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DZIEJE MYŚLI SOCJALISTYCZNEJ.

I. WSTĘP.
Początek nowoczesnego ruchu robotniczego, opierającego się na 

klasie robotniczej i widzącego w walce klasowej robotników drogę 
do socjalizmu, jest stosunkowo bardzo- niedawny. Jest to połowa 19-go 
stulecia. Rzecz to zrozumiała, bo sama klasa robotnicza jest produktem 
kapitalizmu a rozwój kapitalizmu jest rzeczą niezbyt odległą (18 wiek 
w Anglji, 19 wiek w innych krajach Europy).

Jeśliby chodziło o ustalenie jakiejś ścisłej daty jako początku 
nowoczesnego socjalizmu (a taka data może mieć tylko przybliżone 
znaczenie), możnaby wymienić dwie. Jedna to rok 1848 — bo właśnie 
w tym roku ukazała się głośna, i ważna książeczka „Manifest Komu
nistyczny4" Marksa i Engelsa, która po raz pierwszy w dziejach teore
tycznie formułuje zasady nowoczesnego klasowego- socjalizmu i koń
czy znanem zdaniem „Proletarjusze wszystkich krajów, łączcie się!“. 
Poizatem w tymże roku odbył się szereg rewolucyj w różnych krajach 
Europy i w ich toku poraź pierwszy robotnicy próbowali sformuło
wać swoje własne kłaisowe żądania robotnicze (to zjawisko w najbar
dziej jasnej formie odbyło się we Francji — patrz Marksa „Walki kla
sowe we Francji"). Druga data, którą można przyjąć za początek no
woczesnego socjalizmu to rok 1864, bo właśnie w tym roku została 
utworzona pod kierownictwem Marksa I. Międzynarodówka.

Czy przyjmiemy tę datę czy inną, rzecz obojętna. W każdym ra
zie widzimy jasno, iż nowoczesny ruch socjalistyczny jest rzeczą nie
dawną, młodą: ma około 80 lat życia. Jest to rzeczą ważną, gdyż nie
którzy uczeni burżuazyjni umyślnie starają się wywołać wrażenie, 
iż socjalizm jest stary jak świat i wobec tego nic z niego- wyjść już 
nie może. Zobaczymy niebawem, iż to, co nazywa -się „socjalizmem" 
w -czasach dawniejszych, niewiele ma wspólnego z nowoczesnym ro
botniczym socjalizmem!

Będziemy mówili w naszej broszurze przedewszys-tkiem o- dzie
jach myśli socjalistycznej, a nie o dziejach ruchu socjalistycznego. 
Są to naturalnie rzeczy różne, albowiem dzieje myśli to są dzieje po
glądów, haseł i programów, zaś dzieje ruchu są dziejami rewolucji, 
organizacji, partji i t. d. Naturalnie jedno wiąże się z długiem. Stwier
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dzamy przytem. że dzieje myśli socjalistycznej ściśle zależą od warun
ków danej epoki, danego otoczenia i z nich wypływają. Tak naprzy- 
kład nowoczesny socjalizm robotniczy niewątpliwie jest produktem 
epoki kapitalistycznej, która stworzyła proletarjat, a proletarjat ko
lejno stwarza dla siebie w Socjalizmie odpowiednie poglądy spo
łeczne.

II. SOCJALIZM UTOPIJNY.
Oczywista rzecz, istniały także dawniej, nawet w bardzo odle

głych czasach poglądy, przypominające socjalizm nowoczesny, kla
sowy, robotniczy. Ale były to poglądy w swej istocie odmienne. Ów
czesny „socjalizm” nazywamy zazwyczaj „utopijnym44. Słowo to po
chodzi od nazwy wyspy „Utopja”, na której umieścił pewien socja- 
lista-utopista swoje idealne społeczeństwo. Słowo „utopijny” dziś 
oznacza zazwyczaj — niemożliwy, nie dający się urzeczywistnić, fan
tastyczny; podkreśla w ten sposób, że drogi wytknięte przez utopi
stów były fantastyczne; zresztą isami utopiści (niektórzy), uważali 
swoje pomysły tylko- za fantazję i marzenia.

Utopiści istnieli niemal zawsze, gdyż zawsze — zwłaszcza w mo
mentach ciężkich — ludzie lubią marzyć o lepszej przyszłości. To też 
niektórzy szukają utopistów nawet przed Chrystusem wśród proro
ków hebrajskich, przeklinających bogaczy, albo wśród filozofów, 
którzy (jak Platon) pisali o idealnem społeczeństwie, oparłem częś
ciowo na wspólnej własności.

Jeśli jednak pominiemy te czasy najdawniejsze, wypadnie nam 
stwierdzić, iż trzy są główne grupy socjalistów utopijnych w dziejach.

Pierwsza to pierwotne chrześcijaństwo, które jak wiadomo opie
rało'się w dużej mierze na zasadzie równości i wspólnoty. Pierwsi oj
cowie kościoła, jak naprzykład św. Jan Złot-ousty, ostro- potępiali bo
gaczy i domagali się wspólnej własności. W pierwszych gminach 
chrześcijańskich idea wspólnoty była bardzo- silna. Do dziś dnia do
trwała ta tradycja w kościele, ale tylko w formach albo -symbolicz
nych (komunj-a) albo też tylko- -dla pewnej kategorji wiernych (kla
sztory). Sam kościół, jak wiadomo. :p-o -kilku wiekach zmienił swe za
sadnicze stanowisko i stanął n-a gruncie własności prywatnej i kapi
talizmu. Przez długie wieki lud uboższy nie mógł pogodzić się z tą 
zmianą w społecznym stanowisku kościoła, organizując rozmaite pro
testy, sekty i herezje, dążące cło powrotu ku dawnemu stanowisku.

W ten sposób niewątpliwie pierwotne chrześcijaństwo zawiera 
w sobie pierwiastki, przypominające nieco nowoczesny socjalizm. Nie 
trudno jednak zauważyć, że -cała barwa, cały charakter ówczesnego 
utopizmu były całkiem odmienne. Taklnp.:

Nowoczesny socjalizm chce uspołecznić produkcję — pierwotne 
zaś chrzęści jaństwo myślało tylko o sprawiedliwości w podziale.

Nowoczesny -socjalizm chce pełni życia dla wszystkich — pier
wotne chrześcijaństwo było ..ascetyczne", wyrzekało się świata i uwa
żało życie doczesne za przeklęty -padół płaczui
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Nowoczesny socjalizm opiera się na walce — pierwotne chrześci

jaństwo działało słowem Bożem.
W ten sposób mamy cały szereg zasadniczych różnic.
Jest jednak jecłen pierwiastek w pierwotnym chrześcijaństwie, 

który dziś jeszcze wywiera, zwłaszcza w niektórych krajach, swój 
wpływ. Jest to moralne (etyczne) stanowisko pierwotnego chrześci
jaństwa., dążącego do sprawiedliwości idla wszystkich. Do dziś dnia 
niektórzy socjaliści próbują moralnie uzasadnić socjalizm, apelują 
do moralnych pierwiastków w człowieku, przypominają moralną 
postawę pierwszych chrześcijan i starają się oprzeć na filozofach 
takich (Kant), których nauka moralna przypomina postawę pierwot
nego chrześcijanizmu. Należy także zważyć, iż pierwotne chrześci
jaństwo wywarło znaczny wpływ (zinowuż swoją .moralną postawą, 
swem hasłem braterstwa) na utopistów późniejszych epok, o których 
będzie zaraz mowa, np. na Saint Simona.

Drugą zlkoleji grupą utopistów była ta grupa, którą widzimy już 
po upływie średniowiecza ; w okresie „Odrodzenia" czyli Renesansu 
a więc mniejwięcej koło roku 1500. Wówczas, jak wszyscy wiemy, roz
winął się handel międzynarodowy, podniosła się kultura, wzrosło za
interesowanie się naukami przyrodniczemi, przypomniano sobie całv 
szereg’ zapomnianych starożytnych pisarzy i filozofów (Platon). Zjawi 1 i 
się też uczeni pisarze, którzy marzyli o lepszej przyszłości, o bardziej 
sprawiedliwym ustroju, opartym z reguły u a zmianie stosunków spo
łecznych (własność).

W Anglji takim utopistą był Tomasz M or u s, niedawno kano
nizowany przez kościół katolicki za gorliwą obronę katolicyzmu. 
Otóż Morus napisał niezmiernie ciekawą „Utopję" — opis wyspy, 
bardzo szczęśliwej, gdyż zdołała ona oprzeć swoje życie na zupełnie 
nowych, socjalistycznych podstawach. Pokazało się, iż przy celowej 
organizacji własności i pracy ludzie tam mogą pracować tylko 6 go
dzin na dobę, a minio to wszystkie potrzeby są pokryte. Szczegóły 
urządzeń tej wyspy są ciekawe do dziś dnia, chociaż Morus — jako 
syn swojej epoki — musiał odzwierciedlić w swej książce warunki, 
w których żył; wobec tego nie ma pojęcia o wielkich nowoczesnych 
warsztatach i fabrykach, ogranicza się tylko do rolnictwa i rzemiosła, 
jako syn „Odrodzenia", wprowadza szeroką tolerancję religijną na 
swej idealnej wyspie, ale ateistów nie uznaje, gdyż obawia się. iż to 
będą kiepscy obywatele.

W tejże epoce żyje drugi Anglik, wielki filozof Franciszek B a
con, autor „Nowdj Atlantydy". Ta Atlantyda jest też wyspą spo
kojną i szczęśliwą jak Utopja Morusa, ale akcent kładzie Bacon na 
innym pierwiastku życia społecznego. Sprawą własności nie zajmuje 
się wcale („Atlantyda" zresztą nie została skończona), natomiast silnie 
podkreśla rolę nauk przyrodniczych; uczeni i technicy odgrywają na 
szczęśliwej Atlantydzie rolę główna, i prowadzą społeczeństwo nie
omylną drogą do szczęścia. Jak widzimy, ściśle socjalistycznych pier
wiastków (zagadnienie własności) jest bardzo mało. Naturalnie wielka 
rola przyrodoznawstwa w idealnym ustroju Bacona jest związana 
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z tern ożywieniem zainteresowania się naukami doświadczalnemi, ja
kie widzimy w epoce Odrodzenia.

Wreszce w tejże epoce mamy jeszcze trzeciego, ciekawego uto
pistę — Tomasza Campanell ę, Włocha, który napisał (po łacinie 
naturalnie) „Państwo Słońca44. To szczęśliwe Państwo jest zorganizo
wane inaczej niż utopje poprzednie, Campanelła bowiem, widząc 
wielką rolę kościoła w owych czasach i widząc w kościele główny 
czynnik spójni międzynarodowej, organizuje swe idealne społeczeń
stwo nieco na sposób kościelny. Kierownicy społeczeństwa przypomi
nają kapłanów; nip. spowiadają od czasu do czasu wszystkich obywa
teli, aby móc należycie pokierować społeczeństwem; w ten sposób 
ustrój Campanelli jest jak gdyby „teokracją“, to znaczy panowaniem 
kleru. Oczywista, jest to „kler44 zupełnie odrębnego gatunku. Ten 
teokratyczny charakter ..Państwa Słońca44 bynajmniej nie przeszka
dza temu, iż u Campanelli znajdujemy cały szereg ważnych i intere
sujących pomysłów. Tak naprzykład kładzie niezmiernie silny nacisk 
na wychowanie i naukę (nauka poglądowa), jak zresztą prawie wszy
scy utopiści. Wprowadza także pewne pomysły „eugeniczne“ (uszla
chetniania rasy ludzkiej), organizując przymuspwo dobór odpowied
nich typówf w małżeństwie.

Trzecią i najważniejszą epoką utopizmu jest koniec 18-g-o i po
czątek 19-go stulecia. Już powstał kapitalizm, już widzimy pierwsze 
wielkie przedsiębiorstwa (zwłaszcza w An-glji). Jest to okres wielkiej 
nędzy i wielkiego wyzysku pierwszych, niezorganizowanych bezbron
nych -robotników, zwłaszcza młodocianych. Nie dziw więc, że zjawia 
się cala plejada umysłów wybitnych, które chcą zmienić stosunki, zor
ganizować nowe społeczeństwo.

Nie widzieli jednak i nie mogli widzieć w słabej liczebnie, umy
słowo i moralnie klasie robotniczej nosicielki ideałów socjalistycz
nych i siły, walczącej o socjalizm. Wobec tego zwracali isię o pomoc 
do bogatych, do królów, do rządów, wierząc, iż siła słowa i słuszność 
stanowiska potrafią przekonać wszystkich. Dla łatwiejszego przeko
nania próbowali ci utopiści tej epoki zakładać — jako modele, wzo
ry — pierwsze gminy, pie-rwsize kolon je socjalistyczne, najczęściej 
w Ameryce. Tern jeszcze wyróżniają się socjaliści tego -okresu, że 
brali swe plany bardzo na ser jo i rzeczywiście wierzyli, że obrane 
drogi prowadzą do celu. Naturalnie dziś te -drogi wydają się nam zgoła, 
fan-ta-stycznemi. ale ówcześni utopiści byli jak zawsze produktem wa
runków otoczenia, a więc nie mogli należycie zrozumieć i ocenić sto
sunków i klasowych interesów.

Z tej wielkiej plejady utopistów trzeciej epoki wymienimy An
glika Roberta Owena, który był przez pewien czas dyrektorem 
fabryki, zreorganizował -całkowicie stosunki u siebie na fabryce, pod
niósł poziom robotników i osiągnął wielką wydajność fabryki, co 
przysporzyło mu wielki rozgłos nawet w sferach hurżuazyjnych. Pi
sze pracę o charakterze ludzkim, w której dowodzi, iż charakter jest 
rezultatem otoczenia: zmieńmy otoczenie, a -otrzymamy nowego czło
wieka. Stopniowo Owen przesuwa się ku coraz bardziej kons-ekwent- 
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nemu socjalizmowi, Mimo to zwraca się do parlamentu angiel
skiego i nawet do cara rosyjskiego, z prośbą o pomoc w urzeczywist
nieniu socjalizmu... nie wierzy bowiem ani w rewolucję, ani w demo
krację. Naturalnie apele Owena, minęły bez echa. W Ameryce założył 
kolonję, w której próbował urzeczywistnić swoje ideały. Był ojcem 
nowoczesnego ruchu spółdzielczego.

We Francji widzimy cały szereg wybitnych socjalistów utopijnych. 
Należy przedewszystkiem wymienić genjalnego Saint Simona, 
u którego znajdziemy zalążki niektórych późniejszych nauk Marksa 
(podział na klasy, materjalistyczne pojmowanie dziejów). Napisał 
on głośną książkę „Nowe Chrześcijaństwo"; wierzy w niej, iż chrze
ścijaństwo, oczyszczone od naleciałości kościelnych a sprowadzone do 
zasady braterstwa, odrodzi ludzkość. Saint Simon wywarł ogromny 
wpływ na otoczenie i na późniejszych socjalistów. Tak nip. u Lima
nowskiego widzimy niewątpliwie ślady wyraźne .saint-sinionizmu: 
patrjarcha polskiego socjalizmu większy kładzie akcent na ideje bra
terstwa, łączącego ludzi, niż na mariksowsikie ideje walki klasowej, 
l en chrześcijański rodzaj utopizmu wywarł, jak wiadomo, także duży 
wpływ i na naszego wieszcza Adama Mickiewicza.

Z francuskich utopistów tej epoki wymienimy jeszcze. Karola 
Fouriera, który w ciekawy sposób przemyśliwał nad tern, jak 
sharmonizować rozliczne i rozbieżne namiętności ludzkie w przyssałem 
społeczeństwie, ażeby te namiętności nietylko tego społeczeństwa nie 
rozsadziły, lecz odwrotnie —- by mogły je wzmocnić i utrwalić.

Tak znajdziemy u utopistów ostatniej epoki obok fantazji, nie
które pomysły bardzo interesujące do dziś dnia. Przykładem niech 
będzie dla nas jeszcze nieco zapomniany Peąueur, który głęboko 
zastanawiał się nad tern jak połączyć w społeczeństwie przyszłym 
interes i wolność poszczególnej jednostki z interesami całego społe
czeństwa : tak aby przyszły ustrój nie przeistoczył się w jakieś koszary, 
które niszczą wszelkie przejawy jednostkowej twórczości. Dużo jest 
ciekawego w pismach utopistów tej trzeciej epoki, ale wszyscy oni 
mają tą wspólną cechę, że są produktem epoki z nierozwiniętemi sto
sunkami klaisowemi (brak klasy robotniczej) i wobec tego muszą nie 
w życiu sipołecznem, lecz we własnej głowie szukać różnych fanta
stycznych sposobów zbawienia ludzkości.

III. SOCJALIZM EPOKI PRZEJŚCIOWEJ.
W połowie 19-go stulecia, jak wiemy, utopizm się kończy i za

czyna się epoka socjalizmu nowoczesnego, opartego na. klasie robotni
czej. Łatwo pojąć jednakowoż, iż socjalizm utopijny nie wszędzie 
jednocześnie i bynajmniej nie odrazu przekształcił się w socjalizm 
nowoczesny, robotniczy, naukowy, który szuka swych dróg w roz
woju samego społeczeństwa. Pomiędzy socjalizmem utopijnym a .so
cjalizmem naukowym (Marks) znajdziemy pewne formacje przej
ściowe. pośrednie, a więc takie, które łączą niektóre cechy utopizmu 
z pewnemi cechami socjalizmu robotniczego, klasowego, mairksow- 
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skiego-. Te formacje odznaczają się zazwyczaj iłem, że widzą już 
w klasie robotniczej samoistny czynnik społeczny, ale jeszcze nie ro
zumieją całego znaczenia i całej roli klasy robotniczej w ruchu socja
listycznym. Jako przykład, możemy wymienić płomiennego rewolu
cjonistę francuskiego Augusta Blanąuiego (nie utożsamiać z in
nym socjalistą Francuzem tejże epoki Ludwikiem Blanc’iem). Blanąui 
był nieustraszonym organizatorem spisków rewolucyjnych. Spędził 
w więzieniach kilkadziesiąt lat życia, stał się przykładem i wzorem 
niezłomnego rewolucjonisty. Nie był jednak wybitnym teoretykiem 
socjalizmu. Stworzył natomiast własny pogląd na taktykę socjali
styczną. Wyobrażał sobie, iż najlepszą taktyką dla socjalizmu jest 
konspiracyjnie (w tajemnicy) zorganizowany spisek kilku tysięcy 
wybitniejszych robotników i inteligentów. Ten spisek nagle pochwyci 
władzę, ustanowi rząd rewolucyjny, wprowadzi dyktaturę, usunie 
wpływy kleru, zorganizuje powszechną oświatę, i w ten sposób przy
gotuje grunt do demokracji i socjalizmu. Od czasów Blanąuiego- ta 
taktyka nazywa się „blankizmem“. Łatwo zrozumieć, iż z punktu wi
dzenia nowoczesnego socjalizmu są w tej taktyce strony bardzo do
datnie, a w porównaniu z utopizmem całkowicie nowe, jak np. uzna
nie konieczności zdobycia rządów. Tego u utopistów nie widzieliśmy, 
gdyż utopiści raczej pukali do rządów burżuazyjnych z prośba o po
moc w urzeczywistnieniu socjalizmu. Natomiast .słabszą stroną blan- 
kizmu było niedocenianie mas robotniczych i niero-zumienie cało
kształtu roli klasy robotniczej w dziejach, Niemniej przeto-zobaczymy 
w historji I Międzynarodówki, iż Marks nieraz współdziałał z blanki- 
stami w walce z -tenii kierunkami, które niedoceniały walki o -rządy 
w państwie.

Drugim takim -socjalistą epoki przejściowej był Ferdynand L as-- 
s a 11 e — socjalista niemiecki połowy 19-go stulecia, błyskotliwy pi
sarz, prawnik, ekonomista, porywający mówca. Las-salle tak dalece 
zbliża -się do klasowego stanowiska nowoczesnego robotniczego so
cjalizmu, iż zachodzi pytanie, czy nie należałoby go zaliczyć właśnie 
do socjalistów nowoczesnych. Ale zaraz zobaczymy, iż -niektóre cechy 
łączą go z utopizmem. Lassalle nie był spiskowcem jak Blanąui. Ro
zumiał dobrze dziejową rolę klasy robotniczej.. Zalecał też klasie ro
botniczej utworzenie własnej robotniczej partji politycznej. W tym 
punkcie naturalnie całkowicie bierze rozbrat z utopizmem. Mało tego: 
zaleca także walkę o powszechne głosowanie (cło parlamentu), gdyż 
uważa, iż w ten sposób owa robotnicza -partja dojdzie do głosu 
i wpływu. Dotąd nao-gół wszystko dobrze. Ale gdy Lassalle cła je odpo
wiedź na pytanie jak urzeczywistnić socjalizm, okazuje się, iż -odpo
wiedź ta jest błędna i zawiera w sobie pewne pierwiastki utopi-zmu. 
W ustroju kapitalistycznym, powiada Lassalle, klasa robotnicza nie 
może poprawić swej doli, gdyż w kapitaliźmie panuje „żelazne pra
wo4* płacy roboczej, które powoduje, iż robotnik nie otrzymuje wię
cej za swą pracę -niż tyle ile jest koniecznie potrzebne dla utrzymania 
się -przy życiu. Wobec tego, robotnicy muszą przestać być robotnikami 
u kapitalisty i winni stworzyć własne zakłady przemysłowe. Ale za 
jakie pieniądze? Burżuazyjny niemiecki reformator Schulze Delits-ch 
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radził robotnikom „oszczędzać". Lassalle naturalnie wykpi wa tą me
todę, stwierdzając, że wobec „żelaznego prawa" robotnik nic nie 
oszczędzi. Wobec tego, zdaniem Lassa Ila. jedyna droga to zażądać ka
pitałów od państwa, to znaczy od rządu. Tu właśnie tkwi utopizm 
w poglądach Laisisalla. Wierzy on bowiem, iż pod naciskiem partji ro
botniczej w parlamencie, który wyszedł z powszechnego’ głosowania, 
rząd da robotnikom, pieniądze na założenie robotniczych fabryk. 
I w ten sposób te robotnicze fabryki stopniowo wyrugują fabryki ka
pitalistyczne. Jest to’ naturalnie utop ja. Walka klasowa nie jest tu 
przemyślana do’ końca — przedewszystkiem dlatego, iż istota pań
stwa nie jest ,przemyślana u Lassalla do głębi, i nie jest wyjaśniony 
burżuazyjny klasowy charakter państwa ówczesnego. Jest to błąd, 
który popełniali także utopiści, gdy wierzyli, iż burżuazyjne pań
stwo da im środki na — socjalizm...

Jednem słowem, u Lassalla widzimy ewolucyjność (stopniowość) 
w pojmowaniu drogi do socjalizmu. Widzimy także silny akcent po
łożony na ideji państwowości; Lassalle był pod wpływem znanego 
niemieckiego filozofa Hegla, który bardzo silnie podnosił znaczenie 
państwa. Stąd niedostateczne akcentowanie pierwiastka międzynaro
dowego u Lassalla i jego zwolenników.

Lassalle był niezwykle utalentowanym agitatorem. Jego drobne 
broszury (mowy) są interesujące do dziś dnia. Taką jest naprzykład 
jego mowa o istocie konstytucji, w której wyjaśnia, iż istotą konsty
tucji nie jest słowo i paragraf, lecz ustosunkowanie się sił w danem 
państwie. W poglądach na rozwój społeczny Lassalle jednak nie był 
materjalistą jak Marks, lecz dopatrywał się w idejach kierowniczych 
sił społeczeństwa. Tak naprzykład w broszurze „Program robotni
ków" dowodzi, iż nasza epoka jest epoką ideji „stanu czwartego", to 
znaczy klasy robotniczej.

W swej polityce praktycznej Lassalle niewątpliwie popełniał 
błędy, zbliżając się naprzykład zbytnio do Bismarka, wyraziciela kla
sowych interesów reakcyjnej pruskiej szlachty.

IV. SOCJALIZM NOWOCZESNY. KAROL MARKS
Jak widzieliśmy, w drugiej połowie 19-go stulecia rozpoczyna się 

nowoczesny ruch socjalistyczny, który jest wyrazem potrzeb klasy 
robotniczej. Powstał, jak wskazaliśmy, w warunkach rozwiniętego 
kapitalizmu jako wyraz potrzeb rozwijającej się i walczącej klasy 
robotniczej. klejowym wodzem powstającego ruchu r obotniczego i za
razem jego nauczycielem stal się znakomity polityk i uczony Karol 
Marks.

Nauki Karola Marksa (marksizm) są wszechstronnenr ujęciem 
całokształtu zagadnień stojących przed klasą robotniczą. Będziemy' 
mówili jednakowoż głównie o tych społecznych poglądach Marksa, 
które są związane z programem i praktyką ruchu robotniczego.



10
W filozofji marksizm jest „materjaiizmem", to znaczy nie uzuaje ducha jako 

czynnika samodzielnego; odrzuca więc temsamem wszelką religję; wszystko spro
wadza do przyrody materjialnej. Tą przyrodę jednakowoż pojmuje historycznie, 
z punktu widzenia jej rozwoju i tych sprzeczności, jakie w niej tkwią. W ten spo
sób filoKofja Marksa jest syntezą (połączeniem) nauki dwóch filozofów: Hegla 
i Feuerbacha. Za młodu Marks był zwolennikiem Hegla, który wprawdzie we 
wszystkiiem, w dziejach całego świata widział nieustanny rozwój, ale rozumiał ten 
rozwój tak, iż istotą jego jest myśl, duch.

Później Marks zapoznał się z Feuerbachem, znanym krytykiem religji chrze
ścijańskiej, który był materjalistą, ii od Feuerbacha wziął jego materjalizm, gdyż 
Feuerbach sprowadzał całe życie duchowe człowieka do jego ciała, do czynników 
materialnych. W ten sposób Marks od Hegla wiziął ideję. rozwoju (w ustawicznych 
sprzecznościach), a od Feuerbacha jego materjalizm, w rezultacie filozoficznym 
świiiatoipoglądem Marksa stał się t. zw. „Dialektyczny materjalizm". Cały świat zo
stał ziroizumiany jako rozwój materji, prizytem rozwój w ciągłych sprzecznościach 
(Djaleikityka). Ale o filozofji Marksa nie będziemy mówili obszerniej, Tembardziej, 
że wielu współczesnych marksistów nie uiznaje filozoficznej strony nauki Marksa. 
W programach partji socjalistycznych również nigdzie niema ustalonego' filozo
ficznego światopoglądu.

Przechodzimy do socjologji Marksa (socjołogja jest nauką o społeczeństwie 
i jego rozwoju). W socjologji marksizm jest .również niaterjalistyczny. Socjologię 
Marksa nazywamy „niaterjalizmem dziejowym". Widzi on w rozwoju społeczeń
stwa przedewszystkiem czynnik gospodarczy, jako główny motor dziejowy; 
a w czynniku gospodarczym przedewszystkiem podkreśla istnienie różnych klas 
społecznych i ich sprzecznych interesów. W ten sposób życie duchowe społeczeń
stwa, przedewszystkiem państwo, prawoi, działalność polityczna a w dalszym ciągu 
nawet filozołja i ireligja — staje się według słów Marksa tylko „nadbudową" do 
życia gospodarczego i interesów klasowych. Wobec tego życie społeczeństwa i jego 
dzieje pnzestają być ezemś pnzypadkowem. lecz stają się naturalnym, koniecznym, 
nieuniknionym rozwojem, powodowanym zmianami w budowie gospodarczej i ukła
dzie siił klasowych.

Łatwo pojąć jak wielką rolę odgrywa ten materjalizm dziejowy w dzisiej
szym socjalizmie: 1) pozwala nam dokładnie orjentować się w życiu społecznem, 
w programach partyjnych i t. d.; 2) da je nam pewność, że jeśli tylko przeprowa
dzimy dokładnie analizę rozwoju społecznego, będziemy mieli przed sobą drogę do 
socjalizmu, wytkniętą nie przez 'naszą fantazję, ale prizez gospodarczy rozwój spo
łeczeństwa. Znakomite przykłady stosowania matenjalizmu dziejowego' dał nam 
sani Marks w swych pracach historycznych naprzykład w ,.Walkach Klasowych we 
Francji". Ale i o socjologji obszernie tu mówić nie będziemy.

Marks dał także ■niezmiernie wnikliwą analizę społeczną w swej 
„Ekonom ji“. W swym wielkim dziele ekonomicznym, w trzytomowym 
..Kapitale41 (pierwszy tom w r. 1867) Marks zbadał wszystkie tajniki 
życia gospodarczego w epoce kapitalizmu. J o dzieło do dziś dnia jest 
najwybitniejszem dziełem gospodarczem całej naszej epoki kapita
listycznej. Znaną naprzykład jest Teorja wartości Marksa; Marks 
bada w niej wartość towarów, bada zagadnienie, według jakiej pro
porcji odbywa się zamiana towarów jednego na drugi. Przychodzi do 
wniosku, iż tą podstawą wymiany, tą miarą wartości jest Praca ro
botnika. Ilość godzin pracy, włożonej w towar przez robotnika, jest 
miarą wartości towaru. Kapitalista jednak cła je swemu robotnikowi 
nie pełną wartość towaru, lecz tylko jej część, zaś resztę, tak zwaną 
„Naidwartość“, zabiera sobie. Z tej właśnie nad wartości pochodzi zysk 
kapitalisty. O wielkość tej nadwartości odbywa się walka klasowa
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pomiędzy klasą robotniczą a klasą kapitalistów. Ale i głębokich eko
nomicznych teoryj Marksa poruszać tu nie będziemy — chyba o tyle, 
o ile będą potrzebne do uzasadnienia socjalistycznego programu 
Marksa.

Przechodzimy więc do rzeczy dla nas najistotniejszej, do socjali
stycznego programu Marksa. Jak widzieliśmy, ten program u Marksa 
nie jest czernś sztucznem, dowolnem, z głowy własnej wziętem, lecz 
wypływa z samego rozwo ju społecznego, jest tą naturalną i konieczną 
drogą, po której idzie rozwój społeczeństwa.

Jeśli zechcemy sprowadzić socjalistyczny program Marksa do 
kilku zasad najprostszych, możemy go przedstawić w formie trzech 
myśli podstawowych: A) Walka klasowa; B) Walka o władzę w pań
stwie; C) Uspołecznienie narzędzi pracy. Naturalnie to sprowadzenie 
socjalistycznego programu marksizmu, który zarazem jest progra
mem całego nowoczesnego ruchu socjalistycznego, do, trzech wymie
nionych zasad jest pewnem uproszczeniem całego programu.

A) WALKA KLASOWA.

Podstawą programu Marksa jest walka klasowa, którą proleta- 
rjat prowadzi ze współczesną burżuazją. Już w swym „Manifeście Ko
munistycznym" (1848) Marks rozpoczyna swój wykład od stwierdze
nia, że cała historja nowoczesnych społeczeństw jest bisiorją walki 
klas. Jeśli przyjrzymy się dziejom kapitalizmu, przekonamy się, iż 
coraz bardziej wytwarzają się dwa sprzeczne ze sobą i walczące 
obozy: burżuazji i proletarjatu.

W obozie burżuazji widzimy coraz większą koncentrację kapitału; 
to znaczy, że powstają coraz większe kopalnie i fabryki; drobne za
kłady coraz bardziej są podrywane i niszczone przez burżuazję. Wy
tworzenie spółek akcyjnych ułatwia koncentrację kapitału. Wielkie 
przedsiębiorstwa łączą się ze sobą dla uniknięcia konkurencji, dla 
podniesienia cen i t. p. tworząc kartele i trusty. Te kartele i trusty 
w ostatnich czasach przybierają charakter międzynarodowy i nie
rzadko pewien dział produkcji na całym święcie znajduje się w rę
kach jednego, czy dwóch karteli (np. nafta, która talk wielką rolę od
grywa dziś w ruchu automobilowym i lotniczym, a nawet w mary
narce). W ostatniej dobie dziejowej odgrywa wielką rolę w koncen
tracji kapitału także kapitał finansowy (banki), gdyż banki finansują 
wielkie przedsiębiorstwa. Wreszcie mamy przed sobą ostatnio jeszcze 
inny ciekawy objaw —coraz częstsze zespalanie się wielkiego kapi
tału z rządami burżuazyjnemi, gdyż zwłaszcza' w epcfce kryzysu ban
krutujące przedsiębiorstwa coraz częściej uciekają się do pomocy 
finansowej (i innej) państwa.

Na drugim biegunie społecznym mamy rosnący proletarjat: 
wzrasta kosztem chłopa i podupadającej drobnej burżuazji. Natu
ralnie niecała drobnoburżuazja (rzemieślnik, sklepikarz) proletary- 
zuje się w sposób oczywisty. Częściowo kapitał tylko osłabia, pod
rywa drobną burżuazję, czyniąc ją faktycznie całkowicie od. siebie



12
zależną,, ale pozostawia ją przy własnym, niby to samodzielnym war
sztacie; talk naprzykład krawcowa, pozostając w domu i będąc niby to 
samodzielną, pracuje na wielki sklep konfekcyjny (chałupnictwo). 
Albo też dama gałąź rzemiosła zaczyna spełniać tylko, pomocnicze, 
dodatkowo funkcje; naprzykład szewc, rzemieślnik dziś wykonywa je 
tylko naprawy obuwia albo obuwie luksusowe, zaś przeciętny na
bywca kupuje obuwie fabryczne, produkcji mechanicznej. W handlu 
znowuż mamy powstanie wielkich uniwersalnych domów towaro
wych, podrywających drobnego, sklepikarza, ailibo też system „filji“ 
sklepowych, kierowanych z jednego kapitalistycznego centrum.

Tak tworzą się dwa wielkie obozy klasowe —• burżuazji i prole- 
tar jatu. Te wywody Marksa uzupełniamy na podstawie faktów z ostat
nich dziesięcioleci dałszemi spostrzeżeniami. Pokazuje się, iż drobna 
burżuazja starego typu (rzemieślnik, sklepikarz) istotnie słabnie co
raz bardziej, natomiast narasta drobna burżuazja nowego typu, ina
przykład inteligencja techniczna i biurowa, która chwycona w kle
szcze wielkiej wałki klasowej proletarjatu i burżuazji staje się 
chwiejną i częściowo zostaje łupem faszyzmu; zdobycie tej warstwy 
dla socjalizmu staje się niezmiernie ważnem zadaniem.

Z drugiej strony mamy bardzo ciekawy proces wśród chłopstwa. 
Dotychczas proletaryzacja włościaństwa odbywała się w ten spo
sób, że albo na wsi powstawały fabryki (tartaki, gorzelnie, kroch
malnie etc.) albo też chłop udawał się na zarobki do miasta i wobec 
tego ludność miejska zaczynała coraz bardziej przeważać ludność 
wiejską (ostatnio Niemcy). Obecnie mamy jeszcze inny proces: ka
pitał podrywa istnienie chłopa pozostającego na wsi, gdyż chłop na- 
skutek przeciągłego kryzysu rolnego coraz bardziej się zadłuża 
(wzrost hipoteki) i nie może już wybrnąć, gdyż budżety państwowe 
swym ciężarem (militaryzm) ciążą straszliwie na chłopie; w ten spo
sób zubożenie (pauperyzacja) chłopa coraz bardziej musi czynić 
z niego, wroga ustroju kapitalistycznego. Łatwo pojąć, iż ten proces 
ogromnie ułatwia tak ważny dostęp socjalizmu na wieś.

Wreszcie mamy jeszcze jeden ciekawy proces: w ostatnich cza
sach nalskutek kryzysu gospodarczego, i „racjonalizacji" (wprowadze
nie nowych maszyn i sposobów produkcji) mamy wielkie bezrobocie 
i kurczenie się liczebne faktycznie zajętego proletarjatu. Naturalnie 
to, wpływa na psychikę (usposobienie) proletarjatu i pomniejsza jego 
siłę. Ale to bynajmniej nie powoduje osłabienia całości obozu prze- 
ciwkapitalistycznego, gdyż zato kapitalizm podrywa możliwość sa
modzielnej egzystencji wśród ogromnych warstw drobnej burżuazji 
i chłopstwa. Trudność niezaprzeczalna polega jednak na tern, że te 
ostatnie warstwy mają jeszcze psychikę (usposobienie) swoiste, nie 
czysto proletarjackie, wobec czego mogą chwilowo, szukając wyjścia, 
stać się materjąłem dla faszyzmu. Stąd też pozyskanie tych wszyst
kich tak zwanych „warstw przejściowych" dla socjalizmu jest zada
niem ogromnej wagi.

Ale wracamy do wywodów Marksa. Stwierdzając walkę klasową 
między obozem burżuazji i proletarjatu, Marks podkreślił, iż ta walka
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rozszerza się coraz bardziej i przybiera charakter międzynarodowy 
(kartele kapitalistyczne sta ją się też coraz bardziej międzynarodowe). 
Pozatem walka klasiowa nietylko coraz bardziej się rozszerza, ale 
także coraz bardziej się pogłębia, to znaczy staje się coraz ostrzejsza. 
W marksizmie jest to .punkt niezwykłej wagi, gdyż skoro wałka kla
sowa jest coraz ostrzejszą — musi wreszcie nadejść epoka wielkich 
konfliktów (starć między dwoma obozami). Stąd bardzo ważna wska
zówka taktyczna dla partji socjalistycznej — nie zbliżać się zanadto 
z burżuazją, bo jest to sprzeczne z charakterem rozwoju społecznego. 
Do dziś dnia socjalizm stoi wraz z Marksem na tern stanowisku, iż 
walka klasowa zaostrza się coraz bardziej; ostatni wielki kryzys 
światowy potwierdził to. ponownie.

Był jednak czas, gdy zjawili się niektórzy „marksiści'', którzy 
twierdzili, iż walka klasowa) nie rośnie, lecz racze j stopniowo słabnie; 
uważali więc, iż naukę Marksa pod tym względem należy „zrewido
wać4'; dlatego też nazwano ich „rewizjonistami44. Najgłośniejszym 
z nich był Niemiec E. Bernstein, który w r. 1899 wydał książkę do
wodzącą, iż walka klasowa słabnie; trzeba z tego, mówił, wyciągnąć 
praktyczne wnioski i złagodzić taktykę socjalistyczną. Te poglądy 
E. Bernsteina tłumaczą się naturalnie szybkim wówczas wzrostem 
uprzemysłowienia Niemiec: chwilowe większe zarobki robotnicze 
dawały złudzenie złagodzenia walk klasowych. Przeciwko. Bernstei
nowi wystąpił Kautsky, który wskazał zgodnie z Marksem, iż jeśli 
nawet zarobki robotnika chwilowo .gdziekolwiek rosną, to w tym sa
mym czasie jeszcze szybciej rosną dochody kapitalizmu, i w ten spo
sób walka klasowa nie słabnie, lecz zaostrza się. W tym isamym du
chu, a nawet jeszcze ostrzej wystąpiła przeciwko. Bernsteinowi Róża 
Luksemburg w swej znanej książce „Socjalna, reforma czy rewolu
cja?44. Przez pewien czas walka pomiędzy „rewizjonistami'* a „oirto- 
doksalnymi'* (prawowiernymi) marksistami była bardzo silna., zwła
szcza w Niemczech. Zjazdy niemieckie socjalnej demokracji pod kie
rownictwem Belbla potępiły Bernsteina i rewizjonistów. Na terenie 
międzynarodowym rewizjonistów poparł utalentowany francuski so
cjalista Jaures, który był zwolennikiem współdziałania z burżuazją 
w rządzie. Międzynarodowy kongres socjalistyczny w Amsterdamie 
w 1904 r., potępił rewizjonizm.

W ten sposób walka klasowa (jako nieunikniony proces histo
ryczny) stała się jednym z głównych filarów programu Marksa a więc 
całego nowoczesnego socjalizmu. Nie trudno zrozumieć, że jest to 
całkowitem zerwaniem' z utopizmem, gdyż socjalizm utopijny wpraw
dzie chciał dopomóc klasie robotniczej ale bynajmniej nie opierał 
swych przewidywań na własnym wysiłku i walce klasy robotniczej.

B) WALKA O WŁADZĘ POLITYCZNĄ, O RZĄD.

Łatwo .pojąć, iż na pewnym poziomie swego rozwoju walka kla
sowa tocząca się początkowo na terenie gospodarczym (strajki i t. d.), 
musi napotkać na swej drodze rząd z jego aparatem, a więc prze-
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kształcić się we walkę polityczną; albowiem walką polityczną jest 
właśnie walka o rząd. Cytowany już „Manifest komunistyczny" 
Marksa i Engelsa wypowiada tę myśl w pamiętnych słowach, iż 
wszelka walka klasowa jest walką polityczną. Przyczyny są zrozu
miałe. Gdy proletar jacka walka klasowa rozszerza się i zaostrza, bur- 
żuazja posiadając rząd w swojem ręku, korzysta z aparatu państwo
wego (policja, wojsko, administracja), aby proletarjat zdławić; albo 
też wydaje ustawę skierowaną przeciwko robotnikom a ogranicza
jącą ich walkę klasową, naprzykład strajki; i wówczas klasa robotni
cza przekonywuje się, czem jest buirżuazyjne państwo i burżuazyjny 
rząd. W znanym już „Manifeście" Marks nazywa rząd burżuazyjny 
komitetem burżuazyjnym dla załatwiania spraw wedle potrzeb swo
jej klasy. W tej sytuacji proletarjat przychodzi do wniosku, iż na
leży stworzyć własną robotniczą partję polityczną i rozpocząć walkę 
o rząd. Ten proces przekształcania się klasowego ruchu ekonomicz
nego w ruch polityczny odbył się w wielu krajach Europy w drugiej 
połowie 19 stulecia.

Ale nie wszędzie ten proces przebiega równomiernie. Tak w An
glji. w kraju, gdzie rozwój kapitalizmu był najwcześniejszy, przez 
długi czas robotnicy zadawalali się tylko ekonomiczną formą walki 
(związki zawodowe, t. zw. ,,trade-uniony“). Tłumaczy się to tern, iż 
Anglja była krajem wyjątkowego rozwoju kapitalizmu, wsiadała 
więc niemal monopol na rynkach światowych, miała wielkie zyski 
i mogła robotnikom więcej płacić; stąd kapitaliści bez wielkiego trudu 
płacili robotnikom większą płacę, gdy robotnicy tego żądali,. Ale inne 
kraje (Stany Zjednoczone, Niemcy) zaczęły się szybko, rozwijać go
spodarczo,. Anglja traciła swe uprzywilejowane położenie na ryn
kach i trudniej było wypłacać robotnikom większe zarobki. Wobec 
tego,, rząd i parlament angielski wystąpiły z szeregiem ustaw anty- 
strajkowych (ograniczenie prawa stawiania posterunków strajko- 
wych, odpowiedzialność finansowa związków za strajki). Skutkiem 
tego zawodowe związki robotnicze zrozumiały konieczność walki poli
tycznej i niebawem utworzyły potężną wielomiljonową znaną nam 
wszystkim Partję Pracy, która zyskała sobie ogromne wpływy w An- 
glji. już była przy sterze rządowym, a obecnie znowu szykuje się do 
objęcia rządów w Anglji. Ten szybki wzrost tłumaczy się tern, że par- 
tja powstała nie z niczego, lecz odrazu na gruncie związków zawodo
wych. Z drugiej strony atoli ten odrębny charakter rozwoju, partji 
tłumaczy nieco chwiejną politykę tej partji, która nie ma charakteru 
ściśle marksowskiego i tylko stopniowo coraz bardziej wkracza na 
grunt tego światopoglądu.

Podobne zjawisko jak w Anglji marny w Stanach Zjednoczonych, 
l am też na gruncie wyjątkowych warunków proletarjat zadawala! 
się walką ekonomiczną zaś polityczna partja proletarjatu była (i je
szcze jest) słabą. Dopiero ostatni kryzys wstrząsnął amerykańskim 
światem robotniczym. Rozpoczął się bardzo ciekawy proces wrzenia 
ideowego w szeregach robotniczych. I en proces bynajmniej się nie 
zakończył.
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Je-dnem słowem, marksizm uzupełnia zasadę walki, klasowej 

drugą zasadą walki politycznej o władzę, o rządy. Jest to dla marksi
zmu punkt ogromnej, decydującej wagi. Gdy we Francji zjawił się 
socjalista (właściwie anarchista) Proudhon, który nie uznawał walki 
o rząd w państwie i doradzał robotnikom inną spokojniejsza drogę 
powolnych reform ekonomicznych przy pomocy utworzenia banku 
wymiennego (w którym każdy może zostawiać swe towary i brać zato 
asygnatę na towary innych). Marks bardzo ostro wystąpił przeciwko 
tym próbom zastąpienia walki klasowej o rząd jakąś znachorską re
ceptą bankową, jakąś sztuczką w zakresie emisji (wypuszczenia) no
wych pieniędzy. Talk marksizm walczył z proudhonizmem — naprzy
kład jak zobaczymy, w ramach I. Międzynarodówki.

Przechodzimy teraz do innego zagadnienia — do sposobu tej 
walki politycznej o rząd. Jakiemu drogami ma toczyć się ta walka? 
Otóż socjalizm zawsze, do ostatnich czasów podkreślał silnie w swych 
programach, iż stoi na gruncie „demokracji44. Wzorował się najczę
ściej na niemieckiej soc. partji, która od początku istnienia walczyła 
o rozbudowę, o rozszerzenie demokracji, a gdy ta! demokracja została 
zdobyta, stanęła całkowicie na gruncie osiągniętych zdobyczy i pro
klamowała demokrację jako naturalną drogę legalnej walki o- socja
lizm. Przypominamy: dwie są główne cechy ustroju demokratycz
nego —- jedna wolność obywatelska, druga udział wszystkich obywa
teli w rządach a więc powszechne głosowanie, parlamentaryzm i sa
morząd.

Tak wyglądała droga socjalizmu do przyszłego ustroju. Nie zna
czy to, żeby wszyscy socjaliści przypuszczali, iż bezboleśnie, zapo- 
mocą urządzeń demokratycznych przejdzie się do- socjalizmu. Rozu
miano- bowiem, że burżuazja może tak łatwo nie poddać się legalnej 
większości socjalistycznej w parlamencie, zresztą nielegalna walka 
nie była nigdy obcą socjalistom (przypomnijmy walkę socjalistów ro
syjskich i polskich z caratem albo walkę socjalistów niemieckich 
z ustawą antysocjalistyczną). Jednakowoż, trzeba to przyznać, -me
toda demokratyczna była na pierwszym planie. Sądzono, żel w każdym 
razie przez dłuższy czas uda się posuwać po drodze demokratycznej. 
Naogól niedoceniano znaczenia faszyzmu.

Faszyzm jest zbrojną dyktaturą burżuazji niszczącej wolność 
i urządzenia demokratyczne celem uniemożliwienia proletarjatowi 
dalszej walki o socjalizm. Istotą faszyzmu jest oczywiście nieograni
czona władza kapitału, ale posiłkuje się on liczną klijentelą z drobnej 
burżuazji, która jest smagana biczem kryzysu i widzi w faszyzmie 
drogę „wyjścia“. Ten faszyzm zniszczył całkowicie urządzenia demo
kratyczne i wolność w szeregu krajów, przedewszystkiem we Wło
szech i Niemczech, ale po-zatem w szeregu innych krajów, jak Austrja 
lub Łotwa. W niektórych znowu krajach zwycięski faszyzm pozo
stawił pozory urządzeń demokratycznych, zadawalając się faktyczną 
całkowitą władzą. Otóż tam gdzie faszyzm jest całkowity, niema 
mowy o metodzie demokratycznej w politycznej walce socjalizmu. 
Stąd zupełnie zrozumiałe, iż socjalna demokracja niemiecka, 
austrjacka czy łotewska stanęła na gruncie rewolucyjnym i wzywa 
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proletar jat swoich 'krajów do, akcji rewolucyjnej. Inaczej jest w kra
jach, gdzie demokracja zachowała całkowicie swe instytucje. W da
nym momencie socjaliści mają rządy w swoich rękach w Danji 
i Szwecji; biorą częściowo udział w rządach w Czechosłowacji; we 
Francji wywierają znaczny wpływ polityczny; w Anglji sposobią się 
do objęcia rządu a ostatnio zdobyli rządy w samorządzie londyńskim. 
Stąd dwoistość w sytuacji politycznej świata i dwoistość w taktyce 
socjalistycznej: jest rewolucyjną w krajach faszystowskich, jest de
mokratyczną w krajach demokracji. Zachodzi pytanie czy w krajach 
dotychczas demokratycznych zwycięży faszyzm? Jest to 'zagadnienie 
sporne; Kautsky naprzykład dowodzi, że faszyzm dalej na zachód 
się nie posunie.

Obecnie w szeregach socjalistycznych żywo jest dyskutowane 
zagadnienie demokracji. Jest ono jednak zmącone przez niewłaściwe 
stawianie kwestji, do którego ogromnie przyczynili się komuniści. 
Niektórzy bowiem stawiają naiwnie 'zagadnienie tak — czyż istotnie 
socjaliści się łudzą, że kartką wyborczą uda się zwyciężyć burżuazję 
i wprowadzić socjalizm? Ale tak sprawa nie stoi, tak naiwnych niema. 
Zagadnienie stoi inaczej — czy należy bronić demokracji tam, gdzie 
jeszcze ona istnieje, całkowicie lub częściowo. Otóż komuniści w spo
sób fatalny i szkodliwy nie doceniali wagi demokracjii; w Niemczech 
sądzili, iż dojście Hitlera do władzy może nawet szczęśliwie przy
spieszy dojście proletarjatu do władzy. Dziś są zmuszeni ostrożnie 
zmieniać stanowisko, we Francji np. wspólnie z socjalistami bronią 
urządzeń demokratycznych, wolności obywatelskiej —chodzi bowiem 
n ie o kartkę wyborczą jako taką, lecz właśnie o wolność — «, możność 
pisania, zgromadzania się, organizowania i wogóle przygotowy
wania się do ostatecznych walk o socjalizm. To jest dla nas w demo
kracji dziś najistotniejsze i lekceważyć tego nie wolno!

Druga ważna strona demokracji są to prawa jednostki i prawo 
kontroli. Jeśli naprzykład mówimy, iż epoką przejściową między ka
pitalizmem a socjalizmem może być dyktatura proletarjatu (tą kwe- 
stję socjalści różnych krajów ujmują różnie, to zachodzi pytanie, 
jak uczynić, żeby ta dyktatura nie ograniczyła zanadto praw jed
nostki. praw indywidualnej twórczości i żeby nie stała, się niekontro
lowaną władzą pewnej grupy. Tą troską tłumaczy się znana krytyka, 
z którą wystąpiła Róża Luksemburg pod: adresem bolszewickiego poj
mowania dyktatury w swojej książce „Rosyjska’ rewolucja". Tein się 
tłumaczy, iż .dotychczasowy program PPS, uznając dopuszczalność 
dyktatury, ostrzega, żeby nie była systemem długotrwałym, który 
mógłby zaciążyć przykroi i szkodliwie nad proletar jatem. Tak samo 
Linzki 'program austrjackiej socjalnej demokracji z r. 1926 uznaje 
ewentualność dyktatury proletarjatu celem złamania oporu burżua- 
zji, ale podkreśla konieczność skutecznej kontroli ze strony prole
tarjatu.

Tal< stawiane jest w szeregach socjalistycznych zagadnienie 
walki o władzę. Naturalnie po dojściu do władzy obóz proletarjacki 
będzie musiał głęboko wkroczyć w dziedzinę stosunków gospodar-
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czych (i kulturalnych), bo przecież nie poto brał władzę, aby zostawić 
wszystko po dawnemu; zresztą swoim sabotażem świat kapitali
styczny niewątpliwie zmusiłby rząd proletar jacki do' daleko, idących 
zarządzeń.

C) USPOŁECZNIENIE NARZĘDZI PRACY.-NOWA KULTURA.

Pod narzędziami pracy rozumiemy oczywiście cały aparat nowo
czesnej produkc ji, przedewszystkiem kopalnie, fabryki, maszyny, na
stępnie wielkie posiadłości gruntowe. A przedewszystkiem — banki 
jako 'bardzo ważną dźwignię przekształcenia gospodarczego.

Co to znaczy „uspołecznienie" ? Nie znaczy to koniecznie — upań
stwowienie jak niektórzy myślą. Nowoczesny .socjalizm unika prze
sady w upańistwawianiu, gdyż to łatwo może istać się nadmierną biu- 
rokratyzacją. Zamierza więc upaństwowić przedewszystkiem banki, 
część środków komunikacyjnych (koleje), źródła energji, konalnie 
i większe zakłady przemysłowe oraz .posiadłości ziemskie. Inne środki 
produkcji mogą być oddane społeczeństwu w innych formach jak 
np. w formie ugminnienia (municypalizacji) oraz we formie spółek 
i kooperatyw robotniczych i chłopskich; nawet posiadłości wielkie 
rolne nie koniecznie muszą być zarządzane bezpośrednio' przez pań
stwo, lecz mogą być oddane w ręce kollektywów (spółek chłopskich).

Powstaje przytem cały szereg ważnych zagadnień, z których 
omówimy zaledwie kilka. Przedewszystkiem nie wystarczy uspołecz
nić przemysł ten. który już istnieje, albowiem istniejących zakładów 
może być albo za mało, albo też niektóre są zbyt zacofane, albo też 
dama gałąź pracy jest nieaktualna (przemysł luksusowy), albo wre
szcie zachodzi potrzeba takiej produkcji, która przedtem nie wcho
dziła w rachubę (np. traktory dla rolnictwa). Wobec tego, musi na
stąpić znaczna przebudowa i spotęgowanie całości produkcji. Prole
tar jat musi to mieć odrazu na oku. Ten proces widzimy w Rosji So
wieckiej. Naturalnie tam zacofanie przemysłowe było' dawniej bar
dzo silne, ale i na zachodzie zajdzie potrzeba gruntownej reorgani
zacji produkcji.

Dalsze kwest je dotyczą sprawy, czy uspołecznienie ma być od
razu całkowite czy też częściowe i stopniowe, a w związku z tern czy 
ma być wypłacone odszkodowanie kapitalistom czy też nie. Te dwa 
zagadnienia są różnie rozstrzygane w partjach socjalistycznych; na
turalnie jeśli staniemy na stanowisku uspołecznienia stopniowego, 
bardziej będziemy skłonni do odszkodowania. Jednakowoż wraz 
z rozwojem walki klasowej, wraz ze wzmocnieniem się faszyzmu na
pięcie między klasami wzrasta do takiego stopnia, iż o stopniowości 
i odszkodowaniu trudno mówić.

Zagadnienie rolnictwa nastręcza także różne kwest je. Naturalnie 
niema mowy o przymusowym uspołecznianiu drobnych gospodarstw 
chłopskich. Natomiast jest mowa o. tern, aby zapomocą kooperatyw 
rolnych stworzyć większą produkcyjność roli i podnieść poziom 
chłopa. Opieka państwa w formie dostarczenia maszyn i siły pociągo
wej (traktory) może ogromnie przyspieszyć ten proces. Co się tyczy 
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wielkich majątków, to te albo zostaną oddane chłopom i bezrolnym, 
albo też jako gospodarstwa wzorowe, przemysłowe i t. p. będą kie
rowane przez miasta i państwo.

Pozoistaje jeszcze przy tym krótkim przeglądzie zagadnienie bar
dzo subtelne — jak uczynić, aby przy tern uspołecznieniu życia go
spodarczego nie zagubiła się wolność twórczości indywidualnej i żeby 
życie socjalistyczne nie przybrało charakteru monopolu jednego 
tylko kierunku twórczości. Jest to nunkt ważny, w który bije cały 
szereg reakcyjnych pisarzy, dowodząc, iż życie socjalistyczne będzie 
jednostajne, monotonne; w Rosji znany pisarz reakcyjny Dosto
jewski właśnie w ten sposób usiłował zwalczać socjalizm. Naturalnie 
muszą być obmyślone środki, ażeby indywidualna twórczość nie zo
stała ograniczona. Zajmuje się tern nip. cytowany już austrjacki pro
gram Linzki z roku 1926, proponując ażeby pod pewnemi warunkami 
jednostka twórcza miała prawo korzystania z uspołecznionych dru
karń, pracowni kinowych i t. p.

To zagadnienie łączy się naturalnie z wielkiem zagadnieniem tej 
nowej kultury, którą ma być socjalizm. Jeśli program socjalistyczny 
prowadzi do uspołecznienia narzędzi pracy, to nie poto tylko ażeby 
każdemu zapewnić dach nad głową i pełny żłób. Uspołecznienie na
rzędzi pracy ma być tylko podłożem gospodarczem dającem możność 
rozkwitu każdej jednostce. Dziś w epoce kapitalizmu tylko bardzo 
niewielu może rozwijać swoje zdolności, ale w warunkach sprawie
dliwości gospodarczej i spotęgowania produkcji otrzymamy prawdzi
wie równy „start życiowy44 cłla wszystkich. Nie darmo taki przesub- 
telniony angielski esteta pisarz Wilde poświęcił specjalną książkę 
temu zagadnieniu, dowodząc, iż tylko socjalizm stworzy warunki dla 
rozkwitu duszy twórczej, wolnej i pięknej (patrz jego „Dusza czło
wieka w epoce socjalizmu44).

W ten. sposób ustrój socjalistyczny pojmowany jest przez dzi
siejszy socjalizm nietylko jako nowa sprawiedliwa organizacja go
spodarcza, ale przedewszystkiem jako rozkwit nowej moralności 
(braterstwo ludzi i ludów), jako rozkwit nauki i opanowania przy
rody .przez człowieka i jako nowa kultura. Ustrój socjalistyczny wy
tworzy nowego człowieka, albowiem nie ulega wątpliwości, że czło
wiek jest w dużej mierze wytworem środowiska; jak mawiał Marks. 
..świadomość jest określona przez byt44.

Już dzisiaj ruch socjalistyczny dał cały szereg znakomitych pe
dagogów i filozofów nowej kultury. Z pedagogów wymienimy cho
ciażby O. Gib c k 1 a, twórcę socjalistycznej szkoły wiedeńskiej 
(obecnie zniszczonej przez faszyzm) oraz Belgijczyka De Mana, zna
komitego filozofa kultury socjalistycznej, który w swych książkach 
silnie akcentuje tą wielką zasadę, iż socjalizm jest nietylko zaspoko
jeniem materjalnych potrzeb człowieka, lecz przedewszystkiem two
rzeniem nowego człowieka i nowej kultury.

Naturalnie już dzisiaj w swych masowych organizacjach, obej
mujących nieraz mil jony robotników, socjalizm wytwarza pewne 
pierwiastki nowej kultury. Zresztą świadomie stawia sobie jako cel 
już dziś szerzyć oświatę socjalistyczną wśród, pracujących mas i prze- 
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budować obecną szkołę, tendencyjną w swej nauce i będącą w dużej 
mierze monopolem klas posiadających (oświata średnia i wyższa) na 
szkołę niezależną i dostępną dla wszystkich. Ale nie trudno. widzieć, 
że ustrój kapitalistyczny zakreśla granice tym usiłowaniom. Pozatem 
wzrost faszyzmu doprowadził już w wielu krajach cło całkowitego 
rozbicia rozgałęzionych robotniczych instytucyj światowych. Naj
lepszym przykładem jest Austrja, gdzie socjaliści stworzyli byli zna
komitą szkołę i ogromne instytucje robotniczej oświaty; wszystko to 
zostało zniszczone przez klerykalny faszyzm austrjacki. W ten spo
sób widzimy, że zagadnienie kultury, jak niemal wszystkie współ
czesne zagadnienia socjalistyczne, sprowadza się do ikweistji faszy
zmu. Tam zaś gdzie demokracja łub resztki demokracji pozwalają je
szcze rozwijać oświatę socjalistyczną, należy widzieć w tych wysił
kach kulturalnych — bardzo ważnych — raczej pewnego rodzaju 
ideologiczne przygotowanie cło tych wielkich rozstrzygnięć politycz
nych. które nastąpią w walce proletarjatu z faszyzmem.

V. DZIEJE MIĘDZYNARODÓWKI.
Już znamy w ogólnych zarysach marksizm jako ideologję współ

czesnej walczącej klasy robotniczej. Wprawdzie sam marksizm też 
nieco się zmienia, nawet w ważnych szczegółach programowych i tak
tycznych wedle krajów i epoki, ale owe scharakteryzowane przez nas 
trzy filary światopoglądu mairksowskiego pozostają niewzruszone do 
dziś dnia, aczkolwiek były sformułowane już dawno. w znanym nam 
..Manifeście" Marksa i Engelsa w r. 1848. Oczywista marksizm nie od- 
razu zdobył sobie serca i umysły socjalistów europejskich — istniały 
przecież różne resztki utopizmu. Ale stopniowo, i to coraz szybciej, 
marksizm został panującą nauką ruchu robotniczego. Walka mark
sizmu o zwycięstwo w socjalizmie rozgrywała się na gruncie Mię- 
< I zy n a r odó wki.

.Rozmaitych prób tworzenia międzynarodowych związków socja
listycznych nie brakło w połowie 19 stulecia. Tak naprzykład cyto
wany przez nas tylokrotnie „Manifest" był wydany w r. 1848 z po
lecenia związku komunistów, do którego należeli Marks i Engels; na
leży tylko pamiętać, iż wówczas ..komunizmem" nazywano dzisiejszy 
socjalizm.

Jednakowoż decydującym krokiem w dziejach międzynarodo
wego ruchu robotniczego było, dopiero utworzenie I. Międzynaro
dówki w r. 1864 na międzynarodowym mityngu (wiecu) w Londynie. 
Dla nas Polaków jest rzeczą ciekawą, iż założenie Międzynarodówki 
nastąpiło w związku z kwestją obrony niepodległości Polski. Właśnie 
zostało zgniecione przez carat ostatnie powstanie polskie, bardzo po
pierane 'przez socjalistów europejskich; w związku z tern w kołach 
socjalistycznych była odczuwana corąz większa potrzeba stworzenia 
takiej międzynarodowej organizacji robotniczej, która byłaby wyra
zem interesów międzynarodowego proletarjatu i mogłaby wypowie
dzieć swe ważkie słowo w różnych ważnych kwestjach międzynaro
dowych. Tak powstała pierwsza Międzynarodówka w Londynie; jej 
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duszą stał się odrazu Karol Marks. On to napisał „Manifest inaugura
cyjny" i „Statut Międzynarodówki". Tami znajdujemy właśnie słynne 
słowa: „oswobodzenie robotników winno być dziełem samej klasy ro- 
hotniczej". Te wstępne dokumenty były jednakże sformułowane 
przez Marksa bardzo ostrożnie, i nie mają -charakteru ściśle marksi
stowskiego — albowiem bynajmniej nie cała Międzynarodówka po
dzielała znane nam poglądy Marksa. W Międzynarodówce były kie
runki najrozmaitsze, i właśnie Marks postawił sobie za zadanie zje
dnoczyć te wszystkie kierunki na gruncie marksizmu. Te kierunki są 
nam znane.

Angielscy tradeunjoniści (działacze -związków zawodowych) 
akcentowali silnie walkę ekonomiczną. Niemieccy Lassalczycy doma
gali się, jaik wiemy, pomocy rządowej dla fabryk robotniczych. Fran
cuscy Blanikiści stali na gruncie walki spiskowej w celu porwania 
rządu w swoje ręce. Francuscy Proudhoniści wogóle nie chcieli wałki 
klasowej i walki politycznej o rząd, proponując, jak już wiemy, spo
kojną nową organizację wymiany towarów zapomocą nowego- ga
tunku banku. A obok tych wszystkich licznych kierunków stanęli 
marksiści walcząc o -swe własne stanowisko.

Krótko mówiąc dzieje I. Międzynarodówki to są dzieje walki 
ideologicznej marksizmu o wpływy w socjalizmie. Ta walka z r-oku 
na rok posuwała się skutecznie. Można w niej odróżnić dwa główne 
okresy. W pierwszym okresie głównym nieprzyjacielem Marksa był 
Proudhon i jego zwolennicy. Marksiści stopniowo 'zmuszali 
proudhonistów do ustępstw i kapitulacji. Szło to opornie, bo proud- 
łi-onizui jako ideologja drobnej burżuazji na wszystkich punktach 
przeciwstawiał się marksizmowi. Nawet w kwestji polskiej Proudhon 
nie uznawał potrzeby hasła niepodległości, podczas gdy Marks silnie 
podkreślał niepodległość, albowiem uważał, że niepodległa Polska od
grodzi socjalistyczny zachód od reakcyjnego caratu rosyjskiego, tego 
„żandarma Europy". Nawet w kwestji kobiecej proudhonizm pro
wadził walkę z marksizmem, albowiem proudhonizm, jako wyraz du
szy drobno-burżuazyjnej, uważał, kobietę za istotę niższą, która nie 
powinna wychylać nosa z garnka kuchennego i pokoju dziecinnego. 
W tej ciężkiej walce z pro-udhoniz-mem Marks korzystał nieraz z po
mocy blankistów, którzy wprawdzie byli spiskowcami w taktyce, ale 
doskonale się orjentowałi w ogromnem znaczeniu politycznej walki 
o -rząd, nawet może jednostronnie przeciągali strunę i kładli na to- -za
gadnienie akcent nadmierny. Tak czy inaczej po- kilku latach proud
honizm zaczął się cofać, tracić wpływy i marksizm już był tryum
fował...

Tymczasem atoli niespodziewanie wyrósł na terenie Międzyna
rodówki inny wróg marksizmu, znacznie bardziej niebezpieczny 
a nam dotychczas nieznany. Mianowicie przybył z zagranicy, z Rosji, 
z wygnania na Syberji głośny i pełen nieposkromionej energii rewo
lucyjnej anarchista rosyjski Bakunin. Wstąpił do 1. Międzynaro
dówki, ale wkrótce rozpoczął systematyczną podjazdową walkę 
z Marksem.

Bakunin był anarchistą a więc -państwa nie uznawał i dlatego 



marksizm był mu obcy, zwłaszcza owa znana nam myśl o konieczno
ści zdobycia władzy w państwie. Bakunin jako anarchista uważał, że 
państwo należy nie zdobyć, lecz poprostu rozsadzić na poszczególne 
drobne gminy. Pozatem uważał, że mozolne organizowanie proleta
rjatu jest niepotrzebne, bo (jego zdaniem) lud jest gotów a pod ludem 
rozumiał nie kwalifikowanych robotników (na tych patrzył podejrzli
wie), lecz buntujących się chłopów, lumpen-proletar jat i nawet kry
minalne odpadki społeczeństwa. Bakunin przybył z Rosji carskiej 
i przywiózł stamtąd jak gdyby pierwiastek żywiołowego buntu chłop
skiego. Łaitwo więc pojąć jaka zacięta walka powstała między nim 
a systematycznym Marksem,, który kładł duży nacisk na organizację. 
W oczach Bakunina Marks był niebezpiecznym „państwowcem“ 
i Niemcem. W oczach zaś marksistów Bakunin był jakimś podejrza
nym rozwichrzonym typem, który może zniszczyć całą organizację. 
Ta walka między Bakuninem a Marksem niestety zawiera epizody 
bardzo przykre. Bakunina pomawiano nawet o to, że jest prowoka
torem policyjnym w carskiej służbie. Było to naturalnie posądzenie 
niesłuszne i niezmiernie krzywdzące, ale trzeba przyznać, że w życiu 
Bakunina był jeden moment bardzo niemiły. Mianowicie (było to je
szcze dawniej za cara Mikołaja I) Bakunin został wydany przez 
Austrję carowi, był zamknięty w fortecy i stamtąd napisał do cara 
obszerną „sipowiedź“, w której kaja się w swych rewolucyjnych 
grzechach i piętnuje ruch rewolucyjny na zachodzie. Po wejściu na 
tron Aleksandra 11, Bakunin został wysłany na Syberję a stamtąd 
drapnął przez Amerykę do Europy i wstąpił do I. Międynarodówki. 
Ten epizod z napisaniem spowiedzi wówczas na zachodzie nie był 
znany, kursowały tyłku jakieś niewyraźne pogłoski. Tekst smowiedzi 
został wydobyty dopiero niedawno przez bolszewików z mroków car
skich archiwów.

Walka Bakunina z Marksem przybierała charaker coraz ostrzej
szy, wreszcie na Kongresie I. Międzynarodówki w Hadze (Holandja) 
większość usunęła z Międzynarodówki Bakunina. Wówczas zwolen
nicy Bakunina założyli Międzynarodówkę własną, która niebawem 
zakończyła swój żywot, ale i I. Międzynarodówka nie mogła już od
budować się po zadanym ciosie, przeniosła swą centralę do Ameryki, 
a niebawem (r. 1876) też została zlikwidowana. Istniała więc lat 12. 
Burżuaizja cieszyła się niezmiernie gdy Międzynarodówka zakończyła 
swoje życie, ale nie rozumiała istoty rozwoju socjalistycznego i roli 
Międzynarodówki. 1. Międzynarodówka odegrała rolę zaiste ogromną, 
nie dlatego, że prowadziła cały szereg strajków, brała udział w re
wolucyjnym ruchu komuny paryskiej i i. d., lecz dlatego, że I. Mię
dzynarodówka była tą pracownią, tern laiboraiorjum, w którern ujed
nostajniała się ideologja socjalistyczna. Resztki utopizmu i wszystkie 
inne pomysły niewłaściwe przetapiały się tam na ideologję marksow- 
ską. 1 otóż gdy Międzynarodówka 1. skończyła swą pracę, przygoto
wała grunt ideologiczny pod masowy ruch socjalistyczny pod two
rzenie wielkich partyj proletarjackich w poszczególnych krajach. 
Ta forma ściślej centralizacji międzynarodowej, jaką posiadała 
1. Międzynarodówka, już nie odpowiadała potrzebom ruchu. Ruch 
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socjalistyczny nietylko się nie skończył wraz z końcem I. Międzyna
rodówki, lecz odwrotnie wstąpił w fazę wyższą i dopiero zaczął na 
dobre się rozwijać na gruncie ujednostajnionej idęolpgji.

Przez szereg lat Międzynarodówki nie było. Niemniej przeto ruch 
socjalistyczny w poszczególnych krajach szybko się rozwijał jako 
ruch lokalny w danem państwie. Niebawem zaczęto odczuwać coraz 
większą potrzebę zespolenia międzynarodowego i oto w roku 1889 
na kongresie w Paryżu powstaje II. Międzynarodówka. Nie jest to już 
ścisła centralizacja nielicznych sekcyj jak to było w 1. Międzynaro
dówce, lecz raczej stosunkowo narazie luźny zespół masowych partyj 
proletarjackich z poszczególnych krajów.

Przodowała w II. Międzynarodówce socjalna demokracja nie
miecka, która stworzyła olbrzymią wzorową organizację i dała 
światu socjalistycznemu takich wybitnych teoretyków marksistów 
jak Karol Kautsky; obok Kautskiego teoretyka stanął znakomity 
wódz praktyk robotnik tokarz August Bebel. Ale poza: Niemcami 
także inne kraje dały jednostki niezwykłe, wybitne. We Francji 
działał niezwykły mówca i zarazem uczony Jaures. Marksiści rosyj
scy wyłonili tak ciekawą postać jak Jerzy Pleclianow, znany zwła
szcza ze swych prac filozoficznych i literackich.

Ideologja była jednak już dana przez I. Międzynarodówkę. Mark
sizm ibył tą ideologją naogól niesporną. I dlatego przyglądając się 
przedwojennym dziejom 11. Międzynarodówki, widzimy stosunkowo 
mało zatargów i sporów ideologicznych. Usunięto resztki anarchi
stów. Potępiono jak już wiemy „rewizjonistów na kongresie w Am
sterdamie w r. 1904. Siły II. Międzynarodówki skierowały się już nie- 
tyle ku sporom ideologicznym, ile raczej ku zagadnieniu organiza
cyjnemu — budowano systematycznie ogromne organizacje, kształ
cono politycznie wielkie masy. Socjaliści naogół nie mieli dostępu do 
rządu, wobec czego to zagadnienie (udziału w rządach burżuazvi- 
nych i t. d.) było wprawdzie omawiane, ale w wielu partjach nie bu
dziło zainteresowania (chyba we francuskiej).

Tak spokojnie rozwijała się II. Międzynarodówka, gromadząc 
swe siły i prowadząc taktykę opozycyjną, gdy na horyzoncie zaryso
wało się niebezpieczeństwo wojny światowej. Już na burzliwym kon
gresie w Sztutgarcie (Niemcy) gorączkowo omawiano kwestię, czy 
można proklamować stra jk generalny w razie wybuchu wojny? Tym
czasem wojna przybliżała się coraz bardziej. Na ostatnim przedwo
jennym kongresie II. Międzynarodówki (Bazyleja 1912) omawiano za
gadnienie wojny wśród ogólnego napięcia a płomienny Jaures 
grzmial przeciwko wojnie.

Ale jak wiadomo wszystkie starania spełzły na. niczem. Wojna 
światowa wybuchła w r. 1914. Jaures padł od kuli szowinistów a Mię
dzynarodówka została rozsadzona — już przez ten sam fakt, że nie
mieccy socjaliści głosowali za kredytami wojskowemi. Za nimi po
szli socjaliści francuscy i niektórzy inni. Solidarność i siła socjalizmu 
przedwojennego okazały się niedostateczne.

W toku wojny najbardziej międzynarodowo usposobione ży
wioły w socjalizmie zaczęły zwoływać pierwsze narady celem odbu
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dowy Międzynarodówki. Takie narady odbyły się w Szwajcarji 
w r. 1915 w Zimmerwaldzie a w ir. 1916 w Kientału. Obydwie konfe
rencje wypowiedziały isię naturalnie za pokojem i za odbudową Mię
dzynarodówki, ale całkowitej zgody nie było, gdyż ujawniła się na 
tych konferencjach skrajna lewica z Leninem na czele (zarodek ko
munizmu i III. Międzynarodówki), która żądała przeistoczenia wojny 
światowej we wojnę domową proletarjatu każdego kraju ze swym 
rządem i własną burżuazją.

Poważniejsze próby odbudowy rozpoczęły się dopiero po zakoń
czeniu wojny. W r. 1920 w Genewie odbył się Międzynarodowy Kon
gres Socjalistyczny, który atoli nie obejmował wszystkich socjali
stów, lecz przeważnie żywioły bardziej prawicowe. Poza nawiasem 
zostali nietylko komuniści, którzy tymczasem w Moskwie utworzyli 
(1919) swoją III. Międzynarodówkę, czyli Kominteirn lecz także so
cjaliści lewicowi. Genewski zjazd stanął na gruncie demokracji jako 
metody walki o socjalizm.

W r. 1921 zjechała się we Wiedniu lewica socjalistyczna, która 
utworzyła własną międzynarodową organizację „wspólnoty pracy“, 
oświadczając, że własnej Międzynarodówki nie tworzy, lecz chce 
zjednoczyć wszystkie trzy odłamy klasowego ruchu robotniczego. 
Wiedeńska narada, w której odgrywali dużą rolę socjaliści austr jaccy. 
nie stanęła na gruncie czystej demokracji oświadczając, że wedle wa
runków poszczególnych krajów wskazana jest nawet taktyka rewo
lucyjna i utworzenie sowietów. W roku następnym w Berlinie od
była się konferencja wszystkich trzech organizacyj międzynarodo
wych (Genewa. Wiedeń i Moskwa). Wykazała ona niemożliwość 
współpracy socjalistów z komunistami i utorowała drogę do zjedno
czenia czysto socjalistycznych żywiołów.

W roku 1923 na Kongresie w Hamburgu zjednoczyły się obydwa 
odłamy czysto socjalistyczne (Genewa z Wiedniem) i utworzyły 
w ten sposób odbudowaną powojenną Międzynarodówkę socjali
styczną; Komintern poszedł własną drogą. Od tej chwili odbudowana 
Międzynarodówka odbyła swe kongresy kolejno w Marsylii (1925), 
w Brukseli (1928) i Wiedniu (1932).

Jeśli przyglądamy się tym powojennym dziejom Międzynaro
dówki socjalistycznej, zobaczymy, że mają fizjognomję odrębną, że 
dzielą się na 2 okresy. Pierwszy okres to okres demokratyczny: wszę
dzie powstały instytucje demokratyczne z szerokim dostępem dla 
robotników; socjaliści wchodzą do rządu, odgrywają wielką rolę 
i wpływają nietylko na stosunki wewnętrzne (ustawodawstwo 
ochronne dla robotników) ale także na stosunki międzynarodowe 
(walka o pokój). W drugim okresie na horyzoncie ukazuje się faszyzm 
jako niebezpieczeństwo główne, przekreślające uzyskane ogromne 
zdobycze. Z tą chwilą uwaga Międzynarodówki skupia się na tern 
niebezpieczeństwie, i faszyzm staje się centralnym zagadnieniem dzi
siejszego życia i walki w Międzynarodówce. W roku 1933 w Paryżu 
na jesieni odbyła się międzynarodowa konferencja (nie kongres) Mię
dzynarodówki i zajmowała się przeważnie zagadnieniem faszyzmu. 
Ponieważ atoli faszyzm nie jest dla wszystkich krajów centralnem 
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zagadnieniem, więc rezolucja Paryskiej narady jest dwoista: demo
kratyczna dla krajów demokratycznych, rewolucyjna dla krajów fa
szystowskich.

Tak logicznie i systematycznie rozwijają się dzieje międzynaro
dowej organizacji socjalistycznej. W pierwszej Międzynarodówce 
tworzono ideologję, w drugiej (przed wojną) masowe organizacje, 
zawodowe, partyjne i inne. Wreszcie w Międzynarodówce powojen
nej przystąpiono do praktycznego dlziałania. Skoro jednak powstało 
niebezpieczeństwo faszyzmu, gdyż burżuazja zaczęła się bronić 
zbrojną ręką przed potężnym zalewem socjalizmu, więc w konsek
wencji centralnym zagadnieniem Międzynarodówki zostało zagadnie
nie zdobycia tej ostatniej barykady gasnącego' świata kapitalistycz
nego.

VI. DZIEJE PROGRAMÓW.
Omawialiśmy już ideologję współczesnego socjalizmu, marksizm. 

Ale ideologja to jeszcze nie jest program: program jest to ideologja 
ujęta we formie ściśle sformułowanych, całkowicie konkretnych 
ii szczegółowych stanowisk i żądań. Przyjrzyjmy się więc teraz dzie
jom programów socjalistycznych. Naturalnie ruch socjalistyczny 
każdego kraju ma swój odrębny program,, sformułowany według 
miejscowej sytuacji i potrzeb. Ale ponieważ dzieje programu od
zwierciedlają rozwój ideologji i rozwój Międzynarodówek, więc mię
dzy programami w poszczególnych krajach jest podobieństwo duże, 
nieraz nawet bardzo duże. Niepodobna ustanowić ogólnie obowiązu
jącego charakteru rozwoju poszczególnych programów, ale jeśli 
wziąć zwłaszcza kraje dłuższego już rozwoju socjalizmu, możnaby 
poniekąd, (z wielkienii zastrzeżeniami oczywiście) ustalić jak gdyby 
cztery kolejne etapy: 1) Program socjalistyczny z resztkami uto- 
pizrnu; 2) — czysto marksowski program ze słabo rozwiniętą w szcze
gółach częścią demokratyczną; 3) — program marksowski ze silnie 
rozwiniętą częścią demokratyczną (stosunki bezpośrednio powo
jenne) ; 4) — rewolucyjny program epoki faszyzmu.

Naturalnie jest to podział tylko przybliżony, nie wszystkie partje 
przechodziły przez wszystkie etapy; niektóre partje już dla tego sa
mego nie mogą mieć ostatniego etapu, gdyż w danym kraju niema fa
szyzmu. Ale ta przybliżona kolejność ma pewne znaczenie dla ogólnej 
orjeintacji. Weźmy Niemcy. W roku 1875 obydwa kierunki niemiec
kiej socjalnej demokracji (la ssali owsiki i marksowski) zjednoczyły 
się na zjeżdzie w Gotha i uchwaliły wspólny program, tak zwany 
..Gota jski". jak wiadomo bardzo ostro krytykowany przez Marksa je
szcze wówczas, gdy program był projektem (patrz: Marksa ..Krytyka 
gotajskiego programu"). Otóż w tym programie widzimy sporo pozo
stałości Lassallowskich: spostrzegamy naprzykład ,,żelazne prawo" 
płacy roboczej; żądanie subwencji od rządu dla fabryk robotniczych; 
przesadne i niewłaściwe ujęcie roli państwa i t. p. AV ten sposób pro
gram gotajski należy do pierwszego etapu.

Po pewnym czasie zjednoczona parja całkowicie zjednoczyła się 
na gruncie marksowskim i wobec tego, w roku 1891 na zjeżdzie w Er- 
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furcie uchwaliła słynny swój program „Erfurcki", mający czysto 
marksowski charakter. Podkreśla z wielkim naciskiem zaostrzanie 
się przeciwieństw klasowych; utopijnych przeżytków już niema: 
niema jednak (ze względu na wygodę polityczną) jasno sformułowa
nego stanowiska republikańskiego, co wytknął partji dobitnie Engels. 
Część 'demokratyczna jest rozwinięta słabo, bo w ówczesnych cesar
skich Niemczech demokracji nie było, a więc nie było sensu podawać 
drobniejszych szczegółów. Ten program erfurcki stał się wzorem dla 
bardzo wielu partyj.

Po wojnie w Niemczech nastąpiła era szerokich demokratycznych 
praw. To też w r. 1925 partja uchwala nowy program w Heidelbergu, 
w którym demokratyczną republikę stawia pod ochronę ■robotników 
i podaje dokładnie wszystkie szczegóły swoich zamierzeń w zakresie 
administracji, sądownictwa, szkoły, ubezpieczeń i t. p. jest to już 
nasz trzeci etap.

Wreszcie przychodzi Hitler i za jednym zamachem niszczy urzą
dzenia demokratyczne. Program Heidelberski nie zostaje przez partję 
formalnie skasowany, ale jest bezużyteczny. Nowego programu 
uchwalić niepodobna, bo nie można zwołać zjazdu. Wobec tego, za
rząd partji znajdując się na emigracji w Pradze wydoje manifest, 
który niejako zastępuje program i stoi na stanowisku bezkompromi
sowego przewrotu rewolucyjnego. Mamy więc etap czwarty.

Podobne etapy przechodzi austr jacka S. D., ale oczywiście z pew- 
nemi zmianami. Tak naprzykład jeśli zapytamy siebie, do jakiego 
etapu należy zaliczyć cytowany już austrjacki program, uchwalony 
w Linzu w t. 1926, odpowiemy, że naturalnie jest to etap trzeci, ten 
demokratyczny, podobny do programu Heildelherskiego w Niem
czech. Ale niezupełnie... Bo w Austrji już wówczas ukazał się na ho
ryzoncie faszyzm, i program Linzki, aczkolwiek silnie rozbudowuje 
szczegóły przyszłej pracy partyjnej w warunkach demokratycznych, 
to jednak, oświadcza, że musi tworzyć własną robotniczą siłę zbrojna 
dla obrony demokracji (Schutzbund) i że nie zawaha się ani nrzed 
użyciem tej siły ani też przed wprowadzeniem przejściowej dykta
tury celem złamania burżuazyjnego oporu. Jest to więc program trze
ciego etapu ale z pewnymi pierwiastkami nowymi. Po złamaniu 
austrjackiej demokracji’przez Dollfussa, austrjacka socjalna demo
kracja przeszła do pracy nielegalnej i na swych konferencjach for
mułuje program rewolucyjny (z czwartego etapu).

Ale powtarzam, nie wszystkie partje muszą tak wędrować przez 
te etapy. Tak naprzykład angielska Partja Pracy, która jak wiemy 
powstała ze związków zawodowych, w warunkach czysto demokra
tycznych, stoi na stanowisku czysto demokratycznem i przytem bar
dzo umiarkowanem. Jeśli weźmiemy program tej partji z r. 1928, zo
baczymy, iż program ten oświadcza, iż „partja będzie urzeczywist
niała swój program pokojowemi środkami bęz wszelkiego niepo
rządku i rozstroju". Mamy więc program ściśle demokratyczny. Mało 
tego, nie jest on ściśle marksowski, zawiera bowiem czysto utopijne 
sformułowania. Np. „Partja Pracy wierzy, iż miłość jest silniejsza niż 
nienawiść a rozum silniejszy od ignorancji i przesądów" i t. d. W ten 
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sposób program angielski, program Partji Pracy, ma charakter 
swoisty, tłumaczy się odrębnym powstaniem Partji Pracy i jest wła
ściwie programem rozwiniętej demokracji z pierwiastkami utopizmu.

Program francuski z r. 1919 jest również programem demokra
tycznym, ale nie tak naiwnym jak angielski. Pairtja wprawdzie „go
rąco sobie życzy aby zwycięstwo nastąpiło w warunkach spokoju 
i stopniowej organizacji", ale, powiada program, wszystko zależy od 
charakteru sprzeciwu burżuazji. I wreszcie: „jakakolwiek będzie 
forma, w której nastąpi rewolucja (to znaczy zwycięstwo), wraz ze 
zdobyciem władzy przez proletarjat prawdopodobnie)?) nastąpi okres 
dyktatury". W ten sposób program francuski jest zbliżony do linzkiego.

Program PPS dotychczas obowiązujący (piszemy w marcu 1935) 
należy również do programów demokratycznych, chociaż nie tak 
szczegółowych jak linzki i heidelberski, ale nie przesądza sposobu 
zdobycia władzy w drodze demokratycznej czy innej.

Jak widzimy więc, rozwój programów socjalistycznych ściśle od
powiada. naturalnemu rozwojowi ruchu robotniczego, zmierzającego 
do zwycięstwa.

VII. DZIEJE KOMINTERNU.
Komintern, czyli III. Międzynarodówka, powstałą, w marcu r. 1919 

na swym pierwszym zjeździe w Moskwie. Jej ojcem duchowym był 
rosyjski bolszewizm z Leninem na czele.

Jak widzieliśmy już, podczas wojny na międzynarodowych kon
ferencjach w Zimmerwaldzie i Kientalu uformowała się t. zw. skrajna 
lewica, która żądała przemiany wojny międzynarodowej na wojnę 
domową. Później po przyjeździe Lenina do Moskwy na wiosnę w roku 
1917. kwietniowa konferencja rosyjskich bolszewików z tegoż roku 
uchwala wystąpić z inicjatywą utworzenia Kominternu. Są to rzeczy 
ważne, gdyż pokazują, iż Komintern został stworzony przez rosyjski 
bolszewizm. Tern się tłumaczy niezmiernie wiele w jego dziejach. 
Historja Kominternu jest właściwie historją klęsk (naturalnie z wy
jątkiem Rosji Sowieckiej), a to naskutek tego, że dzieje Kominternu 
są próbą przeniesienia rosyjskich metod bolszewickich w zupełnie 
inne warunki zachodniej Europy.

Jakież to są te swoiste, odrębne warunki rosyjskie, które daty 
zwycięstwo bolszewikom w roku 1917? Te główne .odrębności są 
cztery: 1) Chłop rosyjski (punkt najważniejszy) był nastrojony rewo
lucyjnie, bo żyć dalej w dawnych, pół-feudalnych warunkach, nie 
mógł; zupełnie inny nastrój był wśród chłopów na zachodzie i tern 
się tłumaczy, że chłop (wojsko) zdusił na zachodzie próby rewolucyj 
komunistycznych; 2) Rewolucja rosyjska 1917 roku odbyła się po 
skandalicznie przegranej wojnie i rozgoryczone masy ludu miały 
jeszcze broń w ręku; 3) Burżuażja rosyjska była słaba (ogromna rola 
kapitału zagranicznego, nieliczni drobni akcjonar jusze etc.); 4) Ogro
mne przestrzenie Rosji utrudniały interwencje zbrojne zzewnątrz, 
skierowane przeciw władzy bolszewickiej, podczas gdy na zachodzie 
takie interwencje (niemiecka w Finlandji, rumuńska na Węgrzech) 
pomagały zdusić wybuchy rewolucyjne.
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To ,są główne przyczyny tego, iż taktyka bolszewicka,, zwycięska 

w Rosji, powodowała klęski na Zachodzie. W rezultacie wszystkie 
próby rewolucyjne Kominternu powodowały tylko klęski, a po klę
skach następowała z reguły reakcja, lub poprostu zjawiał się faszyzm. 
Tak było z węgierską rewolucją 1919 roku; z bawarską republiką rad 
1919 roku; z niemieckiemi próbami rewolucyjnemi 1921 i 1923 roku; 
z estońskim „puczem" w roku 1924 itd. Komunistyczna rewolta wszę
dzie i zawsze — bez wyjątku! — pociągała za sobą wzmocnienie 
reakcji. Pośrednio pomocą dla faszyzmu było także to, że klasa robot
nicza została przez Komintern rozdwojona, a demokracja zdyskredy
towana (napiętnowana) przez komunistów, jako wyłącznie rodzaj bur- 
żuazyjnej dyktatury.

Pierwsze dwa kongresy Kominternu (1919 i 1920) były kongresami 
widocznej wiary w rychłe zwycięstwo komunizmu. II. kongres opraco
wuje słynne „21 warunków44 wstąpienia do Kominternu, stawiając 
partjom komunistycznym warunki ciężkie i łudząc się, że w ten sposób 
lepiej i szybciej pokieruje ruchem rewolucyjnym. Następuje jednak 
rychłe rozczarowanie. Wówczas Lenin pisze swoją „Dziecinną cho
robę lewicowości", podkreślając konieczność kompromisów. 111. kon
gres (1921) już nie myśli o rychłych rewolucjach, lecz rzuca hasło 
.walki o masy44. A kongres IV. (1922) wysuwa sławetne hasło, „jednego 
frontu44, celem zdobycia mas socjalistycznych.

Następny V. kongres odbywa siią po dwuch łatach. Stwierdza, że 
po epoce rewolucyjnej nastąpiła pewna epoka „stabilizacji" kapita
lizmu — na pewien czas. Wreszcie po czterech (!) latach VI. kongres 
(1928) uchwala program Kominternu. Od tej chwili aż do dnia dzisiej
szego (marzec 1935 r.) kongresu nie było przez 7 lat. Rzecz zrozu
miała — nie było żadnych zdobyczy, natomiast bez liku było „ukło
nów" (odchyleń) prawicowych i lewicowych.

Program Kominternu z r. 1928 główny nacisk kładzie na walc-e 
z Socjalizmem (socjalną demokracją), oświadczając, iż socjalna demo
kracja — to przekupione przez burżuazję „szczyty" klasy robotni
czej. Socjalna demokracja dopomaga sfaszyzowanej burżuazji i jest 
wobec tego „socjalfaszyzmein44. Najgorsi są socjaliści lewicowi (!), bo 
najskuteczniej „oszukują" klasę robotniczą. Dalej program silnie pod- »■
kreślą prawdopodobieństwo nowej wojny i wiąże z tą wojną nadzieje 
na rewolucję.- „Oś" sprzeczności międzynarodowych błędnie widzi 
w konkurencji Anglji i Ameryki (Stanów Zjednoczonych). Próg’,ram 
oświadcza, iż rozwój kapitalistyczny jest ..nierównomierny" w poszcze
gólny cli krajach, wobec czego rewolucje będą odbywały się stpipniowo 
kolejno — pierwsza już odbyła się w Rosji; to oświadczenie progra
mowe ciało Trockiemu powód cło twierdzenia, iż program Kominternu 
grzeszy ..nacjonalizmem" rosyjskim i nie ma charakteru prawdziwie 
międzynarodowego. Program oświadcza, iż Rosja Sowiecka jest ..je
dyną ojczyzną" proletarjatu całego świata.

Statut Kominternu jest niezwykle centralistyczny, jest wzoro
wany na praktyce rosyjskiego bolszewizmu. ale i ta rzecz nie daje 
się tak mechanicznie przenieść w stosunki międzynarodowe. Art. 14 
i 15 Statutu dają ogromne prawa Komitetowi Wykonawczemu Komin- 
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ternu. który może z poszczególnemi partjami robić co mu się podoba — 
zmieniać decyzje ich zjazdów i wykluczać poszczególne partję. Art. 22 
da je także ogromne prawa ..pełnomocni kom" Komitet u Wykonaw
czego, skierowanym do poszczególnych partyj.

W rezultacie nieprzystosowania taktyki i programu do odmien
nych warunków Zachodu mamy rozpaczliwe próby Kominternu uzy
skania siły i wpływów na masy, a zarazem rozdźwięki, które dopro
wadziły Komintern do osłabienia. Takim rozdźwiękiem jest nip. roz- 
dźwięk między programem Kominternu a polityką Rosji Sowieckiej : 
program np. czyni stawkę na wo jnę, a Rosja, zagrożona przez Japonję. 
gorączkowo walczy o pokój na Zachodzie. Naturalnie Komintern stal 
się w dużej mierze organem państwa sowieckiego, ale takie roz
dźwięki zachodzić muszą.

W poszukiwaniu siły i mas Komintern wysunął hasło rewolucyj 
koloinjalnych >i narodowych na południu i wschodzie (Chiny itd.), ale 
ta karta została przegrana. Gorączkowo zmieniano ekipy kierownicze 
w poszczególnych kompartjach, licząc na to, iż bardziej „lewicowa" 
lub bardziej „prawicowa" znajdą nareszcie te masy, których brak — 
ale ta ustawiczna zmiana „ekip" nie dała rezultatu. Manewrowano 
także hasłem „jednego frontu44 (to „z dołu", to „z góry") w celu pozy
skania mas. ale nieszczerość stanowiska uniemożliwiła uzyskanie wię
kszych rezultatów. Jeszcze bardziej został Komintern skompromito
wany stanowiskiem swem w dobie przyjścia do władzy Hitlera, gdyż 
kompartja sądziła, iż Hitler będzie „epizodem" krótkotrwałym. Dziś 
ostrożnie Komintern próbuje zmienić stanowisko, akceptując taktykę 
obrony demokracji (Francja), dotychczas piętnowanej i zwalczanej.

W rezultacie tego programu i taktyki, nieprzystosowanej do od
rębnych warunków zachodnich, Komintern ogromnie osłabł i wyłoni! 
szereg gruip opozycyjnych (Trockizm). Dziś wielkiej roli nie odgrywa 
nigdzie, chyba do pewnego stopnia we Francji i może w Czechosło
wacji; nielegalną organizację posiada w Niemczech i innych krajach 
faszystowskich. Natomiast w Anglji, Belgji, Danji, Szwecji nie ode- 
grywa żadnej roli. Niewątpliwie jednak rozbicie ruchu klasowego 
proletarjatu na dwa kierunki bardzo osłabia proletarjat i ogromnie 
wzmacnia szanse faszyzmu.

VIII. DZIEJE REWOLUCYJ.
Znamy już w krótkim zarysie dzieje ideologji socjalistycznej, 

dzieje programów i dzieje Międzynarodówek. Naturalnie te dzieje 
myśl i socjalistycznej (i po części organizacji) są ściśle związane z dzie
jami klasy robotniczej w ustroju burżuazyjnym. Klasa ta powstaje, 
rośnie, zdobywa coraz większe znaczenie: uzyskuje stopniowo coraz 
większe poparcie na wsi. Faszyzm środkowo-europejski jest tylko 
próbą zatrzymania tego procesu.

W rewolucjach ujawnia się ten wzrost klasy robotniczej. Dla
tego też warto, chociażby w zarysie najkrótszym, poznać dzieje rewo
lucyj. Jako teren, wybierzmy Francję.

Rok 1789, koniec 18-go stulecia, l ak zwana Wielka Francuska 
Rewolucja — przewrót ogromny; stworzy] podwaliny demokracji 
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19 (i 20-go) wieku. Czem była ta rewolucja z punktu widzenia klaso
wego? Niewątpliwie i bezspornie — zwycięstwem burżuazji nad feu- 
dalizmem, to znaczy nad przywilejami obszarnictwa, szlachty. Zlikwi
dowano^ przy tej sposobności szlacheckiego króla i wpływy kleru. 
Grunta podzielono. W świadomości uczestników (subjektywnie) była 
to rewolucja ogólno-ludzka, obywatelska; mówiono o „prawach czło
wieka i obywatela" itp. W rzeczywistości jednak (objektywnie) była 
to rewolucja burżuazji — co nie znaczy naturalnie, by nie miała 
ogromnego znaczenia z punktu widzenia rozwoju społecznego. Rewo
lucja ta była przygotowywana przez cały wiek 18-sty —- przez szereg 
filozofów i społeczników — przez antyklerykała Woltera, przez ma- 
terjalistę Holbacha, przez demokratę Rousseau (Russo). Ale w toku 
rewolucji nie było mowy o uspołecznieniu wielkiej własności, na
rzędzi pracy. O podziale majątków ziemskich — tak, bo chłopi w Re
wolucji brali żywy udział. Natomiast w miastach nawet lewe skrzy
dło drobnej burżuazji posuwało się tylko do „egalitaryzmu" — to 
znaczy do projektu ograniczenia własności i dochodów jednostki 
pewną kwotą. Czy klasa robotnicza nie występowała samodzielnie? 
Nie; o ile już istniała, szła za demokratyczną ideologją drobnej burżu
azji. Tylko w spisku Baboefa, już w okresie schyłku Rewolucji, gdy 
ujawnił się jej burżuazyjny charakter — widzimy próbę socjali
styczną; nie miała jednak poważnego znaczenia. W. Francuska Re
wolucja utorowała burżuazji drogę do władzy; klasę poprzednio pa
nującą, szlachtę, złamała.

Rok 1848. Ten rok już jest nam znany; to „szalony rok" wybuchu, 
rewolucji w szeregu krajów europejskich. We Francji była to rewo
lucja „lutowa44 (w lutym). Rząd znajdował się w ręku finansistów, 
bankierów. Niezadowolone z tego inne grupy burżuazyjne przystą
piły do akcji rewolucyjnej. Klasa robotnicza, która tymczasem wy
rosła liczebnie i ideowo, naturalnie stała się podstawą tej akcji. Miała 
już swoich kierowników ideowych (Ludwik Blanc), ale całkowicie 
swych interesów odrębnych jeszcze sobie nie uświadomiła. Rewolucja 
„lutowa" zwyciężyła bez trudu. Ale co dalej? Nowa republika rewo
lucyjna miała charakter burżuazyjny. Proletarjat postawił jednak 
własne, odrębne, klasowe żądania (po raz pierwszy w dziejach) — 
przedewszystkiem pomocy dla bezrobotnych. Łudził się, że burżua- 
zyjna republika chętnie przyjdzie mu z pomocą. Nie rozumiał klaso
wej istoty nowych rządów. Tymczasem te rządy, nie mając potrzebnej 
zbrojnej podstawy,na razie dały bezrobotnym ochłap — publiczne 
roboty w tzw. „Warsztatach narodowych"; ale jednocześnie szybko 
organizowały siły zbrojne przeciwko robotnikom. W czerwcu („krwa
we dnie czerwcowe") doszło do starcia między „lutowymi" sojuszni
kami. Polała się krew robotnicza, wymordowano tysiące robotników 
na ulicach Paryża. Robotnicy zostali pobici. Ale poznali, co to jest 
walka klasowa, jak się wyraża Marks, lutowy trójkolorowy (ogólno
narodowy) sztandar republikański umaczali robotnicy we własnej 
krwi i uczynili zeń klasowy, socjalistyczny sztandar czerwony prole- 
tarjatu! Tak w bolesnych doświadczeniach proletarjat uświadamiał 
sobie swą sytuację, odrębność i program.
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Rok 1871. Komuna paryska. Po haniebnem przegraniu wojny 

z Prusakami przez Napoleona III. robotnicy zdobyli Paryż i zaprowa
dzili własne rządy. Złudzeń co do burżuazji już nie było. Burżuazja 
z kierownikiem rządu Thiersem przebywała w Wersalu pod Pary
żem i spiskowała z wrogami państwa, Niemcami (!) przeciw czerwo
nemu Paryżowi. Socjaliści rządzili Paryżem, przeprowadzając szereg 
głęboko pomyślanych reform. Biedą, nieszczęściem komuny („ko- 
muna“ po francusku to gmina) było odcięcie od kraju, zwłaszcza, brak 
poparcia ze strony chłopów. Możliwe także, że popełniła szereg błę
dów —• nie uderzyła odrazu na Wersal, póki był słaby (patrz Marksa 
..Wojna domowa we Francji”). W końcu Thiers w sposób okrutny, 
straszliwy zdusił czerwony Paryż. W każdym razie w komunie widzimy 
znacznie wyższy poziom świadomości i siły klasowej proletarjatu.

Już więc mamy 3 etapy; rok 1789 — brak proletariatu; rok 1848 — 
początek samodzielnych wystąpień; rok 1871'— zdobycie stolicy, 
jakie są główne 3 etapy dziejów rewolucyjnych we Francji. Prole
tar jat rośnie tak w głębiach gospodarki burżuazyjnej, jak burżuazja 
rosła w głębiach feudalizmu. I czeka na swój rok 1789. na swój dzień 
proletarjacki.

Proletarjat rośnie w 19 i początkach 20 stulecia także w innych 
krajach. Wybuch wojny światowej w r. 1914 był ogromnym wstrzą
sem i przyśpieszył wypadki. Na wiosnę 1917 roku wybucha rewolucja 
w Rosji carskiej; główną rolę gra proletarjat, przy poparciu rewolu
cyjnego chłopstwa. W październiku tegoż roku bolszewicy biorą ster 
władzy w swe ręce.

W inny cli krajach (zwyciężonych) mamy podobne zjawisko. W ce
sarskich Niemczech np. władza monarchistyczna pada w listopadzie 
1918. Proletarjat gra główną rolę, przeprowadza demokratyzację kraju.

Ten okres powojenny ogromnie przyśpieszył dojrzewanie poli
tyczne proletarjatu. To też burżuazja (ta niegdyś rewolucyjna i de
mokratyczna w okresie swej zwycięskiej walki ze szlachetczyzną. 
z feudalizmem) staje się reakcyjną, antydemokratyczną, stwarza z ko
nieczności ruch faszystowski.

Kryzys wszechświatowy (gospodarczy) głęboko wstrząsnął pod
stawami gospodarki kapitalistycznej, wykazując społeczeństwu nie
możliwość dalszego rozwoju, nawet istnienia przy kapitalizmie. Wy
kazuje to przedewszystkiem chłopu małorolnemu, który dotychczas 
był raczej konserwatywną ostoją kapitalistycznego porządku. Chłop, 
dotychczas spokojny, nieruchawy, podniósł kotwicę i puścił się 
w świat... szukając1 zbawienia. Może jeszcze błądzić, ale sta je się czynni
kiem antykaipitalistycznyni, z biegiem czasu sojusznikiem proletarjatu.

Dojrzewają przesłanki, warunki zasadniczych zmian, nowego 
przewrotu. Zwłaszcza, że coraz bardziej uciska lud szalony rnilita- 
ryzm, coraz bliżej przysuwa się widmo nowej wojny światowej.

Jeśli więc uważnie przyjrzymy się dziejom 19 i 20 stulecia, zwła
szcza historji rewołucyj. bez trudu zrozumiemy, iż to są dzieje wzro
stu świadomości proletarjackiej. wzrostu sił autykapitalistycznych. 
Faszyzm staje się dla kapitalizmu ostatnią deską ratunku, ostatnią 
czarną barykadą.
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A nietrudno przekonać się, że nie chodzi tylko o klasowe cele pro

letarjatu, chodzi o przyszłość Ludzkości, o przyszłość Kultury. Tu 
mamy wielkie rozdroże ludzkości. Kultura i pokój — czy faszyzm 
i wojna!?

IX. ZAKOŃCZENIE.
Jeśli weźmiemy rozwój myśli socjalistycznej i ruchu, jako całość, 

przekonamy się, że rozwój ten jest niezmiernie szybki, a nawet gwał
towny. Wszak zaledwie około 80 lat życia i walki ma socjalizm nowo
czesny, klasowy, robotniczy! Przez ten czas myśl socjalistyczna usta- *
lila się jako marksizm; ogarnęła mil jonowe masy; poprowadziła te 
masy do organizacji-, do kultury, do reform socjalnych, do wałki a
o Socjalizm. Uzyskała zdobycze -ogromne, stawała przy sterze rządów 
w wielkich krajach, podbija świat! Każda ideologja dzisiejsza, która I
pragnie -dostępu do mas, nawet burżuazyjna, musi pożyczać od Socja
lizmu jakichś haseł; nawet faszyzm, ten najgorszy wróg proletarjatu, 
nieraz posługuje się socjalistycznemi hasłami i nazywa -siebie „naro
dowym socjalizmem".

Żadna społeczna i-deo-logja nie rozwijała się tak szybko, nie -szła 
do zwycięstwa tak burzliwem tempem. Kryzys przemysłowy, ten. 
ostatni, strasznie szarpnął światem i pokazał, że dalej żyć w obecnych 
formach społecznych niepodobna.

Szybko toczy się czerwona lawina... Pewna, że hamuje ją roz
dwojenie w obozie -prołetarjackim, z niem trzeba skończyć! Pewna, 
że stoi przed tą lawiną ostatnia, silna zapora burżuazyjna, faszyzm; 
przy tej ostatniej barykadzie skupiła burżuazja wszystkie swe siły, 
zbrojne i ..ideowe". Ale nic nie wstrzyma myśli i ruchu, których źró
dła są w samych głębiach, w samych podstawach znienawidzonego k
bytu k-apitalistycznego!

Dzieje myśli socjalistycznej: od utopijnych marzeń, tęsknot i fan- 
tazyj -do stanowiska klasowego — tu myśl znajduje swą historyczną 
podstawę, swą nosicielkę! Od różnobarwnych poglądów w 1. Między
narodówce — do ujednostajnienia, do konsolidacji myśli. Od ujedno
stajnionej myśli — do zorganizowanych mas w ll-giej. Od mas (przed 
wojną) do prób przebudowy społeczeństwa po wojnie. Ale burżuazja 
zbiera -swe siły i przeciwstawia potędze burzliwie narastającego ru
chu — faszyzm, swą ostatnią redutę. Teraz walka koncentruje się 
dokoła tej reduty...

Poznaliśmy zwycięski pochód Wielkiej Idei. Poznaliśmy główne 
etapy tego wielkiego pochodu. Zwycięstwo wielkiej Myśli, zwycię
stwo klasy robotniczej nie jes-t już daleko. Dwa zagadnienia aktualne 
stoją obecnie przed nami: przezwyciężenie rozbicia w obozie prołe
tar jackim i zwycięstwo nad faszyzmem!

„Dzieje myśli socjalistycznej w Polsce'* zamierza T. U. R. przedstawić w osobnej 
broszurze.
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