporného revoluč
ního boje, a jestliže se dovedla plně ztotožnit s celým 
životem své třídy a jejím prostřednictvím se spojit s celou 
masou vykořisťovaných a získat přitom plnou důvěru této 
třídy i této masy - jedině taková strana je schopna vést 
proletariát v nejnelítostnějším, rozhodném, posledním 
boji proti všem silám kapitalismu. Na druhé straně jedině 
pod vedením takové strany je proletariát schopen rozvi
nout všechnu sílu svého revolučního náporu, překonávat 
nevyhnutelnou apatii a částečně i odpor nevelké menšiny 
kapitalismem zkažené dělnické aristokracie, starých tra
deunionistických a družstevních vůdců apod. a rozvinout 
všechnu svou sílu, která je v důsledku ekonomického 
uspořádání kapitalistické společnosti nesrovnatelně větší 
než podíl proletariátu na celkovém počtu obyvatelstva. 
Teprve masy, tj. všichni pracující a vykořisťovaní jako ce
lek, tedy ti, kteří jsou již fakticky osvobozeni od útlaku 
buržoazie a buržoazního státního aparátu a kteří získali 
možnost se opravdu svobodně (od vykořisťovatelů) orga
nizovat ve svých sovětech, mohou konečně poprvé v ději
nách rozvinout veškerou iniciativu a veškerou energii de
sítek miliónů lidí zdeptaných kapitalismem. Teprve teh
dy, až se sověty stanou jediným státním aparátem, bude 
možné, aby se správy státu skutečně účastnila celá masa 
vykořisťovaných, která i za nejosvícenější a nejsvobod
nější buržoazní demokracie byla vždy v devadesáti devíti 
případech ze sta z účasti na této správě fakticky vylouče
na. Jedině v sovětech se masy vykořisťovaných začínají 
skutečně učit, a to ne z knížek, nýbrž z vlastních praktic
kých zkušeností, jak budovat socialismus, jak vytvářet no
vou společenskou kázeň a svobodný svazek svobodných 
pracovníků. 
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II 
JAK IHNED A VŠUDE PŘIPRAVOVAT 

DIKTATURU PROLETARIÁTU 

5. Současný vývoj mezinárodního komunistického
hnutí se vyznačuje tím, že v obrovské většině kapitalistic
kých zemí není dokončena - ba velmi často se s ní syste
maticky ještě ani nezačalo - příprava proletariátu k na
stolení jeho diktatury. Z toho ovšem nevyplývá, že prole
tářská revoluce není v nejbližší budoucnosti možná; je 
plně možná, neboť celá hospodářská a politická situace je 
neobyčejně bohatá na hořlaviny a podněty k jejich neoče
kávanému vzplanutí; také druhá podmínka pro revoluci, 
kromě připravenosti proletariátu, totiž všeobecná krize 
ve všech vládnoucích a ve všech buržoazních stranách, je 
splněna. Z toho, co zde bylo řečeno, však vyplývá, že ak
tuálním úkolem komunistických stran teď není urychlo
vání revoluce, nýbrž intenzívnější příprava proletariátu. 
Na druhé straně nás výše uvedené případy z dějin mno
hých socialistických stran nutí věnovat pozornost tomu, 
aby nezůstalo jenom u »uznávání« diktatury proletariátu 
slovy. 

Proto hlavním úkolem komunistických stran z hlediska 
mezinárodního proletářského hnutí je v současné situaci 
semknutí roztříštěných komunistických sil a vytvoření 
jednotné komunistické strany_ (nebo upevnění a reorgani
zace již existující strany) v každé zemi, aby se mohly zde
sateronásobit přípravy proletariátu k dobytí státní moci, 
a to k dobytí moci právě ve formě diktatury proletariátu. 
Běžná socialistická činnost skupin a str-an vyslovujících se 
pro diktaturu proletariátu se ještě ani zdaleka tak radikál
ně nezměnila, tak radikálně nezreorganizovala, aby mo
hla být uznána za činnost komunistickou, tedy takovou, 
která by odpovídala úkolům předvečera diktatury prole-
tariátu. 

6. Dopytím politické moci proletariátem jeho třídní

224 



boj proti buržoazii nekončí, ale naopak, stává se obzvlášť 
rozsáhlým, prudkým a nemilosrdným. Všechny skupiny, 
strany a činitelé dělnického hnutí, kteří plně nebo zčásti 
zastávají stanovisko reformismu, »centrismu« apod., se 
v důsledku krajního zostření boje nevyhnutelně stavějí 
buď na stranu buržoazie, nebo mezi kolísající, anebo se 
dostávají (což je nejnebezpečnější) mezi nespolehlivé přá
tele vítězného proletariátu. Proto příprava diktatury pro
letariátu vyžaduje nejen zesílení boje proti reformistic
kým a »centristickým« tendencím, ale i změnu charakteru 
tohoto boje. Boj se nesmí omezovat na vysvětlování, 
v čem jsou tyto tendence nesprávné, nýbrž musí důsled
ně a neúprosně odhalovat každého činitele v dělnickém 
hnutí, u něhož se tyto tendence projevují, neboť jinak si 
proletariát nemůže ujasnit, s kým půjde do nejrozhodnější
ho boje proti buržoazii.Je to boj, v němž zbraň kritiky mů
že kdykoli být nahrazena - a jak zkušenosti již. ukázaly,je 
nahrazována - kritikou zbraní86

• Jakákoli nedůslednost 
nebo slabost v odhalování každého, kdo se projevuje jako 
reformista nebo »centrista«, znamená přímé zvýšení nebez
pečí, že moc proletariátu bude svržena buržoazií, která zítra 
využije pro kontrarevoluci toho, co se dnes krátkozrakým li
dem zdá jenom jako »teoretická neshoda«. 

7. Zejména není možné omezit se na obvyklé zásadní
odmítání jakékoli spolupráce proletariátu s buržoazií, ja
kéhokoli »kolaboracionismu«. Za diktatury proletariátu 
se pouhá obrana »svobody« a »rovnosti«, zůstává-li za
chováno soukromé vlastnictví výrobních prostředků, ne
boť proletariát nikdy nebude schopen naráz odstranit 
soukromé vlastnictví v plném rozsahu, mění ve »spolu
práci« s buržoazií, ve »spolupráci«, která přímo podkopá
vá moc dělnické třídy. Vždyť diktatura proletariátu zna
mená, že stát s využitím celého svého mocenského apará
tu posiluje a chrání »nesvobodu« vykořisťovatelů pokra
čovat v útlaku a vykořisťování, »nerovnost« mezi vlastní
kem (tj. tím, kdo si osobně přivlastnil jisté výrobní pro-
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středky vytvořené společenskou prací) a nemajetným. To, 
co se před vítězstvím proletariátu zdá jen jako teoretická 
neshoda v otázce »demokracie«, stává se zítra, po vítěz
ství, nutně otázkou, o níž se rozhoduje silou zbraní. Je
stliže se tedy celý charakter boje proti »centristům« 
a »obráncům demokracie« od základu nezmění, nebude 
možná ani předběžná příprava mas k nastolení diktatury 
proletariátu. 

8. Diktatura proletariátu je nejrozhodnější a nejrevo
lučnější formou třídního boje proletariátu proti buržoa
zii. Tento boj může být úspěšný jedině tehdy, jestliže 
nejrevolučnější předvoj proletariátu vede převážnou vět
šinu proletariátu. Proto příprava diktatury proletariátu 
vyžaduje nejen to, aby byl vysvětlován buržoazní charak
ter jakéhokoli reformismu, jakékoli obrany demokracie 
při zachování soukromého vlastnictví výrobních pro
středků, nejen aby byly odhalovány projevy takových 
tendencí, které ve skutečnosti znamenají obhajování bur
žoazie v dělnickém hnutí, ale vyžaduje i to, aby staří vůd
ci byli rozhodně ve všech typech proletářských organi
zací, nejen politických, ale i odborových, družstevních, 
osvětových atd., nahrazeni komunisty. Čím delší, neome
zenější a pevnější bylo panství buržoazní demokracie 
v určité zemi, tím spíše se buržoazii podařilo dosadit na 
místa takových vůdců lidi, které sama vychovala, kterým 
vštípila své názory i předsudky a které velmi často přímo 
nebo nepřímo zkorumpovala. Je nutné stokrát směleji 
než dosud vytlačovat tyto příslušníky dělnické aristokra� 
cie neboli zburžoaznělé dělníky ze všech jejich funkcí 
a nahrazovat je dělníky, kteří třeba nebudou mít vůbec 
žádné zkušenosti, jen když budou spjati s vykořisťovaný
mi masami a budou mít jejich důvěru v boji proti vykořis
ťovatelům. Diktatura proletariátu si vynutí, aby do nej
odpovědnějších funkcí ve státě byli jmenováni právě tito 
dělníci, i když nemají zkušenosti, jinak bude dělnická 
vláda bezmocná a masy ji nebudou podporovat. 
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9. Diktatura proletariátu znamená, že vedení všech
pracujících a vykořisťovaných, kteří jsou třídou kapitalis
tů ujařmeni, zdeptáni, ubiti, zastrašeni, roztříštěni 
a oklamáni, je plně v rukou jediné třídy, jež je k této ve
doucí úloze připravena celými dějinami kapitalismu. Pro
to je třeba s přípravou diktatury proletariátu začít všude 
a ihned mimo jiné takto: 

Ve všech organizacích, spolcích a sdruženích bez vý
jimky (politických, odborových, vojenských, družstev
ních, vzdělávacích, sportovních atd. apod.), především 
proletářských, ale i takových, v nichž jsou neproletářské 
pracující a vykořisťované masy, musí komunisté utvořit 
skupiny nebo buňky - převážně legální, ale i tajné, kte
ré jsou nutné ve všech případech, kdy se dá předpoklá
dat, že je buržoazie zakáže, že jejich členy pozatýká nebo 
je pošle do vyhnanství; přitom si tyto buňky, úzce spjaté 
mezi sebou i s ústředím strany, musí vyměňovat zkušeno
sti, vyvíjet agitační, propagandistickou a organizační čin
nost, přizpůsobovat se absolutně na všech úsecích života 
společnosti, přizpůsobovat se absolutně všem kategoriím 
a složkám pracujících a takovou mnohostrannou činností 
soustavně vychovávat samy sebe, stranu, třídu i masy. 

Přitom je nanejvýš důležité najít v praxi pro veškerou 
práci takové metody, které by se od sebe nutně lišily, a to 
jednak metody vůči »vůdcům« neboli »odpovědným zá
stupcům«, vesměs nenapravitelně zkaženým maloburžo
azními a imperialistickými předsudky; tyto »vůdce« je 
nutné nemilosrdně odhalovat a vyhánět z dělnického 
hnutí; jednak metody vůči masám, které jsou zejména po 
imperialistickém krveprolití většinou ochotny vyslech
nout a přijmout za své učení o nutnosti vedoucí úlohy 
proletariátu a chápat to jako jediné východisko z kapitalis
tického otroctví; musíme se naučit přistupovat k masám 
zvlášť trpělivě a obezřetně, abychom dovedli pochopit 
zvláštnosti, osobité rysy mentality každé vrstvy těchto 
mas, každého druhu jejich povolání apod. 
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10. Zvláštní pozornost a péči strany zasluhuje zejmé
na jedna ze složek nebo buněk komunistů, a to parlament
ní frakce, tj. skupina členů strany, kteří jsou poslanci 
v buržoazním zastupitelském orgánu (především celostát
ním, ale kromě toho i v orgánech Územních, obecních 
apod.). Na jedné straně právě tato tribuna má zvlášť vel
ký význam v očích nejširších vrstev zaostalých nebo ma
loburžoazními předsudky zatížených pracujících; proto 
právě z této tribuny musí komunisté nutně vyvíjet propa
gandistickou, agitační a organizační činnost a vysvětlovat 
masám, proč bylo v Rusku zákonité, že celonárodní sjezd 
sovětů rozehnal buržoazní parlament (a proč bude jed
nou zákonitě rozehnán v kterékoli jiné zemi). Na druhé 
straně celé dějiny buržoazní demokracie učinily z parla
mentu, zejména ve vyspělých zemích, hlavní nebo jedno 
z hlavních dějišť neslýchaných darebáctví, finančního 
i politického podvádění lidu, kariérismu, pokrytectví 
a útlaku pracujících. Proto je hluboká nenávist nejvyspě
lejších představitelů revolučního proletariátu k parla
mentům zcela oprávněná. Proto komunistické strany 
a vůbec všechny strany hlásící se k III. internacionále 
- zejména v těch případech, kdy nevznikly rozkolem se
starými stranami a dlouhým, úporným bojem proti nim,
nýbrž přechodem (často jenom v názvu) starých stran na
nové pozice - musí být ke svým parlamentním frakcím
mimořádně přísné: plně je podřídit kontrole a směrnicím
ústředního výboru strany; vysílat do nich především re
voluční dělníky; co nejpozorněji rozebírat ve stranickém
tisku a na stranických schůzích projevy poslanců z hledis
ka jejich komunistické důslednosti; posílat poslance agi
tovat mezi masy a vylučovat z těchto frakcí ty, u nichž se
budou projevovat tendence II. internacionály apod.

11. Jedna z hlavních příčin, které ve vyspělých kapita
listických zemích ztěžují revoluční dělnické hnutí, spočí
vá v tom, že se kapitálu díky koloniálním državám a mi
mořádným ziskům finančního kapitálu apod. podařilo vy-
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tvořit zde o něco početnější a stabilnější vrstvu dělnické 
aristokracie, i když tato vrstva představuje nepatrnou 
menšinu. Tato vrstva má lepší mzdové podmínky a je 
nejvíc proniknuta duchem cechařské omezenosti, malo
buržoazními a imperialistickými předsudky. To je skuteč
ná sociální »opora« II. internacionály, reformistů a »cen
tristů«, a v této chvíli j·e to snad hlavní sociální opora 
buržoazie. Žádná, ani předběžná příprava proletariátu ke 
svržení buržoazie není možná bez okamžitého, soustav
ného, širokého a otevřeného boje proti této vrstvě, z níž 
se po vítězství proletariátu - jak to zkušenosti již potvr
dily - bude bezpochyby pro buržoazní bílou gardu re
krutovat dostatek sil. Všechny strany, které se hlásí k 
III. internacionále, musí stůj co stůj uskutečnit heslo »blí
že k masám«, »těsnější spojení s masami«, přičemž masa
mi je třeba rozumět všechny pracující, prostě všechny
vykořisťované kapitálem, zejména ty nejméně organizo
vané a nejméně uvědomělé, nejvíc utlačované a ty, které
je nejobtížnější organizačně podchytit.

Proletariát je revoluční jenom potud, pokud se neuza
vírá do úzce cechařského rámce, pokud při každé příleži
tosti a ve všech oblastech života společnosti vystupuje 
jako vůdce celé masy pracujících a vykořisťovaných, 
a svou diktaturu nemůže uskutečnit, není-li odhodlán 
a schopen přinést pro vítězství nad buržoazií i ty největší 
oběti. Zkušenosti Ruska mají v tomto směru zásadní 
i praktický význam, neboť proletariát by tam nebyl mohl 
nastolit svou diktaturu a získat všeobecnou úctu a důvěru 
všech pracujících, kdyby byl v nejtěžších dobách náporu 
světové buržoazie, války a blokády nepřinesl největší 
oběti a nehladověl krutěji než všechny ostatní vrstvy pra
cujících. 

Zejména je třeba, aby komunistická strana a všechen 
uvědomělý proletariát všestranně a obětavě podporovaly 
rozsáhlé, živelné a masové stávkové hnutí, které jediné 
může za útlaku kapitálu náležitě probudit, uvést do po-
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hybu, uvědomit a zorganizovat masy a vzbudit v nich 
plnou důvěru ve vedoucí úlohu revolučního proletariátu. 
Bez takové přípravy není žádná diktatura proletariátu 
možná a lidé typu Kautského v Německu a Turatiho 
v Itálii, kteří jsou schopni veřejně vystupovat proti stáv
kám, nesmějí být ve stranách hlásících se k III. internaci
onále za žádných okolností trpěni. Ještě více to ovšem 
platí o těch tradeunionistických a parlamentních vůdcích, 
kteří často zrazují dělníky, když je na zkušenostech ze 
stávek učí reformismu, a ne revoluci (například v Anglii 
a ve Francii v posledních letech). 

12. Ve všech zemích, dokonce i v těch nejsvobodněj
ších, »nejlegálnějších« a »nejpokojnějších«, kde třídní boj 
je nejméně vyhrocen, plně dozrála doba, kdy každá ko
munistická strana bezpodmínečně musí soustavně spojo
vat legální práci s prací ilegální a mít legální i ilegální 
organizaci. Neboť vlády i v těch nejkulturnějších a nej
svobodnějších zemích, kde je buržoazně demokratické 
zřízení »nejstabilnější«, přes všechna svá lživá a pokry
tecká prohlášení již systematicky pořizují tajné seznamy 
komunistů, donekonečna porušují svou vlastní ústavu, 
aby zpola nebo zcela tajně podporovaly bělogvardějce 
a vraždění komunistů ve všech zemích, aby tajně připra
vovaly jejich zatýkání, vysílaly mezi komunisty provoka
téry atd. apod. Jen nejreakčnější šosáctví, i kdyby se hali
lo do sebekrásnějších »demokratických« a pacifistických 
frází, může popírat tento fakt nebo závěr, který z něho 
nutně vyplývá: že totiž všechny legální komunistické stra
ny musí ihned vytvořit ilegální organizace, aby mohly sy
stematicky vyvíjet ilegální činnost a plně se připravit na 
chvíli, kdy je buržoazie začne perzekvovat. Ilegální práce 
je nutná zejména v armádě, námořnictvu a policii, neboť 
po velkých ;imperialistických jatkách dostaly všechny vlá
dy na světě strach z lidové armády, do níž mají rolníci 
a dělníci otevřeny dveře, a potají se začaly uchylovat 
k nejrůznějším metodám organizování vojenských jedno-
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tek, speciálně vybíraných z příslušníků buržoazie a speci
álně vybavovaných zvlášť dokonalými zbraněmi. 

Zároveň je nutné v naprosto žádném případě se ne
omezovat jen na ilegální práci, nýbrž pracovat také le
gálně, překonávat všechny těžkosti s tím spojené a zaklá
dat legální tiskové orgány a legální organizace pod nej
různějšími a v případě potřeby často se měnícími názvy. 
Tak si počínají ilegální komunistické strany ve Finsku, 
v Maďarsku a částečně i v Německu, Polsku, Lotyšsku 
atd. Tak si musí počínat i Průmysloví dělníci světa 
(IWW) v Americe, tak si budou muset počínat všechny 
nynější legální komunistické strany, jestliže si prokuráto
ři zamanou zahájit trestní stíhání kvůli rezolucím schvá
leným na kongresech Komunistické internacionály atd. 

Bezpodmínečná zásadní nutnost spojování ilegální čin
nosti s činností legální vyplývá nejen z celého souhrnu 
zvláštností nynějšího období, období předvečera prole
tářské diktatury, ale i z nutnosti dokázat buržoazii, že 
neexistuje a ani nemůže existovat taková oblast, takové 
pole působnosti, které by komunisté nedokázali zvlád
nout, ale nejvíc vyplývá z toho, že všude jsou dosud širo
ké vrstvy proletariátu a ještě více neproletářských pracu
jících a vykořisťovaných mas, které stále ještě důvěřují 
buržoazně demokratické legalitě, přičemž pro nás je ne
smírně důležité touto jejich důvěrou otřást. 

13. Zejména stav dělnického tisku v nejvyspělejších
kapitalistických zemích zvlášť názorně dokazuje nejen to, 
jak veskrze falešná je svoboda a rovnost za buržoazní de
mokracie, ale i to, že je nutné soustavně spojovat legální 
činnost s činností ilegální.Jak v poraženém Německu, tak 
i ve vítězné Americe se veškeré moci státního aparátu 
buržoazie a všech machinací jejích finančních králů 
- soudního stíhání, zatýkání redaktorů (nebo jejich
vraždění najatými vrahy), zákazu používání poštovní
služby, omezování přídělu papíru atd. apod. - využívá
k tomu, aby dělníkům byl vyrván jejich tisk. Navíc po-
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třebný informační materiál pro denní tisk je v rukou bur
žoazních tiskových kanceláří a inzeráty, bez nichž se vel
ký list nevyplatí, »svobodně« disponují kapitalisté. Tak 
buržoazie podvodem a nátlakem kapitálu a buržoazního 
státu připravuje revoluční proletariát o jeho tisk. 

Aby tomu komunistické strany mohly čelit, musí vy
tvořit periodický tisk nového typu, který by byl masově 
rozšiřován mezi dělníky: za prvé legální tiskoviny, kte
ré by se naučily, aniž by se označovaly za komunis
tické a hlásily se ke straně, využívat každou sebemenší 
možnost, kterou jim poskytuje jejich legalita, právě tak, 
jak to dělali bolševici za cara po roce 1905; za druhé 
ilegální letáky vydávané nepravidelně a třeba i ve vel
mi malém rozsahu, které by však dělníci- rozmnožovali 
v mnoha tiskárnách (tajně nebo - kdyby hnutí zesílilo 
- revolučním zabíráním tiskáren) a které by přinášely
proletariátu necenzurované, revoluční informace a re
voluční hesla.

Bez revolučního boje za svobodu komunistického tis
ku, bez boje strhujícího masy, není příprava na diktaturu 
proletariátu možná. 

III 
OPRAVIT LINII - A ČÁSTEČNĚ 
I ZLEPŠIT SLOŽENÍ - STRAN, 

KTERÉ SE PŘIPOJILY 
NEBO SE CHTĚJÍ PŘIPOJIT 

KE KOMUNISTICKÉ INTERNACIONÁLE 

14. Nejobjektivnějším a nejpřesnějším ukazatelem,
jak dalece je proletariát zemí, které jsou z hlediska světo
vého hospodářství a světové politiky nejdůležitější, při
praven nastolit svou diktaturu, je skutečnost, že nejvliv
nější strany II. internacionály - Francouzská socialistic-
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ká strana, Nezávislá sociálně demokratická strana Ně
mecka, anglická Nezávislá labouristická strana a Sociali
stická strana USA 87 

- vystoupily z této žluté internacio
nály a rozhodly se pro připojení - první tři strany s vý
hradami, kdežto čtvrtá dokonce bez výhrad - k III. in
ternacionále. To dokazuje, že nejen předvoj, ale i většina 
revolučního proletariátu, kterou přesvědčil celý vývoj 
událostí, začala přecházet na naši stranu. Teď je nejdůle
žitější, abychom dokázali tento přechod dovršit a natrva
lo, organizačně zajistit to, čeho již bylo dosaženo, aby 
bylo možné bez sebemenšího kolísání vykročit na celé 
frontě vpřed. 

15. Veškerá činnost výše uvedených stran (k nimž je
třeba připočítat Švýcarskou socialistickou stranu88

, jsou-li 
telegrafické zprávy o jejím rozhodnutí připojit se k 
III. internacionále pravdivé) dokazuje - a kterákoli perio
dická publikace těchto stran· to názorně potvrzuje -, že
tato činnost ještě není komunistická, nýbrž že je s hlavní
mi zásadami III. internacionály - s uznáním diktatury
proletariátu a sovětské moci místo buržoazní demokracie
- často v přímém rozporu.

Proto se II. kongres Komunistické internacionály musí
usnést, že nepokládá za možné přijmout tyto strany 
ihned; že schvaluje odpověď exekutivy III. internacionály 
německým »nezávislým«; že znovu vyslovuje svou ochotu 
vyjednávat s kteroukoli stranou, jestliže vystoupí z II. in
ternacionály a bude se chtít sblížit s III. internacionálou; 
že poskytuje delegátům těchto stran právo poradního hla
su na všech svých kongresech a konferencích; že pro úpl
né sjednocení těchto (a podobných) stran s Komunistic
kou internacionálou stanoví tyto podmínky: 

1. uveřejňovat všechna usnesení všech kongresů Ko
munistické internacionály a její exekutivy ve všech perio
dických publikacích strany; 

2. projednávat. je na zvláštních schůzích všech sekcí
nebo místních or"ganizací strany; 
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3. svolat po takovém projednání mimořádný sjezd
strany, aby shrnul výsledky a 

4. očistil stranu od živlů, které i nadále jednají v du
chu II. internacionály; 

5. předat všechny periodické orgány strany do rukou
výlučně komunistických redakcí. 

Druhý kongres III. internacionály musí uložit své exe
kutivě, aby po přezkoumání, zda všechny tyto podmínky 
byly opravdu splněny a zda činnost strany má komu
nistický charakter, přijala výše uvedené a jim podobné 
strany oficiálně do III. internacionály. 

16. Pokud jde o to, jak si mají počínat komunisté, kte
ří jsou dnes na odpovědných místech ve výše uvedených 
a jim podobných stranách v menšině, musí se II. kongres 
Komunistické internacionály usnést, že vzhledem k zjev
nému růstu opravdu vřelých sympatií ke komunismu me
zi dělníky, kteří patří k těmto stranám, nepokládá za žá
doucí, aby komunisté vystupovali z těchto stran, dokud 
v nich mohou pro uznání diktatury proletariátu a sovět
ské moci něco udělat a dokud mohou kritizovat oportunis
ty a centristy, kteří v nich dosud zůstali. 

Zároveň se II. kongres III. internacionály musí vyslo
vit pro to, aby se komunistické nebo s komunismem sym
patizující skupiny a organizace v Anglii připojily k La
bouristické straně i přesto, že tato strana patří k II. inter
nacionále. Neboť dokud tato strana ponechává přičleně
ným organizacím jejich nynější svobodu kritiky a svobo
du propagandistické, agitační a organizační činnosti 
ve prospěch diktatury proletariátu a sovětské moci, do
kud tato strana zůstává i nadále sdružením všech odboro
vých organizací dělnické třídy, jsou komunisté povinni 
udělat všechno a přistoupit na jisté kompromisy, aby mo
hli působit na nejširší dělnické masy, odhalovat jejich 
oportunistické vůdce z vyšší, pro masy viditelnější tribu
ny a urychlovat přechod politické moci z rukou přímých 
zástupců buržoazie do rukou »dělnických přisluhovačů 
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třídy kapitalistů«, aby se masy co nejrychleji vyléčily 
z posledních iluzí o této věci. 

17. Pokud jde o Italskou socialistickou stranu, považu
je II. kongres III. internacionály v podstatě za správnou 
onu kritiku této strany a ony praktické návrhy, které 
otiskla jako návrhy národní radě Italské socialistické stra
ny turínská sekce89 této strany 8. května 1920 v listu 
L'Ordine Nuovo90 a které plně odpovídají všem hlavním 
zásadám III. internacionály. 

Proto II. kongres III. internacionály žádá Italskou soci
alistickou stranu, aby svolala mimořádný sjezd strany 
k projednání jak těchto návrhů, tak všech usnesení obou 
kongresů Komunistické internacionály, aby mohla být 
opravena linie strany a aby strana, zejména její parla
mentní frakce, mohla být očištěna od nekomunistických 
živlů. 

18. Druhý kongres III. internacionály považuje za
nesprávné ty názory na poměr strany ke třídě a k masám 
a na nezávaznost účasti komunistických stran v buržoaz
ních parlamentech a v silně reakčních odborech, které 
nejdůsledněji obhajuje Komunistická dělnická strana Ně
mecka a částečně též Komunistická strana Švýcarska91

, 

časopis Kommunismus, orgán východoevropského sekre
tariátu Komunistické internacionály se sídlem ve Vídni, 
nyní rozpuštěný sekretariát v Amsterdamu a někteří ho
landští soudruzi, dále některé komunistické organizace 
v Anglii, například Dělnická socialistická federace apod., 
jakož i Průmysloví dělníci světa v Americe a výbory to
várních důvěrníků (Shop Stewards' Committees) v Anglii 
apod., a které byly podrobně vyvráceny ve zvláštních 
usneseních tohoto kongresu. 

Přesto II. kongres III. internacionály považuje za mož
né a žádoucí, aby se ke Komunistické internacionále 
ihned připojily ty organizace, které se k ní oficiálně dosud 
nepřipojily, neboť v tomto případě, zejména pokud jde 
o Průmyslové dělníky světa v Americe a Austrálii, stejně
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jako o »tovární důvěrníky« v Anglii, máme co Činit s vy
sloveně proletářským a masovým hnutím, které je v pod
statě fakticky založeno na stěžejních zásadách Komunis
tické internacionály. V takových organizacích se mylné 
názory na účast v buržoazních parlamentech dají vysvět
lit ani ne tak působením lidí buržoazního původu, kteří 
s sebou přinášejí své, v podstatě maloburžoazní názory, 
často totožné s názory anarchistů, jako spíše politickou 
nezkušeností zcela revolučních a s masami spjatých pro
letářů. 

Proto II. kongres III. internacionály žádá všechny ko
munistické organizace a skupiny v anglosaských zemích, 
aby i tehdy, jestliže se Průmysloví dělníci světa a »tovární 
důvěrníci« okamžitě nepřipojí k III. internacionále, udr
žovaly s těmito organizacemi co nejpřátelštější vztahy, 
aby se s nimi a s masami, které s oněmi organizacemi 
sympatizují, sbližovaly, aby jim na základě zkušeností ze 
všech revolucí a zejména ze tří ruských revolucí v 20. sto
letí přátelsky vysvětlovaly, proč jsou jejich výše uvedené 
názory chybné, a aby se nevzdávaly dalších a dalších po
kusů o sloučení s těmito organizacemi v jednotnou komu
nistickou stranu. 

19. V této souvislosti upozorňuje kongres všechny
soudruhy, zejména v románských a anglosaských zemích, 
že po válce probíhá mezi anarchisty na celém světě ve 
vztahu k diktatuře proletariátu a k sovětské moci hluboká 
ideová diferenciace. Přitom lze pozorovat, že právě mezi 
proletáři, které do náruče anarchismu často hnala zcela 
oprávněná nenávist k oportunismu a reformismu stran II. 
internacionály, jsou tyto zásady chápány zvlášť správně, 
a to tím lépe, čím důkladněji se tito proletáři seznamují 
se zkušenostmi Ruska, Finska, Maďarska, Lotyšska, Pol
ska a Německa. 

Proto kongres považuje za povinnost všech soudruhů 
všemožně podporovat přechod všech masových proletář
ských složek od anarchismu na stranu III. internacionály. 
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Kongres upozorňuje, že úspěšnost práce skutečně komu
nistických stran musí být mimo jiné posuzována podle to-

• ·" -r.-

ho,- nakolik se jiJTI .,��· · ;řilo odvrátit od anarchismu a zís-
kat na svou stra.- chny1 nikoli intelektuálské, nikoli 
maloburžoazní, nýi,�� masové proletářské složky. 

\ .. . 

4. července 1920
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EXEKUT!VĚ 
,..,: ... _, 

KOMUN.1S _;É 
. r --

INTERNA ťI d·1�:"'\_ L Y92

Ještě bude nutné napsat pro II. kongres IIi. internacio
nály teze o mezinárodní hospodářské a politické situaci. 

Nebylo by možné uložit Radkovi nebo méně zane
prázdněnému Lapinskému či ještě někomu jinému, koho 
by navrhli, aby vypracoval předběžný náčrt těchto tezí 

přibližně s takovouto osno vou: 
1. Rozdělení celého světa Gak zájmových sfér bankov

ního a finančního kapitálu, tak i mezinárodních syndiká
tů a kartelů, jakož i zabrání kolonií a polokolonií) je stě
žejním faktem imperialismu a ekonomiky 20. století. 

2. To je nevyhnutelným zdrojem všech imperialistic
kých válek a první imperialistické války z let 1914-1918 
zvlášť. 

3. Výsledky této války:
(a) zmenšení počtu světovládných států a zvýšení

počtu slabých, olupovaných, rozdělovaných a závis
lých států;

(b) nesmírné zostření všech kapitalistických roz
porů jak uvnitř všech kapitalistických zemí, tak
i mezi těmito zeměmi;

(c) zejména pak vyhrocení obou pólů kapitalismu
v celosvětovém měřítku:

zvýšení přepychu nepatrného počtu kapitalistic
kých magnátů;

zostření chudoby, ožebračenosti, zbídačení, hla
du, nezaměstnanosti a krajní existenční nejistoty;

(d) zesílení militarismu, zintenzívnění a zrychlení
příprav k dalším imperialistickým válkám, které
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jsou ekonomicky nevyhnutelné; zvýšení počtu válek 
na celém světě, a to zejména válek revolučních; 

(e) naprostý krach Společnosti národů a odhalení
její prolhanosti; krach »wilsonismu«93

• Krach bu1;
žoazní demokracie. 

4. Vysvětlení, a to co nejstručnější, na charakteristice
(viz referát P. Leviho ze 14. dubna 192094): 

Anglie a Ameriky 
Francie 
Japonska 
ostatních, neutrálních, zemí v Evropě a Americe 
poražených zemí (hlavně Ruska a Německa) 
kolonií 
polokolonií (Persie, Turecko, Čína). 

5. Suroviny - jejich vyčerpání
průmysl - jeho oslabení (paliva aj.)
měna - její krach. Dluhy. Znehodnocení peněz.
»Dezorganizace«, rozpad celého systému světového
hospodářství.

6. Výsledek = světová revoluční krize. Komunistické
hnutí a sovětská moc.
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PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ 

DO KOMUNISTICKÉ 

INTERNACIONÁLY 

První, ustavující kongres Komunistické internacionály95 

nevypracoval přesné podmínky pro přijetí jednotlivých 
stran do III. internacionály. V době svolání jejího I. kon
gresu existovaly ve většině zemí pouze komunistické smě

ry a skupiny.
Druhý světový kongres Komunistické internacionály 

se schází v jiné situaci. Ve většině zemí dnes existují už 
ne pouhé komunistické proudy a směry, nýbrž komunis
tické strany a organizace.

Ke Komunistické internacionále se teď stále častěji 
a častěji obracejí strany a skupiny, které ještě nedávno 
patřily k II. internacionále a nyní chtějí vstoupit do III. 
internacionály, ale ve skutečnosti se ještě nestaly komunis
tickými. II. internacionála je definitivně rozbita. »Cen
tristické« strany a skupiny, stojící uprostřed, vidí, že situ
ace II. internacionály je naprosto beznadějná, a proto se 
snaží opřít o stále sílící Komunistickou internacionálu. 
Přitom však doufají, že si udrží takovou »autonomii«, kte
rá by jim umožňovala provádět dosavadní oportunistic
kou nebo »centristickou« politiku. Komunistická interna
cionála se do jisté míry stává módou. 

Přání některých vedoucích »centristických« skupin 
vstoupit nyní do III. internacionály je nepřímým potvrze
ním toho, že si Komunistická internacionála získala sym
patie obrovské většiny uvědomělých dělníků celého světa 
a stává se každým dnem stále významnější silou. 

Za jistých okolností může Komunistické internacionále 
hrozit nebezpečí, že přijetím kolísavých a polovičatých 
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skupin, které se ještě nevypořádaly s ideologií II. interna
cionály, rozbředne. 

Kromě toho v některých velkých stranách (Itálie, Švéd
sko), které většinou zastávají komunistické stanovisko, 
zůstává dosud značně silné reformistické a sociálpacifis
tické křídlo, které jenom čeká na příležitost, aby znovu 
zdvihlo hlavu a začalo aktivně sabotovat proletářskou re
voluci a tím pomohlo buržoazii a II. internacionále. 

Žádný komunista nesmí zapomínat na ponaučení 
z Maďarské republiky rad. Sjednocení maďarských ko
munistů s reformisty se maďarskému proletariátu vymsti
lo. 

Proto II. světový kongres považuje za nutné stanovit 
pro přijetí nových stran naprosto přesné podmínky a při
pomenout stranám, které už byly do Komunistické inter
nacionály přijaty, jejich povinnosti. 

II. kongres Komunistické internacionály se usnáší: Pro
příslušnost ke Kominterně platí tyto podmínky: 

1. Každodenní propaganda a agitace musí mít skuteč
ně komunistický ráz. Všechny tiskové orgány strany musí 
redigovat spolehliví komunisté, kteří dokázali svou odda
nost proletářské revoluci. O diktatuře proletariátu se ne
smí mluvit jako o nějaké běžné nabiflované poučce, nýbrž 
je třeba propagovat ji tak, �by její nutnost pro každého 
prostého dělníka, dělnici, vojáka a rolníka vyplývala z ži
votních skutečností, které den co den systematicky zazna
menává náš tisk. V novinách, na shromážděních lidu, 
v odborových organizacích, v družstvech - všude, kam 
proniknou stoupenci III. internacionály, je nutné sou
stavně a nelítostně pranýřovat nejen buržoazii, ale i její 
pomocníky - reformisty všech odstínů. 

2. Každá organizace, která chce patřit ke Komunistic
ké internacionále, je povinna plánovitě a soustavně odvo

lávat ze všech jen_ trochu odpovědnějších funkcí v dělnic-
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kém hnutí (stranická organizace, redakce, odborová orga
nizace, parlamentní frakce, družstvo, obecní samospráva 
apod.) reformisty a stoupence »centrismu« a dosazovat na 
jejich místo spolehlivé komunisty, a neobávat se toho, že 
zpočátku bude někdy nutné nahrazovat »zkušené« pra
covníky prostými dělníky. 

3. Ve všech zemích, kde komunisté v důsledku výji
mečného stavu nebo výjimečných zákonů nemohou veš
kerou svou činnost vyvíjet legálně, je bezpodmínečně 
nutné spojovat legální práci s prací ilegální. Třídní boj 
téměř ve všech evropských a amerických zemích vstupuje 
do období občanské války. Za takových okolností nemo
hou mít komunisté důvěru v buržoazní zákonnost. Jsou 
povinni všude vytvářet paralelní ilegální aparát, který by 
v rozhodující chvíli pomohl straně splnit její povinnost 
vůči revoluci. 

4. Je nutné vytrvale vyvíjet soustavnou propagandu
a agitaci v armádě a zakládat v každé vojenské jednotce 
komunistické buňky. Tuto práci musí komunisté konat 
většinou ilegálně, avšak odmítnout ji by znamenalo zpro
nevěřit se revoluční povinnosti, což je neslučitelné s pří
slušností k III. internacionále. 

5. Je nutné vyvíjet soustavnou a plánovitou agitaci na
vesnici. Dělnická třída nemůže upevnit své vítězství, ne
bude-li mít za sebou alespoň část zemědělských dělníků 
a chudých rolníků a nebude-li svou politikou neutralizo
vat ostatní část vesnice. Komunistická činnost na vesnici 
nabývá v současné době prvořadého významu. Je nutné 
vyvíjet ji hlavně prostřednictvím revolučních komunistic
kých dělníků spjatých s vesnicí. Odmítat tuto Činnost ne
bo ji přenechávat nespolehlivým poloreformistům by by
lo totéž jako zříci se proletářské revoluce. 

6. Každá strana, která chce patřit k III. internacionále,
je povinna pranýřovat nejen zjevný sociálpatriotismus, 
ale i falešnost a pokrytectví sociálpacifismu: je povinna 
dělníkům soustavně dokazovat, že bez revolučního svrže-
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ní kapitalismu žádná mezinárodní arbitráž, žádné řeči 
o omezení zbrojení, žádná »demokratická« reorganizace
Společnosti národů nezachrání lidstvo před novými im
perialistickými válkami.

7. Strany, které chtějí patřit ke Komunistické interna
cionále, musí uznat nutnost úplného a naprostého roz
chodu s reformismem a s politikou »centristů« a propago
vat tento rozchod v nejširších kruzích členstva strany. 
Jinak není důsledná komunistická politika možná. 

Komunistická internacionála bezpodmínečně a ultima
tivně požaduje, aby se tento rozchod uskutečnil v co nej
kratší době. Komunistická internacionála nemůže trpět, 
aby všeobecně známí reformisté, jako například Turati, 
Modigliani aj., měli právo považovat se za členy III. in
ternacionály. To by vedlo k tomu, že by se III. interna
cionála silně podobala zkrachované II. internacionále. 

8. Pokud jde o kolonie a utlačované národy, musí stra
ny těch zemí, jejichž buržoazie tyto kolonie vlastní a utla
čuje jiné národy, zaujmout zvlášť vyhraněné a jasné sta
novisko. Každá strana, která chce patřit k III. internacio
nále, je povinna nelítostně odhalovat machinace »svých« 
imperialistů v koloniích, podporovat ne slovy, nýbrž 
skutky každé osvobozenecké hnutí v koloniích, požadovat 
vyhnání imperialistů své vlastní země z těchto kolonií, 
pěstovat mezi dělníky vlastní země opravdový bratrský 
vztah k pracujícímu obyvatelstvu kolonií a utlačovaných 
národů a soustavně agitovat v armádě vlastní země proti 
jakémukoli utlačování koloniálních národů. 

9. Každá strana, která chce patřit ke Komunistické in
ternacionále, je povinna soustavně a vytrvale vyvíjet ko
munistickou činnost v odborech, družstvech a jiných ma
sových dělnických organizacích. V těchto organizacích je 
nutné zakládat komunistické buňky, které musí dlouhou 
a houževnatou prací získávat odborové organizace pro 
komunismus. Tyto buňky jsou povinny ve své každoden
ní práci na každém kroku usvědčovat sociálpatrioty ze 
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zrady a odhalovat kolísání »centristů«. Tyto komunistické 
buňky musí být plně podřízeny straně jako celku. 

1 O. Strana patřící ke Komunistické internacionále je 
povinna vést houževnatý boj proti Amsterdamské »inter
nacionále« žlutých odborů96

• Musí mezi odborově organi
zovanými dělníky vytrvale propagovat nutnost rozchodu 
se žlutou Amsterdamskou internacionálou. Musí všemož
ně podporovat rodící se mezinárodní sdružení rudých od
borů97, přimykajících se ke Komunistické internacionále. 

11. Strany, které chtějí patřit k III. internacionále,
jsou povinny přezkoumat složení svých parlamentních 
frakcí, odstranit z nich nespolehlivé živly, podřídit tyto 
frakce - nikoli formálně, nýbrž fakticky - ústředním 
výborům stran a požadovat od každého komunistického 
poslance v parlamentě, aby veškerou svou činnost podří
dil potřebám skutečně revoluční propagandy a agitace. 

12. Stejně tak periodický i neperiodický tisk a všechna
vydavatelství musí být plně podřízeny ústřednímu výbo
ru strany bez ohledu na to, je-li strana jako celek v dané 
chvíli legální nebo ilegální; je nepřípustné, aby vydava
telství zneužívala autonomie a prováděla politiku, která 
se plně neshoduje s politikou strany. 

13. Strany patřící ke Komunistické internacionále mu
sí být vybudovány podle zásad demokratického centralis

mu. V nynějším období zostřené občanské války dokáže 
komunistická strana splnit svou povinnost jedině tehdy, 
bude-li organizována přísně centralisticky, bude-li v ní 
vládnout železná kázeň hraničící s kázní vojenskou a bu
de-li její stranické ústředí silným autoritativním orgánem 
s rozsáhlou pravomocí, který bude mít mezi členy strany 
všeobecnou důvěru. 

14. Komunistické strany těch· zemí, ve kterých komu
nisté mohou pracovat legálně, musí provádět pravj.delné 
čistky (přeregistrace) členstva stranických organizací, aby 
se strana soustavně očišťovala od maloburžoazních živlů, 
které se do ní nezbytně vtírají. 
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15. Každá strana, která chce patřit ke Komunistické
internacionále, je povinna bezvýhradně podporovat kaž
dou republiku sovětského typu v jejím boji proti kontra
revolučním silám. Komunistické strany musí vést mezi 
dělníky ustavičnou propagandu, aby odmítali přepravo
vat válečný materiál pro nepřátele těchto republik, musí 
vést legální nebo ilegální propagandu mezi vojsky, která 
jsou vysílána, aby dělnické republiky likvidovala, apod. 

16. Strany, které se dosud ještě přidržují starých so
ciálně demokratických programů, jsou povinny v co nej
kratší době tyto programy zrevidovat a vypracovat na 
základě specifických podmínek své země nový, komu
nistický program v duchu usnesení Komunistické inter
nacionály. Program každé strany patřící ke Komunistické 
internacionále musí být zpravidla schválen nejbližším 
kongresem Komunistické internacionály nebo její exeku
tivou. Jestliže exekutiva Komunistické internacionály 
program některé strany neschválí, má tato strana právo 
odvolat se ke kongresu Komunistické internacionály. 

1 7. Všechna usnesení kongresů Komunistické interna
cionály i usnesení její exekutivy jsou pro všechny strany 
patřící ke Komunistické internacionále závazná. Protože 
Komunistická internacionála vyvíjí činnost za velmi zo
střené občanské války, musí být vybudována mnohem 
centralizovaněji, než byla II. internacionála. Přitom je 
pochopitelné, že Komunistická internacionála a její exe
kutiva jsou ve veškeré své činnosti povinny brát v úvahu 
všechny rozmanité podmínky, ve kterých musí různé· 
strany bojovat a pracovat, a vydávat všeobecně závazná 
usnesení jedině v takových otázkách, kde je to možné. 

18. Vzhledem k tomu všemu musí všechny strany, kte
ré chtějí vstoupit do Komunistické internacionály, změnit 
svůj název. Každá strana, která chce vstoupit do Komu
nistické internacionály, se musí nazývat komunistická

strana té a té země (sekce III., Komunistické internacio
nály). Název není jen formální, ale i velmi důležitou poli-
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tickou otázkou. Komunistická internacionála vyp�věděla 
celému buržoaznímu světu a všem žlutým sociálně demo
kratickým stranám rozhodný boj. Je nutné, aby každému 
prostému pracujícímu člověku byl naprosto jasný rozdíl 
mezi komunistickými stranami a starými oficiálními »so
ciálně demokratickými« nebo »socialistickými« stranami, 
které zradily prapor dělnické třídy. 

19. Všechny strany, které chtějí patřit ke Komunistic
ké internacionále, musí po skončení II. světového kongre
su Komunistické internacionály v co nejkratší době svo
lat mimořádný sjezd své strany, aby na něm oficiálně 
jménem celé strany potvrdily výše uvedené závazky. 



6 

DVACÁTÝ BOD PODMÍNEK 
' 

PRO PŘIJETÍ 

DO KOMUNISTICKÉ 

I N T E R N A C I O N Á L Y98

Strany, které by nyní chtěly vstoupit do III. internacio
nály, ale svou dosavadní taktiku dosud radikálně nezmě
nily, musí se před vstupem do této internacionály posta
rat o to, aby mezi členy jejich ústředního výboru i všech 
nejdůležitějších ústředních orgánů strany byly nejméně 
dvě třetiny takových soudruhi'.i, kteří se již před II. kon
gresem Komunistické internacionály veřejně a jedno
značně vyslovovali pro vstup do III. internacionály. Vý
jimky jsou přípustné pouze se souhlasem exekutivy 

III. internacionály. Exekutivá Komunistické internacio
nály má právo dělat takové výjimky i pro příslušníky
»centristických« stran, o nichž se mluví v bodu 7.
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1 

REFERÁT 

O MEZINÁRODNÍ SITUACI 

A HLAVNÍCH ÚKOLECH 

KOMUNISTICKÉ 

INTERNACIONÁLY-

1 9. Č E R V E N C E 

(Bouřlivé ovace. Všichni  vstávají a t leskají. Řeč
ník se pokouší  mluvit, ale potlesk a volání  ve  
všech jazycích neustávají .  Dlouhotrvaj ící  ova
ce.) Soudružky a soudruzi, teze o hlavních úkolech 
Komunistické internacionály* vyšly ve všech jazy
cích[59· 174• 175• 176] a nepřinášejí (zejména pro ruské sou
druhy) v podstatě nic nového, neboť jsou do značné míry 

aplikací některých hlavních rysů našich revolučních zku
šeností a poučení z našeho revolučního hnutí na celou řa
du západních zemí, na západní Evropu. Proto ve svém 
referátu pojednám trochu podrobněji, i když jen v hru
bých rysech, o první části mého tématu, a to o meziná
rodní situaci. 

Základem celé mezinárodní situace, jak se nyní vytvo
řila, jsou ekonomické vztahy imperialismu. V průběhu 
celého 20. století se vyhranil tento nový, nejvyšší a po
slední stupeň kapitalismu. K nejcharakterističtějším, nej
podstatnějším rysům imperialismu, jak jistě všichni víte, 
patřilo to, že kapitál dosáhl obrovských rozměrů. Volnou 
soutěž vystřídaly mamutí monopoly. Hrstka kapitalistů 
dokázala soustředit ve svých rukou mnohdy celá průmy
slová odvětví; tato odvětví přešla do rukou svazů, kar-

* Viz tento svazek, s. 219-237. Red.

251 



- - -- ----

telů, syndikátů a trastů, které často mají mezinárodní cha
rakter. Monopolisté se tak zmocnili po stránce finanční, 
vlastnické a částečně i výrobní celých průmyslových od
větví, a to nejen v jednotlivých zemích, ale i na celém 
světě. Z toho vzešla dosud nevídaná nadvláda nepatrné
ho počtu velkých bank, finančních králů a finančních 
magnátů, kteří ve skutečnosti přeměňovali i ty nejsvo
bodnější republiky ve finanční monarchie. Před válkou to 
otevřeně přiznávali například i takoví ani zdaleka ne revo
luční publicisté, jako Lysis[ 180] ve Francii. 

Tato nadvláda hrstky kapitalistů dosáhla plného rozvo
je tehdy, když byl celý svět rozdělen nejen v tom smyslu, 
že se největší kapitalisté zmocnili různých zdrojů surovin 
a výrobních prostředků, ale i v tom smyslu, že bylo do
končeno předběžné rozdělení kolonií. Asi před čtyřiceti 
lety se odhadovalo, že v koloniích žije něco přes čtvrt mi
liardy lidí, kteří byli v područí šesti kapitalistických moc
ností. Před válkou roku 1914 se počítalo, že kolonie mají 
už kolem 600 miliónů obyvatel, a připočteme-li k tomu 
takové země, jako je Persie, Turecko a Čína, které už teh
dy byly v postavení polokolonií, vyjde nám zhruba mili
arda lidí, kteří byli prostřednictvím koloniálního područí 
utlačováni nejbohatšími, nejcivilizovanějšími a nejsvo
bodnějšími zeměmi. Vy ale víte, že koloniální závislost 
znamená kromě přímé státoprávní závislosti také celou 
řadu vztahů finanční a hospodářské závislosti, že zname
ná celou řadu válek, které však nebyly za války považová
ny, protože to často byly krvavé masakry, při kterých 
evropská a americká imperialistická vojska, vyzbrojená 
nejdokonalejšími ničivými zbraněmi, vyvražďovala ne
ozbrojené a bezbranné obyvatelstvo koloniálních zemí. 

Z tohoto rozdělení celého světa, z této nadvlády kapi
talistických monopolů, z této neomezené moci mizivého 
počtu velkých bank - nanejvýš dvou, tří, čtyř nebo pěti 
v každém státě - se neodvratně zrodila první imperialis
tická válka v letech 1914-1918. Tato válka byla vedena 
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o znovurozdělení celého světa. Válčilo se o to, která ze
dvou malých skupin největších států - anglická, nebo
německá - získá možnost a právo plenit, deptat a vyko
řisťovat celý svět. Víte, že válka rozhodla tuto otázku ve
prospěch anglické skupiny. A touto válkou se všechny ka
pitalistické rozpory ještě mnohem víc vyhrotily. Válka rá
zem uvrhla přibližně Čtvrt miliardy obyvatel světa do po
stavení, které lze nazvat koloniálním. Uvrhla do něho
Rusko, které má kolem 130 miliónů obyvatel, i Rakous
ko-Uhersko, Německo a Bulharsko, které mají nejméně
120 miliónů obyvatel. Čtvrt miliardy těchto obyvatel žije
v zemích, které zčásti, jako například Německo, patří
k nejvyspělejším, nejvzdělanějším a nejkulturnějším ze
mím a z hlediska technického rozvoje jsou na úrovni sou
časného pokroku. Válka jim vnutila versailleskou smlou
vou takové podmínky, že se vyspělé národy octly.ve stavu
koloniální závislosti, bídy, hladu, ožebračení a bezpráví,
neboť jsou touto smlouvou na mnoho generací spoutány
a vehnány do takových podmínek, v jakých dosud nežil
žádný civilizovaný národ. Obraz světa vypadá takto: Po
válce se rázem nejméně jedna a čtvrt miliardy obyvatel
octla pod koloniálním útlakem a je vystavena vykořisťo
vání brutálním kapitalismem, který se vychloubal svou
mírumilovností a který na to snad měl jisté právo zhruba
před padesáti lety, dokud svět ještě nebyl rozdělen, do
kud nevládly monopoly, dokud se kapitalismus mohl vy
víjet poměrně pokojně, bez obrovských válečných kon
fliktů.

Nyní, po tomto »pokojném« období, pozorujeme straš
livé zesílení útlaku, návrat k ještě horšímu koloniálnímu 
i vojenskému útlaku než předtím. Versailleská smlouva 
vehnala Německo a celou řadu dalších poražených států 
do situace, která po materiální stránce znemožňuje jejich 
hospodářskou existenci a která pro ně znamená úplné 
bezpráví a ponížení. 

Kolik národů tím vyzískalo? Abychom mohli na tuto 
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otázku odpovědět, musíme připomenout, že Spojené stá
ty americké, které jediné na válce jen vydělaly a které se 
ze země zadlužené až po uši staly věřitelem všech zemí, 
nemají více než 100 miliónů obyvatel. Japonsko, které si 
velmi pomohlo tím, že zůstávalo stranou evropsko-ame
rického konfliktu a zmocnilo se území na obrovském asij
ském kontinentě, má 50 miliónů obyvatel. Anglie, která 
po těchto zemích vyzískala nejvíc, má kolem 50 miliónů 
obyvatel. A připočteme-li k tomu neutrální státy s velmi 
malým počtem obyvatel, které za války zbohatly, dosta
neme zhruba čtvrt miliardy. 

Tak vypadá v hrubých rysech obraz světa, jak se utvo
řil po imperialistické válce. Jedna a Čtvrt miliardy lidí je 
utlačována v koloniích - v zemích, jako je Persie, Turec
ko a Čína, jejichž území je doslova rozkouskováno, 
a v zemích, které jsou poraženy a uvrženy do postavení 
kolonií. Nanejvýš Čtvrt miliardy lidí žije v zemích, které 
si udržely dřívější postavení, ale všechny se dostaly do 
hospodářské závislosti na Americe a všechny byly za vál
ky závislé vojensky, neboť válka zachvátila celý svět a ne
dovolila ani jednomu státu, aby zůstal skutečně neutrál
ním. A nakonec tu máme nanejvýš Čtvrt miliardy obyva
tel v zemích, v nichž získala dělením světa pochopitelně 
jenom horní vrstva, jenom kapitalisté. Dohromady nám 
vychází asi jedna a tři Čtvrtě miliardy lidí, kteří tvoří veš
keré obyvatelstvo na_ světě. Chtěl bych vám tento obraz 
světa připomenout, neboť všechny hlavní rozpory kapita
lismu, které vedou k revoluci, všechny hlavní rozpory 
v dělnickém hnutí, které vedly k velmi prudkému boji 
proti II. internacionále, jak o tom mluvil soudruh předse
da - to všechno souvisí s rozdělením obyvatelstva světa. 

Tato čísla podávají ekonomický obraz světa ovšem jen 
v hrubých, hlavních rysech. A je, soudruzi, pochopitelné, 
že takovým rozdělením obyvatelstva celého světa se vykó
řisťování finančním kapitálem a kapitalistickými mono
poly mnohonásobně zvýšilo. 
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Do závislého postavení se dostávají nejen koloniální 
a poražené země, i v každé vítězné zemi se rozpory pro
hloubily, veškeré kapitalistické rozpory se vyhrotily. Uká
žu to stručně na několika příkladech. 

Vezměte si státní dluhy. Víme, že dluhy nejvýznam
nějších evropských států vzrostly od roku 1914 do roku 
1920 přinejmenším sedminásobně. Uvedu ještě jeden eko
nomický pramen, který má zvlášť velký význam. Je to 
práce anglického diplomata Keynese, autora knihy Eko
nomické důsledky míru[ 166], který se z pověření své vlády 
účastnil mírového jednání ve Versailles; sledoval je bez
prostředně z ryze buržoazního hlediska, krok za krokem 
podrobně zkoumal situaci a účastnil se porad jako eko
nom. Dospěl k závěrům, které jsou přesvědčivější, názor
nější a poučnější než jakýkoli závěr revolučního komunis
ty, protože je vyvozuje přesvědčený buržoa, zapřisáhlý 
odpůrce bolševismu, v němž jako anglický maloměšťák 
vidí cosi zrůdného, ukrutného a barbarského. Keynes do
iel k závěru, že po uzavření versailleského míru spěje 
Evropa a celý svět ke krachu. Keynes rezignoval na svůj 
�řad, vmetl vládě do tváře svou knihu a prohlásil: Počí
riáte si jako smyslů zbavení. Uvedu vám jeho údaje, které 
říkají v podstatě toto: 

Jak to vypadá se zadlužeností mezi hlavními mocnost
ni? Přepočítávám libry šterlinků na zlaté ruble, a to tak, 
ie deset zlatých rublů počítám za jednu libru šterlinků. 
vychází nám, že Spojené státy mají aktiva ve výši 19 mi
iard, kdežto pasíva· žádná. Před válkou byly Spojené stá
y dlužníkem Anglie. Soudruh Levi ve svém referátu[ 134] 

)ředneseném 14. dubna 1920 na posledním sjezdu Ko
nunistické strany Německa právem poukázal na to, že je-
10m dva státy na světě vystupují nyní nezávisle: Anglie 
1 Amerika. Finančně naprosto nezávislou se stala pouze
\.merika. Před válkou byla dlužníkem, dnes už je jenom 
,ěřitelem. Všechny ostatní mocnosti jsou zadluženy. An
;lie je v takové situaci, že její aktiva činí 17 miliard a pa-
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síva 8 miliard, takže se již napůl stala dlužníkem. Přitom 
k jejím aktivům patří asi 6 miliard, které jí dluží Rusko. 
Válečné zásoby, které si Rusko dělalo za války, jsou zahr
nuty do jeho dluhu. Nedávno, když Krasin jako zástupce 
vlády Sovětského Ruska hovořil s Lloydem Georgem 
o dluzích, dal vědcům a politikům i vedoucím osobnos
tem anglické vlády jasně najevo, že jsou na velkém omy
lu, jestliže počítají s jejich splacením. A na tenhle omyl
upozornil už anglický diplomat Keynes.

Nejde samozřejmě jen o to, a dokonce vůbec ne o to, 
že ruská revoluční vláda nechce platit dluhy. Žádná vláda 
by je nemohla zaplatit, protože tyto dluhy jsou lichvář
skou přirážkou k tomu, co bylo už dvacetkrát zaplaceno, 
takže týž buržoa Keynes, který nechová k ruskému revo
lučnímu hnutí žádné sympatie, říká: >Je pochopitelné, že 
se s těmito dluhy nedá počítat.« 

O Francii uvádí Keynes tato čísla: její aktiva činí 3,5 
miliardy, kdežto pasíva 10,5 miliardy! A to je země, 
o které sami Francouzi říkávali, že je lichvářem celého
světa, neboť měla obrovské »úspory«; koloniální a fi
nanční loupeže, které jí vynesly obrovský kapitál, jí
umožnily poskytovat miliardové půjčky, zejména Rus
ku. Z těchto půjček plynuly obrovské příjmy. A přes to 
všechno, přestože zvítězila, octla se Francie v postavení
dlužníka.

Jistý americký buržoazní pramen, kterého se dovolává 
komunista soudruh Braun ve své knize Kdo zaplatí váleč
né dluhy ?[ 137] (Lipsko 1920), stanoví· poměr dluhů k ná
rodnímu bohatství takto: Ve vítězných zemích, v Anglii 
a FraÍicii, přesahují dluhy 50 % veškerého národního bo
hatství. V Itálii je to 60- 70 %, v Rusku 90 %, ale nám, 
jak víte, nedělají tyto dluhy těžkou hlavu, protože jsme se 
zařídili podle Keynesovy skvělé rady už o něco dříve, než 
vyšla jeho kniha, a všechny dluhy jsme anulovali. (Bouř
l ivý potlesk.) 

Jenže Keynes si při tom počíná jako obyčejný šosák: 
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doporučuje, aby všechny dluhy byly anulovány, a součas
ně tvrdí, že Francie tím samozřejmě jenom získá a An
glie nijak zvlášť mnoho neztratí, neboť si na Rusku stejně 
nic nevezme; notně na to doplatí Amerika, ale Keynes 
spoléhá na americkou »velkodušnost«! V téhle věci se 
s Keynesem a jinými maloburžoazními pacifisty názorově 
rozcházíme. Myslíme si, že pokud jde o anulování dluhů, 
budou si muset počkat na něco jiného, budou se muset ve 
svém úsilí obrátit jinam a nespoléhat na »velkodušnost« 
pánů kapitalistů. 

Z těchto několika málo čísel je vidět, že imperialistická 
válka vytvořila neudržitelnou situaci také pro vítězné ze
mě. Svědčí o tom i obrovský nepoměr mezi mzdami 
a růstem cen. Nejvyšší hospodářská rada, instituce, jež 
chrání buržoazní pořádky na celém světě před vzmáhající 
se revolucí, schválila letos 8. března rezoluci, která končí 
výzvou k pořádku, pracovitosti a šetrnosti, ovšem za 
předpokladu, že dělníci zůstanou otroky kapitálu. Tato 
Nejvyšší hospodářská rada, orgán Dohody, orgán kapita
listů celého světa, dospěla k těmto závěrům: 

Ve Spojených státech amerických stouply ceny potra
vin průměrně o 120 %, kdežto mzdy se tam zvýšily jen 
o 100 %. V Anglii stouply ceny potravin o 170 %, mzdy
o 130 %. Ve Francii se zvýšily ceny potravin o 300 %,
mzdy o 200 %. V Japonsku vzrostly ceny potravin
o 130 %, mzdy o 60 % (srovnávám údaje soudruha Brau
na v jeho výše uvedené knize s údaji Nejvyšší hospodář
ské rady[221 ], uveřejněnými 10. března 1920 v listu The
Times 100). 

Je jasné, že za takové situace se mezi dělníky nutně 
vzmáhá pobouření, šíří se revoluční nálady a ideje a při
bývá živelných masových stávek. Postavení dělníků se to
tiž stává nesnesitelným. Dělníci se na vlastních zkušenos
tech přesvědčují, že kapitalisté válkou nesmírně zbohatli 
a přesunují výdaje a dluhy na bedra dělníků. Nedávno 
jsme dostali telegrafickou zprávu, že Amerika chce k nám 
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do Ruska vypovědět dalších 500 komunistů, aby se zbavi
la »škodlivých agitátorů«. 

I kdyby k nám Amerika poslala ne 500, ale dokonce 
500 000 ruských, amerických, japonských a francouz
ských »agitátorů«, nic se tím nezmění, neboť tento nepo
měr cen, s nímž si tam nevědí rady, zůstane. A nemohou 
si s ním poradit proto, že soukromé vlastnictví je u nich 
velmi přísně chráněno, je pro ně »posvátné«. Na to se 
nesmí zapomínat, neboť soukromé vlastnictví vykořisťo
vatelů bylo zrušeno jedině v Rusku. S t ímto nepoměrem 
cen si kapitalisté neporadí, avšak dělníci z dosavadních 
mezd žít nemohou. Proti tomuto zlu se žádnými starými 
metodami nic nesvede, ničeho se tu nedosáhne žádnými 
dílčími stávkami, ani parlamentním bojem, ani hlasová
ním, neboť »soukromé vlastnictví je posvátné«, a kapitali
sté nadělali tolik dluhů, že se celý svět octl v područí 
hrstky lidí; přitom životní podmínky dělníků jsou čím dál 
nesnesitelnější. Není jiné východisko než odstranit »sou
kromé vlastnictví« vykořisťovatelů. 

Soudruh Lapinski uvádí ve své brožuře Anglie a světo
vá revoluce, z níž náš Věstník narodnogo komissariata 
inostrannych děl101 uveřejnil v únoru 1920 cenné výňat
ky, že vývozní ceny uhlí jsou v Anglii dvakrát vyšší, než 
předpokládaly oficiální průmyslové kruhy. 

V Lancashiru to došlo tak daleko, že ceny akcií stouply 
o 400 %. Zisky bank dosahují minimálně 40-50 %, při
čemž je třeba ještě připomenout, že při stanovování zisku
bank dovedou všichni bankovní činitelé jeho velkou část
zatajit, a to tak, že není vykazována jako zisk, nýbrž uvá
děna jako peněžité odměny, tantiémy apod. Takže i tady
nesporná hospodářská fakta svědčí o tom, že bohatství
mizivé hrstky lidí neuvěřitelně vzrostlo, že nevídaný pře
pych přesahuje všechny meze, zatímco bída dělnické tří
dy se neustále zvětšuje. Zejména je třeba připomenout
ještě tu okolnost, kterou neobyčejně dobře vystihl sou
druh Levi ve výše zmíněném referátu: změnu hodnoty
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peněz. Dluhy, emise papírových peněz atd. vedly všude 
ke znehodnocení peněz. Týž buržoazní pramen, o němž 
jsem se již zmiňoval, totiž prohlášení Nejvyšší hospodář
ské rady z 8. března 1920, vypočítává, že hodnota peněz 
v Anglii v porovnání s dolarem klesla přibližně o třetinu, 
ve Francii a Itálii o dvě třetiny a v Německu až o 96 %. 

To svědčí o tom, že se »mechanismus« světového kapi
talistického hospodářství nadobro rozpadá. Není možné 
pokračovat v těch obchodních stycích, na nichž za kapita
lismu závisí opatřování surovin a odbyt výrobků; není 
možné pokračovat v nich právě proto, že v důsledku změ
něné hodnoty peněz je celá řada zemí podřízena jedné je
diné zemi. Žádná země, ani ta nejbohatší, nemůže existo
vat a nemůže obchodovat, protože nemůže prodávat své 
výrobky a nemůže si opatřovat suroviny. 

Z toho tedy vyplývá, že ani Amerika, nejbohatší země, 
které jsou podřízeny všechny země, nemůže kupovat ani 
prodávat. A týž Keynes, který prošel ohněm versailles
kých jednání, je přes všechno své pevné odhodlání hájit 
kapitalismus, přes všechnu svou nenávist k bolševismu 
nucen tuto skutečnost přiznat. Mimochodem si nemys
lím, že by se třeba jen jediná komunistická nebo vůbec 
revoluční výzva vyrovnala svou přesvědčivostí oněm 
stránkám u Keynese, kde líčí Wilsona a »wilsonismus« 
v praxi. Wilson byl modlou měšťáků a pacifistů Keyneso
va typu i mnoha hrdinů II. internacionály (ba dokonce 
i »Dvaapůlté« internacionály102), kteří pěli ódy na »čtr
náct bodů« a dokonce sepisovali »vědecké« knihy o »ko
řenech« Wilsonovy politiky v naději, že Wilson zachrání 
»sociální mír«, že smíří vykořisťovatele s vykořisťovaný
mi a provede sociální reformy. Keynes názorně ukázal,
jak pošetilý byl Wilson a jak se všechny tyto iluze rozply
nuly hned při prvním střetnutí s věcnou, praktickou, ko
merční politikou kapitálu představovaného pány Clemen
ceauem a Lloydern Georgem. Dělnictvo se nyní na vla
stních životních zkušenostech stále jasněji přesvědčuje
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- a učení pedanti by se o tom mohli přesvědčit dokonce
i z Keynesovy knihy -, že »kořeny« Wilsonovy politiky
tkvěly jedině v kněžourské omezenosti, v maloburžoaz
ním frazérství a v naprostém nepochopení třídního boje.

Z toho všeho naprosto nutně a přirozeně vyplývají dvě 
podmínky, dvě podstatné skutečnosti. Na jedné straně 
neslýchaně vzrostla bída a ožebračení mas, což se týká 
především jedné a Čtvrt miliardy lidí, tj. 70 % všech oby
vatel světa. Jsou to koloniální a závislé země, jejichž oby
vatelé nemají žádná zákonná práva, země, na něž byly 
»uděleny mandáty« finančním lupičům. A kromě toho
stvrdila otroctví poražených zemí versailleská smlouva
a tajné smlouvy uzavřené proti Rusku, které ovšem
mnohdy nemají větší reálnou cenu než cáry papíru, na
nichž je napsáno, že máme tolik a tolik miliard dluhů. Je
to ve světových dějinách první případ, kdy olupování,
otroctví, závislost, bída a hladovění jedné a Čtvrt miliardy
lidí byly právně stvrzeny.

Ale na druhé straně v každé zemi, která se stala věřite
lem, se dělníci octli v nesnesitelné situaci. Válka neslý
chaně vyhrotila všechny rozpory kapitalismu, a v tom je 
zdroj onoho velmi hlubokého revolučního vření, které se 
vzmáhá, neboť ve válce se lidé museli podřídit vojenské 
kázni, byli hnáni na smrt nebo jim hrozil okamžitý váleč
ný soud. Válečné poměry nedovolovaly sledovat hospo
dářskou situaci. Spisovatelé, básníci, kněží a všechen tisk 
nedělali nic jiného, než že oslavovali válku. Nyní, když 
válka skončila, začalo leccos vycházet najevo. Byl odha
len německý imperialismus se svým brestlitevským mí
rem. Byl odhalen versailleský mír, který měl být vítěz
stvím imperialismu, ale stal se jeho porážkou. Keynesův 
případ mimo jiné svědčí o tom, jak desetitisíce a statisíce 
lidí z řad maloburžoazie, inteligence, prostě všech ale
spoň trochu uvědomělých a vzdělaných lidí v Evropě 
a Americe musely nastoupit cestu, kterou se dal Keynes, 
jenž složil úřad a vmetl své vládě do tváře knihu, která 
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tuto vládu usvědčuje. Keynes ukázal, co se odehrává a co 
se odehraje ve vědomí tisíců a statisíců lidí, až pochopí, 
že všechny ty řeči o »válce za svobodu« apod. byly pus
tým podvodem, že válkou se obohatilo jenom pár lidí, 
kdežto ostatní byli ožebračeni a porobeni. Vždyť i buržoa 
Keynes říká, že chtějí-li Angličané zachránit svůj život, 
chtějí-li zachránit anglické hospodářství, musí dosáhnout 
toho, aby se mezi Německem a Ruskem obnovily svobod
né obchodní styky! Jenže jak toho dosáhnout? Tím, že 
budou anulovány všechny dluhy, jak navrhuje Keynes! 
To není myšlenka jenom učeného ekonoma Keynese. 
K této myšlence dospívají a dospějí milióny. Miliónům li
:lí neujde, jak buržoazní ekonomové tvrdí, že není jiné 
východisko než anulovat dluhy, a proto prý »budiž pro
kleti bolševici!« (kteří dluhy anulovali) a spolehněme se 
na »velkodušnost« Ameriky!! - myslím, že by se tako
vým ekonomům agitujícím pro bolševismus měl jménem 
kongresu Komunistické internacionály poslat děkovný 
list. 

Jestliže se na jedné straně hospodářské postavení mas 
;talo nesnesitelným a jestliže na druhé straně mezi nepa
trnou menšinou všemocných vítězných zemí začal a pro
lilubuje se rozklad, jak to líčí Keynes, vidíme v tom právě 
fozrávání obou předpokladů pro světovou revoluci. 

Máme teď před sebou poněkud úplnější obraz celého 
;věta. Víme, co znamená, když jedna a Čtvrt miliardy lidí, 
kteří žijí v nesnesitelných existenčních podmínkách, je 
�ávislá na hrstce boháčů. Když však Společnost národů 
oředložila národům smlouvu, v níž prohlašuje, že skon
:ovala s válkami a od nynějška nikomu nedovolí rušit 
nír, když tato smlouva jako poslední naděje pracujících 
:elého světa vstoupila v platnost, bylo to pro· nás obrov
;ké vítězství. Dokud smlouva ještě nenabyla platnosti, ří
kalo se, že takové zemi, jako je Německo, je nutné nadik
:ovat zvláštní podmínky; až bude smlouva uzavřena, uvi
:líte, jak to všechno dobře dopadne. A když byla smlouva 

261 



zvereJnena, museli se jí zapřisáhlí odpůrci bolševismu 
zříct! Když smlouva začala vstupovat v platnost, ukázalo 
se, že nepatrná skupina nejbohatších zemí, tato »velká 
čtyřka« - Clemenceau, Lloyd George, Orlando a Wilson 
- byla pověřena vytvářením nových vztahů! Když byl
mechanismus smlouvy uveden do chodu, způsobilo to
úplný rozklad!

Totéž jsme viděli na válkách proti Rusku. Slabé, zrui
nované, k zemi sražené Rusko, nejzaostalejší země, boju
je proti všem národům, proti spolku bohatých a silných 
států, které ovládají celý svět, a vychází z tohoto boje ja
ko vítěz. Nemohli jsme proti nim postavit ani trochu při
měřené síly, a přece jsme zvítězili. Proč? Protože mezi 
nimi nebyla absolutně žádná jednota, protože jeden stát 
šel proti druhému. Francie chtěla, aby jí Rusko zaplatilo 
dluhy a aby pouštělo hrůzu na Německo, Anglie chtěla 
rozdělit Rusko, pokoušela se zmocnit bakuské ropy a uza
vřít s okrajovými státy Ruska smlouvu. Mezi anglickými 
oficiálními dokumenty je kniha, kde jsou neobyčejně svě
domitě vyjmenovány všechny státy (bylo jich čtrnáct), 
které asi před půl rokem, v prosinci 1919, slíbily, že do
budou Moskvu a Petrohrad. Na těchto státech budovala 
Anglie svou politiku a poskytovala jim mnohamiliónové 
půjčky. Ale teď se všechny tyto kalkulace zhroutily, takže 
všechny půjčky jako když do vody hodí. 

Taková je situace, kterou vytvořila Společnost národů. 
Každý den trvání této smlouvy je nejlepší agitací pro bol
ševismus. Neboť nejmocnější zastánci kapitalistických 
»pořádků« ukazují, jak si v každé otázce házejí navzájem
klacky pod nohy. O rozdělení Turecka, Persie, Mezopotá
mie a Číny se mezi sebou zuřivě rvou Japonsko, Anglie,
Amerika a Francie. Buržoazní tisk v těchto zemích je pl
ný nejzběsilejších útoků a nejzlostnějších výpadů proti
svým »kolegům«, kteří jim prý berou kořist před nosem.
Vidíme, že v horních vrstvách této nepatrné hrstky nej
bohatších zemí nastal úplný rozklad.Jedna a čtvrt miliar-
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dy lidí nemůže žít v porobě, kterou jim chce vnutit »vy
spělý« a civilizovaný kapitalismus - vždyť je to 70 % 
obyvatel zeměkoule. A celkem nepatrná hrstka nejbohat
ších států - Anglie, Amerika a Japonsko (to mělo mož
nost drancovat východní, asijské země, jenomže bez pod
pory jiné země nemůže být žádnou samostatnou ani fi
nanční, ani vojenskou silou), tyto dvě tři země nejsou s to 
uspořádat hospodářské vztahy a snaží se svou politikou 
překazit politiku svých kolegů a partnerů ze Společnosti 
národů. Z toho vzniká světová krize. A tyto ekonomické 
kořeny krize jsou hlavní příčinou, proč Komunistická in
ternacionála dosahuje skvělých úspěchů. 

Soudružky a soudruzi! Dostali jsme se teď k otázce re
voluční krize jako základu naší revoluční činnosti. Tady 
je především třeba upozornit na dva rozšířené mylné ná
zory. Na jedné straně buržoazní ekonomové líčí tuto kri
zi, podle uhlazeného výrazu Angličanů, jako pouhý »ne
klid«. Na druhé straně se revolucionáři někdy snaží doká
zat, že z krize není absolutně žádné východisko. 

To je omyl. Absolutně bezvýchodné situace neexistují. 
Buržoazie si počíná jako rozzuřený dravec, který ztratil 
hlavu, a dělá jednu hloupost za druhou, čímž vlastně zo
střuje situaci a urychluje svůj zánik. To všechno je prav
da. Ale není možné »dokázat«, že buržoazie nemá abso
lutně žádnou možnost ukonejšit určitou menšinu vykořis
ťovaných nějakými drobnými ústupky a potlačit určité 
hnutí nebo povstání jisté části utlačovaných a vykořisťo
vaných. Pokoušet se předem »dokazovat« »absolutní« 
bezvýchodnost by bylo holým pedantstvím nebo hrou 
s pojmy a slovy. Skutečným »důkazem« v této a jiných 
podobných otázkách může být jedině praxe. Buržoazní 
zřízení na celém světě prožívá obrovskou revoluční krizi. 
Revoluční strany musí nyní svou praxí »dokázat«, že jsou 
dostatečně uvědomělé, organizované a spjaté s vykořisťo
vanými masami, dostatečně odhodlané a schopné využít 
této krize k úspěšné, vítězné revoluci. 

263 



Sešli jsme se na tomto kongresu Komunistické inter
nacionály hlavně proto, abychom tento »důkaz« připra
vili. 

Abych ukázal na příkladu, jak silně se ještě drží opor
tunismus ve stranách, které se chtějí připojit k III. inter
nacionále, a jak málo se ještě v jiných stranách pokročilo 
od přípravy revoluční třídy k využití revoluční krize, 
zmíním se o vůdci anglické Nezávislé labouristické strany 
Ramsayi MacDonaldovi. Ve své knize Parlament a revo
luce[181], věnované právě stěžejním otázkám, jež zajímají 
dnes i nás, líčí situaci přibližně v duchu buržoazních pa
cifistů. Připouští, že revoluční krize existuje, že se revo
luční nálada šíří, že dělnické masy sympatizují se sovět
skou mocí a s diktaturou proletariátu (všimněte si, že jde 
o Anglii), že diktatura proletariátu je lepší než nynější
diktatura anglické buržoazie.

Avšak MacDonald zůstává skrz naskrz buržoazním pa
cifistou a kompromisníkem, maloburžoou, který blouzní 
o nadtřídní vládě. Stejně jako všichni buržoazní lháři, so
fisté a školometi považuje třídní boj za »popisný fakt«.
MacDonald přechází mlčením zkušenosti s Kerenským,
s menševiky a esery v Rusku, obdobné zkušenosti s usta
vením »demokratické« a zdánlivě nadtřídní vlády v Ma
ďarsku, Německu atd. Konejší svou stranu a ty dělníky,
kteří naneštěstí pokládají tohoto buržou za socialistu a to
hoto šosáka za vůdce, těmito slovy: »Víme, že to (tj. revo
luční krize, revoluční vření) přejde, že se to urovná.«
Válka prý nevyhnutelně vyvolala krizi, avšak po válce,
i když ne hned, »se všechno urovná«!

A to píše vůdce strany, která se chce připojit k III. in
ternacionále. Je to vzácně upřímné, a proto tím cennější 
odhalení toho, co lze pozorovat přinejmenším stejně ča
sto mezi předáky Francouzské socialistické strany a Nezá
vislé sociálně demokratické strany Německa, že totiž ne
jen nedovedou, ale ani nechtějí revolučním způsobem vy
užít revoluční krize, čili jinými slovy, že nedovedou a ta-
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ké nechtějí opravdu revolučním způsobem připravovat 
stranu a třídu k diktatuře proletariátu. 

V tom je kořen zla velmi mnohých stran, které se nyní 
odvracejí od II. internacionály. Právě proto kladu v te
zích, které jsem předložil tomuto kongresu, největší dů
raz na co nejkonkrétnější a co nejpřesnější stanovení úko
lů, které jsou nutné pro přípravu k diktatuře proletariátu. 

Ještě jeden příklad. Nedávno vyšla nová kniha proti 
bolševismu. Takových knih teď vychází v Evropě a Ame
rice neobyčejně mnoho, ale čím více knih proti bolševis
mu vychází, tím mocněji a rychleji k němu rostou v ma
sách sympatie. Mám na mysli knihu Otto Bauera Bolše
vismus, nebo sociální demokracie?[ 133] Autor v ní Něm
cům názorně předvedl, co je menševismus, jehož haneb
nou úlohu v ruské revoluci dělníci na celém světě dosta
tečně pochopili. Otto Bauer napsal vysloveně menševický 
pamflet, i když své sympatie k menševismu skryl. Avšak 
Evropu a Ameriku je teď nutné důkladněji seznámit 
s tím, co je menševismus, neboť to je obecný výraz pro 
všechny pseudosocialistické, sociálně demokratické a po
dobné směry nepřátelské bolševismu. Pro nás Rusy by 
bylo nudné vykládat Evropě, co je menševismus. Otto 
Bauer to prakticky ukázal ve své knize, takže předem dě
kujeme buržoazním a oportunistickým nakladatelům, 
kteří ji budou vydávat a překládat do různých jazyků: 
Bauerova kniha bude užitečným, i když poněkud zvlášt
ním doplňkem k učebnicím komunismu. Nahlédněte do 
kterékoli kapitoly, vezměte kteroukoli úvahu Otto Bauera 
a ukažte, v čem je tu menševismus, kde jsou kořeny názo
rů, jež vedou k praktickému jednání zrádců socialismu, 
přátel Kerenského, Scheidemanna atd. - to je úkol, kte
rý by bylo možné s užitkem a s úspěchem zadávat při 
»zkouškách«, aby se zjistilo, jak si kdo osvojil komunis
mus. Jestliže nemůžete tento úkol splnit, nejste ještě ko
munista a do komunistické strany raději nevstupujte.
(Potlesk.)
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Otto Bauer skvěle vyjádřil celou podstatu názorů svě
tového oportunismu v jedné větě, za kterou bychom mu 
museli - kdybychom měli ve Vídni volnou ruku - ještě 
za jeho života postavit pomník. Použití násilí v třídním 
boji současných demokracií - prohlásil O. Bauer - by 
bylo »násilím na sociálních mocenských faktorech«. 

Jistě si pomyslíte, že to zní podivně a nepochopitelně. 
To je příklad toho, kam až byl doveden marxismus, k ja
ké banálnosti a obhajobě vykořisťovatelů je možné dovést 
i tu nejrevolučnější teorii. Stačí, aby se toho ujal jistý ně
mecký maloměšťák, a už tu máte »teorii«, že »sociálními 
mocenskými faktory« jsou početnost, organizovanost, mí
sto v procesu výroby a rozdělování, aktivita a vzdělání. 
Jestliže se zemědělský dělník na vesnici nebo dělník ve 
městě dopouštějí na statkáři a kapitalistovi revolučního 
násilí, není to vůbec diktatura proletariátu, není to vůbec 
násilí na vykořisťovatelích a utlačovatelích lidu. Ani ná
pad! Je to »násilí na sociálních mocenských faktorech«. 

Možná že můj příklad vyzněl trochu komicky. Ale ta
ková je už povaha současného oportunismu, že se jeho 
boj proti bolševismu zvrhává ve frašku. Zatáhnout dělnic
kou třídu, všechny její myslící síly do boje mezinárodní
ho menševismu (MacDonaldů, O. Bauerů a spol.) proti 
bolševismu je pro Evropu a Ameriku nanejvýš užitečné 
a nanejvýš naléhavé. 

Tady si musíme položit otázku, proč jsou takové směry 

v Evropě tak odolné a proč je tento oportunismus v zá
padní Evropě silnější než u nás. Prostě proto, že vyspělé 
země měly a mají možnost vytvářet svou kulturu na úkor 
miliardy utlačovaných lidí. Proto, že kapitalisté těchto ze
mí dostávají mnohem víc, než by mohli získat z odírání 
dělníků vlastní země. 

Před válkou se odhadovalo, že tři nejbohatší země 
- Anglie, Francie a Německo - mají kromě jiných pří
jmů 8-10 miliard franků ročně jenom z vývozu kapitálu
do ciziny.
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Z této slušné sumy je pochopitelně možné hodit ale
spoň půl miliardy jako milodar dělnickým vůdcům, děl
nické aristokracii, věnovat ji na nejrůznější formy korup
ce, která nakonec sehraje hlavní úlohu. Dělá se to tisíce
rým způsobem: zvyšováním kulturní úrovně v největších 
centrech, zakládáním vzdělávacích institucí, zřizováním 
nesčíslných teplých místeček pro předáky družstev, pro 
vůdce tradeunionů a pro parlamentní předáky. Tak se to 
dělá všude, kde existují moderní civilizované kapitalistic
ké vztahy. Tyto miliardy mimořádných zisků tvoří ekono
mický základ oportunismu v dělnickém hnutí. V Ameri
ce, v Anglii a ve Francii jsou oportunističtí vůdcové 
a horní vrstva dělnické třídy - dělnická aristokracie 
- mnohem tvrdošíjnější a kladou komunistickému hnutí
houževnatější odpor. Proto musíme být připraveni na to,
že vyléčení evropských a amerických dělnických stran
z této nemoci bude obtížnější než u nás. Víme, že jsme
od založení III. internacionály dosáhli v léčení této ne
moci obrovských úspěchů, avšak k rozhodujícímu výsled
ku jsme ještě nedospěli: očišťování dělnických stran, re
volučních stran proletariátu na celém světě od buržoazní
ho vlivu, od oportunistů v jejich vlastních řadách ještě
ani zdaleka neskončilo.

Nebudu se šířit o tom, jak to máme konkrétně provést. 
Mluví se o tom v mých tezích, které byly uveřejněny. 
Chtěl bych zde poukázat na hluboké ekonomické kořeny 
tohoto jevu. Tato nemoc se protáhla a její vyléčení trvá 
déle, než 'mohli optimisté tušit. Oportunismus je náš 
hlavní nepřítel. Oportunismus v horních vrstvách dělnic
kého hnutí není proletářský, nýbrž buržoazní socialis
mus. Praxe ukázala, že činitelé dělnického hnutí, kteří 
patří k oportunistickému směru, jsou lepšími obránci 
buržoazie než sami buržoové. Kdyby nestáli v čele dělní
ků, nemohla by se buržoazie udržet. To dokazuje nejen 
historie Kerenského režimu v Rusku, to dokazuje i demo
kratická republika v Německu se svou sociálně demokra-
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tickou vládou v čele, to dokazuje poměr Alberta Thomase 
k vlastní buržoazní vládě. To dokazují obdobné zkušeno
sti v Anglii a Spojených státech. Tady je náš hlavní nepří
tel a nad ním musíme zvítězit. Musíme odejít z kongresu 
s pevným rozhodnutím, že tento boj dovedeme ve všech 
stranách až do konce. To je hlavní úkol. 

V porovnání s tímto úkolem bude náprava chyb »levé
ho« směru v komunismu snadná. V celé řadě zemí pozo
rujeme odpor proti parlamentarismu, který se projevuje 
ani ne tak u lidí maloburžoazního původu jako spíše 
u některých předních oddílů proletariátu z nenávisti
k starému parlamentarismu, z oprávněné, odůvodněné
a nutné nenávisti k počínání parlamentních činitelů
v Anglii, ve Francii, v Itálii a vůbec ve všech zemích. Ko
munistická internacionála musí k tomu vydat směrnice
a blíže, důkladněji seznámit soudruhy s ruskými zkuše
nostmi, s významem skutečně proletářské politické stra
ny. Bude na nás, abychom tento úkol splnili. A boj proti
těmto chybám proletářského hnutí, proti těmto nedostat
kům bude tisíckrát snazší než boj proti oné buržoazii,
která pod maskou reformismu proniká do starých stran
II. internacionály a řídí veškerou jejich činnost nikoli
v proletářském, nýbrž v buržoazním duchu.

Soudružky a soudruzi, na závěr se zmíním ještě o jed
né stránce věci. Soudruh předseda tu říkal, že kongres za
sluhuje, aby byl nazván světovým. Myslím, že má pravdu 
zejména proto, že je tu pěkná řádka představitelů revo
lučního hnutí z koloniálních, zaostalých zemí. Je to tepr
ve první krok, ale důležité je, že byl učiněn. Na tomto 
kongresu dochází k sjednocování revolučních proletářů 
kapitalistických, vyspělých zemí s revolučními masami 
těch zemí, kde proletariát vůbec nebo téměř vůbec ne
existuje, s utlačovanými masami koloniálních, východ
ních zemí. Bude na nás - a jsem přesvědčen, že to učiní
me-, abychom toto sjednocování posílili. Světový impe
rialismus musí padnout, až bude revolučním náporem 
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vykořisťovaných a utlačovaných dělníků v každé zemi 
překonán odpor maloburžoazních živlů a vliv nepočetné 
horní vrstvy dělnické aristokracie a až se tento nápor spo
jí s revolučním náporem stamiliónů lidí, kteří dosud stáli 
stranou historie a byli pokládáni jen za její objekt. 

Imperialistická válka pomohla revoluci - buržoazie 
vyrvala z kolonií, ze zaostalých zemí a z odlehlých končin 
vojáky, aby se této imperialistické války účastnili. Anglic
ká buržoazie přesvědčovala vojáky z Indie, že je povin
ností indických rolníků bránit Velkou Británii proti Ně
mecku, francouzská buržoazie přesvědčovala vojáky 
z francouzských kolonií, že je povinností černochů bránit 
Francii. Učili je zacházet se zbraněmi. To jsou velmi uži
tečné znalosti a měli bychom za to být buržoazii velmi 
vděčni, měli bychom jí jménem všech ruských dělníků a rol
níků a zejména jménem ruské Rudé armády poděkovat. 
[mperialistická válka vtáhla závislé národy do světových 
iějin. A jedním z našich nejdůležitějších úkolů dnes je 
rnmyslet se nad tím, jak položit základní kámen k organi
rnci hnutí za sověty [rady] v nekapitalistických zemích. 
Vytvořit sověty tam možné je; nebudou to však sověty 
iělnické, budou to rolnické sověty nebo sověty pracují
:ích. 

Bude třeba vynaložit hodně práce, ani chyb se nevyva
ujeme, a jistě se na této cestě setkáme s mnoha obtížemi. 
-Ilavním úkolem II. kongresu je vypracovat nebo nastínit 
>raktické zásady, aby práce, která dosud probíhala mezi
tamilióny lidí neorganizovaně, byla nyní organizovaná,
ednotná a systematická.

Něco více než rok po I. kongresu Komunistické inter
Lacionály vystupujeme nyní jako vítězové nad II. inter-
1acionálou; myšlenka nastolení sovětů je nyní rozšířená 
tejen mezi dělníky civilizovaných zemí, je srozumitelná 
.známá nejen jim; dělníci ve všech zemích se smějí chyt
ákům, mezi nimiž si mnozí říkají socialisté a kteří vě
ecky, nebo skoro vědecky uvažují o »systému« sovětů, 
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jak se rádi vyjadřují systematičtí Němci, nebo o »myšlen
ce« sovětů, jak se vyjadřují angličtí »gildoví« socialisté 103

; 

tyto úvahy o »systému« a »myšlence« sovětů často zatem
ňují zrak i rozum. dělníků. Avšak dělníci odhazují toto 
školometské haraburdí a chápou se zbraně, kterou ve 
skutečnosti sověty skýtají. Úlohu a význam sovětů začína
jí dnes chápat i ve východních zemích. 

Hnutí za sověty začalo na celém Východě, v celé Asii, 
mezi všemi koloniálními národy. 

Myšlenka, že vykořisťovaný musí povstat proti vyko
řisťovateli a ustavit své sověty, není příliš složitá. Po na
šich zkušenostech, po dvou a půl letech existence sovět
ské republiky v Rusku, po I. kongresu III. internacionály 
se stává srozumitelnou stamiliónovým masám utlačova
ným vykořisťovateli na celém světě, a jsme-li nyní v Rus
ku nejednou nuceni uzavírat kompromisy a vyčkávat, ne
boť jsme slabší než mezinárodní imperialisté, děláme to 
proto, že víme, že zájmy jedné a Čtvrt miliardy obyvatel 
hájíme my. Dosud nám stojí v cestě překážky, předsudky 
a nevědomost, ale ty se každou hodinou stávají minulostí. 
My však stále důsledněji zastupujeme a skutečně hájíme 
těchto 70 % obyvatel světa, tuto masu pracujících a vyko
řisťovaných. Můžeme hrdě říct: Na I. kongresu jsme byli 
v podstatě jenom propagátory a předkládali jsme proleta
riátu celého světa jenom hlavní ideje,jenom jsme vyzýva
li k boji, jenom jsme se ptali, kde jsou lidé, kteří jsou 
schopni vykročit touto cestou. Nyní jde uvědomělý prole
tariát všude s námi. Všude je proletářská armáda, i když 
někdy špatně zorganizovaná a vyžadující reorganizaci, 
a jestliže nám naši soudruzi z jiných zemí nyní pomohou 
zorganizovat jednotnou armádu, žádné nedostatky nám 
nezabrání dovést naši věc do konce. Touto věcí je světová 
proletářská revoluce, vytvoření světové sovětské republi
ky. (Dlouhotrvaj íc í  potlesk.) 
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Pravda, č. 162 
24. července 1920

Podle textu knihy 2-oj kon
gress Kommunističeskogo 
intemacionala. Stenografi
českij otčot, nakladatelství 
Komunistické internacioná
ly, Petrohrad 1921, porov
nanélw se stenografickým 
zápisem, v němž V. I. Le
nin provedl opravy 



2 

PROJEV O ÚLOZE 

KOMUNISTICKÉ STRANY 

23. ČERVENCE

Soudružky a soudruzi, chtěl bych připojit několik po
známek k projevům soudruhů Tannera a McLaina. Tan
ner prohlašuje, že je pro diktaturu proletariátu, ale že si 
diktaturu proletariátu představuje poněkud jinak, než si 
ji představujeme my. Říká, že diktaturou proletariátu ro
zumíme v podstatě diktaturu jeho organizované a uvědo
mělé menšiny. 

A opravdu, v epoše kapitalismu, kdy je dělnictvo vysta
veno nepřetržitému vykořisťování a nemůže rozvíjet své 
lidské schopnosti, je pro dělnické politické strany nejty
pičtější právě to, že mohou sdružovat jenom menšinu své 
třídy. Politická strana může sdružovat jenom menšinu 
třídy, právě tak jako tvoří skutečně uvědomělí dělníci 
v každé kapitalistické společnosti jenom menšinu všeho 
dělnictva. Proto jsme nuceni uznat, že usměrňovat široké 
dělnické masy a vést je může jenom tato uvědomělá men
šina. Jestliže soudruh Tanner tvrdí, že je odpůrcem stra
ny, ale zároveň je pro to, aby menšina nejlépe zorganizo
vaných a nejrevolučnějších dělníků ukazovala cestu vše
mu proletariátu, říkám, že mezi námi ve skutečnosti žád
ný rozdíl není. Co je organizovaná menšina? Jestliže tato 
menšina je skutečně uvědomělá, jestliže umí vést masy 
a je schopna dát odpověď na každou aktuální otázku, pak 
je to v podstatě strana. A jestliže soudruzi jako Tanner, 
kterých si jako představitelů masového hnutí zvlášť váží
me - což se nedá jen tak říct o představitelích Britské 
socialistické strany -, jestliže tito soudruzi jsou pro to, 
aby existovala menšina, která by rozhodně bojovala za 
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diktaturu proletariátu a která by v tomto duchu vychová
vala dělnické masy, potom taková menšina není v podsta
tě ničím jiným než stranou. Soudruh Tanner říká, že tato 
menšina má organizovat a vést veškeré dělnictvo. Jestliže 
to soudruh Tanner a jiní soudruzi ze skupiny Shop Ste
wards a svazu Průmyslových dělníků světa (IWW) uzná
vají - a den co den se v rozhovorech s nimi přesvědčuje
me, že to opravdu uznávají -, jestliže schvalují, aby 
uvědomělá komunistická menšina dělnické třídy vedla 
proletariát, musí připustit i to, že právě to je smyslem 
všech našich rezolucí. Potom jediný rozdíl mezi námi 
spočívá pouze v tom, že se vyhýbají slovu »strana«, pro
tože mezi anglickými soudruhy panuje jakási zaujatost 
proti termínu politická strana. Nepředstavují si politic
kou stranu jinak než jako něco na způsob strany Gomper
sovy a Hendersonovy104

, stran parlamentních čachrářů 
a zrádců dělnické třídy. A jestliže si pod pojmem parla
mentarismus představují něco, co odpovídá dnešnímu 
anglickému a americkému parlamentarismu, pak i my 
jsme odpůrci takového parlamentarismu a takových poli
tických stran. Potřebujeme nové strany, strany jiného ty
pu. Potřebujeme takové strany, které by byly opravdu 
v trvalém kontaktu s masami a které by dovedly tyto ma
sy vést. 

Přecházím k třetí otázce, o které jsem se zde chtěl zmí
nit v souvislosti s projevem soudruha McLaina. Tento 
soudruh je pro připojení anglické komunistické strany 
k Labouristické straně. K této otázce jsem se už vyslovil 
ve svých tezích o přijetí do III. internacionály*. Ve své 
brožuře jsem ponechal tuto otázku otevřenou105

• Ale po 
rozhovorech s mnoha soudruhy jsem dospěl k přesvědče
ní, že rozhodnutí zůstat v Labouristické straně je jedinou 
správnou taktikou. Tu však přichází soudruh Tanner 
a prohlašuje: Nebuďte příliš dogmatičtí! Tento výraz tu 

* Viz tento svazek, s. 234-235. Red.
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vůbec není na místě. Soudruh Ramsay říká: Dovolte 
nám, anglickým komunistům, abychom o této věci 
rozhodli sami! Ale k čemu by potom internacionála byla, 
kdyby každá malá frakce přišla a řekla: Někteří z nás jsou 
pro, někteří proti, nechte rozhodnutí na nás. K čemu by 
potom bylo třeba internacionály, kongresu a celé této dis
kuse? Soudruh McLaine mluvil jenom o úloze politické 
strany. Ale totéž se přece týká i odborů a parlamentaris
mu. Není sporu o tom, že velká část nejlepších revolucio
nářů je proti připojení k Labouristické straně, protože se 
k parlamentarismu jako prostředku boje staví odmítavě. 
Proto by možná bylo nejlepší postoupit tuto otázku komi
si. Tam by měla být projednána a prostudována, aby o ní 
v každém případě mohl rozhodnout tento kongres Ko
munistické internacionály. Nemůžeme souhlasit s tím, že 
se tato otázka týká jenom anglických komunistů. Musíme 
obecně říct, jaká taktika je správná. 

Nyní se chci zmínit o některých argumentech soudru
ha McLaina v souvislosti s otázkou anglické Labouristic
ké strany. Je třeba otevřeně říct, že komunistická strana 
se.smí připojit k Labouristické straně jedině tehdy, jestli
že si zachová plnou svobodu kritiJ...-y a bude moci prová
dět svou vlastní politiku. To je nejdůležitější.Jestliže sou
druh Serrati mluví v této spojitosti o spolupráci tříd, mu
sím prohlásit, že toto žádná spolupráce tříd není. Jestliže 
italští soudruzi trpí ve své straně oportunisty typu Turati
ho a spol., tj. buržoazní živly, pak je to skutečně spolu
práce tříd. Ale v případě anglické Labouristické strany 
jde jenom o spolupráci uvědomělé menšiny anglických 
dělníků s jejich převážnou většinou. Členové Labouristic
ké strany jsou vesměs odborově organizováni. Tato orga
nizace má velmi originální strukturu, jakou nenajdeme 
v žádné jiné organizaci na světě. Sdružuje čtyři milióny 
dělníků z šesti nebo sedmi miliónů členů odborových or
ganizací. Těch se nikdo neptá na jejich politické přesvěd
čení. Ať mi soudruh Serrati dokáže, že nám tam někdo 
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zabrání využívat práva kritiky. Teprve až se vám to poda
ří, přesvědčíte nás, že se soudruh McLaine mýlí. Britská 
socialistická strana může svobodně říkat, že Henderson je 
zrádce, a přesto smí zůstat v Labouristické straně. Tady 
se uskutečňuje spolupráce předvoje dělnické třídy se zao
stalými dělníky, se zadním vojem. Tato spolupráce má 
pro celé hnutí tak velký význam, že kategoricky trváme 
na tom, aby angličtí komunisté tvořili spojovací článek 
mezi stranou, tj. menšinou dělnické třídy, a všemi ostat
ními dělníky.Jestliže menšina neumí vést masy a navázat 
s nimi těsné spojení, není stranou a nestojí za zlámanou 
grešli, ať už by se nazývala stranou nebo národním výbo
rem továrních důvěrníků - pokud je mi známo, mají vý
bory továrních důvěrníků v Anglii svůj národní výbor, 
tedy ústřední vedení, a to už je jenom krok ke straně. Ne
bude-li tedy vyvráceno, že se anglická Labouristická stra
na skládá z proletářů, pak jde o spolupráci mezi předvo
jem dělnické třídy a zaostalými dělníky, a nebude-li tato 
spolupráce systematicky prováděna, nestojí komunistická 
strana za nic a v takovém případě se nedá mluvit ani 
o diktatuře proletariátu. A jestliže naši italští soudruzi
nemají přesvědčivější argumenty, budeme zde později
muset s konečnou platností rozhodnout o celé věci na zá
kladě toho, co o ní víme, a dospějeme k závěru, že připo
jení je správnou taktikou.

Soudruzi Tanner a Ramsay namítají, že většina anglic
kých komunistů nebude s připojením souhlasit, ale jsme 
povinni za každou cenu souhlasit s většinou? Vůbec ne. 
Jestliže většina ještě nepochopila, jaká taktika je správná, 
bude snad možné počkat. I kdyby nějakou dobu vedle se
be existovaly dvě strany, bylo by to lepší než neodpově
dět na otázku, jaká taktika je správná. Budete-li se ovšem 
řídit zkušenostmi všech účastníků kongresu a vezmete-li 
v úvahu argumenty, které zde byly uvedeny, nemůžete 
trvat na tom, abychom se hned zde usnesli na okamžitém 
vytvoření jednotné komunistické strany ve všech zemích. 
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To není možné. Ale otevřeně vyslovit svůj názor a vydat 
směrnice - to můžeme. Otázku, kterou nadhodila an
glická delegace, musíme prostudovat ve zvláštní komisi 
a teprve potom říct, že správnou taktikou je vstup do La
bouristické strany. Bude-li většina, proti tomu, budeme 
muset zorganizovat menšinu zvlášť. To bude mít výchov
ný význam. Jestliže anglické dělnictvo stále ještě věří 
v dosavadní taktiku,. ověříme si své závěry na příštím 
kongresu. Nemůžeme však říct, že se tato otázka týká je
nom Anglie - to by bylo napodobování těch nejhorších 
manýr II. internacionály. Musíme otevřeně vyslovit svůj 
názor. Jestliže se angličtí komunisté nedohodnou a maso
vá strana nebude vytvořena, bude rozkol tak či onak ne
odvratný*. 

Věstnik 2-go kongressa 
Kommunističeskogo inter
nacionala, č. 5 
5. srpna 1920

Podle textu knihy 2-oj kon
gress Kommunističeskogo 
internacionala, 1921, po
rov11aného s textem 11ěmec
kého vydání Der zweite 

KongreB der Kommunist. 
Intemationale, nakladatel
ství Komu11istické internaci
onály, Hamburk 1921 

* V 5. čísle publikace Věstnik 2-go kongressa Kommunističeskogo
internacionala jsou poslední věty projevu uvedeny v tomto znění: 
»Musíme otevřeně vyslovit svůj názor, ať je jakýkoli.Jestliže se anglič
tí komunisté o organizaci masového hnutí nedohodnou, jestliže v této
věci dojde k rozkolu, ať to raději skončí rozkolem než odmítnutím or
ganizovat masové hnutí. Raději se dopracovat k jednoznačné a dosta
tečně jasné taktice a ideologii než dál setrvávat v dosavadním chaosu.«
Red.



3 

ZPRÁVA KOMISE 

PRO NÁRODNOSTNÍ 

A KOLONIÁLNÍ OTÁZKU 

2 6 . č ER v ENC E106 

Soudružky a soudruzi, omezím se jen na krátký úvod 
a potom vám soudruh Maring, který byl tajemníkem naší 
komise, podá podrobnou zprávu o tom, jaké změny jsme 
provedli v tezích[49]. Po něm se ujme slova soudruh Ráj, 
který formuloval doplňkové teze[111]. Naše komise jedno
myslně schválila jak předběžné teze* se změnami, tak 
i teze doplňkové. Tak se nám podařilo dosáhnout ve 
všech nejdůležitějších otázkách naprosté jednomyslno
sti[ 1 10]. A teď několik stručných poznámek. 

Za prvé, co je nejdůležitější, základní myšlenkou na
šich tezí? Rozdíl mezi utlačovanými a utlačujícími náro
dy. Zdůrazňujeme tento rozdíl, a v tom se lišíme od 
II. internacionály a buržoazní demokracie. V období im
perialismuje pro proletariát a Komunistickou internacio
nálu zvlášť důležité zjistit konkrétní ekonomická fakta
a při řešení všech koloniálních a národnostních otázek
nevycházet z abstraktních pouček, nýbrž z konkrétních
skutečností.

Imperialismus se vyznačuje tím, že celý svět, jak vidí
me; , se dnes dělí na velký počet utlačovaných národů 
a nepatrný počet národů utlačujících, které disponují ne
smírným bohatstvím a mohutnou vojenskou silou. Obrov
ská většina obyvatel naší zeměkoule, více než miliarda, se 
vší pravděpodobností však spíše jedna a čtvrt miliardy, tj. 
odhadujeme-li počet všeho obyvatelstva na jednu a tři 

* Viz tento svazek, s. 197-204. Red.
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čtvrtě miliardy asi 70 %, patří k utlačovaným národům, 
které se buďto nacházejí v přímé koloniální závislosti, ne
bo to jsou polokoloniální státy, jako například Persie, Tu
recko a Čína, nebo státy, které byly imperialistickou vel
mocí vojensky poraženy a které se podle mírových smluv 
octly v silné závislosti na této velmoci. Toto rozlišování, 
rozdělování národů na utlačující a utlačované se jako čer
vená nit vine všemi tezemi, nejen těmi, které vyšly 
s mým podpisem a byly uveřejněny už dříve, ale i tezemi 
soudruha Ráje. Autor těchto tezí vycházel hlavně z posta
vení Indie a jiných velkých asijských národů utlačova
ných Anglií, a proto jsou pro nás tak nesmírně důležité. 

Druhá vůdčí myšlenka našich tezí spočívá v tom, že za 
nynější mezinárodní situace, po skončení imperialistické 
války, jsou vzájemné vztahy mezi národy, celá světová 
soustava států určovány bojem malé skupiny imperialis
tických národů proti hnutí za sověty [rady] a proti stá
tům sovětského typu, v jejichž čele stojí Sovětské Rusko. 
Pomineme-li tento fakt, nedokážeme najít správný pří
stup k žádné národnostní nebo koloniální otázce, i kdyby 
šlo o nejodlehlejší kout na světě. Jedině tehdy, budou-li 
se komunistické strany jak v civilizovaných, tak i zaosta
lých zemích řídit tímto hlediskem, mohou dospět k správ
nému pojetí a řešení politických otázek. 

Za třetí bych chtěl zvlášť připomenout otázku buržoaz
ně demokratického hnutí v zaostalých zemích. Právě tato 
otázka vyvolala jisté neshody. Přeli jsme se o to, bude-li 
zásadně a teoreticky správné prohlásit, že Komunistická 
internacionála a komunistické strany musí podporovat 
buržoazně demokratické hnutí v zaostalých zemích, nebo 
ne; v diskusi jsme dospěli k jednomyslnému rozhodnutí, 
že místo o »buržoazně demokratickém« hnutí budeme 
mluvit o hnutí národně revolučním. Není nejmenších po
chyb o tom, že každé národní hnutí může být jedině bur
žoazně demokratické, neboť převážná většina obyvatel
stva v zaostalých zemích se skládá z rolnictva, které je 
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představitelem buržoazně kapitalistických vztahů. Bylo 
by utopií myslet si, že proletářské strany, mohou-li vůbec 
v takových zemích vzniknout, budou s to uplatňovat 
v těchto zaostalých zemích komunistickou taktiku a ko
munistickou politiku, aniž zaujmou vyhraněný postoj 
k rolnickému hnutí a aniž ho budou fakticky podporovat. 
Ihned se však ozvaly námitky, že budeme-li mluvit o bur
žoazně demokratickém hnutí, setře se tím jakýkoli rozdíl 
mezi reformistickým a revolučním hnutí. Přitom tento 
rozdíl se v poslední době projevil v zaostalých a koloniál
ních zemích naprosto jasně, neboť imperialistická buržo
azie se všemožně snaží vyvolat reformistické hnutí také 
mezi utlačovanými národy. Mezi buržoazií vykořisťova
telských zemí a zemí koloniálních došlo k jistému sblíže
ní, takže buržoazie utlačovaných zemí, i když podporuje 
národní hnutí, velmi často - snad dokonce ve většině 
případů - bojuje zároveň ve shodě s imperialistickou 
buržoazií, tj. spolu s ní, proti všem revolučním hnutím 
a revolučním třídám. V komisi to bylo nezvratně dokázá
no, a proto jsme uznali za jedině správné vzít tento rozdíl 
v úvahu a výraz »buržoazně demokratický« téměř všude 
nahradit výrazem »národně revoluční«. Smysl této zámě
ny spočívá v tom, že my jako komunisté musíme a bude
me podporovat buržoazní osvobozenecká hnutí v kolo
niálních zemích jedině tehdy, budou-li tato hnutí skuteč
ně revoluční a nebudou-li nám jejich představitelé bránit, 
abychom v revolučním duchu vychovávali a organizovali 
rolnictvo a široké masy vykořisťovaných. Jestliže tu však 
takové podmínky nejsou, musí komunisté v těchto ze
mích bojovat proti reformistické buržoazii, k níž patří 
i hrdinové II. internacionály. Reformistické strany v kolo
niálních zemích již existují a jejich představitelé se 
mnohdy vydávají za sociální demokraty a socialisty. Toto 
rozlišení jsme nyní provedli ve všech tezích, takže si my
slím, že díky tomu je teď naše stanovisko zformulováno 
mnohem přesněji. 
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Dále bych se chtěl ješt� zmínit o rolnických sovětech. Praktická činnost ruských komunistů v bývalých carských koloniích, v takových zaostalých zemích, jako je Turkestán aj., nás přivedla k otázce, jak uplatňovat komunistickou taktiku a politiku v předkapitalistických podmínkách, neboť jedním z nejdůležitějších charakteristických rysů těchto zemí je skutečnost, že v nich dosud převládají předkapitalistické vztahy, a proto tam o ryze proletářském hnutí nemůže být ani řeči. V těchto zemích není téměř žádný průmyslový proletariát. Přesto jsme se i tam ujali a musíme se ujmout úlohy vůdců. Naše práce nám ukázala, že v těchto zemích musíme překonávat obrovské těžkosti, avšak praktické výsledky naší práce rovněž ukázaly, že i přes tyto těžkosti je možné probudit v masách snahu o samostatné politické myšlení a o samostatnou politickou činnost i tam, kde není téměř žádný proletari-át. Tato práce byla pro nás těžší než pro soudruhy ze západoevropských zemí, neboť proletariát v Rusku má plné ruce práce se správou státu.Je zcela pochopitelné, že rolníci, kteří žijí v polofeudální závislosti, mohou myšlenku sovětské formy organizace velmi dobře přijmout za svou 
f a uskutečnit ji.Je rovněž jasné, že utlačované masy, vykořisťované nejen obchodním kapitálem, ale i feudály a feudálním státem, mohou používat tuto zbraň, tento druh organizace také ve svých podmínkách. Myšlenka sovětské formy organizace je prostá a může být uplatněna nejen v proletářských, ale i v rolnických feudálních a polofeudálních poměrech. Nemáme v této věci zatím ještě velké zkušenosti, avšak debaty v komisi, kterých se účastnilo i několik zástupců koloniálních zemí, nám zcela nezvratně dokázaly, že v tezích Komunistické internacionály(7] je nutné poukázat na to, že rolnické sověty, sověty vykořisťov.aných, jsou vhodným prostředkem nejen pro kapitalistické země, ale i pro země s předkapitalistickými vztahy, a že komunistické strany a ty síly, které jsou odhodlány komunistické strany založit, jsou bezpodmínečně povin-
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ny všude, jak v zaostalých zemích, tak v koloniích, propa
govat myšlenku rolnických sovětů, sovětů pracujících; 
a tam, kde to poměry jen trochu dovolují, musí se nepro
dleně pokoušet o ustavování sovětů pracujícího lidu. 

Tady se před námi otvírá velmi zajímavé a důležité po
le praktické působnosti. Naše celkové zkušenosti v tomto 
směru zatím nejsou nijak zvlášť velké, ale ponenáhlu bu
deme získávat čím dál víc materiálu. Není nejmenších 
pochyb o tom, že proletariát vyspělých zemí může a musí 
pomoci pracujícím zaostalých zemí a že vývoj těchto zemí 
může překročit své nynější stadium tehdy, až vítězný pro
letariát sovětských republik [ republik sovětského typu] 
podá těmto masám pomocnou ruku a bude jiin moci po
skytnout podporu. 

O této otázce se v komisi dosti živě debatovalo nejen 
v souvislosti s tezemi, které vyšly s mým podpisem, ale 
ještě více v souvislosti s tezemi soudruha Ráje, které tu 
on sám bude obhajovat a k nimž byly jednomyslně schvá
leny některé pozměňovací návrhy. 

Šlo o to, můžeme-li uznat za správné tvrzení, že kapi
talistické stadium vývoje národního hospodářství je pro 
ty zaostalé národy, které se nyní osvobozují a mezi nimiž 
se nyní, po válce, rozmáhá pokrokové hnutí, nevyhnutel
né. Na tuto otázku jsme odpověděli záporně. Povede
-li nyní němečtí dělníci pracovat pro revoluci, musí přiná
stavnou propagandu a poskytnou-li jim sovětské vlády 
pomoc všemi prostředky, jež mají k dispozici, pak by by
lo nesprávné předpokládat, že kapitalistické stadium vý
voje je pro zaostalé národy nevyhnutelné. Ve všech kolo
niích a zaostalých zemích musíme nejen vychovávat sa
mostatné bojovníky a vytvářet stranické organizace, mu
síme nejen okamžitě propagovat ustavování rolnických 
sovětů a usilovat o jejich přizpůsobení předkapitalistic
kým podmínkám, ale Komunistická internacionála musí 
také zformulovat a teoreticky zdůvodnit tezi, že zaostalé 
země mohou s pomocí proletariátu vyspělých zemí přejít 
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k sovětskému zřízení a potom přes jisté vývojové stupně 
ke komunismu a přitom přeskočit kapitalistické stadium 
vývoje. 

Jaké prostředky jsou k tomu nutné, se nedá předem 
říct. To nám ukážou praktické zkušenosti. Je však přesně 
zjištěno, že všem pracujícím masám i mezi těmi nejvzdá
lenějšími národy je myšlenka sovětů blízká, že tyto orga
nizace, sověty, musí být přizpůsobeny podmínkám před
kapitalistického společenského řádu a že komunistické 
strany musí v tomto směru ihned zahájit činnost na ce
lém světě. 

Chtěl bych ještě upozornit na to, jak je důležité, aby 
komunistické strany vyvíjely revoluční činnost nejen ve 
své vlastní zemi, ale i v koloniálních zemích a zejména 
mezi vojskem, kterého používají vykořisťovatelské náro
dy, aby udržovaly národy svých kolonií v područí. 

O tom mluvil v naší komisi soudruh Quelch z Britské 
socialistické strany. Řekl, že prostý anglický dělník by 
pokládal za zradu, kdyby měl podporovat povstání poro
bených národů proti anglické nadvládě. Je pravda, že jin
goisticky 107 a šovinisticky smýšlející dělnická aristokracie 
v Anglii a Americe je obrovským nebezpečím pro socia
lismus a je zároveň velmi silnou oporou II. internacioná
ly, že tu máme co činit s nejhorší zradou ze strany vůdců 
i dělníků patřících k této buržoazní internacionále. Také 
II. internacionála se zabývala koloniální otázkou. Rovněž
basilejský manifest108 o tom mluvil naprosto jasně. Strany
II. internacionály slibovaly, že si budou počínat revoluč
ně, ale nepozorujeme, že by si tyto strany, a jak se do
mnívám, ani většina stran, které z II. internacionály vy
stoupily a chtějí se připojit k III. internacionále, počínaly
opravdu revolučně a poskytovaly pomoc povstáním vyko
řisťovaných a závislých národů proti utlačujícím náro
dům. To musíme prohlásit naprosto otevřeně a nikdo to
nemůže vyvrátit. Uvidíme, zda se o to někdo pokusí.

Všechny tyto úvahy byly vzaty za základ našich rezolu-
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cí, které jsou bezpochyby příliš dlouhé, ale věřím, 
že přesto budou užitečné a přispějí k rozvoji a orga
nizaci skutečně revoluční Činnosti v národnostní a koloni
ální otázce, což je ostatně naším hlavním úkolem. 

Věstnik 2-go kongressa 
Kommunističeskogo inter
nacio11ala, č. 6 
7. srpna 1920

Podle textu knihy 2-oj kon
gress Kommunističeskogo 
°intemacionala. Stenografi
českij otčot, 1921, pomvna
ného s textem německého 
vydání Der zweite Kongress 
der Kommunist. lntematio-
11ale 



4 

PROJEV 

O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ 

DO KOMUNISTICKÉ 

INTERNACIONÁLY 

3 o . č E R v E N C E109 

Soudružky a soudruzi! Serrati řekl, že jsme dosud nevy
nalezli sincérometre - to je nové francouzské slt>vo, jež 
znamená přístroj k měření upřímnosti. Takový přístroj 
ještě nebyl vynalezen. Takový přístroj ani nepotřebuje
me, zato však už máme přístroj ke zjišťování toho, k jaké
mu směru kdo patří. Chyba soudruha Serratiho, o níž se 
zmíním později, spočívá právě v tom, že tohoto dávno 
známého přístroje nepoužil. 

O soudruhu Crispienovi bych chtěl říct jenom pár 
slov. Je mi velmi líto, že není přítomen. (Di t tmann: >J"e 
nemocen.«) To je škoda. Jeho projev je jedním z nejvý
znamnějších dokladů politické linie pravého křídla Nezá
vislé sociálně demokratické strany a je jejím přesným vy
jádřením. Nebudu mluvit o osobních věcech ani o jedno
tlivých případech, nýbrž pouze o myšlenkách, které jsou 
jasně vyjádřeny v Crispienově projevu. Myslím, že se mi 
podaří dokázat, že celý tento projev byl projevem veskrze 
kautskistickým a že soudruh Crispien pohlíží na diktatu
ru proletariátu jako Kautsky. Crispien na jakousi repliku 
odpověděl: »Diktatura není nic nového, mluví se o ní již 
v erfurtském programu.« Avšak v erfurtském programu 110 

není o diktatuře proletariátu ani zmínka; a dějiny doká
zaly, že to není žádná náhoda. Když jsme v letech 
1902-1903 vypracovávali první program naší strany, 
měli jsme stále před očima jako vzor erfurtský program. 
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Přitom Plechanov - týž Plechanov, který tenkrát správ
ně řekl, že »buďto Bernstein pohřbí sociální demokracii, 
nebo sociální demokracie pohřbí Bernsteina« 111, a zvlášť 
zdůrazňoval právě to, že není-li v erfurtském programu 
zmínka o diktatuře proletariátu, je to teoreticky nespráv
né a prakticky to je zbabělý ústupek oportunistům. V na
šem programu je diktatura proletariátu zakotvena od ro
ku 1903. 

Jestliže soudruh Crispien nyní říká, že diktatura prole
tariátu není nic nového, a dodává: »My jsme byli vždy 
pro dobytí politické moci«, obchází tím podstatu věci. 
Uznávají dobytí politické moci, ale ne diktaturu. Veškerá 
socialistická literatura, nejen německá, ale i francouzská 
a anglická, slouží jako důkaz, že vůdcové oportunistic
kých stran - například MacDonald v Anglii - jsou pro 
dobytí politické moci. Ti všichni jsou - to myslím vážně 
- upřímnými socialisty, ale jsou proti diktatuře proleta
riátu! Máme-li dobrou revoluční stranu, která si zasluhu
je, aby byla nazývána komunistickou, musíme na rozdíl
od starého názoru II. internacionály propagovat diktatu
ru proletariátu. To soudruh Crispien zatušoval a zastřel,
a to je také hlavní chyba, které se dopouštějí všichni pří
vrženci Kautského.

>Jsme vůdcové zvolení masami,« pokračuje soudruh
Crispien. To je formální a falešné hledisko, neboť na po
sledním sjezdu strany německých »nezávislých« jsme byli 
přímými svědky boje mezi směry. Není třeba vynalézat 
přístroj k měření upřímnosti a dělat si z toho legraci, jako 
to dělá například soudruh Serrati, abychom mohli kon
;;tatovat prostou skutečnost, že boj mezi směry musí exi
;;tovat a opravdu existuje: jeden směr představují revo
luční dělníci, kteří se k nám právě připojili, odpůrci děl
r1ické aristokracie; představitelkou druhého směru je děl
r1ická aristokracie, v jejímž čele stojí ve všech civilizova-
1ých zemích staří vůdcové. Zda Crispien patří ke směru 
;tarých vůdců a dělnické aristokracie, nebo ke směru no-
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vé revoluční masy dělníků, která stojí proti dělnické ari
stokracii - právě to soudruh Crispien neobjasnil. 

Jakým tónem mluví soudruh Crispien o rozkolu? Pro
hlásil, že rozkol je trpkou nezbytností, a dlouho nad tím 
hořekoval. To je řečeno zcela v duchu Kautského. Rozkol 
s kým? S Scheidemannem? Ovšem! Crispien řekl: »Vyvo
lali jsme rozkol.« Za prvé, vyvolali jste jej příliš pozdě! 
Když už se chce o tom mluvit, je to třeba otevřeně vyslo
vit. A za druhé, nezávislí by nad tím neměli hořekovat, 
ale spíš říct, že mezinárodní dělnická třída je stále ještě 
v područí dělnické aristokracie a oportunistů. Tak je to
mu ve Francii i v Anglii. Soudruh Crispien neuvažuje 
o rozkolu jako komunista, nýbrž zcela v duchu Kautské
ho, který prý už nemá žádný vliv. Potom se Crispien roz
povídal o vysokých mzdách. V Německu jsou prý takové
poměry, že se tam dělníkům ve srovnání s ruskými a vů
bec východoevropskými dělníky vede docela dobře. Říká,
že revoluci je.prý možné uskutečnit jedině tehdy, jestliže
»příliš« nezhorší postavení dělníků. Ptám se, zda je pří
pustné, aby se v komunistické straně mluvilo tímto tó
nem? To je kontrarevoluční. U nás v Rusku je životní
úroveň bezesporu nižší než v Německu, ale když jsme na-

r
stolili diktaturu, mělo to za následek, že dělníci začali ví-
ce hladovět a jejich životní úroveň ještě více klesla. Vítěz
ství dělníků není možné bez obětí, bez dočasného zhorše-
ní jejich postavení. Musíme říkat dělníkům pravý opak
toho, co řekl Crispien. Kdo chce připravit dělníky k dik
tatuře a přitom jim vykládá o »ne příliš« velkém zhorše-
ní, zapomíná na to hlavní. Zapomíná na to, že dělnická
aristokracie vznikla právě proto, že podporovala »svou
vlastní« buržoazii při imperialistickém dobývání a rdou
šení celého světa, aby si tak zajistila lepší výdělky. Chtějí-
-li nyní němečtí dělníci pracovat pro revoluci, musí při
nášet oběti, a ne se jich lekat.

Z hlediska všeobecných světových dějin je pravda, že 
v zaostalých zemích nemůže nějaký čínský kuli provést 
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proletářskou revoluci, ale říkat dělníkům v několika málo 
bohatších zemích, kde imperialistické olupování umožňu
je snesitelnější Život, že jim hrozí »příliš velké« ochuzení, 
by bylo kontrarevoluční. Je nutné říkat opak. Dělnická 
aristokracie, která se leká obětí, která má strach, že bě
hem revolučního boje »příliš« zchudne, nemá ve straně 
co pohledávat. Jinak je uskutečnění diktatury proletariá
tu, zejména v západoevropských zemích, nemožné. 

Co říká Crispien o teroru a násilí? Prohlásil, že to jsou 
dvě různé věci. Takový rozdíl je možné udělat snad 
v učebnici sociologie, ale ne v politické praxi, zejména co 
se týče německých poměrů. Vůči lidem, kteří si počínají 
tak, jako si počínali němečtí důstojníci při zavraždění 
Liebknechta a Rosy Luxemburgové, vůči lidem typu Stín
nese a Kruppa, kteří skupují tisk, vůči takovým lidem 
jsme nuceni používat násilí a teror. Není samozřejmě tře
ba už předem prohlašovat, že se určitě uchýlíme k teroru; 
avšak zůstanou-li němečtí důstojníci a kappovci takoví, 
jako jsou nyní, zůstanou-li Krupp a Stinnes takoví, jako 
jsou nyní, nezbude nic jiného než použít teror. Nejen 
Kautsky, ale i Ledebour a Crispien mluví o násilí a teroru 
ve vysloveně kontrarevolučním duchu. Strana, která se 
,pokojuje s takovými idejemi, se nemůže podílet na dik
tatuře proletariátu, to je jasné. 

Dále je tu agrární otázka. Tady se Crispien zvlášť roz
Jálil a řekl si, že nás usvědčí z maloburžoaznosti; udělat 
1ěco pro drobné rolníky na úkor velkých pozemkových 
rlastníků - to je prý maloburžoazní. Velké pozemkové 
rlastníky je nutné vyvlastnit a půdu předat družstvům. 
['o je ale školometský názor. Dokonce i ve vysoce vyspě
ých zemích, mimo jiné také v Německu, je dost takových 
atifundií, dost takové půdy, která není obdělávána velko
:apitalistickým, nýbrž polofeudálním způsobem; leccos 

této půdy by bylo možné odkrojit a předat drobným 
olníkům, aniž by se to rušivě projevilo na hospodářství. 
e možné zachovat velkovýrobu, a přesto dát drobným 
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rolníkům něco, co je pro ně opravdu podstatné. O tom se 
bohužel neuvažuje, ale v praxi je nutné to tak dělat; jinak 
se dopustíme chyby. Důkazem toho může být například 
kniha Vargy[216] (bývalého lidového komisaře národního 
hospodářství Maďarské republiky rad), který píše, že na
stolením diktatury proletariátu se na maďarské vesnici té
měř nic nezměnilo, že nádeníci žádnou změnu nepocítili 
a drobní rolníci nic nedostali. V Maďarsku jsou velké la
tifundie, na velkých lánech se tam hospodaří polofeudál
ním způsobem. Vždy se najdou ·a musí se najít takové 
velkostatkářské pozemky, z nichž by bylo možné dát něco 
drobným rolníkům - když už ne do vlastnictví, tak ale
spoň do pachtu, aby drobný parcelový rolník dostal něco 
z konfiskované půdy. Jinak drobný rolník ani nepostřeh
ne rozdíl mezi tím, co bylo dříve, a diktaturou sově
tů. Proletářská státní moc se neudrží, nebude-li provádět 
takovouto politiku. 

Třebaže Crispien prohlásil, že jim »nemůžeme upřít 
revoluční přesvědčení«, odpovídám: Rozhodně vám je 
upírám. Upírám vám je ne v tom smyslu, že byste si 
nechtěli počínat revolučně, nýbrž v tom smyslu, že nedo
vedete revolučně uvažovat. Vsadím se, že kdybychom 
ustavili jakoukoli komisi ze vzdělaných lidí a dali jim de
set knih Kautského a Crispienův projev, prohlásila by ta
to komise, že tento projev je skrz naskrz kautskistický, že 
je od prvního do posledního písmene prodchnut myšlen
kami Kautského. Všechny metody Crispienovy argumen
tace jsou veskrze kautskistické, ale tu přichází Crispien 
a říká: »Kautsky už nemá v naší straně žádný vliv.« Mož
ná že nemá žádný vliv na revoluční dělníky, kteří vstou
pili do strany později. Je však naprosto nezvratnou sku
tečností, že Kautsky měl a dodnes má obrovský vliv na 
Crispiena, na celý způsob myšlení, na všechny ideje sou
druha Crispiena. Jeho projev je toho důkazem. Proto 
i když není vynalezen sincérometre čili přístroj k měření 
upřímnosti, můžeme říct, že Crispienova orientace neod-
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povídá Komunistické internacionále. Říkáme-li to, urču
jeme tím orientaci celé Komunistické internacionály. 

Jestliže soudruzi Wijnkoop a Miinzenberg vyslovili ne
spokojenost s tím, že jsme pozvali Nezávislou sociálně 
demokratickou stranu a jednáme s jejími zástupci, pova
žuji to za nesprávné. Když Kautsky vystupuje proti nám 
a píše knihy, polemizujeme s ním jako s třídním nepříte
lem. Ale když sem přichází Nezávislá sociálně demokra
tická strana, která zesílila přílivem revolučních dělníků, 
aby s námi jednala, musíme s jejími zástupci mluvit, ne
boť reprezentují část revolučních dělníků. S německými 
»nezávislými«, s Francouzi a Angličany se o internacioná
le nemůžeme hned shodnout. Soudruh Wijnkoop každým
svým projevem dokazuje, že se dopouští téměř všech
omylů soudruha Pannekoeka. Wijnkoop sice prohlásil, že
s Pannekoekovými názory nesouhlasí, ale svými projevy
dokazuje pravý opak. To je hlavní chyba této »levé« sku
piny, a je to i obecně chyba vzmáhajícího se proletářské
ho hnutí. Z projevů soudruhů Crispiena a Dittmanna sil
ně vane buržoazní duch a v tomto duchu diktaturu prole
tariátu připravit nelze. Jestliže však soudruzi Wijnkoop
a Miinzenberg jdou v otázce Nezávislé sociálně demokra
tické strany ještě dále, pak se s nimi neztotožňujeme.

Nemáme samozřejmě přístroj k měření upřímnosti,jak 
se vyjádřil Serrati, abychom vyzkoušeli poctivost člověka, 
a plně souhlasíme s tím, že nejde o posuzování lidí, ný
brž o hodnocení situace. Škoda, že Serrati, ačkoli mluvil, 
neřekl nic nového. Jeho projev byl jedním z těch, jaké 
jsme slýchali také v II. internacionále. 

Serrati neměl pravdu, když řekl: »Situace ve Francii 
není revoluční, v Německu je revoluční a v Itálii je také 
revoluční.« 

Ale i v případě, že by situace byla kontrarevoluční, 
II. internacionála se mýlí a dopouští se hrubé chyby, je
stliže nechce organizovat revoluční propagandu a agitaci,
neboť dokonce i v nerevoluční situaci je možné a nutné
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vést revoluční propagandu - dokazují to celé dějiny bol
ševické strany. Rozdíl mezi socialisty a komunisty je prá
vě v tom, že socialisté odmítají jednat tak, jak v kterékoli 
situaci jednáme my, totiž vyvíjet revoluční činnost. 

Serrati opakuje jenom to, co už řekl Crispien. Nechce
me říct, že toho a toho dne bude muset být Turati bez
podmínečně vyloučen. Tuto otázku už nadhodila exekuti
va a Serrati nám řekl: »Žádné vylučování, nýbrž očistu 
strany.« Musíme italským soudruhům jednoduše říct, že 
orientaci Komunistické internacionály odpovídá orienta
ce členů L'Ordine Nuovo, a nikoli orientace nynější větši
ny vůdců socialistické strany a jejich parlamentní frakce. 
Ti tvrdí, že prý chtějí ochránit proletariát před reakcí. 
Také Černov, menševici a mnozí jiní v Rusku »chrání« 
proletariát před reakcí, což ovšem ještě není důvod, aby
chom je přijali mezi sebe. 

Proto musíme italským soudruhům a všem stranám, ve 
kterých existuje pravé křídlo, říct, že tato reformistická 
tendence nemá s komunismem nic společného. 

Žádáme vás, italští soudruzi, abyste svolali sjezd 
a předložili mu naše teze a rezoluce. Jsem přesvědčen, že 
italští dělníci budou chtít zůstat v Komunistické interna
cionále. 

Stručná novinová zpráva 
otištěna 31. července 1920 
v Pravdě, č. 163 
V plném znění poprvé oti
štěno roku 1921 v knize 
2-of kongress Kommunisti
českogo intemacionala.
Stenografičeskij otčot,
Petrohrad 1921

Podle textu knihy porovna
ného s textem německého 
vydání Der zweite KongreB 
der Kommunist. lntematio
nale 



5 

PROJEV 

O PARLAMENTARISMU 

2. S RP NA

Soudruh Bordiga tu zřejmě chtěl hájit stanovisko ital
ských marxistů, nicméně neodpověděl ani na jeden z ar
gumentů, které zde ve prospěch parlamentní činnosti 
uváděli jiní marxisté. 

Soudruh Bordiga připustil, že historické zkušenosti se 
nezískávají uměle. Právě nám řekl, že boj je nutné pře
nést do jiné oblasti. Cožpak neví, že každá revoluční kri
ze je provázena parlamentní krizí? Mluvil sice o tom, že 
boj je nutné převést do jiné oblasti, do sovětů [rad), ale 
sám připustil, že je není možné vytvořit uměle. Příklad 
Ruska ukazuje, že sověty mohou být vytvářeny buď 
v průběhu revoluce, nebo bezprostředně před revolucí. 
Ještě za Kerenského bylo složení sovětů (a to menševic
kých sovětů) takové, že se v žádném případě nemohly stát 
základem proletářské státní moci. Parlament je produk
tem určitého historického vývoje, který nemůžeme elimi
novat, dokud nejsme tak silní, abychom buržoazní parla
ment rozehnali. Jenom jako členové buržoazního parla
mentu můžeme, vycházíme-li z daných historických pod
mínek, bojovat proti buržoazní společnosti a parlamenta
rismu. Týž prostředek, který používá v boji buržoazie, 
musí použít i proletariát - ovšem k naprosto jiným cí
lům. Nemůžete přece tvrdit, že tomu tak není, a pokud to 
chcete popírat, musíte nejdříve vymazat zkušenosti ze 
všech revolučních událostí na světě. 

Řekl jste, že i odbory jsou oportunistické, že i ony zna
menají nebezpečí: ale na druhé straně jste řekl, že by se 
pro odbory měla udělat výjimka, protože to je dělnická 
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organizace. To však platí jen do určité míry. I v odborech 
jsou velmi zaostalé živly. Část zproletarizované malobur
žoazie, zaostalí dělníci a drobní rolníci - všechny tyto 
živly si skutečně myslí, že v parlamentě jsou hájeny jejich 
zájmy. Proti tomu je třeba bojovat prací v parlamentě 
a na faktech ukazovat masám pravdu. Na zaostalé masy 
nezapůsobíme teorií, ty potřebují získat zkušenosti. 

Totéž jsme viděli i v Rusku. Byli jsme nuceni svolat 
Ústavodárné shromáždění dokonce ještě po vítězství pro
letariátu, abychom zaostalým dělníkům dokázali, že pro
střednictvím tohoto orgánu ničeho nedosáhnou. Aby bylo 
možné zkušenosti obojího druhu porovnat, museli jsme 
proti sobě konkrétně postavit sověty a Ústavodárné shro
máždění a ukázat dělníkům sověty jako jediné východis
ko. 

Soudruh Souchy, revoluční syndikalista, obhajoval ty
též teorie, ale s logikou je na štíru. Prohlásil o sobě, že 
není marxista, takže je to pochopitelné. Ale jestliže vy, 
soudruhu Bordigo, tvrdíte, že jste marxista, pak je od vás 
třeba požadovat více logiky. Je třeba vědět, jak rozbít 
parlament. Můžete-li to udělat ozbrojeným povstáním ve 
všech zemích -· je to výborné. Vy víte, že v Rusku jsme 
nejen v teorii, ale i v praxi dokázali prosadit svou vůli 
a rozbít buržoazní parlament. Ale vy jste pustil ze zřetele 
tu skutečnost, že to není možné bez dostatečně dlouhých 
příprav a že ve většině zemí ještě není možné rozbít par
lament naráz. Boj za rozbití parlamentu jsme nuceni vést 
v parlamentě. Podmínky, které určují politickou linii 
všech tříd současné společnosti, nahrazujete svou revo
luční vůlí. Proto zapomínáte, že když jsme v Rusku chtěli 
rozbít buržoazní parlament, museli jsme nejprve svolat 
Ústavodárné shromáždění, a to i po našem vítězství. Řekl 
jste: »Ovšem, revoluce v Rusku je příklad, ale pro pomě
ry v západní Evropě se nehodí.« Přitom jste neuvedl jedi
ný pádný argument, abyste nám to dokázal. Prošli jsme 
obdobím buržoazní demokracie. Prošli jsme jím rychle 
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v době, kdy jsme byli nuceni agitovat pro volby do Ústa
voc;lárného shromáždění. I později, kdy dělnická třída už 
získala možnost převzít moc, rolnictvo stále ještě věřilo, 
že buržoazní parlament je nezbytný. 

Se zřetelem na tyto zaostalé živly jsme museli vypsat 
volby a názorně, na faktech masám ukázat, že toto Ústa
vodárné shromáždění, zvolené v době největší všeobecné 
nouze, nevyjadřuje tužby a požadavky vykořisťovaných 
tříd. Tim se konflikt mezi sovětskou a buržoazní mocí 
zcela vyjasnil, a to nejen pro nás, pro předvoj dělnické 
třídy, ale i pro obrovskou většinu rolnictva, pro drobné 
zaměstnance, maloburžoazii apod. Ve všech kapitalistic
kých zemích se mezi příslušníky dělnické třídy najdou za
ostalci, kteří jsou přesvědčeni, že parlament je opravdo
vým zástupcem lidu, a nevidí, že se tam používá nečis
tých prostředků. Říká se, že je to nástroj, jímž buržoazie 
klame masy. Ale tento argument se musí obrátit proti 
vám, a obrací se také proti vašim tezím[4].Jak chcete před 
opravdu zaostalými, buržoazií oklamanými masami od
halit pravý charakter parlamentu, jestliže do něho ne
vstoupíte? Jak chcete odhalit ten či onen parlamentní ma
névr, stanovisko té či oné strany, jestliže budete stát mi
mo parlament? Jste-li marxisté, musíte uznat, že vzájem
né vztahy mezi třídami v kapitalistické společnosti a vzá
jemné vztahy mezi stranami jsou navzájem úzce spjaty. 
Opakuji znovu: Jak to všechno chcete dokázat, nebude
te-li členy parlamentu, odmítnete-li pracovat v parlamen
tě? Dějiny revoluce v Rusku jasně ukázaly, že široké ma
sy 'dělnické třídy, rolnictva a drobných zaměstnanců by 
nebylo možné přesvědčit žádnými argumenty, kdyby se 
nepoučily z vlastních zkušeností. 

Bylo zde řečeno, že účast v parlamentním boji nás stojí 
mnoho času. Ale je možné představit si nějakou jinou in
stituci, na níž by všechny třídy měly takový zájem jako 
na parlamentě? Něco takového se nedá uměle vytvořit. 
Jsou-li všechny třídy vtahovány do parlamentního boje, 

293 



je tomu tak proto, že se v parlamentě odrážejí třídní záj
my a konflikty. Kdyby bylo možné všude naráz zorgani
zovat, dejme tomu, rozhodující generální stávku, aby byl 
naráz svržen kapitalismus, pak by už byla v různých ze
mích proběhla revoluce. Ale je třeba vycházet z faktů, 
a parlament je dějištěm třídního boje. Soudruh Bordiga 
a všichni ti, kdo zastávají jeho stanovisko, musí říkat ma
sám pravdu. Německo je nejlepším příkladem toho, že 
vytvoření komunistické frakce v parlamentě je možné. 
Proto byste měli masám otevřeně říct: Jsme příliš slabí, 
abychom vytvořili stranu s pevnou organizací. Takovou 
pravdu by bylo třeba vyslovit. Ale kdybyste se masám 
přiznali k této své slabosti, nestaly by se vašimi stoupen
ci, ale vašimi odpůrci - stoupenci parlamentarismu. 

Řeknete-li: »Soudruzi dělníci, jsme tak slabí, že nemů
žeme vytvořit dostatečně disciplinovanou stranu, která 
by dokázala přinutit poslance, aby se straně podřídili«, 
pak vás dělníci opustí, protože si řeknou: >uak nastolíme 
diktaturu proletariátu s tak slabými lidmi?« 

Jste velmi naivní, jestliže si myslíte, že se inteligence, 
střední vrstvy, maloburžoazie stanou v den vítězství pro
letariátu komunistickými. 

Neoddáváte-li se této iluzi, musíte už nyní připravovat 
proletariát na to, aby prosadil svou linii. Ani na jednom 
úseku budování státní moci nenajdete výjimku z tohoto 
pravidla. Druhý den po revoluci se všude budete setkávat 
s oportunisticky smýšlejícími »advokáty«, kteří se budou 
vydávat za komunisty, s příslušníky maloburžoazie, kteří 
neuznávají ani disciplínu komunistické strany, ani disci
plínu proletářského státu. Nepřipravíte-li dělníky na vy
tvoření skutečně disciplinované strany, která všechny své 
členy donutí, aby se podřídili její kázni, nikdy se vám ne
podaří připravit diktaturu proletariátu. Proto myslím 
nechcete uznat, že právě slabost" mnoha nových komunis
tických stran je vede k odmítání parlamentní činnosti. 
Jsem přesvědčen, že obrovská většina skutečně revoluč-
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ních dělníků půjde za námi a vysloví se proti vašim proti
parlamentaristickým tezím. 

Stručná novinová zpráva 
otištěna 3. srpna 1920 
v listu Krasnaja gazela 
(Petrohrad), č. 170 
V plném znění poprvé oti
štěno roku 1921 v knize 
2-oj kongress Kommunisti
českogo intemacionala.
Stenografičeskij otčot,
Petrohrad 1921

Podle textu knihy porovna
ného s textem německého 
vydání Der zweite KongreB 
der Kommunist. lntematio
nale 



6 

PROJEV O VSTUPU 

DO BRITSKÉ 

LABOURISTICKÉ STRANY 

6. s Rp N A112

Soudružky a soudruzi, soudruh Gallacher hned na začát
ku svého projevu vyslovil politování, že tu jsme nuceni 
posté a potisícáté poslouchat fráze, které soudruh McLai
ne a jiní angličtí soudruzi už nesčíslněkrát opakovali 
v projevech, v novinách a časopisech. Myslím, že toho 
není třeba litovat. Metoda staré internacionály spočívala 
v tom, že takové otázky ponechávala k rozhodnutí jednot
livým stranám zainteresovaných zemí. To bylo zásadně 
nesprávné.Je docela možné, že neznáme naprosto přesně 
poměry v té Či oné straně, ale tady jde o zásadní zdůvod
nění taktiky komunistické strany. To je velmi důležité 
a my tu musíme jménem III. internacionály jasně vyložit 
komunistické hledisko. 

Nejprve bych chtěl upozornit na malou nepřesnost, 
které se dopustil soudruh McLaine a s níž není možné 
souhlasit. Nazval Labouristickou stranu politickou orga
nizací tradeunionistického hnutí. Později své prohlášení 
opakoval ještě jednou: Labouristická strana »je politic
kým výrazem odborového hnutí«. S takovým názorem 
jsem se několikrát setkal v listu Britské socialistické stra
ny. Není to správné a u anglických revolučních dělníků 
to částečně vyvolává opozici, do jisté míry zcela oprávně
nou. Ovšem pojmy »politická organizace tradeunionistic
kého hnutí« nebo »politický výraz« tohoto hnutí jsou 
opravdu chybné. Je pravda, že Labouristická strana se 
skládá převážně z dělníků. Avšak je-li strana skutečně po
litickou dělnickou stranou, nebo ne, to záleží nejen na 
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tom, zda se skládá z dělníků, ale také na tom, kdo ji vede, 
jakou náplň mají její akce a jaká je její politická taktika. 
Jenom to určuje, zda máme co činit se skutečně politic
kou stranou proletariátu. Z tohoto jedině správného hle
diska je Labouristická strana stranou veskrze buržoazní, 
neboť i když se skládá z dělníků, je vedena reakcionáři 
- těmi nejhoršími reakcionáři, kteří jednají zcela v du
chu buržoazie. Je to organizace buržoazie a jako taková
existuje proto, aby za pomoci anglických Nosků a Schei
demannů systematicky klamala dělníky.

Ale existuje tu i jiné hledisko, které zastávají soudruž
ka Sylvia Pankhurstová a soudruh Gallacher a které vy
jadřuje jejich názor na tuto otázku. Co je obsahem proje
vů Gallachera a mnoha jeho přátel? Vytýkají nám, že 
máme nedostatečné spojení s masami, ale podívejte se na 
Britskou socialistickou stranu, ta má dodnes ještě horší 
spojení s masami a je velmi slabá. A soudruh Gallacher 
nám tu líčil, jak on a jeho přátelé opravdu výborně zor
ganizovali revoluční hnutí v Glasgowě ve Skotsku, jak za 
války znamenitě takticky manévrovali, a když přijeli do 
Glasgowa maloburžoazní pacifisté Ramsay, MacDonald 
a Snowden, jak je mistrně podporovali, aby s touto pod
porou zorganizovali velké masové hnutí proti válce. 

Naším cílem totiž je přenesení tohoto skvělého nového 
revolučního hnutí, reprezentovaného soudruhem Galla
cherem a jeho přáteli, do komunistické strany, která by 
uplatňovala skutečně komunistickou, tj. marxistickou tak
tiku. To je teď naším úkolem. Na jedné straně je Britská 
socialistická strana příliš slabá a neumí správně vyvíjet 
agitaci mezi masami; na druhé straně máme mladé revo
lucionáře, kteří jsou zde tak dobře zastoupeni soudruhem 
Gallacherem a kteří sice mají spojení s masami, ale přesto 
nejsou politickou stranou, protože jsou v tomto směru ješ
tě slabší než Britská socialistická strana a vůbec nedove
dou organizovat svou politickou práci. Za takové situace 
musíme naprosto otevřeně říct, jakou taktiku považujeme 
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za správnou. Když soudruh Gallacher ve svém projevu 
na adresu Britské socialistické strany řekl, že je »bezna
dějně reformistická« (hopelessly reformist), bezpochyby to 
přehnal. Avšak celkový smysl a obsah všech rezolucí, kte
ré jsme tu schválili, naprosto jednoznačně dokazuje, že 
od Britské socialistické strany požadujeme změnu taktiky 
právě v tomto duchu, takže jedině správná taktika Galla
cherových přátel bude spočívat v tom, že okamžitě vstou
pí do komunistické strany, aby přeorientovali její taktiku 
v duchu našich rezolucí. Máte-li tolik stoupenců, že mů
žete v Glasgowě pořádat masová shromáždění, pak vám 
nebude zatěžko získat do strany nejméně deset tisíc lidí. 
Poslední sjezd Britské socialistické strany, který se konal 
před třemi nebo čtyřmi dny v Londýně, se usnesl přejme
novat stranu na komunistickou a zařadil do programu 
bod o účasti v parlamentních volbách a o vstupu do La
bouristické strany. Na sjezdu bylo zastoupeno deset tisíc 
organizovaných členů. Pro skotské soudruhy by proto vů
bec nebylo těžké získat do této »Komunistické strany 
Velké Británie« nejméně deset tisíc revolučně smýšlejí
cích dělníků, kteří nejlépe dovedou pracovat mezi masa
mi, a tak změnit starou taktiku Britské socialistické strany 
v tom smyslu, aby se zvýšila její revoluční aktivita i účin
nost její agitace. Soudružka Sylvia Pankhurstová několi
krát v komisi prohlašovala, že v Anglii chybějí »leví«. 
Odpověděl jsem jí, že to je naprosto správné, jenomže 
s »levičáctvím« se to nesmí přehánět. Dále říkala, že 
»jsme ti nejlepší průkopníci, ale až dosud spíše děláme
rozruch (noisy)«. Vůbec to nechápu ve špatném, ale v do
brém smyslu slova - že umějí lépe provádět revoluční
agitaci. To oceňujeme a musíme to oceňovat. Vyjádřili
jsme to ve všech našich rezolucích, neboť vždy zdůrazňu
jeme, že stranu můžeme uznat za stranu dělnickou tehdy
a jenom tehdy, jestliže je skutečně spjata s masami a jest
liže bojuje proti starým, skrz naskrz zkorumpovaným
vůdcům, jak proti šovinistům stojícím na pravém křídle,
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tak i proti těm, kteří zaujímají střední pozici, jako třeba 
pravicoví nezávislí v Německu. Ve všech našich rezolu
cích jsme to desetkrát i víckrát potvrzovali a opakovali, 
což znamená, že požadujeme přetvoření staré strany tak, 
aby navázala užší spojení s masami. 

Sylvia Pankhurstová se dále ptala: >1e přípustné, aby 
komunistická strana vstoupila do jiné politické strany, 
která patří k II. internacionále?« Odpověděla, že to není 
možné. Je třeba si uvědomit, že v anglické Labouristické 
straně existují zvlášť svérázné poměry. Je to velmi origi
nální strana či lépe řečeno vůbec to není strana v běžném 
smyslu tohoto slova. Skládá se z členů všech odborových 
organizací, takže má nyní asi čtyři milióny členů, a po
skytuje všem přičleněným politickým stranám dostatek 
svobody. Je v ní tedy organizováno obrovské množství 
anglických dělníků, kteří jsou ve vleku těch nejhorších 
buržoazních živlů, ještě horších zrádců socialismu, než 
jsou Scheidemann, Naske a jim podobní pánové. Záro
veň však Labouristická strana připouští, aby Britská soci
alistická strana byla jejím členem a měla své tiskové orgá
ny, v nichž mohou členové téže Labouristické strany svo
bodně a otevřeně prohlašovat, že vůdcové strany zrazují 
mcialismus. Soudruh McLaine taková prohlášení Britské 
socialistické strany doslova citoval. Také já to mohu po
tvrdit, neboť jsem se v listu Britské socialistické strany 
The Call 113 dočetl, že vůdcové Labouristické strany jsou 
;ociálpatrioti a sociálzrádci. To znamená, že strana, která 
e součástí Labouristické strany, má možnost staré vůdce 
:iejen ostře kritizovat, ale i otevřeně a jmenovitě o nich 
nluvit jako o zrádcích socialismu. Je to velmi specifická 
dtuace, kdy strana, která sdružuje obrovské masy dělníků 
ak, jako by byla politickou stranou, je přece jen nucena 
)Oskytovat svým členům naprostou svobodu. Soudruh 
vfcLaine zde upozornil na to, že na sjezdu Labouristické 
:trany byli tamější Scheidemannové nuceni otevřeně po
ožit otázku, zda by se strana neměla připojit k III. inter-
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nacionále, a všechny místní organizace a sekce této stra
ny musely tuto otázku projednat. Za takových okolností 
by bylo chybou do této strany nevstoupit. 

Soudružka Pankhurstová mi v soukromém rozhovoru 
řekla: >1estliže vstoupíme do Labouristické strany jako 
opravdoví revolucionáři, tito pánové nás vyloučí.« Ale 
vždyť to by nebylo tak špatné. V naší rezoluci se říká, že 
jsme pro vstup, protože Labouristická strana poskytuje 
dostatečnou svobodu pro kritiku. V tomto bodě jsme na
prosto důslední. Soudruh McLaine navíc zdůraznil, že 
nynější poměry v Anglii jsou natolik specifické, že i když 
politická strana bude svázána se svéráznou - napůl od
borovou a napůl politickou - čtyřmiliónovou dělnickou 
organizací s buržoazními vůdci v čele, může zůstat, bu
de-li chtít, revoluční dělnickou stranou. Za takových 
okolností by se nejlepší revolucionáři dopustili hrubé 
chyby, kdyby neudělali všechno, co bude v jejich silách, 
aby v této straně zůstali. Ať vás páni Thomasové a jiní so
ciálzrádci, kterým tak i říkáte, vyloučí. To bude mít na 
masy anglických dělníků skvělý účinek. 

Soudruzi zdůrazňují, že dělnická aristokracie v Anglii 
je silnější než v kterékoli jiné zemi. Je tomu skutečně tak, 
neboť tam neexistuje pouze několik desetiletí, nýbrž sta
letí. Tam se buržoazii, která má za sebou mnohem bohat
ší zkušenosti - zkušenosti s demokracií -, podařilo 
zkorumpovat dělníky a vytvořit z nich silnou vrstvu, kte
rá je sice v Anglii větší než v jiných zemích, ale ve srov
nání s širokými dělnickými masami přece jenom ne tak 
velká. Tato vrstva je plná buržoazních předsudků a pro
vádí výlučně buržoazní, reformistickou politiku. Tak na
příklad v Irsku vidíme, jak dvě stě tisíc anglických vojáků 
drží Iry ukrutným terorem na uzdě. Angličtí socialisté 
nevedou mezi nimi revoluční propagandu. Ale my jsme 
v našich rezolucích[ 107] jasně řekli, že za členy Korimnis
tické internacionály uznáváme jenom ty anglické strany, 
které vedou mezi anglickými dělníky a vojáky opravdo-
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vou revoluční propagandu. Zdůrazňuji, že ani zde, ani 
v komisích proti tomu nikdo nevznesl námitky. 

Soudruzi Gallacher a Sylvia Pankhurstová to nemohou 
popřít. Nejsou s to vyvrátit, že zůstane-li Britská sociali
stická strana v Labouristické straně, bude mít dostatek 
svobody, aby mohla psát, že ti a ti vůdcové Labouristické 
strany jsou zrádci; že tito staří vůdcové hájí zájmy buržo
azie; že jsou agenty buržoazie v dělnickém hnutí. To je 
naprosto správné. Mají-li komunisté takovou svobodu, 
jsou povinni - pokud chtějí vzít v úvahu zkušenosti re
volucionářů ze všech zemí, a nejen z revoluce v Rusku, 
neboť my tu nejsme na ruském, ale na mezinárodním 
kongresu - vstoupit do Labouristické strany. Soudruh 
Gallacher ironicky prohlásil, že jsme se v tomto případě 
octli pod vlivem Britské socialistické strany. Ne, my jsme 
se o tom přesvědčili ze zkušeností všech revolucí ve všech 
zemích. Domníváme se, že jsme povinni říct to masám. 
Anglická komunistická strana si musí zachovat potřebnou 
svobodu, aby mohla odhalovat a kritizovat zrádce dělní
ků, kteří jsou v Anglii mnohem silnější než v jiných ze
mích. To není těžké pochopit. Tvrzení soudruha Galla
chera, že vyslovíme-li se pro vstup do Labouristické stra
ny, odradíme si ty nejlepší anglické dělníky, je nespráv
né. Musíme to vyzkoušet v praxi. Jsme přesvědčeni, že 
všechny naše rezoluce a usnesení, které kongres schválí, 
budou uveřejněny ve všech anglických revolučních socia
listických novinách a že všechny místní organizace a sek
ce budou mít možnost je projednat. Z celého obsahu na
šich rezolucí naprosto jasně vyplývá, že jsme pro revoluč
ní taktiku dělnické třídy ve všech zemích a že naším cí
lem je boj proti starému reformismu a oportunismu. 
Události ukazují, že naše taktika skutečně nabývá nad 
starým reformismem vrchu. V takovém případě všichni 
nejlepší revoluční příslušníci dělnické třídy, nespokojení 
s pomalým vývojem, který bude v Anglii možná ještě po
malejší než v jiných zemích, přejdou k nám. Vývoj jde 
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kupředu pomalu proto, že anglická buržoazie má mož
nost vytvářet pro dělnickou aristokracii lepší životní pod
mínky, čímž vlastně brzdí revoluční hnutí v Anglii. Proto 
angličtí soudruzi musí usilovat nejen o zrevolucionizová
ní mas, což dělají velkolepě (soudruh Gallacher to doká
zal), ale zároveň i o vytvoření skutečné politické strany 
dělnické třídy. Ani soudruh Gallacher, ani Sylvia Pank
hurstová, kteří zde oba promluvili, dosud nepatří k revo
luční komunistické straně. Taková skvělá proletářská or
ganizace, jako jsou Shop Stewards, se dodnes nepřimkla 
k žádné politické straně. Jestliže se zorganizujete politic
ky, uvidíte, že se naše taktika zakládá na správně pocho
peném politickém vývoji posledních desetiletí a že sku
tečnou revoluční stranu bude možné vytvořit teprve teh
dy, až pojme do svých řad všechny nejlepší příslušníky 
revoluční třídy a využije každé možnosti k boji proti re
akčním vůdcům všude, kde se jejich působení projeví. 

Začne-li anglická komunistická strana tím, že bude re
volučně působit v Labouristické straně, a budou-li pak 
páni Hendersonové nuceni tuto stranu vyloučit, bude to 
velkým vítězstvím komunistického a revolučního dělnic
kého hnutí v Anglii. 

Stručná novinová zpráva 
otištěna 8. srpna 1920 
v publikaci Věstník 2-go 
kongre.ssa Kommunističes
kogo intemacionala, č. 7 
V plném znění poprvé otiš
těno roku 1921 v knize 
2-oj kongress Kommunisti
českogo intemacionala.
Stenografičeskij otčot, Petro
hrad 1921

Podle textu knihy porovna
ného s textem německého 

vydání Der zweite KongreB 
der Kommunist. Intematio
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DOPIS 

R A K O U S KÝM KOM U NI ST Ů M 114 

Komunistická strana Rakouska se rozhodla bojkotovat 
volby do buržoazně demokratického parlamentu, ačkoli 
nedávno skončený II. kongres Komunistické internacio
nály rozhodl, že účast komunistů ve volbách do buržoaz
ních parlamentů i přímo v těchto parlamentech je správ
ná taktika[32]. 

Zprávy delegátů Komunistické strany Rakouska mě 
nenechávají" na pochybách, že rozhodnutí Komunistické 
internacionály bude pro tuto stranu znamenat víc než 
rozhodnutí jedné ze stran. Právě tak nelze pochybovat 
o tom, že rakouští sociální demokraté, tito zrádci socialis
mu, kteří přešli na stranu buržoazie, nebudou mít škodo
libou radost z toho, že se rozhodnutí Komunistické inter
nacionály rozchází s rozhodnutím Komunistické strany
Rakouska o bojkotu voleb. Ale ze škodolibosti takových
pánů, jako jsou rakouští sociální demokraté, spřízněné
:iuše Scheidemannů a Nosků, Albertů Thomasů a Gom
persů, si uvědomělí dělníci ovšem nebudou vůbec nic dě
lat. Poklonkování pánů Rennerů před buržoazií vyšlo do
;tatečně najevo, a proto se mezi dělníky ve všech zemích
::ím dál víc vzmáhá a šíří rozhořčení proti hrdinům
[I. neboli žluté internacionály.

Páni rakouští sociální demokraté si v buržoazním par
.amentě, stejně jako na všech úsecích své »práce« včetně 
;vého vlastního tisku, počínají jako maloburžoazní demo
craté, schopní jenom bezzásadového kolísání, neboť jsou 
:akticky plně závislí na třídě kapitalistů. My komunisté 
rstupujeme do buržoazního parlamentu, abychom i z této 
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tribuny skrz naskrz prohnilé kapitalistické instituce, v níž 
jsou dělníci a pracující klamáni, odhalovali tento klam. 

Jeden argument rakouských komunistů proti účasti 
v buržoazním parlamentě si zasluhuje trochu více pozor
nosti. Tento argument zní: 

»Parlament má pro komunisty význam jenom jako agitační tribuna.
V Rakousku plní funkci agitační tribuny rada dělnických zástupců. 
l>roto odmítáme účast ve volbách do buržoazního parlamentu. V Ně
mecku žádná rada dělnických zástupců, kterou by bylo možné brát 
vážně, není. Proto němečtí komunisté uplatňují jinou taktiku.« 

Považuji tento argument za nesprávný. Dokud ještě 
nejsme dost silní, abychom buržoazní parlament roze
hnali, musíme proti němu pracovat jak zvenčí, tak zevnitř. 
Dokud jenom trochu větší počet pracujících - nejen 
proletářů, ale i poloproletářů a drobných rolníků - ještě 
důvěřuje buržoazně demokratickým nástrojům, jimiž 
buržoazie klame dělníky, musíme toto klamání odhalovat 
právě z té tribuny, které zaostalé vrstvy dělníků a zejména 
neproletářských pracujících mas přisuzují největší váhu, 
největší autoritu. 

Dokud my komunisté ještě nejsme s to převzít státní 
moc a dosáhnout toho, aby si pracující sami zvolili své so
věty proti buržoazii, dokud má buržoazie ještě v rukou 
státní moc a· vybízí k volbám různé třídy obyvatelstva, 
jsme povinni účastnit se voleb, abychom mohli agitovat 
nejen, mezi proletáři, ale vůbec mezi všemi pracujícími. 
Dokud v buržoazním parlamentě klamou dělníky a do
kud frázemi o »demokracii« zastírají finanční machinace 
a všechny možné způsoby korupce (nikde buržoazie ne
korumpuje publicisty, poslance, advokáty apod. tak »rafi
novaně« a v takovém rozsahu jako v buržoazním parla
mentě), dotud musíme my komunisté právě v této institu
ci, která prý vyjadřuje vůli lidu, ale ve skutečnosti kryje 
podvod, kterého se na lidu dopouštějí boháči, vytrvale toto 
podvádění odhalovat a právě tak odhalovat každý jednot
livý případ přechodu Rennerů a spol. na stranu kapitalis-
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tů proti dělníkům. Vztahy mezi buržoazními stranami 
a frakcemi jako odraz vztahů mezi všemi třídami buržo
azní společnosti se nejčastěji projevují právě v parlamen
tě. Proto právě v buržoazním parlamentě, z jeho tribuny, 
musíme my komunisté říkat lidu pravdu o vztahu tříd 
k stranám, o vztahu statkářů k zemědělským dělníkům, 
bohatých rolníků k chudému rolnictvu, velkého kapitálu 
k zaměstnancům a drobným podnikatelům atd. 

To všechno musí proletariát vědět, aby se naučil rozu
mět všem hanebným a rafinovaným trikům kapitálu, aby 
se naučil působit na maloburžoazní masy, na neproletář
ské masy pracujících. Bez tohoto »vědění« nemůže prole
tariát úspěšně zvládnout úkoly diktatury proletariátu, ne
boť i potom bude buržoazie ze své nové pozice (z pozice 
svržené třídy) jinými formami, na jiných působištích po
kračovat ve své politice ohlupování rolníků, v korumpo
vání a zastrašování zaměstnanců, v zastírání svého pro
spěchářství a nekalých záměrů frázemi o »demokracii«. 

Ne. Rakouští komunisté se nedají odradit škodolibostí 
Rennerů a jim podobných přisluhovačů buržoazie. Ra
kouští komunisté se nebudou rozpakovat přihlásit se ote
vřeně a přímo k mezinárodní proletářské disciplíně.Jsme 
hrdí na to, že veliké otázky boje dělníků za jejich osvobo
zení řešíme tak, že se podřizujeme mezinárodní disciplí
ně revolučního proletariátu, že si bereme poučení ze zku
šeností dělníků různých zemí, že počítáme s jejich vědo
mostmi a s jejich vůlí a že tak činy (a ne slovy jako 
Rennerové, Friedrichové Adlerové a Otto Bauerové) 
uskutečňujeme jednotu třídního boje dělníků za komu
nismus na celém světě. 

15. srpna 1920

Otištěno německy 31. srpna 1920 
v listu Die Rote Fahne (Vídeň), č. 396 
Rusky poprvé otištěno roku 1925 
v publikaci Leninskij sbomik IV 

N. Lenin

Podle rukopisu 



II. KONGRES

KOMUNISTICKÉ 

INTERNACIONÁLY 

Dne 7. srpna skončil II. kongres Komunistické interna
cionály. Od jejího založení uplynulo jenom něco přes rok 
a za tuto krátkou dobu bylo dosaženo obrovských, rozho
dujících úspěchů. 

Teprve před rokem byl na I. kongresu vztyčen prapor 
komunismu, kolem něhož se měl seskupovat revoluční 
proletariát; byla vypovězena válka Druhé, žluté interna
cionále, sdružující zrádce socialismu, kteří se postavili na 
stranu buržoazie proti proletariátu a spřáhli se s kapitalis
ty proti dělnické revoluci. 

Jak obrovského úspěchu se za rok dosáhlo, je mimo ji
né vidět z toho, že růst sympatií ke komunismu v dělnic
kých masách přiměl velmi významné evropské a americ
ké strany II. internacionály - Francouzskou socialistic
kou stranu, německou a anglickou »nezávislou« stranu 
a Socialistickou stranu USA -, aby z ní vystoupily. 

Ve všech zemích světa se _nejuvědomělejší příslušníci 
revolučního dělnictva již vyslovili pro komunismus, pro 
sověty a pro diktaturu proletariátu. Ve všech vyspělých 
zemích Evropy a Ameriky již existují komunistické strany 
nebo početné komunistické skupiny. A na kongresu, kte
rý skončil 7. srpna, se semkli už nejen čelní průkopníci 
proletářské revoluce, ale i delegáti silných a mohutných 
organizací spjatých s masami proletářů. Za komunismus 
dnes již bojuje světová armáda revolučního proletariátu 
a tato armáda dostala na právě skončeném kongresu svou 
organizaci, svůj jasný, přesný a podrobně propracovaný 
akční program. 
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Kongres odmítl přijmout okamžitě do Komunistické 
internacionály ty strany, které dosud ponechaly ve svých 
řadách vlivné představitele »menševismu«, zrádce socia
lismu a oportunisty, jako jsou výše uvedené strany, které 
vystoupily z II., žluté internacionály. 

Kongres v celé řadě zcela jednoznačných rezolucí za
vřel všechny dveře před . oportunismem a vyzval k bez
podmínečnému skoncování s ním. Nezvratná fakta uve
dená na kongresu svědčí o tom, že dělnické masy jdou 
s námi, že oportunisté budou nyní na hlavu poraženi. 

Kongres napravil chyby, kterých se v některých ze
mích dopustili komunisté, když chtěli stůj co stůj jít »do
leva« a popírali nutnost pracovat v buržoazních parla
mentech, v reakčních odborech a vůbec všude tam, kde 
jsou milióny dělníků dosud ohlupovaných kapitalisty a je
jich přisluhovači z řad dělnictva, tj. členy Druhé, žluté 
internacionály. 

Kongres dosáhl u komunistických stran celého světa 
takové semknutosti a kázně jako nikdy předtím, což 
umožní předvoji dělnické revoluce jít sedmimílovými 
kroky kupředu ke svému velikému cíli - k svržení jařma 
kapitálu. 

Kongres utuží spojení s komunistickým hnutím žen, 
protože současně s kongresem se konala mezinárodní 
konference dělnic. 

Na kongresu byly zastoupeny také komunistické skupi
ny a strany Východu, koloniálních a zaostalých zemí, kte
ré jsou tak bestiálně pleněny, znásilňovány a zotročovány 
»civilizovaným« spolkem lupičských národů. Kdyby se
dělníci v boji proti kapitálu v Evropě a Americe plně a co
nejtěsněji nesjednotili s deseti a stamilióny »koloniál
ních« otroků, utlačovaných tímto kapitálem, bylo by re
voluční hnutí ve vyspělých zemích ve skutečnosti pouhou
fikcí.

Velká jsou vojenská vítězství sovětské republiky dělní
ků a rolníků nad statkáři a kapitalisty, nadjuděniči, Kol-
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čaky a Děnikiny, nad polskými bělogvardějci a jejich po
mahači - Francií, Anglií, Amerikou a Japonskem. 

Ale ještě větší je naše vítězství v myslích a srdcích děl
níků a ostatních pracujících utlačovaných kapitálem, ví
tězství komunistických idejí a komunistických organizací 
na celém světě. 

Revoluce proletariátu, svržení jařma kapitalismu se 
blíží a stane se ve všech zemích světa skutečností. 

Kommunistka, č. 3/4 
srpen-září 1920 
Podepsán N. Len in 

Podle časopisu Kommunistka 
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LISTU DAILY NEWS 

PANU SEGRUEOVI 

Na Váš telegrafický dotaz z 3. září 1920 115 Vám sděluji,
fo útoky pravého křídla německých »nezávislých«, jako je 
Dittmann, proti bolševismu mě nepřekvapují. Ve svém 
projevu[55) na kongresu Komunistické internacionály 
v Moskvě* jsem dokázal, že Crispienovy myšlenky jsou 
veskrze kautskistické. Je přirozené, že kautskisté Crispie
nova a Dittmannova ražení nejsou s bolševismem spoko
jeni. Bylo by smutné, kdyby takoví lidé byli s námi spo
kojeni. Je přirozené, že takoví maloburžoazní demokraté 
jako Dittmann, který jako by našim menševikům z oka 
vypadl, se v rozhodném boji mezi· proletariátem a buržo
azií často ocitají na straně buržoazie. Dittmanna pohor
šuje střílení, ale je přirozené, že v těchto případech stříle
jí do menševiků revoluční dělníci a že se to Dittmannovi 
nemůže nijak zvlášť líbit. S III., Komunistickou interna
cionálou by to bylo špatné, kdyby připustila, aby do je
jích řad vstupovali němečtí, francouzští nebo nějací jiní 
Dittmannové. 

Pokud si ovšem myslíte, že zprávy francouzských, ně
meckých a britských dělnických delegací přinesly bolše
vismu více škody než celá protibolševická propaganda, 
pak s uspokojením přijímám závěr, který z toho plyne. 

Uzavřeme tedy smlouvu: Vy jménem protibolševické 
buržoazie všech zemí, já jménem Sovětské republiky 
Ruska. Ať jsou k nám do Ruska podle této smlouvy vysí
lány ze všech zemí delegace dělníků a drobných rolníků 

* Viz tento svazek, s. 284-290. Red.
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(tj. pr�cuJJcfrl-, ,�.::u, k(erf svou prací vytvářejí pro kapitál

7;r1.J a ať každá taková delegace pobude v Rusku zhruba
dva měsíce. Kdyby zprávy těchto delegací byly prospěšné 
pro protibolševickou propagandu, pak by všechny výlohy 
na jejich vysílání měla na sebe vzít mezinárodní buržoa
zie. Ale protože tato buržoazie je ve všech zemích nanej
výš slabá a chudá, kdežto my v Rusku jsme bohatí a silní, 
jsem ochoten vymoci na sovětské vládě, aby tři čtvrtiny 
výloh vzala na sebe a aby jenom čtvrtina připadla na mi
lionáře všech zemí. 

Doufám, že Vy, který se ve svém telegramu označujete 
za ·svědomitého novináře, neodmítnete takovou smlouvu 
mezi Sovětskou republikou a mezinárodní buržoazií vždy 
a všude propagovat, samozřejmě v zájmu protibolševické 
propagandy. 

8. 9. 1920

Pravda, č. 202 
a Izuěstija YCIK, č. 202 
12. září 1920

Lenin 

Podle rukopisu 



IX. CELORUSKÁ
KONFERENCE KSR(b) 116

22.-25. ZÁŘÍ 1920 





1 

POLITICKÁ ZPRÁVA 

Ú S T Ř E D N Í H O V Ý B O R U K S R (b) 

2 2. ZÁŘÍ 

NOVINOVÁ ZPRÁVA 

Válka s Polskem či přesněji řečeno červencové a srpno
vé tažení od základu změnilo mezinárodní politickou si
tuaci. 

Útoku Poláků proti nám předcházela epizoda, která 
byla pro tehdejší mezinárodní vztahy typická. Když jsme 
v lednu nabídli Polsku mír, který byl pro ně neobyčejně 
výhodný, kdežto pro nás velmi nevýhodný, vyložili si to 
diplomaté všech zemí po svém: »Bolševici dělají nesmír
ně mnoho ústupků, což znamená, že jsou nesmírně sla
bí.« Znovu se potvrdila známá věc, že buržoazní diplo
macie není s to pochopit metody naší nové diplomacie, 
metody otevřených, upřímně míněných prohlášení. Proto 
naše návrhy vyvolaly v Polsku, ve Francii a v dalších ze
mích jenom výbuch zběsilého šovinismu a podnítily Pol
sko k tomu, aby nás napadlo. Poláci nejprve obsadili Ky
jev, ale potom se naše vojska protiúderem přiblížila až 
k Varšavě; pak přišel obrat a my jsme museli ustoupit 

· o více než sto verst zpátky.
Avšak nesporně těžká situace, která tím vznikla, ne

znamená pro nás v žádném případě pouhou prohru. Ne
milosrdně jsme zkřížili plány diplomatů, kteří spekulova
li s naší slabostí, a dokázali jsme, že nás Polsko nemůže
porazit, ale že naopak my jsme neměli a nemáme k vítěz
ství nad Polskem daleko. Kromě toho dodnes držíme do
byté území sahající do hloubky asi sto verst. A konečně,
náš postup k Varšavě zapůsobil na západní Evropu a na
celou mezinárodní situaci tak mocně, že to úplně narušilo

315 



vzájemný poměr bojujících vnitřních i vnějších politic
kých sil. 

Postup naší armády k Varšavě nezvratně dokázal, že 
někde v její blízkosti leží centrum celého systému světo
vého imperialismu, opírajícího se o versailleskou smlou
vu. Polsko jako poslední bašta proti bolševikům, která je 
plně v rukou Dohody,je tak mocným faktorem tohoto sy
stému, že když Rudá armáda tuto baštu ohrozila, celý sy
stém se otřásl. Sovětská republika se stala v mezinárodní 
politice faktorem prvořadého významu. 

V této nové situaci se projevila především ona nesmír
ně významná skutečnost, že buržoazie zemí žijících pod 
jařmem Dohody - a tyto země mají 70 procent všeho 
obyvatelstva na světě - straní spíše nám. Už předtím 
jsme viděli, jak malé státy, kterým se poručnictví Dohody 
začalo zajídat (Estonsko, Gruzie aj.) a které své bolševiky 
věšejí, uzavírají s námi proti její vůli mír. Teď se to 
ve všech částech světa projevilo zvlášť silně. Jakmile se 
naše vojska přiblížila k Varšavě, dostalo se celé Německo 
do varu. Vznikla tam podobná situace jako u nás v roce 
1905, kdy černosotňovci probouzeli a burcovali k politic
kému životu široké, nejzaostalejší vrstvy rolnictva, které 
jeden den šly proti bolševikům, ale další den už žádaly, 
aby jim statkáři odevzdali všechnu půdu. A takový nepři
rozený blok černosotňovců s bolševiky jsme spatřili 
i v Německu. Objevil se podivný typ revolučního černo
sotňovce, asi takový jako onen zaostalý vesnický chasník 
z Východního Pruska, který, jak jsem se v těchto dnech 
dočetl v jedněch nebolševických německých novinách, ří
ká, že se Vilém bude muset vrátit, protože chybí pořádek, 
ale že je třeba následovat bolševiky. 

Dalším důsledkem toho, že jsme se octli před Varša
vou, byl mocný účinek na revoluční hnutí v Evropě, ze
jména v Anglii. Jestliže se nám nepodařilo naklonit si 
polský průmyslový proletariát (a to je jedna z hlavních 
příčin naší porážky), který je soustředěn za Vislou a ve 
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Varšavě, podařilo se nám alespoň ovlivnit anglický prole
tariát a pozvednout jeho hnutí na nebývalou výši, na zce
la nový stupeň revoluce. Když nám anglická vláda před
ložila ultimátum, ukázalo se, že se na to musí nejprve 
zeptat anglických dělníků. A tito dělníci, jejichž vůdci 
jsou z devíti desetin zapřisáhlými menševiky, na to odpo
věděli vytvořením Akčního výboru 117• 

Anglický tisk se polekal a strhl pokřik, že to je »dvoj
vládí«. A měl pravdu. Anglie se octla v takovém stadiu 
politických poměrů, v jakém bylo Rusko po únoru 191 7, 
kdy sověty byly nuceny kontrolovat každý krok buržoaz
ní vlády. Akční výbor je sdružení všech dělníků bez roz
dílu stran, něco na způsob našeho Celoruského ústřední
ho výkonného výboru sovětů z doby, kdy tam byli u vesla 
Goc, Dan aj. - takové sdružení, které konkuruje vládě 
a ve kterém jsou menševici nuceni postupovat zpola jako 
bolševici. A podobně jako se naši menševici nakonec za
pletli a pomohli převést masy na naši stranu, budou 
i menševici v Akčním výboru nezadržitelným spádem 
událostí nuceni klestit anglickému dělnictvu cestu k bol
ševické revoluci. Angličtí menševici se podle svědectví 
dobře informovaných osob už považují za vládu a chysta
jí se v brzké době zaujmout místo buržoazní vlády. To 
bude další stupeň v celkovém procesu anglické proletář
ské revoluce. 

Tyto obrovské přesuny v anglickém dělnickém hnutí 
mocně působí na dělnické hnutí v ostatním světě, přede
vším na dělnické hnutí ve Francii. 

Tak se projevují výsledky našeho posledního polského 
tažení v mezinárodní politice a ve vztazích, jež se vytvá
řejí v západní Evropě. 

Nyní stojíme před otázkou, zda válka s Polskem bude 
ookračovat, nebo zda se nám podaří uzavřít s ním mír. 
::!hceme se vyhnout zimnímu tažení, které by bylo pro 
riás těžké, a znovu nabízíme Polsku mír, pro ně výhodný 
1 pro nás nevýhodný. Ale není vyloučeno, že buržoazní 
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diplomaté budou v našem otevřeném prohlášení jako ob
vykle spatřovat příznak slabosti. Se vší pravděpodobností 
rozhodli o zimním tažení už předem. A tu je třeba ujasnit 
si, za jakých podmínek budeme nuceni vstoupit do nové
ho období války, které nás pravděpodobně čeká. 

Naše porážka vyvolala v západní Evropě určité změny 
a semkla v boji proti nám různorodé, vůči nám nevraživé 
živly. Ale už víckrát jsme proti sobě viděli i mocnější se
skupení a proudy, a přesto nic nezmohly. 

Máme proti sobě blok Polska, Francie a Vrangela, na 
jehož kartu Francie sází. Avšak tento blok trpí starou ne
mocí - nesmiřitelností svých složek a strachem, který 
má polská maloburžoazie z černosotňovského Ruska 
a z jeho typického představitele Vrangela. Maloburžoaz
ní, patriotismem prosycené Polsko, Polská socialistická 
strana a strana lidovců - bohatých rolníků - chtějí mír. 
Představitelé těchto stran říkali v Minsku: »Víme, že Var
šavu a Polsko nezachránila Dohoda - ta nás zachránit 
ani nemohla -, ale že je zachránilo vlastenecké nadše
ní.« Na taková poučení se nezapomíná. Poláci jasně vidí, 
že z války vyjdou finančně úplně zruinovaní. Vždyť za 
válku se musí platit, ale Francie uznává »posvátné sou
kromé vlastnictví«. Představitelé maloburžoazních stran 
vědí, že Polsko stálo už před válkou na pokraji krize, že 
válka mu přináší další zbídačování, a proto raději chtějí 
mír. A právě této příležitosti chceme využít, když Polsku 
nabízíme mír. 

Objevil se také neobyčejně důležitý nový faktor: změ
na sociálního složení polské armády. I Kolčaka a Děniki
na jsme porazili teprve tehdy, když se změnilo sociální 
složení jejich armád, když se základní pevný kádr rozply
nul ve zmobilizované rolnické mase. Týž proces probíhá 
nyní v polské armádě, do níž byla vláda nucena povolat 
starší ročníky rolníků a dělníků, kteří prošli krutější vál
kou - válkou imperialistickou. Tato armáda se nyní už 
neskládá z holobrádků, které bylo snadné »zpracovat«, 
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nýbrž z dospělých mužů, kterým se nedá jen tak něco na
bulíkovat. Polsko už překročilo mez, která mu zpočátku 
zajišťovala maximální vítězství, ale později znamenala 
maximální porážku. 

Je-li nám souzeno zimní tažení, zvítězíme, o tom ne
může být sporu, přestože jsme vyčerpáni a unaveni. Zá
ruku nám dává i naše hospodářská situace. Ta se značně 
zlepšila. Proti dřívějšku jsme získali pevnou ekonomic
kou základnu.Jestliže jsme v roce 1917/18 vykoupili 30 
miliónů pudů obilí, v roce 1918/19 už 110 miliónů pu
dů a v roce 1919/20 dokonce 260 miliónů pudů, pak po
čítáme, že v příštím roce vykoupíme kolem 400 miliónů 
pudů. To už nejsou čísla, se kterými jsme se potýkali 
v hladových letech. Nebudeme se už s takovou hrůzou dí
vat na pestrobarevné papírky, které jdou do miliard 
a které - jak se teď jasně ukazuje - jsou pozůstatky, cá
ry starého buržoazního hávu. 

Máme přes sto miliónů pudů ropy. Doněcká pánev 
nám dodává už 20-30 miliónů pudů uhlí měsíčně. 
Značně se zlepšila situace s dřevem. Přitom loni jsme byli 
odkázáni jenom na dřevo, bez ropy a bez uhlí. 

Tohle všechno nás opravňuje k prohlášení, že semkne
me-li a napneme-li své síly, bude vítězství naše. 

Pravda, l. 216 
:i lzvěstija VCIK, l. 216 
29. září 1920

Podle textu Pravdy 
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PROJEV 

O N EJ B LIŽ Š Í CH ÚKOLECH 

VÝSTAVBY STRANY 

2 4. ZÁŘÍ 

Soudružky a soudruzi, zdá se mi, že některé výroky vy
slovené v diskusi, a dokonce i některé projevy stojí za 
povšimnutí jenom proto, že se v nich zjevně projevovaly 
nejen známky přepracovanosti, ale i přepracovanost hra
ničící s hysterií, což zachází zbytečně daleko. Neřekl 
bych, že tu jde o demagogii. Fyzické vyčerpání vyústilo 
až v hysterii. Takové byly do značné míry projevy Luto
vinova a Bubnova, které byly poznamenány spíše přepra
covaností než demagogií. Přepracovanost se myslím čás
tečně projevila i v prohlášení Medvěděva, který řekl: 
»Teď všichni mluvíte o nezdravých jevech, ačkoli před
tím jste to popírali a neříkali pravdu.« Myslím, že tento
výklad není úplně správný, ba dokonce je zcela nespráv
ný. Že nezdravé jevy, o kterých se tu mluví, opravdu exi
stují, bylo sotva pro někoho tajemstvím. Rovněž není po
chyb o tom, že celková situace je tak těžká, že jsme dosud
nenašli čas ani možnost, aby se strana touto otázkou
zvlášť zabývala. I dnes je pro nás těžké se do ní pouštět,
protože vyhlídky, o nichž jsme zde v naší politické roz
pravě rokovali - vyhlídky, že se vyhneme válce v zimě
-, jsou mimořádně malé. Celková situace republiky, jak
jsem už řekl, se natolik zlepšila, že dnes můžeme rokovat
klidněji: dnes totiž nemusíme naši konferenci[11 ) ukončit
předčasně, jako jsme to museli udělat několikrát v době,
kdy na nás útočili Kolčak a Děnikin. Z některých sjezdů
strany odjížděla řada odpovědných pracovníků ještě dří
ve, než skončily, přímo na frontu. Řeklo by se, že jen má-
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lokdy svoláváme sjezdy, že jen málokdy máme možnost 
pohovořit si na sjezdech o velmi důležitých otázkách, ale 
dosud jsme si nemohli dovolit ani to, abychom i ten má
lokdy svolávaný sjezd dokončili. V každém případě jsme 
nyní v situaci, kdy můžeme a musíme nynější rokování 
dokončit bez časového omezení. Chtěl bych ještě stručně 
poznamenat, že některé pokusy v Kalininových úvahách 
ukázat věc v marxistickém světle se podle mého názoru 
právě naopak s marxismem značně rozcházejí, a myslím, 
že správný, marxistický výklad podává rezoluce moskev
ského výboru[86], kterou jste jistě všichni četli a která vy
šla jako tenká brožura a byla otištěna v Pravdě, a dopis 
ústředního výboru[90]. 

Rád bych přečetl několik řádek, které bych doporučil 
komisi (bude-li rozhodnuto takovou komisi zvolit) nikoli 
místo moskevské rezoluce ani místo dopisu ústředního 
výboru, nýbrž jako jejich doplněk*. Rezoluce moskevské
ho výboru podle mého názoru - a v tom jsou téměř 
všichni zajedno - osvětluje otázku správně. Dovolím si 
přečíst těchto několik slov a něco k nim dodat. Doplněk 
zní: »Mimořádně těžké postavení Sovětské republiky 
v prvních letech její existence, její úplné zpustošení 
a nesmírně nebezpečná vojenská situace vedly k tomu, že 
bylo nutné vytvořit „preferované" (a proto fakticky privi
legované) instituce a kategorie pracovníků. Bylo to ne
vyhnutelné, neboť nebylo možné zachránit zpustošenou 
zemi, aniž se síly a prostředky soustředily na tyto institu
ce a na tyto kategorie pracovníků; bez jejich posílení by 
nás imperialisté celého světa jistě zardousili a ani by naši 
Sovětskou republiku nenechali přikročit k hospodářské 
výstavbě ... « 

Pokud jde o odborníky, slyšeli jsme zde proti nim vel
mi příkré námitky. Z projevu soudruha Kutuzova pro
blesklo, že proletariát se od Sovětského Ruska žádného 

* Viz tento svazek, s. 326-327. Red.
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zlepšení svého postavení nedočkal, ale naopak leckdy se 
dočkal jeho zhoršení. To je pravda, jenže zase musíme vi
dět, že například ve Vídni, kde žádná sovětská vláda ne
ní, se situace zhoršila stejně a navíc jsou tam lidé stokrát 
víc morálně ponižováni. To ovšem masy vidět nemohou. 
Je pochopitelné, že se nás lidé ptají, co nám ty dva roky 
přinesly. A je rovněž pochopitelné, že nespokojenost 
s odborníky nabývá takového rozsahu. Není divu, že boj 
o to, zda odborníky potřebujeme nebo ne, se dostal do
popředí. Ale nesmíme zapomínat, že bez nich bychom
neměli naši armádu. Byli bychom ve stejné situaci, v jaké
se octlo Maďarsko a finští dělníci. Tak se věci mají. Bez
těchto odborníků bychom neudělali ani ty nejzákladnější
kroky, které nám umožnily dosáhnout určité úrovně
- o tom jsem hovořil ve své politické zprávě. Kdyby
chom byli nedokázali podchytit odborníky, nebyli by
chom dosáhli toho, co máme, a nemohli bychom přejít
k dalším úkolům. Ale nyní, když jsme je dokázali důklad
ně přesvědčit a zapřáhnout, když víme, že nám neute
čou, ale naopak všichni utíkají k nám, nyní dosáhneme
toho, že se demokratizace ve straně i v armádě bude roz
šiřovat. Budu pokračovat ve Čtení (č t e  rezoluci) ...

První bod (čte)*. Tady navrhuji doplněk. Soudruh 
Tomskij s odvoláním na to, co jsme nejednou říkali i my, 
prohlásil, že je nutné zapřáhnout střední kádry. Vedoucí 
kádry jsou přepracované, dejme tedy příležitost střed
ním. To se hned napoprvé nepodařilo, ale podaří se to po 
dalším, možná dvacátém pokusu. Jinak by to bylo se So
větským Ruskem beznadějné. My však víme, že to bezna
dějné není, protože máme mladé, dorůstající kádry. Jest
liže se první pokusy nezdařily, budeme podnikat další. 

Druhý bod (č te )**. Zde padla dosti jízlivá otázka, zda 
se svoboda kritiky bude rovnat svobodě jíst broskve118

• 

* Viz tento svazek, s. 326-327. Red.

** Viz tento svazek, s. 327. Red.
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Z eventuálních záruk mám jediné měřítko, jež vzešlo 
z návrhů komise. V takových chvílích, kdy je země v ne
bezpečí, kdy Kolčak pronikal k Volze a Děnikin k Orlu, 
nemohou žádné svobody existovat. Tohle nám nemusí 
dělat těžkou hlavu. Jenže vojenská situace je špatná i ny
ní, všichni vidíme, jak je válečné štěstí vrtkavé. Musíme 
dát tuto otázku na pořad dne. Ale nesmíme se zaříkat, že 
ve chvílích válečného nebezpečí jinak postupovat nebu
deme. V takovém případě bude opět nutné bez zbyteč
ných řečí vydat ze sebe všechno:jen se tužme a napněme 
všechny síly! Toho se vůbec nezříkáme, a dokud nemáme 
italské vítězství, zříkat se toho nesmíme. To je moje od
pověď, pokud jde o broskve. 

Třetí bod (čte)*. Tady soudruh Preobraženskij nad
hodil otázku, kterou položil i Zinovjev, zda je tu na místě 
reglementace a co si pod ní máme představovat? Nechá
vám tuto otázku otevřenou, protože se jí bude podrobně 
zabývat komise. Pak se ukáže, zda máme pod pojmem re
glementace chápat podrobně rozpracované body, nebo 
vytvoření zvláštních institucí. 

Čtvrtý bod (čte)**· Zde soudruh referent uvedl, že 
s touto otázkou přišla komise, ale většina ji zamítla. Po
dle mého názoru - mluvím teď výlučně za sebe - po
dle mého názoru by se zamítat neměla, a i když se s ní 
nebudeme zabývat hned, měli bychom ji v každém přípa
dě alespoň předem zvážit. Bylo zde uvedeno, že v organi
začním byru ÚV leží pět set stížností. Organizační byro 
je zaneprázdněno rozmísťováním desítek tisíc osob. Kro
:ně toho se nenajde jediný člen organizačního byra, který 
by nebyl zavalen funkcemi v orgánech sovětské moci. Za 
:akových okolností musíme operovat s neznámými veliči
:iami, a v důsledku toho nelze v takové situaci rozhodo
rat jinak než intuicí a ta umožňuje správně rozhodovat 

* Viz tento svazek, s. 327. Red.

** Tamtéž. Red.
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jen lidem zkušeným, přičemž i oni se mnohdy mohou 
mýlit. Proto chceme najít lidi, kteří by byli ve straně nej
méně patnáct let, kteří by měli důvěru strany, byli by 
nezaujatí a pomohli nám v této práci, přičemž by nebyli 
tak závislí jako organizační byro, neboť by byli zvoleni 
na sjezdu. Myslím, že by se to dalo udělat. Zabrzdit práci 
ústředního výboru ani zastavit vyřizování těchto záležito
stí nelze. Nějakou zvláštní záruku pro to nemáme a ani ji 
nemůžeme navrhnout. V německé dělnické straně měli 
kontrolní komisi i dříve. Nakolik bude její vytvoření 
v naší válečné situaci možné, se nedá s jistotou říct. 
Avšak v každém případě jsme s to tento krok udělat a ÚV 
se k tomu odhodlal. 

V dopisu ústředního výboru se praví: » ... při všech 
guberniálních výborech je nutné vytvořit ze zcela nezau
jatých soudruhů, kteří mají všeobecnou důvěru organiza
ce, zvláštní stranické komise, jimž budou postupovány 
příslušné stížnosti.« Mluví se tu o nezaujatých soudru
zích. V bojové činnosti - vojenské, hospodářské i orga
nizační - se bez zaujatých lidí velmi často vůbec neobej
deme, protože bez silného zaujetí nejsou schopni velkého 
vypětí a nevyřeší žádný důležitý, naléhavý úkol, který 
před námi stojí ve zpustošené zemi. Zde naopak potřebu
jeme lidi, kteří třeba ani nemají zvlášť velké administra
tivní schopnosti, ale zato mají bohaté Životní zkušenosti. 
Pochybuji, že jich najdeme v guberniích dost pro celé 
Rusko, takže kdyby se ukázalo, že zkušenosti komisí při 
guberniálních výborech, s jejichž ustavováním se nyní 
počítá a které ustavíte, nejsou dobré, neříkejte, že nám 
celá akce selhala., Možná, že se u nás v guberniích nenaj
de dost takových soudruhů, kteří by vydrželi pracovat ve 
funkcích po celé období mezi sjezdy. Jestliže je však ne
najdeme v guberniích, pak v centru takové kované sou
druhy s životními zkušenostmi najít můžeme. Myslím, že 
bychom se této instituce neměli vzdávat. 

Někdo se může zeptat, kde máme záruku, že tato insti-
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tuce je životaschopná. Prožíváme krutou občanskou vál
ku, kdy po pravdě řečeno nemůže existovat ani svoboda 
široké kritiky atd. Tu si nemůžeme dovolit, neboť musí
me napnout všechny síly, abychom skoncovali s válkou. 
Kdyby se válka vyvinula jinak, nastala by jiná situace. Za 
současných podmínek však toho nemůžeme tolik vyko
nat; proto otevřeně říkáme, že má-li být tato otázka prak
ticky vyřešena, není možné spoléhat na ústřední výbor, 
protože ten má práce nad hlavu. Nevím, zda by se našel 
alespoň jeden člen ÚV - mohu soudit podle sebe -, 
který by se necítil velkým dlužníkem, neboť mnohé úkoly 
nesplnil nebo je splnil nakvap. Nedovedu si představit 
reálnější záruku pro splnění tohoto úkolu než ustavení 
uvedené komise, skupiny soudruhů, která by se mohla na 
tuto věc plně soustředit a byla si jistá, že bude moci po
stupovat naprosto samostatně ve vyřizování záležitostí, 
do kterých by ani jeden člen ústředního výboru, ani orga
nizační byro, ani politické byro nemohli proniknout tak 
důkladně. Prakticky do nich pronikáme snad tím, že dě
láme pokroky, že jsme zvýšili množství vykoupeného obi
lí z 60 na 260 miliónů pudů, ale přece jenom je to málo, 
aby Rudá armáda nebyla krajně vyčerpána, aby se nena
šli dělníci, kteří říkají: »Co nám Rudá armáda přinesla, 
vždyť hladovíme«, a abychom neměli úplně vyčerpané 
vedoucí kádry, kterým střední kádry nepřicházejí na po
moc. Ale my jsme přesto tento pokrok udělali - to zna
mená, že dokonce i za tak strašlivé únavy začíná tato 
únava opadávat a nastupuje období, kdy od rokování 
D kůrce chleba můžeme přejít k vyšším úkolům, které má
me před sebou a do kterých se určitě pustíme. 

Otištěno poproé, 
podle stenografického zápisu 



3 

NÁVRH REZOLUCE 

O N EJ B LIŽ Š Í CH Ú K O LECH 

VÝSTAVBY STRANY 

Nikoli místo dopisu ústředního výboru a rezoluce mos
kevského výboru, nýbrž jako jejich ·doplněk, jako mate -
riál: 

Mimořádně těžké postavení Sovětské republiky 
v prvních letech její existence, její úplné zpustošení 
a nesmírně nebezpečná vojenská situace vedly k tomu, že 
bylo nutné vytvořit »preferované« (a proto fakticky privi
legované) instituce a kategorie pracovníků. Bylo to ne

vyhnutelné, neboť nebylo možné zachránit zpustošenou 
zemi, aniž se síly a prostředky soustředily na tyto institu
ce a na tyto kategorie pracovníků; bez jejich posílení by 
nás imperialisté celého světa jistě zardousili a ani by naši 
Sovětskou republiku nenechali přikročit k hospodářské 
výstavbě. 

Tato okolnost spolu se zděděnými kapitalistickými 
a soukromovlastnickými návyky a smýšlením, které jen 
stěží překonáváme, dokazuje, že je nutné znovu a zno
vu zaměřovat pozornost celé strany na boj za realiza-
. 

* Cl . . .

. . . nutnost praktických, věcných záruk, aby usnesení 
strany, která je ve výše uvedených zásadních otázkách 
jednomyslná, nezůstala jenom na papíře. Proto konferen
ce doporučuje ústřednímu výboru, aby ihned schválil, rea
lizoval a kromě toho předložil příštímu sjezdu strany 
k potvrzení toto usnesení: 

1. bezvýhradnou povinnost svolávat častěji širší schů-

* Jedna stránka rukopisu se nedochovala. Red.
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ze členů strany a také jinými metodami rozvíjet jejich ini
ciativu; 

2. vytvořit tiskové orgány, které by byly s to provádět
soustavnější a širší kritiku chyb strany a vůbec kritiku ve 
straně (diskusní přílohy apod.); 

3. vypracovat naprosto přesné praktické směrnice, jak
odstranit nerovnost (životních podmínek, výše výdělku 
3. jiných ukazatelů) mezi »odborníky« a odpovědnými
oracovníky na jedné straně a masami na straně druhé,
1erovnost, která narušuje demokratismus, vytváří živnou
)Ůdu pro demoralizaci ve straně a snižuje autoritu komu-
1istů;

4. uznat za nutné, aby vedle ústředního výboru byla
rytvořena kontrolní komise, složená ze soudruhů, kteří 
nají největší praxi ve stranické práci, mají nejvíce zkuše
wstí, jsou nezaujatí a schopní provádět přísnou stranic
:ou kontrolu. Kontrolní komise, volená na sjezdu strany, 
nusí mít právo přijímat všechny stížnosti a v intencích 
JV je projednávat, podle potřeby se scházet ke společ
tým zasedáním s ÚV nebo přenášet problémy na sjezd 
trany. 

4. 9. 1920 Lenin 

Jprvé otištěno roku 1942 Podle rukopisu 
publikaci Leninskij shomik XXXIV 
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PŘIPOMÍNKY K REZOLUCI 

O N EJ BLIŽ Š Í C H ÚKOLECH 

V Ý S TA VB Y S TRAN Y119

O složení kontrolní komise 
Schválit rezoluci ústředního výboru: 

že členy ÚV delegujeme do kontrolní komise 
jenom na přání stranických konferencí, ačkoli to vcelku 
nepovažujeme za správné; že tito členové ÚV nejsou ve 
své práci v kontrolní komisi vázáni usneseními ÚV; 

že členové ÚV, kteří pracují v kontrolní komi
si, v ní nehlasují, jestliže se záležitost týká speciálně jejich 
resortu nebo pracovního úseku. 

Pokud jde o přemísťování, doplnit: 
tak, aby se osoby, které mají být přemístěny, mohly bez 
újmy seznámit s věcí a věc tím neutrpěla, tj. jenom tak, 
aby vyřizování věcí zůstávalo vždy v rukou plně kompe
tentních pracovníků, kteří mohou zaručit úspěch věci. 

Napsáno 29. záři 1920 
Poprvé otištěno roku 1959 

u publikaci Leninskij sbomik XXXVI
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DOPIS 

NĚMECKÝM 

A FRANCOUZSKÝM 

DĚLNÍKŮM 

K DISKUSI O II. KONGRESU 

KOM U N I ST I C K É INTERNACIONÁL Y120 

Soudružky a soudruzi! Německý a francouzský buržoaz
ní tisk velmi pozorně sleduje diskusi v Nezávislé sociálně 
demokratické straně Německa a ve Francouzské sociali
stické straně o vstupu do Komunistické internacionály. 
Buržoazní tisk neobyčejně energicky hájí názory pravico
vé, oportunistické části obou stran. 

To je zcela pochopitelné, neboť tyto pravicové živly 
jsou v podstatě maloburžoazními demokraty, kteří po
dobně jako Dittmann a Crispien nedovedou uvažovat re
volučně, nejsou schopni pomáhat dělnické třídě v přípra
vě revoluce a v jejím uskutečňování. Rozchod s těmito 
pravicovými, oportunistickými živly je nutný - je to je
diný prostředek, jak semknout všechny skutečně revoluč
ní, skutečně proletářské masy. 

Pokřik o »diktátorství« Moskvy apod. je pouhým odvá
děním pozornosti. Ve skutečnosti je mezi dvaceti členy 
exekutivy Komunistické internacionály jenom pět členů 
Komunistické strany Ruska. Všechny řeči o »diktátorství« 
:1pod. jsou sebeklamem nebo klamáním dělníků. Tyto ře
či mají zastřít bankrot některých oportunistických vůdců, 
,tejně jako se podobnými řečmi v KAPD (Komunistické 
dělnické straně Německa) zastíral bankrot některých je
iích vůdců, kteří sešli z cesty proletářské revolučnosti. 
5tejným sebeklamem nebo klamáním je pokřik, že prý 
➔moskevští diktátoři« v podmínkách pro přijetí do Komu-
1istické internacionály diskriminují určité osoby. V pod-
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mínkách pro přijetí[121], v dvacátém bodu*, stojí jasně 
černé na bílém, že »výjimky« (Ausnahmen) z přísných zá
sad, pokud jde o vůdce pravého křídla a členy ústředních 
institucí, jsou přípustné pouze se souhlasem exekutivy 
III. internacionály.

Bylo-li jednou prohlášeno, že výjimky jsou přípust
né, nesmí padnout ani zmínka o tom, že určití jednot
livci by neměli být za žádných okolností přijímáni. Pl
ně se tedy uznává, že je nutné brát v úvahu ne minu
lost, nýbrž přítomnost, přihlížet k tomu, jak se změnily 
názory a počínání jednotlivců, jednotlivých vůdců. By
lo-li se souhlasem exekutivy III. internacionály - a v té
to exekutivě tvoří Rusové jenom Čtvtinu členů - pro
hlášeno, že výjimky jsou přípustné, znamená to, že 
pokřik o »diktátorství« apod. je naprosto nesmyslný 
a veskrze falešný. 

Všechen tento pokřik má jenom odvést pozornost. Ve 
skutečnosti tu jde o boj mezi živly revolučními, proletář
skými, a živly oportunistickými, maloburžoazními. K těm
to oportunistickým, maloburžoazním živlům patřili a pa
tří Hilferdingové, Dittmannové, Crispienové, četní členo
vé parlamentních frakcí v Německu a ve Francii apod. 
Boj mezi těmito dvěma politickými směry probíhá ve 
všech zemích světa bez výjimky, tento boj má svou dlou
hou historii, tento boj se za imperialistické války i po ní 
všude zostřil a zostřuje. Oportunismus tu reprezentují 
příslušníci »dělnické aristokracie«, staré odborové, druž
stevní a jiné byrokracie, intelektuálské maloměšťácké 
vrstvy atd. Bez očištění od nositelů tohoto směru, který 
svým kolísáním, svým »menševismem« (Dittmannové 
a Crispienové se navlas podobají našim menševikům) fak
ticky uskutečňuje vliv buržoazie na proletariát uvnitř děl
nického hnutí, uvnitř socialistických stran - bez očištění 
od těchto živlů, bez rozchodu s tímto směrem, bez vylou-

* Viz tento svazek, s. 24 7. Red.
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čení všech jeho čelných představitelů je semknutí revo
lučního proletariátu nemožné. 

Dittmannové, Crispienové apod. svým věčným kolísá
ním směrem k reformismu a menševismu, svou neschop
ností myslet a jednat revolučně fakticky, byť bezděčně, 
uskutečňují vliv buržoazie na proletariát v proletářské 
straně, podřizují proletariát buržoaznímu reformismu. Je
dině rozchodem s takovými a jim podobnými lidmi je 
možné dosáhnout mezinárodní jednoty revolučního prole
tariátu proti buržoazii, pro její svržení. 

Události v Itálii musí otevřít oči i těm nejzatvrzelejším,. 
kteří nevidí, jaké škody může »jednota« a »mír« s Crispie
ny a Dittmanny napáchat. Jakmile v Itálii dozrála skuteč
ná revoluce, začali italští Crispienové a Dittmannové (Tu
rati, Prampolini a D'Aragona) ihned klást této revoluci do 
cesty překážky. A k tomu - více nebo méně rychle, více 
nebo méně svízelně a bolestivě - spěje vývoj v celé 
Evropě, na celém světě. 

Je nejvyšší čas zbavit se všech těchto nanejvýš škodli
vých iluzí o možnosti »jednoty« nebo »míru« s Dittman
ny a Crispieny, s pravým křídlem Nezávislé sociálně de
mokratické strany Německa, anglické Nezávislé labouris
tické strany, Francouzské socialistické strany apod. Je 
nejvyšší čas, aby všichni revoluční dělníci od nich očistili 
své strany a vytvořili skutečně jednotné komunistické 
strany proletariátu. 

24. září 1920

Pravda, č. 213 

a Izvěstija VCIK, č. 213 
25. září 1920

N. Lenin

Podle rukopisu 



ÚKOLY 

ORGANIZACÍ MLÁDEŽE 

(PROJEV NA III. CELORUSKÉM SJEZDU 
KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE RUSKA 

2. ŘÍJNA l 9 2 0) 121 

(Účastníci  s jezdu uvítali  Lenina bouřlivými ova 
cemi.) Soudružky a soudruzi, rád bych dnes promluvil 
o hlavních úkolech Komunistického svazu mládeže a v té
to souvislosti i o tom, jak by měly vypadat organizace
mládeže v socialistické republice.

U této otázky je třeba se zastavit tím spíše, že v jistém 
smyslu se dá říct, že právě mládeži připadá konkrétní 
úkol vybudovat komunistickou společnost. Je totiž jasné, 
že generace pracujících vychovaná v kapitalistické společ
nosti dokáže v nejlepším případě rozbít základy starého, 
kapitalistického způsobu života, založeného na vykořisťo
vání. V nejlepším případě dokáže vytvořit takové spole
čenské zřízení, které by pomohlo proletariátu a pracují
cím třídám udržet moc a vytvořit pevný základ, na němž 
může dále budovat jedině generace, která začíná praco
vat už v nových poměrech, v situaci, kdy mezi lidmi ne
existují vykořisťovatelské vztahy. 

Jestliže tedy posuzuji úkoly mládeže z tohoto hlediska, 
musím říct, že by se úkoly veškeré mládeže a zejména or
ganizací komunistické mládeže a všech ostatních organi
zací daly vyjádřit jedním slovem - učit se. 

To je pochopitelně jenom »pouhé slovo«. Nedává ještě 
odpověď p.a hlavní a nejpodstatnější otázky - čemu se 
učit a jak se učit? A tady je rozhodující, že v době přetvá
ření staré, kapitalistické společnosti není možné, aby se 
výuka, výchova a vzdělávání nových generací, které bu
dou budovat komunistickou společnost, prováděly posta
ru. Výuka, výchova a vzdělávání mládeže musí vycházet 

332 



z toho, co nám zanechala stará společnost. Komunismus 
můžeme budovat jedině na základě onoho souhrnu po
znatků, organizací a institucí, s oním potenciálem lidských 
sil a prostředků, které nám zanechala stará společnost.Je
dině tehdy, jestliže výuku, organizaci a výchovu mládeže 
od základu předěláme, dokážeme, aby byla úsilím mladé 
generace vytvořena společnost, která by se té staré nikte
rak nepodobala, tj. společnost komunistická. Proto se 
musíme podrobně zabývat otázkou, čemu máme učit 
a jak se má mládež učit, chce-li být opravdu hodna názvu 
komunistické mládeže, a jak ji máme připravit k tomu, 
aby uměla dobudovat a dokončit to, co jsme začali my. 

Musím říct, že první a zdálo by se i nejpřirozenější 
odpovědí je, že se Svaz mládeže a vůbec veškerá mládež, 
která chce přejít ke komunismu, musí komunismu učit. 

Ale tato odpověď »učit se komunismu« je příliš po
všechná. Čeho je vlastně třeba, abychom se naučili komu
nismu? Co je třeba převzít ze souhrnu všeobecných po
znatků, abychom si osvojili komunismus? Tady na nás čí
hají mnohá nebezpečí, která se obvykle objevují tehdy, 
když je úkol učit se komunismu vykládán nesprávně nebo 
když je chápán příliš jednostranně. 

Člověka na první pohled pochopitelně napadne, že 
učit se komunismu znamená osvojit si souhrn poznatků, 
který je vyložen v komunistických učebnicích, brožurách 
a spisech. Ale taková definice studia komunismu by byla 
příliš primitivní a nedostačující. Kdyby ke zvládnutí ko
munismu stačilo osvojit si jenom to, co je obsaženo v ko
munistických spisech, knížkách a brožurách, mohlo by se 
příliš snadno stát, že bychom vychovali komunistické 
knihomoly nebo mluvky, a to by nám na každém kroku 
působilo škodu a újmu, neboť lidé, kteří by se naučili 
a nabiflovali, co je vyloženo v komunistických knihách 
a brožurách, by nebyli schopni si všechny tyto poznatky 
spojit a nedovedli by si počínat tak, jak to komunismus 
opravdu vyžaduje. 
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K největším zlům a neštěstím, která nám zanechala 
stará, kapitalistická společnost, patří naprostý nesoulad 
mezi psaným slovem a praktickým životem, neboť jsme 
měli knihy, kde bylo všechno vylíčeno v růžových bar
vách, ale tyto knihy většinou obsahovaly ty nejodpornější 
pokrytecké lži, které nám kapitalistickou společnost líčily 
falešně. 

Proto by bylo nanejvýš nesprávné osvojit si jenom to, 
co se o komunismu píše v knihách. V našich projevech 
a článcích se dnes jen prostě neopakuje to, co se o komu
nismu psalo dříve, protože naše projevy a články jsou 
spjaty s každodenní a všestrannou prací. Knižní znalost 
komunismu, načerpaná z komunistických brožur a spisů, 
nemá bez práce a bez boje vůbec žádnou cenu, protože 
by nadále podporovala starý nesoulad mezi teorií a pra
xí, onen starý nesoulad, který byl nejodpudivějším rysem 
staré, buržoazní společnosti. 

Ještě nebezpečnější by bylo, kdybychom si začali osvo
jovat pouze komunistická hesla. Kdybychom toto nebez
pečí včas nepostřehli a kdybychom se ve veškeré své prá
ci nesoustředili na odstranění tohoto nebezpečí, pak by 
půl miliónu nebo milión lidí - chlapců a děvčat, kteří 
by se po takovém osvojení komunismu považovali za ko
munisty, způsobilo komunismu jenom velkou škodu. 

Teď jde o to, jak to všechno spojit tak, abychom si ko
munismus osvojili. Co máme převzít ze staré školy a ze 
staré vědy? Stará škola prohlašovala, že chce vychovat 
člověka všestranně vzdělaného, že učí vědám jako tako
vým. Víme, že to byla pustá lež, neboť celá společnost 
se zakládala a udržovala na rozdělení lidí na třídy 
- na vykořisťovatele a utlačované. Je přirozené, že celá
stará škola, plně ovládaná třídním duchem, poskytovala
vzdělání jenom dětem buržoazie. Každé její slovo bylo
zfalšováno v zájmu buržoazie. V těchto školách mladou
generaci dělníků a rolníků nevychovávali, ale spíše v záj
mu téže buržoazie cepovali. Vychovávali mladé dělníky
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a rolníky tak, aby z nich udělali vhodné sluhy pro buržo
azii, kteří by jí přinášeli zisk, ale přitom ji nevyrušovali 
z jejího klidu a zahálky. Proto odmítáme starou školu 
a vytkli jsme si za úkol převzít z ní jedině to, co potřebu
jeme pro skutečné komunistické vzdělání. 

Tady se dostávám k oněm výtkám, k onomu obviňová
ní staré školy, které neustále slýcháme a které často ve
dou k naprosto nesprávným závěrům. Říká se, že stará 
škola byla školou, ve které vládlo jen dření, cepování 
a biflování. To je pravda, ale přesto je třeba rozlišovat, co 
bylo ve staré škole špatného a co v ní bylo pro nás užiteč
ného, a je třeba vybrat si z ní to, co je pro komunismus 
nutné. 

Stará škola byla školou dření, nutila lidi, aby si vtlou
kali do hlavy spoustu nepotřebných, zbytečných, mrtvých 
vědomostí, které zatěžovaly mozek a z mladé generace 
dělaly byrokraty, střižené podle jedné šablony. Dopustili 
byste se však hrubé chyby, kdybyste se z toho pokusili 
vyvodit, že se někdo může stát komunistou, aniž by si 
osvojil všechno to, co nahromadilo lidské vědění. Bylo by 
mylné domnívat se, že stačí osvojit si komunistická hesla 
a závěry komunistické vědy bez onoho souhrnu vědomos-
tí, jejichž výslednicí je sám komunismus. Příkladem toho, 
že komunismus vzešel ze souhrnu lidského vědění, je 
marxismus. 

Četli jste a slyšeli o tom, že komunistická teorie, komu
nistická věda, kterou vytvořil hlavně Marx, že toto mar
xistické učení přestalo být dílem jediného, byť i geniální
ho socialisty 19. s toletí a že se toto učení stalo učením 
miliónů a desetimiliónů proletářů na celém světě, kteří je 
využívají v boji proti kapitalismu. A položíte-li si otázku, 
jak to, že si Marxovo učení mohlo získat srdce miliónů 
a desetimiliónů příslušníků nejrevolučnější třídy, můžete 
dostat jenom jednu odpověď: Stalo se tak proto, že se 
Marx opíral o pevný základ poznatků, které lidstvo získa
lo za kapitalismu. Marx, který prostudoval zákony vývoje 
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lidské společnosti, pochopil, že vývoj kapitalismu nevy
hnutelně vede ke komunismu, a co je hlavní - dokázal to 
jen a jen na základě co nejpřesnějšího, co nejpodrobnější
ho a co nejhlubšího zkoumání této kapitalistické společ
nosti, tím, že si plně osvojil všechno, co věda dosud při
nesla. Všechno, co lidská společnost vytvořila, Marx kri
ticky přepracoval, přičemž nenechal bez povšimnutí ani 
to nejmenší. Všechno, co vytvořil lidský rozum, Marx 
přepracoval, podrobil kritice, ověřil na dělnickém hnutí 
a dospěl k závěrům, k nimž lidé omezení ve svém myšle
ní buržoazním rámcem nebo spoutaní buržoazními před
sudky dospět nemohli. 

Na to nesmíme zapomínat, mluvíme-li o proletářské 
kultuře122

• Jestliže si jasně neuvědomíme, že proletářskou 
kulturu můžeme budovat jedině tehdy, až důkladně po
známe kulturu vytvořenou celým vývojem lidstva, jedině
tehdy, až ji přepracujeme, jestliže si tohle neuvědomíme, 
nebudeme moci tento úkol vyřešit. Proletářská kultura 
nepadá shůry, není výmyslem lidí, kteří se vydávají za 
znalce proletářské kultury. To všechno je holý nesmysl. 
Proletářská kultura musí být výslednicí zákonitého vývo
je onoho souhrnu vědomostí, které lidstvo získalo pod 
jařmem kapitalistické společnosti, statkářské společnosti, 
byrokratické společnosti. Všechny tyto cesty a cestičky 
vedly, vedou a povedou k proletářské kultuře, stejně jako 
nám politická ekonomie přepracovaná Marxem ukázala, 
kam musí dospět lidská společnost, jako nám ukázala pře
chod k třídnímu boji a k počátku proletářské revoluce. 

Slyšíme-li dosti často mezi mladými lidmi i mezi ně
kterými zastánci nového způsobu vzdělávání útoky proti 
staré škole, proti tomu, že stará škola byla školou biflová
ní, říkáme jim, že musíme ze staré školy převzít to, co 
v ní bylo dobré. Nesmíme přejímat ze staré školy meto
dy, které přetěžovaly paměť mladého člověka nesmírnou 
spoustou vědomostí, z devíti desetin nepotřebných 
a z jedné desetiny zkomolených, ale to neznamená, že by-

336 



roccHilcKaA CouHanHCTH�ecKa� �eAepaTHBHaH CosercKa� PecnyónnKa 

npo11emapuu. Bcex cmpaM, coeauH�ůrnec.' 

Ne 1 .6H6JIHOTe1-rn rJiaanom-nnpoceeTa .N� 1 

H. nEH.HH (B . .H. YnbRHos)

(Pe4b Ha 3-M BcepocCHHCKOM Cbe3lle 
Pocc11i1cKoro K0MMYHHCTH4eCK0ro CoK>3a 

M0íl0lle>l<H) 

••

' 
. 

rocy B.Al'CTllEHHOE IA3,ll,ATE.ilbCTBO 

L920 

Obálka Leninovy brožury z roku 1920 
Úkoly organizací mládeže (Projev na III. celoruském sjezdu 

Komunistického svazu mládeže Ruska) 
Zmenšeno 



---------- - --- ---- -----



chom se měli spokojit jenom s komunistickými poučkami 
a naučit se nazpaměť jenom komunistická hesla. Tím se 
komunismus vybudovat nedá. Komunistou se člověk mů
že stát jedině tehdy, jestliže obohatí své znalosti vším, co 
lidstvo vytvořilo. 

Nepotřebujeme biflování, ale musíme paměť každého, 
kdo se učí, rozvíjet a obohacovat znalostí základních fak
tů, neboť nebudou-li všechny získané poznatky v komu
nistově vědomí přepracovány, stane se komunismus 
prázdným pojmem, pouhým názvem a komunista bude 
jen planým mluvkou. Musíte si tyto poznatky nejen osvo
jit, ale osvojit si je tak, abyste je dovedli kriticky zhodno
tit, abyste nepřetěžovali svůj mozek nepotřebným bala
stem, nýbrž obohacovali jej znalostí všech faktů, bez 
nichž se moderní vzdělaný člověk neobejde. Kdyby ko
munistu napadlo honosit se komunismem na základě ho
tových pouček, kterým se naučil bez velmi důkladného, 
velmi namáhavého a hlubokého studia, aniž porozuměl 
faktům, jež má kriticky zvážit, byl by takový komunista 
velmi smutnou postavou. Taková povrchnost by rozhod
ně byla zhoubná. Jestliže vím, že toho znám málo, vyna
snažím se, abych toho znal více, ale bude-li někdo tvrdit, 
že je komunista a že tedy nepotřebuje žádné solidní zna
losti, může se z něho stát cokoli, jenom ne komunista. 

Stará škola vychovávala přisluhovače, které kapitalisté 
nutně potřebují, stará škola činila z vědců lidi, kteří byli 
nuceni psát a mluvit tak, jak to vyhovovalo kapitalistům. 
To znamená, že takovou školu musíme odstranit. Ale 
když už ji musíme odstranit, zlikvidovat, znamená to 
snad, že bychom z ní neměli převzít všechno to nutné, co 
lidstvo nahromadilo? Znamená to snad, že bychom ne
měli rozlišovat, co bylo nutné pro kapitalismus a co je 
nutné pro komunismus? 

Místo starého cepování, jež bylo v buržoazní společ
nosti praktikováno proti vůli většiny, zavádíme uvědomě
lou kázeň dělníků a rolníků, kteří s nenávistí ke staré 
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společnosti spojují rozhodnost, schopnost a odhodlanost 
sjednotit a zorganizovat síly pro tento boj, abychom z vů
le miliónů a stamiliónů vzájemně izolovaných, rozptýleně 
žijících lidí, roztroušených po celé obrovité zemi, vytvoři
li jednotnou vůli, neboť bez této jednotné vůle nás ne
vyhnutelně stihne porážka. Bez této semknutosti, bez této 
uvědomělé kázně dělníků a rolníků nemá naše věc naději 
na Úspěch. Bez toho nedokážeme zvítězit nad kapitalisty 
a statkáři celého světa. Nepodaří se nám upevnit ani zá
klad, nemluvě o tom, že bychom na tomto základu vybu
dovali novou, komunistickou společnost. Stejně tak 
i když zavrhujeme starou školu, i když k ní chováme na
prosto oprávněnou a nutnou nenávist a vážíme si odhod
lanosti skoncovat s ní, musíme pochopit, že staré dření, 
staré biflování, staré cepování musíme nahradit uměním 
osvojit si celý souhrn lidských vědomostí, a to tak, aby 
komunismus nebyl jenom něčím, čemu se člověk naučí 
nazpaměť, nýbrž tím, co sám promyslí, aby to byly závě
ry, které jsou z hlediska moderního vzdělání nezbytné. 

Tak je třeba chápat základní úkoly, máme-li na mysli 
úkol naučit se komunismu. 

Abych vám to objasnil a zároveň se dostal k tomu, jak 
se učit, uvedu příklad z praxe. Všichni víte, že před námi 
nyní, vzápětí po úkolech vojenských, po úkolech obrany 
republiky, stojí úkoly hospodářské. Víme, že komunistic
kou společnost nelze vybudovat, nebude-li obnoven prů
mysl a zemědělství, a přitom je třeba udělat to jinak než 
postaru. Musíme je obnovit na moderním základě, vybu
dovaném podle nejnovějších vědeckých poznatků. Víte, 
že tímto základem je elektřina, že jedině tehdy, až bude 
provedena elektrifikace celé země, všech průmyslových 
i zemědělských odvětví, až se s tímto úkolem vypořádáte, 
teprve pak budete moci pro sebe vybudovat onu komunis
tickou společnost, kterou stará generace vybudovat ne
může. Stojíte před úkolem hospodářsky obrodit celou ze
mi, zreorganizovat a obnovit zemědělství i průmysl na 
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To je váš úkol, který musíte mít před očima při vzdělá
vání a výchově, při povznášení celé mladé generace. Me
zi milióny budovatelů komunistické společnosti musíte 
být předními budovateli, k nimž se musí připojit každý 
chlapec a každé děvče. Nezapojíte-li do této výstavby 
veškerou dělnickou a rolnickou mládež, nepodaří se vám 
komunistickou společnost vybudovat. 

Tady se logicky dostávám k otázce, jak máme učit ko
munismu, čím se musí naše metody vyznačovat. 

Zmíním se zde podrobněji především o komunistické 
morálce. 

Musíte ze sebe vychovat komunisty. Úkolem Svazu 
mládeže je zorganizovat svou praktickou činnost tak, aby 
tato mládež současně s tím, jak se bude učit, organizovat, 
sjednocovat a bojovat, vychovávala sebe i všechny ty, kdo 
v ní vidí svého vůdce, aby vychovávala komunisty. Je tře
ba, aby veškerá výchova, vzdělávání a výuka dnešní mlá
deže byly výchovou ke komunistické morálce. 

Existuje však komunistická morálka? Existuje komunis
tická mravnost? Jistěže ano. Často slýcháme, že prý ne
máme svou vlastní morálku, a buržoazie nás velmi často 
obviňuje, že my komunisté zavrhujeme jakoukoli morál
ku. To je matení pojmů, to je sypání písku do očí dělní
kům a rolníkům. 

V jakém smyslu zavrhujeme morálku, zavrhujeme 
mravnost? 

V tom smyslu, v jakém ji hlásala buržoazie, která od
vozovala tuto mravnost z božích přikázání. My k tomu 
ovšem podotýkáme, že v boha nevěříme, a velmi dobře 
víme, že ve jménu božím mluvilo duchovenstvo, mluvili 
statkáři, mluvila buržoazie, aby prosazovali své vykořis
ťovatelské zájmy. Čili místo aby odvozovali tuto morálku 
z příkazů mravnosti a z božích přikázání, odvozovali ji 
z idealistických nebo zpola idealistických frází, které byly 
nakonec vždycky něčím, co se silně podobalo božím při
kázáním. 

340 



��D�$*E )��$+$*E!&�+#$')E$�+$2�#$*E2E#��%?�&$2�#94
�$�E#��)?:�#:�$E%$�!*E2�+&�*��!��E>:�8!��ED�E��E)$E%$�3
+$��E D�E ��E )$E #�%��$+8#:E �E $� *%$+8#:E �=�#:�CE�E &$ #:�CE
+E 28�"*E ')�)�8?CE�E ��%�)���')C�E

>:�8!��ED�E#�A�E!&�+#$')E��E% #=E%$�?:2�#�E%$)?��8!E
)?:�#:�$E �$��E %&$��)�&�8)*�E �A�E !&�+#$')E '�E $�+$2*��E
2E%$)?��E )?:�#:�$E�$��E%&$ �)�&�8)*�E

�)�&8E'%$ �<#$')E�0 �E2��$D�#�E#�E*)��<$+8#:E+A���E�=�4
#:�CE�E&$�#:�CE')�)�8?�E�E��%�)� �')0�E�$E�'!�E!*'���E &$25
�:)�E!*'� �E �'!�E')�)�8?�E�E��%�)� �')0E'+&�#$*)�E � �E �E )$5
!*E ��E )?���E'�E '���#$)�)�E �8#�:<��E )��$+9E '���#$��#:E#�3
')+$?:�E

���$+9E '���#$��#:E !$� 0E 2���')�)E ����#=E )$+8&#0E �E 283
+$�0�E����#=E+0A�$ �#;E%&$��)�&�8)E%&$�*2�#;E2E��$*�9�$E
'%8#�*�E ��%&-�E '�E +2#���!E )9)$E )?:�0E '�E 2&$���$E !�'$+9E
�#*):�E �)�&9E+�� $E �E )$!*�E�$E+��:!�E�#�'E � �E+:)=2')+:E
%&$��)8?'�9E&�+$�*��E+E ���#9E2E#��'���A:��E2�!:�E�)�&8E)?�E
&$�0E $�&8D:E #8%$&E �*&D$�2��E ���9�$E '+=)��E 
E+��:!��E ���E
'�E%&$��)8?'�8E&�+$�*��E+2!8�8E#�E�� 9!E'+=)=�E��E2�*A�6
#$'):E#0#:E?:�8!��E D�E)��$+$*E'�!�#*)$*E': *�E 2�E#:DE ���E
&$2)?:A)=#9�E &$2%);��#9E&$�#��)-$E�E��DE$�$ � �E+A�!E#8%$7
&C!E.0�$?�'B$+�)��C�E!$��E+0)+$?�)E ����#=E%&$ �)�&�8)�E��3
��#=E )�)$E)?:��E!CD�E%$!$��E%&��*�:�:"E!�'8!E'���#$)�)E
'��E '�!�#$*)E '�E �E ���#$*E %&$+D�0E *�&8#�)�E ���#�)�+#=E
*%�+#�)E�$!*#�')���$*E '%$ �<#$')�E���#�)�+#=E��E+0�*�$4
+�)�E

�&$)$E?:�8!��ED�E!&�+#$')E��8%�#8E!�"$E���'�$*E'%$4
 �<#$')E%&$E#8'E#��/�')*���ED�E��E)$E���!�E�&$E#8'E��E!&�+4
#$')E%$�?:2�#�E%$)@��8!E )?:�#:�$E�$��E %&$ �)�&�8)*�E


E�$E��E%$�')�)$*E)$�$)$E)?:�#:�$E�$��	E�-&�#$*)E��&��E
'+&�#$*)E��%�)���')1�E 2���+��$+�)E )?:�*E��%�)���')C�E


E�$E+ �')#=E�'$*E )?:�0	E�$E��E)$�E�$E���#9E<8')�E'%$��<4
#$')�E�$+$�*��E%?�',$�$+�)E '�E %&8��E <8')�E�&*�9�E��')��D�E '�E
���#�E<8')E'%$ �<#$()�E%?�'+$�*��E+�A��&$*E%C�*�E!8!�E)*E
)?:�*E')�)�8?CE �E )?:�*E&$�#:�C�E��') �D�E ���#�E<8')E '%$��<3
#$')�E+��')#:E)$+8&#1E�E28+$�0�E��')��D�E!8E�����E�E��%�)8 �E

����



kdežto druhá část v těchto továrnách pracuje, máme tu 
třídu kapitalistů a třídu proletářů. 

Vyhnat cara nebylo těžké, k tomu stačilo jenom něko
lik dnů. Nebylo příliš těžké vyhnat statkáře - to se dalo 
udělat během několika měsíců. A není příliš těžké vyhnat 
ani kapitalisty. Avšak odstranit třídy je nepoměrně těžší, 
neboť společnost stále ještě zůstala rozdělena na dělníky 
a rolníky. Je-li rolník usazen na svém kousku půdy a po
nechává si přebytečné obilí, tj. obilí, které nepotřebuje 
pro sebe ani pro svůj dobytek, zatímco všichni ostatní 
jsou bez chleba, už jenom tím se z něj stává vykořisťova
t�!. Čím více obilí si ponechává, tím více z toho těží, a ji
ní ať hladovějí. »Čím víc hladovějí, tím dráže toto obilí 
prodám.« Je třeba, aby všichni pracovali podle jednoho 
společného plánu na společné půdě, ve společných továr
nách a závodech a podle společného řádu. Je to snadné? 
Vidíte, že tak snadné jako vyhnat ca�a, statkáře a kapita
listy to není. K tomu je zapotřebí, aby proletariát převy
choval, přeškolil část rolníků, aby získal na svou stranu 
pracující rolníky, aby zlomil odpor zámožných rolníků, 
kteří tyjí z bídy ostatních. Boj proletariátu tedy nekončí 
svržením cara a vyhnáním statkářů a kapitalistů; tento 
boj má právě dovršit zřízení, které nazýváme diktaturou 
proletariátu. 

Třídní boj pokračuje; změnily se jenom jeho formy. Je 
to třídní boj proletariátu za to, aby se nemohli vrátit staří 
vykořisťovatelé a aby se roztříštěná masa zaostalého rol
nictva semkla v jeden svazek. Třídní boj pokračuje a na
ším úkolem je podřídit tomuto boji všechny zájmy. A to
muto úkolu podř�jeme svou komunistickou morálku. 
Říkáme, že morální je to, co pomáhá zničit starou vyko
řisťovatelskou společnost a sjednotit všechny pracující 
kolem proletariátu budujícího novou společnost komuni
stů. 

Komunistická morálka je taková morálka, která slouží 
tomuto boji, která sjednocuje pracující proti jakémukoli 
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nista nesmí. Když dělníci a rolníci dokázali, že se dovede
me vlastními silami ubránit a vytvořit novou společnost, 
pak právě tady začala nová, komunistická výchova, výchova 
v boji proti vykořisťovatelům, výchova ve svazku s prole
tariátem proti sobcům a drobným. vlastníkům, proti tako
vé mentalitě a zvykům, které znamenají: hledím si svého 
prospěchu a po ostatním mi nic není. 

Právě to je odpověď na otázku, jak se má mladá, dospí
vající generace učit komunismu. 

Může se mu učit jenom tak, že bude každý krok svého 
studia, výchovy a vzdělání spojovat s nepřetržitým bojem 
proletářů a ostatních pracujících proti staré, vykořisťova
telské společnosti. Když nám vykládají o morálce, říká
me, že pro komunistu je veškerá morálka v této jednotné 
solidární kázni a v uvědomělém boji mas proti vykořisťo
vatelům. Nevěříme ve věčnou morálku a odhalujeme 
prolhanost všelijakých báchorek o morálce. Morálka 
slouží k tomu, aby se lidská společnost povznesla výše 
a aby práce byla osvobozena od vykořisťování. 

Aby se to stalo skutkem, potřebujeme takovou genera
ci mládeže, z níž začali v ukázněném a urputném boji 
proti buržoazii vyrůstat uvědomělí lidé. V tomto boji 
vychová taková generace opravdové komunisty, tomuto 
boji musí podřídit a s ním spojit každý krok svého stu
dia, vzdělávání a výchovy. Výchova komunistické mlá
deže nesmí spočívat v servírování všelijakých limonádo
vých řečí a mravních zásad. To není výchova. Když lidé 
vidí, jak jejich otcové a matky žijí pod jařmem statkářů 
a kapitalistů, když sami zakoušejí stejná muka jako ti, 
kteří začali bojovat proti vykořisťovatelům, když vidí, 
kolik obětí stojí vytrvat v tomto boji, aby se uhájilo, co 
bylo vydobyto, jakým zběsilým nepřítelem jsou statkáři 
a kapitalisté - za takových okolností se potom z těchto 
lidí stávají komunisté. Základem komunistické morálky 
je boj za upevnění a dovršení komunismu. To také tvoří 
základ komunistické výchovy, vzdělávání a výuky. To je 
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notit půl miliónu svých členů v jednu armádu a získat si 
všeobecnou úctu. (Bouřlivý potlesk.) 

Pravda, č. 221, 222 a 223 
5., 6. a 7. října 1920 

Podle textu brožury N. Le
nin (V. I. Uljanov ), Zadači 
sojuzov moloďoži, Moskva 
1920, porovnaného s tex
tem Pravdy 
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Všichni na pomoc Rudé armádě! 
Smrt statkářským utlačovatelům! 

2. 10. 1920

Kommunist (Kyjev), č. 199 
13. října 1920

Podle rukopisu 
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ká tím nic, protože žádné peníze nedostane, ty shrábne 
Francie. V Polsku se to dosud tají, ale dělníkům teď začí
ná pomalu svítat, ·a my musíme dosáhnout toho, aby to 
viděli názorně. Proto musíme nyní podepsat mír. Kromě 
toho získáme čas, jehož využijeme k posílení naší armá
dy. 

Na vrangelovské frontě sice máme přesilu, ale přesto 
jednu dobu hrozilo Doněcké pánvi vážné nebezpečí. 
Vrangel hatí náš plán generální ofenzívy, která má formu 
jednotlivých úderů zasazovaných různými směry. 

Z politického hlediska je příznačná zdánlivě bezvý
znamná událost. Německo povolilo soudruhům Zinov
jevovi a Bucharinovi účastnit se nadcházejícího sjezdu 
Nezávislé strany v Německu. Možná že je to nehorázná 
provokace, ale na druhé straně přítomnost soudruha 
Zinovjeva bezpochyby urychlí a prohloubí rozkol mezi 
»nezávislými«, který se již začíná rýsovat. Odštěpená
část »nezávislých« a přibližně milión členů Komunistic
ké strany Německa vytvoří obrovskou revoluční sílu.
Kromě toho to bude bohatý agitační materiál pro celou
Evropu.

Háček je ale v tom, že se tu projevila imperialistická 
politika Francie, která vždy mařila naše mírová jednání, 
a také teď nám hází klacky pod nohy. Musíme každé ho
diny příměří využít ke svému posílení. Jestliže zlepšíme 
zásobování a dosáhneme na vrangelovské frontě rychlých 
úspěchů, budeme mít naději, že protrhneme síť diploma
tických intrik proti nám. 

Situace na Dálném východě vypadá tak, že se Japonsko 
musí stáhnout, protože v zimě nemůže válčit. To je pro 
nás posila. Toho času dlí y Moskvě jeden americký mili
ardář, který jedná o koncesi na Kamčatce. Udělením této 
koncese zostřujeme vztahy mezi Japonskem a Amerikou. 

V Turkestánu a na Kavkaze je situace složitější. Ne
dávno podnikli Turci útok na Arménii, aby obsadili Batu
mi a později snad i Baku. Je pochopitelné, že v této věci 
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ní starostí sovětské moci zajistit přechod k mírové výstav
bě. Neměli jsme žádný důvod usilovat o to, aby se sporné 
otázky mezi námi a polským státem řešily válkou. Věděli 
jsme velmi dobře, že polský stát byl a je státem statkářů 
a kapitalistů a že je plně závislý na dohodových kapitalis
tech, na zemích Dohody, zejména na Francii. Přestože 
tehdy byla nejen celá Litva, ale i Bělorusko, nemluvě už 
o východní Haliči, v područí Polska, považovali jsme za
svou povinnost udělat všechno, co bylo v našich silách,
abychom se vyhnuli válce, abychom ruské dělnické třídě
a rolnictvu umožnili alespoň trochu si oddechnout od im
perialistické i občanské války a konečně se naplno pustit
do mírové práce. Stalo se to, co se stalo už víckrát: naše
upřímné, otevřené prohlášení, že nabízíme Polákům mír
na linii, na níž stáli, bylo považováno za projev slabosti.
Buržoazní diplomaté všech zemí nebyli na taková otevře
ná prohlášení zvyklí, takže naše ochota uzavřít mír na li
nii, která byla pro nás tak nevýhodná, byla přijata a vy
kládána jako důkaz, že jsme nesmírně slabí. Francouz
ským kapitalistům se podařilo veštvat polské kapitalisty
do války. Pamatujete se, jak jsme po krátké přestávce po
polském útoku odpověděli protiúderem a došli téměř až
k Varšavě a jak jsme potom utrpěli těžkou porážku, kte
rou byla naše vojska vržena zpět.

Naše vojska víc než měsíc a celou poslední dobu ustu
povala a sklízela porážky, neboť byla neslýchaným po
chodem od Polocka až k Varšavě nesmírně unavena a vy
čerpána. Ale opakuji, že i přes tuto těžkou situaci byl mír 
podepsán za podmínek, které jsou pro Polsko méně příz
nivé než tehdejší podmínky. Tehdejší hranice vedly 50 
verst na východ, nyní vedou 50 verst na západ. A tak 
přesto, že jsme uzavřeli mír ve chvíli, která je příznivá je
nom pro nepřítele, kdy naše vojska ustupovala a Vrangel 
zesílil svůj nápor, uzavřeli jsme mír za výhodnějších pod
mínek. To je pro vás dalším důkazem, že když sovětská 
vláda dělá mírovou nabídku, je naprosto nutné brát její 
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utrmácení a špatně oblečení vojáci šli přes 600 verst 
a způsobovali polským vojskům, těmto skvěle vycvičeným 
vojskům, která měla k dispozici stovky nejlepších instruk
torů z řad francouzských důstojníků, porážku za porážkou, 
toto tažení nám odhalilo vnitřní vztahy mezi všemi naši
mi nepřáteli. Když se jednotky Rudé armády blížily 
k polským hranicím, přišel nám 12. července telegram [72] 

od anglického ministra zahraničních věcí Curzona, který· 
nám jménem Společnosti národů, smutně proslulé Spo
lečnosti národů, spolku, údajně spojujícího Anglii, Fran
cii, Ameriku, Itálii a Japonsko, tedy státy, které jsou vo
jensky silné, nesmírně silné a mají k dispozici všechno 
válečné loďstvo světa, jimž postavit se vojensky na odpor 
je - zdálo by se - naprosto nemožné, nesmyslné, jmé
nem této Společnosti národů nám navrhl, abychom zasta
vili válku a zahájili s Poláky v Londýně jednání. Podle 
tohoto telegramu měla hranice vést přibližně přes Grod
no, Bialystok, Brest Litevský a dál podél řeky Sanu ve vý
cho.dní Haliči. Na tento návrh jsme odpověděli, že s žád
nou Společností národů nechceme nic mít, neboť jsme se 
přesvědčili, že tuto Společnost národů, kterou neposlou
chají ani sami její členové, nelze brát vážně. Francouzská 
vláda označila naši odpověď za opovážlivou a už to vypa
dalo, jako by tato Společnost národů měla proti nám za
kročit. Ale co se ukázalo? Společnost národů se po tomto 
našem prvním prohlášení rozložila a Anglie a Francie si 
vjely do vlasů. 

Anglický ministr války Churchill už několik let použí
vá všech prostředků, zákonných a ještě více - z hlediska 
anglických zákonů - nezákonných, aby mohl podporo
vat všechny bělogvardějce proti Rusku a zásobovat je vá
lečným materiálem. Je to nejzavilejší nepřítel Sovětského 
Ruska, a přece hned po našem prohlášení došlo mezi An
glií a Francií k neshodám, protože Francie potřebuje síly 
bělogvardějského Ruska, aby ji chránily před Německem, 
kdežto Anglie žádnou ochranu nepotřebuje. Anglie je ná-
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ly zotročeny. Tak se stalo, že se sedm desetin obyvatel
stva světa nachází v postavení otroků. Tito otroci jsou 
roztroušeni po celém světě a vydáni na milost a nemilost 
hrstce zemí - Anglii, Francii aJaponsku. Proto celé toto 
mezinárodní uspořádání, jehož základ tvoří versailleský 
mír, spočívá na sopce, protože zotročených sedm desetin 
obyvatelstva celého světa jenom čeká a nemůže se dočkat, 
až se najde někdo, kdo by rozpoutal boj, aby se všechny 
tyto státy začaly kymácet. Francie doufá, že dostane staré 
pohledávky, ale sama je u Ameriky zadlužena a neví, jak 
by tyto dluhy Americe splatila, protože nic nemá a sou
kromé vlastnictví je zde posvátné. V čem tkví vlastně 
podstata tohoto posvátného soukromého vlastnictví? Inu 
v tom, že si panovníci a kapitalisté půjčují peníze, kdežto 
dělníci a rolníci musí tyto dluhy platit. Jsou na pokraji 
krachu. Nemohou z dluhů vybřednout. A právě v této do
bě překročila Rudá armáda polské hranice a přiblížila se 
k německým hranicím. Tehdy v Německu všichni, i kraj
ní reakcionáři a monarchisté, říkali, že je bolševici za
chrání, neboť poznali, že versailleský mír praská ve švech 
a že existuje Rudá armáda, která všem kapitalistům vypo
věděla válku. A co se ukázalo? Ukázalo se, že versailleský 
mír stojí a padá s Polskem.Je pravda, že nám nestačily sí
ly, abychom válku dovedli do konce, ale nesmí se zapo
mínat, že naši dělníci a rolníci byli bosí a nazí, a přesto 
šli kupředu a překonávali takové těžkosti a bojovali za ta
kových podmínek, za jakých nemusela bojovat žádná jiná 
armáda na světě. Nestačily nám síly, nebyli jsme s to do
být Varšavu a dorazit polské statkáře, bělogvardějce-a ka
pitalisty, ale naše armáda dokázala celému světu, že ver
sailleská smlouva není taková síla, za jakou je vydávána, 
že stamilióny lidí jsou nyní odsouzeny k tomu, aby celá 
desetiletí spláceli a aby i vnuky a pravnuky přinutili splá
cet půjčky a tím obohacovali francouzské, britské. a jiné 
imperialisty. Rudá armáda dokáz_ala, že tato versailleská 
smlouva není tak pevná. Naše armáda po uzavření této 

384 



/%$*247O �*#@8�$��O N�O 8-2/0*L�(BO /*3I0/#BO 8�% O ��7�I$*O
3O$B0IO ��
�O8@/$2�*2O0B0*O�2�BO�.%@�7O!�(*%O-@.O#.*#MO
#O�*/�N�(COE-$(B�*O3C0I8/04C�O��$FO /3I0O3 �I$�ON�O�6 /02!�O
/C$��O#0�.@O/�O-K��O3�./� $$�/#*2O/%$*23*2O(�.*80K�/��O�ON�O
N@�(BO3�./� $$�/#BO/%$*237O(�%*�*2O8$*% 0O /C$2O�I$(C#MO
�O.*$(C#M�O!�/0$ N�O�*3��*2O8�0*G 0O/�O/0�1#@K O�O#�- 0�$ /07�O

��%*O 0�N�(CO -.*0 O 3�./� $$�/#B%2O %C.2�O 0�N�(CO -.*0 O
3L�%O#�- 0�$ /0M%O�O /0�0#@KM%O3L���O8�%CO�O-.*0 O 0*%2�O
N�O .�*2/CO */0�0(CO 8�%I�O (��7$*O 0��7O %�.(B�O �*O 3 �I$7O
�O(��O0C%O/�O8�%FL$�$7O% $ D(7O�O% $ D(7O�I$(C#MO�O.*$(C:
#MO 3�O 3L���O 8�%C���O �O 07O 0�HO 3 �CO 3O �*3I0/#BO .�-2�$ ��O
/3*2O */3*�*� 0�$#2�O JC#�"C�O �2�@O �.%@��O �*#@8�$��O N�O
�*3���O*�-*3C��0O(�O.@(7�O�$�O(�/0�G $7O!CO /C$7�O��7O83C0I;
8 $�O 3O-.3(C%O .*���O �@O/�O KC�0�O �*#*(��O 3O-.4(C%O%I/C� O
/3BO%C.*3BO 3F/0�3�7�O�3L�#O-*O0*%0*O-.4(C%O%I/C� O%C<
.*3BO 3F/0�3�7O �2�*2O(@/$��*3�0O $B0�O �O -*O#�N�B%O 0�#*:
3B%O .*#2O �2��%�O ��/�0#.@0O / $(I!LC�O �%-�. �$ /0BO !�#*O
04M.� O 3�./� $$�/#B�*O %C.2O / O %7/$ $ �O N�O !/*2O 3L�%*�(C�O
�$�O-*O$B0IO 	�
�O /�O -K�/3I�G $ �O N�O!/*2O�*#*(��O��8%*�;
(I!LCO(�NO�I$(C� O�O .*$(C� O/$��BO8�%I�O !�/0$ N�O0 0*O�I$(C� O
�O.*$(C� O�*3��*2O/-*! 0O/3BO/C$7O�O-*/0�3 0O/�O#�- 0�$ /0M%O
(�O*�-*.�O�O�*3I0/#BO�2/#*O57/0*2- $*O3O$B0IO 	�
�O(�!�(O
!�#*O /C$��O #0�.@O /�O �.@( $�O-.*0 O(@/ $C�O -.*0 O (@-*.2O -*$;
/#F��O �I$*�3�.�I!�M�O (F�.NO57/0*2- $*O /#20�G(IO !�#*O ��:
$*/3I0*3@O /C$��O #0�.@O %MN�O 8( G 0O 3�./� $$�/#*2O /%$*232O
�O*/3*�*� 0O /0�% $ D(7O $ �CO3�O 3I0L (IO 8�%CO/3I0��O�O0*%O
0��7O/-*GC3@O5F8(�%O$�0*L(C�*O$�0(C�*O0�N�(CO�2�BO�.%@:
�7�O�.*0*O0��7O�*L$*O3O�(�$  O3O-.M�I�2O0B0*O3@$#7O#O2�@=
$*/0�%�O#0�.BO8(�&�(�!CO8@/��(CO*�.�0O3O��$BO�(�$ �#BO-*>
$ 0 ���O ��7NO !/%�O *�%C0$ O 8�/0�3 0O -*/02-O (�L ��O 3*!/#�O
*�-*3I�I$�O�(�$ �O�.*8�*2O ?�*/C$@%�O(�O��0.*�.��O/3BO
$+H/04*�9O�7$O47�@)O.*8#�8O8�E0*G 0O(�O��0.*�.���O��#O0*O
*8(@% $O�(�$ �#FO' ( /0�./#FO-K��/���O/*2�.2�2O��%�:
(I3*3 O�O (�.%*3�$O*O0*%O3L���(7O8�%I�O�$�O�.2�FO��(O
-*O *��/$@(CO 0*�*0,O 0�$��.�%2O /�O -*O ��$BO �(�$  O #*(�$AO
/�.*%@N�I(CO�O/��M8��O�O02O/�O!�#*O#�7NO-.*20#�%O%@3(�O

����



��������	
����	��������	�������	��	�����������	�������	�	
 ����	!��������"	���#�	���$	�����	���!�����	��%	!�����	
�$���	�	&#��	��&��������	 ��	����	�����	����"	 �	 ��	����	�$�'	
��	 &#�&����"	 &����%�	 ��	 �������	 %(����"	 �	 �� ����	 ����	
#����)	
*�	�(��$	&��+	,$��$	����&$���!�-�	.�	���/	0� 	
��	 �1�(#���	 
����	�������"	 ���%�	�(���	�����23�	 �!4	
�������5	 ����	 6!�#���7	 �&��	 ��	 $�(6���"	 %�	 ��	 ��/	 �(�	
&����	�!&��������5!	�����	6�!�	!(	8������/	,$���	�	��	
�/	�/��	 6�!�	 �&������9	 :��%	 ���������	 #�����)	 
;���!�<	
��/!	 ����	 &����	 �$���!	 �����(#5!	 �	 ��&�������5!	 ��=	
&����%�	�	��%�/	6�!�	!(!�	�&������	> �������	�	�����	
&���$����"	 �	 ����	 �&������	 ��	�����$	��	�������	6�!��"	 �	
&�������	 �(!	����	��&#(���/	 &��!?�@	�	 #�����)	 
:��&A	
��	 ����	 &���$����	 &��������B�	0��"	 �	 6(&����	C���&�"	 �D	
���$	��&�������/	!����!	��������"	���	%���	��	E��	���!F	
�5	�������	6	��$&�������	�������"	 ��!	��	!����!	 ��%	
��	��$#��"	 ��!	 6����	 �������(	�����$��	��&�!����	&�G	
�����	0��	 &#���	 ����!	6�����	 :��%	0� ���	�	 ��H����	 IJK	
&����6�L�	,$��$	�(���$"	�� ����	�������	�$��	�(��$	6!�M	
��� 0� ����	 !��������	 ���	 �	 �� ����N�	 �����H���O	 P$�Q
���	�	�� �����!�	���������	�	�	��6&��$	�	E�����$"	�	��6&R
�$	 ��	 6(����!	 &����(���)	 
�(��$	 ����&$���!��	 ����(�
��S��	6����	�(��$"	����$&�!�	��	��(���"	�	�����%�	���(T
$���	 �(U"	 ���	 ���(!�	 ��	 ���	 V��������W��� 0� ����	 �����X
&����(����"	 %�	������	�����	!�6��(�����	&������$"	���	���Y
��	���"	��Z	��	������	������[��	�	,$��$"	�	��	���"	���	��	���\
��&�������/	�	 ������	6�!���]

^�	 ��	 ����	 $�(6��	 ����"	 ��	 ��������	 �(�Z�	 �	 .�����_	
.����	��U�	&�	&5�	����	6����6����	.����	6&$������/"	����`	
6������/	 8������/	,$���	����6�	 ���	��&�!����	!�����a	
�������	��(�5"	&����%�	��!��	��(�5!	�����	����#��	����"	&�b	
��%�c	�������	�	�������	&���$����	���$	&����	��!"	�	��	��	&�d	
���$e�	 �	 ��%�/	 ���6�f	 .�����$e�	 ��	 ��	 &����"	 %�	 ��	 ��gh	
������"	 ���#�	 ��	 ������	 �����	 ��	 ��$�/�i	 �	 ��!���$	 �j	
&����	�(U	�&����	���������5	&����"	%�	�����������	 ��6��	
�$��	�	���(	6	����	6��#"	���%��	&�(��	�&��$���	0	&�(��	�&���	

����



,�N /!(!/N  G,/B);N �N 41,/B);N 9N �85)8�N /D�4MN 531(%-�N (!N
%N 5N  G-/B);N�N 41,/B);N9J!�$N <!.B�N 6�)M!N 9!N9J!�$N <!.B�$N
6!FN9% B�NM!N�19G65)AN�85)1N(!N5B,��N)6!4@N16I@5@N9!45�%,,!5=
)D.N .B4!.�N�!56-%M!N �19G65)AN �85)1N <!5B-B�N 9!45�%-,!5)@N
5.-189�N )4��$/!�N (�)1N  %9N /!)4��$,�N 9N E!49!/�%N 	�
�N
31 N349/B.NC !4!.N�8 AN�4.@ ;�N�4161N6�61N9@-)�N5N�1-=
5)!.N5)1/E%,�N6�)�N (�)N61N/!E!)�,N�/%N (! !/N %.3!4%�-%56%�>
+N 56@6�N �N 61N (!N 341N /@5N /!(9G6JB.N 318E!/B.�N )6!4AN /�N
3IB)-� 8�N/�N(! /@/BN9J!�$N56@6LN31 B-!(B�B�$N5!N/�N.!<%?
/@41 /BN31-%6%�!N8)�<8(!�NM!N/�J!N9G�N561(BN/�N3!9/A.N<@>
)-� G�NM!N�KN�;N�;,;N31)85;N1N/�3� !/BN�85)�N�N1N91(!/=
5)AN�)�!N3416%N/G.8N (�)A)1,%N � �N 6�)19D�$N31)85LN<I!(=
.GN�8 !N(!J6GN9B�N��N(5.!N8MN59D.%N<)8J!/156.%N<1�!-!/%N
�N <N ")6%�)D�$N <)8J!/156BN 9B.!�N M!N 9J!�$/;N 6;61N 31)85;N
<6415)16�(BN/�N�!-ANE@I!�N�N31N)�M A.N31)858N/�J%�$N/!>
3I@6!,N�8 !.!N5%-/G(JB�N/!MN (5.!N�;,%N3I! 6B.�N
� N.!<%/@41 /BN 31-%6%);�N )6!4@N3I%N 56I!6/86BN 5N 9!45�%,>

-!5)D.N.B4!.N  2)@<�-�N /�J%N 5B-8�N 6!FN 3I!( 8N )N �-%MJB.�N
34�)6%�)D.NC)1-L.�N3I!( 8N)N5%68��%�N)6!4@N9</%)-�N9N518>
9%5-156%N 5N 9!45�%,,!5)18N 5.-18918�N �!�8 8N 5!N31 41�/G(%N
<.%H19�6N1N9D</�.8N ���N)1/#4!58N�1.8/%56%�)AN %/6!4/�=
�%1/@-;�N)1/#4!58N)1.8/%56LN�!,A$1N59G6��N)6!4DN5!N)1/�,N
9N E!49!/�%N 9N �25)9G�N �/%N 1N 5(!< 8N /@41 LN �D�$1 8�N
)6!4DN5!N�4<;N/�62N)1/�,N9N�)8�N��61N.!<%/@41 /BN5$41>
.@M G/BN 5!.),�N *1.8/%56;N �N8)@<�,��N &!N�1-J!9%�)DN34�>
314�N �1-J!9%�)DN 341#4�.�N <3L51�N (! /@/BN �1-J!9%)LN (518N
9!N9J!�$N �%9',%<19�/D�$N <!.B�$N%N 9!N9J!�$N<�156�,D�$N9D>
�$1 /B�$N <!.B�$N 341N  G-/B);N 9J!�$N �%9%-%<19�/D�$N <!.BN
�N 341N 41-/B);N 9J!�$N <�156�,D�$N )1-1/%@-/B�$N <!.BN 34�31>
4!.N 53@5;�N 34�324!.N �1(!�N �)@<�-��N M!N �19G65)AN �85)1N
5)86!E/GN <�N 6;61N 7I%N 41);N/!(!/N1 4�<%,1N)�M A$1�N ) 1N 5!N
/�N/GN94$,�N��;N(!N</%E%,�N�-!N<B5)�-1N5%N%N5;.3�6%!N34��8(B>
�B�$N/�N�!,A.N59G6G�NM!N(5.!N/!(!/N314�<%,%N 59AN/!3I@6!,!�N
�-!NM!N(5.!N5%N<B5)�,%N�N<B5)@9@.!N531(!/�!�N�N61N/!(!0N)�M>
 D.N /!.�N�-!N%N*�M 18N$1 %/18�N�1N9;)1/�,N)1/#4!5N)1=
.8/%56LN 9N�15):GN �N 5(!< N )1.8/%56%�)D�$N<@5683�LN/@�

����



����� ���	��
� �� ��
� � ��� ��� ����� ����� ��������
���	� ����� ��� ����� ���������	���
������ ��� ��� ������
�� ��	�� ������ ������� �!�� ��"� ��������� ��������� �!���#
���!��  ����"�� ���� $���
����"����
%������� &��%������� ��'
���	�(�������� �����	� ��)���������	�������������
*�!�
�
&���� ����� � ���������� �� ������������� �����+��������
�!���,� 
����!�� � ��� &,��� �,������� �� *�������� �� -��.
���� � �� ���!� �� ��
�� ��� &
��
� ����!��� � ����!��� ���
�%��	����!�	� �����/�%������
	+����!��������&������"!'
��0� 1�� ��� ������ �!��� ������ ��2� ��� ����� �������
�
�������� �� �"�+�����3���
�� �� �"�+� ������  ����!� �� 4�#
�����+� 56���7� 8�	������� �������+	�� ����
� ��������#
�+�� ������ ��� ��� 	��9!�  �
*��!�� ����+� �,:����� ��  ����+�
����,0�
;����
<��� �� ���=
�� ��� ��� �,�!� ���	����� 
� ����� �
�!��

�!���� "��	��9!� ����
�������� ��%��� ����!� ���������� ������#
)��0� >������� ;������ � ���)��� %���  ����� ���� � ���*��0�
?�,"��%��������&,�� ������������������
���@� �A
�!� B����C� �	���"D���� ���)��� ��+� �!�,� � B���
���+�
��)����+���D������
� ���	��7�?�,"�������)��� ��&�!A
"������?
E������ ��+	��������%!��
F�,�G ����"�+���H
���,0� ?��� ��������  ���	�� ���)������� ���� �
� ���I�
 �	���+� 	���,� � ����*�+� ��D������ &,� 	��
��"�����J�H
����+� �K��L�M�)����+��������+���D����7�M����,��!��N�
"�� ����� �,�����!� ��������O����  ����"�� �
&�P���� �����Q�
����,"��R�	��������&��!�� �������������������&��� ��	�S
 ���� ���6� ���
���!� �,��� ���&,� T��������+	�� �	����"U
���!�� ���V,� ���
� � �����	�  �����	� ���!�� �� ����+� �����W�
���%������ � ���!� ���X!� 	�
 ��,0� -�"��� "�� ���� �
&�P%�Y�
����!��� �������� ��,"� ���  �������
�Z���� ��� ������� ���[�
������
��������������������
����7���������"��*����

�
&��%�\

�����
�	6�!�
��
�� �������������������������+ ��]!�0�^_
���������)�����?
&����
 ��	������	����������!�� ��	��
�������&`����&���0�M��� �������	���"D������a�
���%!�
���%!��b�����+��!�,c���	�������������������+�������
*d
��������e���!f������&�g����)�����
h���"������
��� ���!i�

����



)D<6%�0;#H(��#G��/H)(��D<H.5.(H-<!5H +(6#%(G�.�H ��%H��5GH
6�H %<#H)F��(/H+(!%<���H

�+�%��!(0�H0(�-��H�-(/H���0�%�H�C!5�H .�%�5H�H !�.��!5H
!;)�H%�GH0E���%5H(-.�.%<H�+#:�5�H�.�+;H�(�(0�!5H0H�/-�/�H
��.<#�(H�-#�H-�H��!�H-H�(!:�5�H-�+(#�GB(0�!H�+�%��!H-0;H
-=!5�H�H)+(.(H.��;HD<�:#�HG�H#<+H-H�(!-��#H%�%<H.+1�!@�H�(7
�!�H )+(6�.<#%<�(H #<+/�H �.�,@H �5!H )(��)-:%H �0�%:�.;�(�H
%�-.�%�H .�)+0�H (-#%:�.;�(H )D<#CD<�H )D�A�#GH (�H .(�(.(H
)D<#CD<H#(�(/H �(!:��H ��E.CH�0�H�%5H)D��.<#H /-.(/)�.�����

�E����%H ��%�(/6-�@H .�-�H �H ��)�.�"�-.;H -�H )(�(/E��<H 0�7
E.1�.H �(!-�(H �(H %(0;H 0:!�5H )+(.�H (0C.-�;#/H �/-�/�H
�+�%��!H-�H )D��(.%CH -%�G<H25/G<.H0E���H -4��H -.5�F�H ��5H
.�%.(H#<+H6#�D�!�H)+(.(G�H0<�HG�H���#�!�H�/��H0:!��H-H�(!7
-��#H/H�(%���H(�+:.<H-�H�(!E�0���H)+(.�H%C#/�H�H.(�(H.�BH
)+(H%:-H3!@1:H����%@H)+��.���@H6:0C+�H�E���%5H-<!5H)+(8
.�H�+�%��!(0��H
�.(-H0H�/�%/H �-#�H%�0+�(0�!�H#<+H6�H%�8
0@�(�%@��H)(�#<%��H)+(H%:-�H��%H��5��(#H/��+:%�!�H��7
-<.�5H.�-<�H�C!%<�FH�H+(!%<�FH)D��H%(0@#�H0:!�A%@$�H��.��7
#��H �+(H %:-H %��-(/H �+�%���H .��H �F!�G�.;�H �H ��5�5��(#H
)(-/%/.<#H�+�%��H )D�E!�H (H %C���;H ?6�#<�H �F!�G�.C�E<H %�GH
 (/-��H ?6�#<H ��H)+(H%:-H/��+:%�.H G�0(.5H��-�.�.�-<�FH�C!7
%<�FH �H +(!%<�FH �H 6���(0�.H -�H #(G%(-.H #<+(0;H 0@-.�0�5�H
�+(.(H �-#�H %��<6�!�H .�%.(H #<+�H )+(.(H .�BH ()��/��#��H G�H
�+�%��!H ��H �!�0%<#H%���6)�A<#�H G�H ���(H0(�-���H�.�+:H6�H
./H �(�/H %�(�5A��&CH 6�-<!�!��H 0��(/H .�BH +(6�(DA�%;H �(��H
�H 0H %C�(!���H )D<*�����H )D��+(A�!�H �%C)+H �H )D���:6��<H
)+(.�H %:#H �(H (��&6<��H�+�%��!(0-�:H �(%.�H ��H .(.;GH �(H
)(!-�:H�(%.�H�H (.:6��H0:!�5H-H�+�%��!�#H��H(.:6�(/H0:!7
�5H-H�(!-��#�H .��G�H����#��!��H��5H-�H6H)+(6�.<#%<�(H#<7
+/H -H �(!-��#H -.�!H #<+H ���%�.�0%<�H #/-<#�H 0H �(H %���+�.E<H
�(�CH+(6�+.�.H�+�&��!��	�-.!�G�H.(H%�/�C!:#��H%�#FG�#�H
#<.H��-.(./�HG�H-�H)(!E.<H-.�.�:D�H�H��)�.�!�-.;H)(�H%:.!���#H
��%�(/6-�@��H -.�.�:DFH �9H��)�.�!�-.FH �H 6�H ������H )D�-)C%<H
6%(2/H %�)(�/-<H 0'/.�.H %:#H 0:!�/�H �+(.(H 0:-H #/-<#H %�H
0�E�#H E�+(�;#H �>,/H /)(6(+%�.H %�H ./.(H 6:�!��%<H (.:6�/H
�H)(G:��.H0:-�H��5-.�H25/G�!�H-0;�(H)(-.�0�%<H�H0!�0/H�H6��

����



���������	
� �������
������	���
����	���
���	
����������
	��������������	
����	��������	��	
�����	����������������
� ������������������	���
������������������ �
	!��
"����#
�������	���	
� �����$����"� ��
� ������������������������
������� %&��
���'
 ���"���������������	��������������$�
��������$��	��

�����������"� ��� ���	������������ �&����"� 
�	���
�������
��	���"� ������ ��� �� �
������	����(���
���$�$	)�
��� 
��*
����� �
��� ���	����� �
���� %+����� �
�� ��������"� ���"�
�����
�'"� ���	��	����	������������'�,���
�������
-�	$�./
��0����
"��������������������1�������'� ���"����	�	���$#
�������������	�������	���������"��$����
��������� ���/
����"��$�������� 233�����4	�������	
5�����6
�"� ���
���
����� ��$���7�	������$	��"� ���$�	$���$�$� ��������
�	������� �
���
"� 
� 
-���� �� ����"� ��� ��� �
	!��� �������
� ����� 7�	���� �$	��"� ����� ����
� 	������ ���	��� ��/
�
����� ��
���
�"� ������ ��	��� ������	�� ���
���
����8
	��&����������������
���	���	&'�9
��������������%:;
�
�$� �� 	$�� ����<� ��������� ����� �� ��	����� ����� ���������
=�����4	������&��������"��$������	�	���	���������>�
?$���������� ��� �
-�	$����
�
���$�
�"� �� @�
	����A���/
	���	��� !����	��"� ������$�	��	����� ���� ��$��"� ����%:#
���$�
��������������	��������� ���������"� �����	�	�����$�B
	�� �$����	�� �
������ 
� �
-�	$� ��� �� 	���� ��
���
�C� 7���
	
������������D��E�9�����$	������
��� ������$	�����
#
��	�� 
� �
-�	
��� ��
���
�'� F�������� ��� ��G� ����� 	$���
�����	�����	�����%&���	�� H�		����"�
��������������	
/
�	���������	������"�
���������	�������������"�
�������
���������$�
�����	���������"������
� ��	���&�����
��
/
-����
��$�	������	�����	�������������
���������&���/
�'�I�������
-������$�
�������������'� -��
� ��������
#
��� ����%&��� ����
��� ��������"� ��� �$��� ���$��	�� �������
���	���� ����� �$����"� ���&� ��J���� ��K�� ����� 	�������
%:����L���� 	
���� ���&�� �����	$�"� 
��� ��� ���� ��/
��	����� ���������(�� 
������������� �� �����	�����
�����#
����$��&��� ����
��	
�%����������M'�

NO3�



�7�!3��= �= $"�!3��= #$��'�3= %#"��6!7= ��,= %&�&�18;= �= ��,=
��#�&���%&;= �= �"%��'�3= (= &" &"= % 7$'= 4%#7��;�= ���= ��+-
��" =%�=�"=&"�"= "���=#'%&�&=!�#�!"�=#"&8��'�� �=���!"=
� �!�= !�= "�� <��= !�,�#" 3!�&�= <�= ��%�&�&�%3��= �7�!3�;
�=$"�!3�;=!+!3=' 3$��3=!�=($�!���"(%�2=�"!&7�=<�=!�#83&��
��= �2#�= *+,�$"��!= !�<=  +�= <�= %�= &� �= !�= ($�!���"(%�2
�"!&7�= "���$1(1= #"%���!3= $",�"86�!1= ��&)��= <�= %�= &� 
$",�"�'��= "= &" �=,��=�"(7&%�2=�'%�"=�'��= 3&= "<!"%&
,�%3��&=#$"= 3$"("'=#$1��= &���=��+=%�= '<=!� '%��"=�1&=�!�
#"�%�5��=�7�"�)�$�7��;�= �!�= <1�!2�"=%(7&"(2�"= � #�$��.
��%&���2�"=%#"��'�=�"=,1(�%3=!�=(1%�=%"'�$'<�+=�=%"'�$',��
'%3&�= !�#!"'&= (:���!+= %3�+= �= #� �&"(�&�= <�= �"(7&%�2
�'%�"= 8�:��"= (:���!+=�"�"(2="&1,�+= !��"��= &3 �= <�= ,= ��!/
&$�=#8���1,��+=#83��,+�=���=&3 �=<�=%�=(=���2=,� �=&+&"=#83-
��,+= %�&�1(��+= %= !��!��:�!7�:3 �= �= !��(8����:3 �= %+ #�-
&�� �= �7�!���5��0=�= $"�!���5��= �%�= ��#$)�= ��+<= �7�!3��
�= $"�!3��= (��7���= <�= (= �"��= #$"&�= �"�6��"(��= �7!���!"(�
�=�$�!���"(�=�$1!3= %("'=#;�'�= %(2=&"(1$!+=�=,1("�+�=%(2
,1� +=#$"&�=%&�&�19; =�=��#�&���%&; �=#" 1���= ��<�5= ,�
(:���=%��=�=:��=!�=#" "�=�'�2=�$ 1�7�=��+<=$'�"�$ 7���
(��7���= <�= "= !7= ,1,� 3= #�6'���= �+��= �'�1= �$ 1��= #�!�
!��:�!3�= �&�$2= �3= �"�1(��"= %3�'= �= (3&7,%&)3	= �:���!"= ,1��-
<3= !�= !�:� = (3&7,%&)3= !��=�$�!���� �= �= #$"&"=(1%= *+,5.
(1 �= ��+%&�= (�= %(5��= "$��!�,��3���= (�= %(5��= &"(1$!1��
�= ,1("�����= '= (1%= !�= (�%!��3��=������ (:���=  "<!"%&3
�= �"�$"("�!7= �= (= ,1� '= �7�!3�;= �= $"�!3�;= ���2�"= �'%��
#8�:��= !�= #" "�= ($�!���"(%�2= �"!&7�= �"&" = ���= !�= &2&"
($�!���"(%�2=�"!&7�= &��=�=!�=�"!&7= �,�!1$"�!3="#$�(�'
,*3&7,3 ��= ����!5= #"&��%�
�

�#+���9 3�9 ���9
�	� 8���9 �
��

� ���9 (�,(*9 �*���(��*9 (�/
� �"��4�'����9  (5 )9 � '0
� +'� � 9  +7(�9 $� 5���9
�� �"�'� �%��'����9 ��!*(�1
( +�9 �
���969 ���9 ! &+���20
� 9'9 (�-(��9�$+�.9



���

��������	
 ���


��
 �����
 ��������

�� �� �� ��

��������
�����


�
���
�
�
�
�
�
��
 �

�

�
�
�
�
�
�

�
 ������� ��
 �����


!������	
 "�������


#
 $%
 �
�
���
�
 #
 &
 '
 (


���������	
	 ��������	�����	��	�����	 ���	�
	�������	
������	�������	��	�
�����	��� ��	����
!�	��	��	��	����	�!"
�#�	$
	��!�	�!�#	�%���	�����	&��%����	�!���'	(�	$�	�
)
���%����	 $�!�	������#�	
	�����	 ����	�*�
���
!	�
	 ����	
��������	 ���!�������	�+������	��	��	��	����	�!���	
	����	
��!���	 %��
!�,	 -����	 �	���!���	 ��	$�	��	������	����!
	
��
���
�.	 /��%��0	 12������345	6!�	 ����	 ���7	 ���!���!	
�
+�	�%�8������	7���!	 ����	 ��	����	 �
�	��!�	�����#�"
����	
	�%9���	:���!��
����	����� 	����	���
!,	;�	����	
�������	 ����	 �����	 ���	 �	 �������!�����	 
	 �
��
����<
��!�����	���
�	�
+�	����$!���	���	�%����	=>�	�
����	�"
��
��	 ���%��?	@�	 ��	 �
�#	 ������#A	@������	���	 ���������	

	 ������B�	 �
���������	 ��	 �
	 �����	 �
	 ���
�	 �
��
��"
����!���#C	 -����	 ����	���
���
!	�
	����	��������	%���	
����	D
�	E	����	��	��
!��	��	���	��!�
	�	-�!����	����
�F!
	
��G%�	�	��H%	�����������	����
!�� ��	�
�	���	�����!
	
�	�����	 �
�	 
	����	 ��	 ��
!��	 ��	 �����	���	���I	���!��!=��	

	 �
�	 ��	J��!
��	 
$�	 ���!��!��	$�!K	6	 �
�	���L���	 ��	 
�	
���M�����9	 �+�����	 ���
���	 �������	 
�	 ��	 �	 ��	 $��	 ���"
��%�����N	 �O��%����	 ��$�����	 ��	 �	 �#��	 ���	����$
�	��"
������	�8��
���	�	��#	$
����	�	���	��	��	��P��
!	 �����	
%���������� Q!����	�����	�����	
�	��	����!	�	$��
���	��	��"
$�	������	E$�	��	�$
	7��!	����
��	�!���	�
����	�����!����	
� ���	���R	�%��������S	 T	���$�	��	����!	�	$��
��7	��
!�

����



�Z[ �@[  &.92@[ .O6�.@�[ <.+1<'[ 3�!156[ 0"9!T.L/"�[ ��16."5+[
�[ <Q+U'+@�[J�3�<1�C�[ J�23L<0T�C�[�19!39Z+@[�[519!39B'�[
�"56.'Z"[ 5"[ 69[ 6�+[ R�561[ <@5.1<1<�.�[ +3�)0O[ 0"521+1)"0156[
�[ 0"632T.'<156�[ /95O/"[ 5'[ 6�+M[ 9<T!1/'7�[ Z"[ 5 &XB"[ �@[
/T.�[�Q6[<"!"0�[6�+1<19[$3/19�[��@[�@.�[B�)'V6T0�[2U"D
!"<VO/[ 5<1�1!�[ 5.1<�	[ �[ <@[ )56"[ 0�[ 61/61[ 5&31/LZ!T0O[
6961[$3/9[2139V'.'
[ �6�.1[5"[6�+[23161�[Z"[<T6V'0�[31.0O,X[
2UO.'V[ 5'.0T[ 21 'W9)"[ +3�)0O[ 6O&9[ 5'69� "�[ +6"3L[ <B0'+.�[ 0�[
<"0+1<T�[�T6V'0�[31.0O+X[2UO.'V[�1."560T[ 21 'W9)"[&.�!�[B'E
/9[ �[ 0"P0150M[ B!�0T0O�[ ��16."5+[ �[ <Q+U'+@�[ J�23L<F
0T�C�[ �3L<T[ 61[ <T6V'0�[ U"R0O+X[ 2UO/1[ '[ 0"2UO/1[ 0")=O [
<@8Q+�.�[P56U"!0O[<.L!T�[�[�@.1[ O6'6�[Z"[519!39B'[!1+10 "[
�0'[0" &6T.'[ <@5." &0196[ 0T+6"3M[ 2UO52T<+@[�Z[ !1[+10 "�[
0"�1W[ 5"[ !1/0O<�.'�[ Z"[ 0�[ 6961[2�.R'<19[ 16LB+9[0"!156�G
019[ 1!21<TS�[�"!"0[ B[ U"R0O+X�[ 9Z[ 5'[ 0"2�/�69)'[ +6"3Q�[
U"+.�[Z"[)5"/[5"[21!."[)"&1[0LB139[B[6M61[16LB-[J<@?."+.C�[
�@5.O/�[ Z"[61[ )"[0"1!X<1!0T0M[

�'6:� "[ �1<T65+N[ 3"29�.'+@[ )"[ /'/1UL!0T[ 6TZ+L[ �[ 61[
0L5[ !1096'.1�[ ��@ &1/[ 5'[ 5[ /O3"/[ 2152OV'.'[ )"V6T[ 2U"![
B'/0O/[ 6�Z"0O/�[ �"[ 52T &9[0L5[ 2U'/T.1[2UL0O[ =@&0196[
5"[B'/0O/9[6�Z"0O�[ 23161Z"[)5/"[5'[9<T!1/1<�.'�[Z"[)"[.MH
2"[ /O6[ &13VO[ &3�0' '�[ 6)�[ !156�6[ /"0VO[ KB"/O[ �T.1395+�[
�[ /O6[ /1Z0156[ =@4�6[ /"0VO[ 21R"6[ �T.1395+Q &[ 31.0O+X[
B[�P6.�+9[ �93Z1�B'"[ 0"Z[ <@56�<'6[ 395+M[ 31.0O+@[!�.VO/[ 6TZH
+156"/�[ 01<M/9[ B'/0O/9[ 6�Z"0O[ �1[ )519[ 0�V"[ !Y<1!@�[
�@[=O6"�[Z"[."61V0O[ 0"P31!�[B156U(.�[019B'[31.0O+X�[�."[0"[
+�Z!Q[/L[2U"!56�<;[1[6�/�[)�+[61[B6TZ9*"[<0'63121.'6' +19[
5'69� '
[�@5.O/�[Z"[ 5'[B!"[<V' &0'[2.0T[9)�50O6"[16LB+9[!�H
0O[�31/T[61&1[5'[>@5." &0"6"�[ 1[<L/[U"+0"[2U"!56�<'6".[
BL51�1<� O[ 21.'6'+A�[ �L[ �@ &[ <L/[  &6T.[ )"01/[ 9+LB�6�[
 &6T.[�@ &[<L5[921B130'6[0�[61�[ )�+[6T50T[ )"[<0'63121.'6' I
+L[ 5'69� "[ 52)�6�[ 5#[ 5'69� O[ B�&3�0'R0T21.'6' +19
[ �"B/TH
/"[0�2UO+.�![0�V"[B�5"!L0O[��!@[1�3�0@[�[3�!@[.'!1=Q &[
+1/'5�UX[ ��[ 6T &81[B�5"!L0O &[/95O/"[ 31B&1!1<�6[ !1I
+10 "[ '[ 1[ )"!016.'>Q &[ <.� O &[ �[ 1[ 21<(00156'[ 1!<L!T6[
<V" &0@[2U"�@6+@�[ +6"3L[5"[9+.L!L[ 56�3Q/[3:5+Q/[%9�"3�

����



���������	
�������������	���
������������	����
��������
�����	���������	�����������	�����
�������������������
� !� ��� ����� �	� "	������ �� ���!� ���� #�$������� ��������
�%	����� #�	�&���!� ������	��� #
�� ���	��
���'� (��	
��	!�
�	����	)��
��� �����!� �� ��������� ��� ���������	����� 
��*
�������������#�$+���������
�����,	����	�������)��
� �����
���-����#
��'��.�/������ �	��0�"	����"	������#���1�
2 ���)��
���
�"�����)�	��!������%������������!������3��
���	� �� 4�����5� 6��	� �����	� ������� �#���	��!� ��	
�� ��
����#������������������������7�
�"���5�6�������	������
�	� 3����	!� ��������	� ������ �� 4�����!� ��	� �	� �	�	� "	
�����	����7�
�"���!�#
����	�"	�������#��'��#
����������
�� 8���� �
����� "	� ���	��� ��"����� #
���� ������!� "��
���� �	� ��� �����	����� 9����	��	� ������� �����	������
"	������$������	�5�:����	!��������	%���#�
������)������
,���� �	�#���"	����!� "��'� �������'� ������� #
��	���;� ��	
������	!�#
������������"	��9�����	!��	�����'��!������	
��� 
����<����!� ����� �
��	!� #
����	� �	��� �����
��������=
�	�!� ����	� �����	�� ��	!� �� #
����	� ����� "�����	)��
��
$����'>�,	�	������
�������	#
��	���	��!��	�#
������"���
����� $������ #
��	���� ����������?�:���@���� $��	� "��
���	�	(
�� !� ���� ���	��#
�����"	������$�������!��	�����A
�	�����	!�#
����	����
���	��"	����%#���'!����%�����������B
��������������	��������"�>�C����	����'!�"����	�����������D�
,	� ��� "	���'� $��������!� �� ������ $�������	�� "	� 3����!
4���<���7�
�"���?

E	�3����	� "��	����	���#�	���������"��������
��(	���F
�����G������:�8������
�����	�����������������	��������H
����� ���	����!� ��� ��	
��� ����
���� #������	��� �� #������I
�	�!� ���� ����� �
�%	��� ����%���� ������ �� #��
�������>� �J�
�	����#
�������#�
	����������������"��	�$��	%��������K
��� ���!� �	� "��	� "	"���� #��	�� #������� ��	����5� C�	� �L�
���	�	� ����	������� �� � 
����"%�� �� �����"%�� #��#������M�
:��	!������������������"	����	������!��	�
�����������#�N
�����O�� ����
�"��� C� #
���� �� ����� #������!� ��	
'� �����#P�
��#���������������'��!��������#�	���!��	����������"��#
��J�

����



%�I %�E/BI
�I"+�#*I,D��/=)I34,+2B�B/�I*;)I,D#*;E=I+����"I
�I?(�21�I�(�I�FI.�I.#/0���I343#*�I%�''+(#�I,D#%���I2I*�%�(#H7
E=�"I /@�*��"I 5�I �#�#D�I �I 5I �0�;*BI ,D���I %�*I 2=��I 2(�'GI
.I +�#(=)�I �+05�I %�I +2E�)I /�'I 2�(';I �I *�?-+��I /�'I .#(*;�I
H�I*;)I /+I ,D#*�.�I %�*+)I*�2�('+0I?(�30�I�I H;�*<)I,D=8
,��BI*�.)=)�I ,-+,���/I '(�)0I�I *�)(+02�/I .#�I H�I /+I +�7
./-�*=I 2E��"*4I /BH'+./#I �I 0)+H*=I 5-0E#/I ,+2#**+./I +�2;8
�B/I2E��"*4I,D��4/'4�I
�+I/2-�#/I*�)+"0I�I�*#I*��0�0�IC�'*B/�I0,D=)*BI.2G&I

*;5+-�I ��%/�I *;)I .2<I '+*'-</*=I *;2-"4�I %�'I .*=H#/I *�7
?)B-*<I 5��*B*=�I �I ,D��./�2#/�(<I �B(*#�'+�-+(*#�'<I 2(;�4I
%#)I�0�+0I2B*+2�/I/0I*�%2B/E=I,+5+-*+./�I,-+/+H�I%�I/D���I
"(���/I 2@�"+�#.'+�I '/�-<I �4I*;)I*�E#I *�.(@�"�*BI /BH'+0I
.#/0��#I ,+)+"(+I 0(�"A#/�I ��I �'-�%#*BI %�I ,D#*�%)�*E=)I
./�%*BI/+(#'�I*��(#I2=��I+�#(=I*�HI*�I�0�;*#�I�(�I5I�		I)#(#8
>*GI,0�G�I '/�-<I %.)�I)B(#I5I�'-�%#*4I�+./�/I2I-;)�#I,+7
2#**<"+I+�2;�B*=I2E��"I,D��4/'GI�I'/�-<I�4I)+"(4I5;.+8
�#/I�I+�*+3$/I2E��"�*I,-G)4.(�I .�I*;)I�+�*�.I*�,+��D#7
(+I �+./�/I /<)BDI *#��I �+�(�I *�E#�"I +�"��GI *�)GH�)�I
.I �'-�%#*+0I ,+A=/�/�I �I �'-�%#*4I *��+./�*�)�I �*#I ,0��I
9 ,-+/+H�I /�)I D;�=I ��*�#/<I �I ,-+/+H�I 2;('�I .I �-�*!�(�)
*;.I*0/=I,-+"(;.#/I��-0A=)�I5�I/+�IH�I�+./�*�)�I5I�'-�8
%#*4I/D���I%�*I%��#*@I,0��I��'I/��4I24,��;I.#/0����I'/�-;
#I,D�.I2�E#I+,-;2*B*+0I*�/-,B(#2+./I�I*�*�%3@EI.,-�2��(#8
2<I-+5"+DA�*=I+�2;�=I2�E'�-+0I*�E#I,+5+-*+./I*�I,+(.'+0
�I 2-�*!�(+2.'+0I  +*/0�I �-+/+I '�4HI %���*I .+0�-1"I D�'(
:��%.)�I,-+/#I ,+)+�#�I �(�I %.)�I ,-+I ,+)+�I ��5I �+*0�+7
2;*=6�I +�,+2=�;)�I)0I�+)+5/�I +*/B�
��I 5;2B-I .2<I '-;/'<I ,+5*;)'4I �4�"I �"/B(I ,D#,+)�7

*+0/�I�+I%.�)I2;)ID�'(I*�I'+*�#I.2<"+I-��-;/0I�+'�H�<�I
'�4HI.�I .+2B/.';I)+�I*��";5�(�I2I /BH'<I .#/0��#I � %�'I5�I
�B*#'#*��I'�4HI�4(I2I�-(0�I/�'I5��0�B*#A��I'�4HI./;(I,B/I
2�-./I+�I��/-+"-��0�I,+'�H�<�I'�4HI.�I.#/1���I5�;(�I5+0�7
(;�I �I *�I %�*+)I /BH';�I '�4HI .#/0���I �4(�I ./+'-;/I /BHE=I *�HI
�*�.�I �+./;2�(�I .�I.+2B/.';I)+�I5I/</+I .#/0���I /�'�IH�I.2+8
(;2�(�I ,-;2BI /�'+2;/+I ."-+);H�B*=I �B(*='GI �I -+(*='G�I

����



aniž tuto situaci přikrášlovala. Proto říkám: Zda Vrangel 
bude brzy poražen, nezávisí na rozhodnutí ústřední vlá
dy, nýbrž na tom, jaký postoj zaujmou zástupci z jednot
livých míst, až vypovědí všechnu svou nespokojenost, až 
budou mít za sebou celý ten boj, který soudruh prve na
zval bojem mezi kozly a berany - a tento boj je nutný 

-, až vysloví všechny své požadavky, obvinění a výtky, 
jaký postoj nezávisle na rozhodnutí ústřední vlády za
ujmou k otázce, zda oni sami potřebují svobodu. Zde 
nemůžeme nic přikazovat, to závisí na tom, jak se po pro
zkoumání situace s povinným odváděním všech přebytků, 
s daňovou otázkou, s Vrangelem atd. rozhodnete vy sami 

- to záleží na vás. Vyslechněte každého, vyslovte všech
ny své výtky, vyčiňte nám ještě desetkrát více - to je va
še právo, vaše povinnost. Přišli jste sem proto, abyste
otevřeně a od plic vypověděli své mínění, ale až to všech
no uděláte, zamyslete se v klidu nad tím, co chcete dát
a udělat, abychom co nejdříve skoncovali s Vrangelem.
Myslím - to opakuji a tím končím-, že se v této otázce
shodneme natolik, že z našich sporů, rozepří a obviňová
ní nebude vlk v žádném případě nic mít. (Potlesk.)

Otištěno roku 1920 v bulletinu 
Stenografičeskije otčoty Mos
kovskogo Sověta rabočich i kras
noannejskich deputatov, č. 13 

Podle textu bulletinu 
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D_)1E=f?A%7D2(7](1f R7Hb+;=CD[f %f;%fC(1cR[(1f 2f Jf D2C7Hf JPU
CD=H?282f Cf 3+32(1f 7A2D2(7]9f A=R&=A+9�f =&A=JC7Xf J_Db2;%f
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dělo v návrhu bolševické rezoluce[ 103] (Zpráva, s. 92). 
Menševici[104) uznávali význam sovětů, byli pro »poskyto
vání pomoci při jejich budování« atd., ale nepokládali je 
za zárodky revoluční moci, nemluvili vůbec o »nové revo
luční moci« takového nebo podobného typu a heslo dik
tatury přímo zavrhovali. Není těžké postřehnout, že 
v tomto pojetí otázky jsou již v zárodku obsaženy všechny 
nynější neshody s menševiky. Rovněž není tak těžké po
střehnout, že se menševici (ruští i neruští, jako jsou kaut
skisté, longuetisté apod.) ve svém pojetí této otázky proje� 
vovali a projevují jako reformisté nebo oportunisté, kteří 
slovy uznávají proletářskou revoluci, ale ve skutečnosti za
vrhují v pojmu revoluce to nejpodstatnější a nejhlavnější. 

Již před revolucí roku 1905 jsem ve výše uvedené bro
žuře Dvě taktiky rozebíral argument menševiků, kteří mi 
vytýkali, že jsem »nepozorovaně zaměnil pojmy revoluce 
a diktatura« (Za 12 let, s. 459)*. Podrobně jsem dokazo
val, že menševici právě touto výtkou prozrazují svůj 
oportunismus, svou pravou politickou povahu přizvuko
vačů liberální buržoazie, jejíž vliv šíří mezi proletariá
tem. Když se revoluce stává nespornou silou, začínají 
»uznávat revoluci« i její odpůrci, říkal jsem a poukazoval
(v létě 1905) na příklad ruských liberálů, kteří zůstali
konstitučními monarchisty. Nyní, v roce 1920, by bylo
možné dodat, že jak v Německu, tak v Itálii jsou liberální
buržoové, nebo alespoň ti nejvzdělanější a nejmazanější
z nich, ochotni »uznat revoluci«. Ale právě tím, že »uzná
vají« revoluci a zároveň odmítají uznat diktatum určité
třídy (nebo určitých tříd), prozrazují tehdejší ruští liberá
lové a menševici i dnešní němečtí a italští liberálové, tu
ratiovci a kautskisté svůj reformismus, svou naprostou
neschopnost být revolucionáři.

Neboť když už se revoluce stala nespornou silou, když 
ji »uznávají« i liberálové, když vládnoucí třídy nejen vidí, 

* Sebrané spisy 11, Praha 1982, s. 137. Red.
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Boj lidu proti Avramovům, boj v úzkém, přímém smyslu 
slova, tento akt, jímž lid svrhne Avramovy ze své šíje, se 
vleče celé měsíce a léta „revoluční vichřice". A právě toto 
svrhávání Avramovů z šíje lidu je reálným obsahem toho, 
čemu se říká velká ruská revoluce. Z hlediska metod ději
notvorné činnosti bere na sebe toto svrhávání formy, kte
ré jsme právě popsali, když jsme mluvili o revoluční vich
řici, a to: lid uchvátí politickou svobodu, tj. svobodu, 
jejímuž uplatňování stáli Avramovové v cestě; lid vytvoří 
novou, revoluční moc, moc nad Avramovy, moc nad ná
silníky starého policejního režimu; lid použije vůči Avra
movům násilí, aby byli všichni tito divocí psi, všichni ti 
Avramovové, Durnovové, Dubasovové, Minové a další 
jim podobní odstraněni, odzbrojeni a zneškodněni. 

Jestlipak je správné, že lid používá takových nezákon
ných, neregulérních, neplánovitých a nesystematických 
způsobů boje, jako je uchvácení svobody, vytvoření nové, 
formálně nikým neuznané a revoluční moci, že používá 
vůči utlačovatelům lidu násilí? Ano, to je velmi správné. To 
je nejvyšší projev boje lidu za svobodu. To je ona slavná 
doba, kdy se sny nejlepších lidí Ruska o svobodě mění 
v činy, v činy lidových mas samých, a ne pouhých osamo
cených hrdinů. Je to právě tak správné, jako je (v našem 
příkladu) správné, že dav vysvobodil Spiridonovovou ze 
spárů Avramova, že Avramova násilím odzbrojil a zne
škodnil. 

Ale zde se právě dostáváme k vlastní podstatě skrytých 
myšlenek a obav kadetů. Kadet je ideologem maloměš
ťáctví právě proto, že se na politiku, na osvobození všeho 
lidu, na revoluci dívá očima maloměšťáka, který by v na
šem příkladu o týrání Spiridonovové Avramovem zadržo
val dav, radil mu nepřestupovat zákon, nespěchat s vy
svobozením oběti z rukou katana, jednajícího ve jménu 
zákonné moci. V našem příkladu by přirozeně takový 
maloměšťák byl přímo mravní zrůdou, avšak v celospole
čenském měřítku je mravní zrůdnost maloměšťáka na-
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Ale i když se na věci podíváme z hlediska odchylek so
ciální demokracie od její obvyklé, ,,normální" cesty, uvi
díme, že i po této stránce vykazuje období „revoluční 
vichřice" ve srovnání s dřívějším obdobím větší, nikoli 
menší semknutost a ideovou jednotu sociální demokracie. 
Taktika období „vichřice" neoddálila, nýbrž navzájem 
sblížila obě křídla sociální demokracie. Místo někdejších 
názorových neshod se dospělo k jednotě názorů na 
ozbrojené povstání. Sociální demokraté obou frakcí pra
covali v sovětech dělnických zástupců, v těchto svéráz
ných orgánech zárodečné revoluční moci, přibírali k prá
ci v těchto sovětech vojáky a rolníky a vydávali společně 
s maloburžoazními revolučními stranami revoluční mani
festy. Dřívější spory předrevolučního období vystřídala 
solidarita v praktických otázkách. Vzestup revoluční vlny 
zatlačil názorové neshody do pozadí, vynutil si uznání 
bojové taktiky, odsunul stranou otázku dumy a dal na po
řad otázku povstání, sblížil při bezprostřední a naléhavé 
práci sociální demokracii a revoluční buržoazní demokra
cii. V listu Severnyj golos 148 menševici společně s bolševi
ky vyzývali ke stávce a k povstání a vyzývali dělníky, aby 
pokračovali v boji, dokud neuchopí moc. Revoluční situa
ce sama napovídala praktická hesla. Spory se týkaly jen 
detailů při hodnocení událostí: tak například Načalo149 

považovalo sověty dělnických zástupců za orgány revo
lučních samospráv, kdežto Novaja žizň150 za zárodečné 
orgány revoluční moci, spojující proletariát a revoluční 
demokracii. Načalo se přiklánělo k diktatuře proletariátu, 
N ovaja žizň hájila demokratickou diktaturu proletariátu 
a rolnictva. Ale cožpak takové a podobné neshody uvnitř 
sociální demokracie nevidíme v kterémkoli vývojovém 
období kterékoli evropské socialistické strany? 

Ne - zkreslený výklad pana Blanka, jeho do nebe vo
lající falzifikaci ne.dávné minulosti si lze vysvětlit jen a je
dině tím, že tu máme co činit přímo s ukázkou samolibé 
buržoazní omezenosti, jíž se období revoluční vichřice 
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{ jenom utlačované třídy etc.}+ menšina neutrálních 
4. Mají-li být poraženy, je třeba vybojovat poli-

(horní vrstvy) tickou moc ...
3. (převaha politická + vojen

ská) rozbít státní aparát (sověty)
konfiskace, ne výkup
vyhnání a dohled.

Jak 5. Mají-li být získány, je třeba zlepšit postavení
zvítě- (masy) na úkor vykořisťovatelů
zit? - vést, organizovat, uvědo-

movat (strana a sověty).
6. Mají-li být zneškodněny, je třeba spojovat pro-

(střední vrstvy) myšleně, včas,
pružně to i ono.

4. 7. L dává stranu a sověty; předvoj a masy; orga-
+ bod 3 nizaci a její základnu.

II. U znání diktatury proletariátu slovy a faktické
uznání.

II. Jak má být ihned a všude připravována diktatura
proletariátu?

(s. 5 - s. 14) (bod 5-13)
5. V obrovské většině zemí není ještě dokončena

(často ani započata) předběžná příprava proleta
riátu na jeho diktaturu, nemluvě už o přípravě
bankrotu horních vrstev.

Na druhé straně »uznávání« pouze slovy
a la II. internacionála.

6. bod 8, + neboť diktatura proletariátu je boj
proti reformismu (demaskování) nejen argumen
ty, ale i zbraněmi

(Finsko, Rusko, Maďarsko, Polsko, Němec
ko).

8. bod 9. Nahrazovat
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stokrát směleji
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Kommunismus (Vídeň) KP Schweiz IWW Hollandische Partei (Tribune176). Okamžité připojení. Nepřipojení možné. Oprava nutná na 

I purifikace počkat na zkušenosti jejich orgány. 
Umožnit Komunistické internacionále, aby vydala řadu svých brožur 

zv láštních sjezdech. •---

(2) Purifikovat italskou
stranu od reformismu

III. Opravit linii (částečně i složení) stran, které sepřipojily nebo se chtějí připojit ke Komunistickéinternacionále.13. Na rozdíl od II. internacionály.je třeba otevřeněji vytyčovat otázky a > * centralizovat.14. Tři významné strany (němečtí + anglič-tí + francouzští »nezávislí«) + Socialistická strana USA + Švýcarská socialistická strana Qe-li topravda).15. Nelze ihned přijmout staré složení a charakterpráce nekomunistických stran(a) uveřejnit ve veškerém periodickém tisku(6) projednat ve všech sekcích( y) id. na zvláštním kongresu(o) purifier**(E) všechny orgány strany do rukou komunistů(�) dokázat činy.

* - více. Red.

** - očistit. Red. 
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PŘIPOMÍNKY KOMISI

PRO NÁRODNOSTNÍ 

A KOLONIÁLNÍ OTÁZKU 

Exploiter le particularisme moyenageux? Trop dange
reux; pas marxiste. 

Il faut distinguer entre les mouvements nationaux mo
demes et les »mouvements« (soi-disant mouvements) avec 
le caractere moyenageux. 

Napsáno fra11couzsky nejpozději 
28. července 1920
Faksimile rukopisu poprvé
otištěno roku 1923 v knize:
H. Guilbeaux, Wladimir Iljitsch Lenin.
Eir1 treues Bild seines Wesens, Bertin

492 

Podle faksimile 
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TELEFONICKÁ DEPEŠE 

A. I. RY K O V O V I

O S VOLÁNÍ KOMI SE Ú V  K S R(b) VE VĚCI 

NA KLAD AT E L ST VÍ Z. I. G R ŽE B IN A 

O této telefonické depeši se zmiňuje A. I. Rykov v telefonické depe
ši L. D. Trockému z 20. září 1920 (Ústřední stranický archív Institutu 
marxismu-leninismu při ÚV KSSS). 

TELEGRAM Č. 9 7  3 

V RCHNÍMU VELITELI 

S. S. KAMENĚ VO VI 

1;).  S .  Kameněv v telegramu z 25. října 1920 napsal Leninovi: »Va
še telegramy 973 a 977 jsem dostal« (Iz istorii graždanskoj vojny 
v SSSR, sv. 3, 1961, s. 418; Ústřední stranický archív Institutu mar
xismu-leninismu při ÚV KSSS). Telegram č. 977 byl uveřejněn ve 
Spisech 35, Praha 1962, s. 418. 
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Z1x�L1G4==x�B6V1G5L6x(=BB6L1G5�xZ1x06BAIRx�L=PfG==x�1S=5x'BIW5x
 6IL;6x1xZ1x!PfC==x�M1G46O4Ix)=PP=�x ?1AIvx=xZfOPRK4=x#1KIGOA1�x�6B]
;=6x1xq64A1�xAP6rjx 3WD=xKr=ZSfG=xAx ?65GfGjx ?6Gx P6<5W�xA5WvxO6xKLI^
?65GfS1BWxIPfZAWxPmA1?j4jxO6x?6?=4<xZ6Fj�x/-�xSWOB1BWxOSh<IxKIZI_
LIS1P6B6	x%IG76L6H46x?65G1B1xIxPIF�x?1Ax)oF64AIxKBGjxS6LO1=BB6O_
AIRxOFBIRSR�x IxSWKL14ISfGjxFjLIShxOFCIRSWx Ox.RL64A6F�xIxG1`
S1ZISfGjx I34<I5Gj4<x OPWAux Ox 5LRvOP6SGjF=x IL;1G=Z146F=x -ISoP_
OAh<Ix,ROA1x 1?�x
)1xAIG9L6G4=xO6xO=46xIZS1C1xGoAP6LfxKLI<Cfs6Gk�x [xG=4<vxO6x51_

CIxRORZIS1PxG1xOFjrC=SmxSZP1<xAxOISoPOAhFRxOPfPR�x1B6xKIOPI?�xAP6]
Lmx3LZWxG1PIxZ1R?1BWx5I<I5IShxOPfPWxAxOISoPOAI�KIBOAhxSfC46�xRAf_
Z1B�x ?1Ax3WB1x P1PIxKLI<Bgs6GjxKIANY64Af	x
+IxOAIGn6GjxAIG9L6G46xSx-1Gx,6FRxKI51Bx3L=POAmxF=G=OP6LOAmx

Kr65O651x &BIW5x  6IL;6x Sx �IBGjx OGoFISGox ZKLfSTRxIx ?6?j4<x Sm`
OB654j4<	x*xGfZILISm4<xG6O<I5f4<xF6Z=x�L1G4=jx1x06BAIRx�L=PfG=jx
KLI<BfO>B�x v6x eROG6O6Gjx AIG9L6G46x LI[KPmB=B1x ?1AfAIB=x G65ILIZR_
FoGj	x 06LO1=EB6OAfx OFDIRS1x ZuOP1B1x K6SGmFx ZfAB156F�x G1x GoFvx
FROjxOKInjS1Px6SLIKOAfxKIB=P=A1\x �!ZSoOP=?1x0�"%�xn	x���x�	x ASoP_
G1x ����	x � ���

��x +r6S656GjxKL1S=56BGm4<x ?65GIP6Ax,R5hx1LFf5Wx5IxOP1SRxKL14ISa
Gj4<x1LFf5�x13Wx?=4<xFI<BIx3mPxKIRv=PIxAx<IOKI5frOAhxSmOP1S3o�x
O=xSWGRP=B1xO=PR146�xSxGjvxO6xOISoPOAfxZ6FoxI4PB1xSx5I3oxFjLISh<Ix
I5564<RxG1xKInfPARxLIARx�����xA5Wx3WBIxFIvGhxA1v5mx56GxIn6_
AfS1PxI3GIS6GjxSI?6GOAhx=GP6LS6G46x=FK6L=1B=OPu	x&6G=GxSxOIRS=Ob
DIOQ=xOxSWQSIr6GjFxKL14ISGj4<x1LFf5xSxlGILRx����xr6AB�xe0�OPf_
Sfx lAIBx Kr6@jPxI5x SfBAWxAxFjLIShFRx3R5ISfGjxSxKI5FjGAf4<xP1Ax
OShLfZGm4<�x v6x G6Fuv6F6x LIZKROQ=Px 1LFf5R�x KLIPIv6x FROjF6x
KInjP1P�x3WtxOxFIwGIOPj�xOxlPIA6Fx+IBOA1xG63IxGoAP6Lhx ?=GhxFI4_
GIOP=�xAP6LhxKLIP=xGfFxG6ROPfB6x sPS6x�I<I51\x �-63L1GhxOK=OWx���x
+L1<1x ����xO
x����	x,151xI3L1GWxO6x���xD65G1x ���xROG6OB1xL6IL_
;1G=ZIS1Px�	x1LFf5RxSx��xKL14ISGjx1LFf5Rx1xROP1S=B1xL15Rx��xKL1_
4ISGjx1LFf5W�x OEIv6GIRxZxnB6Gux,6SIBRnGjxSI?6GOAhxL15WxL6KR3D=_
AWx1x ZfOPRK4ux B=5ISi<Ix AIF=O1L=fPRx ZfOI3ISfGj�x 5IKL1UX�x Z6Foc
5oBOPSj�xKLf46x1x )6?SWssjx GfLI5I<IOKI5frOAhxL15W	x 06x5G64<x ���x
1x �
x B65G1xO6xIxTXRv=QjxSI?6GOAm4<x?65GIP6AxSx<IOKI5frOAhxO8hr6x
?65G1BIxSxKIB=Q=4AhFx3WLRxlOPr65Gj<JxSm3ILRx%-,�3�
x�WDIxO4<Sf^
B6GIx ROG6O6Gjx ,15Wx I3L1GWxIxKr6FoGox �	x1LFf5WxSx �	x KL14ISGjx
1LFf5Rx 1x LIZ<I5GRPIx Kr=KL1S=Px GfSL<Wx G1x SWPSIr6Gjx AR3fpOAI_
;LIZ6GOAh�x RAL2=GOAh�x A1Z1pOAhx 1x K6PLI<L15OAhx KL14ISGjx 1LFf_
5W�x,151x B=5ISm4<xAIF=O1rux,-�-,xO4<SfB=B1x��	xB65G1xKIx5I<I_
5oxOx�6BIRAL1?=GOAmFxL6SIERnGjFxSm3IL6FxROG6O6Gj�x13WxSxKLIOPId
LRx$=<IZfK15Gj<Ix :IGPRx 3WB1x SWQSIr6G1x RAL1?=GOAfx KL14ISGjx 1L�
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Q:NLFix3rJk�y QA/XJLQSJky Q:NLFix3rJky X4y-4A@jFy 3;X/3A4y /y Mt5c
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UG4PQKjD�z0Mz ]K4I9Lg�z w9z APQ9z 5TOwMTPQjD��z )9L?L�z 4K?wz P?z Ut?IFz
]NO4UM84AMXm7>z OM]N4Dv�z Nr9t9Gz Dz 9G9DQO?:D47?z'4NMKPD4z 4z 5\Gz
Nr9DU4N9K�z D8\wz P9z 8MUp8pG�z A4Dm7>z lPNp7>vz'4NMLPDMz Uz QMIQMz
M8UpQUjz 8MPg>GMz 4z w9z U\Tw?Qjz >MOPEm7>z r9Dz TIMwqTA9z OM]tjr9Kjz
9G9DQr?K\zNMz79Ghz]9I?�z-MQMIzNr9PDMo?GzK4ztDMGPQUjz4z]LMUTz]4>O_
KTGz$TP9>MzMRg]D4I?�z��(8\z5\G4zTzUgPz]4U989L4zUt9M597KgzNMU?K`
KgztDMGKjz8M7>g]D4�z8MzDMG?D4zG9Qz4z]84G?N4DzAPMTzTzUgPzK9=O4IMQ_
Kj��z��su4PQKgzQMz]9Ip��z]UMG4Gz%H?o�zD8\wz$TP9zM8NMUp8pG�zw9zUz'4_
NMKPDTzK9APMTzQhIprzwg8KjzK9=O4IMQLj�z��"G9z7MzA9zK4zQMIzNO4U8\�z
w9zTz UgPzK?D8\zK9QO9PQgQ9z8pQ?�zw9z A9z K95?A9Q9�z KpD89z AP9IzMz QMIz
o9QG��z��"LM��z M8NMUp8pGz$TP9�z��TzLgPz8pQ?zL95?A9I9�zTzKgPzA9zA4Ema
P?zDTGQz8pRjz A4DMz ]gDG48Tz 79Ghz OM8?L\z4z PQgQT��z /MT8OT>z)9K?Lz P9z
]4I\PG9Gz4zr9DG�z��-MQMIzAPQ9zL9A9Kztu4PQLm�z4G9z?zU9G?EmzKgOM8�z0Mb
>MQMzNr9w?QDT�z54O54OPDh>MzNr9w?QDT�zNMTwjU4QzU9zXm7>MUpzQO9PQv�z
P9z L9]54U?G\z 8MDML79z4L?z Q4E]U4LhzZPNpGhz 9UOMNPDhz]9Ip��z-M_
QMIzP9z)9K?Lz]KMYz]4I\PG9G�z]DMTI4UpzP9zNM8jU4GzL4zPUh>MzPNMc
G9oKjD4z4z]9NQ4GP9�z ��3K4I9LgzQM�zw9zTzUgPzUz'4NMLPDTzK98MPQ4LMTz
8pQ?z4K?zNM>G4U9D �z ��,9��zO9]MGTQLpzM8UpQ?Gz$TP9�z ��I\z8pSzL?D8\z
K95?A9I9��z)9K?LzP9z]WOgQ?GzUzEr9PG9�zQg]4UpzP9zL4zLgPzM54zNM8jU4G�z
4zD8\wz AP9Iz QMQhwzNMRUO8?Gz ?z Ag�zL95Muz AP9Iz5\GzUz'4NMKPDTz A9tQpz
A4DMz8jQpz4zIpGz AP9Iz ]4z7>vWTz'4NMLDT�z8M84G�z��!LM�zA9z QMzM58?_
WT>M8KmzKgOM8�zA9z QMzMNO4U8MUgzDTGQTO4z� � � z�z
$TP9z N4DzO\7>G9zU\Qg>GzPUvBz N4NjOz Pz MQg]D4I?z4z ]4o4Gz ?KQ9OU?9_

[MU4Q�z
(8\wz API9z N4Dz M87>g]9G?�z ]9NQ4Gz P9z Ipz $TP9z L4z P7>M897>�z

��!5\7>zNO4U8Tzr9DG�zD8MzDM>Mz ?LQ9OV?9[MU4G�zMLzIp�zK95MzAgzA9c
>M��z 4z TQr9Gz P?z ]NM79Lhz o9GM^z �)9K?Lz ?z 1MPQMD�z +MPEU4z �����z
P� �������
&LQ9OV?9[�zDQ9Ohz )9K?KzNMPE\QGz$TP9IT�z5\GMzMQ?tQpLMz���zo9OU_

K4z ����z Uz 9P9OPDhJz G?PQTz 1MGC4�z X\7>g]9Aj7jIz U9z 1G48?UMPQMDT�z
3g]K4Iz *9L?KMU4z OM]>MUMOTz Pz$TP9I�zMQ?tQpLmz Uz QMIQMz PU4]DT�z
5\GzUzOTtQ?KpzMQ?tQpLz NMNxhzOMDTz ����zU9zP5MOKjDTz*9K?Kz?z1MPd
QMDz4zNM]8pA?zUzNOULjIzU\8gKjz)9K?LMWm7>zPN?Pvz�PU�z2�ogPQz����
#Mz8OT>h>M�z Qr9Qj>Mz 4znQUOQh>MzOTPDh>MzU\8gKjz)9K?LMXm7>zPN@Pvz
K95\Gz Q9KQMz]g]K4Iz NMA4Q�z	 ���

��z'89zMz#gGyMXm7>M8LjzO9NT5G?DT�zDQ9Ogz U]K?DG4z Uz8T5KTz ����z L4
f]9Ijz 3454AD4GPDh�z !ITOPDh�z -rjIMrPDhz 4z (4Io4QPDhz M5G4PQ?z
4z P9U9OKj>Mz/47>4G?LT�z'9AjzU\QUMr9Kjz A4DMzPQgQTzPUMTz;OIMTz5TO_
wM4]Kpz 89IMDO4Q?7Di>M�z 4G9z Uz NM8PQ4Qpz NOMUg8pAj7k>Mz PMUpQPDMTz
NMG?Q?DT�zM8NMUj84GMz ]gAIvIz/MUpQPDh>Mz.TPD4�zA9wzP9zPK4w?GMz]4e
A?PQ?Qz P?z K4z Um7>M8Kjz <MKQpz89GtjzM8897>z 4z U\>KMTQz P9z UgG79zPz'4_
NMKPD9I�z 3gOMU9qz 6\GMz W\QUMr9Kjz KgO4]KjDMUh>Mz PQgQTz K4z #gG


����



ném východě vynuceno okolnostmi, neboť sibiřské rolnictvo bylo 
vystavováno útlaku ze strany japonského imperialismu. 

Po vyčištění území Dálného východu (s výjimkou severního 
Sachalinu) od interventů a bělogvardějců schválilo Lidové shro
máždění Dálnovýchodní republiky 14. listopadu 1922 usnesení 
o připojení k RSFSR. - 162

67 Druhá celoruská porada odpovědných organizátorů práce na ves

nici, kterou svolal ústřední výbor KSR(b), se konala 10.-15. čer
vna 1920 ve Sloupové síni Domu odborů v Moskvě. Zúčastnilo 
se jí přes 300 delegátů z gubernií, újezdů a volostí, celkem z 61 
gubernií. Lenin pronesl svůj projev na třetím zasedání 12. čer
vna. Jménem Celoruského ústředpího výkonného výboru pozdra
vil delegáty M. I. Kalinin. 

Zprávu o činnosti oddělení pro pr_áci na vesnici ústředního výbo
ru KSR(b) podal V. I. Něvskij. Na základě této zprávy byla schvále
na rezoluce, v níž byl zdůrazněn význam práce komunistů na ves
nici a vyjádřeno pevné přesvědčení, že »oddělení pro práci na ves
nici ústředního výboru bude neochvějně plnit směrnici IX. sjezdu 
strany o zlepšení agitační a propagandistické činnosti mezi rolnic
tvem« (Rezoljucii Vtorogo Vserossijskogo sověščanija rabotnikov 
v děrevně, Moskva 1920, s. 4-5). Byly předneseny rovněž zprávy 

z gubernií, újezdů a volostí a projednány organizační a jiné otázky. 
Porada schválila provolání Ke všem dělníkům světa, v něm� podě
kovala britským, maďarským a italským dělníkům a dělníkům dal
ších zemí za to, že se rozhodli zabránit odeslání válečného materiá
lu a vojsk na pomoc buržoazně statkářskému Polsku, které vedlo 
válku proti Sovětskému Rusku. - 1 71

68 Lenin má na mysli prohlášení rady lidových komisařů RSFSR 
z 28. ledna 1920, adresované vládě Polska a polskému lidu, 
a provolání Celoruského ústředního výkonného výboru sovětů 
k polskému lidu z 2. února 1920. - 171

69 Myslí se tím prohlášení Nejvyšši rady Dohody z 8. prosince 1919
O prozatímních východních hranicích Polska(14], uveřejněné
11. Června ! 920 ve 125. čísle listu Izvěstija VCIK. - 172

70 Jde o brožury Říjnové tažení na Petrohrad a příčiny jeho nezda
ru[84] a Vytvoření severozápadní vlády(82]. Obě brožury vyšly 
v Helsingforsu (Helsinky]. - 175 · 

• 71 Národní demokracie (strana narodovců, Národně. demokratická
strana, endekové) - hlavní reakční, nacionalistická strana pol-
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:L1El XBHRi6B�l ><Ekl 2R5HRl <FOPLRBPHh<l IH5KH26F<�l 1l IKH=65F1D1l
HL:1F<X13<l H52HLjl IKHl Si6H263FHRl SH>6FOBHRl IhaIK1SR�l XIjOH2l
OSHD_S_Fal O>6X5jl 1l HK:1F<X13<l 6S<56F36l H2�1P6DOPS1	l (HK151l
O3;S_D<D1lLHSFeklK6XHDR3<lHlOP_Dc3;l2VL63;lO>6X5jlSH>6FOB`lIhaIK1Y
TVl 1lF1haX6FalHl <FOI6B3<�l � ���
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��� �������BP6K_lSXF<BD1lKHBRl ���	
ODHRd6FaEl+H3<1D<OP<3B`l OPL1FVl�K1F3<6l �:R6O5HS3<�l 1l�L1F3HRXOB`l
OH3<1D<OP<3B`lOPL1FVl)1RK7OHS3<��l�Hld6D1lODHRd6F`l OPL1FVlO6l5HOP1Y
D<lL69KE<OP`
l!F65lF1lX1d_PBRlIKSFalOSePHS`lS_DBVlX1R>1DHlS656Fal
OPN1FVlOH3<_DiHS<F<OP<3B`lOP1FHS<OBH�lHP6Sh6FelIH5IHLHS1DHl<EI6Z
K<1D<OP<3BHRl S_DBRl 1l bd1OPl Sl2RLkH1XFalSD_5e
l.6l OPK1Fel 6U<OPHS1Dl
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MN7.=GPx49?GXG497�x &JG?2N=P?Nx-V?xE2MGPJG1GPxGJ5+E7X+.hx*21?2x-PJb
vG+XEh.6x7EN2?2=NPf@u�x=N2rhxCn?7xQxCEG6+x;26GxGJ5+E7X+.h.6x6?+Q\
EhxM?GQG�xQxEnCxIJ+.GQ+?+x7x1n?E7.=fxC?f12v�x=N2Jfx.6Nn?+xPHrhC\
Enx HGCf6+Nx MGQoNM=gCPx MNfNPx Qx =P?NPJEhx SkMN+Q-n
x $2;QnNsh6Gx
JGXC+.6Px 1GMf6?Vx HJG?2N=P?NGQM=gx GJ5+E7X+.2x Qx JG.2x �����x $+x
HGmfN=Px1Q+.fOk06x?2NxX+m+?VxPH+1+Nx+xQxJG.2x����x&KG?2N=P?NxX+c
E7=@�x
*x EfQJ6Px J2XG?P.2x %x HJG?2NfrM=gx =P?NPr2x �Q7Xx N2ENGx MQ+X2=�x

M	x��x�x�����x+xN+>gxQxCEG6+x;7Ek.6xHJ+.h.6xHG1JG-7?x"2E7Ex.6V-Z
Egx=GE.2H.2x&JG?2N=P?NPxJGX6G1Egx=J7N7.2�x � ���

����



���� ���������	
���� �����		��� �������	�����������������������	
���
�����������������������������������������	�����
��������������
�������� !��"�����#$�%���&�����'� ()*����+�����������+�,%%�����-
./����0����"��
�����/���1�����������/���2�)�������1�	�3���	/���
)��"��������1�	
�4�1�	����������
�������������������������-
���������� �	�����
3� �	.��+����� "������ ������������ �	�����
3�
�����/����+�+��3�1����*����������	������	�����"+��	/�+3��
��
	���
�������/� *+������ ����
3� �	.��+��*��� ��/���� ��5� 6��+�� �	���
�+��
����	����������/��������
�� ���

���� 7��� �� �	�8���������������
�+����9:� ;����<������ ��� �=�� ����>
	
�������?�	���@�ABC�1�'� ���

���� �������	���C��
�����+������	���+�����1	������"��+��,%���+�����-
�
� #$#D� E���	
��� )��"����� �F����� �1�	5� G����� 
��������
EHIJ������C�����1	�������+��
�������������	��
�E���	
������
)��"�����������������1�	
�������/"��#$#D3� �����1����B���K��/�
	��
1�+����	���/L����������������/1�	��C�����1	����1�����+��-
"/�����	./���� ����������� ��/�
3� ���	� �+� ���
�+������1�*�����
����/��+�
���������+'�&�����1���
��������
����3����
����������-
1+�+���+��+�����	���"�����������	��)*�����1	���'�G"������
�C����
�1	���� 1��� ������/�� 6��+���
0�"������C�����1	����1�����/����/��	��)��"�����+���������	./-

��� �� +���+�
��� �� ��1��� �	�� �L������ �1*���� B�������� 	��
1�+����
C���� �1	���� 1������ �1��1���+������������ +���	���������1*������
�/�������������	./����	��
1�+����	���/��*��
�������+�
�����/-
���/����7���� �"����� ����	���� ���������� *+������C����
*��� �����-
���� 	����	��
1�+M������L���������������	./����
(�*/����� �
1��� #$�%� 1���� C���� �1	���� 	��	.��+���/���

�� �"�N�����/��� ��� C��
� �	/��� �� �1	���� �CG4�5� 0�� �/������

��������J���5� ����	
�����������
�����������	��+��+� O$�%� ��*����
C�����	/������1	����P�.�������������+���	�����+����Q����+��-
"������������������)������1�������	�+������*+�������L����	���	R
����� ������/"����S����1�T�U+�����������	��
�#$,V�� ���

���� �� ��� ��������� !��"����#��� �����$��������� 6��+�� �� ��
�+�����+�
�� �5�����	
���� �������� G	�����
��
3� ���	� ��� ����W� ��� ������
X� #�'� "�����#$�%���&�������6��+�����/�	�� ������������������
�	�� ����/�����G	�����
��
���������/���Q����+�+������1�	��)��"��-
������F1�	
�ABC�1��$Y� ��##5� "�����#$�%��A��
�+��+���� Z[���+����
�� �����
� G	�����
��
�1����
��������	����+���	.��+��*��� 	����
�+3
����������1�����)��"�����+�������� �	./��� G	�����
��
���������"�-
�+���+�����
����+��	+/�
�L������������������\����	����
��3����	�]

����



=S]:Rk{]{?\=D\{.@RERS]q=D{ TSL_Ry�{<_M:{R:{YG@a?\{ 2VSN@ZL\NZ\{
G@?RSP_YMRu{ Y=D]kM@R:	{ %]x:L{TS{ YLSRs@Rm{ YG@a?\{ a:s:ME{RuLZ@wm{
]@?S\=n{sEREZ@Ml{2VSM@ZL\MZ\{TVSF@]S]:Z{Y{V@aSM\=m{R@YS\DM:Y{:{TSc
LS\x@ME{ Y@{ ^LMk?:Z{ w:?S]qP{ sM@RyP{ G@Gn{ YP_YM{ Z:L�{ G:LS{ <_{
pYZw@?Ro{ ]q<SV{ -54�<�{ SP@aS]:M{ ERE=E:ZE]\{ ?uMRmLy{ ]{ \PuM@=Ll{
Z]yVsm{ sERRSYZE{ :{ =DZuM{ SVC:REa:=@{ 2VSM@ZL\MZ\{ aMEL]E?S]:Z	{ 0:{
]x@=DR_{Z_ZS{ ]_MD:Rl�{?@P:CSCE=Ll{ w@sE{S?TS]u?uM{pYZw@?Rn{]qc
<SV{ -54�<�{ ]{ ?STEY@{ 1{ TVSM@ZL\MZ@=D�{\]@w@GRuRlP{�
{TVSYER=@{
*{��{ ]{ ��
{ snYM@{ 2W:]?_�{]{ RuPz{ <_M{ TS?kR{ TS?VS<Rq{ VSa<SV{
=D_<{2VSM@ZL\MZ\
{ � ����

��#{ 9@{ aTVk]u{ S{ TVSF@]\{ %�{ 9�{ .\R:s:VYLlDS{ R:{ YG@a?\{ 2VSM@ZL\M[\
�� wmGR:{���{Y@{\]k?uMS { h5S\?W\D{.\R:s:VYLEG{TVSDMkYEM�{z@{2WSd
M@ZL\MZ\{P\Ym{<qZ{a:GExZuRS{]qY:?Rm{TSYZ:]@Rm�{=S{R@G]uZxn{:\ZSRSc
PE@{
 
 {b{ �+a]uYZEG;{ 9'+-�{s
{����{�	{wmGR:{ ����
{ .\R:s:VYLEH{ YkP
S ZlZS{@TEaS?u{ ]@{Y]q=D{ ]aTSPmRLk=D{R:TY:M!{ i9M:?EPmV{+MIEs{PE{
<uD@P{YG@a?\{2VSM@ZL\MZ\{]{wmGR\{���{\MSzEM�{:<_=D{Z:P{G@M{:{G:Ye
Ru{TS\Lka:M{R:{ZS�{z@{2VSM@ZL\MZ{P\Yn{<qZ{wma@R{ME?S]qP{LSPEY:f
VEkZ@P{xLSMY[]m{ ;{ SY]uZ_{:{z@{ Y@{P\Yn{TS]:zS];Z{a:{ G@DS{ERYZEZ\=E
:Z?
{-VkZ=@�{9M:?EPmV{ +MJEs{=DZuM�{:<_=DSP{2VSM@ZL\MZ{TwEZkDME{ L@
YZkZ\${ akVS]@v{ sEREM{ ST:Zw@Rn�{:<_{G@G{TwEZkDM{ E{ L@{ YZV:Ru
{,k{ GY@P
Y]yK{ TVSF@]{ R:{ YG@a?\{ BVP\MS]:M{ ?SYZE{ ]_Dq<:]u{ :{ YPmwME]u	{ -
9M:?EPmV\{+MJEsE{Y@{TVSF@]{?SYZ:M{]{TS?kRm{G@xZu{PmVRuGxnP
{2Sa]:M
Pu{ L{ YS<u{:{ ?:M{ PE{ =S{ TVSZSb{ �9
{ ��� .@RER�{1{ L\MZ\w@{ :{ \PuRm�
2W:D:{�����{ Y	{ ��������
{� ���

���{ .@RERy]{ Rk]VD{ Y{ ?STMvL_{ <_M{ Y=D]kM@R{ R:{ a:Y@?kRm{ TSMEZE=LlDS
<_V:{jYZw@?RmDS{ ]q<SV\{-54�<�{��
{wmGR:{����{ � ����

���{ ��	��
�������������� �����������YG@a?{RkVS?y{9q=DS?\�{Y@{LSR:M
]@{?R@=D{ �
��
{ akwn{���{]{&:L\
{0:{YG@a?{TwEG@MS{����{?@M@Ckc
Zy�{LZ@wm{a:YZ\TS];ME{��{RkVS?y{ �-:]L:a\�{5Zw@?Rn{%YE@�{%ACDkREc
YZkR\�{rmR_�{)�UZ:�{+R?E@�{,:TSRYL:�{-SV@G@�{2@VYE@�{5qVE@�{6\c
V@=L:{:{?:Mxn=D{ a@Pn�
{ ����{YG@a?S]q=D{?@M@CkZy�{ZG	{ ?]u{Zw@ZER_�{
<_ME{ LSP\REYZl	{ (@R{Tw@?{ a:DkG@RmP{ YG@a?\�{��
{YVTR:{ ����{Y@{
LSR:M:{ YM:]RSYZRn{ Y=Dya@{ <:L\YLlDS{ YS]uZ\{ ?uMRE=Lq=D�{V\?S:Wc
PuGYLq=D{ :{ RkPSwRE=Lq=D{ akYZ\T=y{:{ ka@V<kG?zkRYLlDS{ S?<SVSc
]lDS{YG@a?\�{R:{Rnz{ <_ME{\]mZkRE{YG@a?S]m{?@M@CkZE	{ 0:{Y=DyaE{ ZM\c
PSsEME{ ]q=DS?RmQ{ RkVS?yP{ TSa?V:]{ Z:Ll{ akYZ\T=E{ LSP\REY[E=e
Lq=D{YZV:R{)]VST`{:{%P@VEL_{ � &lM:{-\R{�/:t:VYLS��{7DSP:Y{
3\@O=D{ �9@MLk{&XEZkRE@��,SDR{4@@?{ �85%�{;G
{

0:{TSw:?\{ G@?RkRm{ YG@a?\{<_M_{[_ZS{SZkaL_"{�
{P@aERkVS?Rn{YEg
Z\:=@{:{pLSM_{TV:>\Gn=m=D{RkVS?y{9q=DS?\�{�
{RkVS?RSY[Rm{:{LSMS�

����



����������	
����������������	
�����������������������������������
	����� ���	
�� �� �!���"#�"���$�%��&����'�(������� ��&	�$� $����&���
���#�� �&
�&)� "��� �������� ���	
$�� "��� ������������ �� 
������*���
���	
+�� "��� ($������� �����'� ������
,� %���� �� "��� ������	�����
���	
+��

-�./�� �����'� ������$� �&� "#�"��01� 
� $��&�&��%� 22 � 
����&�$�
3�%+������
,����&4���������������&�����	�
�������"5�������#��$�
�&	��+�� � 6���� ������&��� 7&	&� �� ������
,� %���� ��� ���������
�����89��&�	�'��	:���1���9&��������������$�($��$�%$�&���;$9���
	
$<.������ 	� ($������� �����'� �� =$�
$>� ?�@&� �&� �� ����� ����#����
� ��	��%$� �����'�"���������������%"&���������
,�����
�#��A����
���� "��� "#&����� "'���"���$����%��� "�������	����(�����
,��"��$�
"���.�%&	��"���$����%���'	����������'��-�&	�������������
,�B&	&

������������	�&��������9��&���"����������"#������C���
$�����
�#���
A���D�� ���������� ��� ����E��� �� ���������� �&��1$���� �"��#&��

��������%� "#&%���%� F���������	��&� "'��� �� �&��� "#&����� ������

'%� ���(&	"����,���$9�������	�$<&����<&��� ����� ����$�'�� ��($�
������� 	����9�������� ����,%'��"�%���
������%������'%���� G�
3� ������������ �� 
���������� ���	�&� �&� ��&	�� ��	����� �&�������
	���<�����&	��$������(�9�	����9�����&����&	&%��HHI�
����&�$�3�%$�
������
,����&�����������
��,������	�&��-�&	���&�$��&�*�$�&#&��������
��� ���� "����1���)� "��������� 
� �����'%� ������$� �� ��	��$

� (���� "����� 
�1���	����'%� �� "����1���� 
� "���$����%� J���"��
K%.��
��L��M�"���
������	��$���(��"��"�#��������(�	&�&�
,���$��
�����'� ������$ � -�&	�� $������� "#�� &N&
$����� 3�%$������
,� ���
�&����������� ������ ������ O =��$� "��� "��"�����$� �� �
����	���
�����'�������$��
�&���%����&�*�	�������&	�����$��&�&��I�O ����

���� ��������	
	��� �������� ������ ��	�������� ����������� �� �	�� �!
"��� ���#���$���	���%�&'�	()*	��&�
���*���&���&���������P �#�����
QRST��!#��&�������������UUU�	���$"�'������'I�3�V&�����$��&W&���
�$� (����������&����&	��$�&�� �&9� XYZ��#������$�"�
��&��� ���� $	��
�#&��%� %��$� �� [���
&%� �� "#&�(�9�,��� "#�%�#�� �� !���
&%�
�� �����*������ %�����$�"�����
$� ������
,� ������� \]&9� �&� ���9�� 	��
�����^�9������%������&���������$�
������"���
�_�������
'���	(�����
�$�
,���"���
,�"���$�������9
�����������������
�&�,�(����%�"#��&����
	�%��� ��9&��`�� a����&:� "������ $"�	��:������� 9&� \]&���%� 	� �&��
(��b<����C
��'���� �&���� 
� �����,%$�%��$� �&� "#&�&�<�%� C"����"��
��9
�� (����� 
�&�,� �&� �&<��� $��9&��� ��� ���$`�� �� ��	����� "���c����
=$�
����(�� \"��
�����d����%�����&����<��"�%�������"�$����<&��e
��������
��&f����������
������������&��`�F!��������g� Sh�� Qij�#�]���
QRSTG��k��"�������&�"���&����������
,�"�%���	�"�����d���������
�$��&���	���(�������"��������"����������� <
������I� O ���

����



covaná v duchu Leninových pokynů, byla na sjezdu P roletkultu 
jednomyslně schválena. Avšak po skončení sjezdu začali někteří 
vedoucí činitelé Proletkultu projevovat s rezolucí nesouhlas a po
koušeli se vykládat řadovým členům její smysl tak, jako by 
ústřední výbor KSR(b) omezoval iniciativu dělníků v umělecké 
tvůrčí činnosti a chtěl organizace Proletkultu zlikvidovat. Na 
všechny tyto vylhané, demagogické řeči odpověděl ústřední vý
bor KSR(b) v dopise O proletkultech, uveřejněném 1. prosince · 
1920 v 270. čísle Pravdy, v němž byl podán podrobný rozbor 
chyb Proletkultu. - 367 

12; Ve zprávě o projevu A. V. Lunačarského na sjezdu Proletkultu
7. října 1920 se uvádělo: »Soudruh Lunačarskij prohlásil, že Pro
letkultu musí být zajištěno výsadní postavení, co největší autono
mie .. « (Izvěstija VCIK, č. 224, 8. října 1920). Lunačarskij sám
o této epizodě ve svých vzpomínkách napsal: »Vladimír Iljič mi
během sjezdu Proletkultu v říjnu 1920 uložil, abych tam jel a jas
ně poukázal na to, že Proletkult musí být řízen lidovým komisa
riátem školství a osvěty a že se musí považovat za jeho instituci
atd. Krátce, Vladimír Iljič chtěl, abychom Proletkult přitáhli ke
státu; zároveň činil opatření, aby jej přitáhl i ke straně. Já jsem
svůj projev na sjezdu formuloval dosti vyhýbavě a smířlivě. K
Vladimíru Iljiči se projev dostal v podání ještě mírnějším. Pozval
mě k sobě a dal mi co proto« (V. I. Lenin, O kultuře a umění,
Praha 1962, s. 587-588). - 367 

128 Leninův návrh s doplňky byl schválen na zasedání politického
byra ústředního výboru KSR(b) 14. října 1920. - 373

129 Bakuský sjezd národů Východu (I. sjezd národů Východu) se konal
ve dnech 1.-7. září 1920 v Baku. Na sjezd přijelo 1891 delegá
tů, kteří zastupovali 37 národů (Kavkazu, Střední Asie, Afgháni
stánu,-Číny, Egypta, Indie, Japonska, Koreje, Persie, Sýrie, Tu
recka a dalších zemí). 1273 sjezdových delegátů, tj. dvě třetiny, 
byli komunisté. Den před zahájením sjezdu, 31. srpna I 920, se 
konala slavnostní schůze bakuského sovětu dělnických, rudoar
mějských a námořnických zástupců a ázerbájdžánského odboro
vého sjezdu, na níž byli uvítáni sjezdoví delegáti. Na schůzi tlu
močili východním národům pozdrav také zástupci komunistic
kých stran Evropy a Ameriky - Béla Kun (Maďarsko), Thomas 
Quelch (Velká Británie),John Reed (USA) aj. 

Na pořadu jednání sjezdu byly tyto otázky: 1. mezinárodní si
tuace a úkoly pracujících národů Východu, 2. národnostní a kolo-
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niální otázka, 3. agrární otázka, 4. sověty na Východě, 5. organi
zační otázka aj. Pro přípravu materiálů byly na sjezdu ustaveny 
čtyři sekce: pro agrární otázku, pro národnostní a koloniální 
otázku, pro budování orgánů sovětské moci a pro organizační 
otázku. 

Sjezd národů Východu se připojil k usnesením �I. kongresu 
Komunistické intelillacionály a na jejich základě vypracoval řadu 
rezolucí. Byly schváleny Teze o sovětské moci na Východě, 
v nichž se zdůrazňovalo, že národy Východu budou muset využít 
zkušenosti z budování sovětů v Rusku. Dále se v nich hovořilo 
o významu sovětů pro odstranění imperialistického vykořisťová
ní, pro předání půdy pracujícím a pro navázání bratrské spolu
práce mezi pracujícími různých národů. Sjezd schválil také Teze
k agrární otázce, v nichž se vypočítávaly příčiny útlaku a vykořis
ťování rolnictva na Východě a stanovila revoluční opatření
k agrárním přeměnám (nacionalizace půdy a její předání rolní
kům do bezplatného užívání, zrušení všech daní a dluhů, vybu
dování zavlážovacích systémů, pomoc kočovným národům atd.).
K národnostní a koloniální otázce se sjezd rozhodl nevydávat
zvláštní rezoluci, nýbrž ztotožnit se s tezemi II. kongresu Komu
nistické internacionály k této otázce. Sjezd se usnesl uveřejnit ta
to dvě provolání: provolání k národům Východu s výzvou
k boji proti kolonizátorům a provolání k pracujícím Evropy,
Ameriky ajaponska s výzvou, aby podpořili osvobozenecké hnutí
národů Východu. Sjezd ustavil při exekutivě Komunistické in
ternacionály stálý orgán - Radu pro propagandu a aktivizaci
národů Východu, který měl realizovat sjezdová usnesení. - 3 73

130 Porada předsedů výkonných výborů újezdních, volostníc/1 a vemic
kých sovětů Moskevské gubernie se konala ve dnech 15.-17. října 
1920. Přijelo na ni asi 3000 zástupců sovětů. K Leninovu referá
tu byla schválena: rezoluce, jež vyjadřovala uspokojení nad uza
vřením míru s Finskem a předběžného příměří s Polskem 
a schvalovala mírovou politiku sovětské vlády, »jež se snaží za
chovat životy mnoha set tisíc ruských a polských dělníků a zbavit 
ruské i polské pracující těžkostí a strádání, které by jim přineslo 
zimní tažení«. Zároveň porada upozorňovala, že »jedním z nej
bli�ších úkolů na cestě k trvalému míru je především úplná po
rážka band, které se ještě udržely na jihu«, a vyzvala pracující 
Ruska, aby »poskytli frontám co největší pomoc a napnuli všech
ny síly k definitivní likvidaci Vrangela« (Pravda, č. 231, 16, října 
1920). Na poradě se projednávala také pomoc západní frontě, si
tuace v zásobování, pracovní povinnost a školství. - 375 
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i:n Lenin má na mysli nótu státního tajemníka USA B. Colbyho ital
ské vládě o postoji vlády USA k Sovětskému Rusku. Nóta byla 
uveřejněna 8. září 1920 ve 198. čísle listu Izvěstija VCIK. - 3 77 

132 Podle smlouvy o příměří a preliminárních (předběžných) míro
vých podmínkách mezi RSFSR a Ukrajinskou sovětskou socialis
tickou republikou na jedné straně a Polskem na straně druhé, jež 
byla podepsána 12. října 1920 v Rize, připadaly západní oblasti 
Ukrajiny a Běloruska Polsku. Smluvní strany se zavazovaly ne
podporovat nepřátelské akce namířené proti kterékoli z těchto 
stran a upouštěly od kontribucí. Sovětská vláda dala souhlas, aby 
Polsku byly vráceny kulturní cennosti, které z Polska vyvezla car
ská vláda (viz Dokumenty vněšněj politiki SSSR, díl III, Moskva 
1959, s. 245-258). - 389

13:i Jde o diskusní příspěvek rolníka Běljajeva, který se obrazně vyjá
dřil v tom smyslu, že vlk, tj. světový kapitál,jenom čeká, až mezi 
kozlem a beranem - mezi dělníky a rolníky - dojde ke střetnu
tí. - 392

134 Rukopis článku K dějinám otázky diktatury poslal Lenin redakci
časopisu Kommunističeskij internacional do Petrohradu. Druhý 
den po odeslání článku zaslal o tom sdělení redakci s prosbou za
slaný materiál »po obdržení ihned zkontrolovat a vysadit 
(a všechno mi vrátit zpátky)« (Ústřední stranický archív Institutu 
marxismu-leninismu při ÚV KSSS). Ve sloupcové korektuře pak 
provedl řadu změn. 

Značnou část textu článku K dějinám otázky diktatury převzal 
Lenin ze své brožury Vítězství kadetů a úkoly dělnické strany, 
kterou napsal v roce 1906 (viz Sebrané spisy 12, Praha 1983,

s. 287 -367). Z této brožury cituje Lenin text V. kapitoly, nazva
né Malá ukázka kadetské samolibosti. - 399

135 Program SDDSR[102] byl schválen na II. sjezdu SDDSR v srpnu
1903 (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí 
a plenárních zasedání ÚV. 1898-1924, Praha 1984, s. 41-47).

- 399

136 Lenin cituje rezoluci III. sjezdu SDDSR O ozbrojeném povstá
ní[53] (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí 
a plenárních zasedání ÚV. 1898-1924, Praha 1984, s. 74-75).

Návrh této rezoluce napsal Lenin (viz Sebrané spisy 1 O, Praha 
1982, s. 139-140). - 400
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137 Rozbor měsíčních údajů o hospodářských a politických stávkách za 
první ruské revoluce podal Lenin v článcích O statistice stávek 
v Rusku[47] a Historický význam vnitrostranického boje v Rusku[46]. 

První z těchto článků byl uveřejněn v prosinci 191 O a v lednu 1911 
v 1. a 2. čísle časopisu Mysl a druhý článek 29. dubna (12. května) 
1911 v 3. čísle přílohy Diskussionnyj listok (viz Sebrané spisy 19, 
Praha 1984, s. 397-426, 378-395). - 400 

138 Neue Rheinische Zeitung - deník; vycházel za Marxovy redakce 
od 1. června 1848 do 19. května 1849 v Kolíně nad Rýnem. Čle
ny redakce byli B. Engels, W. Wolff, G. Weerth, F. Wolff, 
E. Dronke, F. Freiligrath a H. Biirgers. Tento bojový orgán pro
letářského křídla demokracie vychovával lidové masy a vyzýval je
k boji proti kontrarevoluci. Úvodníky, v nichž zaujímal list sta
novisko k nejdůležitějším otázkám německé a evropské revoluce,
psali zpravidla Marx a Engels.

Přes všechno pronásledování a policejní represálie list statečně 
hájil zájmy revoluční demokracie, zájmy proletariátu. Marxovo 
vypovězení z Pruska v květnu 1849 a represálie proti jiným re
daktorům tohoto listu vedly k tomu, že přestal vycházet. - 403 

139 K. Marx, Krize a kontrarevoluce (srov. K. Marx-B. Engels, Spi
sy 5, Praha 1959, s. 438). - 404

14
° Frankfurtské shromáždění - celoněmecké Národní shromáždění;

bylo svoláno po březnové revoluci 1848 v Německu a zahájilo 
své zasedání 18. května 1848 ve Frankfurtu nad Mohanem. Hlav
ním úkolem tohoto shromáždění měla být likvidace politické roz
tříštěnosti a vypracování celoněmecké ústavy. Avšak zbabělost 
a kolísavost liberální většiny shromáždění, nerozhodnost a nedů
slednost maloburžoazního levého křídla způsobily, že se shro
máždění neodvážilo převzít nejvyšší moc v zemi a nedokázalo 
zaujmout rozhodné stanovisko k základním otázkám německé re
voluce 1848-1849. Neučinilo nic pro ulehčení situace dělníků 
a rolníků, nepodpořilo národně osvobozenecké hnutí v Polsku 
a Čechách, ale naopak schvalovalo utlačovatelskou politiku, kte
rou vůči porobeným národům uplatňovalo Rakousko a Prusko. 
Neodvážilo se ani zmobilizovat síly lidu k odporu proti nástupu 
kontrarevoluce a k obraně říšské ústavy, kterou vypracovalo 
v březnu 1849.Jeho poslanci »schvalovali všemožná demokratic
ká „usnesení", ,,nastolovali" nejrůznější svobody, ale ve skuteč
nosti ponechávali moc v rukou krále« 0/. I. Lenin, Sebrané spisy 
11, Praha 1982, s. 45). 
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Rakouská a po ní i pruská vláda zakrátko z frankfurtského sně
mu své poslance odvolaly a poté z něho odešli i liberální poslanci 
dalších německých států. Poslanci levého, maloburžoazního kří
dla ve shromáždění setrvali a přenesli jeho sídlo do Stuttgartu, 
kde pak bylo shromáždění v červnu 1849 vojsky wiirttemberské 
vlády rozehnáno. - 404

141 K. Marx - B. Engels, Spisy 5, Praha 1959, s. 57. - 404

142 Dne 9. ledna 1905 se přes 140 000 petrohradských dělníků vyda
lo s chrámovými korouhvemi a ikonami pokojně k Zimnímu pa
láci, aby předali carovi petici. Průvod zorganizoval agent tajné 
policie pop Gapon v souvislosti se stávkou petrohradských dělní
ků, která byla zahájena 3. ( 16.) ledna 1905 v Putilovově  závodě 
a 7. (20.) ledna přerostla v generální stávku. Bolševici upozorňo
vali, že akce je zorganizována z Gaponovy iniciativy, že car může 
dát do dělníků střílet. A tak se také stalo. Na carův rozkaz začali 
vojáci do bezbranných dělníků, kteří šli i s ženami a dětmi, střílet 
a bili je šavlemi a karabáči. Přes tisíc lidí bylo zabito a asi pět tisíc 
raněno. 9. leden byl nazván Krvavou nedělí a stal se počátkem 
revoluce roku 1905. - 405

143 Jde o liberální deník Naša žizň, který vycházel s přestávkami od 
6. (19.) listopadu 1904 do 11. (24.) července 1906 v Petrohradě.
- 406

144 Bre11ta11ismus - politický směr, jehož zakladatelem byl německý 
buržoazní ekonom L. Brentano (1844-1931). Brentano propa
goval »sociální smír« v kapitalistické společnosti a možnost pře
konání sociálních rozporů kapitalismu bez třídního boje. Tvrdil, 
že dělnickou otázku lze vyřešit pomocí reformistických odborů 
a továrního zákonodárství a tak smířit zájmy dělníků a kapitalis
tů. - 415 

145 Bez zaglavija - politický týdeník; vycházel od 24. ledna (6. úno
ra) do 14. (2 7). května 1906 v Petrohradě za redakce S. N. Proko
poviče a za úzké spolupráce]. D. Kuskovové, V.J. Bogučarského, 
V. V. Chižňakova a dalších. Bezzaglavovci byli polokadetská, po
lomenševická skupina ruské buržoazní inteligence. Pod rouškou
formální nestranickosti hlásala tato skupina ideje buržoazního li
beralismu a oportunismu a podporovala revizionisty v ruské
i mezinárodní sociální demokracii. - 415

46 Jde o neshody v sociálně demokratické frakci v německém Říš-
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ském sněmu v otázce subvencování paroplavby (Dampfersubven
tion). Koncem roku 1884 požádal německý kancléř Bismarck 
v zájmu dobyvačné koloniální politiky Německa Říšský sněm 
o schválení subvence pro paroplavební společnosti k zavedení
pravidelné námořní dopravy do východní Asie, Austrálie a Afri
ky. Zatímco levé křídlo sociálně demokratické frakce vedené Be
belem a Liebknechtem poskytnutí subvence odmítlo, pravé kří
dlo v čele s Auerem, Dietzem a dalšími, které mělo v parlament
ní frakci většinu, se ještě před oficiální debatou v Říšském sněmu
vyslovilo pro poskytnutí subvence. Při projednávání této záleži
tosti v Říšském sněmu v březnu 1885 pak pravé křídlo s·ociálně
demokratické frakce hlasovalo pro zřízení východoasijské a au
stralské paroplavební námořní cesty, avšak svůj souhlas s Bis
marckovým návrhem podmiňovalo splněním některých svých po
žadavků, zejména požadavku, aby se nové lodě stavěly v němec
kých loděnicích. Teprve když Říšský sněm tento požadavek od
mítl, hlasovala celá frakce proti vládnímu návrhu. Proti počínání
většiny frakce se postavil list Sozialdemokrat a sociálně demokra
tické organizace. Došlo k tak ostré rozepři, že málem vedla k roz
kolu ve straně. Oportunistický postoj pravého křídla sociálně de
mokratické frakce ostře kritizoval také Engels (viz K. Marx
-B. Engels, Spisy 36, Praha 1973, s. 312-313, 316-317,

347-348, 349, 383-384). - 417

147 »Mladí« - maloburžoazní poloanarchistická opoziční skupina
v německé sociální demokracii, která vznikla v roce 1890. Její
jádro tvořili mladí publicisté a studenti (odtud název skupiny),
kteří si činili nárok stát se teoretiky a vůdci strany. Nepocho
pili, že po zrušení výjimečného zákona proti socialistům
(1878) se podmínky pro činnost strany změnily, byli proti vyu
žívání legálních forem boje a proti účasti sociální demokracie
v parlamentě, obviňovali stranu z oportunismu a z obhajoby
zájmů maloburžoazie. Podle Engelsových slov byly teoretické
názory i taktika opozice »křečovitě překrouceným „marxis
mem"«. Dobrodružná taktika »mladých«, odtržená od reálné
skutečnosti, byla »by s to pohřbít i tu nejsilnější, miliónovou
stranu« (K. Marx-B. Engels, Spisy 22, Praha 1967, s. 107).

V říjnu 1891 erfurtský sjezd německé sociální demokracie vy
loučil část vůdců opozice ze strany. - 417

148 Sevemyj golos - legální deník, sjednocený orgán SDDSR. Vy
cházel od 6. ( 19.) do 8. (21.) prosince 1905 v Petrohradě za spo
lečné redakce bolševiků a menševiků, poté, kdy vláda zastavila 
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listy Novaja žizň a Načalo. Po 3. čísle byl vládou rovněž zasta
ven. - 418

149 Načalo - legální menševický deník. Vycházel od 13. (26.) listo
padu do 2. (15.) prosince 1905 v Petrohradě. Vyšlo 16 čísel. Re
daktory a vydavateli listu byli D. M. Gercenštejn a S. N. Salty
kov a k jeho spolupracovníkům patřili L. Martov, A. N. Potresov, 
P. B. Axelrod, F. I. Dan, L. G. Dejč, N. I. Iordanskij aj. - 418

150 Novaja žizň - první legální bolševický deník. Vycházel od 
27. října (9. listopadu) do 3. (16.) prosince 1905 v Petrohradě.
Oficiálně byl jeho šéfredaktorem básník N. M. Minskij a vydávala
jej M. F. Andrejevová. Po Leninově návratu z emigrace do Petro
hradu počátkem listopadu 1905 začal list vycházet pod jeho pří
mým vedením. Složení redakce a spolupracovníků listu se změni
lo. List se de facto stal ústředním orgánem SDDSR. Byl mnoho
krát perzekvován a po vydání 27. čísla ho carská vláda zastavila.
Poslední, 28. číslo vyšlo ilegálně. - 418

151 Poljamaja zvězda - týdeník, orgán pravého křídla kadetské stra
ny. Vycházel od 15. (28.) prosince 1905 do 19. března-(1. dubna) 
1906 v Petrohradě za redakce P. B. Struveho a za spolupráce 
N. A. Berďajeva, V. M. Gessena, A. S. Izgojeva, D. S. Merežkov
ského, I. I. Petrunkeviče a dalších. Vyšlo celkem 14 čísel. Poljar
naja zvězda se otevřeně stavěla proti revoluci a Útočila na revo
lučně demokratickou inteligenci. - 419

152 Leninův návrh usnesení o obnově Baltského loďstva byl schválen 
na zasedání Rady práce a obrany 23. října 1920. - 422

153 O pracovních normách a přídělu potravin pro zaměstnance so
větských orgánů se jednalo na zasedání rady lidových komisařů 

23. října 1920. Všechny Leninovy návrhy byly pojaty do usnese
ní k této otázce.

Rada lidových komisařů jmenovala komisi a uložila jí, aby 
zprávu o dané otázce podala do 26. října 1920. - 423

154 Návrh usnesení byl s doplňky schválen na zasedání politického 
byra ústředního výboru KSR(b). 26. řijna 1920 k otázce O nála
dách ve straně. - 424

155 Tisková zpráva o kontrolní komisi, zřízené podle usnesení 
IX. celoruské konference KSR(b), byla uveřejněna 28. řijna 1920
na první stránce Pravdy. - 424
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156 Tento dokument je součástí usnesení rady lidových komisařů, 
schváleného 26. října 1920 po diskusi, jak organizovat spojení 
mezi hospodářskými lidovými komisariáty. 

O tom, že by se mělo zorganizovat spojení mezi hospodářský
mi lidovými komisariáty, se jednalo v dubnu 1920 na IX. sjezdu 
KSR(b). V rezoluci k této otázce se uvádělo: »Sjezd ukládá 
ústřednímu výboru vypracovat v nejbližší době systém organi
začního spojení mezi Nejvyšší národohospodářskou radou 
a ostatními komisariáty, které jsou přímo spjaty s hospodářstvím 
(lidové komisariáty zásobování, dopravy a zemědělství) ve své 
každodenní práci, aby bylo zajištěno naprosto jednotné plnění 
hospodářského plánu schváleného sjezdem strany« (KSSS v rezo
lucích a usneseních sjezdů, konferencí a plenárních zasedání ÚV. 
1898-1924, Praha 1984, s. 37 7). V rámci plnění sjezdového 
usnesení přednesl Lenin na zasedání rady lidových komisařů 
26. října 1920 referát O sjednocení práce hospodářských komisa
riátů při vypracovávání jednotného hospodářského plánu a před
ložil svůj návrh usnesení. - 425

157 Této trojici rada lidových komisařů 26. října 1920 uložila, aby 
shromáždila informace o meziresortních komisích. - 425

158 Leninův návrh byl v plném rozsahu pojat do usnesení o Hlavním 
výboru pro politickou osvětu, jež bylo schváleno na zasedání po
litického byra ústředního výboru KSR(b) 28. října 1920. Před
sedkyní Hlavního výboru pro politickou osvětu byla jmenována 
N. K. Krupská. - 42 7 

159 Je míněno usnesení Celoruského ústředního výkonného výboru 
sovětů O opatřeních ke zlepšení činnosti lidového komisariátu 
školství a osvěty. Bylo uveřejněno 1 O. října 1920 ve 226. čísle lis
tu Izvěstija VCIK. - 427

16° Celoruská porada pracovníků politickoosvětových výborů při odbo
rech školství a osvěty guberniálních a újezdních sovětů se konala ve 
dnech 2.;--8. listopadu 1920. Účastnilo se jí 283 delegátů. Na 
poradě se jednalo především o vytvoření Hlavního výboru pro 
politickou osvětu, dále o zásobovací kampani a politickoosvětové 
práci, o výrobní propagandě v souvislosti s obnovováním hospo
dářského života, o likvidaci negramotnosti apod. Úvodní referát 
o politickoosvětové práci přednesl A. V. Lunačarskij. Další refe
rát na téma Nejbližší plán práce Hlavního výboru pro politickou
osvětu přednesla N. K. Krupská a na téma Organizace místních
výborů pro politickou osvětu J. A. Litkens.
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Lenin přednesl projev na třetím zasedání (druhý den porady) 
po referátu N. K. Krupské. - 429

161 Dekret rady lidových komisařů O Hlavním výboru pro politickou 
osvětu [ 15] byl vypracován na podkladě Leninových pokynil (viz 
tento svazek, s. 427). Lenin jej podepsal 12. listopadu 1920 
a uveřejněn byl 23. listopadu 1920 ve 263. čísle listu Izvěstija 
VCIK. - 429

162 Leninova práce O boji v Italské socialistické straně se skládá ze 
dvou článků na společné téma. První článek, jehož název byl ve 
čtvrtém i pátém ruském vydání Leninových spisů zvolen pro ce
lou práci, byl napsán 4. listopadu 1920 a uveřejněn nejdříve 
7. listopadu 1920 ve 250. čísle Pravdy. Redakce listu připojila
k čhinku tuto poznámku: »Článek soudruha Lenina byl napsán
ještě před tím, než se Lenin dověděl o počínání D'Aragony
a oportunistických odborářů, členů strany, kteří se postavili proti
ústřednímu výboru své vlastní strany a ve faktickém bloku s mi
nistrem Giolittim zmařili mohutné hnutí dělnické třídy. Tato fak
ta, k nimž se vrátíme v některém z příštích čísel, ještě výrazněji
potvrzují správnost stanoviska soudruha Lenina.« Druhý článek,
který Lenin nazval Falešné řeči o svobodě (Místo doslovu), byl
napsán 11. prosince 1920. Na rukopis tohoto článku Lenin při
psal: »NB: Bude-li se to uveřejňovat, pak to uveřejnit jako doslov
k článku o boji v Italské socialistické straně. NB« (Ústřední stra
nický archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS). Oba
články byly v prosinci 1920 uveřejněny v 15. čísle časopisu Kom
munističeskij internacional pod společným názvem Falešné řeči
o svobodě. - 441

163 Avanti! - deník, ústřední orgán Italské socialistické strany. Byl 
založen v prosinci 1896 v Římě. Za první světové války zaujímal 
nedůsledné internacionalistické stanovisko a nepřerušil spojení 
s reformisty. V roce 1926 ho Mussoliniho fašistická vláda zastavi
la, nepravidelně však dále vycházel v zahraničí. Od roku 1943 
vycházel znovu v Itálii. - 443

164 L'Humanité- deník; založil jej roku 1904].Jaures jako tiskový or
gán Francouzské socialistické strany. Za první světové války byl list 
v rukou krajně pravicového křídla Francouzské socialistické strany. 

V prosinci 1920, po rozkolu Francouzské socialistické strany, 
se list stal ústředním orgánem Komunistické strany Francie (do 
roku 1943 Francouzská komunistická strana). - 446
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165 Eserský list Dělo naroda·vycházel s přestávkami pod různými ná
zvy od března 191 7 do března 1919 v Petrohradě a později v Sa
maře [Kujbyšev] a Moskvě. Po Říjnové revoluci zaujal protiso
větské stanovisko. Za kontrarevoluční činnost byl zastaven. 
- 453

166 Volksrecht - deník, oficiální. orgán Švýcarské sociálně demokra
tické strany, sociálně demokratické organizace kantonu Curych 
a dělnických organizací v Curychu. Vychází od roku 1898 do 
dneška v Curychu. Za první s�ětové války přinášel pravdivé, 
i když nedostatečné informace o dělnickém hnutí a uveřejňoval 
články levicových zimmerwaldovců. Vyšly v něm také Leninovy 
články Dvanáct stručných tezí o Greulichově obraně obrany 
vlasti a Pletichy' republikánských šovinistů a rovněž zpráva 
O úkolech SDDSR v ruské revoluci, kterou Lenin přednesl 
27. března 1917 v Curychu. Později se Volksrecht, vyjadřující
stanovisko švýcarských sociálních demokratů, stavěl proti vstupu
strany do Komunistické internacionály a odmítal 21 podmínek
pro přijetí do Kominterny. V současné době zaujímá protikomu
nistický postoj a téměř ničím se neliší od buržoazního tisku.

455 

167 K. Marx-B. Engels, Spisy 23, Kapitál I, Praha 1986, s. 202.

456

168 Viz K. Marx-B. Engels, Spisy 20, Praha 1966, s. 120-121.

- 457

169 Text dekretu, opravený podle Leninových připomínek, byl 
schválen na zasedání rady lidových komisařů 25. května 1920

a uveřejněn 4. června 1920 v listu Izvěstija VCIK. - 463

170 Leninovy návrhy obsažené v tomto konceptu byly pojaty do 
usnesení rady lidových komisařů z 27. května 1920. - 464

171 Návrh usnesení ÚV o úkolech KSR(b) v Turkestánu připravila ko
mise politického byra ústředního výboru KSR(b), jejímiž členy 
byli G. V. Cičerin, N. N. Krestinskij a předseda turkestánské ko
mise Š. Z. Eliava. Avšak návrh komise měl řadu vážných nedo
statků. Například v něm nebyla žádná zmínka o boji proti buržo
aznímu nacionalismu a rovněž nebyly vymezeny úkoly a pravo
moc Turkestánského ústředního výkonného výboru a turkestánské 
rady lidových komisařů. V této souvislosti podal Lenin 13. červ-
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na 1920 k návrhu řadu připomínek. 22. června 1920 po projed
nání návrhu komise uložilo politické byro ÚV KSR(b) Krestin
skému a Eliavovi, aby toto usnesení přepracovali podle Lenino
vých připomínek a připomínek vyslovených na zasedání politic
kého byra. K této otázce schválilo politické byro usnesení, jehož 
návrh napsal Lenin (viz tento svazek, s. 187). 

Dne 29. června 1920 schválilo politické byro Ústředního výbo
ru KSR(b) na základě Leninových připomínek usnesení O našich 
úkolech v Turkestánu, O organizaci státní moci v Turkestánu 
a O výstavbě strany v Turkestánu a Instrukci pro komisi CÚW 
a RLK RSFSR pro záležitosti Turkestánu. - 465

172 Lenin tím myslí Návrh statutu Turkestánské autonomní sovětské
republiky Ruské socialistické federace, který 23. května 1920 
předložila ústřednímu výboru KSR(b) turkestánská delegace slo
žená ze soudruhů Ryskulova, Chodžajeva a Bech-Ivanova. 
- 468

173 Tento dokument je hrubým náčrtem osnovy Leninových Tezí 
o hlavních úkolech II. kongresu Komunistické internacionály (viz
tento svazek, s. 219-237). Velká část bodů osnovy byla škrtnuta
(Lenin zřejmě při psaní tezí jednotlivé bo.dy vyškrtával). - 4 71

174 Jde o mezinárodní politickou stávku dělníků, stanovenou na 
21. července 1919, která měla podpořit ruskou a maďarskou re
voluci a požadovat nevměšování imperialistických vlád do rus
kých a maďarských záležitostí. Avšak pravicoví vůdcové socialis
tických stran a odborů udělali všechno, aby stávce zabránili.
Zrádcovsky se zachovali francouzští kompromističtí socialisté.
Předáci Všeobecné konfederace práce (Jouhaux, Merrheim aj.)
20. července, těsně před stávkou, navrhli, aby se stávka odložila,
ačkoli se zpočátku za ni postavili, aby oklamali dělníky. Tím byla
mezinárodní stávka znemožněna a k jednotné akci proletariátu
všech zemí nedošlo; ve stanovený den se konaly jen jednotlivé
stávky ve Velké Británii, Itálii, Německu, Norsku a v některých
dalších zemích. - 473

175 CGT(Confédération générale du Travail - Všeobecná konfede
race práce) - celofrancouzská odborová ústředna, která vznikla 
v roce 1895. Konfederaci dlouho ovládali anarchosyndikalisté 
a reformisté, její předáci uznávali pouze hospodářské formy boje 
a odmítali vedoucí úlohu proletářské strany v. odborovém hnutí. 

Po vítězství Říjnové revoluce, kdy bylo dělnické hnutí na vze-
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stupu, Všeobecná konfederace práce přílivem revolučních sil po
četně vzrostla. Je to největší francouzské odborové sdružení. 
Dnes hájí zájmy pracujících a společně s komunistickou stranou 
usiluje o obnovení odborové jednoty. - 4 76 

176 De Tribune - list, založený v roce 1907 levým křídlem Sociálně 
demokratické dělnické strany Nizozemska. V roce 1909, kdy byli 
leví vyloučeni ze strany a založili Sociálně demokratickou stranu 
Nizozemska, se list stal orgánem této strany, v roce 1918 pak or
g�nem Komunistické strany Nizozemska. Pod tímto názvem vy
cházel do roku 1940. - 478 

177 Osnova rezoluce o obsahu pojmu diktatura proletariátu a o boji pro
ti »módnímu« překrucování tohoto hesla je stejně jako předcházejí
cí dokument jedním z nástinů Leninových Tezí o hlavních úko
lech II. kongresu Komunistické internacionály. Oba dokumenty 
byly napsány na stejných listech papíru, zřejmě stejným inkou
stem a tužkou, takže se dá předpokládat, že byly napsány ve stej
né době. - 480 

178 Le Populaire - list, který založili francouzští centristé. Vycházel 
od roku 1916 v Limoges a od července 1 91 7 v Paříži. V roce 
1921 se stal orgánem Francouzské socialistické strany. V součas
né době je orgánem pravicových socialistů. - 481 

179 O projevu Jacka Tannera se Lenin podrobně zmiňuje v projevu 
o úloze komunistické strany (viz tento svazek, s. 272-276). - 488 

iuo Připomínky napsal Lenin na strojopisném exempláři zprávy (v 
němčině), kterou připravil A. Sultan-Zade zřejmě pro komisi pro 
národnostní a koloniální otázku. Dne 28. července 1920 přednesl 
Sultan-Zade na plenárním zasedání II. kongresu Komunistické 
internacionály referát o perspektivách sociální revoluce na Vý
chodě. - 489 

181 Koncept rezoluce o proletářské kultuře napsal Lenin na zasedání 
politického byra 9. října 1920, na němž se jednalo o vypracování 
rezoluce pro sjezd Proletkultu. Lenin v tomto konceptu opakuje 
nejdůležitější teze svého návrhu rezoluce o proletářské kultuře, 
který napsal den předtím, 8. října (viz tento svazek, 
s. 367-368). - 494

182 Zde je třeba vzít v úvahu úroveň cen v roce 1920. Za nepřetržité-
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ho růstu emise bankovek v prvních letech sovětské moci se papí
rové peníze rychle znehodnocovaly. Například z materiálů Mě
nové správy lidového komisariátu financí SSSR je vidět, že se 
hodnota 1 zlatého rublu (budeme-li považovat za ekvivalent zlaté 
mince z předrevolučního období) rovnala 1633 rublům v papíro
vých penězích, kdežto v druhém pololetí již 4083 rublům (viz 
Naše děněžnoje obraščenije. Sbornik materialov po istorii děněž
nogo obraščenija v 1914-1925 gg., Moskva 1926, s. 16). - 498 
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CTp. 222-227. - 392, 395 

[571 - T. JleHUH o 80ŮHe C flOAbuteú u MUpOB0Ú no11.uruxe. 
(KpaTKHH oTqeT o pe'IH T0B. JleHHHa Ha 1-M aace.11.a
HHH Bcepocc. KOHcjlepeHUHH PKTT). - «flpaa.11.a», M., 
1920, N2 216, 29 �eHTH6pH, cTp. I. flo.11. o6m. aarn.: 
BcepoccHHCKaH K0HcjlepeHUHH PKTT. - 320 
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(581 [TaKTU'leCIWR nAaT</JOpMa K O61,eauH.UTeAbH.OMY C7'e3-
éJy PC,aPllJ. flpoeKT peaoJIJOUHH K O6oe,ll.HHHTeJibHO
MY C'bea.ny PC.LI.PTI. - «flapTHHHbie 11aaecTHH», 
[Cn6.J, 1906, N2 2, 20 MapTa, CTp. 5-9. -401 

(591 Te3UCbl 06 0CH.0BH.blX 3aéJa'laX Bropozo K0H.Zpecca 
KoMMyH.UCTU'leCKozo HH.repH.au,uoH.aAa. - B KH.: Te-

3HCbI K0 BT0p0MY K0Hrpeccy KoMMYHHCTH'leCKOro 11H
TepHaUH0Ha:ia. flr., H3,ll.·B0 KoMMYHHCTH'l. 11HTepHa
UH0HaJia, I 1920), CTp. 84-107. no.nnHCb: H. Jle
HHH. - 251, 265, 267, 273 

[60] * - YéJep,icar ,iu 60AbUleBUKU 2ocyéJapCT8eH.H.y10 BAaCTb? 
f16., «flpH6oii», 1917. 40 cTp. (PCLI.Pfl). flepe.n aarn. 
aBT.: H. JleHHH. - 453 

(61 ] - 1./eMy H.e c,ieéJyer noéJpa,icarb e neMeU,K0M pa6o'leM 
éJeu,iceH.uu. - «flpocaemeHHe», Cn6., 1914, N2 4, 

cTp. 97-99. flo.nnHcb: B. 11. - 48 

(62] MaH.uqiecr /06 yrtpe,icéJenuu I'ocyéJapcTee,moa éJyMbt. 
6 (19) aarycTa 1905 r.). - «flpaBHTeJibCTBeHHblH BecT
HHK», Cn6., 1905, N2 169, 6 ( 19) aBrycTa, CTp. I. -49 

(631 MapKC, K. u 3H.ZeAbC, <P. MaH.UQJeCT /(OMMYH.UCTUlleCKOÚ
napruu. ,lI.eKa6pb 1847 - srnaapb 1848 r. -367

n pozpaMMbt paéJuKaAbH.o-éJeMoKparurtecKoú napruu 
eo <PpaH.KQJypre u </JpaH.KQJYPTCKOú Aeaoú -
CM. Marx, K. u. Engels, F. Koln, 6. Juni.

(64)- Co6paH.ue cortuH.eH.uú. T. 4. M., focH3,naT, 1920. LIV, 
799 cTp. (PKfl (6)). flo.n o6m. pe.n. 11. CTenaHOBa). -
456, 457 

(651 MapKc, K. K KpuruKe zezeAeecKoú QJUAoco<fJuu npaea. Bae
.neHHe. KoHeu 1843 - HHBapb 1844 r. - 225

- KanuraA. KpuruKa noAuruttecKoú aK0H.0MUU. T. J. 
KH.. 1 - CM. MapKc, K. H 3HreJibC, <l>. Co6paHHe co
'lHHeHHH. T. 4.

- Kpuauc u K0H.TppeeoAIOU,UR - CM. Marx, K. Kt!ln,

13. Sept.
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[661 MapTbutOB, A. B 6opb6e c Map,ccucTcKoú coaeCTblO. III. 
(OKOH'laHHe). - «I1cKpa», Geněve, 1905, N2 103, 
21 HIOHH, CTp. 2-3. - 403 

[671 MapxAeac,cuú, IO. IO. Azpapnbtú aonpoc u MupoaaR pe
B0AIOtfUR. - «KOMMYHHCTH'leCKHH I1HTepHaU.HOHaJI», 
M. - flr., 1920, N2 12, 20 HIOJIH, crn6. 2019-2028. -

205

[681 MaTepuaAbt aAR 0tfeHKU pa60T O67JeaunUTeAbHOZO C7Je3aa
PCP.Pfl. - B KH.: [JleHHH, B. 11.J . .lI.oKnaJJ. 06 O6'b
e.u.HHHTeJibH0M c1,e3.u.e PC.UPIT. IlHCbMO K neTep6ypr
CKHM pa6o'lHM. M. - Cn6., THn. «LI.eno», 1906, 
CTp. 63-110, a oT.u..: IlpHno>KeHHH. IlepeJJ. aarn. KH. 
aaT.: H. JleHHH. - 401 

[691 MupHbte nepezoaopbt c flOAbtueú. - «IlpaaJJ.a», M., 1920,
N2 218, I OKTH6pH, CTp. 2. - 354 

[7°1 MupHbte nepezoaopbt c floAbtueú. Ilpe.u.aapHTeJibHblA JJ.O
roaop. - «IlpaaJJ,a», M., 1920, N2 232, 17 OKTH6pH, 
CTp. 2; N2 233, 19 OKTH6pH, CTp. 2. - 375, 376, 378, 
382, 389 

[
71 1 «MbtCAb>, M., 1910, N2 l, JJ.eKa6pb, cTp. 12-23; 1911, 

N2 2, HHBapb, CTp. 19-29. - 400 

[
721 HapoaHoMy K0MUCCapy no UH0CTpaHHblM aeAaM l/u'lepu

ny. MocKaa. BecbMa cpo'lH0. [ITepeaoJJ. pa.nHoTene
rpaMMbI MHHHCTpa HH0CTpaHHb!X .nen BeJIHK06pHTa
HHH Kep3oHa oT 11-ro HIOJIH 1920 r.J. - «Ilpaa.na», 
M., 1920, .N'2 157, 18 HI0.1rn, cTp. I. IloJJ. o6w.. 3arn.: 
AHrJIHH npeJJ.naraeT nocpeJJ.HH'leCTB0. OT HapoJJ.Horo 
K0MHCC3pHaTa no HHOCTpaHHblM .u.enaM. - 353, 380 

[731 «Ha'laAO>, Cn6. - 418

[741 «Haiua )Kuanb>, Cn6. - 406, 419 

- 1906, N2 401, 23 M3pTa (5 anpenH), CTp. l.-406-

420

[751 «HoaaR )KusHb>, Cn6. - 418 
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[76] O saeoeeanuu BAaCTU u y<tacTuu eo apeMeHH0M npaeu
TeAbCTBe. [Pe30JIIOUHSI nepBOH o6mepycCKOH KOH<pe
peHUHH napTHHHb!X pa60THHKOB]. - 8 KH.: TTepBaSI 
o6mepyccKaSI KOH<pepeHUHSI napTHHHb!X pa60THHKOB. 
ŮTlleJibHOe npHJIO>KeHHe K .N'2 I 00 «11cKpb!». )l(eHeBa, 
THn. napTHH, 1905, CTp. 23-24. (PCD.PTT). - 404 

(77] 06 0TH0tuenuu K, K,00nepau,uu. - B KH.: D.eBSITl,IH ťbe3,n 
PoccHHCKOH KoMMYHHCTHqecKoíi napTHH. CTeHorp. OT· 
qeT. (29-ro MapTa- 4 anpensi 1920 r.). M., rocH3llaT, 
1920, CTp. 387-389. -188

(78] 06 O'lepeat-tblX saaa<tax napTUUH0ZO CTp0UTeAbCTBa. [Pe-
30JIIOUHH, npHHS!TaSI Ha IX BcepOCCHÍICKOÍI KOH<pepeH
UHH PKTT(6)].-«J13secTHH UK PKTT(6)», [M.], 
1920, .N'2 24, 12 OKTH6pH, CTp. 2-5. noll 06IU. sarJI.: 
PesomonHH. - 328

(79] O6opona CoeeTCKou Poccuu. - «ITpaBJia», M., 1920, 
.N'2 245, 2 HOH6psi, CTp. J. - 436-437 

(80] O6opoH.a CoeeTcKou Poccuu. OnepaTHBHasi CBOllKa oT 2 Ho
si6psi. lO>KHb!H <ppOHT. - «npaBJia», M., I 920, .N'2 246, 
3 HOH6pH, CTp. I. - 436- 437 

(81] O6opoH.a CoeeTCKou Poccuu. - «TTpaBJia», M., 1920,
.N'2 247 , 4 HOH6psi, CTp. 1. - 436-437 

(82] O6pasoeanue Ceeepo-3anafJH.ozo npaauTell.bCTBa. O6'bHC· 
HeHHSI qJieHOB TToJIHTHqecKoro cosemaHHSI npH rnaBHO· 
KOMaHllYIOIUeM Cesepo-3anaJIHOro <ppOHTa B. D.. Ky3b· 
MHHa-Kapasaesa, A. B. KapTarnesa H M. H. Cyso
posa. feJibCHHrcpopc, 1919, 48 cTp. Ha o6JI. roll H3JI.: 
1920. -175 

(83] O6patu,eH.Ue B11.HK K, n0/1.bCK0My napoay. - «npaBJia»,
M., 1920, .N'2 25, 5 <f>espansi, cTp. 1. - 171-172, 

351-352

[84] OKrn6pbCK0e H.acTynAeH.ue H.a lleTpozpaa u npu<tUH.bt ne
yaa<tu noxooa. 3anHCKH 6enoro o<f>Huepa. feJibCHHr
<f>opc; 1920. 59 cTp. - 175 
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(85) OT CoeeTa HapoaH.btX KoMuccapoe PC<PCP npaeuTeAb
cTey llo11butU u no11bCK01tty H.apoay. 3asrnJieHHe. 
I 28 srna a pH 1920 r. I. - «fl paa.na», M., 1920, J\fo 20, 
30 HHBapH, CTp. l. flo.n o6m. 3arJI.: flepe.ll. Ba>KHhlM 
peweHHeM. -171 , 315, 351 

(86) OitepeaH.bte 3aaaitu napTUu. (Pe30JJIOUHH MocKoacKoro 
KOM. PKfl). - «flpaBL1a», M., 1920, N2 206, 17 ceH
TH6pH, CTp. 2, a OT.ZI.: flapTHHHaSJ >KH3Hh. -321, 326 

(871 ..:llapTUůH.bte /13eecTUR», [Cn6.J, 1906, N2 2, 20 MapTa,
CTp. 5-9, 9-11. -401 

[881 llepeeoa paauore11ezpa1t!Mbl Aopay Kep3DH.y 0T 17 -zo U/0/IR 
1920 z. - «l-faaecTHH BUI1K CoaeToa Pa6o„mx, Kpe
CThHHCKHX, Ka3a'lhHX H KpacHoapM. .llenyTaToB H 
MocK. Coaern Pa6otI. H KpacHoapM. .llenyTaToB», 
1920, N2 157 (1004), 18 HIO.'IH, CTp. I. no.u o6m. 3arn.: 
YJJhTHMaTyM AHf.llHH II Ham OTBeT. - 380, 381 

(891 llerpozpaa, 21 ceH.TR6pR (3 OKT.). flyrH cornaweHHH. -
«.lleno Hapo.na», flr., 1917, N2 160, 21 ceHrn6pH, 
CTp. l. - 453 

(90) llucbMO l/,eH.TpllAbH.. KoMUTeTa PKll. BceM napTHHHhIM 
opraHH3aUHHM, BCeM 'IJleHaM napTHH. - «1-faaeCTHH 
UK PKfl(6)», [M.J, 1920, N2 21, 4 ceHTH6pH, 
CTp. 1-3. -321, 324, 326 

(91 1 * / ll11exaH.oe, r. B.J EeAbtu Tep pop. - «11cKpa», [)KeHe
aa I. 1903, N2 48, 15 ceHrn6pH, cTp. I. - 47 

(921 - Gant npoTue KaH.Ta u11u t(yxoeH.oe 3aBeU{aH.ue z. EepH.
utTeuH.a. - «3apH», Stuttgart, 1901, N2 2-3, ,n.eKa6ph, 
CTp. 204-225. - 47

(931 llo110:J1CeH.ue o 8bt6opax 8 I'ocyaapcTBeH.H.YIO ayMy. - «Ilpa
BHTeJlhCTBeHHhlH BecTHHK», Cn6., 1905, N2 169, 6 ( 19) 
aarycra, crp. 2-4. - 49 

(941 llo110:J1CeH.ue o Pa6oite-KpecTbRH.CKou uH.cneKl,{UU. - «113-
aecTHH BUI1K CoaeToB Pa6otIHX, KpecThHHCKHX, Ka-
3a'lhHX H KpacHoapM. ,Uenyraroa H MocK. Coaera Pa-
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6otJ. H KpacttoapM . .D.enyTaToB», 1920, N2 28 (875), 
8 cj:>eapaJrn, cTp. 3. Ilo.n. o6m. aarn.: IlocrnHOBJieHirn 
H peaomouHH BcepoccHHCKoro UeHTpaJibHOro HcnoJI
HHTeJibH0ro KoMHTeTa 7-ro C03bJBa, npHHS!Tbie Ha 1-ťi 
ceccHH (2-7 cj:>eapaJISI 1920 r.).-63 

(
95

] «flo.n.sip1-ta1t 3Be3aa», Cn6. - 419

1905, N2 3, 30 ,D.eKa6pSI, CTp. 223-228. - 405 

1906, N2 10, 18 cj:>eapaJISI, cTp. 715-724. -405 

(96] flocTanoe.n.exue Bcepoccuúc,cozo ll,e1-tTpa.n.b1-to20 Hcno.n.xu
TeA.bH.020 KoMuTeTa fo Mepax K ycu.n.exwo aesiTeA.b
H.OCTu H apoiJxo20 KOMuccapuarn npoceew,exusi]. -
«HaaecTHSI BUHK CoaeToB Pa6otJHX, KpecTbSIHCKHX, 
Kaaa'IbHX H KpacHoapM . .D.enyTaTOB H MocK. CoaeTa 
Pa6otJ. H KpacHoapM. .D.enyTaTOB», 1920, N2 226 
(1073), 10 OKTS16pS1, CTp. 2, B 0T,D..: .D.eHCTBHSI H pac

nopm!<eHHSI npaBHTeJibCTBa. - 427 

(
97

] «flpaeiJa», Ilr., 1917, N2 35, l MaSI (18 anpeJIH),cTp.3.-
45 

- 1917, 1'f2 46, 15 (2) MaSI, CTp. 3.-45

- M., 1920, N2 20, 30 SIHBapSI, CTp. l. -171, 315, 351

1920, N2 25, 5 cj:>eapaJISI, CTp. l. -171, 351

1920, N2 114, 28 MaSI, CTp. l. - 159, 161

1920, 1'f2 157, 18 HIOJISI, CTp. l. - 353, 380

1920, N2 180, 15 aarycTa, cTp. 2. - 357, 386

1920, N2 202, 12 ceHTS16pS1, CTp. 2. - 311

1920, .N'2 206, 17 ceHTS16pS1, CTp. 2.-321, 326

1920, .N'2 211, 23 ceHTS16pS1, CTp. l.-354, 361-362

1920, .N'2 213, 25 CeHTS!l'.Spsr, CTp. 1. - 443
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«llpaaiJa», M., 1920, N2 216, 29 ceHT.!16p.!1, CTp. l. - 320 

- 1920, N!! 218, l OKT.!16p.!1, CTp. 2. - 354

- 1920, N!! 232, 17 OKT.!16p.!1, CTp. 2; N!! 233, 19 OKT.!16p.!1,
CTp. 2. - 375, 376-377, 378, 382, 388

1920, N!! 241, 28 OKT.!16p.!1, CTp. l. - 424

1920, N!! 245, 2 H0.!16p.!1, CTp. l. - 437-438

1920, N2 246, 3 H0.!16p.!1, CTp. 1.- 437-438

1920, N!! 247, 4 H0.!16p.!1, CTp. l. - 437-438

[
98

] «llpaaure1tbcrae11.1-t1,tu Becr11.u1e», Cn6., 1905, N2 169, 
6 (19) aarycTa, cTp. 1-4. - 49

[99
] llpeiJnoAazaaweecR. Mup11.oe npeiJAO'JICeH.ue A11.raH.Tbt sceM

qJGKTU<teCKUM npaBUTeA.bCTBaM Poccuu. - «113BeCTH.!I 
BUI1K CoseTOB Pa6orrnx, KpecTb.!IHCKHX, Kaaa'lbHX 
H KpacHoapM. LI.enyTaTOB H MocK. CoseTa Pa6oq. 
H KpacHoapM. LI.enyTaTOB», 1919,N2 llO (662),23 Ma.!I, 
CTp. 1. - 153, 173-174, 377 

['001 llpuMepH.btu H.aKa3. CocTasneHHbIH Ha ocHoaaHHH 242 Ha
Kaaos, ,ll0CTaBJieHHblX c MeCT .llenyTaTaMH Ha 1-H Bce
pOCCHHCKHH coea.n CoseToB KpecTb.!IHCKHX .nenyTaT0B 
B TTeTporpa.ne B 1917 ro.ny. - «11aaecTH.!I BcepoccHH
cKoro CoseTa KpeCTb.!IHCKHX LI.enyTaToB», TTr., 1917, 
N2 88, 19 asrycTa, cTp. 3-4. - 80, 88 

[ 1° 1 1 • llpozpaMMa PoccuucKou KoMMy11.ucru'lec1eou napruu 
(6011&weeuKoe). TTp1rnsna 8-M Coe3.llOM napnm 18-23 
Maprn 1919 r. M. - TTr., «KoMMYHHCT», 1919. 24 CTp. 
(PKTT(6)). - 427, 469 

['021 llpo2paMMa Poccuúc,wú COtf.-OeM. pa6o'leú napruu, npu
H.R.TaR. 11.a BropoM c1,e3iJe napruu. - B KH.: BTopoH 
oqepe.nHoH coea.n Poce. cou.-.neM. pa6oqeH napTHH. 
TToJIHbIH TeKcT npoTOKonos. 113.n. UK. Geněve, THn. 
napTHH, (1904), CTp. 1-6. (PCLI.PTT). - 284, 399 
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['03] flpoelCT 60AbUJ.e8UCTCKOÚ pe30AIOU,UU o epe1rte1t1tOM npaeu
TeAbCTBe U MeCTH.bLX opza1tax peBOAIOU,UOH,H,OÚ 8Aa
CTU. - B KH.: [JleHHH, B. H.] ,lloKJia,n 06 O6oe,nHHH
TeJibH0M coea.ne PC.llPTT. TTHCbMO K neTep6yprcKHM 
pa6otJHM. M. - Cn6., THn. «.lleno», 1906, cTp. 92-93, 
B oT.n.: TTpHJIO)KeHHSI. TTepe.u. aarn. KH. aBT.: H. Jle
HHH. -402 

[ 104] flpoeKT 1rte1tbUJ.e8UCTCKOÚ pe30AIOU,UU O epe1rte1t1tOM npaeu
TeAbCTBe u peBOAIOU,UOH,H,OM, ca1rtoynpaeAe1tuu. - TaM 
)Ke, CTp. 91-92, B oT.u..: TTpHJIO)KeHHSI. TTepe.n aarn. 
KH. aBT.: H. JleHHH. -402 

[ 105] n pOeK,T pe30AIOU,UÚ K npeiJCTOR.W,eMy c-r,e3iJy, 8btpa60Ta1t
H,bLÚ zpynnoú «MeH.bUJ.e8UK08» C y<taCTUeM peiJaKTOpoe 
«HcKpbt». - «TTaprnÍIHbie l13BeCTHSI», [Cn6.], 1906, 
N2 2, 20 MapTa, CTp. 9-11. -401 

[ 106] «flpoceew,e1tue», Cn6. -400

- 1914, N2 4, CTp. 97-99. - 48

[ 107] * Pe30AIOU,Uu u ycrae Ko1rt1rty1tucru<tecK.ozo H1trep1tau,uo-
1taAa, npu1tR.Tbte BropbtM ,co11,zpeccoM Ko1rt1rty1tucru<te
cKozo H1trep1tau,uo1taAa (19-zo UIOAR. - 7-zo aezycra 
1920 z.). TTr., H3.ll.-B0 I(0MMYHHCTH'I. HHTepHau.HoHaJia, 
(1920 l. 127 CTp. - 282, 298, 299, 300, 301, 459, 475 

Pe30AIOU,UR. Eaparo1to, 3a1t1tapu1tu u op. - CM. ťo. d. g.
Baratono. 

[ 108] Pe30AIOU,UR. {III c-r,esiJa PCP.P fl J o epe1rte1t1to1rt peeo
A10u,uo1t1tOM npa8UTeAbCT8e. - B KH.: H3BemeHHe 
o III coe3.u.e PoccHÍICKOH cou.HaJI-.U.eMoKpaTH'-!ecKoÍI
pa6otJeH napTHH. C npHJI0)K. ycTaBa napTHH H rJiaB
HeHIJJHX pe30JIJOU.HH, npHHSITbIX III c'be3.U.0M. Ha.u..
UK PC,llPTT. )KeHeBa, Koon. THn., 1905, CTp. 10.
(PC.llPTT). no.u. o6m. 3arJI.: f JiaBHeHIJJHe pe30JII0-
U.HH. -404

[ 109] Pe30AIOU,UJl 06 OCH,081tbLX 3aiJa<tax KoMMyH.UCTU'leCKOZO
H1trep1tau,uo1taAa. - B KH.: 2-ofl K0Hrpecc I(oMMYHH
CTH'-!ecKoro HHTepHau.HoHaJia. CTeHorp. 0T'!eT. TTr., 
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H3,ll·BO KoMMYHHCTHlf. HaTepaau.Hoaana, 1921, 
CTp. 542-559. - 300, 452 

[' 1°) Pe30AIOl{UR no H.lll{UOH.llAbH.OM.Y U KOAOH.UllAbH.OMy aonpo
caM.. - TaM :iKe, cTp. 596-602. - 277 

Pe30AIOl{UR Teppalf.UH.U, P,�eH.H.apu u iJp. - CM. ťo. d. g. 
Terracini. 

(111) [Poú, M. H.J Te3UCbL TOB. PoR [no H.aquoH.aAbH.oM.y u ,co
AOH.UaAbH.OM.y aonpocaM.J. - «BecTHHK 2-ro I<oarpecca 
KoMMYHHCTHl!ecKoro HHTepaau.HoHaJia», M., 1920, 
N2 6, 7 aarycTa, cTp. 2; N2 7, 8 aarycTa, cTp. 2. - 277, 
278, 281 

(1 12) C6opH.UIC cetepeTH.bLX iJoKyM.eH.TOB U3 apxuaa 6bLBUte20 MU·
H.ucrepcraa uH.ocrpaH.H.bLX iJeA. N2N2 1-7. J,fa.n. Hap. 
KOM. no HHOCTp. ,lleJiaM. flr., THn. KoM. no HHOCTp . 
.nenaM, .neKa6pb 1917 - qieapanb 1918. 7 KH. -53

(1 13) <fCeaepH.btú I'oAoc», Cn6. - 418

( 114] f Ce2p10 J. PaiJuoreAeepaM.M.a ,coppecnoH.iJeH.Ta IIOH.OOH.CKoa
2a3eTbl <fP,eúAU HblOC» H.a UM.R TOB. JleH.UH.a. - «flpaB
.na», M., 1920, J,,fo 202, 12 cearn6pst, cTp. 2. flo.n o6m. 
3arn.: CoaeTcKast PoccHst H 6yp:iKya3Hoe o6mecTBeH
Hoe MHeHHe. - 311

[115] Coaell{aH.ue npeiJceiJaTeAeú ye30HbLX, BOAOťÍ'HbLX u ceAb·
CICUX H cnOAH.UTeAbH.bLX ICOM.UTeTOB MocKOBCICOÚ 2y6. 
coaM.eCTH.o c nAeH.yM.oM. MocK0Bcteo20 CoaeTa. 3ace
.naaHe 15 oKrn6pst 1920 ro.na. - «CTeHorpaq>HlfeCKHe 
OT'leTbl MoCKOBCKOro CoBeTa pa60l!HX H KpacHoap
MeHCKHX .nenyTaTOB», M., 1920, N11 13, CTp. 221-
235. - 392, 395

(1 16) CoeiJuH.eH.H.bte lliTaTbt u CoaeTcKaR PoccuR. - «J,faaecTHst
BUHK CoaeTOB Pa60l!HX, KpeCTbstHCKHX, Ka3aqbHX H 
KpacaoapM. .lI.enyTaToB H MocK. CoBeTa Pa6olf. H 
KpacaoapM . .lI.enyTaTOB», 1920, N2 198 (1045), 8 ceH
Tst6pst, CTp. 2. - 377 

(1 17) <fCoqua.11-P,eM.oKpau, )KeHeaa, 1916, M 54-55, 10 HIOHst,
CTp. l. -88 
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[ 118] CTpyee, n. B. Jl,ea aa6acTOBO'lHbtX ICOMUTeTa. - «nomtp
H3SI 3ae3JJ.a», Cn6., 1905, N2 3, 30 JJ.eKa6pst, crp. 223-
228. - 405
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JMENNÝ REJSTŘÍK 
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Arbeiter-Zeitung; poslanec parlamentu za Vídeň. - 44

AVANf.Sov V. A. (1884-1930) - sovětský státník. Byl členem SDDSR 
od roku 1903, aktivně se účastnil první revoluce v Rusku 
1905-190 7. V letech 190 7 -1913 žil ve Švýcarsku a zastával funk
ci tajemníka Sjednocené skupiny SD DSR. V roce 1914 se vrátil do 
Ruska a přiklonil se k bolševikům. Po únorové revoluci 191 7 se stal 
členem bolševické frakce moskevského sovětu a členem jeho před
sednictva. V říjnu 191 7 byl členem petrohradského vojenského re
volučního výboru, v letech 191 7 -1919 tajemníkem a členem před
sednictva Celoruského ústředního výkonného výboru. V letecli 
1920-1924 působil jako člen kolegia Celoruské mimořádné komi
se pro.boj s kontrarevolucí a sabotážemi, náměstek lidového komi
saře dělnicko-rolnické inspekce a poté náměstek lidového komisaře 
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zahraničního obchodu. V letech 1922-1927 byl členem Ústřední
ho výkonného výboru SSSR a od roku 1925 zároveň členem před
sednictva Nejvyšší národohospodářské rady. - 423, 425

AVRAMOV P. F. (asi 1875-1906) - kozácký důstojník. Vynikl krutostí 
při potlačení rolnického povstání carskými vojsky v Tambovské gu
bernii roku 1905. Byl zabit bojovým oddílem eserů. - 412-414

AxELROD P. B. (1850-1928) - jeden z vůdců menševismu; v 70. le
tech patřil k narodnikům, po rozkolu ve skupině Zemlja i volja se 
přiklonil ke skupině Čornyj pereděl; v roce 1883 se podílel na vy
tvoření skupiny Osvobození práce. Od roku 1900 pracoval v redak
ci listu Jiskra a časopisu Zarja. Po II. sjezdu SDDSR se stal 
aktivním menševikem. V letech reakce a nového revolučního roz
machu patřil k vůdcům likvidátorů, byl členem redakce listu menše
viků-likvidátorů Golos social-demokrata; v roce 1912 byl členem 
protistranického srpnového bloku. Za první světové války zastával 
centristické stanovisko. Po únorové revoluci 191 7 se stal členem vý
konného výboru petrohradského sovětu, podporoval prozatímní 
vládu. Říjnovou revoluci odmítal a v emigraci vyzýval k ozbrojené 
intervenci proti Sovětskému Rusku. - 87

BABUšKIN I. V. (187 3-1906) - dělník, později profesionální revoluci
onář, bolševik. V revolučním hnutí začal pracovat v roce 1893. Od 
počátku byl aktivním členem petrohradského Svazu boje za osvobo
zení dělnické třídy. Patřil k blízkým spolupracovníkům Lenina. Po
dílel se na založení leninské Jiskry, byl jedním z jejích prvních 
důvěrníků a dopisovatelem. Několikrát byl zatčen, vězněn a poslán 
do vyhnanství. Účastnil se revoluce v letech 1905-1907. Při pře
vážení zbraní byl zajat trestním oddílem a bez soudního procesu 
zastřelen. - 70 

BACCI Giovanni (185 7 -1928) - italský socialista, zpočátku buržoaziií 
radikál. V roce 1903 vstoupil do Italské socialistické strany a stal se 
členem jejího ústředního výboru. Byl jedním z vůdců ústředního 
orgánu strany, listu Avanti! a pracoval též jako poslanec v parla
mentě. V fetech 1919-1922 zaujímal centristické pozice a obhajo
val zachování »jednoty« s reformisty. V roce 1921 podepsal jmé
nem strany »pakt o smíření« mezi socialisty a fašisty. - 444, 446,

450, 454 

BARATONO A. (18 7 5-194 7) - italský socialista, filozof, profesor že
nevské univerzity. V letech 1919-1922 byl členem Italské socialis-
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tické strany a zastával centristické a reformistické názory. V roce 
1921 byl zvolen do parlamentu. - 444, 446, 450, 454

BAUER Otto (1882-1938) - jeden z vůdců rakouské sociální demo
kracie a II. internacionály, ideolog austromarxismu. Bauer byl jed
ním z autorů buržoazně nacionalistické teorie kulturně národnostní 
autonomie. Říjnovou revoluci neschvaloval. V letech 1918-1919 
byl ministrem zahraničních věcí Rakouské republiky. V letech 
19 I 9, 1927 a 1934 se aktivně podílel na potlačování revolučních 
akcí rakouské dělnické třídy. Jeho protikomunistické projevy nemě
ly daleko k fašismu, podporoval pangermánskou propagandu. 
- 36, 44, 51, 87, 93, 119, 265-266, 307, 486

BEBEL August (1840-1913) - významný představitel německé sociál
ní demokracie a mezinárodního dělnického hnutí; povoláním sou
stružník. Do politického života vstoupil v první polovině 60. let, byl 
členem I. internacionály. V roce 1869 založil společně s W. Lieb
knechtem Sociálně demokratickou dělnickou stranu Německa (eise
našských). Byl několikrát zvolen poslancem Říšského sněmu. V 90. 
letech a po roce 1900 vystupoval proti reformismu a revizionismu 
v německé sociální demokracii. V posledních letech své činnosti se 
dopustil řady chyb centristického charakteru (nedostatečný boj pro
ti oportunistům, přecenění významu parlamentních forem boje aj.). 
- 48

B�LEŇKIJ A. :J. (1883-1941) - člen SDDSR od roku 1902, bolševik. 
Od roku 1904 žil v emigraci ve Francii. Po únorové revoluci 191 7 
se vrátil do Ruska. Byl ředitelem tiskárny ústředního výboru 
SDDSR(b) v Petrohradě, posléze pracoval v orgánech Celoruské 
mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí a sabotážemi a po její 
reorganizaci v Jednotné státní politické sprave; v letech 
1919-1924 byl velitelem osobní stráže V. I. Lenina. V následují
cích letech plnil různé operativní a hospodářské úkoly v lidovém 
komisariátu vnitra SSSR. - 184

B�LJAJEV - rolník. -392, 395

BELLONE Virgilio - italský socialista.Jako člen ústředního výboru Ital
ské socialistické strany, v letech 1919-1921, vystupoval proti re
formistům. - 444

BERNSTEIN Eduard (1850-1932) - vůdce krajně oportunistického kří
dla německé sociální demokracie a II. internacionály, teoretik revi-
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zionismu a reformismu. V letech 1881-1889 redigoval ilegální or
gán Sociálně demokratické strany Německa Der Sozialdemokrat. 
V letech 1896-1898 uveřejnil v časopisu Die Neue Zeit sérii člán
ků Problémy socialismu, jež později vydal knižně pod názvem Vo
raussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemo
kratie [Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie) (1899; 
česky 1902). V této knize revidoval všechny základní teze marxistic
ké filozofie, ekonomie a vědeckého socialismu. Za jediný úkol děl
nického hnutí považoval boj za reformy, které by »zlepšily« hos
podářské postavení dělníků za kapitalismu; razil oportunistic
ké heslo Hnutí je vším, konečný cíl není ničím. Za první světové 
války zaujímal sociálšovinistické stanovisko. V následujících le
tech Bernstein vyzýval k podpoře politiky imperialistické buržo
azie, vystupoval proti Říjnové revoluci a sovětskému státu. - 48,

285, 399 

B. K. - viz Kun Béla 

BLANK R. M. (nar. 1866) - publicista, povoláním chemik. Spolupraco
val s redakcí časopisu Osvobožděnije, orgánu ruské liberální buržo
azie. Později se stal redaktorem listu Naša žizň. Přispíval do levico
vě orientpvaného konstitučně demokratického listu Tovarišč. V le
tech 1909-1912 patřil k nejbližším spolupracovníkům redakce ča
sopisu kadetů, lidových socialistů a menševiků-likvidátorů Zaprosy 
Žízni. V. I. Lenin ho charakterizoval jako typického představitele 
konstitučně demokratické politiky a v řadě článků odhalil kontrare
voluční podstatu jeho názorů. - 406-412, 415-420

BoRDIGA Amadeo (1889-1970) - italský politik. Od roku 1910 byl 
členem Italské socialistické strany, v níž od roku 1912 vedl proud 
blízký anarchismu. Od roku 1919 propagoval bojkot buržoazních 
parlamentů, stál v čele frakce takzvaných komunistů-stoupenců boj
kotu. Byl delegátem II. kongresu Kominterny. V roce 1921 stál 
u zrodu Komunistické strany Itálie (dnes Italská komunistická stra
na) a do roku 1926 pracoval v jejích vedoucích orgánech. Prováděl
politiku levého setkářství a stavěl se proti taktice Kominterny za vy
tvoření jednotné protifašistické fronty. Později obhajoval trockis
mus a uchyloval se k frakčnímu boji proti linii komunistické strany.
Za to byl v roce 1930 ze strany vyloučen. V roce 1944 založil troc
kistickou stranu takzvaných komunistů-internacionalistů. - 81,

131, 291-292, 294 

BRAUN M. I. - viz BRONSKI M. G. 
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BRENTANO Lujo (1844-1931) - německý buržoazní ekonom, od roku 
1896 profesor politické ekonomie na mnichovské univerzitě, kated
rový socialista. Odmítal třídní boj a hlásal, že vyřešit sociální roz
pory v kapitalistické společnosti a sladit zájmy dělníků a kapitalistů 
mohou reformistické odbory a tovární zákonodárství. V agrární 
otázce byl zastáncem teorie stability drobného rolnického hospo
dářství a »zákona klesající úrodnosti půdy«. V posledních letech ži
vota nepokrytě hájil zájmy imperialismu. - 415

BRONSKI M. G. (Braun M. I.) (1882-1941) - polský sociální demo
krat, později bolševik. Od roku 1902 byl členem Sociální demokra
cie Království polského a Litvy. Stranicky pracoval v Polsku a ve 
Švýcarsku. Za první světové války byl internacionalista. Zastupoval 
polskou sociální demokracii na kientalské konferenci, patřil k zim
merwaldské levici, podílel se na činnosti švýcarských sociálních de
mokratů. Od června 191 7 pracoval v Petrohradě jako agitátor 
a propagandista petrohradského výboru SDDSR(b). Po Říjnové re
voluci se stal zástupcem lidového komisaře obchodu a průmyslu. 
V roce 1918 se připojil k »levým komunistům«. Od roku 1921 byl 
zplnomocněným diplomatickým zástupcem v Rakousku, od roku 
1924 členem kolegia lidového komisariátu financí a lidového komi
sariátu zahraničního obchodu. Později se věnoval pedagogické a vě
decké činnosti. - 256-257, 484

BuBNOV A. S. (1883-1940) - významný stranický a státní činitel, 
člen SDDSR od roku 1903. Stranicky pracoval v lvanovu-Vozně
sensku, Moskvě, Petrohradě a dalších městech. Na VI. (pražské) 
konferenci v roce 1912 byl zvolen kandidátem ústředního výboru 
SDDSR; působil v Pravdě. Po únorové revoluci 1917 se stal členem 
moskevského oblastního byra SDDSR(b), petrohradského výboru 
a ústředního výboru strany. Aktivně se účastnil přípravy Říjnové 
revoluce, v jejím průběhu působil jako člen petrohradského vojen
ského revolučního výboru a vojenského revolučního ústředí pro ří
zení povstání, které ustavil ústřední výbor strany. Od roku 1918

zastával různé funkce ve straně, sovětských orgánech a armádě. Pa
třil ke skupině »levých komunistů«. Byl členem ukrajinské sovětské 
vlády a ústředního výboru Komunistické strany Ukrajiny (bolševi
ků), členem vojenských revolučních rad Ukrajinského frontu a seve
rokavkazského vojenského okruhu. V letech 1920-1921 se přiklo
nil k oportunistické skupině »demokratického centralismu«. V le
tech 1922-1923 vedl oddělení propagandy a agitace ÚV KSR(b). 
V roce 1923 podepsal trockistické prohlášení čtyřiceti šesti, později 
proti trockismu bojoval. V roce 1924 byl náčelníkem politické sprá-
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vy Rudé armády a členem Revoluční vojenské rady SSSR, v roce 
1925 tajemníkem ÚV KSR(b). V letech 1929-1937 zastával funkci 
lidového komisaře školství a osvěty RSFSR. Několikrát byl zvolen 
kandidátem nebo členem ústředního výboru strany. - 320

BucHARIN N. I. (1888-1938) - významný státní a stranický činitel, 
člen SDDSR od roku 1906; působil jako propagandista v různých 
moskevských obvodech. V roce 1911 uprchl do zahraničí. V roce 
1915 přispíval do časopisu Kommunist; zastával nesprávné stano
visko v otázkách státu, diktatury proletariátu, práva národů na se
beurčení apod. Po Říjnové revoluci byl členem ústředního výboru, 
v letech- 19 I 9-1929 jeho kandidátem a poté členem politického 
byra ÚV, redaktorem Pravdy, členem exekutivy Komunistické in
ternacionály. V roce I 9 I 8 při diskusi o brestlitevském míru stál 
v čele skupiny »levých komunistů«, v době-diskusí o odborech v le
tech I 920-1921 zastával zpočátku stanovisko, které V. I. Lenin 
označil za frakční. V některých otázkách politiky strany a socialistic
ké výstavby zaujímal mylná teoretická stanoviska. V roce 1929 byl 
vyloučen z politického byra ÚV a z předsednictva exekutivy Komu
nistické internacionály. V roce 1937 ho plenární zasedání ÚV 
VKS(b) (25. února-S. března) vyloučilo ze strany. Byl podroben 
represím. V roce 1938 byl odsouzen, v roce 1988 rehabilitován. 
- 50, 370, 424, 427, 483

BuLLIIT William (1891-1967) - americký novinář a diplomat, jeden 
z aktivních šiřitelů protisovětské politiky USA. V letech 
1918-1919 se zúčastnil jako atašé americké delegace jednání mí
rové konference v Paříži. V roce 1919 byl poslán do Sovětského 
Ruska se zvláštní misí. Poté politické činnosti zanechal. V roce 
1933 se do diplomatických služeb vrátil. V letech 1933-1936 byl 
prvním velvyslancem USA v SSSR. V letech 1936-1941 byl velvy
slancem ve Francii. Po druhé světové válce vystupoval jako aktivní 
stoupenec »studené války«. - 153, 166, 173

BuLYGIN A. G. (1851-19 I 9) - ministr vnitra carské vlády, velkostat
kář. V únoru 1905 jej car pověřil přípravou návrhu zákona o svolá
ní poradní Státní dumy, jímž mělo být oslabeno vzmáhající se revo
luční hnutí v Rusku. Duma však svolána nebyla, smetla ji revoluce. 
Po vydání Manifestu ze 17. října 1905 byl Bulygin penzionován; 
formálně zůstal členem Státní rady, ve skutečnosti však z politické
ho života odešel. - 408

CAMPHAUSEN Ludolf(l803-1890) - pruský politik, porýnský bankéř 
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a obchodník, jeden z vůdců porýnské liberální buržoazie. Od 29. 
března 1848 stál v čele pruské buržoazně liberální vlády, která po
dle Marxe »jako služka velké buržoazie se musela vynasnažit, aby 
připravila revoluci o její demokratické plody, v boji s demokracií se 
musela spojit s aristokratickou stranou a stát se nástrojem jejích 
kontrarevolučních choutek«. Svou zrádcovskou politikou vůči děl
nické třídě posílila Camphausenova vláda v krátké době pruskou 
reakci, jež ze sebe neprodleně shodila »liberálně měšťácký háv« 
a »svého protektora hodila přes palubu« (K. Marx-B. Engels, Spi
sy 5, Praha 1959, s. 116-117). Dne 20. června 1848 Camphausen 
podal demisi. Po roce 1849 byl členem prviiího pruského parla
mentu, erfurtského parlamentu (1850) a později Říšského sněmu. 
V 60. letech politické činnosti zanechal. - 404

CAsuccr - italský socialista. V letech 1919-1921 byl členem ústřed
ního výboru Italské socialistické strany. Bojoval proti reformistům. 
- 444

CLEMENCEAU Georges Benjamin (1841-1929) - francouzský politik 
a státník, dlouholetý vůdce radikální strany. V roce 1876 byl zvolen 
členem poslanecké sněmovny. V roce 1902 byl zvolen do senátu 
a v letech 1906-1909 stál v čele francouzské vlády. Hájil zájmy 
velkokapitálu a prováděl politiku krutých represálií vůči dělnické 
třídě. Těsně·před první světovou válkou se s radikální stranou.roze
šel. Za války vystupoval jako šovinista. V listopadu 191 7 se stal 
znovu ministerským předsedou a nastolil vojenskou diktaturu. Byl 
jedním z inspirátorů a organizátorů ozbrojené intervence proti So
větskému Rusku. Na pařížské mírové konferenci v roce 1919 hájil 
zájmy francouzských imperialistů. V roce 1920 byl poražen v prezi
dentských volbách a politické činnosti zanechal. - 259, 262

CLYNES John Robert (1869-1949) - anglický politik, jeden z vůdců 
Labouristické strany. V 90. letech vynikl jako tradeunionistický 
předák. Od roku 1893 byl členem Nezávislé labouristické strany. 
V letech 1906-1931 a 1935-1945 byl poslancem parlamentu. Za 
první světové války obhajoval sociálšovinismus. V roce 1918 byl 
ministrem zásobování. V labouristických MacDonaldových vládách 
zastával funkci strážce pečeti (1924) a mm,stra vnitra 
(1929-1931). Podílel se na protidělnické politice. - 95, 97

CRISPIEN Arthur (18 7 5-1946) - jeden z vůdců německé sociální de
mokracie, publicista. V letech 1917-1922 vedl pravé křídlo Nezá
vislé sociálně demokratické strany Německa.Jako člen delegace této 

613 



strany se v roce 1920 účastnil II. kongresu Komunistické interna
cionály. Po návratu do Německa vystoupil proti připojení ke Ko
minterně. V roce 1922 přešel zpět do Sociálně demokratické strany 
Německa a stal se členem jejího ÚV. Po nástupu fašismu v Němec
ku emigroval do Švýcarska. - 48, 90, 127-129, 284-290, 311,

329-331, 420

CuRZON George Nathaniel (1859-1925) - britský reakční státník 
a diplomat, lord, jeden z vůdců konzervativců, představitel nejagre
sívnějších kruhů britského imperialismu. Jako vicekrál Indie (v le
tech 1898-1905) tvrdě potlačoval národně osvobozenecké hnutí. 
V letech 1915-1918 zastával řadu funkcí ve státním aparátě 
a v parlamentě. V letech 1919-1924 byl ministrem zahraničních 
věcí Velké Británie. Patřil k organizátorům protisovětské interven
ce. V červenci 1920, za polsko-sovětské války, se obrátil na sovět
skou vládu s požadavkem, aby Rudá armáda zastavila svůj postup 
na linii doporučené Nejvyšší radou Dohody v prosinci 1919 jako 
východní hranice Polska (Curzonova linie). V květnu 1923 zaslal 
sovětské vládě ultimátum (Curzonovo ultimátum),jež bylo pokusem 
obnovit politiku protisovětské intervence. SSSR jeho ultimátum od
mítl. V červnu 1923 bylo odvoláno. - 380

ČERNOV V. M. (1876-1952) - jeden z vůdců a teoretiků eserské stra
ny. Po únorové revoluci 1917 byl ministrem zemědělství v proza
tímní vládě. Použil krutých represálií proti rolníkům, kteří se zmoc
nili statkářské půdy. Po Říjnové revoluci organizoval eserské 
vzpoury proti sovětské vládě. V roce 1920 emigroval a šířil protiso
větskou propag'andu. - 88, 290, 453, 456, 458 

ČERNYšEVSKIJ N. G. (1828-1889) - významný ruský revoluční demo
krat, vědec, utopický socialista, spisovatel, literární kritik, vedoucí 
osobnost revolučně demokratického hnutí 60. let v Rusku. V roce 
1862 jej carská vláda zatkla a uvěznila v Petropavlovské pevnosti, 
kde strávil asi dva roky; poté byl odsouzen k sedmi letům nucených 
prací a k doživotnímu vyhnanství na Sibiři. Teprve na sklonku ži
vota byl z vyhnanství propuštěn. Až do své smrti zůstal oddaným 
bojóvníkem proti sociální nerovnosti a proti všem projevům politic
kého i hospodářského útlaku. 

Černyševskij má obrovskou zásluhu o rozvoj ruské materialistic
ké filozofie. Ostře kritizoval různé ideologické teorie a snažil se ma
terialisticky přepracovat Hegelovu dialektiku. Své filozofické názory 
aplikoval v oblasti politické ekonomie, estetiky, umělecké kritiky 
a historie. 
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Černyševskij napsal celou řadu prací z filozofie, politické ekono
mie, historie, etiky a estetiky. Jeho román Čto dělať? [Co dělat?) 
(1863; česky 1975) vychoval nejedno pokolení revolucionářů v Rus
ku i za hranicemi. - 8 7 

ČICERIN G. V. (1872-1936) - sovětský státník a diplomat, člen 
SDDSR od roku 1905. V letech 1905-1917 žil v emigraci. V roce 
1918 vstoupil do KSR(b). V letech 1918-1930 byl lidovým komi
sařem zahraničních věcí, vedl sovětské delegace na mezinárodních 
konferencích v Janově a Lausanne. Sehrál významnou úlohu při bu
dování sovětské diplomatické služby a utváření zahraniční politiky 
SSSR. Na XIV. (1925) a XV. (1927) sjezdu VKS(b) byl zvolen čle
nem jejího ÚV. - 157

DAN F. I. (vl. jm. Gurv.ič) (1871-1947) - jeden z menševických vůd
ců. V letech reakce a nového revolučního rozmachu vedl v zahrani
čí skupinu likvidátorů a redigoval list Golos social-demokrata. Za 
první světové války vystupoval jako sociálšovinista. Po únorové re
voluci 191 7 byl členem výkonného výboru petrohradského sovětu 
a členem předsednictva ústředního výkonného výboru prvního vo
lebního období. Podporoval prozatímní vládu. Po Říjnové revoluci 
bojoval proti sovětské vládě. Začátkem roku 1922 byl vypovězen do 
zahraničí jako nepřítel sovětského státu. - 317

D'ARAGONA Lodovico (1876-1961) - italský politik, jeden z vůdců 
pravicových socialistů a reformistického křídla v italském odboro
vém hnutí. V letech 1918-1925 vykonával funkci generálního ta
jemníka Italské všeobecné konfederace práce (CGIL). V letech revo
lučního rozmachu 1919-1920 prováděl kompromisnickou politi
ku. V letech 1919-1924 byl poslancem v parlamentě. V roce 1921

podporoval uzavření »paktu o smíření« mezi socialisty a fašisty. Po 
nástupu fašismu v Itálii v roce 1922 konfederaci spolu s dalšími re
formistickými vůdci rozpustil a v roce 1927 podepsal deklaraci 
o spolupráci s fašisty. Po druhé světové válce byl jedním z organizá
torů rozkolu v Italské socialistické straně a patřil k zakladatelům
strany pravicových socialistů Socialistické strany pracujících (194 7).
Později (1949-1951) v ní zastával funkci generálního tajemníka.
V letech 1946-1951 pracoval v různých ministerstvech a v reak
čních vládách premiéra De Gasperiho. - 331

Ih LEON Daniel (1852-1914) - představitel dělnického hnutí 
USA, od 90. let vůdce a ideolog Socialistické dělnické strany, pu
blicista. Bojoval proti reakčním oportunistickým předákům odbo-
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rového hnutí v USA, o nichž se vyjadřoval jako o »dělnických 
přisluhovačích třídy kapitalistů«. Ačkoli se podstatně zasloužil 
o rozvoj dělnického hnutí, dopouštěl se zároveň sektářských chyb
a zastával anarchosyndikalistické názory. V -roce 1895 založil
a vedl Socialistický spolek kvalifikovaných a nekvalifikovaných
dělníků. V roce 1905 se podílel na založení odborového sdružení
Průmysloví dělníci světa, které organizovalo řadu úspěšných stá
vek. - 68

DÉNIKIN A. I. (1872-194 7) - carský generál; v období cizí vojenské 
intervence a občanské války jeden z vůdců bělogvardějského hnutí. 
Po smrti generála Kornilova se stal vrchním velitelem protisovět
ských ozbrojených sil na jihu Ruska. Po porážce jeho armády sovět
skými vojsky emigroval. - 53, 61-62, 77, 145-146, 152, 160, 

166, 173-174, 177,180,310,318,320,323,346, 355-356, 358, 

360-363, 371, 377, 379, 391, 395 

DESLINIÉRES Lucien (185 7 -193 7) - francouzský socialista, ekonom 
a publicista. Zpočátku se přikláněl k buržoazním republikánům 
a vystupoval proti socialistům. Postupně se však sblížil s guesdovci 
a v roce 1892 vstoupil do Franc_ouzské dělnické strany. V roce 1905

se stal členem Francouzské socialistické strany. Aktivně přispíval do 
socialistického tisku, byl autorem řady prací z teorie socialismu. Za 
první světové války zastával sociálšovinistické názory. V roce 191 7

přijel do Ruska, kde po Říjnové revoluci zůstal, a zastával různé 
funkce v orgánech sovětské moci, zejména v ukrajinském lidovém 
komisariátu zemědělství. V roce 1920 se zapojil do práce exekutivy 
Kominterny. V polovině 20. let se vrátil do Francie a ·zaujal proti
marxistické stanovisko. - 483 

DIETZGEN Josef (1828-1888) - sociální demokrat, filozof, který samo
statně dospěl k dialektickému materialismu, povoláním koželuh. 
Účastnil se revoluce 1848-1849 a po její porážce z Německa emi
groval. Dvacet let pracoval v různých podnicích v Americe 
a v Evropě a současně se zabýval filozofií. V letech 1864-1868 žil 
v Rusku, kde pracoval v petrohradské koželužně. Zde napsal knihu 
Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit [Podstata duševní práce) 
a recenzi prvního dílu Marxova Kapitálu. V roce 1869 se vrátil do 
Německa, seznámil se s K. Marxem a začal aktivně pracovat v soci
álně demokratické straně. V roce 1884 odjel znovu do USA, kde re
digoval newyorský list Der Sozialist, orgán výkonného výboru So
cialistické dělnické strany, a chicagský list Arbeiter-Zeitung. Napsal 
několik filozofických prací. - 78 
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D1TTMAN Wilhelm (1874-1954) - jeden z vůdců německých sociál
ních demokratů, publicista. V roce 1894 vstoupil do Sociálně demo
kratické strany Německa a až do první světové války s e  přikláněl 
k jejímu levému křídlu. Za války se však připojil k centristické sku
pině Haaseho a Kautského. V letech 191 7 -1922 byl jedním z vůd
ců pravého křídla Nezávislé sociálně demokratické strany Německa. 
Za stranu »nezávislých« se též zúčastnil s právem poradního hlasu 
II. kongresu Kominterny, kde však byl za svůj centristický postoj
ostře kritizován. Po návratu do Německa vystupoval proti zásadám
Komunistické internacionály a zaujímal nepřátelské stanovisko vůči
Sovětskému Rusku. Vrátil se do Sociálně demokratické strany Ně
mecka a stal se členem jejího představenstva. Po nástupu fašismu
v Německu emigroval do Švýcarska. - 284, 289, 311, 329-331,

420 

DREYFUS Alfred (1859-1935) - důstojník francouzského generálního 
štábu, Žid, roku 1894 nevinně odsouzený k doživotním nuceným 
pracím na základě lživého obvinění z vlastizrady. Dělnická třída 
a pokroková inteligence vystoupily na jeho obranu a Dreyfus byl 
roku 1899 omilostněn a roku 1906 rehabilitován. - 115

DuBASOV F. V. (1845-1912) - generál-pobočník, admirál, jeden 
z vůdců carské reakce, krvavý katan první ruské revoluce 
1905-1907. V roce 1905 bylo pod jeho vedením potlačeno rolnic
ké hnutí v Černigovské, Poltavské a Kurské gubernii. Od listopadu 
1905 byl moskevským generálním gubernátorem. Pod jeho vede
ním bylo likvidováno prosincové ozbrojené povstání v Moskvě. Od 
roku 1906 byl členem Státní rady a od roku 1907 členem Rady státní 
obrany. - 405, 414, 416, 419

DuGONI Enrico (1874-1945) - italský socialista. Na počátku 20. sto
letí patřil k levému křídlu Italské socialistické strany. Před první 
světovou válkou se připojil k reformistické frakci Turatiho a Treve
se. Od roku 1913 byl několikrát zvolen do parlamentu. V letech 
1919-1921 jako jeden z vůdců Národní federace zemědělských 
pracujících kladl překážky rozvoji masového rolnického hnutí v Itá
lii. V roce 1920 navštívil spolu s delegací italských socialistů Sovět
ské Rusko. Po návratu do vlasti publikoval pomlouvačnou knihu 
o revoluci v Rusku. Po nástupu fašismu v Itálii politické činnosti za
nechal. - 130

D0HRJNG Eugen (1883-1921) - německý filozof a ekonom. Jeho filo
zofické názory byly eklektickou směsicí pozitivismu, metafyzického 
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materialismu a idealismu. Engels podrobil jeho názory kritice v kni
ze Pana Eugena Diihringa převrat vědy (Anti-Diihring) 
(1877 -1878). Lenin kritizoval Diihringovy eklektické názory 
v knize Materialismus a empiriokriticismus a v jiných pracích. 
- 417, 456-457 

DURNOVO P. N. (1844-1915) - jeden z nejreakčnějších státníků car
ského Ruska. V letech 1884-1893 byl ředitelem policejního de
partmentu a v letech 1900-1905 náměstkem ministra vnitra. V říj
nu 1905 byfjmenován ministrem vnitra. Použil drastických zákro
ků k potlačení první ruské revoluce, podněcoval černosotňovské 
organizace k pogromům. Od roku 1906 byl členem Státní rady. 
- 414 

DzER2INSKIJ F. E. (1877-1926) - jeden z vůdců polského a ruského 
dělnického hnutí, významný činitel komunistické strany a sovětské
ho státu. Revolučně činný od roku 1895. Carská vláda ho mnoho
krát pronásledovala; přes 11 let svého života strávil ve vězení, na 
nucených pracích a ve vyhnanství. Po únorové revoluci 191 7 stra
nicky pracoval v Moskvě. Na IV. sjezdu strany byl zvolen do 
ústředního výboru a stal se členem sekretariátu ÚV SDDSR(b). 
V období příprav Říjnové revoluce a v jejím průběhu byl členem 
petrohradského vojenského revolučního výboru a stranického vo
jenského ústředí pro řízení povstání. Po vítězství revoluce se stal 
předsedou Celoruské mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí 
a sabotážemi (Čeka). V roce 1921 byl jmenován lidovým komisařem 
dopravy a současně ponechán ve funkci předsedy Čeky a lidového 
komisaře vnitra. V roce 1924 se stal kandidátem politického byra 
ÚV KSR(b) a členem organizačního byra ÚV KSR(b). - 424

ENGELS Bedřich (1820-1895) - spoluzakladatel vědeckého komunis
mu, vůdce a učitel mezinárodního proletariátu, přítel a spolupra
covník Karla Marxe (životopis viz v Leninově článku Bedřich En
gels, Sebrané spisy 2, Praha 1980, s. 15-27). - 48, 57, 68,

82-83, 87, 456-567, 500 

ERLER K. - viz Laufenberg Heinrich' 

FINJ. I. (1891-1937) - člen SDDSR od března 1917. Po Říjnové re
voluci pracoval jako předseda újezdního sovětu dělnických, vojen
ských a rolnických zástupců ve městě Režici ve Vitebské gubernii. 
V letech 1918-1921 pracoval jako náměstek ředitele nakladatel
ského oddělení Celoruské ústřední rady odborů, poté byl předsedou 
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odborového svazu zaměstnanců sovětských orgánů. I později byl 
činný na vedoucích místech v nakladatelstvích, v hospodářských, 
družstevních a odborových organizacích. - 423

FusE Kacudži (1886-1953) - japonský buržoazní novinář. Před Říj
novou revolucí přijel do Ruska jako zahraniční zpravodaj. V roce 
1918 se vrátil do Japonska, poté byl znovu vyslán do Ruska. V roce 
1920 přijel do Moskvy a 3. nebo 4. června udělal jménem listů Ósa
ka Mainiči a Tókjó Ničiniči interview s V. I. Leninem. 
- 165-167

GABALIN R. M. (nar. 1882) - člen KSR(b) od roku 1918. Pracoval 
v Celoruské mimořádné komisi pro boj s kontrarevolucí a sabotáže
mi a po její reorganizaci v Jednotné státní politické správě. V letech 
1920-1921 byl členem osobní stráže V. I. Lenina. Od roku 1930 

pracoval v lidovém komisariátu dělnicko-rolnické inspekce. - 184

GALIACHER William (1881 -1963) - významný pracovník britského 
· dělnického hnutí, později jeden z vůdců Komunistické strany Velké
Británie. Za první světové války vedl v Anglii masové proletářské
hnutí továrních důvěrníků (shop-stewards) a stávkové hnutí dělníků
ve Skotsku.Jako delegát za tovární důvěrníky se účastnil II. kongre
su Kominterny. Dopouštěl se některých levičáckých a sektářských
chyb, byl proti účasti komunistů v buržoazním parlamentě a proti
vstupu do Labouristické strany. Po kritice své chyby záhy překonal.
V roce 1921 vstoupil do Komunistické strany Velké Británie; něko
likrát byl zvolen do ústředního výboru a do politického byra ÚV
strany. Od roku 1924 patřil k vůdcům »hnutí menšiny«, které bylo
zaměřeno proti reakční politice odborových a labouristických pře
dáků v anglických tradeunionech a podporovalo revoluční jednotu
anglického a mezinárodního dělnického hnutí. V letech
1935-1950 byl poslancem v parlamentě, v letech 1943-1956

předsedou výkonného výboru Komunistické strany Velké Británie
a od roku 1956 jejím čestným předsedou. Aktivně bojoval proti fa
šismu a válce, za mír, demokracii a socialismus. - 95-96, 98,

105, 296-297, 301-302

G. C. - autor článku Budeme blokováni?, uveřejněném ve 24. čísle
časopisu Italské socialistické strany Comunismo. - 451

GENNARI E. (1876-1942) - významný představitel italského dělnic
kého hnutí, jeden ze zakladatelů Komunistické strany Itálie (dnes 
Italská komunistická strana). V roce 1897 vstoupil do Italské socia-
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listické strany, v níž patřil k vůdcům levého křídla a bojoval proti 
reformistům·a centristům. Za první světové války byl zastáncem in
ternacionalismu. V roce 1918 se stal tajemníkem a v roce 1920 ge
nerálním tajemníkem Italské socialistické strany. Snažil se o přijetí 
socialistické strany do Kominterny. Od založení Komunistické stra
ny Itálie (1921) byl členem jejího ústředního výboru. Byl delegován 
na Ill. kongres Kominterny a zvolen členem její exekutivy. V letech 
1921-1922 a 1924-1926 byl poslancem italského parlamentu. 
Byl mnohokrát pronásledován fašisty. Z rozhodnutí ústředního vý
boru komunistické strany pracoval od roku 1926 v zahraničí, kde se 
i nadále aktivně účastnil mezinárodního dělnického a protifašistic
kého hnutí. Zemřel v SSSR. - 444

GIACOMINI Gino - italský socialista. V letech 1919-1921 byl členem 
ústředního výboru Italské socialistické strany, kde zastával centris
tické názory. - 444, 446, 450, 454

GINDIN (GINZBURG)J. I. (1892-1938) - člen SDDSR(b) od roku 1917. 
Po Říjnové revoluci pracoval na vedoucích místech v hospodář
ských a stranických orgánech. V letech 1918-1921 vedl jeden 
z odborů lidového komisariátu práce, byl vedoucím pracovního od
boru v úřadu mimořádného zmocněnce Rady práce a obrany pro 
zásobování Rudé armády a členem malé rady lidových komisařů. 
Od roku 1922 pracoval v Nejvyšší národohospodářské radě, v lido
vém komisariátu zásobování a v orgánech -lidového komisariátu děl
nicko-rolnické inspekce. - 423

G. L. - viz Lukács Gyéirgy

Goc A. R.,(1882-1940) - jeden z vůdců strany eserů. Po únorové 
-revoluci 191 7 se stal členem výkonného výboru petrohradského so
větu dělnických a vojenských zástupců, poté byl místopředsedou
Celoruského ústředního výkonného výboru. Po Říjnové revoluci ak
tivně bojoval proti sovětské moci, v roce 1922 byl odsouzen v pro
cesu s pravými esery. Byl však amnestován a pracoval v hospodář
ských orgánech. - 31 7

GoLCMAN A. Z. (1894-1933) - účastník revolučního hnutí od roku 
1910. V dubnu 1917 vstoupil do SDDSR(b). Po Říjnové revoluci 
zastával vedoucí odborové a hospodářské funkce. V letech 
191 7 -1920 byl členem ústředního výboru Svazu kovodělníků, 
1920-1921 členem předsednictva Celoruské ústřední rady odbo
rů. V diskusi o odborech aktivně obhajoval stanovisko Tro.ckého. 
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Od roku 1922 zastával odpovědné funkce v Nejvyšší národohospo
dářské radě, v ústřední kontrolní komisi a v dělnicko-rolnické in
spekci a v Hlavní správě civilního letectva. - 423 

GoMPERS Samuel (1850-1924) - pracovník amerického odborového 
hnutí, spoluzakladatel Americké federace práce (AFL). Od roku 
1895 byl jejím stálým předsedou. Prováděl politiku třídní spoluprá
ce s kapitalisty, vystupoval proti revolučnímu boji dělnické třídy. 
Za první světové války zastával sociálšovinistické stanovisko. K Říj
nové revoluci a k sovětskému státu se stavěl nepřátelsky. - 67, 

69-70, 273, 303 

GRAZIADEI Antonio (1873-1953) - italský komunista, ekonom, profe
sor na univerzitě v Parmě. V roce 1893 vstoupil do Italské socialis
tické strany. Od roku 1910 byl poslancem v parlamentě. Za první 
světové války se postavil na stranu centrismu. V roce 1920 byl Ital
skou socialistickou stranou delegován na II. kongres Kominterny. 
V roce 1921 stál u zrodu Komunistické strany Itálie (dnes Italská 
komunistická strana). Dopusil se však řady zásadních chyb - zastá
val revizionistické názory na otázky marxistické politické ekonomie 
a připojil se k představitelům pravé úchylky ve straně. Za to byl ro
ku 1928 ze strany vyloučen. V následujícím období své chyby uznal 
a byl do strany znovu přijat. - 451

GuESDEjules (vl. jm. Basile Mathieu) (1845-1922) - jeden z organi
zátorů francouzského socialistického hnutí a II. internacionály. Po
liticky začal pracovat v druhé polovině 60. let. Pod vlivem Marxo
vých a Engelsových prací se přiklonil k marxismu. V roce 190 I 
založil Guesde a jeho přívrženci Socialistickou stranu Francie, která 
se v roce 1905 sloučila s reformistickou Francouzskou socialistickou 
stranou a vznikla Francouzská sekce · dělnické internacionály 
(SFIO). Guesde měl velký podíl na šíření marxistických idejí a na 
rozvoji socialistického hnutí ve Francii. Byl několikrát zvolen po
slancem. Zaujímal ovšem mylné stanovisko v otázce vztahu proleta
riátu k válce a podceňoval úlohu strany v boji dělnické třídy. Po 
vypuknutí první světové války zastával sociálšovinistické stanovisko 
a vstoupil do buržoazní vlády. Nepochopil význam Říjnové revolu
ce a nepřipojil se k většině delegátů Francouzské socialistické stra
ny, kteří se roku 1920 na kongresu v Tours rozhodli vstoupit do 
Kominterny. - 83, 119

GuEST L. H. (nar. 1877) - anglický veřejný činitel, publicista, člen La
bouristické strany, povoláním vojenský lékař. Aktivně se podílel na 
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činnosti organizací Červeného kříže. V roce 1920 jako tajemník 
a lékař delegace anglických pracujíc;ích navštívil Sovětské Rusko. 
V roce 1923 byl zvolen do parlamentu. - 158

GUILBEAUX Henri (1885-1938) - francouzský socialista, publicista. 
Za první světové války vydával pacifistický časopis Demain, vyslo
voval se pro obnovení mezinárodních styků. V roce 1916 se zúčast
nil kientalské konference. Od počátku 20. let působil v Německu 
jako korespondent listu L'Humanité. Později přešel ·na trockistické 
pozice, k SSSR se stavěl nepřátelsky. - 483

HENDERSON Arthur (1863-1935) - jeden z vůdců Labouristické stra
ny a anglického odborového hnutí. V letech 1908-191 O

a 1914-191 7 byl předsedou labouristické parlamentní frakce. Za 
první světové války zaujímal sociálšovinistické stanovisko; vstoupil 
do Asquithovy koaliční vlády a poté do vojenské vlády Davida 
Lloyda George. Po únorové revoluci 191 7 přijel do Ruska agitovat 
za pokračování ve válce. V roce 1919 byl jedním ze zakladatelů II. 
(bernské) internacionály a od roku 1923 předsedou exekutivy Socia
listické dělnické internacionály. V roce 1924 se stal ministrem vni
tra a v druhé labouristické vládě ministrem zahraničních věcí. 
- 67, 69-70, 95, 97, 100-105, 111-112, 128, 273

HERMANN Ladislaus (L. L.) (zemř. 1962) - rakouský publicista. V le
tech 1919-1920 byl členem Komunistické strany Rakouska, spolu
pracovníkem a později členem redakce ústředního orgánu strany, 
listu Die Rott: Fahne. V roce 1920 z komunistické strany vystoupil. 
Poté se přestěhoval do Německa a vstoupil do sociálně demokratic
ké strany Německa. Později emigroval do Švédska a jako »odborník 
na východní záležitosti« vystupoval proti komunismu a SSSR .. 
- 129

HiLFERDING Rudolf (18 77 -1941) - jeden z oportunistických vůdců 
německé sociální demokracie a II. internacionály, teoretik austro
marxismu. V letech 1907 -1915 byl redaktorem ústředního orgánu 
Sociálně demokratické strany Německa, listu Vorwarts. V roce 
1 !?i-O uveřejnil svou práci Das Finanzkapital [Finanční kapitál], kte
rá značně přispěla k analýze monopolistického kapitalismu, ale mě
la vážné teoretické chyby. Za první světové války byl centristou. Po 
první světové válce rozvinul teorii »organizovaného kapitalismu« 
a obhajoval státně monopolní kapitalismus. Po roce 1917 se stal 
vůdcem Nezávislé sociálně demokratické strany Německa a otevře
ně vystu_poval proti sovětské moci a diktatuře proletariátu. Byl ně-
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kolikrát členem buržoazní vlády Výmarské republiky. Po nástupu 
fašismu emigroval do Francie. - 44, 48, 90, 93, 420, 456

HILLQUIT Morris (1869-1933) - americký socialista, povoláním ad
vokát. Zpočátku inklinoval k marxismu, později přešel k reformis
mu a oportunismu. V roce 1888 vstoupil do Socialistické dělnické 
strany. Po rozkolu v této straně byl jedním ze zakladatelů reformis
tické Socialistické strany USA (1901 ). Od roku 1904 byl členem 
mezinárodního socialistického byra; účastnil se kongresů li. inter
nacionály. Říjnovou revoluci přijal nepřátelsky, bojoval proti ko
munistickému hnutí. - 401

HůGLUND Karl Zeth Konstantin (1884-1956) - švédský sociální de
mokrat, vůdce levého křídla sociálně demokratického hnutí a socia
listického hnutí mládeže. V letech 1908-1918 redigoval list 
Stormklockan. Za první světové války byl internacionalistou, na 
zimmerwaldské konferenci v roce 1915 se připojil k zimmerwaldské 
levici. V následujícím roce byl vězněn za protiválečnou propagan
du. V letech 191 7 -1924 patřil k vůdcům Komunistické strany 
Švédska. Z komunistické strany byl vyloučen pro oportunismus 
a otevřený útok proti usnesením V. kongresu Kominterny. V roce 
1926 se vrátil do sociálně demokratické strany. - 80

HORNER K. - viz Pannekoek Antonie 

HYNDMAN Henry Mayers ( 1842-1921) -anglický socialista, spoluzaklada
tel Sociálně demokratické federace (1884) a Britské socialistické strany 
(1911). V letech 1900-191 O byl členem mezinárodního socialistického 
byra. Za první světové války se zpočátku přikláněl k antimilitaristickým 
názorům, ale brzy přešel na pozice kraj runo sociálšovinismu. Za propago
vání imperialistické války byl v roce 1916 z Britské socialistické strany vy
loučen. K Říjnové revoluci se stavěl nepřátelsky, vyzýval k intervenci pro
ti Sovětskému Rusku. - 119 

ClliIArnv A. B. (1896--,-1938) - člen SDDSR(b) od roku 1917. Říj
nové revoluce se aktivně zúčastnil v Moskvě - pracoval jako zá
stupce mimořádného komisaře pro zásobování a dopravu Moskvy. 
V moskevských zásobovacích orgánech zastával různé funkce i v le
tech 1918-1923. V letech 1921-1931 byl předsedou komise pro 
zlepšení životních podmínek vědeckých pracovníků při radě lido
vých komisařů SSSR. Od roku 1932 byl členem kolegia lidového 
komisariátu školství a osvěty. Dále vykonával funkci předse�y Vše
svazové společnosti vynálezců. - 423
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CHURCHILL Winston sir (18 7 4-1965) - britský státník; původně libe
rál, od roku 1924 člen konzervativní strany. Od roku 1.906 byl stát
ním tajemníkem v ministerstvu kolonií, v letech 1908-1910 mi
nistrem obchodu, 1910-19 I 1 ministrem vnitra, 1918-1921 mi
nistrem vojenství a letectví. Patřil k organizátorům protisovětské 
intervence. V letech 1924-1929 byl ministrem financí. V letech 
1940-1945 byl ministerským předsedou koaliční vlády konzerva
tivců, labouristů a liberálů. Patřil k vedoucím činitelům protifašis
tické koalice za druhé světové války; oddaloval otevření druhé fron
ty. Po porážce ve volbách v roce 1945 jeho vláda odstoupila. V roce 
1946 při projevu ve Fultonu (USA) užil poprvé slov o »železné opo
ně« a nutnosti bloků proti SSSR a lidově demokratickým zemím 
(začátek studené války). V letech 1951-1955 byl opět minister
ským předsedou; prováděl politiku orientovanou na německý mili
tarismus a na vytvoření vojenskopolitických bloků proti SSSR a li
dově demokratickým zemím. V roce 1955 odstoupil. - 100-102, 
105, 111-112, 380 

lNKPIN Albert - tajemník Britské socialistické strany; po vzniku Ko
munistické strany Velké Británie patřil k jejím vedoucím představi
telům. - 99 

lvANYCov I. I. (nar. 1895) - člen KSR(b) od roku 1918. Pracoval v or
gánech Celoruské mimořádné komise pro boj s kontrarevolucí a sa
botážemi a po její reorganizaci v Jednotné státní politické správě. 
V letech 1919-1920 byl členem osobní stráže V. I. Lenina. - 184 

JouHAux Léon (1879-1954) - reformistický činitel francouzského 
a mezinárodního odborového hnutí; jeden z pravicových vůdců 
Amsterdamské internacionály. Za první světové války byl šovinista. 
- 67, 69....:._70, 132 

JuotNIC N, N. (1862-1933) - generál carské armády. V letech 
1905-1906 vedl trestní výpravu do Arménie. V roce 191 7 velel 
Kavkazskému frontu. Byl jedním z hlavních organizátorů kontrare
voluce v období občanské války v letech 1918-1920; v roce 1919 
velel bělogvardějské severozápadní armádě, jež se v říjnu až listo
padu pokusila probít k Petrohradu, byla však odražena Rudou ar
mádou. Od roku 1920 žil v emigraci. - 62, 145, 166, 1 77, 180, 
309, 352, 356, 358, 360-363, 379, 432 

KALININ M. I. (1875-1946) - významný činitel komunistické strany 
a sovětského státu, člen SDDSR od roku 1898. Pracoval v prvních 
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ilegálních marxistických dělnických kroužcích a v petrohradském 
Svazu boje za osvobození dělnické třídy. Aktivně se účastnil první 
revoluce v Rusku. Stranicky pracoval v Petrohradě, v Tiflisu [Tbili
si], Revelu [Tallin], Moskvě a v dalších městech. V roce 1912 byl na 
VI. (pražské) konferenci zvolen kandidátem ÚV a poté kooptován
do ruského byra ÚV SDDSR. Patřil k zakladatelům listu Pravda. Za
únorové revoluce 191 7 řídil Četné bojové akce petrohradských děl
níků a vojáků; byl členem výkonné komise petrohradského výboru
strany. V říjnu 1917 se aktivně účastnil ozbrojeného povstání v Pe
trohradě. Po Říjnové revoluci vykonával v Petrohradě funkci staros
ty a potom komisaře pro městské hospodářství. V roce 1919 se stal
předsedou Celoruského ústředního výkonného výboru, v roce 1922
předsedou Ústředního výkonného výboru SSSR a v roce 1938 před
sedou prezídia Nejvyššího sovětu SSSR. Od roku 1919 byl členem
ÚV, od roku 1926 členem politického byra ÚV VKS(b). V roce
1944 mu byl udělen titul Hrdina socialistické práce.Je autorem čet
ných prací o otázkách socialistické výstavby a komunistické výcho
vy. - 321

KAMEN�V L. B. (vl. jm. Rozenfeld L. B.) (1883-1936) - člen SDDSR 
od roku 1901. Po II. sjezdu strany se přiklonil k bolševikům. V le
tech reakce se stavěl smiřlivecky k likvidátorům, otzovistům a troc
kistům. V roce 1915 byl vězněn a před carským soudem se zřekl 
bolševického hesla porážky carské vlády v imperialistické válce. Po 
únorové revoluci 191 7 vystupoval proti orientaci strany na socialis
tickou revoluci. V říjnu 191 7 uveřejnil spq,lu se Zinovjevem v polo
menševickém listu Novaja žizň prohlášení, že nesouhlasí s usnese
ními ÚV o ozbrojeném povstání, čímž vyzradil prozatímní vládě 
plány strany. 

Po Říjnové revoluci zastával řadu význačných funkcí. Několikrát 
vystoupil proti leninské politice strany; v listopadu 191 7 souhlasil 
s vytvořením koaliční vlády za účasti menševiků a eserů, v roce 
1925 patřil k organizátorům tzv. nové opozice, v roce 1926 k vůd
cům protistranického trockisticko-zinovjevovského bloku. V roce 
1927 byl na XV. sjezdu VKS(b) vyloučen ze strany jako aktivní člen 
trockistické opozice. V roce 1928 přiznal své chyby a byl do strany 
znovu přijat, avšak v protistranické Činnosti neustal; v roce 1932 
byl znovu vyloučen, v roce 1933 znovu přijat a •roku 1934 potřetí 
vyloučen. - 354, 359, 381, 385, 449

KAPP Wolfgang (1858-1922) - představitel německých junkerských 
a imperialistických vojenských kruhů. V roce 191 7 patřil k zaklada
telům reakční Německé vlastenecké strany. V březnu 1920 stál v če-
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le kontrarevolučního vojensko-monarchistického puče. Po jeho ne
zdaru uprchl do Švédska. V roce 1922 se do Německa vrátil. 
- 110, 127-128 

KAUTSKY Karl (1854-1938) - jeden z vůdců německé sociální demo
kracie a II. internacionály; zpočátku marxista, později renegát mar
xismu a ideolog centrismu. Redigoval teoretický orgán německé 
sociální demokracie Die Neue Zeit. Do socialistického hnutí se za
pojil v roce 1874. V roce 1881 se seznámil s Marxem a Engelsem 
a pod jejich vlivem se přiklonil k marxismu.Již v tomto období měl 
však sklony k oportunismu a Marx s Engelsem ho za to nejednou 
kritizovali. V 80. a 90. letech napsal řadu prací z marxistické teorie, 
které i přes své chyby přispěly k propagaci marxismu: Karl Marx's 
Ókonomische Lehren [Ekonomické učení Karla Marxe] (188 7; čes
ky 1958), Die Agrarfrage (Agrární otázka] (1899; česky 1959) aj. 
Později zcela přešel na pozice oportunismu. Před první světovou 
válkou se stal centristou, za války zjevným odpůrcem revolučního 
marxismu; svůj sociálšovinismus zastíral frázemi o internacionalis
mu. Propagoval teorii ultraimperialismu. Po Říjnové revoluci se po
stavil proti sovětské moci a napadal diktaturu proletariátu. 
- 36-37, 44, 48, 87, 90, 93, 119, 127-129, 217,230, 284-289, 

456, 500

Kř:RENSKIJ A. F. (1881-1970) - eser, poslanec N. státní dumy. V du
mě byl po určitou dobu předsedou Trudovické skupiny. Za první 
světové války zaujímal obranářské stanovisko. Po únorové revoluci 
191 7 byl ministrem spravedlnosti, ministrem vojenství a vojenské
ho námořnictva a poté předsedou prozatímní vlády a vrchním veli
telem armády. Po Říjnové revoluci aktivně bojoval proti sovětské 
moci. V roce 1918 emigroval. - 53, 61, 89, 100, 117-118, 160, 

169, 264-265, 267, 291, 359, 381, 433, 486 

KEYNESjohn Meynard (1883-1946) - britský buržoazní ekonom, za
stánce státně monopolního kapitalismu. Od roku 1915 pracoval na 
britském ministerstvu financí. V roce 1919 se účastnil pařížské mí
rové konference. V červnu 1919 odešel do výslužby a ostře kritizo
val ekonomickou neudržitelnost versailleského systému. Od roku 
1921 byl předsedou velké pojišťovací společnosti. Pod vlivem jeho 
názorů vznikl v buržoazní politické ekonomii ve 30. letech směr 
zvaný keynesismus. Podle něho je buržoazní stát schopen »regulo
vat« kapitalistický systém a v jeho rámci »zajistit« plánované hospo
dářství bez krizí a nezaměstnanosti. - 256-257, 259-261, 

485-486 
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KIZEVEITER A. A. (1866-1933) - ruský liberálně buržoazní historik 
a publicista. V letech 1900-1911 působil jako soukromý docent na 
moskevské univerzitě. Byl členem Svazu osvobození od jeho vzniku 
a jedním z vůdců Konstitučně demokratické strany. Aktivně se zú
častnil předvolební kampaně kadetů do I. a II. státní dumy, byl po
slancem II. státní dumy za Moskvu. Přispíval do listu Russkije vě
domosti. Stal se členem redakční rady časopisu Russkaja mysl a byl 
jedním z jeho redaktorů. Ve svých publicistických pracích nespráv
ně vysvětloval význam ruské revoluce 1905-1907. Lenin kritizo
val v řadě _svých prací Kizevetterovy názory a řadil ho mezi konsti
tučně demokratické profesory spekulující s vědou ve prospěch reak
ce. Po Říjnové revoluci Kizevetter aktivně bojoval proti sovětské 
vládě. Za tuto činnost byl v roce 1922 ze Sovětského Ruska vypově
zen. V zahraničí aktivně vystupoval v emigrantském tisku. 
- 409-413

KoLCAK A. V. (1873-1920) - admirál carského vojenského loďstva, 
monarchista, v letech 1918-1919 jeden z hlavních vůdců ruské 
kontrarevoluce, chráněnec Dohody. Po Říjnové revoluci, za podpo
ry amerických, anglických a francouzských imperialistů, se prohlásil 
za nejvyššího vládce Ruska a postavil se do čela vojenské buržoazně 
statkářské diktatury na Urale, na Sibiři a na Dálném východě. Ví
tězství Rudé armády a růst revolučního a partyzánského hnutí ved
ly k jeho pádu. Kolčak byl zajat a 7. února 1920 na základě usnese
ní irkutského vojenského revolučního výboru zastřelen. - 53, 77, 
145-146, 152, 160, 166, 173-174, 177, 180, 309-310, 318,

320, 323, 346, 354-356, 358, 360-363, 371, 377, 379, 391,

432

KoN F. (1864-1941) - účastník polského dělnického revolučního 
hnutí od roku 1882. V roce 1904 se stal členem Polské socialistické 
strany, v roce 1906 členem ÚV PSS-levice. Od roku 1907 žil v emi
graci. Po únorové revoluci 191 7 přijel do Ruska a v roce 1918 
vstoupil do bolševické strany. Stranicky pracoval na Ukrajině 
a v Moskvě. V letech 1922-1923 byl tajemníkem exekutivy Ko
munistické internacionály, v letech 1924-1935 členem mezinárod
ní kontrolní komise exekutivy Komunistické internacionály. V le
tech 1925-1928 redigoval list Krasnaja zvězda a poté list Raboča
ja gazeta. V následujících letech pracoval v lidovém komisariátu 
školství a osvěty, byl předsedou Všesvazového výboru pro rozhlas 
a redaktorem časopisu Naša strana. Napsal řadu statí, brožur a knih 
o revolučním hnutí. - 142
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KoRNILOV L. G. (1870-1918) - generál carské armády, monarchista. 
V červenci a srpnu 1917 byl vrchním velitelem ruské armády. 
V srpnu stál v čele kontrarevoluční vzpoury. Po jejím potlačení byl 
zatčen a uvězněn, ale uprchl na Don a stal se jedním z organizátorů 
a později velitelem bělogvardějské »dobrovolnické armády«. Padl 
za bojů ujekatěrinodaru [Krasnodar). - 110

KRASIN L. B. (1870-1926) - profesionální revolucionář, bolševik, 
význačný sovětský státník a diplomat. V roce 1890 byl členem 
Brusněvova sociálně demokratického kroužku v Petrohradě. Byl ně
kolikrát zatčen a roku 1895 vypovězen do vyhnanství. Po návratu 
z vyhnanství (1897) studoval do roku 1900 v charkovském techno
logickém· institutu. V letech 1900-1904 pracoval jako inženýr 
v Baku a společně s V. Z. Kecchovelim zřídil ilegální tiskárnu Jis
kry. Po II. sjezdu SDDSR se přiklonil k bolševikům, byl kooptován 
do ústředního výboru strany. Zaujal smířlivecký postoj k menševi
kům, brzy se však s nimi rozešel. Zúčastnil se III. sjezdu SDDSR 
a byl zvolen členem ÚV. V roce 1905 se podílel na založení první
ho ilegálního bolševického listu Novaja žizň; jako představitel 
ústředního výboru se stal členem petrohradského sovětu dělnických 
zástupců. Na IV. sjezdu byl znovu zvolen členem ÚV, na V. sjezdu 
kandidátem ÚV SDDSR. V roce 1908 emigroval. V letech reakce 
a nového revolučního rozmachu dočasně patřil k otzovistické skupi
ně Vperjod, později politické Činnosti zanechal a pracoval jako in
ženýr v zahraničí i v Rusku. Po Říjnové revoluci pracoval v zásobo
vání Rudé armády, byl členem předsednictva Nejvyšší národohos
podářské rady, lidovým komisařem obchodu a průmyslu a lidovým 
komisařem dopravy. Od roku 1919 byl v diplomatických službách. 
Od roku 1920 byl lidovým komisařem zahraničního obchodu. V le
tech 1921-1923 byl zplnomocněným zástupcem SSSR v Anglii, 
od roku 1924 byl pověřen stejnou funkcí ve Francii a od roku 1925

opět v Anglii..Na XIII. a XV. sjezdu VKS(b) byl zvolen členem její
ho ÚV. � 157, 256

·•: 

KRUPP VON Boi;iLEN UND HALBACH Gustav (1870-1950) - německý prů-
myslový magnát. V letech 1906-1943 stál v čele obrovského vo
jenského a hutního koncernu, který měl podstatný podíl na vyzbro
jování německých imperialistů, a tím i na přípravě první světové 
války. Po jejím skončení se Kruppův koncern aktivně podílel na ob
nově vojensko-průmyslového potenciálu Německa a na přípravě 
nové války. Krupp spolupracoval s fašistickými pohlaváry a finan
coval jejich nástup k moci. Byl jedním z hlavních představitelů vá
lečného průmyslu fašistického Německa. - 287
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KuN Béla (1886-1939) - významný činitel maďarského a meziná
rodního dělnického hnutí, jeden ze zakladatelů a vůdců Komunis
tické strany Maďarska. Za první světové války byl zajat na ruské 
frontě, žil v Tomsku, kde vedl revoluční propagandu Ínezi zajatci. 
V roce 1916 navázal spojení s místní organizací SDDSR(b) a vstou
pil do bolševické strany. Po Únorové revoluci 1917 se stal členem 
tomského guberniálního výboru SDDSR(b). Roku 1918 byl předse
dou federace zahraničních skupin KSR(b). Na podzim 1918 se vrá
til do Maďarska. V Únoru 1919 byl �vězněn, v březnu osvobozen. 
Po založení Maďarské republiky rad se Kun stal faktickým vůdcem 
maďarské vlády, kde oficiálně vykonával funkci lidového komisaře 
zahraničí a byl členem kolegia lidového komisariátu vojenství. Po 
porážce republiky rad emigroval do Rakouska a později do Sovět
ského Ruska. V roce 1920 se stal členem vojenské revoluční rady 
Jižního frontu a později představitelem revolučního výboru na Kry
mu. Od ·roku 1921 stranicky pracoval na Uralu, byl členem před
sednictva Celoruského ústředního výkonného výboru a zmocněn
cem ÚV KSR(b) v ústředním výboru Komsomolu. V letech 
1921-1936 byl členem exekutivy Komunistické internacionály. 
- 168-170, 453

KusKovovAJ. D. (1869-1958) - představitelka ruského buržoazního 
hnutí, publicistka. V polovině 90. let se v zahraničí sblížila se sku
pinou Osvobození práce, ale brzy pod vlivem bernsteinismu začala 
revidovat marxismus. Její 'dokument Credo výstižně vyjadřoval 
oportunistickou podstatu ekonomismu a vyvolal ostrý protest skupi
ny ruských marxistů vedených V. I. Leninem. Před revolucí 
1905-1907 se stala členkou liberálního Svazu osvobození. V roce 
1906 vydávala s S. N. Prokopovičem polokadetský časopis Bez za
glavija a aktivně spolupracovala s listem levicových kadetů Tova
rišč. Po Říjnové revoluci vystupovala proti sovětské moci. V roce 
1922 byla ze země vypovězena. V zahraničí patřila k nejaktivnějším 
bělogvardějským emigrantům. - 415

KUTUzov I. I. (1895-1937) - člen SDDSR(b) od roku 1917. Po úno
rové revoluci 191 7 se stal členem moskevského sovětu a předsedou 
moskevského Svazu textilních dělníků; od roku 1918 vykonával 
funkci předsedy ústředního výboru Svazu textilních dělníků. V roce 
1920 se stal členem předsednictva Celoruského ústředního výkon
ného výboru a později předsednictva Ústředního výkonného výbo
ru SSSR. V letech 1920-1921 se připojil k protistranické skupině 
»dělnická opozice«. V následujících letech byl členem předsednic-
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tva Celoruské ústřední rady odborů a pracoval jako předseda ko
mise pro státní úvěr a spoření při CÚVV. - 321

LANSBURY Georg (1859-1940) - jeden z vůdců britské Labouristické 
strany. V roce 1892 vstoupil do Sociálně demokratické federace, 
v roce 1906 se přiklonil k labouristům. V letech 1910-1912 
a 1922-1940 byl poslancem parlamentu. V letech 1912-1922 vy
dával a redigoval deník The Daily Herald. V období 1929-1931 
byl ministrem veřejných prací, v letech 1931 -1935 předsedou 
Labouristické strany. - 51, 83 

LAPINSKI P. (LevinsonJ.) (1879-1937) - polský komunista, ekonom 
a publicista. Na počátku své politické činnosti se připojil k Polské 
socialistické straně. V letech 1906-1918 patřil k vůdcům PSS-levi
ce. Zúčastnil se zimmerwaldské a kientalské konference. V dalších 
letech pracoval v Komunistické straně Polska. Ve 20. letech praco
val v lidovém komisariátu zahraničních věcí SSSR, byl v diploma
tických službách. Ve 30. letech se věnoval vědecké a publicistické 
práci. Napsal několik prací o světové ekonomice a politice a aktivně 
přispíval do sovětského, polského a německého komunistického tis
ku. - 238, 258, 485

LARINJ. (vl. jm. Lurje M. A.) (1882-1932) - sociální demokrat, men
ševik. V letech reakce a nového revolučního rozmachu patřil k likvi
dátorům. Za první světové války se hlásil k centristům. Po únorové 
revoluci 1917 stál v čele skupiny menševiků-internacionalistů, kteří 
vydávali časopis Internacional. V srpnu 191 7 byl přijat do 
SDDSR(b). Po Říjnové revoluci byl pro vytvoření koaliční vlády 
s menševiky a esery. Pracoval v sovětských orgánech a v hospodář
ských organizacích. - 425 

LAUFENBERG Heinrich [Erler Karl] (1872-1932) - německý levicový 
sociální demokrat, publicista. Byl redaktorem sociálně demokratic
kého listu Diisseldorfer Volkszeitung (1904-1907). Za první světo
vé války byl internacionalista. Po únorové revoluci 1918 vstoupil 
do Komunistické strany Německa, kde se brzy postavil do čela »le
vé« opozice, hlásající anarchosyndikalistické názory a maloburžoaz
ní nacionalistický program tzv. nacionálního bolševismu. Poté, co 
byla v říjnu 1919 »levá« opozice z KSN vyloučena, byl jedním ze 
zakladatelů Komunistické dělnické strany (KAP). Koncem roku 
1920 byl i z této strany vyloučen. V následujících letech z dělnické
ho hnutí odešel, spolupracoval s anarchistickými časopisy, kde se 
zabýval otázkami kultury. -58, 91 

630 



LAw Andrew Bonar (1858-1923) - anglický reakční politik, jeden 
z vůdců konzervativců. Bojoval proti návrhu zákona o autonomii Ir
ska. V letech 1915-1916 byl ministrem kolonií a v letech 
1916-1918 ministrem financí. Od roku 1919 zastával úřad strážce 
pečeti. Účastnil se pařížské mírové konference a byl členem Nejvyš
ší rady Dohody. V letech 1922-1923 vykonával úřad ministerské
ho předsedy. Patřil k iniciátorům antisovětské politiky britských 
imperialistických kruhů. -- 159

LEDEBOUR Georg (1850-194 7) - německý sociální demokrat. V le
tech 1900-1918 byl poslancem Říšského sněmu za německou soci
ální demokracii. Za první světové války vystupoval za obnovení 
mezinárodních styků. Zúčastnil se zimmerwaldské konference, byl 
jedním z politických vůdců zimmerwaldské pravice. Po rozkolu 
v německé sociální demokracii vstoupil v roce 1916 do Sociálně de
mokratického pracovního souručenství, které se v roce 191 7 stalo 
jádrem nově vzniklé centristické Nezávislé sociálně demokratické 
strany Německa. V letech 1920-1924 stál v čele malé skupiny ne
závislých v Říšském sněmu. V roce 1931 se přiklonil k Socialistické 
dělnické straně. Po Hitlerově příchodu k moci emigroval do Švýcar
ska. - 48, 90, 28 7 

LEGIEN Karl (1861-1920) - německý pravicový sociální demokrat, 
jeden z vůdců německých odborů, revizionista. Od roku 1890 zastá
val funkci předsedy Generální komise německých odborů. Od roku 
1903 byl tajemníkem a od roku 1913 předsedou Mezinárodního 
odborového sekretariátu. V letech 1893-1920 (s přestávkami) byl 
poslancem Říšského sněmu za sociální demokracii, v letech 
1919-1920 poslancem Národního shromáždění Výmarské repu
bliky. Za první světové války patřil k zjevným sociálšovinistům. Ak
tivně podporoval politiku buržoazie, bojoval proti revolučnímu 
hnutí proletariátu. - 67, 69-70

LENIN V. I. (v!. jm. Uljanov) (V. I. Lenin, N.) (1870-1924) - viz Ži
votopisná data. - 87, 136-137, 151, 161-163, 165-166,

185-186, 190-191, 197, 307, 312, 327-328, 331, 366, 397,

403, 443, 463, 468, 488, 497, 500-501

LEVI Paul (1883-1930) - německý sociální demokrat, povoláním ad
vokát. V roce 1915 se účastnil zimmerwaldské konference, byl čle
nem švýcarské skupiny zimmerwaldské levice a Spartakova svazu. 
Na ustavujícím sjezdu Kom_unistické strany Německa byl zvolen do 
jejího ÚV.Jako delegát se účastnil II. kongresu Komunistické inter-
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nacionály. V roce 1920 byl zvolen za KSN do Říšského sněmu. Ve 
straně zaujímal krajně pravicové stanovisko. V únoru 1921 z ÚV 
KSN odešel a v dubnu byl za protistrankkou Činnost vyloučen ze 
strany. Později se vrátil do sociálně demokratické strany. - 239, 

255, 25� 485, 490-491 

LIEBKNECHT Karl (1871-1919) - význačný Činitel německého a mezi
národního dělnického hnutí; syn Wilhelma Liebknechta, povoláním 
advokát. Do socialistického hnutí se zapojil už jako student, aktivně 
bojoval proti oportunismu a militarismu. V roce 1912 byl zvolen 
poslancem Říšského sněmu. Na začátku první světové války roz
hodně vystoupil proti podpoře »vlastní« vlády v loupeživé válce 
a jediný v celém Říšském sněmu hlasoval proti válečným úvěrům 
(2. prosince 1914). Byl jedním ze zakladatelů a vůdců Spartakova 
svazu. V roce 1916 byl za antimilitaristickou propagandu odsouzen 
k nuceným pracím. Za listopadové revoluce 1918 v Německu stál 
spolu s R. Luxemburgovou v čele avantgardy německých dělníků, 
redigoval list Die Rote Fahne, byl jedním ze zakladatelů Komunis
tické strany Německa a jedním z vůdců povstání berlínských dělní
ků v lednu 1919. Po potlačení povstání byl bestiálně zavražděn 
bandami Noskeho. - 72, 80, 193, 287

LITVINOV M. M. (1876-1951) - sociální demokrat, bolševik, vý
znamný sovětský diplomat. V revolučním hnutí začal pracovat v ro
ce 1898 jako propagandista v dělnických kroužcích v Klincích (Čer
nigovská gubernie). V roce 1900 působil v kyjevském výboru, roku 
1901 byl zatčen; ve vězení se přiklonil k jiskrovcům. V srpnu 1902 
z vězení uprchl se ·skupinou jedenácti jiskrovců a emigroval. Aktiv
ně pomáhal rozšiřovat listJiskra. Zúčastnil se II. sjezdu Zahraniční 
ligy ruské revoluční sociální demokracie. Rižská organizace jej deles 
govala na III. sjezd SDDSR. V roce 1905 se podílel na vydávání 
prvního legálního bolševického listu N ovaja žizň. V roce 190 7 byl 
členem a tajemníkem ruské delegace na mezinárodním socialistic
kém kongresu ve Stuttgartu. V roce 1912 se zúčastnil bernské kon
ference zahraničních sociálně demokratických skupin. Zastupoval 
ÚV SDDSR v mezinárodním socialistickém byru a byl členem bol
ševické sekce v Londýně. V únoru 1915 promluvil z Leninova pově
ření na konferenci socialistů Dohody v Londýně a požadoval, aby 
socialisté vystoupili z buržoazních vlád a distancovali se od impe
rialistů. V roce 1918 byl jmenován členem kolegia lidového komisa
riátu zahraničních věcí. Byl členem sovětské delegace na konferenci 
v Janově a předsedou sovětské delegace na konferenc_i v Haagu. Od 
roku 1921 byl náměstkem lidového komisaře zahraničních věcí. 
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V letech 1930-1939 pracoval ve funkci lidového komisaře zahra
ničních věcí, v letech 1941-1943 znovu jako náměstek lidového 
komisaře zahraničních věcí a jako velvyslanec SSSR v USA. Po ná
vratu z USA byl až do roku 1946 náměstkem lidového komisaře za
hraničních věcí. Na XVII. sjezdu strany byl zvolen členem ÚV 
VKS(b). Byl rovněž členem ÚVV SSSR a později poslancem Nej
vyššího sovětu SSSR prvního a druhého volebního období. - 157

L. L. - viz Hermann Ladislaus

LLOYD GEORGE David (1863-1945) - britský státník a diplomat, vůd
ce liberální strany. Od roku 1890 byl členem parlamentu, v letech 
1905-1908 ministrem obchodu a v letech 1908-1915 ministrem 
financí. Značně ovlivnil politickou linii britské vlády při přípravě 
první světové války. Vystupoval proti revolučnímu hnutí proletariá
tu, všemi prostředky se snažil znemožnit nebo alespoň oddálit vy
tvoření revoluční dělnické strany v Británii. V letech 1916-1922 
se snažil jako ministerský předseda posílit pozice britského imperia
lismu na Blízkém a Středním východě a na Balkáně a tvrdě potlačo
val národně osvobozenecké hnutí v koloniálních a závislých ze
mích. Po Říjnové revoluci byl jedním z inspirátorů a organizátorů 
vojenské intervence a blokády sovětského státu. Po řadě politických 
neúspěchů podal v roce 1922 demisi. - 97-105, 111-112, 256, 

259, 262 

LoNGUETjean Laurent Frederick (1876-1938) - vnuk Karla Marxe, 
syn Jenny Marxové a Charlese Longueta, publicista - aktivně spo
lupracoval s francouzským a mezinárodním socialistickým tiskem. 
Za první světové války stál v čele centristické pacifistické menšiny 
ve Francouzské socialistické straně. V roce 1914 a 1924 byl zvolen 
do francouzské poslanecké sněmovny. Byl jedním ze zakladatelů 
a redaktorů orgánu francouzských centristů, listu Le Populaire. Sta
věl se proti vstupu do Francouzské socialistické strany·do Komunis
tické internacionály. Od roku 1921 byl členem exekutivy Dvaapůlté 
internacionály, od roku 1923 byl jedním z vůdců takzvané Socialis
tické dělnické internacionály. V 30. letech vystupoval za akční jed
notu socialistů a komunistů v boji proti fašismu, byl členem mezi
národních organizací pro boj proti fašismu. - 44, 51, 420, 443,

456 

LoRIOT Ferdinand (1870-1930) - francouzský socialista. Za první 
světové války se projevoval jako internacio?alista, na kientalské 
konferenci se připojil k zimmerwaldské levici. V letech 1920-1927 
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byl členem Komunistické strany Francie (od roku 1943 Francouz
ská komunistická strana).Jako delegát se účastnil III. kongresu Ko
munistické internacionály. V roce 1925 vystoupil na IV. sjezdu 
KSF proti usnesením V. kongresu Kominterny. V roce 1927 byl ja
ko pravicový oportunista z komunistické strany vyloučen. - 160

LozovsKIJ (vl.jm. Dridzo) S. A. (1878-1952) - člen SDDSR od roku 
1901. Zúčastnil se první ruské revoluce. Byl několikrát vězněn a po
slán do vyhnanství. V letech 1909-191 7 žil v emigraci, patřil ke 
skupině bolševiků-smířlivců. V červnu 191 7 se vrátil do Ruska; na 
III. celoruské odborové konferenci (v červenci 191 7) byl zvolen ta
jemníkem Celoruské ústřední rady odborů. V prosinci 191 7 byl za 
vystupování proti politice strany ze SDDSR(b) vyloučen. Později
stál v čele skupiny sociálních demokratů-internacionalistů a spolu
s ní byl v prosinci 1919 znovu přijat do KSR(b). V roce 1920 byl
zvolen předsedou moskevské guberniální rady odborů. V letech
1921-1937 vykonával funkci generálního tajemníka Rudé odboro
vé internacionály. Později pracoval jako ředitel nakladatelství Gos
litizdat. V letech 1939-1946 byl náměstkem lidového komisaře
(později ministra) zahraničních věcí SSSR. Od XV. sjezdu strany
byl kandidátem ÚV VKS(b), na XVIII. sjezdu byl zvolen členem
ÚV VKS(b). - 483 

LUKÁCS Gyčirgy (G. L.) (1885-1971) - maďarský filozof a literární 
kritik. Ve svých raných dílech se přikláněl k idealismu. Pod vlivem 
Říjnové revoluce však postupně přecházel k materialismu a komu
nismu.' V roce 1918 vstoupil do Komunistické strany Maďarska. 
V období Maďarské republiky rad vykonával funkci lidového komi
saře kultury• a posléze politického komisaře· 5. rudé divize. Počínaje 
rokem 1919 byl rovněž několikrát zvolen do ústředního výboru ko
munistické strany. Po pádu republiky rad emigroval do Rakouska 
a později do Německa. Na počátku 20. let se dopouštěl levičáckých 
sektářských chyb. Od roku 1933 pracoval jako vědecký pracovník 
v SSSR. Po návratu do vlasti v roce 1945 se stal členem Maďarské 
akademie věd a profesorem univerzity v Budapešti. 

Je autorem řady prací z filozofie, estetiky, historie a teorie litera
tury. I v nich se však dopustil řady revizionistických chyb. Revizio
nistické stanovisko zaujal též v době kontrarevolučního puče v Ma
ďarsku v roce 1956. V posledních letech života se zaměřil na oblast 
estetiky. - 168

LuNACARSKIJ A. V. (1875-1933) - významný sovětský státník a veřej
ný činitel. V revolučním hnutí pracoval od začátku 90. let. Působil 

634 



v redakcích bolševických listů Vperjod, Proletarij a později Novaja 
žizň. V letech reakce se od marxismu odklonil, vstoupil do proti
stranické skupiny Vperjod a požadoval spojení marxismu s nábo
ženstvím. Za první světové války stál na pozicích internacionalis
mu. Začátkem roku 191 7 vstoupil do skupiny mezirajonovců a byl 
s ní na VI. sjezdu SDDSR(b) přijat do strany. Po Řijnové revoluci 
zastával až do roku 1929 funkci lidového komisaře školství a osvěty 
a od roku 1929 byl předsedou vědeckého výboru při Ústředním vý
konném výboru SSSR. V roce 1930 se stal akademikem. V srpnu· 
1933 byl jmenován chargé ďaffaires ve Španělsku. Napsal mnoho 
prací o umění a literatuře. - 179, 367-368

LuTOVINOV J. Ch. (1887 -1924) - člen SDDSR od roku 1904. Stranic
ky pracoval v různých městech Ruska. Carská vláda ho mnohokrát 
pronásledovala. Po Říjnové revoluci bojoval v občanské válce na 
Donu a na Ukrajině a byl členem ilegálního ÚV KSR(b). Později 
pracoval v odborových a státních orgánech. Od roku 1920 byl čle
nem ústředního výboru Svazu kovodělníků, tajemníkem a členem 
předsednictva CÚVV a členem předsednictva Celoruské ústřední 
rady odborů. V diskusi o odborech (1920-1921) patřil k aktivním 
účastníkům protistranické skupiny »dělnická opozice«. - 320

LůTIWITZ Walter von (1859-1942) - generil, příslušník německých 
imperialistických vojenských kruhů. Za první světové války byl ná
čelníkem štábu a velitelem několika německých armád a sborů. Od 
prosince 1918 byl vrchním velitelem vojsk v Braniborsku, kde kru
tě potlačoval revoluční hnutí berlínského proletariátu. V létě 1919 
se stal velitelem všech německých vojsk. V březnu 1920 patřil 
k vůdcům Kappova puče, kontrarevoluční promonarchistické 
vzpoury německých militaristů. Po potlačení puče uprchl do ciziny, 
v roce 1925 byl amnestován. - 12 7-128

LuxEMBURGovA Rosa (1871-1919) - významná pracovnice meziná
rodního dělnického hnutí, představitelka levého křídla II. interna
cionály. V revolučním hnutí začala pracovat v druhé polovině 80. 
let. Patřila k zakladatelům polské sociální demokracie. Od roku 
1897 se aktivně účastnila německého sociálně demokratického hnu
tí, vystupovala proti bernsteinismu a millerandismu. Účastnila se 
první ruské revoluce (ve Varšavě). Jako delegátka V. (londýnského) 
sjezdu SDDSR v roce 1907 podporovala bolševiky. Od počátku 
první světové války zastávala internacionalismus. V Německu patři
la k zakladatelům skupiny Internacionála (později zvané Spartakus 
a pak Spartakův svaz). Po listopadové revoluci 1918 sehrála vý-
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znamnou úlohu na ustavujícím sjezdu Komunistické strany Němec
ka. V lednu 1919 byla na příkaz Scheidemannovy vlády zatčena 
a zavražděna. Lenin si Luxemburgové velice vážil; kritikou jejích 
mylných názorů jí pomáhal zaujímat správná stanoviska. - 72,

193, 287, 401 

Lvov G. J. (1861-1925) - kníže, velkostatkář, kadet. Za první světo
vé války řídil Celoruský svaz zemstev, později byl jedním z předse
dů spojeného Svazu zemstev a měst - v obou případech organizací 
imperialistické buržoazie a statkářů. Po únorové revoluci 191 7 za
stával od března do července funkci ministerského předsedy a mi
nistra vnitra v prozatímní vládě; patřil k iniciátorům krvavého zú
čtování s petrohradskými dělníky a vojáky v červencových dnech 
roku 191 7. Po Říjnové revoluci emigroval; pomáhal organizovat 
vojenskou intervenci proti Sovětskému Rusku. - 169

Lvs1s (vl. jm. Letailleur, Eugene) - francouzský buržoazní ekonom, 
autor mnoha prací o finančních a politických otázkách. - 252 

MAcDoNALD James Ramsay (1866-1937) - britský politik, spoluza
kladatel a vůdce Nezávislé labouristické strany a Labouristické stra-
ny. Uskutečňoval krajně oportunistickou politiku. Hlásal teorii tříd
ní spolupráce a postupného přerůstání kapitalismu do socialismu. 
Na začátku první světové války zaujal pacifistické stanovisko, poz
ději otevřeně podporoval imperialistickou buržoazii. V letech 
1918-1920 se pokoušel zabránit boji anglických dělníků proti in
tervenci v Sovětském Rusku. V letech 1924, 1929-1931 zastával 
úřad ministerského předsedy.Jeho vláda uskutečňovala protidělnic
kou politiku a krutě potlačovala národně osvobozenecké hnutí 
v britských koloniích. V letech 1931-1935 stál v čele tzv. národní 
vlády, jejíž politiku určovali konzervativci. - 95, 97, 264, 266,

285, 297, 420, 486 

MACHNO N. I. (1884-1934) - vůdce kontrarevolučních anarchistic
ko-kulackých oddílů na Ukrajině, které v letech 1918-1921 bojo
valy proti sovětské moci. On a jeho stoupenci se vydávali za zastán
ce rolníků, snažili se je získat a poštvat proti sovětské moci. Pod 
vlivem změn v politické a vojenské situaci Machno lavíroval: bojo
val proti bělogvardějcům, jindy proti Rudé armádě. Jeho anarchis
ticko-kulacké bandy se soustřeďovaly na politický banditismus: na
padaly sovětské organizace, pořádaly pogromy, olupovaly obyvatel
stvo, vraždily pracovníky strany a sovětských orgánů. Tyto bandy 
byly s konečnou platností rozdrceny na jaře 1921. Machno uprchl 
za hranice. - 3 72, 432
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MALINOVSKIJ R. V. (1876-1918) - provokatér, agent moskevské tajné 
policie. V roce 1906 se ze zištných důvodů zapojil do dělnického 
hnutí. Od roku 1907 policii dobrovolně informoval; od roku 1910

už byl veden jako agent carské tajné policie. Roku 1912 byl na 
pražské konferenci SDDSR zvolen do ÚV a za pomoci tajné policie, 
která mu odstraňovala z cesty nepohodlné osoby,.se stal poslancem 
IV. státní dumy za dělnickou kurii Moskevské gubernie. Když mu
hrozilo prozrazení, vzdal se v roce 1914 poslaneckého mandátu
a uprchl do zahraničí. Když se v roce 1918 vrátil do Sovětského
Ruska, byl předán soudu a na základě rozsudku Nejvyššího tribuná
lu CÚVV zastřelen. - 60-61

MARcHLEWSKIJulian (vl. jm. Karski) Q. K.) (1866-1925) - významný 
činitel polského a mezinárodního dělnického hnutí. Jeden ze zakla
datelů a vůdců Sociální demokracie Království polského a Litvy. 
Aktivně se účastnil revoluce 1905-1907. Na V. (londýnském) sjez
du SDDSR byl zvolen kandidátem ÚV SDDSR. Byl delegován na 
curyšský a stuttgartský kongres II. internacionály. Od roku 1909

pracoval převážně v německé sociální demokracii. Za první světové 
války bojoval společně s Karlem Liebknechtem a Rosou Luxembur
govou proti sociálšovinismu; podílel se na založení Spartakova sva
zu. Za revoluční činnost byl mnohokrát pronásledován. Na naléhá
ní sovětské vlády byl v roce 1918 propuštěn z koncentračního tábo
ra v Německu a odjel do Sovětského · Ruska. Byl zvolen členem 
Celo ruského ústředního výkonného výboru a zůscal jím až do konce 
života. V roce 1919 byl kooptován do ústředního výboru Komunis
tické strany Německa. Podílel se na založení Komunistické interna
cionály. V letech I 923-1925 byl předsedou organizace Meziná
rodní rudá pomoc. Napsal řadu prací z ekonomie, z dějin Polska 
a mezinárodních vztahů. - 205

MARING Henrik (1883-1942) - holandský sociální demokrat. Od ro
ku 1902 byl členem Sociálně demokratické strany Nizozemska. 
V letech 1913-191 7 žil naJávě, kde se připojil k levicovým sociál
ním demokratům. Poté se stal členem komunistických stran Jávy 

a Nizozemska. Byl delegátem II. kongresu Kominterny. V letech 
1921-1923 byl v Číně představitelem exekutivy Kominterny pro 
země Dálného východu. V letech 1924-1927 byl členem vedení 
Ko�unistické strany Nizozemska, přikláněl se k opozici. V roce 
1927 ze strany vystoupil a hlásal trockismus. V roce 1929 založil 
trockistickou »revoluční socialistickou stranu«. - 277

MARTOV L. (vl. jm. CederbaumJ. O.) (1873-1923) - jeden· z čelných 
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představitelů menševismu. V sociálně demokratickém hnutí praco
val od první poloviny 90. let. V roce 1895 se podílel na založení pe
trohradského Svazu boje za osvobození dělnické třídy a v roce 1900 

na přípravě a vydáváníjiskry - byl jejím redaktorem. V letech re
akce a nového revolučního rozmachu patřil k likvidátorům, redigo
val list Golos social-demokrata a zúčastnil se protistranické srpnové 
konference (1912). Za první světové války byl centristou. Po únoro
vé revoluci 191 7 stál v čele skupiny menševiků-internacionalistů. 
Po Říjnové revoluci vystupoval proti sovětské moci. V roce 1920 
emigroval do Německa a v Berlíně vydával kontrarevoluční menše
vický časopis Socialističeskij věstnik. - 87-89, 456, 458

MARZIALI - italský socialista. V letech 1920-1921 byl členem Italské 
socialistické strany a vystupoval proti reformistům. - 444

MARX Karel (1818-1.883) - zakladatel vědeckého komunismu, ge
niální myslitel, vůdce a učitel mezinárodního proletariátu [viz Leni
novu stať Karel Marx (Stručný životopis a výklad marxismu) - Se
brané spisy 26, Praha 1986, s. 67 -115]. - 48, 57, 68, 82, 8 7, 119,

137, 169, 335-336, 403-404, 456, 458, 500 

McLAINE William (1891 -1960) - britský socialista a odborový pře
dák, povoláním publicista. V letech 1916-1946 vykonával řadu 
funkcí v Jednotném svazu strojírenských dělníků. Za první světové 
války vstoupil do Britské socialistické strany a v letech 1918-1919 

byl členem jejího ÚV. V letech 19 l 9'---1929 vedl marxistickou pro
pagandu mezi skotskými a anglickými dělníky. Za Britskou socialis
tickou stranu byl delegován na II. kongres Kominterny. Podporoval 
vstup komunistů do Labouristické strany, zároveň však podceňoval 
reakčnost jejího vedení a její politiky. Ve 20. letech se stal členem 
Komunistické strany Velké Británie, ale v roce 1929 z ní vystoupil. 
Od 30. let zaujímal antikomunistické pozice. V letech 1946-1956 

pracoval v britských ministerstvech zdravotnictví a pojištění. Od 
roku 195 7 byl jedním z ředitelů organizace Průmyslový výzkum 
a informace, podporované velkokapitálem a vyvíjející antikomunis
tickou činnost. - 272-275, 296, 299-300 

MEDV�Mv I. P. (1885-1937) - člen SDDSR od roku 1900. Po 
Říjnové revoluci byl politickým pracovníkem v Rudé armádě. 
V letech 1920-1921 zastával funkci předsedy ústředního výboru 
Svazu kovodělníků. Později pracoval v Celoruském ústředním 
výkonném výboru a v ústředním výkonném výboru SSSR. Byl 
jedním z vůdců protistranické skupiny »dělnická opozice« a poté 
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aktivním pnvržencem »nové opozice«. Za svou protistranickou 
činnost byl v roce 1924 z KSR(b) vyloučen. V roce 1926 prohlá
sil, že se svých protistranických názorů vzdává, a byl do strany 
znovu přijat. V roce. 1933 byl ovšem během čistky ve straně zno
vu vyloučen. - 320

MEHRING Franz (1846-1919) - významný pracovník německého děl
nického hnutí, jeden z vůdců a teoretiků levého křídla n ěmecké so
ciální demokracie, historik a literární vědec. Od konce 60. let byl 
znám jako radikální buržoazně demokratický publicista. V letech 
1876-1882 hájil pozice buržoazního liberalismu, později se při
klonil více doleva, redigoval demokratický list Volkszeitung, hájil 
sociální demokracii proti Bismarckovi. V roce 1891 vstoupil do So
ciálně demokratické strany Německa. Byl aktivním spolupracovní
kem a jedním z redaktorů teoretického orgánu strany, časopisu Die 
Neue Zeit, později redigoval list Leipziger Volkszeitung. Aktivně 
vystupoval proti oportunismu a revizionismu ve II. internacionále, 
odsuzoval kautskismus, avšak bál se organizačního rozchodu 
s oportunisty. Byl důsledným internacionalistou, uvítal Říjnovou 
revoluci a správně pochopil význam brestlitevského míru. Od roku 
1916 patřil k vůdcům Spartakova svazu a aktivně se podílel na zalo
žení Komunistické strany Německa. 

Napsal řadu prací: v roce 1893 vyšla jeho práce Lessingslegende 
[Lessingovská legenda) (česky 1949 pod názvem Bedřich II. a jeho 
doba (Lessingovská legenda)), v roce 1897 čtyřsvazkové dílo Ge
schichte der deutschen Sozialdemokratie [Dějiny německé sociální 
demokracie). Významně se podílel na vydání literární pozůstalosti 
Marxe, Engelse a Lassalla. V roce 1918 vyšla jeho kniha o životě 
a činnosti K. Marxe. - 403-404

MERRHEIM Alphonse (1881-1925) - francouzský odborový funkcio
nář, syndikalista; od roku 1905 patřil k předákům federace kovoděl
níků a Všeobecné konfederace práce ve Francii. Na začátku první 
světové války stál v čele levého křídla syndikalistického hnutí, které 
bojovalo proti sociálšovinismu a imperialistické válce. Zúčastnil se 
zimmerwaldské konference a připojil se k zimmerwaldské pravici. 
Merrheim se však nedokázal se sociálšovinisty zcela rozejít, a to ho 
koncem roku 1916 přivedlo na centristické a pacifistické pozice; po
čátkem roku 1918 se stal zjevným sociálšovinistou a reformistou. 
- 67, 132 

MIKULÁŠ II. (RoMANov) (1868-1918) poslední ruský car 
(1894-191 7). Z rozhodnutí uralského oblastního sovětu dělnic-
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kých a vojenských zástupců v Jekatěrinburgu [Sverdlovsk] byl 1 7. 
července 1918 zastřelen. - 49, 138, 160, 342

MILJUKOV P. N. (l 859-1943) - vůdce Konstitučně demokratické 
strany, významný ideolog ruské imperialistické buržoazie, historik 
a publicista. Od roku 1902 aktivně spolupracoval s časopisem bur
žoazních liberálů Osvobožděnije, který vycházel v zahraničí. V říj
nu 1905 se podílel na založení Konstitučně demokratické strany, 
později byl předsedou jejího ústředního výboru a redaktorem 
ústředního orgánu Reč. Byl poslancem III. a IV. státní dumy. Po 
únorové revoluci 191 7 byl ministrem zahraničních věcí v první pro
zatímní vládě. V srpnu 191 7 patřil k inspirátorům Kornilovova pu
če. Po Říjnové revoluci byl jedním z organizátorů cizí vojenské 
intervence proti Sovětskému Rusku a aktivním činitelem bělogvar
dějské emigrace. - 169

MILJUTIN V. P. (l 884-1938) - do sociálně demokratického hnutí se 
zapojil roku 1903; zpočátku se hlásil k menševikům, od roku 191 O 
byl bolš•evik. Pracoval stranicky v Kursku, Moskvě, Orlu, Petrohra
dě a Tule, často byl pronásledován. Na VII. (dubnové) celoruské 
konferenci SDDSR(b) (1917) byl zvolen členem ÚV strany. Na II. 
celoruském sjezdu sovětů se stal členem rady lidových komisařů ve 
funkci lidového komisaře zemědělství. V listopadu 191 7 vystupoval 
za vytvoření koaliční vlády za účasti menševiků a eserů. Prohlásil, 
že nesouhlasí s politikou strany a odešel z ÚV i z RLK. V letech 
1918-1921 byl místopředsedou Nejvyšší národohospodářské rady, 
později zastával různé odpovědné funkce v sovětských a hospodář
ských orgánech. Byl kandidátem ÚV strany a členem ústřednI kon
trolní komise. - 449

MIN G. A. (1855-1906) - plukovník, velitel semjonovského gardo
vého pluku. Byl jedním z těch, kdo řídili-potlačení ozbrojného pov
stání v Moskvě v prosinci 1905. Trestné výpravě, která měla zasáh
nout na železniční trati Moskva-Kazaň, vydal rozkaz »jednat bez 
milosti«. Na jeho příkaz byla 30. prosince 1905 ostřelována z děl 
Prochorovova textilní továrna, kde se soustředily hlavní ozbrojené 
síly revoluce. Za krvavé potlačení povstání byl Mikulášem II. pový
šen na generálmajora. Byl zabit eserem. - 414

MoDIGLIANI Vittorio Emanuele (1872-1947) - jeden z nejstarších 
členů Italské socialistické strany, reformista, povoláním advokát. 
V letech 1913-1926 byl členem poslanecké sněmovny. Za první 
světové války zaujímal centristické stanovisko. Účastnil se zimmer
waldské a kientalské konference, vystupoval proti zimmerwaldské 
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levici. V roce 1926 emigroval do Francie, kde redigoval orgán ital
ských reformistických emigrantů Rinascita Socialista. Po osvoboze
ní Itálie od německých fašistických vojsk se vrátil do vlasti. - 130,

243, 443 

MoNATTE Pierre (1881-1960) - francouzský odborový pracovník, 
povoláním publicista. V letech 1904-1914 byl jedním z vůdců 
francouzské·Všeobecné konfederace práce (CGT). Za první světové 
války se hlásil k zimmerwaldské pravici. V letech 1918- 1920 orga
nizoval stávkové hnutí francouzského proletariátu. V letech 
1921-1924 byl redaktorem orgánu Komunistické strany Francie 
(dnes Francouzská komunistická strana), listu L'Humanité. V letech 
1923-1924 byl členem komunistické strany. V roce 1924 zorgani
zoval trockistickou skupinu, vystupoval proti linii strany, a proto 
byl vyloučen. Po rozkolu v CGT v roce 1921, kdy z konfederace 
odešlo revoluční křídlo, zůstal jejím členem a spolupracoval s jejími 
reformistickými vůdci. Od roku 1925 až do konce života vydával 
trockistický orgán La Révolution prolétarienne, v němž pomlouval 
Sovětský svaz a mezinárodní komunistické hnutí: - 160

M0LBERGER Arthur ( 184 7 -1907) - německý maloburžoazní publicis
ta, stoupenec Proudhonova učení, povoláním lékař. Jeho články 
o bytové otázce, otištěné roku 1872 v listu Der Volksstaat, přiměly
Engelse k ostré kritice. Miilberger přispíval do Hochbergerova
oportunistického časopisu Die Zukunft. Napsal několik prací z dě
jin společenského myšlení ve Francii a Německu, kritizoval marxis-

.. mus. - 417

M0NZENBERG Wilhelm (1889-1940) - sociální demokrat, účastník 
dělnického hnutí ve Švýcarsku a v Německu, povoláním obuvnický 
dělník. V letech 1914-191 7 vedl sociálně demokratickou organiza
ci švýcarské mládeže a redigoval její orgán Freie Jugend; v letech 
1915-1919 byl tajemníkem Socialistické internacionály mládeže 
a redaktorem jejího orgánuJugend-Internationale. Za první světové 
války byl internacionalista. Roku 1.916 se stal členem vedení Švý
carské sociálně demokratické strany. Po návratu do Německa vstou
pil do KSN a byl zvolen do jejího ÚV. V letech 1919-1921 praco
val jako tajemník Komunistické internacionály mládeže. Byl delegá
tem II., III., IV. a VI. kongresu Kominterny. Od roku 1924 byl po
slancem Říšského sněmu. Po nástupu fašismu emigroval do Francie. 
V třicátých letech vystupoval proti taktice jednotné dělnické a lido
vé protifašistické fronty. Byl za to odvolán z ÚV KSN a v roce 1939

vyloučen ze strany. - 289
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NAKAHIRA Rjó (nar. 1894) - pokrokový japonský novinář, zpravodaj 
listu Ósaka Asahi. V době protisovětské intervence a občanské vál
ky pracoval ve Vladivostoku a později v Moskvě. Zaslal do Japon
ska řadu zpráv, v nichž se o Sovětském Rusku vyjadřoval příznivě. 
3. června 1920 mu poskytl interview Lenin. - 162

NATANSON M. A. (Bobrov) (1850-1919) - revoluční narodnik, pozdě
ji eser. V revolučním hnutí pracoval od roku 1869. Patřil k zaklada
telům narodnické organizace Zemlja i volja, v roce 1893 se aktivně 
podílel na založení strany Narodnoje pravo. Na počátku století 
vstoupil do eserské strany a stal se členem jejího ústředního výbo
ru. Za první světové války se přikláněl k centrismu. Po únorové re
voluci 1917 patřil k zakladatelům strany levých eserů. Jejich spik
nutí proti sovětské moci v roce 1918 odsoudil. - 88

Noss Ernst (1886-1957) - jeden z vůdců Švýcarské sociálně demo
kratické strany. V roce 1915 se stal šéfredaktorem orgánu švýcarské 
sociální demokracie, listu Volksrecht. Za první světové války se 
zpočátku hlásil k internacionalistům. V roce 191 7 zaujal centristic
ké a pacifistické stanovisko. Ve 20. letech přešel k pravému křídlu 
švýcarské sociální demokracie, vystupoval proti komunistickému 
hnutí. V letech 1919-1943 byl členem Národní rady, 1943-1951 

členem spolkové rady a v roce 1949 se stal švýcarským preziden
tem. - 455-456, 459, 466

NoGIN V. P. (1878-1924) - významný sovětský stranický a státní či
nitel, profesionální revolucionář. Do SDDSR vstoupil v roce 1898, 
věnoval se stranické práci v Rusku i v zahraničí. Aktivně se účastnil 
revoluce 1905-190 7, pracoval v petrohradském a bakuském výbo
ru strany. Na V. sjezdu SDDSR byl zvolen členem jejího ÚV. Po 
únorové revoluci 191 7 zastáviil funkci místopředsedy a později 
předsedy moskevského sovětu. Po Říjnové revoluci se stal členem 
rady lidových komisařů ve funkci lidového komisaře obchodu 
a průmyslu. V listopadu 1917 se vyslovoval pro vytvoření koaliční 
vlády za účasti menševiků a eserů; připojil se ke Kameněvovi, Ry
kovovi a dalším oportunistům a vystoupil spolu s nimi z ÚV 
i z RLK. Později svoje chyby přiznal. Od roku 1918 vykonával od
povědnou práci v sovětských orgánech a v hospodářských organiza
cích: byl náměstkem lidového komisaře práce, členem předsednic
tva Nejvyšší národohospodářské rady a předsedou správy Celorus
kého textilního syndikátu. - 423, 449

NosKE Gustav (1868-1946) - jeden z oportunistických vůdců Sociál-
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ně demokratické strany Německa. Před první světovou válkou pro
pagoval militarismus, za. války se projevoval jako sociálšovinista, 
v Říšském sněmu hlasoval pro válečné úvěry. Za listopadové revo
luce 1918 v Německu se podílel na potlačení povstání námořníků 
v Kielu. V letech 1919-1920 byl ministrem obrany; použil repre
sálií vůči berlínským dělníkům a zorganizoval zavraždění K. Lieb
knechta a R. Luxemburgové. Později byl prezidentem v Hannover
sku. Za fašistické diktatury pobíral od hitlerovské vlády státní pen
zi. - 44, 95, 97, 119, 297, 299, 303

ŮRIANDO Vittorio Emanuele (1860-1952) - italský právník a politik, 
jeden z vůdců buržoazních liberálů. V letech 191 7 -1919 byl mi
nisterským předsedou; vedl italskou delegaci na pařížské mírové 
konferenci. V letech 1919-1920 byl předsedou parlamentu. Po na
stolení fašistické Mussoliniho diktatury z politického života odešel. 
V letech 1948--=-1952 byl senátorem. - 262

PANKHURSTOVA Sylvia (1882-1960) - činitelka britského dělnického 
hnutí. Za první světové války zaujímala pacifistické stanovisko. Po 
Říjnové revoluci vystupovala proti vojenské intervenci v Sovětském 
Rusku. Byla spoluzakladatelkou a čelní představitelkou krajní levice 
Dělnické socialistické federace a redigovala její orgán Workers' 
Dreadnought. Účastnila se II. kongresu Kominterny. V roce 1921 
vstoupila do Komunistické strany Velké Británie, ale brzy byla vy
loučena, protože odmítla podřídit se stranické disciplíně. Napadala 
KS Velké Británie a rovněž Sovětský svaz. - 94-95, 98-100,

105, 160-161, 191, 297-302 

PANNEKOEK Antonie (Horner K.) (1873-1960) - holandský sociální 
demokrat, profesor astronomie na amsterdamské univerzitě. V roce 
1907 se podílel na založení listu De Tribune, orgánu levého křídla 
Sociálně demokratické dělnické strany Nizozemska, které se v roce 
1909 zformovalo v Sociálně demokratickou stranu Nizozemska 
(stranu tribunistů). Od roku 1910 úzce spolupracoval s německými 
levicovými sociálními demokraty a přispíval do jejich tiskových or
gánů. Za první světové války byl internacionalista, podílel se na vy
dávání časopisu Vorbote, teoretického orgánu zimmerwaldské levi
ce. V letech 1918-1921 byl členem Komunistické strany Nizozem
ska a pracoval v Kominterně. Zaujímal krajně levicové, sektářské 
stanovisko. V roce 1921 z komunistické strany vystoupil a aktivní 
politické činnosti ·zanechal. - 58, 61, 91, 289

PETLJURA S. V. (1877-1926) - jeden z vůdců ukrajinských buržoaz-
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ních nacionalistů. V roce 191 7 byl generálním tajemníkem pro vo
jenské otázky v kontrarevoluční ukrajinské Centrální radě. Za cizí 
vojenské intervence a občanské války stál v čele kontrarevoluce na 
Ukrajině. Za podpory německých okupantů obnovil začátkem roku 
1918 Centrální radu, kterou předtím kyjevští dělníci rozehnali. 
V listopadu 1918 se stal členem direktoria, tj. nacionalistické ukra
jinské vlády v letech 1918-1919, později jeho předsedou. Koncem 
roku 1919 uzavřel vojenský pakt s Polskem a v roce 1920 se zúča
stnil tažení polských vojsk na Ukrajinu. Po obnovení sovětské moci 
na Ukrajině emigroval. V květnu 1926 byl zavražděn v Paříži. 
- 142, 153, 176, 432

PILSUDSKI Józef (1867 -1935) - polský reakční státník. Za první svě
tové války byl hlavním organizátorem polských legií, které bojovaly 
na straně Německa. V letech 1918-1922 stál v čele polského státu. 
Krutě pronásledoval revoluční hnutí pracujících. V roce 1920 orga
nizoval vojenské tažení Polska proti sovětskému státu. V květnu 
1926 nastolil státním převratem diktátorský režim sanace a v roce 
1934 se spolčil s hitlerovským Německem. - 160, 361

PLECHANOV G. V. (1856-1918) - marxistický filozof, literární histo
rik a estetik, význačný představitel ruského a mezinárodního děl
nického hnutí a první propagátor marxismu v Rusku. V roce 1883 

založil v Ženevě první ruskou marxistickou organizaci - skupinu 
Osvobození práce. Bojoval proti narodnictví, vystupoval proti revi
zionismu v mezinárodním dělnickém hnutí. Po roce 1900 redigoval 
spolu s V. I. Leninem list Jiskra a časopis Zarja. V letech 
1883-1903 napsal řadu prací, které sehrály důležitou úlohu v ob
hajobě a propagaci materialistického světového názoru. Ovšem již 
tehdy se dopouštěl vážných chyb, které byly zárodkem jeho pozděj
šího přechodu k menševismu. Po II. sjezdu SDDSR zaujal smířli
vecké stanovisko vůči oportunistům a později se přiklonil k menše
vikům. Za první revoluce v Rusku 1905-1907 souhlasil v zásad
ních otázkách s menševiky. V období reakce a nového revolučního 
rozmachu vystupoval proti machistické revizi marxismu a proti lik
vidátorství. Postavil se do čela skupiny menševiků, kteří byli pro za
chování ilegální strany. Za první světové války přešel k sociálšovi
nistům. Po Únorové revoluci 191 7 se vrátil do Ruska, stál v čele 
krajně pravicové skupiny menševiků-obranářů Jednota, aktivně vy
stupoval proti bolševikům a proti socialistické revoluci, protože se 
domníval, že Rusko ještě nedozrálo pro přechod k socialismu. S Říj
novou revolucí nesouhlasil, ale proti sovětské moci nebojoval. Le
nin vysoce hodnotil Plechanovovy filozofické práce a jeho úlohu 

644 



v šíření marxismu v Rusku; zároveň ho však ostře kritizoval za od
klon od marxismu a závažné politické chyby. - 47-48, 87, 114, 

119, 285, 399, 415, 500 

POPOV P. I. (1872-1950) - statistik. Člen KSR(b) od roku 1924. Od 
roku 1918 byl ředitelem Ústředního statistického úřadu. Byl čle
nem prezídia Státního plánovacího výboru SSSR. V letech 
1926-1949 zastával různé vysoké funkce v národním hospodář
ství: Byl členem prezídia Státního plánovacího výboru RSFSR a ve
doucím zemědělského odboru téže instituce, členem Všesvazové 
akademie zemědělských věd V. I. Lenina a později členem vědecko
metodologické rady při Ústředním statistickém úřadu SSSR. Je au
torem řady vědeckých prací ze statistiky. - 425

PoTRESOV A. N. (1869-1934) - jeden z vůdců menševiků. V 90. le
tech se hlásil k marxistům. Byl spoluzakladatelem lis.tu Jiskra a ča
sopisu Zarja. Na II. sjezdu SDDSR se projevil jako menšinový jis
krovec. V letech reakce a nového revolučního rozmachu se stal 
ideologem likvidátorství, významně ovlivnil menševické orgány Vo
zrožděnije a Naša zarja. Za první světové války patřil k sociálšovinis
tům. Po Říjnové revoluci emigroval. Přispíval do Kerenského tý
deníku Dni a svými články útočil proti Sovětskému Rusku. - 87 

PRAMPOLINI Camillo (1859-1930) - italský socialista, reformista, po
voláním novinář. Od roku 1892 se účastnil socialistického hnutí. 
Patřil k zakladatelům Italské socialistické strany (1892). V letech 
1890-1926 byl poslancem v parlamentě. Za první světové války 
zaujímal centristické pozice. V době revolučního rozmachu v Itálii 
v letech 1919-1920 byl spolu s dalšími reformisty zastáncem poli
tiky kompromisů. V roce 1926 politické činnosti zanechal. - 331

PREOBRA2ENSKIJj. A. (1886-1937) - člen SDDSR od roku 1903 .. Po 
únorové revoluci 1917 pracoval na Uralu. Na VI. sjezdu SDDSR(b) 
vystoupil proti linii strany na uskutečnění socialistické revoluce. Po 
Říjnové revoluci pracoval v různých stranických a vojenskopolitic
kých orgánech. V roce 1918 se připojil k »levým komunistům«. 
V diskusi o odborech podporoval platformu Trockého. Od roku 
1923 působil aktivně v trockistické opozici, a proto byl v roce 1927

ze strany vyloučen. V roce 1929 byl rehabilitován. V následujících 
letech však byl za svou protistranickou činnost opět vyloučen. 
- 323, 424, 427

PROKOPOVIČ S. N. (1871-1955) - buržoazní ekonom a publicista. 
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Koncem 90. let patřil mezi významné ekonomisty a první propagá
tory bernsteinismu v Rusku, později byl aktivním členem liberální 
monarchistické organizace Svaz osvobození. V roce 1906 se stal čle
nem ústředního výboru Konstitučně demokratické strany. Redigo
val a vydával časopis Bez zaglavija a spolupracoval s redakcí listu 
Tovarišč. V roce 1917 byl ministrem zásobování v prozatímní vlá
dě. Po Říjnové revoluci byl za protisovětskou činnost vypovězen. 
- 415

QuELCH Thomas (1886-1954) - anglický socialista, později komu
nista, ·odborový pracovník a publicista. Byl členem Sociálně demo
kratické federace, posléze Britské socialistické strany. Přispíval do 
socialistického a odborového tisku. Za první světové války zastával 
internacionalismus. Od roku 1919 aktivně vystupoval za vytvoření 
komunistické strany ve Velké Británii. Byl delegátem II. k�ngresu 
Kominterny. V roce 1920 vstoupil do Komunistické strany Velké 
Británie a v letech 1923-1925 byl členem jejího ÚV. V letech 
1920-1931 byl redaktorem časopisu Kommunističeskij internacio
nal. V letech 1924-1953 pracoval jako referent v ústředním výbo
ru Jednotného svazu dělníků stavebního průmyslu. Krátce před 
koncem života z komunistické strany vystoupil. - 282

RADEK K. B. ( 1885-1939) - účastník sociálně demokratického hnutí 
v Haliči, Polsku a Německu. Od roku 1900 přispíval do časopisů 
německých levicových sociálních demokratů. Za první světové vál
ky byl internacionalistou, přikláněl se však k centrismu. Zastával 
nesprávné stanovisko k otázce práva národů na sebeurčení. V roce 
191 7 se stal členem SDDSR(b). Po Říjnové revoluci pracoval v lido
vém komisariátu zahraničriích věcí, byl tajemníkem exekutivy Ko
munistické intarnacionály. Na VIII.-XII. sjezdu KSR(b) byl zvo
len členem jejího ústředního výboru. V roce 1918 patřil k »levým 
komunistům«: V roce 1927 byl na XV. sjezdu z VKS(b) vyloučen, 
v roce 1929 do strany znovu přijat a v roce 1936 opět vyloučen. 
Koncem 30. let byl podroben represím. V roce 1988 byl občansky 
rehabilitován. - 50, 238 

RAJ Mánabendranáth (1892-1948) - indický politik. V letech 
1910-1915 se účastnil revolučního hnutí proti anglickým kolo
nizátorům. V roce 1915 emigroval. Posléze se připojil ke komu
nistům. Do roku 1920 žil v Mexiku.- Byl delegátem II., III., IV. 
a V. kongresu Kominterny; od roku 1922 kandidátem a od roku 
1924 členem exekutivy Kominterny. Později se s komunistickou 
stranou rozešel. Od roku 1940 vedl v Indii radikálně demokratic-
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kou lidovou stranu. Vydával časopis Radical Humanist. 
- 277-278

RAMSAY David (1883-1948) - anglický socialista, později komunista, 
povoláním slévárenský dělník. Zpočátku byl členem Sociálně demo
kratické federace, poté Britské socialistické strany. Za první světové 
války organizoval proletářské hnutí skotských a anglických továr
ních důvěrníků. Dopustil se však některých levičáckých sektářských 
chyb:jako delegát II. kongresu Kominterny se postavil proti vstupu 
komunistů do Labouristické strany. V roce 1920 vstoupil do Komu
nistické strany Velké Británie. Zastával různé stranické funkce, pra
coval jako instruktor ústředního a skotského výboru strany a aktiv
ně přispíval do komunistického tisku. - 274-275, 297

RAsKOLNIKOV F. F. (1892-1939) - člen SDDSR od roku 1910, bolše
vik. Působil v petrohradských stranických organizacích, pracoval 
v bolševických listech Zvězda a Pravda. Za první světové války 
sloužil ve vojenském námořnictvu. Po únorové revoluci 191 7 se stal 
členem kronštadtského výboru SDDSR(b), místopředsedou kron
štadtského sovětu dělnických a vojenských zástupců a redaktorem 
listu Golos pravdy. Po Říjnové revoluci byl náměstkem lidového 
komisaře námořnictva, velel Volžsko-kaspické flotile a _Baltskému 
loďstvu. V diskusi o odborech 1920-1921 byl zastáncem platfor
my Trockého. V letech 1921-1938 působil jako zplnomocněný zá
stupce SSSR v Afghánistánu, Estonsku, Dánsku a Bulharsku. 
- 422

REGENT Ivan (1884-1967) - jugoslávský socialista, později komunis
ta. Jako člen ústředního výboru Italské socialistické strany vystupo
val v letech 1919-1921 proti reformistům. - 444

RENAUDEL Pierre (1871-1935) - jeden z reformistických vůdců Fran
couzské socialistické strany. V letech 1902-1914 redigoval list Le 
Peuple, 1914-1920 L'Humanité. V letech 1914-1919 a 1924 byl 
členem poslanecké sněmovny. Za první světové války zaujímal soci
álšovinistické stanovisko. V roce 1927 se vzdal vedení socialistické 
strany, v roce 1933 byl ze strany vyloučen. Později založil neosocia
listickou skupinu. - Sl

RENNER Karl (1870-1950) - rakouský politik, vůdce a teoretik ra
kouských pravicových sociálních demokratů. Byl jedním z ideologů 
tzv. austromarxismu a autorů buržoazně nacionalistické teorie kul
turně národnostní autonomie. Za první světové války zastával so-
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ciálšovinistické názory. V letech 1919-1920 byl kancléřem, v letech 
1945-1950 prezidentem. - 44, 51,303, 307

RoDZJANKO M. V. (1859-1924) - velkostatkář, jeden z vůdců strany 
okťabristů (Svaz 1 7. října), monarchista. Od března 1911 byl před
sedou III. a poté i IV. státní dumy. Za ·únorové revoluce 191 7 zor
ganizoval kontrarevoluční ústředí - prozatímní výbor Státní dumy 
a později »tajnou poradu« členů Státní dumy. Patřil k vůdcům Kor
nilovova povstání. Po Říjnové revoluci se připojil k Děnikinovi; po
koušel se sjednotit všechny kontrarevoluční síly k boji proti sovět
ské moci. Později emigroval. - 61

RvKov A. I. (1881-1938) - významný státní a stranický činitel, člen 
SDDSR od roku 1899. Byl delegátem III. a IV. sjezdu SDDSR. Od 
roku 1905 byl s krátkou přestávkou členem ústředního výboru stra
ny. V letech reakce 1907 -191 O zaujímal smířlivecký postoj k likvi
dátorům, otzovistům a trockistům. Po únorové revoluci 191 7 vystu
poval proti orientaci strany na socialistickou revoluci. Po Říjnové 
revoluci zastával řadu odpovědných funkcí: byl lidovým komisařem 
vnitra, předsedou Nejvyšší národohospodářské rady, místopředse
dou a později předsedou rady lidových komisařů SSSR a RSFSR, 
Rady práce a obrany a v letech 1922-1930 členem politického by
ra ústředního výboru. Byl podroben represím. V roce 1938 byl od
souzen, v roce 1988 rehabilitován. - 1 79, 449

RvsKULOV T. R. (1894-1943) - člen SDDSR(b) od roku 1917. Za 
Řijnové revoluce bojoval v Turkestánu a Kirgizii. V roce 1920 byl 
předsedou Turkestánského ústředního výkonného výboru. V letech 
1921-1922 byl členem kolegia a náměstkem lidového komisaře 
pro národnostní záležitosti RSFSR. V letech 1922-1924 vykoná
val funkci předsedy turkestánské rady lidových komisařů. Dopustil 
se závažných chyb v řešení národnostních záležitostí. V letech 
1926-193 7 zastával funkci náměstka předsedy rady lidových ko
misařů RSFSR. - 468 

SADOUL Jacques (1881-1956) - důstojník francouzské armády, člen 
Francouzské socialistické strany. V roce 191 7 byl vyslán do Ruska 
jako člen francouzské vojenské mise. Pod vlivem Říjnové revoluce 
se stal stoupencem komunistických idejí, vstoupil do francouzské 
sekce KSR(b) a jako dobrovolník do Rudé armády. V tisku protesto
val proti intervenci dohodových zemí v Sovětském Rusku a propa
goval myšlenky revoluce mezi francouzskými okupačními vojsky na 
jižní Ukrajině. Zúčastnil se I. a II. kongresu Kominterny. Za revo-
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luční činnost byl souzen (v nepřítomnosti) francouzským vojenským 
soudem, ale po návratu do Francie v roce 1924 byl zproštěn obžalo
by. V následujících letech aktivně bojoval za mír a přátelství mezi 
národy. - 483

SEGRUE - anglický novinář, zpravodaj londýnského liberálního listu 
Daily News. - 311-312

SERRATI Giacinto Menotti (1872-1926) - významný činitel italského 
dělnického hnutí, jeden z vůdců Italské socialistické strany. Za prv
ní světové války se hlásil k internacionalistům; v letech 
1915-1923 stál v čele Ústředního orgánu socialistické strany, listu 
Avanti!. Účastnil se zimmerwaldské a kientalské konference. Prosa
zoval vstup Italské socialistické strany do Kominterny. Na II. kon
gresu Kominterny vedl italskou delegaci; vystupoval proti bezpod
mínečnému rozchodu s reformisty. Později své centristické chyby 
překonal a v roce 1924 vstoupil v čele frakce zvané Skupina III. in
ternacionály do Komunistické strany Itálie (dnes Italská komunis
tická strana), v níž aktivně pracoval až do konce života. - 81-82,

274, 284-285, 289-290, 443-444, 447, 450-454, 459-460, 
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SHAW Thomas (1872-1938) - anglický politik a odborový pracovník. 
V 90. letech vynikl jako tradeunionistický předák textilních dělní
ků. V letech 1911-1929 a 1931-1938 vykonával funkci tajemní
ka Mezinárodní federace textilních dělníků. Za první světové války 
se stal sociálšovinistou. V letech 1918-193 l byl poslancem parla
mentu. V roce 1920 navštívil jako člen delegace britských dělníků 
Sovětské Rusko. V letech 1923-1925 byl jedním z tajemníků vý
konného výboru �ocialistické dělnické internacionály. V labouris
tických MacDonaldových vládách byl ministrem práce (1924) a mi
nistrem vojenství (1929-1931). - 158

ScHEIDEMANN Philipp (1865-1939) - jeden z vůdců krajně pravicové
ho oportunistického křídla německé sociální demokracie. Od roku 
1903 byl členem sociálně demokratické frakce v Říšském sněmu, od 
roku 1911 členem představenstva Sociálně demokratické strany Ně
mecka. Za první světové války vystupoval jako sociálšovinista. Za 
listopadové revoluce 1918 patřil do kontrarevoluční rady lidových 
zmocněnců a byl inspirátorem Štvavé agitace proti spartakovcům. 
V únoru až červnu 1919 stál v čele koaliční vlády Výmarské repu
bliky, v letech 1918-1921 patřil k organizátorům krvavého potla
čení německého dělnického hnutí. Později aktivní politické Činnosti 
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zanechal. - 44, 89-90, 92, 95, 97, JOO, 112, 119, 127-128, 265, 

286, 297, 299, 303. 

ScHRůDER Karl (1884-1950) - německý levicový sociální demokrat, 
povoláním spisovatel a publicista. Po listopadové revoluci 1918

v Německu vstoupil do Komunistické strany Německa, kde se při
pojil k »levé« opozici Laufenberga a Wolflheima a začal hlásat anar
chosyndikalistické názory. Po vyloučení (v říjnu 1919) »levé« opozi
ce ze strany se stal jedním ze zakladatelů Komunistické dělnické 
strany (KAP). Brzy z ní však vystoupil a vrátil se do Sociálně demo
kratické strany Německa. V letech 1924-1933 pracoval jako re
daktor v různých sociálně demokratických listech. Po nástupu fašis
mu v Německu působil v ilegálním stranickém hnutí. V roce 1936

byl uvězněn a čtyři roky strávil ve fašistických žalářích a koncen
tračních táborech. - 58

SKULSKI Leopold (nar. 1878) - polský buržoazní politik. Od roku 
1919 byl poslancem Ústavodárného sejmu, v němž vedl jednu ze 
skupin pravého křídla. Od léta 1919 stál v čele buržoazního Národ
ního lidového sdružení a podporoval sblížení se stoupeci Pilsudské
ho. V prosinci 1919 se stal předsedou rady ministrů. V červnu 
1920, když oddíly Rudé armády prolomily na Ukrajině polskou 
frontu, byl nucen ze své funkce odstoupit. V letech 1920-1921 byl 
ministrem vnitra a v letech 1922-1927 členem státního tribunálu. 
- 176

SNowDEN Philip (1864-193 7) - anglický politik a novinář, představi
tel pravého křídla Nezávislé labouristické strany, jejímž členem byl 
do roku 1927, tj. 34 let. V letech 1903-1906 a 1917-1920 byl 
předsedou této strany. V roce 1906 se stal členem parlamentu. Za 
první s�ětové války se projevoval jako centrista a stoupenec koalice 
s buržoazií. V MacDonaldově vládě roku 1924 a rovněž v letech 
· 1929-1931 byl strážcem pokladu. Proslul jako zuřivý odpůrce
komunismu. Je autorem řady prací o dělnickém hnutí v Anglii.
- 95, 97, 100-105, 128, 297, 420

SoucHY Augustin - jeden z vůdců německých anarchosyndikalistů, 
povoláním publicista. Od dubna do října 1920 pobýval jako před
stavitel německých revolučních syndikalistů v Sovětském Rusku. 
Byl delegátem II. kongresu Kominterny. Později však zaujal nepřá
telský postoj ke komunistickému hnutí a k sovětskému státu. V le
tech 1922-1927 byl redaktorem orgánu německých anarchosyndi
kalistů, listu Der Syndikalist. Od roku 1922 byl členem byra a pak 
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sekretariátu anarchosyndikalistické berlínské odborové internacio
nály. - 292

SPJRIDONovovA M. A. (1884-1941) - jedna z vůdců es,erské strany. 
Za atentát spáchaný v roce 1906 na Luženovského, hlavního orga
nizátora černosotňovských pogromů v Tambovské gubernii, byla 
odsouzena a poslána na nucené práce. Po Únorové revoluci 191 7 
patřila k levému křídlu eserů a po vytvoření strany levých eserů 
v listopadu 1917 se stala členkou jejího ústředního výboru. Vystu
povala proti uzavření brestlitevského míru, aktivně se účastnila 
vzpoury levých eserů v Červenci 1918 a po potlačení této vzpoury 
v nepřátelské činnosti proti sovětské moci pokračovala. Později po
litické činnosti zanechala. - 412-414

STALIN]. V. (vl. jm. Džugašvili) (1879-1953) - význanmý činitel 
ruského a mezinárodního revolučního dělnického hnutí, KSSS 
a sovětského státu. Do SDDSR vstoupil v roce 1898. Stranicky 
pracoval v Tiflisu (Tbilisi), Baku, Batumi a v Petrohradě. V led
nu 1912 byl kooptován do ÚV zvoleného na VI. (pražské) konfe
renci SDDSR; podílel se na redigování bolševického listu 
Pravda. Za Říjnové revoluce se stal členem vojenského revoluční
ho ústředí pro řízení povstání. Na II. celoruském sjezdu sovětů 
byl zvolen lidovým komisařem pro národnostní záležitosti. V do
bě cizí vojenské intervence a občanské války byl členem Revoluč
ní vojenské rady republiky a odpovídal za stranickou činnost 
několika frontů. V roce 1922 byl zvolen generálním tajemníkem 
ÚV KSR(b). 

Stalin sehrál významnou úlohu při realizaci Leninova plánu in
dustrializace SSSR a kolektivizace zemědělství, v boji za nezávislost 
sovětského státu a za posílení míru. Stál v čele boje proti trockis
tům, pravicovým oportunistům a buržoazním nacionalistům. Od 
roku 1941 byl předsedou rady lidových komisařů, později rady mi
nistrů SSSR. Za Velké vlastenecké války byl předsedou Státního vý
boru obrany, lidovým komisařem obrany a vrchním velitelem so
větských ozbrojených sil. 

Ve Stalinově činnosti se projevily i negativní rysy. V odpověd
ných stranických a státních funkcích se dopustil hrubého porušová
ní leninských zásad kolektivního vedení, norem stranického života 
a socialistické zákonnosti. 

Hlavní díla: Marksizm i nacionalnyj vopros [Marxismus a národ
nostní otázka) (1912-1913), Ob osnovach leninizma [O základech 
leninismu] (1924), K voprosam leninizma [K otázkám leninismu] 
(1926), Ekonomičeskije problemy socializma v SSSR [Ekonomické 
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problémy socialismu v SSSR] (1952) (viz J. V. Stalin, Spisy 1-13, 
Praha 1949-1953). - 470

STINNES Hugo (1870-1924) - německý velkoprůmyslník a politik. 
Od roku 1893 byl majitelem těžařské firmy. Zbohatl na vojenských 
dodávkách za první světové války. Po válce využil inflace, pomocí 
finančních machinací skoupil více než 1500 podniků z různých prů
myslových odvětví a vytvořil gigantický koncern, zahrnující hutě, 
dopravu, obchod apod. Aktivně se podílel na obnově vojensko-prů
myslového potenciálu Německa. Od roku 1920 byl poslancem Říš
ského sněmu. Sabotoval reparace a nesl podíl na francouzsko-ně
mecké krizi a okupaci Porúří. - 28 7 

STRUVE P. B. (1870-1944) - buržoazní ekonom a publicista, jeden 
z vůdců Konstitučně demokratické strany. V 90. letech byl čelným 
představitelem legálního marxismu, »doplňoval« a »kritizoval« eko
nomické a filozofické učení K. Marxe, snažil se přizpůsobit marxis
mus a dělnické hnutí zájmům buržoazie. Patřil k teoretikům a orga
nizátorům liberálně monarchistické organizace Svaz osvobození 
(1903-1905) a byl redaktorem jejího ilegálního orgánu, časopisu 
Osvobožděnije (1902-1905). Po vzniku Konstitučně demokratické 
strany (v roce 1905) se stal členem jejího ústředního výboru. Patřil 
k ideologům ruského imperialismu. Po Říjnové revoluci byl členem 
kontrarevoluční Vrangelovy vlády; později emigroval. - 88, 408, 

419 

SuoAKOV P. I. (1878-1950) - člen SDDSR od roku 1897. V letech 
1899-1905 a 1911-1913 pracoval jako zámečník v Akciové spo
lečnosti Crayton a spol. v Petrohradě. V roce 1912, když se ve vol
bách dci' IV. státní dumy stal volitelem, přešel k menševikům; dva 
roky nato se s menševiky rozešel a přiklonil se opět k bolševikům. 
Po Říjnové revoluci byl předsedou mimořádné komise pro zásobo
vání Rudé armády a předsedou národohospodářské rady severního 
okresu. V letech 1921-1924 stál v čele Hlavní správy kovoprůmys
lu Nejvyšší národohospodářské rady. V následujících letech praco
val v administrativě na hospodářském úseku Správy vojenského 
průmyslu a ve Státní plánovací komisi RSFSR. - 422 

SuLTAN-ZADE A. (l 889� 1938) - íránský komunista, povoláním publi
cista. Od roku 1907 se zabýval sociálně demokratickou propagan
dou v Zakavkazsku. Od roku 1912 byl členem SDDSR a věnoval se 
stranické práci v Rusku, Zakavkazsku a Střední Asii. Od roku 1919 
byl členem íránské sociálně demokratické strany Adaljat. V letech 
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1920-1923 a 1927 -1932 patřil k vůdcům Ír{inské komunistické 
strany a pracoval v jejím ÚV. Byl též členem exekutivy Kominterny 
a delegátem jejího II., III., IV. a VI. kongresu. Dopustil se někte
rých levičáckých a sektářských chyb v řešení národnostní a kolo
niální otázky; vystupoval proti spolupráci proletariátu a rolnictva 
s národní buržoazií v protiimperialistické etapě íránské buržoazně 
demokratické revoluce. V letech 1923-1927 a od roku 1932 praco
val ve státních a hospodářských orgánech SSSR. - 489 

TANNERjack (nar. 1899) - jeden z britských tradeunionistických pře
dáků, povoláním strojník. Za první světové války pracoval v maso
vém hnutí továrních důvěrníků. Od roku 1918 patřil k představite
lům tradeunionů strojírenských a loďařských dělníků a kovodělní
ků. Zastával levičácké sektářské názory. Byl delegátem II. kongresu 
Kominterny a v letech 1920-1921 členem Komunistické strany 
Velké Británie. Později se přikláněl k Labouristické straně. Vletech 
1939-1954 vykonával funkci předsedy Jednotného svazu strojíren
ských dělníků. V letech 1943-1954 byl členem generální rady 
Kongresu tradeunionů (TUC) a představitelem komunistické strany 
v řadě vládních hospodářských orgánů. Koncem 40. let se připojil 
k pravému křídlu komunistické strany a zaujal antikomunistický 
postoj. Od roku 195 7 byl jedním z ředitelů organizace Průmyslový 
výzkum a informace, financované velkokapitálem a ryvíjející anti
komunistickou činnost. - 272-273, 275, 488

TERRACINI Umberto (nar. 1895) - významný pracovník italského děl
nického hnutí, jeden ze zakladatelů Komunistické strany Itálie 
(dnes Italská komunistická strana). Zpočátku se přikláněl k levému 
křídlu Italské socialistické strany. Za první světové války byl inter
nacionalista. Od roku 1919 pracoval jako tajemník turínské sekce 
Italské socialistické strany a od roku 1920 byl členem jejího ústřed
ního výboru. Byl pro připojení socialistické strany ke Kominterně 
a ostře kritizoval reformisty. Od roku 1919 or.ganizoval a řídil sku
pinu turínských socialistů L'Ordine Nuovo, z níž se později vytvoři
lo jádro komunistické strany. Od založení Komunistické strany Itá
lie v roce 1921 byl členem jejího ústředního a výkonného výboru. 
Dopustil se některých levičáckých sektářských chyb, které Lenin 
odsoudil na III. kongresu Kominterny. Po skončení kongresu, jehož 
se Terracini zúčastnil, byl zvolen do exekutivy Kominterny. Léta 
1926-1943 strávil ve fašistických vězeních a ve vyhnanství. V le
tech 1943-1945 se aktivně účastnil italského národnostně osvobo
zeneckého boje. Od roku 1945 byl kandidátem a od roku 1955

členem ÚV Italské komunistické strany. V letech 194 7 -1948 byl 
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předsedou Ústavodárného shromáždění a od roku 1950 členem 
Světové rady míru. - 444, 44 7

THOMAS Albert (1878-1932) - francouzský politik, pravicový socia
lista. Od roku 191 O patřil k vůdcům parlamentní frakce socialistic
ké strany. Za první světové války byl sociálšovinista. Stal se mi
nistrem zbrojního průmyslu ve francouzské buržoazní vládě. Po 
únorové revoluci 1917 přijel do Ruska, kde agitoval pro pokračová
ní ve válce. V roce 1919 patřil k organizátorům II. (bernské) inter
nacionály. V letech 1919-1932 stál v čele Mezinárodního byra 
práce při Společnosti národů. - 268, 303

THOMAS James Henry (1874-1949) - anglický politik a odborový 
pracovník, jeden z vůdců Labouristické strany. Byl stoupencem 
třídní spolupráce s buržoazií. Od roku 1906 vykonával funkci ta
jemníka Jednotného svazu železničních zaměstnanců, v letech 
191 7 -1931 generálního tajemníka Národního svazu železničářů. 
V letech 1910-1936 byl poslancem parlamentu. Za první světové 
války zastával sociálšovinismus. V letech 1920-1924 byl předse
dou Amsterdamské internacionály. Ve. 20. letech se spolu s dalšími 
reformistickými vůdci podílel na zmaření stávkového hnutí brit
ských dělníků. V labouristických MacDonaldových vládách zastával 
tyto funkce: v roce 1924 ministra pro kolonie, v letech 1929-1930

úřad str�ce pečeti a ministra pro boj proti nezaměstnanosti a v letech 
1930-1931 ministra pro dominia. Byl členem »národní vlády« 
premiéra MacDonalda, jejíž politiku vlastně určovali konzervativci, 
a poté i konzervativní Baldwinovy vlády, v níž mu byla svěřena 

. funkce ministra pro dominia (1931-1935) a ministra pro kolonie 
(1935-1936). - 300 

ToMSKIJ M. P. (1880-1936) - člen SDDSR od roku 1904. V letech 
1905-1906 pracoval v revelské (tallinské) organizaci SDDSR, 
v roce 1907 se stal členem petrohradského výboru SDDSR, byl čle
nem redakce bolševického listu Proletarij, zúčastnil se V. (londýn
ského) sjezdu SDDSR. V letech reakce 1907-1910 zaujímal smířli
vecký postoj k likvidátorům, otzovistům a trockistům. Po únorové 
revoluci 191 7 pracoval jako člen výkonné komise petrohradského 
výboru SDDSR(b). Po Říjnové revoluci byl předsedou Celoruské 
ústřední rady odborů, členem předsednictva Nejvyšší národohospo
dářské rady, Celoruského ústředního výkonného výboru sovětů 
a Ústředního výkonného výboru SSSR. V letech 1922-1929 byl 
členem politického byra ústředního výboru strany. Ve 30. letech 
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byla proti němu vznesena politická obvinění. V roce 1988 bylo po
tvrzeno jeho členství ve straně od roku 1904. - 322

TREVES Claudio (1868-1933) - jeden z reformistických vůdců Italské 
socialistické strany. Za první světové války byl centrista. K Říjnové 
revoluci se stavěl nepřátelsky. Po vyloučení reformistů ze socialis
tické strany v roce 1922 se stal jedním z vůdců Unitární socialistic
ké strany. - 130, 447

TROCKU L. D. (vl.jm. Bronštejn) (1879-1940) - člen SDDSR od ro
ku 1897, menševik. V letech reakce a nového revolučního rozma
chu byl likvidátorem. V roce 1912 zorganizoval protistranický 
srpnový blok; za první světové války zaujímal centristickou pozici 
a bojoval proti Leninovu stanovisku v otázkách války, míru a revo
luce. Po únorové revoluci 1917 se vrátil z emigrace, vstoupil do 
skupiny mezirajonovců a společně s nimi byl na VI. sjezdu 
SDDSR(b) přijat do bolševické strany. Po Říjnové revoluci byl lido
vým komisařem zahraničních věcí, lidovým komisařem vojenství 
a vojenského námořnictva, předsedou Revoluční vojenské rady re
publiky; byl členem politického byra ÚV a exekutivy Kominterny. 
V roce 1918 se stavěl proti brestlitevskému míru. V letech 
1920-1921 stál v diskusi o odborech v čele opozice. Od roku 1923 
vedl frakční boj proti leninskému programu výstavby socialismu 
a proti generální linii strany. Prohlašoval, že socialismus v SSSR 
nemůže zvítězit. V roce 1927 byl vyloučen ze strany, v roce 1929 za 
protisovětskou činnost vypovězen ze SSSR a v roce 1932 zbaven so
větského občanství. - 173, 3 71

TuNTAR Giuseppe - italský socialista. V letech 1919-1921 byl čle
nem ústředního_výboru Italské socialistické strany. Vystupoval pro
ti reformistům. - 444

TuRATI Filipo ( 185 7 -1932) - představitel italského dělnického hnu
tí, spoluzakladatel Italské socialistické strany (1892); vedl její pravé, 
reformistické křídlo. Za první světové války patřil k centristům. Říj
novou revoluci přijal nepřátelsky. Po rozkolu v Italské socialistické 
straně (1922) se stal čelným představitelem reformistické Unitární 
socialistické strany. V roce 1926 emigroval z fašistické Itálie do 
Francie. - 43-44, 81-82, 129-131, 230, 243, 274, 331, 420,

446-447

ULANOWSKI Vladislav (1893-1937) - představitel polského dělnické
ho a komunistického hnutí. V letech 1912-1914 byl členem Polské 
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socialistické strany (PSS), poté Sociální demokracie Království pol
ského a Litvy (SDKPaL) a jejího hlavního vedení. Zúčastnil se 
I. sjezdu Komunistické dělnické strany Polska (KDSP). Byl často pro
následován carskou vládou, vládou německých okupantů i orgány
buržoazně statkářského Polska. V roce 1920 se jako zástupce komu
nistické strany účastnil IX. celoruské konference KSR(b), na níž
přednesl referát o politické situaci v Polsku. Později zastával ve 
straně různé funkce. Od roku 1925 žil v SSSR. Byl členem polské 
sekce Kominterny a pracoval jako vedoucí hospodářský pracovník.
- 354, 362

VAILLANT Édouard Marie (1840-1915) - francouzský socialista, stou
penec Blanquiho, člen výkonné komise Pařížské komuny a generál
ní rady I. internacionály, později jeden z vů"dců levého křídla 
II. internacionály. Patřil k iniciátorům založení Socialistické strany 
Francie (1901). Po sloučení Socialistické strany Francie s Jaureso
vou Francouzskou socialistickou stranou (1905) zaujímal v nejdůle
žitějších politických otázkách oportunistické stanovisko. Za první
světové války patřil k sociálšovinistům. - 83

VARGAJ. S. (1879-1964) - sovětský ekonom, akademik. Do roku 
1919 žil v Maďarsku. Byl členém Maďarské sociálně demokratic
ké strany. V době Maďarské republiky rad vykonával funkci lido
vého komisaře financí a později předsedy Rady národního hospo
dářství. Po porážce maďarské revoluce emigroval do Rakouska 

. a později do Sovětského Ruska. V letech 1927 -194 7 stál v čele 
Ústavu světové ekonomiky a světové politiky AV SSSR. Je auto
rem řady prací o ekonomice a politice kapitalistických zemí. 
- 288

VEVER E.J. (1882-1937) - člen SDDSR(b) od roku 1917, dělník. 
V říjnu 1917 vstoupil do Rudé armády. V letech 1918-1924 byl 
správcem sanatoria v Gorkách. V následujících letech pracoval 
v různých stranických a hospodářských orgánech. - 184

VILÉM II. (HOHENZOLLERN) (1859-1941) - německý císař a pruský král 
(1888-1918). - 316, 353 

VRANGEL P. N. (1878-1928) - generál carské armády, baron, vášni
vý monarchista. V období cizí vojenské intervence a občanské války 
patřil k vůdcům kontrarevoluce na jihu Ruska. V dubnu až listopa
du 1920 byl vrchním velitelem »ozbrojených sil na jihu Ruska«. 
Když Rudá armáda jeho jednotky rozdrtila, uprchl do zahraničí. 

656 



- 158, 160, 173, 177-178, 180,318, 361-365, 370-371, 376,

378-379, 381-383, 388-391, 396, 398, 437-438

WENDEL Friedrich (1886-1960) - německý levicový sociální demo
krat, satirik a publicista. Po listopadové revoluci 1918 v Německu 
vstoupil do Komunistické strany Německa, v níž se připojil k »levé« 
opozici Laufenberga a Wolfiheima a začal propagovat anarchosyn
dikalistické názory. Když byla v říjnu 1919 tato »opozice« ze strany 
vyloučena, stal se jedním ze zakladatelů Komunistické dělnické 
strany (KAP), avšak koncem roku 1920 z ní byl vyloučen a vrátil se 
do Sociálně demokratické strany Německa. V letech 1924-1932 
pracoval jako redaktor sociálně demokratického satirického časopi
su Der Wahre Jacob. Po nástupu fašismu v Německu politické čin
nosti zanechal. - 58

WIJNKOOP David (18 77 -1941) - holandský levicový sociální demo
krat, později komunista. V roce 1907 byl jedním ze zakladatelů 
a poté šéfredaktorem listu De Tribune, orgánu levého křídla Sociál
ně demokratické dělnické strany Nizozemska. V roce 1909 byl za
kladatelem a předsedou S�ciálně demokratické strany Nizozemska 
(strany tribunistů), která byla v roce 1918 přejmenována na Komu
nistickou stranu Nizozemska. Za první světové války vystupoval ja
ko internacionalista, spolupracoval s časopisem Vorbote, teoretic
kým orgánem zimmerwaldské levice. Jako jeden z vůdců komunis
tické strany zastával krajně levicové, sektářské stanovisko. V letech 
1918-1925 a od roku 1929 byl poslancem parlamentu. Na II. kon
gresu Kominterny byl zvolen do exekutivy. Roku 1925 vystoupil 
proti usnesením Kominterny o koloniální otázce, o odborech a ji
ných otázkách. Za to byl v roce 1926 z komunistické strany vylou
čen. V roce 1930 své chyby přiznal a byl do strany znovu přijat. 
V roce 1935 byl zvolen členem ústředního výboru Komunistické 
strany Nizozemska. - 136, 289 

WILSON Thomas Woodrow (1856-1924) - americký politik a histo
rik. V letech 1910-1912 byl guvernérem státu New Jersey. V roce 
1913 byl za Demokratickou stranu zvolen prezidentem USA. Úřad 
prezidenta zastával až do roku 1921. Vystoupil s· programem »nové 
demokracie«, což byl v podstatě systém politických a ekonomických 
opatření, která měla podpořit rozvoj americké monopolistické eko
nomiky a velmocenské postavení USA ve světě. Za první světové 
války byl nucen ve shodě s veřejným míněním udržovat neutralitu 
USA, avšak z politických a ekonomických důvodů usiloval o vstup 
USA do války. V roce 1918 vystoupil se 14 body, které měly před-
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stavovat mírový program poválečného uspořádání světa, ve skuteč
nosti však směřovaly k nastolení hegemonie USA ve světě a k potla
čení revoluční vlny šířící se po vítězství Říjnové revoluce v Rusku. 
Podporoval protisovětské kontrarevoluční síly. - 259-260, 262

WoLFFHEIM Fritz - německý levicový sociální demokrat, povoláním 
publicista. Za první světové války se projevoval jako internaciona
lista, vystupoval proti sociálšovinistům, centristům a pacifistům 
ve vedení sociální demokracie. Po listopadové revoluci 1918 v Ně
mecku vstoupil do Komunistické strany Německa, v níž spolu 
s H. Laufenbergem vedl »levou« opozici, hlásající anarchosyndika
listické názory a maloburžoazní nacionalistický program tzv. nacio
nálního bolševismu. Poté, co byla v říjnu 1919 »levá« opozice z KSN 
vyloučena, byl jedním ze zakladatelů .Komunistické dělnické strany 
(KAP). Koncem roku byl i z této strany vyloučen. V následujících 
letech z dělnického hnutí odešel. - 58

ZANNARINI Emilio (nar. 1891) - italský politik, socialista. Od roku 
1914 byl členem Italské socialistické strany a v letech 1920-1924 
členem jejího ústředního výboru. V letech 1919-1922 zastával 
centristické názory a podporoval zachování »jednoty« s reformisty. 
V roce 1921 podepsal »pakt o smíření« mezi socialisty a fašisty. 
- 444, 446, 450, 454

ZAsuuCovÁ V. I. (1849-1919) - významná pracovnice narodnického 
a později sociálně demokratického hnutí v Rusku; revolučně Činná 
od roku 1869. Roku 1883-1884 se podílela na založení skupiny 
Osvobození práce. V roce 1900 se stala členkou redakce listu Jiskra 
a časopisu. Zaija. Za redakci Jiskry se zúčastnila II. sjezdu SDDSR 
s právem poradního hlasu, připojila se k menšinovým jiskrovcům. 
Po rozkolu ve straně v roce 1903 patřila k čelným představitelům 
menševiků, vstoupila do redakce menševické Jiskry. V roce 1905 se 
vrátila do Ruska. V letech reakce a nového revolučního rozmachu 
se _přidala k likvidátorům, za první světové války stála na pozicích 
sociálšovinismu. K Říjnové revoluci se stavěla negativně. - 8 7

ZINO\.'.JEV G.J. (vl.jm. Radomyslskij) (1883-1936) - člen SDDSR od 
roku 1901. V letech 1905-190 7 byl členem petrohradského výbo
ru, od roku 1907 členem ústředního výboru SDDSR. V letech 
1908-191 7 žil v emigraci, byl členem redakce ústředního orgánu 
strany Social-demokrat a bolševického listu Proletarij. V letech re
akce 1907 -191 O se stavěl smířlivecky k likvidátorům, otzovistům 
a trockistům. Zúčastnil se zimmerwaldské a kientalské mezinárodní 
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socialistické konference. V době příprav Říjnové revoluce a v jejím 
průběhu kolísal, v říjnu 191 7 vyslovil spolu s Kameněvem v menše
viclcy zaměřeném listu Novaja žizň svůj nesouhlas s rozhodnutím 
ústředního výboru o ozbrojeném povstání. Prozatímní vládě tak vy
zradil plány strany. Po Říjnové revoluci byl předsedou petrohrad
ského sovětu a až do roku 1926 členem politického byra ústředního 
výboru, v letech 1919-1926 předsedou exekutivy Komunistické 
internacionály. Několikrát vystoupil proti leninské politice strany: 
v listopadu 191 7 byl pro vytvoření koaliční vlády za účasti menše
viků a eserů, v roce 1925 patřil k organizátorům »nové pozice«, 
v roce 1926 k vůdcům trockistického bloku. V listopadu 1927 byl 
vyloučen ze strany, v roce 1928 mu bylo členství obnoveno, v roce 
1932 byl ze strany opět vyloučen a v roce 1933 opět přijat. V roce 
1934 byl z VKS(b) vyloučen potřetí. Koncem třicátých let byl po
droben represím. V roce 1988 byl občansky rehabilitován. - 323,

3 70, 422, 449, .456 

ZuBATOV S. V. (1864-1917) - plukovník Četnictva, iniciátor a reali
zátor provokační politiky »policejního socialismu« (takzvané zuba
tovštiny). V 90. letech byl jmenován velitelem moskevské tajné po
licie a rozvinul rozsáhlé a systematické pátrání po politických od
půrcích. V rámci boje s revolučními organizacemi zavedl přepado
vé oddíly tajné policie. V roce 1902 se stal velitelem zvláštního 
oddělení policie. V letech 1901-1903 organizoval v různých měs
tech policejní dělnické spolky - Podpůrný spolek mechaniků 
(Moskva), Spolek ruských továrních dělníků (Petrohrad) aj. Jejich 
cílem bylo odvést pozornost dělníků od revolučního boje. Po kra
chu jeho provokatérské politiky byl penzionován a politické činno
sti zanechal. Po propuknutí únorové revoluce 191 7 spáchal sebe
vraždu. - 70



V dubnu až 

květnu 

Začátkem 

května 

I. května

2. května

3. května

ŽIVOTOPISNÁ DATA 

(1. května-5. listopadu 1920) 

Lenin píše knihu Levičáctví - dětská nemoc komu
nismu. 

Lenin písemně žádá G. V. Čičerina, aby si přečetl ru
kopis knihy Levičáctví - dětská nemoc komunismu 
a dal mu k ní připomínky. 

Lenin se účastní prvomájového subotniku v Kremlu; 
pronáší projev při kladení základního kamene k pom
níku Karla Marxe na Divadelním náměstí a na shro
máždění při kladení základního kamene k pomníku 
osvobozené práce; 
v Muzeu krásných umění (nyní Státní Puškinovo mu
zeum výtvarných umění) si prohlíží výstavu návrhů 
na pomník osvobozené práce; 
má projev př( otevření Dělnického paláce V. M. Za
gorského v Blagušsko-lefortovském obvodu Moskvy; 
hovoří na shromážděních dělníků Baumanského 
a Zamoskvorečského obvodu; 
pronáší projev o mezinárodní i vnitřní situaci na 
shromáždění dělníků Prochorovovy (nyní Trjochgor
né) textilní továrny a rozmlouvá s dělníky a dělnice
mi této továrny. 

V listu Pervomajskij subbotnik, vydaném ke komu
nistickému subotniku, vychází Leninův článek Od 
prvního subotniku na Moskevsko-kazaňské dráze 
k celoruskému prvomájovému subotniku. 

Lenin rozmlouvá se sanitářem D. N. Jerošenkovem 
o jeho vynálezu dezinfekční komory a posílá ho k li
dovému komisaři zdravotnictví N. A Semaškovi s pí
semnou žádostí, aby přezkoumal a využil Jerošenko
vův vynález a pomohl mu zvýšit si kvalifikaci.
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4. května

4. nebo 5.

května 

5. -května

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny. Po projednání otázky slavnostní přehlídky vojsk 
odjíždějících na polskou frontu 5. května 1920 a slav
nostního zasedání ve Velkém divadle se politické by
ro usneslo, aby Lenin promluvil na slavnostní pře
hlídce i na zasedání. Dále se na zasedání politického 
byra projednává dopis generála A. A. Brusilova, otáz
ka Gruzie, agitace v souvislosti se· situací na polské 
frontě, polské byro při ústředním výboru KSR(b), 
usnesení polské konference o mobilizaci polských ko
munistů na frontu, vztahy s Velkou Británií, Němec
kem a Rakouskem, zasedání Celoruského ústředního 
výkonného výboru sovětů, delegace britských trade
unionů a labouristů, Tatarská republika aj.; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž před
kládá ke schválení text pozdravného telegramu vládě 
Ázerbájdžánské sovětské republiky; rada lidových ko
misařů text schvaluje. Dále se projednávají tyto otáz
ky: opatření na pomoc Západnímu frontu, návrh 
usnesení o poskytování prémií za osev přadného lnu, 
složení komise pro vypracování materiálů o vytvoření 
Tatarské autonomní sovětské. socialistické republiky, 
výkup, přeprava a nakládání sadbových brambor, osi
vová kampaň v roce 1920, výkup potravin mimo pří
děl různými organizacemi a institucemi aj. 

Lenin podepisuje telegram rady lidových komisařů 
a Ústředního statistického úřadu všem výkonným vý
borům guberniálních sovětů, městského sovětu 
v Moskvě a Petrohradě, guberniálním revolučním vý-· 
borům a sibiřskému revolučnímu výboru s výzvou, 
aby poskytly všemožnou pomoc při demografickém 
·a zemědělském soupisu a soupisu povolání, který se
bude provádět v srpnu 1920.

Lenin žádá dopisem M. N. Pokrovského, aby ho in
formoval, zda se něco dělá pro vydání slovníku ruské
ho jazyka;
z pověření politického byra ÚV strany podepisuje te
legram členovi revoluční vojenské rady Kavkazského
frontu G. K. Ordžonikidzemu s výzvou, aby stáhl voj
ska z Gruzie k hranicím a zdržel se útočných akcí, ne
boť jsou reálné vyhlídky na mír s Gruzií;
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v souvislosti s prací na dodatku ke knize Levičáctví 
- dětská nemoc komunismu žádá písemně náměstka
lidového komisaře zahraničních věcí L. M. Karacha
na, aby mu poslal výtisk listu The Manchester Guar
dian z 16. března 1920, kde bylo uveřejněno interview
římského zpravodaje listu s F. Turatim, a pročítá
7. a 8. číslo listu II Soviet, kde se psalo o možnosti
rozkolu v Italské socialistické straně;
podepisuje pozdravný telegram sovětské socialistické
vládě Ázerbájdžánu;
pronáší na Divadelním náměstí projev k rudoarměj
cům odjíždějícím na polskou frontu; po projevu sle
duje ze schodiště k Velkému divadlu slavnostní pře
hlídku vojsk moskevské posádky;
rozmlouvá ve Velkém divadle s B. Šmeralem, vedou
cím delegace československých levicových sociálních
demokratů, o situaci v Evropě a zejména v Českoslo
vensku, o národnostní otázce, o nutnosti jednotné
fronty českého a německého proletariátu a o válce
s Polskem;
pronáší ve Velkém divadle projev na společném zase
dání Celoruského ústředního výkonného výboru so
větů, moskevského sovětu, odborových organizací
a závodních výborů.

Mezi 5. a 12. Lenin posílá do Baku členu revoluční vojenské rady 
květnem Kavkazského frontu G. K. Ordžonikidzemu a členu 

revoluční vojenské rady 11. armády S. M. Kirovovi 
telegram, v němž varuje před jakýmikoli akcemi, kte
ré by mohly zmařit smlouvu s Gruzií. 

6. května Lenin píše připomínky k novému vydání knihy A. A. 
Bogdanova Stručný výklad ekonomické vědy, v nichž 
upozorňuje na vážné nedostatky této knihy; 
k textu prohlášení sovětské vlády v rozhlase 6. května 
1920 o přesídlení německých dělníků, techniků a in
ženýrů do Sovětského Ruska na práci připojuje dově
tek, aby od všech přijíždějících delegací zahraničních 
dělníků bylo vyžadováno písemné prohlášení, že byly 
seznámeny s prohlášeními sovětské vlády o životních 
podmínkách v Rusku a také s Leninovým dovětkem; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se projednává odpověď britskému ministru za-
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Po 6. květnu 

6. května až

12. června

7. května

JO. května 

hraničních věcí G. Curzonovi, oblastní kozácký sjezd 
na Donu, vedení agendy v předsednictvu Celoruské
ho ústředního výkonného výboru sovětů, podmínky 
pro přijetí Bundu do KSR(b), poslední vydání knihy 
A. A. Bogdanova Stručný výklad ekonomické vědy, 
Státní nakladatelství, urychlení přesunu vojsk z Kav

kazského frontu na Západní, hranice Doněcké guber
nie aj. 

Lenin posílá místopředsedovi Nejvyšší národohospo
dářské rady V. P. Miljutinovi písemný vzkaz ve věci 
přesídlení německých dělníků, techniků a inženýrů 
do Sovětského Ruska. 

Leninova kniha Levičáctví - dětská nemoc komunis
mu se tiskne v petrohradské pobočce Státního nakla
datelství. 

Lenin píše členům organizačního byra ústředního vý
boru KSR(b) krátký dopis s návrhem, aby byla ústřed
nímu výboru Komunistické strany Ukrajiny (bolševi
ků) poslána směrnice k dvojnásobnému zvýšení počtu 
pracovníků v zásobování na úkor všech lidových ko
misariátů s výjimkou komisariátu vojenství; 

dostává od 30. pluku komunardů Turkestánského 
frontu darem makaróny a mouku; předává tyto potra
viny moskevským dětem a píše revoluční vojenské ra
dě Turkestánského frontu dopis, v němž 30. pluku 
děkuje; 
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednávají tyto otázky: týdenní zprávy o obranných 
opatřeních proti polskému útoku, zásobování Sever
ního kraje uhlím, zavedení vojenského režimu na 
stavbě elektrického vedení k tulskému muničnímu zá
voda a zbrojovce, přidělení několika střeleckých plu
ků 2. pracovní armádě pro urychlení stavby železnič
ní trati Alexandrov Gaj-Emba, poděkování dělní
kům a zaměstnancům čeljabinských dolů za uhlí vytě
žené nad plán aj. 

Lenin posílá Indické revoluční asociaci pozdrav jako 
odpověď na rezoluci, kterou mu poslalo shromáždění 
indických revolucionářů; 
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účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se jedná o agitačním vlaku pro Západní front 
a o zřízení prozatímního byra ústředního výboru 
v přifrontovém pásmu, o soudu nad Kolčakovými mi
nistry aj.; 
řídí mimořádné zasedání Rady práce a obrany, na 
němž se jedná o zásobování armád Západního frontu 
výzbrojí a výstrojí, o vyhlášení výjimečného stavu aj. 

Mezí 10. a 23. Lenin dělá stránkovou korekturu knihy Levičáctví 
květnem 

11. května

Před 12. 

květnem 

- dětská nemoc komunismu.

Lenin řídí zasedání politického byra ÚV strany. 
V souvislosti s projednáváním telegramu Ch. G. Ra
kovského o situaci na polské frontě vystupuje Lenin 
s prohlášením o platidlech. Na zasedání se projedná
vá také činnost malé rady lidových komisařů, usnese
ní o zavedení výjimečného stavu a předpisů v mís
tech, kde byl vyhlášen výjimečný stav nebo stav oble
žení a další otázky; 
z pověření politického byra ÚV strany podepisuje Le
nin telegram L. B. Krasinovi do Londýna, v němž se 
vysvětluje dřívější usnesení politického byra ÚV 
o tom, že všechny kontrakty s úhradou ve zlaté měně,
které bude Krasin uzavírat, musí předběžně schválit
politické byro a že je nanejvýš nutné zlatem šetřit;
Lenin řídí zasedání rady lidových komisařů; referuje
o otázkách spojených s Činností malé rady lidových
komisařů a žádá, aby se při celoruském sčítání lidu
nezjišťovalo náboženské vyznání. Dále se na zasedání
projednávají tyto otázky: průběh výkupu a přepravy
sadbových brambor, podepsání plných mocí A. A.
Ioffemu a V. V. Obolenskému k jednání, uzavření
a podepsání smlouvy o příměří a míru s Lotyšskem,
hlavní zásady pro přidělování práce německým dělní
kům - členům organizace lnteressengemeinschaft
- v závodech RSFSR, výnos o severní- revoluční pra
covní armádě aj.

Lenin rozmlouvá s S. A. Lozovským, který byl jmeno
ván zástupcem Celoruské ústřední rady odborů pro 
přijetí delegace britských tradeunionů a labouristů 
a má odjet do Petrohradu, aby tam tuto delegaci uvítal. 
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12. května Lenin píše dodatek ke knize Levičáctví - dětská ne
moc komunismu na základě nových materiálů, které
dostal ze zahraničí; 

' 

vykonává přehlídku frekventantů 1. moskevských 
kursů pro velitele kulometných jednotek u příležitosti 
11. vyřazování rudých velitelů a pronáší k nim pro
jev;
rozmlouvá s S. V. Muranovem a A. Gundarjovem,
kteří přivezli z Čeljabinska vlak obilí, děkuje jim za
dovezené obilí a ukládá vedoucímu kanceláře rady li
dových komisařů V. D. Bonči-Brujevičovi, aby napsal
Sibiřanům dopis s poděkováním za obilí;
řídí přípravné zasedání Rady práce a obrany, na
němž se projednává stav zásobování armády obuví
a oděvy, prodloužení platnosti dekretu Rady obrany
o opatřeních k zajištění sadbových brambor, návrh
usnesení o vyhlášení výjimečného stavu na vodních
komunikacích aj.;
mluví telefonicky s S. A. Lozovským, který odjel do
Petrohradu, informuje se o přijetí delegace britských
tradeunionů a labouristů, vyptává se na jednotlivé
členy delegace, na to, jak reagují na situaci a do jaké
míry je jejich vztah k Sovětskému Rusku upřímný.

Mezi 12. a 23. Lenin pročítá strojopisný text dodatku ke knize Levi
květnem čáctví - dětská nemoc komunismu, provádí v něm 

na základě nově získaných materiálů změny a píše 
pokyny pro sazeče. 

14. května Lenin řídí zasedání Rady práce a obrany; referuje 
o stavbě úzkokolejných železničních tratí pro přepra
vu dřeva. Na zasedání se projednávají také tyto otáz
ky: boj proti podloudnickému obchodu, opatření
k zabezpečení paliva především pro elektrárny Bogo
rodského sdružení, zásobování armád Západního
frontu Šatstvem, zásobovací situace v Doněcké. pánvi,
stavba železniční trati Alexandrov Gaj-Emba aj.

15. května Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny. V průběhu projednávání reorganizace lidového 
komisariátu pro národnostní záležitosti a otázky na
vázání vzájemných vztahů s Baškirií si Lenin vymě
ňuje s L. B. Kameněvem písemně názory na tuto 
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15. a 16.
květ11a

Nejpozději 16. 
května 

16. května

18. května

19. května

21. května

otázku. Na zasedání se jedná také o přijetí britské de
legace tradeunionů a labouristů, o vyslání sovětské 
delegace do Milána, o nebezpečí nové intervence ze 
strany Dohody, o cestě M. I. Kalinina s agitačním 
vlakem, o právech místních sovětů ve věci kontroly 
vojenských skladů aj.; 
dává lidovým komisariátům pokyn, aby přijaly dele
gaci britských tradeunionů a labouristů. 

Lenin je na lovu v Zavidovském lese nedaleko stanice 
Rešotnikovo na Mikulášově (nyní Říjnové) dráze. 

Lenin rozmlouvá s členem kolegia lidového komisariá
tu zásobování A. B. Chalatovem o zajištění potravin' 
pro veřejné stravování dětí. 

Lenin žádá v dopise předsedovi Petrohradské komu
ny A. J. Badajevovi nebo jeho zástupci, aby byly za
jištěny příděly potravin členům petrohradské skupiny 
Státní komise pro elektrifikaci Ruska, jež pracuje pod 
vedením M. A. Šatělena. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se jedná o kontrarevoluční organizaci 
Taktické. centrum, o delegaci britských tradeunionů 
a labouristů, o vytvoření Karelské komuny (oblasti), 
o zasedání Celoruského ústředního výkonného výbo
ru sovětů a o dalších otázkách;
řídí zasedání rady lidových komisařů; referuje o jme
nování J. V. Stalina členem Revoluční vojenské rady
republiky, o vyslání J. S. Raneckého do Ústředního
svazu spotřebních družstev, o včlenění Donské oblas
ti a celého Území sovětského Kavkazu do sféry působ
nosti kavkazské sovětské pracovní armády, o nutnosti
regulovat vysílání zástupců různých organizací a in
stitucí k nákupu potravin mimo příděl a osiva, o tom,
zda by bylo účelné a možné objednat v zahraničí me
chanické sněhové pluhy, o Přikamské potravinové
oblasti apod.

Lenin se účastní zasedání politického byr.a ÚV strany. 

Lenin se od M. I. Uljanovové dovídá, že na frontě 

666 



22. května

23. května

24. a 25.
května

padl syn spisovatele A. S. Serafimoviče, píše A. S. Se
rafimovičovi soustrastný dopis, nabádá ho, aby nekle
sal na duchu, a zdůrazňuje, že jeho práci »potřebují

dělníci a my všichni«; 
diskutuje s vedoucím delegace československých levi
cových sociálních demokratů B. Šmeralem o možno
sti založit Komunistickou stranu Č:eskoslovenska; 
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednává návrh dekretu o evidenci statistických pra
covníků, zpráva o výsledcích práce komise, kterou 
14. května 1920 ustavila Rada práce a obrany a která
měla vypracovat návrh usnesení o zásobování armá
dy municí, puškami a kulomety, návrhy usnesení .
o včasném zajištění rudoarmějských přídělů dělní
kům zbrojních a muničních závodů a o nutných opa
třeních ke zvýšení výroby obuvi pro Rudou armádu,
o plnění plánu stavby úzkokolejných železničních
tratí pro přepravu dřeva. Dále měla vypracovat návr
hy usnesení o odpovědnosti všech sovětů za nevyužití
letního období pro těžbu dřeva v okolních lesích,
o zásobování pracovníků bakuských a astrachaňských
naftových polí potravinami aj.

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny. Při projednávání organizace práce lidového ko
misariátu dopravy schvaluje politické byro usnesení 
o ustavení komise, která by tuto otázku podrobně
prozkoumala, a jmenuje Lenina členem této komise.
V průběhu jednání o doplnění kolegia lidového ko
misariátu pro národnostní záležitosti si Lenin vymě
ňuje s L. B. Kameněvem a L. D. Trockým písemně
názory na tuto otázku.

Po skončení korektury knihy Levičáctví - dětská ne
moc komunismu píše Lenin petrohradské pobočce 
Státního nakladatelství dopis s žádostí, aby jeho 
opravy byly vneseny do textu knihy i do dodatku 
a aby mu byl telefonicky sdělen termín vydání knihy 
a jméno soudruha, který odpovídá za kontrolu publi
kace a její vydání. 

Lenin rozmlouvá s G. M. Kržižanovským, J. S. Ra
neckým, V. M. Sverdlovem, N. P. Miljutinem, J. E. 
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Rutzutakem a dalšími soudruhy o kandidatuře J. V. 
Lomonosova na funkci lidového komisaře dopravy. 

25. května Lenin píše připomínky k návrhu dekretu o opatře
ních ke správnému přidělování bytů pracujícím; 
píše turkestánské komisi do Taške,ntu pro M. V. 
Frunzeho text radiogramu, v němž požaduje informa
ci o těžbě ropy a jejím vývozu; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se projednávají tyto otázky: situace na polské 
frontě, vyslání sovětské delegace do Milána, britská 
delegace tradeunionů a labouristů, lidový komisariát 
dopravy, odpověď Společnosti národů, obchodní 
smlouva se Švédskem, jednání s Litvou, vytvoření bě
loruského revolučního výboru, Turkestán, Ázerbáj
džán, řízení stranické práce a organizování sovětské 
moci na Severním Kavkaze aj.; 
účastní se druhého zasedání politického byra ÚV 
strany, na němž se jedná o politice vůči východním 
národům; 
řídí zasedání rady lidových komisařů; v průběhu jed
nání o výkupu surovin v letech 1920 až 1921 píše ná
vrh usnesení k této otázce, který pak rada lidových 
komisařů schvaluje; podává zprávu o tom, že lidové 
komisariáty neplní usnesení Rady práce a obrany 
z 30. dubna 1920, které jim ukládá podávat pravidel
ná týdenní hlášení o tom, jak lidové komisariáty po
máhají západní frontě. Dále se projednává zpráva 
o zřizování sovchozů, zpráva malé rady lidových ko
misařů o její činnosti za poslední půlrok, návrh výno
su o Tatarské autonomní sovětské socialistické repu
blice aj.

26. května Lenin píše koncept usnesení rady lidových komisařů 
o zásobách obilí;
rozmlouvá s delegací britských tradeunionů a labou
ristů o perspektivách revolučního hnutí ve Velké Bri
tánii, o boji dohodových států proti Sovětskému Rus
ku a o válce s Polskem.

Po 26. květnu Po obdržení dopisu P. Dobronravova o těžkých Život
ních podmínkách a špatném zdravotním stavu L. I. 
Axelrodové (Ortodoxe) ukládá Lenin tajemnici rady 
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27. května

28. května

30. května

lidových komisařů M. I. Gljasserové spojit se s N. A. 
Semaškem, aby byla Axelrodové poskytnuta okamži
tá pomoc. 

Lenin podepisuje Usnesení Celoruského ústředního 
výkonného výboru sovětů a rady lidových komisařů 
o Tatarské autonomní socialistické sovětské republice;
řídí zasedání rady lidových komisařů. Ve věci zásob
obilí je schváleno usnesení, vypracované na základě
Leninova konceptu. Lenin navrhuje doplnit telefonic
ké depeše moskevskému a petrohradskému sovětu
o upozornění, aby byly evidovány přebytky zeleniny
u pěstitelů zeleniny v okolí obou měst a vykupovány
od nich. Na zasedání se projednává rovněž návrh de
kretu o zvětšení výměry půdy pracovních hospodář
ství, otázky spojené s celoruským sčítáním lidu, otáz
ka zásob obilí, reorganizace Celoruské rady pro záso
bování železničářů aj.

· Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se jedná o britském a francouzském vá
lečném materiálu ukořistěném na polské frontě, o vy
slání sovětské delegace do Milána, o zřízení knihov
ny zahraniční literatury a periodických publikací, jež
dostává lidový komisariát zahraničních věcí a exeku
tiva Komunistické internacionály, o vyslání odborové
delegace do Velké Británie, návrh Celoruské ústřední
rady odborů o zavedení nových mzdových tarifů, ná
vrh předsednictva Celoruské Ústřední rady odborů na
uplatňování prémiového systému aj.;
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednává zásobování učitelů potravinami, týdenní hlá
šení lidových komisariátů o poskytování pomoci zá
padní frontě, zvýšení výroby min, průběh stavby že
lezniční trati Alexandrov Gaj-Emba, stavba a využi
tí Murmanské dráhy, zásobování elektráren Bogorod
ského sdružení palivem, výše přídělu potravin a nej
nutnějš�ch Životních potřeb pro pracující na stavbě
Kaširské elektrárny, ochrana nákladů potravin,
schválení Mimořádné komise pro kontrolu vojen
ských zásobovacích orgánů aj.

Lenin píše Dopis anglickým dělníkům;
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31. května

31. května
až 1. června

Nejpozději 
v květnu 

V květnu 

Na jaře 

Začátkem 
června 

1. června

píše vzkaz G. V. Čičerinovi, aby promluvil sj. V. Sta
linem, převzal od něho materiály o britské pomoci 
Vrangelovi a uveřejnil protestní nótu. 

Lenin rozmlouvá s S. M. Kirovem, který byl jmeno
ván zplnomocněným diplomatickým zástupcem 
RSFSR v Gruzii, a dává mu směrnice; 
píše připomínky ke knize N. I. Bucharina Ekonomika 
přechodného období. 

Lenin provádí druhou korekturu knihy Levičáctví 
- dětská nemoc komunismu.

Lenin Čte knihu Weltrevolution [Světová revoluce], 
Vídeň 1919, a dělá si v ní poznámky. 

Lenin rozmlouvá s N. L. Meščerjakovem o nebezpečí 
bělogvardějských akcí ve staroruském újezdu Nov
gorodské gubernie. 

Lenin rozmlouvá s finským komunistou Y. Sirolou 
a socialistou E. Gyllingem o vytvoření Karelské auto
nomní oblasti. 

Lenin pročítá článekjuliana Marchlewského Agrární 
otázka a světová revoluce pro 12. číslo časopisu Kom
munističeskij internacional; 
píše Předběžný náčrt tezí o agrární otázce pro II. 
kongres Komunistické internacionály; 
rozmlouvá s S. A. Lozovským o vytvoření Meziná
rodní rady odborových a výrobních organizací. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se jedná o přípravách k II. kongresu Ko
munistické internacionály, o Karélii, o mobilizaci 
ukrajinských železničářů na práci v zásobování, 
o Státním nakladatelství a o dalších otázkách;
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž infor
muje o zvýšení přídělu potravin tiskárně III. interna
cionály. Na zasedání se projednávají také tyto otázky:
převedení dělníků na práci v zásobování na Sibiři,
vypracování hlavních zásad pro státní účetnictví a vý
kaznictví, zpráva komise, kterou ustavila 18. května
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2. června

3. června

3. nebo 4.

června 

4. června

1920 rada lidových komisařů pro včlenění Donské 
oblasti do sféry působnosti kavkazské sovětské pra
covní armády a pro organizování sovětské moci na 
Severním Kavkaze, zásobovací situace pracovníků ve 
vodní dopravě, návrh dekretu o poskytování prémií 
za zvýšení produktivity práce, sériová výroba Fowle
rových pluhů, Výnos o komisi při radě lidových ko
misařů (malé radě lidových komisařů) aj. 

Lenin píše členu revoluční vojenské rady Jihozápadní
ho frontuj. V. Stalinovi do Kremenčugu telegram o si
tuaci na západní a kavkazské frontě, o nutnosti rázněji 
pokračovat v zahájeném útoku na kyjevském směru 
a o vyslání posil z krymských divizí na tento směr; 
píše tajemnici rady lidových komisařů vzkaz, aby se 
zeptala všech členů rady lidových komisařů, zda sou
hlasí, aby k Výnosu o komisi při radě lidových komi
sařů (malé radě lidových komisařů) byl připojen do
datek, že malé radě lidových komisařů mohou být 
předkládány k projednání rovněž záležitosti, které 
navrhne předseda rady lidových komisařů. 

Lenin posílá G. K. Ordžonikidzemu do Baku tele
gram, aby se co nejrychleji provedlo úplné odzbroje
ní buržoazie a všech nespolehlivých živlů; 
na telegram]. V. Stalina z 3. června 1920, v němž se 
navrhuje buďto uzavřít s Vrangelem příměří, nebo 
dát souhlas k útoku, píše Lenin poznámku, že útok si 
může vyžádat mnoho obětí, a proto je nutné všechno 
náležitě promyslet; píše Stalinovi odpověď na tele
gram; 
rozmlouvá s japonským zpravodajem listu Ósaka 
Asahi Rjó Nakahirou. 

Lenin rozmlouvá s japonským zpravodajem Kacud
žim Fusem, zastupujícím listy Ósaka Mainiči a Tókjó 
Ničiniči. 

Lenin rozmlouvá s pracovníky z Kirgizie a píše vzka
zy V. V. Vorovskému pro Státní nakladatelství a pro 
Nejvyšší národohospodářskou radu, aby Kirgizy při
jali a poskytli jim všemožnou pomoc, pokud jde o zís
kání tiskárenského zařízení a papíru; 
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Nejpozději 

5. června

5. června

Nejdříve 
5. června

Mezi 5. a 14. 

červnem 

8. června

řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se jedná 
o dopravě ryb k železniční trati v Astrachani, odkud
se budou moci odvážet' na západní frontu, o nakládá
ní potravin z Rybinska, Nižního Novgorodu a Jaro
slavle, o zásobování dělníků kožedělného průmyslu,
rodin dopravních dělníků a zaměstnanců a pracovní
ků na embských naftových polích, o zásobování ar
mády aj.;
píše vynálezci S. I. Botinovi dopis, v němž ho upo
zorňuje na chyby á radí mu, aby měl plnou důvěru ve 
známého odborníka v radiotechnice - vedoucího
Nižněnovgorodské radiotechnické laboratoře M. A.
Bonče-Brujeviče, vyložil mu podstatu svého vynálezu
a spolu s ním ihned provedl pokusy.

Lenin koncipuje osnovu a poznámky k tezím o národ
nostní a koloniální otázce pro II. kongres Komunis
tické internacionály. 

Lenin píše Předběžný náčrt tezí o národnostní a kolo
niální otázce pro II. kongres Komunistické interna
cionály; 
píše zamoskvorečskému obvodnímu výboru strany 
dopis s doporučením pro G. M. Kržižanovského 
a Z. P. Kržižanovskou; 
od M. I. Uljanovové se dovídá o smrti syna lékaře 
V. A. Obucha, píše Obuchovi dopis, v němž vyslovu
je jemu a jeho ženě soustrast a nabádá je, aby nekle
sali na duchu.

Lenin rozmlouvá s S. A. Lozovským, vyptává se ho 
na cestu delegace britských tradeunionů a labouristů 
po povolžských městech a vesnicích a na to, jaký na 
členy delegace udělala dojem. 

Lenin se seznamuje s názory G. V. Čičerina, N. N. 
Krestinského, J. A. Preobraženského, P. Lapinského 
a vedoucích pracovníků Baškirie, Kirgizie a Turkestá
nu na Předběžný náčrt tezí o národnostní a koloniál
ní otázce a s připomínkami k nim, dělá si poznámky 
k připomínkám Čičerina a Preobraženského. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra-
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9. června

JO. červ11a 

NejdNve 

10. červ11a

ny, na němž se jedná o vysláni odpvědných komunis
tů z ústředních státních a stranických orgánů a děl
níků z uzavíraných podniků na západní frontu, o agi
tačních a instruktorských vlacích, o Tatarské a Čuvaš
ské republice, o zprávě komise pro mzdové otázky, 
kterou ustavilo 28. května 1920 politické byro, o mí
stopředsedovi Celoruské ústřední rady odborů, o pře
sídlování zahraničních dělníků do Sovětského Ruska 
aj.; 
v dopise P. I. Popovovi do Ústředního statistického 
úřadu žádá, aby mu byly poslány knihy o sčítání lidu 
v Německu a Rakousku; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž se 
projednává přesídlování dělníků ze zahraničí, převe
dení dělníků do zásobování na Sibiři, výnos o dělnic
ko-rolnické milici, zpráva komise pro projednání otá
zek zahraničního obchodu, kterou 25. května 1920 
jmenovala rada lidových komisařů, a další otázky. 

Lenin řídí přípravné zasedání Rady práce a obrany, 
na němž se jedná o doplnění Rudé armády, o zavede
ní vojenského režimu na stavbě elektrického vedení 
k tulskému muničnímu závodu a zbrojovce, o osvobo
zení baskunčackých dolů od re�zic a o mobilizaci 
jejich inventáře aj. 

Lenin se (při zjišťování názorů členů politického byra 
ÚV strany) vyslovuje pro schválení návrhu usnesení 
politického byra o nákupu lokomotiv a železničního 
inventáře v zahraničí; 
přijímá delegáty II. kongresu Komunistické interna
cionály za Komunistickou stranu Maďarska M. Ráko
siho a E. Rudnyánského; 
posílá výkonnému výboru guberniálního sovětu nebo 
guberniálnímu revolučnímu výboru v Irkutsku tele
gram s prosbou, aby poskytli I. L. Prominskému, 
s nímž byl kdysi na Sibiři ve vyhnanství, všemožnou 
pomoc. 

Lenin se seznamuje s připomínkami delegáta II. kon
gresu Komunistické internacionály za Komunistickou 
stranu Bulharska I. Nedelkova (N. Šablina) k Před
běžnému náčrtu tezí o národnostní a koloniální otáz-
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11. června

Nejdříve 
11. června

12. června

Po 12. červnu 

ce, informuje se o činnosti Komunistické strany Bul
harska a o národnostním hnutí na Balkáně a v Turec
ku. 

Lenin řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se 
projednává průběh prací spojených s obnovou dopra
vy, návrhy usnesení k zásobení velkých měst a prů
myslových center v příští zimní sezóně dřevem, 
vybavení skupiny preferovaných závodů výrobním 
zařízením, převedení dělníků ze závodů, které ne
pracují pro potřeby obrany, do závodů vyrábějících 
miny aj. 

Lenin se seznámil s oficiálním prohlášením britské 
vlády o její údajné neúčasti na zásobování Vrangelo
vy armády a sděluje G. V. Čičerinovi, že je to lež. Ra
dí mu odpovědět Krasinovi do Londýna, že Lloydu 
Georgeovi nelze důvěřovat, a poslat G. Curzonovi te
legram, že jakmile Vrangel dostal od Angličanů zbra
ně, uhlí apod., zahájil útok. 

Lenin píše recenzi na 1.-18. číslo časopisu Kommu
nismus, orgánu Komunistické internacionály pro ze
mě jihovýchodní Evropy, vydávaného v němčině ve 
Vídni; 
píše předsedovi celoruského fotografického a filmové
ho oddělení lidového komisariátu školství a osvěty 
D. I. Leščenkovi dopis s pokyny, aby byly z fotografií
a dokumentů o soudu nad Kolčakovými ministry
v Omsku sestaveny filmy pro širokou veřejnost;
pronáší projev na druhé celoruské poradě odpověd
ných organizátorů práce na vesnici, svolané ústřed
ním výborem strany.
Vychází Leninova kniha Levičáctví - dětská nemoc
komunismu.

Lenin se seznamuje s dopisem J. V. Stalina, ódesla
ným 12. června 1920 z Kremenčugu a obsahujícím 
připomínky k Předběžnému náčrtu tezí o národnost
ní a koloniální otázce, podtrhává si v dopise některé 
pasáže o federaci a konfederaci a dělá si k nim po
známky, v nichž uvádí, že »federace může být různé
ho typu«. 
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13. června Lenin píše připomínky na návrhu usnesení ÚV stra
ny o úkolech KSR(b) v Turkestánu. 

14. června Lenin odpočívá v Gorkách (podolský újezd Moskev
skf gubernie); 

15. června

16. června

18. června

, ·'píše usnesení o potrestání správce sanatoria v Gor
kách E. J. Vevera za poražení smrku v parku sanato
ria. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se projednává odložéní sjezdu odborů 
školství a osvěty v důsledku války s Polskem, mani
fest k polským vojákům, vyslání komise lotyšských 
dělníků a střelců do Lotyšska, návrh ústředního vý
boru levých eserů jmenovat zástupce ústředního vý
boru KSR(b) pro jednání o praktických otázkách spo
jených s účastí eserů ve válce s Polskem, petrohrad
ská pracovní armáda, plenární zasedání ÚV strany 
aj.; 
řídí zasedání rady lidových ko_misařů, na němž infor
muje o způsobu svolávání meziresortních porad 
a o povinné účasti na nich. Na zasedání se projedná
vá také otázka úpravy přesídlování rolníků, návrh de
kretu o opatřeních ke zlepšení stravování školní mlá
deže aj. 

Lenin píše odboru paliv moskevského sovětu dopis 
o mobilizaci obyvatel Moskvy k snášení dřeva z lesa
k železničním stanicím, aby hlavní město bylo záso
beno palivem;
podepisuje výzvu K polským dělníkům, rolníkům
a legionářům.

Lenin rozmlouvá s A. M. Gorkým po jeho příjezdu 
z Petrohradu o dopise ředitele Hlavní ruské astrono
mické observatoře v Pulkovu a o jiných otázkách; do
pis přivezl Gorkij; 
spolu s A. M. Gorkým navštěvuje dělostřelecký výbor 
Hlavní dělostřelecké správy, kde A. M. Ignaťjev vy
světluje Leninovi konstrukci svého přístroje pro střel
bu na vzdušné cíle; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se projednává návrh exekutivy Komunistické 
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19. června

20. června

Nejdříve 
21. června

Nejdříve 
21. června
a nejpozději
25. července

22. června

internacionály vydat výzvu k místním organizacím 
německých »nezávislých«, otázka sjezdu národů Vý
chodu v Baku, otázka ubytování a stravování delegá

tů II. kongresu Komunistické internacionály, zajiště
ní sdělovací techniky a dopravy pro tyto delegáty, 
návrh exekutivy Komunistické internacionály na or
ganizaci prvního, slavnostního zasedání II. kongresu 
Kominterny v Petrohradě, směrnice politického byra 
pro frakci KSR(b) na zasedání Celoruského ústřední
ho výkonného výboru sovětů ve věci neúrody, otázky 
Tatarské autonomní sovětské socialistické republiky, 
Severního Kavkazu aj.; 
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednávají -návrhy usnesení o využití letního období 
k zásobení Moskvy dřevem, o povolání pracovníků 
z resortu paliv, kteří se narodili v letech 1894-1900, 

do Rudé armády, o zákazu propouštění odborníků 
z Rudé armády, o revizi seznamů všech podniků s vo
jenským režimem aj. 

Lenin píše správci 2. domu sovětů příkaz, aby po
skytl finským komunistům přijíždějícím do Moskvy 
všestrannou pomoc; 
účastní se zasedání exekutivy Komunistické interna
cionály, věnovaného informaci o komunistickém hnu
tí v Evropě a Americe v souvislosti s přípravou 
II. kongresu Kominterny, a pronáší projev.

Po přečtení dopisu ředitele Hlavní ruské astronomic
ké observatoře v Pulkovu o opatřeních k zajištění vě
decké činnosti observatoře píše Lenin M. N. Pokrov
skému vzkaz, aby observatoři byla poskytnuta po
třebná pomoc. 

Lenin se seznamuje s připomínkami M. G. Rafese 
k Předběžnému náčrtu tezí o národnostní a koloniál
ní otázce. 

Lenin pročítá korekturu Předběžného náčrtu tezí 
o národnostní a koloniální otázce a dělá v ní některé
opravy.

Lenin píše lidovému komisariátu zemědělství a lido-
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23. čenma

Před 

24. červnem

vému komisariátu zásobování dopis, aby podpořily 
žádost V. M. Tyrkova, »jednoho z posledních mohy
kánů hrdinné skupiny narodovoljovců, který byl 
v březnovém procesu mezi obviněnými ze zavraždění 
Alexandra II.«, a přidělily jeho rodině z jeho bývalé
ho statku dvě tři děsjatiny půdy a nějaký dobytek; 
píše výkonnému výboru újezdního sovětu v Podolsku 
telefonickou depeši, že jeho příkaz potrestat správce sa
natoria v Gorkách E. J. Vevera za poražení smrku v par
ku sanatoria zůstává v platnosti a musí být splněn; 
písemně doporučuje]. S. Raneckému, aby si vzal do
volenou a odpočinul si; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž zasahuje do diskuse o tezích a návrhu usnesení 
o úkolech KSR(b) v Turkestánu, jež předložila komise
politického byra, zdůrazňuje nutnost co největší d)ivě
ry vůči neruským národům a těsné součinnosti s aktiv
ními místními pracovníky a předkládá politickému by
ru ke schválení svůj návrh usnesení, který je pak s ne
patrnými změnami schválen. Na programu zasedání je
také otázka zásobování papírem, vytvoření autonomní
Čuvašské oblasti, zabezpečení rodin padlých soudru
hů, kteří se zvlášť zasloužili o vítězství revoluce, návrh
maďarské komunistické skupiny, aby se mezi odboro
vě organizovanými ruskými dělníky rozšířilo hnutí
proti represáliím kontrarevoluční vlády v Maďarsku,
sdělení ústředního výboru Komunistické strany Eston
ska o jejím připojení ke.Komunistické internacionále,
složení Nejvyššího tribunálu při Celoruském ústřed
ním výkonném výboru sovětů, politika na Kavkaze aj.;
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž se pro
jednávají návrhy výnosu o autonomní Čuvašské obla
sti, dekretu o sjednocení výkupu surovin a potravin
v republice, dekretu o zacházení se střelnými zbraně
mi, dekretu o -platebních operacích a jiné otázky.

Lenin přijímá delegáty II. kongresu Komunistické in
ternacionály: D. Beatche (za organizaci Průmysloví 
dělníci světa z Velké Británie), L. Deslinierese aj. Sa
doula (za Francouzskou socialistickou stranu). 

Lenin poskytuje interview zvláštnímu zpravodaji li
stu The Manchester Guardian. 
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24. lervna Lenin podepisuje Výnos Celoruského ústředního vý
konného výboru sovětů a rady lidových komisařů 
o autonomní Cuvašské oblasti.

25. lervna Lenin se písemně dotazuje A. M. Nikolajeva v lido
vém komisariátu pošt a telegrafů, jak pokročilo se
strojení radiotelefonu a výroba reproduktorů; 
v dopisu předsedovi výkonného výboru petrohrad
ského sovětu G. J. Zinovjevovi upozorňuje, že je nut
né vytvořit všechny podmínky pro práci fyziologa 
I. P. Pavlova a »poskytnout mu výjimečně nadnor
mální příděl potravin a vůbec mu zajistit přiměřené
pohodlí«;
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednává otázka mobilizace statistických pracovníků
RSFSR, zásobování stavby Kaširské elektrárny, po
kud jde o potraviny, píci a platidla, vývoz uhlí z Don
basu, průběh stavby železniční trati Alexandrov
Gaj-Emba, stavba nové rozhlasové stanice pro spo
jení s Amerikou, obnovení rozhlasové stanice v městě
Dětskoje Selo* a technické zdokonalení některých
nejdůležitějších rozhlasových stanic aj.

26. lervna Lenin .rozmlouvá s komunistou I. D. Putincevem 
z kozácké stanice Urljutunská (pavlodarský újezd Se
mipalatinské gubernie) a píše sovětským orgánům na 
Sibiři dopis, aby jmenovanému poskytly všestrannou 
pomoc ve zřizování mateřské školy a dalších podob
ných zařízení v místě jeho bydliště, a vystavuje mu 
povolení k odjezdu z Moskvy do rodného kraje ve va
gónu A. V. Šotmana; 
přijímá italskou dělnickou delegaci a delegáta II. kon
gresu Komunistické internacionály za Komunis
tickou stranu Nizozemska D. Wijnkoopa, jemuž pře
dává knihu Levičáctví - dětská nemoc komunismu, 
aby se s ní mohla nizozemská delegace seznámit. 

Po 26. lervnu Po přečtení dopisu jednoho komunisty o opatřeních 
k boji proti spekulaci, který dostal od redakce· listu 
lzvěstija VCIK, hovoří Lenin o tomto tématu s V. A. 
Avaněsovem. 

* - dnešní Puškin. čes. red.
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28. června 

29. června 

Po přečtení záznamu telefonátu výkonného výboru 
petrohradského sovětu, který žádal, aby mohl údaje 
o množství zeleniny předložit radě lidových komisařů
později, ukládá Lenin tajemnici, aby zjistila, kdy byla
žádost poslána, a připravila telegrafickou odpověď
s výtkou za to, že se výkonný výbor petrohradského
sovětu s odesláním údajů opozdil.

Lenin posílá J. A. Preobraženskému do sekretariátu 
ústředního výboru KSR(b) písemný vzkaz, týkající se 
vydávání překladů nejlepších nových ekonomických 
prací a spisů materialistů ze 17. a 18. století; 
píše A. N. Nikolajevovi dopis o nutnosti úplně přeor
ganizovat práci Nižněnovgorodské radiotechnické la
boratoře; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se projednávají tyto otázky: změny ve složení 
komise pro urovnání vzájemných vztahů mezi ústřed
ními úřady a petrohradskými orgány, Státní naklada
telství, svolání sjezdu národů Východu do Baku, 
Baškirie, lidový komisariát práce a Hlavní výbor pro 
zavedení všeobecné pracovní povinnosti, návrh usne
sení o úkolech strany a organizování státní moci 
v Turkestánu, instrukce pro turkestánskou komisi, 
výstavba strany v Turkestánu, mírový návrh Rumun
ska, družstevnictví, plenární zasedání ústředního vý
boru strany aj.; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž před
kládá návrh, aby se 30. června 1920 konalo zvláštní 
zasedání RLK, na němž by byly schváleny protokoly 
malé rady lidových komisařů. Na zasedání se projed
návají také pevné výkupní a prodejní ceny, povinné 
dodávky drůbeže a medu, návrh plánu dovozu, vy
tvoření zvláštního orgánu. pro plánovitější využívání 
západoevropských dělníků a techniků, v němž by byli 
zástupci Nejvyšší národohospodářské rady a lidového 
komisariátu práce, dopravy, financí, vnitra a zahra
ničních věcí, opatření ke zvýšení výkupu zeleniny 
z okolí měst v roce 1920, zpráva komise pro přesídlo
vání rolníků aj.; 
posílá G. K. Ordžonikidzemu telegram, v němž mu 
ukládá, aby zorganizoval svolání sjezdu národů Vý
chodu do Baku, upozorňuje ho, že má »za úkol řídit 
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30. června

Mezi 30. 

červnem a 

8. červencem

V červnu až 

veškerou zahraniční i vnitřní politiku Ázerbájdžánu 
a dbát, aby se plnily směrnice ÚV a lidového komisa
riátu zahraničních věcí, pokud jde o Persii, Arménii 
a Gruzii«. 

Lenin připravuje text telefonogramu předsednictvu 
celoruské porady o zásobování, který byl přečten na 
poradě 1. července 1920; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se projednává usnesení byra komunistické frak
ce v Celoruské ústřední radě odborů o mzdové politi
ce, výzva ústředního byra židovských sekcí KSR(b) ke 
Komunistické internacionále, problémy Státního na
kladatelství, družstevnictví, cesta M. I. Kalinina na 
Ural aj.; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na nemz se 
schvalují protokoly malé rady lidových komisařů. 

Po obdržení dopisu vedoucího nizozemské delegace 
na II. kongresu Komunistické internacionály D. Wijn
koopa s upozorněním, že ne všichni tribunisté, 
tj. členové Komunistické strany Nizozemska, se zto
tožňují s názory »levých«, nahrazuje Lenin v textu 
připravovaného anglického vydání své knihy Levičác
tví - dětská nemoc komunismu výraz »holandští tri
bunisté« slovy »někteří členové holandské komunis
tické strany« a zahrnuje Wijnkoopův dopis v pÍném 
znění do dodatku ke knize. 

v první polovině Pod Leninovým vedením jsou vypracovavany Pod-
července mínky pro přijetí do Komunistické ,internacionály. 

Začátkem 

července 

1. července

Po přečtení zprávy D. I. Kurského o Úspěšném útoku 
15. armády na západní frontě posílá Lenin Kurskému
písemný dotaz, zda byla učiněna opatření k okamži
tému nastolení sovětské moci na osvobozovaném úze
mí, ke svolání. sjezdů sovětů, k vyhnání statkářů
a k přidělení jejich půdy rolnické chudině a sovětům
zemědělských dělníků.

Lenin posílá J. V. Stalinovi do Sinělnikova telegram 
o rozhodnutí politického byra ÚV strany ve věci mí
rového návrhu Rumunska;
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2. července

Nejdříve 
2. července

Nejpozději 

4. července

4. července

5. července

Před 6. 
červencem 

píše tajemnici rady lidových komisařů L. A. Fotijevo
vé vzkaz, aby zavolala do Petrohradu a požádala o co 
nejrychlejší zaslání korektury Předběžného náčrtu te
zí o agrární otázce a zjistila, kdy teze vyjdou. 

Lenin píše článek Na pomoc raněnému rudoarmějci 
pro 1. číslo časopisu Raněnyj krasnoarmějec. 

Lenin se seznamuje s připomínkami J. Marchlewské
ho ke svému Předběžnému náčrtu tezí o agrární otáz
ce pro II. kongres Komunistické internacionály. 

Lenin píše koncept tezí o hlavních úkolech II. kon
gresu Komunistické internacionály (Teze o hlavních 
úkolech Komunistické internacionály a Osnovu rezo
luce o obsahu pojmu diktatura proletariátu a o boji 
proti »módnímu« překrucování tohoto hesla). 

Lenin píše Teze o hlavních úkolech II. kongresu Ko
munistické internacionály. 

Lenin písemně žádá tajemnici rady lidových komisa
řů L. A. Fotijevovou, aby přepsala Teze o hlavních 
úkolech II. kongresu Komunistické internacionály 
a ještě týž den je poslala do Petrohradu G.J. Zinovje
vovi; 
po přečtení překladu zprávy turínské sekce Italské so
cialistické strany (zprávu napsal A. Gramsci) pro ná
rodní radu v Miláně·; uveřejněného v listu L'Ordine 
Nuovo pod názvem Za obnovení socialistické strany, 
poznamenává na textu zprávy, že bude nutné uveřej
nit tuto zprávu v časopisu Kommunističeskij interna
cional nebo ji vydat samostatně (ve francouzském 
překladu) ještě před zahájením II. kongresu Komu
nistické internacionály; dělá v překladu opravy a do
poručuje jej otisknout .. Zpráva byla otištěna 20. Čer
vence 1920 ve 12. čísle časopisu Kommunističeskij 
internacional. 

Lenin píše G. J. Zinovjevovi vzkaz s návrhem, aby 
byla kniha Imperialismus jako nejvyšší stadium kapi
talismu vydána v němčině a dalších jazycích, a sdělu
je mu svůj -úmysl napsat k ní novou předmluvu. 
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6. července

7. července

8. července

Lenin píše Předmluvu k francouzskému a německé
mu vydání knihy Imperialismus jako nejvyšší stadi
um kapitalismu. 

Lenin posílá G. J. Zinovjevovi do Petrohradu Před
mluvu k francouzskému a německému vydání knihy 
Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu s žá
dostí, aby byl ke knize jako příloha připojen basilej
ský manifest z roku 19i2; 
rozmlouvá s delegátem II. kongresu Komunistické in
ternacionály za britské výbory továrních důvěrníků 
J. Th. Murphym a vyptává se ho na revoluční hnutí
ve Velké Británii a na boj jihowaleských horníků;
rozmlouvá se zástupci Francouzské socialistické stra
ny šéfredaktorem listu L'Humanité M. Cachinem
a tajemníkem strany L. O. Frossardem;
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na
němž se projednává ultimativní prohlášení britského
ministerského předsedy Lloyda George o podmín
kách dohody mezi Ruskem a Velkou Británií, instruk
ce pro členy revoluční vojenské rady Kavkazského
frontu a pro diplomatické zástupce v Gruzii, Arménii
a Turecku, otázka složení ruské delegace na II. kon
gresu Komunistické internacionály, návrh agitačního
kolegia ÚV strany na uspořádání Dne III. internacio
nály aj.

Lenin píše odpověď na dopis Spojeného přípravného 
výboru pro ustavení Komunistické strany Velké Bri
tánie; 
posílá pracovníku Komunistické internacinály 
M. Gruzenbergovi Wijnkoopův dopis a své prohláše
ní o provedení změn v textu anglického vydání knihy
Levičáctví - dětská nemoc komunismu; mimo jiné
v něm píše: »Zkontrolujte, prosím Vás, zda je to
správně anglicky. (Obsah prohlášení: že holandská
strana neodpovídá za „levičáctví", že je to jaksi věc
některých Holanďanů.) (Otisknout jen toto prohlá
šení a mé prohlášení, že dělám opravy v textu)«;
ukládá tajemnici rady lidových komisařů L. A. Fotije
yové, aby požádala G. J. Zinovjeva v Petrohradu
o »okamžité zaslání tezí o centristických stranách«,
aby se k nim delegát francouzského výboru III. inter-
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nacionály A. Rossmere mohl vyjádřit ještě před jejich 
uveřejněním. 

9. července Po přečtení dopisu F. A. Rotštejna o průběhu jednání 
ve věci uzavření smlouvy s Velkou Británií píše Le
nin všem členům politického byra ústředního výboru 
KSR(b) vzkaz, v němž navrhuje, aby sovětské delega
ci byla pro jednání zaslána tato směrnice: »Buďte 
pevní a nebojte se dočasného přerušení jednání.« 

10. července Lenin píše G. V. Čičerinovi dopis ve věci textu 
smlouvy s Litvou. 

Mezi 10. a 19. Lenin si připravuje pro II. kongres Komunistické in
červencem ternacionály referát o mezinárodní situaci a hlavních 

úkolech Komunistické internacionály a píše koncept 
a osnovu referátu. 

Nejdříve 12. Lenin píše místopředsedovi Revoluční vojenské rady 
července republiky E. M. Skljanskému o nutnosti urychlit útok 

na polské frontě. 

12. nebo 13. Lenin rediguje a doplňuje telefonogram]. V. Stalino-
července vi do Charkova, v němž hodnotí nótu britského mi

nistra zahraničních věcí G. Curzona z 11. července 
1920 a dává pokyn k urychlení útoku. 

Po 15. červenci Lenin pročítá knihu Leitsiitze zum II. KongreL\ der 
Kommunistischen Internationale [Teze k II. kongre
su Komunistické internacionály], vydanou v Petro
hradě, redakčně ji upravuje a dělá poznámky v textu 
svého Předběžného náčrtu tezí o národnostní a kolo
niální otázce. 

16. července Lenin se účastní plenárního zasedání ÚV strany, na 
němž se projednávají otázky spojené s přípravou 
II. kongresu Komunistické internacionály. Lenin je
jmenován členem předsednictva ruské delegace na
kongresu Kominterny. Při projednávání konfliktu
mezi Petrohradskou komunou a petrohradským sově
tem píše koncept návrhu usnesení k této otázce, který
je pak na plenárním zasedání schválen. Píše návrh
usnesení o odpovědi na Curzonovu nótu, který ple-
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Nejdříve 

16. čeroence

16. nebo 17.

čeroence

1 7. čeroence 

Nejdříve 
1 7. čeroence 

--------- -- - -------

nární zasedání s některými změnami schvaluje. Na 
zasedání se jedná rovněž o sjezdu Celoruské ústřední 
rady odborových svazů železničářů, o vytvoření bělo
ruského revolučního výboru, o vyslání sovětské odbo
rové delegace do Anglie aj. 

Lenin dává příkaz k otištění telegramu revoluční vlá
dy Persie, reprezentované M. Kúčikem-chánem, jež 
poslala moskevským dělníkům darem 15 000 pudů 
rýže. 

Lenin doplňuje a opravuje překlad odpovědi G. V. 
Čičerina na Curzonovu nótu z 11. července 1920

a dělá v textu překladu poznámky. 

Lenin posílá předsedovi revoluční vojenské rady Ji
hozápadního frontu J. V. Stalinovi telegram, v němž 
ho informuje o usnesení plenárního zasedání ÚV 
strany ve věci odpovědi na Curzonovu nótu a žádá 
ho, aby podával asi dvakrát týdně zprávu o situaci na 
frontě; 
telefonuje z Gorek text telegramu L. B. Kameněvovi, 
jenž vede sovětskou delegaci na jednání s Velkou Bri
tánií v Londýně; požaduje v něm, aby byla věnována 
co největší pozornost shromažďování té anglické lite
ratury, která ukazuje, že pro britskou buržoazii jsou 
obchodní styky se sovětskými republikami výhodné, 
a aby bylo zajištěno posílání zahraniční literatury do 
Sovětského Ruska; dále žádá, aby mu byly poslány 
dobré nejnovější informativní příručky a souhrnné 
statistické publikace - zeměpisné, politické a náro
dohospodářské; 
účastní se plenárního zasedání ÚV strany, na němž 
se jedná o Dálnovýchodní republice, o vyslání odbo
rové delegace do Anglie, o povinnosti ústředního vý
boru KSR(b) pravidelně podávat zprávy o nejdůleži
tějších usneseních ústředního výboru stranickým pra
covníkům na nejodpovědnějších místech, o svolání 
příštího plenárního zasedání ÚV KSR(b) aj. 

Lenin odpovídá na telefonicky zaslané otázky minis
tra zahraničních-věcí Dálnovýchodní republiky, týka
jící se svolání sjezdu sovětů, základů ústavy a hospo-
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18. července

Nejdříve 

18. července

Před 19. 

červencem 

19. července

dářské politiky Dálnovýchodní republiky a jejích vzá
jemných vztahů se Sovětským Ruskem. 

Lenin písemně ukládá členu kolegia Nejvyšší národo
hospodářské rady J. E. Rudzutakovi, aby svolal pora
du zainteresovaných resortů o sjednocení evidence 
a rozdělování pracovních sil; 
spolu s delegáty II. kongresu Komunistické interna
cionály odjíždí do Petrohradu na zahájení kongresu. 

Lenin pročítá dva výtisky knihy Theses présentées au 
'Deuxieme Congres de l'Internationale Communiste 
(Petrograd-Moscou, 18 juillet 1920) [Teze pro 
II. kongres Komunistické inte'rnacionály]; provádí
v textu Tezí o hlavních úkolech II. kongresu Komu
nistické internacionály redakční úpravy, dělá si
v něm znaménka a podtrhává jej.

Lenin pročítá knihu R. MacDonalda Parlament and 
Revolution [Parlament a revoluce], vydanou roku 
1919 v Manchesteru, a dělá si v ní znaménka a poz
námky; 
píše exekutivě Komunistické internacionály dopis, že 
bude nutné připravit pro II. kongres Kominterny te
ze o mezinárodní hospodářské a politické situaci, 
a nastiňuje podrobnou osnovu těchto tezí; 
pročítá knihu Levičáctví - dětská nemoc komunis
mu, jež vyšla anglicky v Moskvě, a provádí v ní re
dakční úpravy. 

Lenin podepisuje Dekret rady lidových komisařů 
o zřízení Celoruské mimořádné komise pro likvidaci
negramotnosti;
přijíždí do Petrohradu na zahájení II. kongresu Ko
munistické internacionály;
na prvním zasedání II. kongresu Komunistické inter
nacionály je zvolen do předsednictva;
má referát o mezinárodní situaci a hlavních úkolech
Komunistické internacionály;
po skončení prvního zasedání kongresu odchází s de
legáty kongresu na Martovo pole a klade věnce na 
hroby revolučních pracovníků, navštěvuje zotavovny
pro dělníky na Kamenném ostrově a pronáší projev
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20. července

Nejdříve 
21. července

Před 22. 
červencem 

22. červénce

23. červenat

, na mnohatisícovém shromáždění dělníků, rudoarměj
ců a námořníků na náměstí Urického při kladení zá
kladního kamene k pomníku Karla Liebknechta a Ro
sy Luxemburgové; 
v osm hodin večer odjíždí z Petrohradu do Moskvy. 

Lenin rediguje návrh výzvy rady lidových komisařů 
K dělníkům, rolníkům a všem čestným občanům So
větského Ruska a Sovětské Ukrajiny ve věci Curzono
vy nóty a navrhuje doplnit větu, že »s polskými dělní
ky a rolníky bychom se byli dohodli o čestném míru 
již dávno, na tom,jaký tlak budou polští dělníci a rol
níci vyvíjet na svou buržoazii a statkáře, závisí mír 
největší měrou i nyní«, a podepisuje výzvu; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž se 
projednávají opatření ke zvýšení výkupu zeleniny 
z okolí měst v roce 1920, návrh usnesení o rekvizici 
obilních přebytků na Sibiři aj. 

_Lenin koriguje těsnopisný záznam svého referátu 
!o mezinárodní situaci a hlavních úkolech Komunis
tické internacionály na II. kongresu Kominterny.

Lenin rozmlouvá s B. Russellem o zvláštnostech poli
tického a ekonomického vývoje Velké Británie, o me
todách budování komunismu v Sovětském Rusku
a o navazování obchodních styků s kapitalistickými
zeměmi.

Lenin píše G. V. Čičerinovi dopis o obchodním jed
nání s Německem, o odpovědi G. Curzonovi a mož

. nosti uzavřít mír s Polskem.

Lenin řídí druhé zasedání II. kongresu Komunistické
internacionály, píše si poznámky o projevuj. Tanne
ra, delegáta II. kongresu Kominterny za britské vý
bory továrních důvěrníků; pronáší projev o úloze ko
munistické strany;
na zasedání politického byra ÚV strany hovoří o situ
aci v Turkestánu. Na programu je rovněž mírové jed
nání s Finskem, jednání s Polskem a Velkou Británií
aj.;
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž referuje
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o reorganizaci vojska vnitřní ochrany. Na zasedání se
jedná také o pomoci lidových komisariátů západní
frontě, o podmínkách pro cestování po železnicích
a vodních cestách RSFSR, o přidělování paliv v Mo
skvě aj.

24. lervence Lenin je delegací KSR(b) na II. kongresu Komunis
tické internacionály delegován do komise pro mezi
národní situaci a hlavní úkoly Kominterny, pro ná
rodnostní a koloniální otázku a pro agrární otázku; 
na třetím zasedání II. kongresu Komunistické inter
nacionály si zapisuje jména členů komise pro národ
nostní a koloniální otázku, dělá si v seznamu zna
ménka a sčítá zástupce jednotlivých zemí. 

Mezi 24. a 29. Lenin píše připomínky ke zprávě delegáta Íránské 
lervencem komunistické strany A. Sultana-Zadeho pro II. kon

gres Komunistické internacionály o perspektivách so
ciální revoluce na Východě. 

25. července Lenin píše připomínky (v němčině) k návrhům P. Le
viho k tezím o národnostní a koloniální otázce; 

26. lervence

píše Dvacátý bod podmínek pro přijetí do Komunis
tické internacionály; 
účastní se zasedání komise pro národnostní a koloni
ální otázku, na němž se projednávají jeho teze; prová
dí redakční úpravy (v angličtině) doplňkových tezí 
o národnostní a koloniální otázce, jež připravil Mána
bendranáth Ráj, a zaškrtává si v nich; pronáší při pro
jednávání Rájova referátu projev; posílá (ve francouz
štině) G. Serratimu nebo někomu jinému z italské de
legace dotaz, proč se nikdo z italských soudruhů neú
častní zasedání komise, aby zde hájil své názory;
účastní se zasedání komise ustavené na II. kongresu,
která vypracovává podmínky pro přijetí do Komunis
tické internacionály; předkládá Dvacátý bod podmí
nek pro přijetí do Komunistické internacionály.

Lenin se seznamuje s W. Gallacherem, který přijel na 
II. kongres Komunistické internacionály z Glasgowa;
účastní se zasedání agrární komise II. kongresu Ko
munistické internacionály, na němž se projednávají
jeho teze;
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2 7. července 

Nejpozději 
28. července

28. července

29. července

účastní se zasedání smíšené komise, složené z členů 
komise pro hlavní úkoly kongresu a členů komise, 
která vypracovává podmínky pro přijetí do Komunis
tické internacionály; na tomto zasedání se projedná
vají Leninovy Teze o hlavních úkolech II. kongresu 
Komunistické internacionály; 
na Čtvrtém zasedání II.·kongresu Komunistické inter
nacionály přednáší zprávu komise pro národnostní 
a koloniální otázku. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se jedná o mírovém jednání s Polskem, 
o složení turkestánské komise aj.

Lenin píše (ve francouzštině) připomínky komisi pro 
národnostní a koloniální otázku. 

Lenin beseduje s I. Prominským, s nímž se stýkal ve 
vyhnanství na Sibiři, a posílá ho do polského byra při 
ústředním výboru KSR(b) s doporučením, aby Pro
mi.ó.skému důvěřovali a vyšli mu vstříc; 
rozmlouvá (francouzsky) s delegáty li. kongresu Ko
munistické internacionály za Francouzskou socialis
tickou stranu - s šéfredaktorem listu L'Humanité M. 
Cachinem a tajemníkem strany L. O. Frossardem 
- před jejich odjezdem do Francie.

Lenin se účastní šestého zasedání II. kongresu Komu
nistické internacionály a při diskusních příspěvcích 

· delegátů Francouzské socialistické strany M. Cachina
a R. Lefebvra k podmínkám pro přijetí do Kominter
ny si dělá poznámky o Francouzské socialistické stra
ně a o jiných otázkách;
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na
němž se projednává žádost lidového komisariátu zá
sobování, aby mu byli pro práci v zásobování přidě
leni odpovědní straničtí pracovníci; dále se na něm
jedná o povinnosti každého guberniálního výboru
strany poslat guberniálním zásobovacím výborům
10-20 stranických pracovníků, nutnost vydat do tří
dnů nařízení, aby se dočasně zastavily všechny druhy
pracovní mobilizace pracovníků v zásobování a aby
se do zásobovacích orgánů vrátili všichni pracovníci,
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Před 30. 
červencem 

Nejpozději 
30. července

30. července

31. července

Koncem 
července 

kteří byli odtud v rámci pracovní mobilizace odvolá
ni, a o dalších otázkách; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž se 
projednávají zásoby obilí v zemi, zpráva komise 
o plánovitém využívání práce západoevropských děl
níků a techniků, kteří přijeli do Ruska, a činnost této
komise, mimořádná opatření k organizaci odvozu va
jec a másla ze Sibiře aj.

Lenin rozmlouvá s delegáty II. kongresu Komunistic
ké internacionály za Britskou socialistickou stranu 
W. McLainem a Th. Quelchem.

Lenin studuje knihu J. Vargy Die wirtschaftspoliti
schen Probleme der proletarischen Diktatur [Problémy 
hospodářské politiky proletářské diktatury], Vídeň 
1920, zatrhává si v ní a dělá na okrajích poznámky. 

Lenin pronáší na osmém zasedání II. kongresu Ko
munistické internacionály projev o podmínkách pro 
přijetí do Komunistické internacionály. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž protestuje proti uveřejnění článku Maxi
ma Gorkého Vladimír Iljič Lenin a Dopisů Maxima 
Gorkého Herbertu Wellsovi v 12. čísle časopisu 
Kommunističeskij internacional; 
píše návrh usnesení politického byra k této otázce, 
který politické byro pak schválilo. Na zasedání se 
projednávají také návrhy G. V. Čičerina ve věci Ar
ménie, mírová konference s Německem k obnovení 
obchodních styků, vytvoření společné sovětsko-ru
munské pohraniční komise, vzájemné vztahy mezi ra
dou pracovní armády Jihovýchodního frontu a revo
luční vojenskou radou Kavkazského frontu aj. 

Lenin píše členům Rady práce a obrany dopis s návr
hem vypracovat usnesení, aby vojska Kavkazského 
frontu, jež procházejí Ukrajinou na západní fron
tu, vykupovala potraviny a shromažďovala zbra
ně, vytvořila dvojnásobnou zásobu potravin pro 
výměnu zboží a vydala populárně psaný leták pro 
rolníky. 
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V červenci 

Nejdříve 
v červenci 

Začátkem 
srpna 

2. srpna

3. srpna

Lenin p1se členu ústředního byra židovských sekcí 
při ÚV KSR(b) A. N. Merežinovi dopis o nutnosti 
zformulovat k tezím o národnostní a koloniální otáz
ce ještě jeden bod, který by na základě zkušeností 
z proletářské diktatury na Ukrajině, v Bělorusku 
apod. ukázal, že za vlády dělnické třídy národnostní 
boj téměř mizí. 

Lenin pročítá dvojčíslo 11/12 časopisu Kommunisti
českij internacional v angličtině (The Communist In
ternational) z roku 1920, zaškrtává si v něm a redak
čně upravuje své teze Preliminary draft of some the
ses ·on the national and colonial questions [Předběžný 
náčrt tezí o národnostní a koloniální otázce] a Theses 
on thé fundamental tasks of the Second Congress of 
the Communist International [Teze o hlavních úko
lech II. kongresu Komunistické internacionály]. 

Lenin žádá člena polského revolučního výboru F. E. 
Dzeržinského, aby mu »určitě každý den posílal zprá
vu a používal k tomu jakéhokoli druhu spojení«. 

Lenin pronáší na desátém zasedání II. kongresu Ko
munistické internacionály projev o parlamentarismu; 
posílá]. V. Stalinovi telegram o rozhodnutí politické
ho byra ÚV strany vytvořit v souvislosti se zvýšeným 
nebezpečím ze strany Vrangela samostatný Jižní 
front; 
posílá revolučnímu výboru Uralské oblasti a výkon
nému výboru guberniálního sovětu v Saratově tele
gram s příkazem, aby byla učiněna opatření proti 
kontrarevoluční vzpouře, kterou podnítil v buzuluc
kém okrese bývalý velitel 2. turkestánské divize Sa
požkov. 

Lenin píše odpověď na telegram J. V. Stalina, který 
vyjádřil nespokojenost s rozhodnutím ÚV strany 
o vytvoření samostatného Jižního frontu; Lenin zdů
razňuje správnost rozhodnutí ústředního výboru;
rozmlouvá s Mánabendranáthem Rájem a píše G. V.
Čičerinovi vzkaz, aby přijal Ráje a rovněž představi
tele revoluční části československé sociální demokra
cie Miloše Vaňka;
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4. srpna

5. srpna

6. srpna

řídí zasedání rady lidových komisařů, na nemz se 
projednává návrh usnesení o Karelské pracovní ko
muně, otázky zásobování dělníků na bakuských naf
tových polích a lesních dělníků, ustavení komise pro 
řešení otázek, jež vznikají v souvislosti s rozvíjením 
hospodářských styků mezi Ruskem a Estonskem aj. 

Lenin posílá I. T. Smilgovi telegram, v němž ho in
formuje o stanovisku politického byra ÚV strany ke 
smlouvě s Litvou; 
posílá]. V. Stalinovi telegram s žádostí, aby do zahá
jení plenárního zasedání ÚV strany, stanoveného na 
5. srpna, poslal zprávu o situaci v pásmu Jižního aji
hozápadního frontu.

Lenin se účastní plenárního zasedání ÚV strany, na 
jehož programu jsou tyto otázky: cesta M. I. Kalinina 
s agitačním vlakem na Kubáň, problematika Velké 
Británie a Polska v souvislosti s prohlášením Lloyda 
George L. B. Kameněvovi, mírové jednání s Rumun
skem, jednání s Německem, vzájemné vztahy mezi 
Ázerbájdžánskou republikou a RSFSR, průběh jedná
ní s Lotyšskem a Finskem, Dálnovýchodní republika, 
připravovaná porada ke kirgizským záležitostem, si
tuace na vrangelovské frontě a na Kubáni, přistěho
valectví zahraničních dělníků do Sovětského Ruska, 
telegram]. V. Stalina ve věcijižního ajihozápadního 
frontu aj. 

Lenin pronáší na šestnáctém zasedání II. kongresu 
Komunistické internacionály projev o vstupu brit
ských komunistických skupin a organizací do Labou
ristické strany; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž je delegován za KSR(b) do exekutivy Komunis
tické internacionály. Na zasedání se projednávají ta
ké otázky spojené s II. kongresem Kominterny aj.; 
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednávají tyto otázky: ustavení výboru pro demobili
zaci a mobilizaci průmyslu při Nejvyšší národohospo
dářské radě, postavení skupiny preferovaných závodů 
v automobilovém průmyslu naroveň skupině prefero
vaných podniků pracujících pro potřeby obrany, po-
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7. srpna

8. srpna

9. srpna 

10. srpna 

kud jde o zásobování palivem, surovinami a poloto
vary, návrh usnesení o návratu pracovníků v zásobo
vání, kteří byli zmobilizováni do armády, zpět do 
zásobovacích orgánů, zpráva komise pro zásobování 
dělníků na bakuských naftových polích a lesních děl
níků, kterou ustavila rada lidových komisařů 3. srpna 
1920, zajištění pracovních sil pro čeljabinské doly; 
zásobování železnic, zpráva o průběhu mobilizace 
pracovních sil pro opatřování paliva, opatření ke spl
nění plánu ústředního výboru textilního průmyslu 
Nejvyšší národohospodářské rady, pokud jde o záso
bování Rudé armády vlněnými tkaninami, aj. 

Lenin posílá J. V. Stalinovi telegram o rozhodnutí 
plenárního zasedání ÚV strany z 5. srpna ve věci Již
ního ajihozápadního frontu a o nebezpečí, že Velká 
Británie obnoví blokádu; 
účastní se prvního zasedání nové exekutivy Komunis
tické internacionály. 

Lenin píše Státnímu nakladatelství,]. A. Preobražen
skému a N. I. Bucharinovi dopis s návrhem na usta
vení komise, která by shromažďovala a každý měsíc 
vydávala jako brožuru materiály ze sovětského a za
hraničního tisku o zahraniční politice Dohody; 
rozmlouvá se členy delegace sovětských odborů 
N. M. Ancelovičem, Arťomem (F. A. Sergejevem)
a S. A. Lozovským o cílech delegace vyslané do An
glie.

Lenin posílá členům revoluční vojenské rady Západ
ního frontu I. T. Smilgovi, F. E. Dzeržinskému 
aj. Marchlewskému telegram se žádostí, aby ještě týž 
den sdělili podrobnosti o smýšlení polských zeměděl
ských a varšavských dělníků a o politických perspek
tivách vůbec. 

Lenin posílá místopředsedovi rady kavkazské pracov
ní armády A. G. Běloborodovovi telegram s žádostí 
o zprávu, jak to vypadá s potlačováním kontrarevo
lučních akcí na Kavkaze a na Kubáni;
píše petrohradskému sovětu dopis s příkazem, aby
byl vydán školní atlas RSFSR;
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11. srpna

Nejdříve 
11. srpna

12. srpna

13. srpna

účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se jedná o Polsku, o vzájemných vztazích mezi 
diplomatickými zástupci a zástupci lidového komisa
riátu zahraničního obchodu v zahraničí, o svolání 
konference strany a o dalších otázkách; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž se 
projednává průběh výkupu potravin a zásobovací si
tuace v Tule a Moskvě, plán zásobování železničářů 
potravinami, návrh usnesení o zásobování dře�ařů 
potravinami a potahů pící, návrh dekretu o regulaci 
domáckého průmyslu a neznárodněných průmyslo
vých podniků aj. 

Lenin posílá J. V. Stalinovi na jižní frontu telegram, 
v němž ho informuje o průběhu jednání s Polskem 
a o stanovisku Velké Británie a vyzývá k vypětí všech 
sil, »aby byl nynějším úderem stůj co stůj získán 
zpátky celý Krym«; 
píše N. N. Krestinskému vzkaz, aby vymohl pro ne
mocného starého člena strany A. S. Šapovalova pří
stup do kremelské jídelny, zvýšený příděl potravin 
a vůbec všestrannou pomoc; 
přijímá předsedu ústředního výkonného výboru Sva
zu čínských dělníků v Rusku Liu Ce-žunga (Lao Siu
-čaa) a píše N. N. Krestinskému vzkaz, aby Liu Ce-
-žunga, přijal;
přijímá Patricka Cvinlanda,' delegáta II. kongresu
Komunistické internacionály za Irskou labouristickou
stranu.

Po přečtení dopisu I. Brachničeva s žádostí, aby byla 
poskytnuta Celoruské mimořádné komisi pro likvida
ci negramotnosti pomoc, píše Lenin malé radě lido
vých komisařů vzkaz, aby tento dopis projednala 
a vyhověla komisi, »protože boj s negramotností je 
úkol n ad jiné důležitý«. 

Lenin písemně upozorňuje lidový komisariát spra
vedlnosti na špatné vydání sborníku platných dekre
tů z roku 1919 a navrhuje vydání sborníku nejdůleži
tějších platných právních předpisů z roku 1920. 

Lenin posílá G. J. Zinovjevovi do Petrohradu tele-
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14. srpna

15. srpna

gram, aby byl profesor G. O. Graftio uchráněn před 
svévolným jednáním předsedy místního výboru chu
diny; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se projednávají otázky Dálnovýchodní republi
ky, návrhy G. V. Čičerina ve věci Turecka a Arménie 
a ve věci mírového jednání s Polskem v Minsku aj.; 
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednává otázka pracovních sil pro uhelný průmysl, si
tuace v čeljabinských uhelných dolech, opatření 
k lepšímu zásobování železničářů potravinami, zave
dení vojenského režimu ve skupině preferovaných 
dopravních závodů, stavba železniční trati Alexan
drov Gaj-Emba, opatření k zabezpečení životně dů
ležitých_zbrojních závodů potřebným výrobním zaří
zením a politickoorganizační opatření, doprava dřeva 
do Moskvy aj. 

Lenin píše dopis G. V. Čičerinovi a posílá mu k zašif
rování svou odpověď L. B. Kameněvovi ve věci mí
rové konference v Minsku; 
přijímá delegáty II. kongresu Komunistické interna
cionály: F. Le Petita a M. Vergeata (za francouzský 
Odborový svaz kovodělníků a kopáčů), K. Steinhar
dta (Grubera) a K. Tomanna (za Komunistickou stra
nu Rakouska), Ch. Kabakčieva (za Bulharskou komu
nistickou stranu), P. Leviho, E. Meyera a další (za 
Komunistickou stranu Německa), Van Overstratena 
(za Valonskou komunistickou federaci), H. Langsetha 
(za Norskou dělnickou stranu) a B. Kuna (za Komu
nistickou stranu Maďarska); 
přijímá delegaci ankarské vlády. 

Lenin píše Dopis rakouským komunistům. 

Před 17. srpnem Lenin píše I. F. Armandové dopis, v němž jí radí, aby 
si jela odpočinout na jih. 

17. srpna Lenin písemně žádá Správu kavkazských lázní a sa
natorií, aby zajistila I. F. Armandové a jejímu s�ovi 
ubytování, stravování a léčbu; 
řídí zasedání rady lidových komisařů. Při projedná
vání otázky majetkového pojištění klade přítomným 
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Po 17. srpnu 

18. srpna

pojišťovacím pracovníkům řadu otázek, navrhuje 
ustavit ze zástupců Nejvyšší národohospodářské ra
dy, lidového komisariátu financí, zemědělství, sociál
ního zabezpečení a zásobování a Celoruské ústřední 
rady odborů komisi a stanoví směrnice, na jejichž zá
kladě má komise předložit radě lidových komisařů 
praktické návrhy. Na zasedání se projednávají také 
tyto otázky: přistěhovalectví zahraničních dělníků 
a jejich plánovité zapojování do práce, návrh výnosu 
o revoluční radě pracovní · armády jihovýchodního
Ruska, poskytování prémií dělníků v uhelném prů
myslu, rozdělování platidel územním orgánům, ná
vrh dekretu o Autonomní kirgizské sovětské socialis
tické republice, poskytnutí textilních výrobků lidové
mu komisariátu zásobování pro obyvatelstvo aj.;
rozmlouvá sJ. Reedem, který prosí, aby americkému
komunistickému publicistovi L. Frainovi bylo umož
něno seznámit se s ruskou literaturou.

Lenin posílá tajemnicím rady lidových komisařů pí
semné vzkazy, aby dohlédly na vyhledání překladate
lů pro L. Frainu a rozvrhly, které dny a hodiny mu 
tito překladatelé budou k dispozici. 

Lenin posílá členu revoluční vojenské rady Západní
ho frontu I. T. Smilgovi telegram, aby vojska vynalo
žila veškeré úsilí na zadržení útoku nepřítele; 
posílá všem předsedům výkonných výborů guberniál
ních sovětů a předsedům revolučních výborů tele
gram, aby pro guberniální statistické úřady a újezdní 
statistická oddělení okamžitě zajistili dostatečné 
množství platidel pro celoruské sčítání lidu; 
píše G. K. Ordžonikidzemu, aby zařídil léčbu I. F. 
Armandové a jejího syna v Kislovodsku; 
přijímá delegáty II. kongresu Komunistické interna
cionály: redaktora listu Právo lidu Miloše Vaňka a ta
jemníka dělnických organizací na Kladensku Antoní
na Zápotockého (za marxistickou levici Českosloven
ské sociálně demokratické strany), M. Nilssenovou 
(za Komunistický klub dánských učitelů) a S. Pank
hurstovou (za britskou Dělnickou socialistickou fede
raci); 
rozmlouvá s W. Gallacherem o proletářské revoluci 
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19. srpna

a úloze komunistické strany, vyslovuje se proti vytvo
ření samostatné komunistické strany ve Skotsku a ho
voří o nutnosti bojovat za věc revoluce v právě zaklá
dané Komunistické straně Velké Británie. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž navrhuje poslat sovětské delegaci v An
glii instrukce. Na programu zasedání jsou dále tyto 
otázky: vojenská situace na polské a vrangelovské 
frontě, vyslání M. V. Frunzeho na aktivní frontu, svo
lání mimořádného zasedání Rady práce a obrany na 
21. srpna, na němž budou projednány otázky spojené
s obnovováním dopravy, aj.;
posílá K. B. Radkovi a V. P. Zatonskému telegramy,
které se týkají boje polských chudých rolníků a země
dělských dělníků proti statkářům ·a kulakům;
posílá L. B. Kameněvovi do Londýna telegram o tom,
že Velká Británie poskytuje Polsku pomoc ve válce
proti Sovětskému Rusku, a o nutnosti ukazovat brit
ským dělníkům politiku vlády Velké Británie v pra
vém světle;
podepisuje telegram petrohradského výboru KSR(b)
s požadavkem soustředit všechny síly a prostředky
k posílení polské a vrangelovské fronty;
podepisuje jménem ústředního výboru strany tele
gram revoluční vojenské radě Západního frontu
o nutnosti dalšího hrdinského vypětí sil Rudé armá
dy.

Před 20. srpnem Lenin se písemně dotazuje M. N. Pokrovského na po
stavení, úlohu a výsledky činnosti Proletkultu; 
rozmlouvá s M. N. Pokrovským o nutnosti napsat 
v co nejkratší době dějiny nebo přehled událostí od 
Říjnové revoluce. 

20. srpna Lenin posílá G. K. Ordžonikidzemu telegram, 
v němž ho informuje o rozhodnutí politického byra 
ÚV strany, aby odjel z Baku do Rostova a účastnil se 
tam likvidace bělogvardějských výsadků na Kubáni 
a v Č:ernomoří; 
posílá K. B. Radkovi, F. E. Dzeržinskému a všem čle
nům ÚV Komunistické dělnické strany Polska tele
gram o tom, že polský revoluční výbor bude muset 

696 



Mezi 20. a 
26. srpnem

Nejdříve 
20. srpna

21. srpna

24. srpna

vydat usnesení o rozdělení části statkářské půdy mezi 
rolníky; 
píše výboru I. státního kartografického ústavu dopis, 
v němž děkuje za zaslání atlasu Železnice v Rusku 
a dává rady, jak vydat školní atlas RSFSR; 
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednává návrh usnesení o pracovní mobilizaci dělní
ků, kteří dříve pracovali v závodech kovodělného 
průmyslu, zařazených do skupiny preferovaných a do 
skupiny zvlášť důležitých závodů. Dále se na něm 
jedná o poskytnutí práva vedení stavby Kaširské 
elektrárny nakupovat na volném trhu potřebný mate
riál, o zvláštních opatřeních pro případ eventuálního 
ústupu na vrangelovské frontě, o stanovení mimořád
ného zasedání Rady práce a obrany na 21. srpna, na 
němž budou projednány otázky spojené s obnovová
ním dopravy, zásobování Moskvy dřevem aj. 

Lenin rozmlouvá s M. N. Pokrovským o tom, jak or
ganizovat práci na dějinách strany a dějinách Říjnové 
revoluce. 

Lenin píše návrhy na opatření k posílení vrangelov
ské fronty. 

Lenin řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se 
jedná o vyslání 200 lékařů do Donbasu k boji proti 
epidemii cholery, o obnovování dopravy a o dalších 
otázkách. 

Lenin se seznamuje s materiály o Proletkultu, které 
mu poslal M. N. Pokrovskij, a dělá si do nich řadu 
poznámek; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž 
se projednává zabezpečení osiva pro setí ozimů 
v roce 1921, návrh dekretu o Autonomní kirgizské 
sovětské socialistické republice, rozdělování platidel 
územním orgánům, stav prémiového fondu, stavba 
dřevěných lodí, návrh estonské vlády na výrobu 
různého zboží v estonských továrnách z ruských su
rovin aj.; 
podepisuje Dekr_et o Autonomní kirgizské sovětské 
socialistické republice. 
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25. srpna

Před 26. 

srpnem 

26. srpna

27. srpna

Nejdříve 

28. srpna

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se projednávají otázky spojené s vytvo
řením bojových záloh, Curzonova nóta aj.; 
podepisuje usnesení Rady práce a obrany o geologic
kém průzkumu a vrtech v Kurské magnetické anomá
lii. 

Lenin rozmlouvá s V. V. Adoratským, který byl povo
lán z Kazaně do Moskvy, aby shromažďoval materiá
ly k dějinám Říjnové revoluce, ukládá mu, aby při
pravil k vydání v ruském překladu sborník dopisů 
Karla Marxe a Bedřicha Engelse, doplňuje plán této 
práce a nabízí Adoratskému knihy ze své knihovny. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se projednává zpráva o situaci v Polsku 
a na západní frontě a další otázky; 
navštěvuje v kremelské nemocnici V. V. Vorovského, 
který onemocněl břišním tyfem a zápalem plic, roz
mlouvá s lékaři a doporučuje, aby byly písemně, pro
střednictvím vedoucího kanceláře rady lidových ko
misařů V. D. Bonče-Brujeviče, podány návrhy na 
zlepšení stravování nemocných. 

Lenin píše přátelský dopis pracovníku Komunistické 
internacionály E. Martinovi, zastupujícímu Komunis
tickou dělnickou stranu Ameriky,· který onemocněl 
z přepracování; 
seznamuje se s textem oběžníku ÚV strany všem gu
berniálním výborům KSR(b), aby v souvislosti se su
chem věnovaly zvláštní pozornost výkupu potravin, 
a píše, že souhlasí s textem oběžníku; 
písemně žádá malou radu lidových komisařů, aby by
la V. V. Vorovskému poskytnuta podpora na léčení 
a na vydatnější stravu; 
podepisuje výzvu exekutivy Komunistické internacio
nály k ústřednímu výboru Italské socialistické strany 
a k revolučnímu proletariátu Itálie. 

Lenin píše F. E. Dzeržinskému dopis o nebezpečí 
kontrarevolučních akcí na Kubáni. 

28. -30. srpna Lenin spolu s · D. -I. Uljanovem, N. V. Krylenkem
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a dalšími odpočívá a loví v Bělských lesích ve Smo
lenské gubernii; rozmlouvá s rolníky z okolních ves
nic. Cestou ve vlaku se na rževském nádraží podro
buje celoruskému sčítání lidu. 

31. srpna Lenin řídí zasedání rady lidových komisařů. Při pro
jednávání otázky lidového komisariátu zahraničního 
obchodu doplňuje návrh usnesení rady lidových ko
misařů o zahraničních cestách odborníků vysílaných 
jednotlivými komisariáty a ústředními úřady. Na za
sedání se jedná také o otázce přesídlování rolníků na 
Sibiř, o vytvoření Oloněcké gubernie a o dalších 
otázkách; 
píše poznámky k vydání školního atlasu. 

Koncem léta Lenin píše N. I. Bucharinovi vzkaz, v němž navrhuje 
vydat v ruštině knihu amerického socialisty Daniela 
De Leona Two Pages from Roman History [Dvě 
stránky z římských dějin], New York 1915, s před
mluvou a poznámkami L. Frainy. 

V srpnu až září V dvojčísle 3/ 4 časopisu Kommunistka je na žádost 
redakce časopisu otištěn Leninův článek II. kongres 
Komunistické internacionály. 

1. září Lenin písemně žádá knihovnu Rumjancevova muzea, 
aby mu půjčili na noc dva slovníky řeckého jazyka, 
nejlepší filozofické slovníky a dvě knihy (Zellera 
a Gomperze) o dějinách řecké filozofie, a slibuje, že je 
ráno vrátí; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž předkládá návrh na opatření k lepšímu zabez
pečení šifrovaných zpráv posílaných vojenskooperač
ní a diplomatickou poštou. Dále se projednává cesta 
M. I. Kalinina s agitačním vlakem na Kubáň, žádost
lidového komisariátu zásobování, aby byla provedena
.mobilizace straníků pro práci v zásobování a aby pra
covníci v zásobování byli osvobozeni od vojenských
mobilizací, složení nové sovětské delegace pro jedná
ní s Polskem a místo jednání, ustavení komise pro
studium dějin Říjnové revoluce, vojenská situace, ná
kup potřeb pro armádu, žádost]. V. Stalina, aby byl
zproštěn práce na vojenském úseku, uspořádání
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Před 2. zářím 

2 ,., 

. zan 

3. září

Před 4. zářím 

zvláštní porady o zásobování armády, vytvoření bojo
vých záloh aj.; 
pron�ší na II. celoruském sjezdu pracovníků školství 
a osvěty a pracovníků socialistické kultury referát 
o současné situaci.

V rozmluvě s V. D. Bončem-Brujevičem vyslovuje 
Lenin přání, aby co nejdříve vyšlo druhé vydání kni
hy Materialismus a empiriokriticismus, neboť A. A. 
Bogdanov zesílil pod rouškou »proletářské kultury« 
propagandu protimarxistických názorů; 
pročítá článek V. I. Něvského Dialektický materialis
�us a filozofie mrtvé reakce, který byl napsán z Leni
nova příkazu jako příloha k druhému vydání knihy 
Materialismus a empiriokriticismus, dělá v článku re
dakční úpravy a zatrhává si v něm. 

Lenin píše předmluvu k druhému vydání knihy Ma
terialismus a empiriokriticismus; 
dostává brožuru K otázce vybudování státní papírny 
pro zvláštní účely, kterou vydala Hlavní správa pro 
výrobu papírových peněz, mincí a řádů, a posílá ji 
N. N. Krestinskému s písemným vzkazem, v němž 
navrhuje, aby ti, kdo nesou odpovědnost za plýtvání 
papírem a tiskařskými prostředky na vydání této ne

_ potřebné brožury, byli pohnáni před soud. 

Lenin řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž re
feruje o rádiovém spojení v Rudé armádě. Dále jsou 
na programu jednání opatření proti nebezpečnému 
vytěžování železničních vagónů, včasné doplňování 
zásob výstroje pro Rudou armádu, doplňování Rudé 
armády nižšími veliteli, zavedení vojenského režimu 
v podnicích uralského báňského okruhu, osvobození 
pracovníků v zásobování od vojenských mobilizací, 
opravy, dostavba a obnova chladicích zařízení, situace 
v těžbě uhlí v Donbasu, zabezpečení potravin, píce, 
peněz, finančních prostředků a pracovních sil pro nej
naléhavější práce Hlavního výboru pro lesní hospo
dářství při Nejvyšší národohospodářské radě aj. 

Lenin se seznamuje s návrhem dopisu ústředního vý
boru KSR(b) Všem stranickým organizacím, všem 
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členům strany, vyjadřuje písemně svůj souhlas s tex
tem a navrhuje, aby byl do dopisu vsunut citát o rov
nosti z programu strany. 

Před 5. zářím Lenin rozmlouvá s předsedou ústředního výkonného 
výboru Svazu čínských dělníků v Rusku Liu Ce-žun
gem (Lao Siu-čaem), který požádal, aby čínská vojen
ská diplomatická mise v čele s generálem Čang S'-li
nem, nacházející se již v Nižněudinsku, mohla přijet 
do Moskvy, aniž by musela čekat, až čínská vláda od
poví na dotaz sovětské vlády, jaký je charakter mise 
a jaký je její cíl. 

6. záři Lenin dostává žádost rolníků z vesnice Bogdanovo 
(podolský újezd Moskevské gubernie) o těžké situaci 
v zásobování a posílá újezdnímu zásobovacímu výbo
ru v Podolsku telegram s žádostí, aby stížnost ihned 
projednal a pokud možno rolníkům snížil povinné 
dodávky; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany; na 
pořadu jednání je složení sovětské delegace na míro
vém jednání s Polskem, návrh G. V. Čičerina, aby 
předsednictvo Celoruského ústředního výkonného 
výboru sovětů ratifikovalo mír s Lotyšskem a Litvou, 
návrh lidového komisariátu zahraničních věcí zajistit 
Karelské komuně plnou hospodářskou a organizační 
samostatnost a nezávislost na Oloněcké gubernii 
a vydat o tom úřední zprávu, situace v Persii, vojen
ská situace, rozhodnutí co nejrychleji uveřejnit usne
sení li. kongresu Komunistické internacionály aj. 

7. záři Lenin řídí zasedání rady lidových komisařů. V jeho 
průběhu rediguje a doplňuje návrh Usnesení 
o Ústřední komisi pro využívání materiálových zdro
jů RSFSR, který předložila malá rada lidových komi
sařů. Dále se projednávají Teze o urovnání peněžní
ho oběhu v Turkestánu, návrh dekretu o Ústředním
institutu živých orientálních jazyků a dekretu o do
máckém průmyslu, požadavky Celoruské mimořádné
komise pro likvidaci negramotnosti aj.

8. září Lenin píše Odpověď zpravodaji listu Daily News pa
nu Segrueovi; 
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9. září 

10. září 

11. září 

jedná přímou linkou s místopředsedou Revoluční vo
jenské rady republiky E. M. Skljanským a navrhuje, 
aby velitelem Jižního frontu byl jmenován M. V. 
Frunze; 
přijímá tolstojovce V. G. Čertkova; 
rozmlouvá s W. Miinzenbergem o nejbližších úko
lech Komunistické internacionály mládeže; 
jedná s A. A. Ioffem v souvislosti s jeho jmenováním 
vedoucím sovětské delegace pro jednání o příměří 
a míru s Polskou republikou a pro podepsání přísluš
né smlouvy; 
rozmlouvá s N. I. Bucharinem o situaci v Rjazaňské, 
Tulské a Tambovské gubernii, o náladách mezi rolní
ky apod. a zapisuje si nejdůležitější body této rozmlu
vy. 

Lenin posílá G. K. Ordžonikidzemu telegram, 
v němž zdůrazňuje, že je nutné co nejrychleji zlik
vidovat zbytky bělogvardějců na Kavkaze a na Ku
báni. 

Lenin rozmlouvá s A. M. Gorkým o přídělu dřeva ko
misi pro zlepšení životních podmínek vědeckých pra
covníků; 
píše vedoucímu oddělení paliv Petrohradské komuny 
I. G. Rudakovovi, aby bylo komisi pro zlepšení Život
ních podmínek vědeckých pracovníků dodáno dřevo;
podepisuje telefonickou depeši A. I. Rykovovi
a A. M. Ležavovi, v níž žádá, aby byla věnována po
zornost přesnému plnění dohod o vývozu dřeva, uza
vřených sovětskou obchodní delegací v Londýně,
a navrhuje vypracovat návrh dekretu o opatřeních ke
zvýšení těžby vývozního dřeva;
hovoří na stranické schůzi 6. roty 1. moskevských ku
lometných kursů;
řídí zasedání Rady práce a obrany, na jehož progra
mu je otázka rádiového spojení v Rudé armádě, ode
slání obilí do Itálie, plán přepravy potravin ze Sibiře
a Severnfho Kavkazu aj.

Lenin podepisuje Provolání k důstojníkům armády 
barona Vrangela; 
rozmlouvá se zástupcem Lucemburské socialistické 
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12. září

13. září

14. září

15. září

dělnické strany J. Reilandem o vytvoření Lucembur
ské komunistické strany. 

Lenin podepisuje telegram výkonným výborům gu
berniálních sovětů, guberniálním vojenskýill revoluč
ním výborům, radám 1. pracovní armády a kavkazské 
pracovní armády, sibiřskému, turkestánskému, baš
kirskému, tatarskému a kirgizskému revolučnímu vý
boru, aby urychlily celoruský demografický a země
dělský soupis a soupis povolání. 

Lenin písemně žádá tajemníka Celoruského ústřední
ho výkonného výboru sovětů A. S. Jenukidzeho, aby 
byl spisovateli A. S. Serafimovičovi přidělen pokoj 
v hotelu a umožněno stravování v jídelně rady lido
vých komisařů. 

Lenin_ se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se jedná o revizi státních depozitářů cen
ností, o žádosti ústředního výboru strany »revoluč
ních komunistů« započítat jejím členům při sloučení 
s KSR(b) členství ve straně a poskytnout jim zastou
pení v územních stranických výborech, o hospodář
ském stavu tiskáren listů lzvěstija VCIK, Pravda 
a o dalších otázkách; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž se 
jedná o sběru šišek na otop a o sčítání lidu na Kubá
ni. Dále se projednávají zprávy místních orgánů 
o neplnění povinnosti odvádět všechny přebytky obi
lí, návrh dekretu o Karelské pracovní komuně,. návrh
usnesení o Turkestánské autonomní sovětské socialis
tické republice aj.

Lenin přijímá I.J. Iljina, který mu přinesl pozdravný 
dopis jménem 6000 horníků a technických pracovní
ků čeremchovských dolů a rozmlouvá s ním o stavu 
uhelných dolů na východní Sibiři a o práci horníků; 
píše čeremchovským horníkům odpověď s přáním 
dalších úspěchů; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se rozhoduje, kdo bude referovat na IX. celo
ruské konferenci KSR(b) o nejbližších úkolech stra
nické práce, projednává se situace na Kavkaze aj. 
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16. září Lenin posílá vedoucímu sovětské delegace pro míro
vé jednání v Rize A. A. loffemu telegram, aby do 20. 
září, tj. do plenárního zasedání ÚV strany, poslal 
zprávu o postoji polské delegace, o možnosti míru 
a jeho podmínkách; 
seznamuje se s návrhem usnesení o ustavení komise 
pro studium dějin Říjnové revoluce a dějin KSR(b) 
a píše k němu připomínky; 
píše správci domů Celoruského ústředního výkonné
ho výboru sovětů A. Platonovovi vzkaz, aby byl 
ihned přidělen byt I. I. Skvorcovovi (Stěpanovovi); 
rozmlouvá s členem kolegia lidového komisariátu ze
mědělství N. I. Muralovem. 

Před 17. zářím Tajemnice rady lidových komisařů L. A. Fotije
vová informuje Lenina o své rozmluvě se synem 
N. G. Černyševského M. N. Černyševským o sta
vu Muzea N. G. Černyševského v Saratově a o jeho 
prosbě, aby se Lenina zeptala na další osud tohoto 
muzea. 

17. září Lenin vyplňuje dotazník pro přeregistraci členů mos
kevské organizace KSR(b); 
podepisuje usnesení rady lidových komisařů, podlé 
něhož se Muzeum N. G. Černyševského v Saratově 
prohlašuje za národní majetek a předává se do péče 
lidového komisariátu školství a osvěty; 
rozmlouvá s členem moskevského byra sibiřského re
volučního výboru S. I. Poroskunem, který se vrátil ze 
Sibiře, a zapisuje si jeho návrhy na poskytnutí pomo
ci sibiřskému rolnictvu; 
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se jedná 
o mobilizaci koní nutných pro geo'logický průzkum
Kurské magnetické anomálie, o povinném výkupu
kompletních povozů od obyvatelstva pro potřeby Ji
hozápadního frontu, o nutnosti zásobovat rudoarměj
ce ria frontě šatstvem, obuví a dalšími potřebami,
o zprávě Hlavní dopravní komise o stavu dopravy,
o podmínkách zásobování Západního frontu potravi
nami, o opatřeních ke zvýšení výroby vojenské vý
stroje, o zajištění obilí pro Donbas, o uznání obnovo
vacích prací v železniční dopravě za vojensky naléha
vé aj.

704 



20. září

Nejdříve 
20. září
a nejpozději
22. září

Mezi 20. a 23.

zářím 

21. září

Lenin vyplňuje dotazník pro delegáty IX. celoruské 
konference KSR(b); 
rozmlouvá s M. V. Frunzem v souvislosti s jeho jme
nováním velitelem Jižního frontu; 
účastní se plenárního zasedání ÚV strany, na němž 
informuje o obsahu politické zprávy ústředního výbo
ru, kterou připravil pro IX. celoruskou konferenci 
KSR(b). Na zasedání se projednává také otázka míro
vého jednání s Polskem, návrh lidového komisariátu 
zahraničních věcí poslat do Itálie druhou zásilku obi
lí, sdělení G. V. Čičerina o obchodních nabídkách 
Kanady, návrh smlouvy s Ázerbájdžánem, pořad jed
nání IX. celoruské konference strany a obsah hlav
ních referátů, otázky zařazené na pořad jednání Celo
ruského ústředního výkonného výboru sovětů 
- zprávy komisí, které prověřovaly činnost lidového
komisariátu školství a osvěty a lidového komisariátu
dopravy, zpráva komise o vzájemných vztazích mezi
ústředními a nižšími orgány aj.;
přijímá delegáta II. kongresu Komunistické interna
cionály za Komunistickou stranu Rakouska K. Stein
hardta a švýcarského komunistu Zimmermanna.

Lenin přijímá J. Reeda a jeho ženu L. Bryantovou, 
jež ilegálně přijela z USA do Sovětského Ruska jako 
zástupkyně listů vyslovujících se pro uznání Sovět
ského Ruska. 

·z pověření plenárního zasedání ÚV strany posílá Le
nin vedoucímu sovětské delegace pro mírové jednání
v Rize A. A. loffemu telegram, v němž stanoví úkoly
delegace pro jednání o míru s Polskem.

Lenin řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž
se projednává návrh usnesení o opatřeních k poskyt
nutí potravinové pomoci Rjazaňské, Kalužské, Tul
ské, Brjanské a Orelské gubernii, které byly nejvíc
postiženy neúrodou, zpráva o plnění usnesení rady li
dových komisařů z 24. srpna 1920 o rozdělování pla
tidel územním orgánům, otázka vývozu obilí do Itálie
aj.;
podepisuje Usnesení rady lidových komisařů o usta
vení komise pro shromažďování a studium materiálů
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22. září

Mezi 22. a 28. 
zářím 

Nejpozději 
23. září

23. září

Nejpozdlji 
24. září

24. září·

k dějinám Říjnové revoluce a k dějinám Komunistic
ké strany Ruska. 

Po přečtení dopisu rolníků ze sultangulovské volosti 
(buguruslanský újezd Samarské gubernie), v němž si 
stěžují, že nemohou splnit povinné dodávky, ukládá 
Lenin tajemnici rady lidových komisařů L. A. Fotije
vové, aby poslala náměstkovi lidového komisaře záso
bování N. P. Brjuchanovovi k rychlému vyjádření 
materiály obsahující údaje o povinných dodávkách 
a o sklizni v sultangulovské volosti; 
z pověření ÚV strany zahajuje IX. celoruskou konfe
renci KSR(b); je zvolen do jejího předsednictva. 
V průběhu referátu polského komunisty W. Ulanow
ského o Polsku pročítá návrh rezoluce k této otázce 
a provádí v něm změny; 
podává na konferenci politickou zprávu ústředního 
výboru strany a potom si pročítá písemné dotazy; 
pronáší závěrečné slovo k politické zprávě. 

Lenin rozmlouvá s C. Zetkinovou o mezinárodním 
hnutí žen, o postavení ženy v Sovětském Rusku 
a o otázlcich morálky. 

Lenin koriguje a doplňuje návrh prohlášení Celorus
kého ústředního výkonného výboru sovětů o míro
vých návrzích Polsku . 

. Lenin se účastní plenárního zasedání ÚV strany, na 
.němž se mimo jiné jedná o textu mírových návrhů 
Poisku a o objednávce lokomotiv v zahraničí. 

Lenin spolu s dalšími členy exekutivy Komunistické 
internacionály podepisuje Výzvu Komunistické inter
nacionály k Nezávislé sociálně demokratické straně 
Německa. 

Lenin píše Dopis německým a francouzským dělní
kům k diskusi o II. kongresu Komunistické interna
cionály; 
píše návrh rezoluce IX. celoruské konference KSR(b) 
O nejbližších úkolech výstavby strany; 
pronáší na IX. celoruské konferenci KSR(b) projev 
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Nejdříve 
24. září

25. září

o nejbližších úkolech výstavby strany. V průběhu za
sedání dostává kopii telegramu L. D. Trockého N. N.
Krestinskému se sdělením, že Poláci podnikli na zá
padní frontě útok, a s návrhem urychlit konferenci
nebo odjezd vojenských delegátů za Západní front.
Lenin N. N. Krestinskému píše: »obojí provést
ihned«; 
jedná přímou linkou s G. K. Ordžonikidzem o situaci 
v Baku; 
diskutuje s vůdcem Americké federace práce A. D. J.

Schlesingerem o stanovisku obou komunistických 
stran Ameriky ke kandidatuře E. V. Debse na funkci 
místopřed�edy. 

Na základě písemného sdělení G. V. Čičerina, že re
dakce petrohradských novin porušují předepsaný 
způsob zveřejňování materiálů o mezinárodní situaci 
a zahraniční politice, píše Lenin Čičerinovi vzkaz, 
aby byl ústřednímu výboru strany předložen návrh 
usnesení k této otázce, v konkrétních případech po
dána stížnost a učiněna řada dalších opatření. 

Když si Lenin přečetl zprávu delegáta II. kongresu 
Komunistické internacionály za levé křídlo Českoslo
venské sociálně demokratické strany Břetislava Hůly 
o projevu Františka Beneše. na konferenci pravého
křídla této strany 12. července v Praze, poslal zmoc
něnci Ruského Cerveného kříže v Praze S. I. Gillerso
novi telegram s žádostí, aby bylo ihned uveřejněno
v tisku a oznámeno sjezdu Ceskoslovenské sociálně
demokratické strany, že Benešovo odvolávání se na 
rozmluvu s Leninem a zejména na údajný Leninův
výrok, že nastolení diktatury proletariátu prý v Čes
koslovensku není možné, je od a do zet lživé a že Le
nin Beneše nikdy neviděl;
dostává z redakce Pravdy záznam politické zprávy 

ústředního výboru strany, kterou přednesl na IX. ce
loruské konferenci KSR(b), pořízený tajemnicí redak
ce, pročítá jej, opravuje druhou větu a na obálku,
v níž byla zpráva poslána, píše: »25. září 1920 do ar
chívu. O Polsku. Nezdařilý výklad mého projevu«;
rozmlouvá s M. Garcíou o rozkolu ve Španělské so
cialistické dělnické straně, o založení Španělské ko-
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26. září

27. září

28. září

29. září

munistické strany (od roku 1921 Komunistická strana 
Španělska) a o jiných otázkách. 

Lenin píše sibiřskému revolučnímu výboru dopis, 
v němž navrhuje řadu opatření k poskytnutí pomoci 
sibiřským rolníkům a žádá, aby mu revoluční výbor 
sdělil své názory na tuto otázku; 
odpoledne se účastní třetího zasedání Celoruského 
ústředního výkonného výboru sovětů sedmého voleb
ního období a dělá si poznámky k referátu A. V. Lu
načarského o práci lidového komisariátu školství 
a osvěty. 

Lenin se účastní třetího zasedání Celoruského ústřed
ního výkonného výboru sovětů a dělá si poznámky ke 
koreferátu V. I. Něvského za komisi pro prověření 
činnosti lidového komisariátu školství a osvěty, usta
venou při ústředním výkonném výboru, a k diskus
ním příspěvkům. 

Lenin posílá výkonnému výboru guberniálního sově
tu a guberniálnímu zásobovacímu výboru v Tambově 
příkaz poslat do Moskvy dva vlaky obilí; 
rozmlouvá s pracovníky na Sibiři I. N. Smirnovem, 
P. K. Kaganovičem, A. V. Šotmanem a S. A. Kudr
javcevem; 
jedná se zplnomocněným diplomatickým zástupcem 
RSFSR v Gruzii S. M. Kirovem o situaci na Kavkaze; 
má rozhovor s předsedou rady ministrů Dálnový
chodní republiky B. Z. Šumjackým; 
píše připomínky k 13. a 14. bodu rezoluce IX. celo
ruské konference KSR(b) O nejbližších úkolech vý
stavby strany; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž se 
projednává zpráva o výsledcích činnosti komise pro 
opatřování spotřebních předmětů, které by bylo mož
né pojmout do prémiového fondu, a jiné otázky. 

Lenin píše připomínky k rezoluci IX. celoruské konfe
rence KSR(b) O nejbližších úkolech výstavby strany; 
účastní se plenárního zasedání ÚV strany; při projed
návání návrhu oběžníku ÚV strany stranickým orga
nizacím na jihu si pročítá návrh i s doporučovanými 
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30. září

V září až 
prosinci 

opravami a písemně potvrzuje svůj souhlas s textem 
oběžníku. V usnesení plenárního zasedání o mzdové 
politice je Lenin pověřen, aby spolu s L. P. Serebrja
kovem a V. V. Šmidtem zformuloval stanovisko lido
vého komisariátu práce ke mzdové otázce. Na zasedá
ní se projednává také vojenská situace na Dálném 
východě, odpověď na ultimativní požadavky Francie 
s připojenou pohrůžkou, že budou bombardovány ji
horuské přístavy, rezoluce IX. celoruské konference 
KSR(b) O nejbližších úkolech výstavby strany, nad
cházející sjezd Komunistického svazu mládeže Rus
ka, návrh G. V. Čičerina, Š. Z. Eliavy a S. M. Kirova 
ve věci jednání s Arménií, Čičerinův návrh na schvá
lení smlouvy s Chivou aj. 

Lenin rozmlouvá s rolníkem z buguruslanského újez
du Samarské gubernie Vukolem Šaškovem o povin
nosti odvádět všechny přebytky potravin a o neúrodě 
ve volosti; 
řídí zasedání rady lidových komisařů. Při projedná
vání zprávy komise pro majetkové pojištění, kterou 
rada lidových komisařů ustavila 1 7. srpna 1920, hájí 
Lenin nutnost pojištění pro rolníky, navrhuje ustave
ní zvláštní komise, která by vypracovala organizační 
zásady pojištění, a diktuje text usnesení rady lido
vých komisařů k této otázce. Při projednávání otázky 
koncesí na těžbu dřeva pročítá zprávu G. I. Lomova 
k této otázce a zatrhává si v ní. Na zasedání se pro
jednávají také tyto otázky: cukrovarnictví, koncese 
- návrhy Vanderlipova syndikátu, smlouva s němec
kými továrnami na výrobu barviv a koncese na těžbu
dřeva, návrh usnesení, aby národohospodářským radám
Petrohradské, Moskevské a lvanovsko-vozněsenské
gubernie byly z celostátního fondu poskytnuty suro
viny, výsledky práce komise pro zkoumání vlivu svě
tové války a rovněž války a blokády ze strany Doho
dy na celé národní hospodářství a život společnosti
aj.

Lenin píše N. I. Bucharinovi vzkaz o filozofických ná
zorech A. A. Bogdanova a o jejich kritice v článku 
V. I. Něvského Dialektický materialismus a filozofie
mrtvé reakce, který byl uveřejněn jako příloha k dru-
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I. října 

hému vydání Leninovy knihy Materialismus a empi
riokriticismus. 

Lenin vyjadřuje v dopisu L. D. Trockému nespokoje
nost s odložením útoku na Krym; 
písemně žádá náměstka lidového komisaře dopravy 

V. M. Sverdlova., aby byla náčelníkovi správy Samar
sko-zlatoustské dráhy A. A. Preobraženskému, který
pracuje u dráhy přes dvacet let a který je krajně vy
čerpán a nemocen, poskytnuta tříměsíční dovolená
a ponechán mu přitom plat a příděl potravin;
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž se jedná o průběhu mírového jednání s Fin
skem;
rozmlouvá s V. A. Děgotem, který jezdil z pověření
exekutivy Komunistické internacionály do ciziny,
o italském a francouzském dělnickém hnutí a o jeho
vedoucích činitelích;
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž hovoří
jako koreferent o zásobování palivem a potravinami
obnovovaných závodů v Ivanovsko-vozněsenské gu
bernii, zařazených do skupiny preferovaných textil
ních podniků. Na programu zasedání je rovněž záso
bování donbaských horníků Šatstvem, přeprava bavl
ny z Turkestánu, odpovědnost za nedostatečné využí
vání ložné kapacity v železniční a vodní dopravě, od
voz uhlí z Donbasu a ropy z Grozného, odvoz potra
vin ze Sibiře a Ukrajiny, zásobování Petrohradu po
travinami aj.

I. nebo 2. října Lenin přijímá delegaci III. sjezdu Komunistického
svazu mládeže Ruska, která ho žádá, aby na sjezdu 
vystoupil s projevem; po vyslechnutí informace zá
stupce ÚV Komunistického svazu mládeže Ruska 
L. A. Šackina o situaci ve svazu mládeže slíbí, že na 
sjezdu promluví.

2. října Lenin píše návrh směrnice politického byra ÚV stra
ny pro A. A. Ioffeho aj. A. Berzina, aby v co nejkrat
ší době podepsali mírovou smlouvu s Polskem a Fin
skem; 
píše dopis K chudým rolníkům na Ukrajině; 
na III. celoruském sjezdu Komunistického svazu mlá-
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<leže Ruska pronáší projev Úkoly organizací mládeže 
a po projevu odpovídá na písemné dotazy; 
pronáší projev na sjezdu dělníků a zaměstnanců ko
žedělného průmyslu. 

3. října Lenin rozmlouvá s členem kolegia Dělnicko-rolnické 
inspekce K. I. Landerem o situaci na Severním Kav
kaze, o náladách mezi obyvatelstvem, o průběhu vý
kupu obilí a o možnosti zvýšit povinné dodávky na 
Kubáni a žádá ho, aby podal ústřednímu výboru stra
ny zprávu o situaci na Severním Kavkaze. 

3. nebo 4. října Lenin píše návrh usnesení politického byra ÚV stra
ny, v němž navrhuje přijmout podmínky polské dele
gace, pokud jde o vymezení hranic s Polskem, a ulo
žit A. A. Ioffemu, aby během příštích tří nebo čtyř 
dnů podepsal s Polskem prozatímní smlouvu. 

4. října Lenin posílá revoluční vojenské radě l. jezdecké ar
mády telegram, aby urychlila přesun armády na jižní 
frontu. 

5. října Lenin řídí zasedání rady lidových komisařů, pročítá 
pořad jednání, zatrhává si v něm a doplňuje jej o tyto 
body: »16. Usnesení o správě skladů (Avaněsov). 17. 
Obilí pro Pitěr (Zino�ev).« K otázce rozdělování pré
mií předkládá návrh, který rada lidových komisařů 
pak schvaluje. Referuje o organizaci kodifikačních 
prací. Na zasedání se jedná také o vnitrostátní dopra
vě na Kavkaze, o plánu dovozu lidového komisariátu 
dopravy, o opatřeních k poskytnuti mimořádné po
moci Výboru pro státní stavby při Nejvyšší náro
dohospodářské radě pro některé nejnaléhavější práce 
a o návrhu usnesení o evidenci a rozdělování krytiny, 
o porovnání povinnosti odvádět všechny přebytky
obilí s údaji o neúrodě aj.

6. října Lenin písemně žádá N. N. Krestinského, aby předlo
žil organizačnímu byru ÚV strany k projednání ná
vrh na zlepšení stravování nemocných; 
rozmlouvá s anglickým spisovatelem H. G. Wellsem; 
účastní se dvou zasedání politického byra ÚV strany; 
spolu s L. D. Trockým předkládá návrh, aby M. A. 
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7. října

8. října

9. října

Semaško byl dočasně vyslán na jižní frontu k posílení 
agitační práce. Na zasedáních se projednávají také in
formace G. K. Ordžonikidzeho a odpovědi na nótu 
gruzínského ministra Z"ahraničních věcí k útoku ke
malistů na Arménii, vztahy mezi Nejvyšší národohos
podářskou radou, hlavními správami a ústředími na 
jedné straně a výkonnými výbory guberniálních sově
tů na straně druhé, návrh S. I. Guseva vyslat A. V. 
Lunačarského na jižní frontu, žádost petrohradského 
výboru strany, aby bylo zrušeno usnesení organizač
ního byra ÚV o mobilizaci 30 stranických pracovníků 
na jižní frontu, schválení delegace na kongres Světo
vé poštovní unie, schválení seznamu soudruhů urče
ných k rychlému napsání učebnic, návrh N. I. Bucha
rina na studium ekonomiky Sovětského Ruska aj.; 
poskytuje anglickému komunistovi W. Powlovi inter
view o taktice Komunistické strany Velké Británie. 

Lenin rozmlouvá s A. V. Lunačarským o jeho připra
vovaném projevu na I. celoruském sjezdu Proletkultu 
a dává mu pokyn, aby v tomto projevu zdůraznil nut
nost podřídit Proletkult lidovému komisariátu škol
ství a osvěty. 

V souvislosti s I. celoruským sjezdem Proletkultu na
vrhuje Lenin co nejrychleji připravit a projednat 
v ÚV strany návrh rezoluce ke kultuře a předložit jej 
sjezdu. Píše návrh rezoluce O proletářské kultuře; 
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se jedná 
o uvolnění zboží pro Sibiř a o jeho rychlém odeslání,
o rekvizici vojenské výstroje mezi obyvatelstvem,
o opatřeních ke zvýšení produktivity práce ve výrobě
válenek, láptí, sedlářských a řemenářských výrobků
apod.

Lenin pronáší na aktivu moskevské organizace 
· KSR(b) referát o vnitropolitické a zahraničněpolitické
situaci republiky;
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na 
němž několikrát zasahuje do diskuse o Proletkultu,
dělá si k jednotlivým projevům poznámky a sestavuje
stručný náčrt rezoluce o proletářské kultuře. Na zase
dání se projednává také složení Ústředního výboru
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V noci z 9. na 

10. října 

JO. října 

11. října

12. října

12. a 13. října

Komunistického svazu mládeže Ruska, průběh míro
vého jednání s Polskem, složení delegace na sjezd ná
rodů Východu v Baku aj. 

Lenin jedná s vedoucím sovětské delegace na míro
vém jednání v Rize A. A. loffem o uzavření míru 
s Polskem. 

Z pověření politického byra ÚV strany posílá Lenin 
L. D. Trockému telegram o situaci na polské frontě,
o jednání s A. A. loffem ve věci míru s Polskem
a o rozhodnutí politického byra přesunout některé
jednotky z jihozápadní fronty na jižní frontu, aby byl
Vrangel co nejrychleji zničen.

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny; při projednávání otázky Proletkultu píše N. I. Bu
charinovi vzkaz, v němž zdůrazňuje nejdůležitější zá
sady pro vytváření proletářské kultury. Dále se pro
jednává dopis G. V. Čičerina ve věci Rumunska, svo
lání zasedání Celoruského ústředního výkonného vý
boru sovětů aj. 

Lenin píše náměstkovi lidového komisaře financí S. J. 
Čuckajevovi dopis o evidenci a realizaci vývozního 
fondu starožitností; 
spolu s N. K. Krupskou se účastní pohřbu Inessy Ar
mandové na Rudém náměstí; 
řídí zasedání rady lidových komisařů. Pročítá pořad 
jeho jednání, zatrhává si v něm a doplňuje jej o tyto 
body: »25. Ustavení komise při Ústředním statistic
kém úřadu (Popov). 26. Požadavek lidového komisa
riátu zahraničního obchodu.« Na zasedání se projed
návají také opatření ke zlepšení organizace pěstování 
technických plodin, zpráva komise pro koncesní zále
žitosti, kterou ustavila rada lidových komisařů 30. zá
ří 1920, návrh usnesení o sibiřském revolučním vý
boru, o guberniálních komisích pro zásobování dělní
ků při guberniálních zásobovacích výborech aj. 

Po přečtení dopisu G. V. Čičerina politickému byru 

ÚV strany z 12. října 1920 ke sdělení G. K. Ordžoni
kidzeho, že dašnacká vláda v Arménii pravděpodob-
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Po 12. říjnu 

13. října

13. nebo 14.
října

14. října

ně odstoupí, a s návrhy na poskytnutí politické po
moci Arménii v případě, že tam bude nastolena so
větská moc, poznamenává Lenin na dopis, že je nut
né Čičerinovy návrhy schválit. 

Lenin spolu s N. K. Krupskou navštěvuje nemocnou 
C. Zetkinovou, vyptává se jí na stravování a péči o ni,
hovoří s ní o polsko-sovětské válce - o ústupu Rudé
armády od Varšavy, o 1. jezdecké armádě, o uzavření
míru s Polskem a také o situaci na jižní frontě.

Lenin píše dodatek ke zprávě vrchního velitelství o plá
nu porážky Vrangelových vojsk a posílá členům politic
kého byra ÚV strany vzkaz, aby tento dodatek byl při
pojen ke zprávě a aby byl se zprávou vysloven souhlas; 
přijímá náměstka lidového komisaře pošt a telegrafů 
A. M. Nikolajeva, pracovníka exekutivy Komunistic
ké internacionály M. Gruzenberga, předsedu Petro
hradské komuny A. S. Kuklina, člena malé rady lido
vých komisařů K. A. Alferova, zplnomocněného di
plomatického zástupce ve Velké Británii M. M. Litvi
nova, člena kolegia lidového komisariátu financí Tur
kestánské republiky D. P. Bogolepova a člena Re�o
luční vojenské rady republiky I. T. Smilgu.

Lenin píše návrh usnesení politického byra ÚV stra
ny o úkolech KSR(b) v oblastech obývaných národy 
Východu. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž je s doplňky schválen Leninův návrh 
usnesení o úkolech KSR(b) v oblastech obývaných vý
chodními národy. Dále se na něm jedná o nutnosti 
svolat zasedání Celoruského ústředního výkonného 
výboru sovětů, na němž by byl ratifikován mír s Pol
skem, o Proletkultu, o návrhu G. V. Čičerina ve věci 
Arménie a také v souvislosti s Curzonovou nótou, 
o tiskovém orgánu lidového komisariátu pro národ
nostní záležitosti Žizň nacionalnostěj, o složení kole
gia tohoto lidového komisariátu aj.;
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž jsou
schvalovány protokoly zasedání malé rady lidových
komisařů.
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15. října

16. října

Lenin píše náčelníkovi spojovací služby Rudé armády 
I. A. Chalepskému vzkaz, aby byla okamžitě oprave
na telefonní linka Moskva-Charkov, a varuje ho, že
pokud se tak nestane, bude volán k odpovědnosti;
po přečtení zápisu z meziresortní porady konané 14. říj
na 1920, jež uznala za nutné reorganizovat Nejvyš
ší národohospodářskou radu v lidový komisariát prů
myslu a ustavit mimoresortní orgán pro koordinaci
hospodářských plánů, píše členům ÚV strany, že
s návrhem nesouhlasí, a doporučuje zřídit stálou me
ziresortní komisi při Radě práce a obrany;
pronáší na poradě předsedů výkonných výborů úje
zdních, volostních a vesnických sovětů Moskevské
gubernie projev a závěrečné slovo.

Lenin posílá M. V. Frunzemu telegram, v němž zdů
razňuje, že je nutné »stůj co stůj nepříteli v patách 
vtrhnout na Krym«, a radí důkladně se připravit 
k dobytí Krymu; 
posílá sovětské vládě Ukrajiny a štábujižního frontu 
telegram ve věci chudých rolníků; 
z pověření politického byra ÚV strany posílá I. E. 
Gukovskému, A. G. Solomonovi, T. I. Sedělnikovovi 
a A. S. Jakubovovi dopis o práci zastupitelského úřa
du RSFSR v Estonsku; 
posílá redakci časopisu Kommunističeskij internacio
nal dopis, že nemůže vyhovět žádosti redakce, aby 
napsal pro 14. číslo časopisu nový článek, a navrhuje, 
aby z jeho brožury Vítězství kadetů a úkoly dělnické 
strany, napsané v roce 1906, byly přetištěny kapitoly 
týkající se diktatury, přičemž slibuje, že k nim napíše 
předmluvu; 
žádá písemně polygrafické oddělení Nejvyšší národo
hospodářské rady o vysvětlení, proč je tisk Pravdy 
tak špatný, přikládá 231. číslo listu z 16. října 1920 
a žádá, aby mu byla podána zpráva, jaká opatření se 
ke zlepšení tisku dělají; 
posílá kolektivu cementárny ve Ščurovu dopis, 
v němž zdraví dělníky a zaměstnance u příležitosti 
zahájení provozu, vyjadřuje přesvědčení, že se jim 
podaří obnovit a překročit dosavadní objem výroby, 
a prosí, aby mu bylo za jeden až dva měsíce sděleno, 
jak práce pokračuje. 
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19. října Lenin píše Poznámky k nejbližším úkolům strany; 
píše veliteli vojska vnitřní ochrany V. S. Korněvovi 
dopis, že je nutné co nejrychleji zlikvidovat kontrare
voluční povstání v Tambovské gubernii, a žádá o sdě
lení, jaká opatření se v tomto směru dělají; 
žádá písemně lidového komisaře zemědělství S. P. 
Seredu, aby mu poslal vyjádření ke zprávě o využívá
ní traktorů v zemědělství Sovětského Ruska, kterou 
dostala rada lidových komisařů,. a k tomu, zda by se 
neměl připravit plán k této otázce; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž se 
projednává návrh dekretu o užívání půdy a o její 
hospodářskotechnické úpravě v bývalých kozáckých 
oblastech, zpráva sovětské vlády Nové krvavé záměry 

nepřátel dělnicko-rolnického Ruska, návrh dekretu 
o zřízení Uralské státní univerzity aj.

Před 20. říjnem Lenin pročítá sborník svých článků Za 12 let (Petro
hrad 1907) a zatrhává si v něm. 

20. října

21. října

Lenin píše pro 14. číslo časopisu Kommunističeskij 
internacional článek K dějinám otázky diktatury; 
po obdržení dopisu členů předsednictva guberniální
ho výboru strany v Tule I. F. Arsenťjeva a M. J. Ze
likmana z 18. října 1920 a tendenci některých členů 
tulské stranické organizace stavět do popředí hospo
dářské a osvětové úkoly na úkor úkolů vojenských pí
še tulským soudruhům dopis, v němž zdůrazňuje: 
»Dokud jsme Vrangela definitivně neporazili, dokud
jsme nedobyli celý Krym, do té doby jsou vojenské
úkoly na prvním místě. O tom vůbec nemůže být
sporu«;
rozmlouvá s I. A. Teodorovičem, který přijel ze Sibiře;
v bytěJ. P. Peškovové debatuje s A. M. Gorkým a po
slouchá v podání klavíristy Isaje Dobrovejna Beetho
venovy sonáty a jiné skladby.

Lenin písemně žádá N. P. Brjuchanova z lidového 
komisariátu zásobování, aby urychleně projednal 
stížnost stavropolských rolníků, že jim družstva ne
chtějí dávat kolomaz, zápalky a jiné zboží, dokud ne
splní povinné dodávky, a poslal mu k tomu vyjádření 
n!!jpozději příští den; 
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22. října

23. října

24. října

píše A. M. Ležavovi a M. N. Pokrovskému dopis, že 
je nutné urychlit práce spojené s tříděním předmětů 
z fondu starožitností a s jejich prodejem do zahraničí; 
v souvislosti s tím, že A. M. Gorkij upozornil Celo
ruskou komisi pro zlepšení životních podmínek vě
deckých pracovníků na nesrovnalosti v přidělování 
bytů vědeckým pracovníkům v Petrohradě, píše před
sednictvu petrohradského sovětu dopis, aby vědec
kým pracovníkům byly přidělovány pracovny a labo
ratoře; 
písemně sděluje redakci časopisu Kommunističeskij 
internacional v Petrohradě, že den předtím byl re
dakci poslán rukopis článku K dějinám otázky dikta
tury a dvě jeho knihy (sborník Za 12 let a brožura 
Vítězství kadetů a úkoly dělnické strany), a žádá o je
jich vrácení. 

Lenin rozmlouvá se stranickými pracovníky a rolníky 
ze Stavropolské gubernie o jejich potřebách a sezna
muje se s jejich návrhy na pozvednutí zemědělství. 

Lenin posílá vrchnímu veliteli S. S. Kameněvovi tele
gram ve věci soustředění 1. jezdecké armády k zasa
zení úderu Vrangelovým vojskům; 
přijímá Claru Zetkinovou; 
řídí zasedání Rady práce a obrany; při projednávání 
otázky obnovení Baltského loďstva píše návrh usne
sení, který Rada práce a obrany schvaluje. Dále se na 
zasedání projednává Činnost komise pro poskytnutí 
pomoci západní frontě, nakládání uhlí a zásobování 
železnic palivem, mimořádná opatření k podpoře 
hnutí na Mikulášově dráze, způsob projednávání pří
padů odkladu povolání do armády, těžba dřeva na 
Pravobřežní Ukrajině a výroba konzerv pro Rudou 
armádu; 
řídí zasedání rady lidových komisařů; při projedná
vání otázky pracovních norem a přídělu potravin pro 
zaměstnance sovětských orgánů píše návrh usnesení, 
který rada lidových komisařů pak schvaluje. Dále se 
projednává zpráva meziresortní porady o výkon
nostních prémiích a jiné otázky. 

Lenin podepisuje telegram revoluční vojenské radě 
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25. října

26. října

27. října

1. jezdecké armády a S. S. Kameněvovi, aby s co nej
větším hrdinstvím urychlili soustřeďování armády
k zasazení úderu Vrangelovým vojskům.

Lenin přijímá amerického průmyslníka W. B. Van
derlipa a hovoří s ním o poskytnutí koncese na Kam
čatce, o hospodářských stycích mezi USA a Sovět
ským Ruskem a o dalších otázkách; 
řídí mimořádné zasedání Rady práce a obrany, na 
němž se jedná o zásobování jihoruských železnic pa
livy, a provádí v návrhu usnesení Rady práce a obra
ny k této otázce změny; 
přijímá profesora P. S. Osadčího, lidového komisaře 
zásobování Ukrajiny M. K. Vladimírova, člena kole
gia lidového komisariátu dopravy A. L. Kolegajeva 
a členy kolegia lidového komisariátu financí. 

Lenin se účastní zasedání politického byra ÚV stra
ny; v průběhu projednávání otázky o náladách uvnitř 
strany píše návrh usnesení o kontrolní komisi, který 
je s určitými doplňky schválen. Dále se jedná o ukra
jinské konferenci strany, o svolání VIII. celoruského 
sjezdu sovětů aj.; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž refe
ruje o koncesích na Sibiři, o sjednocení práce hospo
dářských komisariátů při vypracovávání jednotného 
hospod4řského plánu a píše návrh usnesení o svolání 
předběžné porady k organizaci spojení mezi všemi 
hospodářskými lidovými komisariáty, který rada lido
vých komisařů pak schvaluje. Lenin je delegován na 
tuto poradu. Na zasedání- se projednává také návrh 
výnosu o radě ukrajinské pracovní armády, smlouvy 
uzavřené v Německu a Švédsku, návrh usnesení 
o prodeji starožitností do zahraničí aj.;
rozmlouvá s L. S. Sosnovským o Klassonově hydrau
lickém způsobu těžby rašeliny, doporučuje mu, aby
se s Klassonem seznámil, a zve Sosnovského na příští
den do Kremlu na promítání filmu o tomto novém
způsobu těžby rašeliny.

Lenin přijímá delegaci stranické konference alexan
drovského újezdu Vladimirské gubernie 1.J. Ratniko
va, I.J. Rybakova, P. A. Romanova a N.J. Glazuno-

718 



28. října

va, kteří ho informují o zlořádech v Trojickém mu
ničním závodě a o tom, jak je pro členy strany obtíž
né podat o nich zprávu ústředním orgánům a dosáh
nout rychlé nápravy. Posílá guberniálnímu výboru 
strany ve Vladimiru dopis, v němž potvrzuje, že výše 
uvedení soudruzi byli opravdu u něho a že si počínali 
naprosto správně, když se obrátili na něho, a žádá 
o sdělení, jak guberniální výbor zajistil, aby se členo
vé újezdní stranické organizace mohli bez problémů
»obracet do Moskvy a na ÚV KSR zvlášť«. Píše také
dopis F. E. Dzeržinskému, N. I. Muralovovi a J. A.

Preobraženskému do kontrolní komise KSR(b) s žá
dostí, aby tuto delegaci přijali a dohlédli na rychlé
vyřízení jejich záležitosti;
účastní se přednášky inženýra R. E. Klassona o hy
draulickém způsobu těžby rašeliny a promítání filmu
o tomto způsobu těžby v šaturských a bogorodských
rašeliništích. Po skončení filmu upozorňuje na nut
no�t některé filmové záběry předělat;
úč�stní se porady zástupců Hlavního výboru pro ra
še,inu při oddělení paliv Nejvyšší národohospodářské
ra�y a Hlavní dopravní komise, na níž se diskutuje
o vynálezu R. E. Klassona, a zdůrazňuje důležitost
tohoto vynálezu.

Lenin píše A. I. Rykovovi (nebo N. P. Miljutinovi) 
v Nejvyšší národohospodářské radě a I. I. Radčenkovi 
v Hlavním výboru pro rašelinu dopis, v němž navrhuje 
řadu opatření k rozšíření mechanizace těžby rašeliny 
a žádá, aby k jeho návrhům bylo zaujato stanovisko; 
posílá M. V. Frunzemu telegrafickou odpověď, v níž 
ho vybízí, aby učinil »nanejvýš naléhavá opatření« 
k přísunu těžkého dělostřelectva, ženistů atd., která 
by zajistila úspěšný útok Rudé armády proti Vrange
lovýrn vojskům u Perekopu; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany. 
V otázce VIII. celoruského sjezdu sovětů se politické 
byro usnáší jmenovat Lenina za Celoruský ústřední 
výkonný výbor sovětů a radu lidových komisařů refe
rentem o zahraniční i vnitřní politice RSFSR. K otáz
ce Hlavního výboru pro politickou osvětu píše Lenin 
návrh usnesení, který se stává součástí usnesení poli
tického byra k této otázce; 
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29. října

30. října

rozmlouvá o sovětsko-amerických vztazích s S. Ch. 
Agurským, odjíždějícím do Ameriky, a rovněž s ním 
jedná o perspektivách navazování obchodních styků 
mezi oběma zeměmi, o vytvoření Dělnicko-farmářské 
strany v USA, o taktice komunistické strany vůči ní, 
jakož i o dalších otázkách. 

Lenin posílá členu Revoluční vojenské rady republi
ky J. V. Stalinovi telegram, v němž ho vybízí, aby 
vzhledem k nebezpečí útoku Dohody na Baku učinil 
»urychlená opatření k upevnění přístupů k Baku ze 
souše i z moře«;
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž referuje
o změně usnesení Rady práce a obrany z 27. října
1920 týkajícího se lepšího zásobování závodů,
v nichž pracují cizí státní příslušníci, a usnesení týka
jícího se způsobu předkládání dohod, sporných pro
blémů a požadavků ústředních úřadů Radě práce
a obrany a radě lidových komisařů. Projednává se ta
ké výkup a odvoz brambor, odvoz cukru z Ukrajiny,
návrh výnosu o oblastech, v nichž byl vyhlášen výji
mečný stav, zpráva komise Rady práce a obrany pro
shromažďování teplého šatstva a obuvi pro Rudou
armádu, zajištění koňských potahů pro Donbas aj.

Lenin posílá vedoucímu Ústředního statistického úřa
du P. I. Popovovi seznam otázek, na něž je třeba od
povědět při zpracovávání statistických údajů o za
městnancích sovětských orgánů v Moskvě za rok 
1920; 
účastní se zasedání politického byra ÚV strany, na je
hož programu je situace v moskevské stranické orga
nizaci, cesta M. I. Kalinina s agitačním vlakem na 
Sibiř nebo na Kubáň, plenární zasedání ústředního 
výboru KSR(b) aj.; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž refe
ruje o použití hydraulického způsobu těžby rašeliny, 
píše připomínky k návrhu Nejvyšší národohospodář
ské rady k této otázce. Tyto připomínky rada lido
vých komisařů akceptuje. Při projednávání otázky 
plnění směrnice rady lidových komisařů, která stano
ví možnost čerpání ze zlatého pokladu pouze na ná
kup výrobních prostředků v zahraničí, doplňuje ná-
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1. listopadu

2. listopadu

vrh usnesení k této otázce. Na zasedání se projednává 
také otázka zřízení zastupitelství autonomních sovět
ských republik při Celoruském ústředním výkonném 
výboru sovětů, zpráva komise, kterou ustavila rada li
dových komisařů 22. října 1920 k otázce pracovních 
norem a přídělu potravin pro zaměstnance sovět
ských orgánů, otázka pracovní povinnosti žen pro šití 
prádla, zlepšení bytových podmínek továrních dělní
ků, činnost lidového komisariátu pro národnostní zá
ležitosti, koncese na Sibiři aj. 

Lenin řídí první zasedání komise pro organizaci spo
jení mezi hospodářskými lidovými komisariáty, píše 
náčrt návrhů, podle nichž mají být prozkoumány 
a propracovány návrhy na sloučení dosavadních ko
misí a připravena zpráva o činnosti nejdůležitějších 
komisí; sestavuje seznam hlavních komisí; 
písemně žádá]. A. Preobraženského, aby se vyjádřil 
k dopisu A. M. Gorkého, který upozorňuje, že Státní 
nakladatelství klade překážky pro tisk knih v zahrani
čí v nakladatelství Z. I. Gržebina. 

Lenin radí v dopisu R. E. Klassonovi, co je třeba dě
lat pro to, aby bylo splněno usnesení rady lidových 
komisařů z 30. října 1920, týkající se hydraulického 
způsobu těžby rašeliny; 
po přečtení telegramu N. A. Semaška o tom, že revo
luční vojenská rada Západního frontu neplní usnese
ní rady lidových komisařů o uvolnění budovy univer
zity ve Smolensku, píše E. J\.1. Skljanskému vzkaz 
a posílá revoluční vojenské radě Západního frontu te
legram, aby bylo usnesení rady lidových komisařů 
okamžitě splněno a podána o tom zpráva; 
přijímá vedoucího čínské vojenskodiplomatické mise 
generála Čang S'-lina před jeho odjezdem z Moskvy; 
v rozhovoru s ním vyjadřuje přesvědčení, že se styky 
mezi Sovětským Ruskem a Čínou upevní; 
řídí zasedání rady lidových komisařů; při projedná
vání návrhu dekretu o jednotném hospodaření s traktory 
píše doplňky (bod 8) k návrhu; při projednávání návrhu 
usnesení o zavedení základní normy pro zásobo
vání dělníků píše pokyny k přepracování návrhu. Dá
le se projednává zpráva lidového komisariátu zásobo-
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3. listopadu

Nejdříve 
3. listopadu

4. listopadu

5. listopadu

vání o tom, že bylo splněno usnesení rady lidových 
komisařů z 12. září 1920 o průzkumu pěti gubernií, 
které byly nejvíc postiženy neúrodou, návrh usnesení 
o opatřeních k obnově bavlnářského průmyslu, plán
amerických koncesí na traktorovou orbu v Sovětském
Rusku, otázka· Hlavnťho výboru pro politickou osvětu, 
návrh dekretu o autonomních oblastech kalmyckého,
voťackého a marijského národa a jiné otázky.

Lenin pronáší projev na celoruské poradě pracovníků 
politickoosvětových výborů při odborech školství 
a osvěty guberniálních a újezdních sovětů; 
řídí zasedání rady lidových komisařů, na němž jsou 
schvalována rozhodnutí malé rady lidových komisa
řů; 
píše předsedovi komise pro poskytování naturálních 
prémií A. Z. Golcmanovi, zástupci mimořádného 
zmocněnce Rady práce a obrany pro zásobování Ru
dé armády N. B. Ejsmontovi a Hlavni správě pro vý
robu vojenských stejnokrojů a pracovních a civilních 
oděvů příkaz, aby předložili komisi k rozhodnu
tí, zda by bylo mo�né vyplatit dělnťkům a zaměstnan
cům prémii za zhotovení 20 000 párů loveckých bot 
pro Jižní front. 

Lenin poznamenává na rezoluci plenárního zasedání 
exekutivy Komunistické internacionály z 3. listopadu 
1920 o přijetí J. Longueta a jeho skupiny do Komu
nistické internacionály, že toto přijetí je předčasné, 
a navrhuje hlavní body pro zdůvodnění takového 
rozhodnutí. 

Lenin píše článek O boji v Italské socialistické straně; 
podepisuje usnesení Celoruského ústředního výkon
ného výboru sovětů a rady lidových komisařů o vy
tvoření autonomních oblastí kalmyckého, voťackého 
a marijského národa a o ustavení komisí pro stanove
ní hranic a pro vypracování výnosu o autonomních 
oblastech. 

Lenin se účastnf zasedání politického byra ÚV stra
ny, na němž se jedná o situaci na jihozápadní frontě, 
o Bělorusku, o z.iležitostech Dálného východu (Kam-
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čatka, hranice s Jakutskou oblastí, Východočínská 
dráha apod.), o zprávě komise ve věci reorganizace 
Rady zahraničního obchodu a o zlatém pokladu, 
o konferenci odborů, o připravované cestě M. I. Kali
nina s agitačním vlakem na Sibiř aj.;
řídí zasedání Rady práce a obrany, na němž se pro
jednává zpráva Hlavní dopravní komise o průběhu
obnovování dopravy, dále doprava paliva z Donbasu, za
jištění dopravy uhlí ze Sibiře, odvoz potravin z Kav
kazu, situace v dopravě bramb·or, přeprava koní do 
Donbasu, udělení naturálních prémií dělníkům a za
městnancům za splnění operativního úkolu vrchního
velitele, pokud jde o zhotovení 20 000 párů lovec
kých bot, aj.
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