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Ie.rrto sboruík byl p eložen podle po ledního ruského vydání
spisu ( trátní naklaťlatelstvl politické literatury, bíoskva 1939).
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Zmoh,utnění siorrism.u2 mezí Žídy,rdstoucí šovinismus v Po,Isku,

Nakladatelstuí
I

i
I

kontrarevoluce v Rusku p ineslo nejen ,,hrom a blesky", n5?brž i zklarnání v hnutí, neyíru ve společnésílv. Vě ilo
se v ,,zá nou budoucnost"
- a lidé bojovali v jednom šiku bez
olrledu na národnost. ,,Společnéotázky" p edevším!Do duše se
vloudily pochyby - a lidé se začali rozcházet, kažťldo své národní komrlrky: každy spoléhej jen na sebe! ,,Na_cionální problém" p edevším!
Zároveň. se v zemi uskutečňovala vážná zm,ěna v hospodáŤském životě. Rok 1905 neminul nadarrno: zbvtky nevolnictví
na venkově postihla da]šírána. Řada dobrych sklizní po hladov ch letech a pr mysloq rozmach, kterl potom rastal,
popohnaly rozvoj kapitalisrnu. Diferenciace na venkově a rrlst
nrěst, rozvoj obchodu a dopravnictví v;iznamně pokročilv. To
platí zejména o okrajov ch rizemích. To však nezlbytně urychlilo proces hospodá ské konsolidace národrl Ruska. Tyto národy se nezbvtně dostaly do polrybrr , . .
Probuzení národrl rovněž napomáhal,;konstituční režim'o,
kteq byl v té rlobě zaveden. Rrlst počtu novin a literatury vrlbec, jistá svo,boda tisku a kulturních institucí, p ib vání národních divadel atd. - to všecko nesporně p ispívalo k zesílení ,,nároclního cítění".Dunra s volební kampaní a politick rni skupinami p inesla nové možnosti oživení národti, nové široképole
jich mobilisace,
A vlna bojovného nacionalismu, rozpoutaná shora, celá ,ada
ťepresivníchopat ení ,,mocn ch", kte í se mstili okrajovlim
zemí,m za iejich ,,svobodymilotmo t'", r,yvolaly protivlnu nacionalismu zdola, kter časem p echázel v hrubÝ šovinismus.

panislamismus3 mezi Tatary, zmohutnění nacionalismu mezi
Armény, Gruzínci a Ukrajinci, všeobecn odklon šosákrl k antisemitismu - to všecko jsrru fakta všeobecně známá.
Vlna nacionalismu se dmula stále v; še, hrozíc strhnout dělnické masy. A čímvíce osvobozenské hnutí ochabovalo, tím
bujněji rozkvétal nacionalismus.
V této těžkéchvíli p ipadalo sociální demokracii dťrležitéposlání, odrazit nacionalismus a ochránit masy p ed všeobecnou
,,ps_ychosou". Neboť sociální demokracie, a jedině sociální demokracie, to mohla vykonat, jen ona nrohla vytyčit proti nacionalismu vvzkoušenou zbraň internacionalismu, jednotu a ne-

dí|nost t ídníhoboje.

A čímhrozivěji se

7dvíňala vlna na-

cionalismu, tím silněji se měl oz;ivat trlas sociální demokracie,
volajícípo bratrství a jednotě proletá rt všech národností Ruska. P i tom se vvžadovala zvláštní pevnost od sociálních demokratrl v okrajov;ích zemích, kde se p ímo st etali ,s nacionalistlck m hnutím.
_Uká4lo se však, že ne všichni sociáIní demokraté jsou na

v ši rikolu, p edevšímne sociální demokraté v okrájoq

ch

rizemích. Bunda, kter d íve zd razňoval společnérikol5,, záčal
nyní vystrkovat do pop edí své zvláštní,čistě nacionáHstické
cíIe. Věc dospěla tak daleko, že Bund vyhlásil ,,svěcení sobotv'o
a_,,uznání žargonu" za mobilisační heslo své volební kampaně*.
V šlépějíchBundu šel Kavkaz: jedna část kavkazsk ch iociálních demoktatrl, která d íve spolrr s ostatními kavkazsk; mi
sociálními demokrarty zamítala,,kulturně-národnostní autonomii'o, klade ji nyní jako nejbližšípožadavek.** Nemluvíme
již o konferenci likvidátorr16, která diplomaticky sankcionovala
nacionalistické kolísání. * *{.
z toho však vyll vá, že nazftání sociální demokracie Ruska
na národnostní otázku není ieště všem sociá,lním demokratťrnr
jasné.

Je z ejmě nutno, abv národnostní otázka byla vážně a všestranně prodiskutována. Je t eba, abv drlslední sociální demokraté svorně a nerinavně čelili nacionalistickému matení pojmrl,
ať vychází odkudkoli,
*

**
*'4*

Yiz ,,Zptáva o IX. konferenci Bundu"6
Yiz ,,Zptávu o Srpnové konferenci".

viz

tam.též.

I.

NÁRoD

Co

je národ?
Národ ie p edevšímpospolitost, určitá pospolitost lidí.
Tato pospoliíost není rasová, ani kmenová. Nynější italsk
národ se vytvo il z Řínran , Germánrl, Etruskrl, Řekrl, Arabtl
atd. Francouzsk národ se utvo iI z Gallrl, Řírnanrl, Britri, Ger-

mánri atd. Totéžplatí o Angličanech, Němcích a ostatních,
kte í se konstituovali v národv z lidí rrizn ch ras a kmenrl.
Národ tedv není ani pospolitost rasová, ani krnenová, n brž
historicky vzniklá pospolitost lidí.
Naproti tomu je nesporné, že veliké státv Kvra nebo Alexandra nemohlv b:it nazvánv národy, t ebaže vzniklv historicky,
t ebaže se vvtvo ilv z r&zn ,ch kmenrl a ras. To nebyly nárotlv,
n; brž náhodné a málo stmelené konglomeráty skupin, které se

rozpadaly a sjednocovaly podle toho, zda ten či onen dobyvatel
dosáhl rispěchu nebo bvl poražen.
Národ tedy není ani náhodn;i, ani p echodn; konglomerát,
n brž stabilní pospolitost lidí.
Avšak každá stabilní pospolitost nevytvá í národ. Rakousko
a Rusko jsog také stabilní pospolitosti, avšak nikdo je nenaz;.
vá národy. Cím se lišípospolitost národní od pospolitosti státní? Mimo iiné tím, že národní pospolitost je nemyslitelná bez
společnéeči, kdežto společná eč není nezbytn m znakem státu. Česk nárbd v Rakousku nebo polsk; náiod v Rusku byl bv
nemožnli bez společnéeči, kdežto celistvosti Ruska a Rakouska
nep elráží, že v nich existuje celá ada jazvkrl. Jde ovšem o eči, kter mi mluví lid, a nikoli o li ední eči kancelá í.
Tedv pospolitost eči jako jeden z charakteristick ch znak
trároda.

To ovšem neznamená, že r zné národv vždy a všude mluví
mi jazyky nebo že všichni, kdož nrluví t mž jazvkem,
tvo í nezbytně jeden národ. Společn jazylr pro každ jednottiq národ, ne však nezbytně rrizné jazvkv pro r zné národvt
Není nárclda, kter bv mluvil najednou rrlzn mi jazyky, to však
ještě neznamená, že nemrlže b t dvou národ , mluvících t; mž
jazykeml Angličanéa Severoameričané mluví t mž jazykem, a
pŤece netvo í jeden národ. Totéžplatí o Norech a Dánech,
o Angličanech a lrech.". .,
,._ _
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Proč však na p íklad Angličanéa Severoameričané,ačkoli
mluví společn m jazvkem, netvo í jeden rrárod?
P edevším proto, že nežijípospolu, n brž na rrizn ch zemích. Národ se utvá í jedině v drlsledku dlouhotrvajících a
pravid ln]ích stykri, v drisledku soužitílidí od pokolení k pokolení. A dlouhotrvajícísoužitíje nemožné bez společnéhorizemí.
Angličané a Američané ob vali d íve iedno ťrzemí - Anglii, a
tvo ili jeden národ, Potom se jedna část Angličanrl z Anglie
vystěhovala na nové rizemí do Ámeriky, a zde na novénr
zemí během doby vytvo ila nov seyoroamerick národ. Rťrzná rizemí vedla k vytvo ení rrlzn ch národrl.
Tedy pospolitost ťtzemí iako jeden z charakteristick ch znakri rrároda.
To všalr není ještě všecko, Pospolitost zenrí sama o sobě netvo í ieště národ. K tomu je kromě toho t eba vnit ního hospodá ského spojení, které stmeluje jedirotlivé části národa vjerlno. Mezi Anglií a Severní Amerilrou není tohoto spojení, a proto
tvo i dva r zné národy. Ani Severoameričané sami by všalr nezasluhovali názyu národ, kdvbv jednotlivé lrraje Severní Ameriky nebyly navzájem spjatv v hospodá sk celek v drisledkrr
vzájemné dělby práce, rozvoje dopravnictví atd.
Všimněme si t ebas Gruzínc . Gruzínci v dclbě p ed reformou žili na společném rizemí a rnluvili touž ečí,ale p ,exto netvo ili, p esně vzato, ieden národ, neboť bvli rozt íštěnina ceIou adu navzájem odloučen ch knížetství,nemohli žítspolďn m hospodr{ŤskÝm životem, celá staletí mezi sebou válčili a
plenili se navzájem, štvouce si vzájemně na krk Peršany a Turky. P echodné a náhodné sjednocení knížetství,ktgré se někdv
povedlo některému štěstím obda enémrr vládci, zasahovalo
v nejlepšímp ípadě jen zevnějši administrativní s.féru a rychle
se rozbíjelo o rozmary knížata lhostejnost rolníkrl. Ba, jinak
tomu ani p i hospodá ské rozt íštěnosti Gruzínska b t nemohlo . .. Gruzínsko jako národ vzniklo tepn,e ve druhé polovině xlx. století, kdv v tttisledku pádu nevolnictví a rozmachu
hospodá ského života země, rozvoje dopravnictví a vzrriku ka.
pitalismu nastala dělba práce mezi gruzínsk mi oblastmi, byla
nadobro prolo,rnena hospodáŤská uzav onost kníietství a tato
knížetstvíspojena vjodno,
Totéžplatí o jin ch národech, které prošly stadiem feudalismu a wtvo ilv ve své zemi kapitalismus.
10

'ťedy pospolitost hospotláiského žiuota, hospodá sk _sou,

rlržnoŠt;at<o jedna z charakteristickych zvláštností národa,
Ale aňi to není všecko. Krom,ě všeho tolto, co jsme uvedli, je
nutno si ještě povšimnout zvláštních rysri psychick ch vlastností liclí, sjednócen ch v národ. Národy se lišínavzájem nejert
podmínkami svého života, n brž i psychick mi vlastnostmi,
které se projevují osobitostmi národní lrulturv. Jestliže Anglie,

Severní Am'briká a lrsko, které mluví t; nrž jazykem, tvo í
p esto t i r zné národy, hraie v tonr nemtrlou rilohu specifické
psychické založeni, které se u nich vytvo ilo od pokolení k poi<oiení v drisledku nestejnych životních podmínek.
Pravda, psychické založení samo o sobě, nebo - jak se jinak
íká - ,,r,árďdrrí charakter", je pro ptlzorovatele cosi nepostižitelného, pokud se však projelrrje v osobitosti kultury, společné
národu, je možno jei wstihnout a nesmí b t ignorován,
Není t eba dokazovat, že,,národní chalakter" není něco, co
by bylo dáno jednou provždy, n brž mění'se zároveň s životními"podmínkámi; ježto však existuje vždy a v kterékoli době,
zanechává stopy na fvsiognomii národa.
Tedy pospolitost psgchického založení,,projevující se J p_ospolitosti kuitury, jako jeden z charakteristick ch znakri národa,
Tím jsme vyčerpali všecky znaky národa.
Nároá ie hlstoiicltg uzttiklá stabilní pospolťíosíeči,.1ize,
mí, hospoáá ského žióota a psgchického založení, projeuujícího
sc u pospolitosti kulturg.
P i toin je samoz ejmé, že národ, jako každ historick; jev,
je pod ízeň zákonu změny, má svou historii, svrli počátek a
konec.
Je rrutno

zd raznit, že žádn z uveden ch znak sám o so,bě
nestačík definování národa. Nejen to: není-li tu t ebas jen jeden z těchto znakri, p estává b; t národ národem.
Je možnési p odstavit lidi se společn m ,,národním charakterem", a p estb rrení možno ííci,že tvo í jeclln náro{, jsorrJi
hospodá si<y navzájem odloučeni, žijí-lina r z9Ý9h zemích,
mtuvi-ti r Žn mi jázvkv atd. To platí na p íklad o rusk ch,
haličsklich, americk ch, gruzínsk ctr a kavkazsk ch horsk; ch
Židech, kte í podle našeho mínění jednotn národ netvo í.
Je rrrožnéii p odstavit lidi, ktc í žijívespolek na jednom
rizemí a spoleěn rn hospodá sk m životem, a p o t0 net_vojí_joden národ, nebot nemají společn jazyk a stejn ,,národní cha,
Ťakte ". To pla,tí na p íklad d Nčmcích& LOty fch v P,nbaltí.
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Konečně, Norové a Dánové mluví tlímžjazykem, avšak
ne-

tvoŤí jeden národ, poněvadž tu

chvbí á.tutnj zÁaky.'

!:ť:"ěsetehdg, je-li tu sauhrn ušÓ'ch zrmkt1, 1, ii i,n oa.
zdát, že ,,národní charakter'' .rení
.Ťlž:
Pdním ze znak ,,
n brž že je jedin m podstatn; m znakem náro'cta,
pŤi t"-7uSJ
cky ostatní zna_ky tvo í vlasíně v vojové poamiiteg
u

jeho znaky..Toto stanovisko zástáváir
"e""a"
prir.Ua
li!:li
kousl{u známí sociálně demokratičtítheorelikové
"" národnosiní
"T"]
otázky, R. Springer a zejména Otto Bauer.
Prozkoumejme jejich iheorii náro,da.

podJe ,springera
,,národ je svazek stejně myslících a s,tejně mluvících
o d e l níc h íi ai, ťtě t t
; ;i š ái"
i i i"t

iTl;"Hl'ť fi l.i:r.&"j, LTl,r

",

ií i

iii

,,svazek'o stejn,ě mvslicích a steině mluvícíchlidí, ať
. Tedy
jakkoli

jsorr

od sebe Ódloučóni,

Bauer ide ještě dále,

at žijíká.mtiu.

,:Co,iu la_rga!" r_t{ se..
pospolitost eči, kter{ sjednocuje lidi
národ? Avšak
Ansličané-_,,Je_to
a liové. . . mtirui iv-z j"iyr..* i ;.t" ;!;";;;
.pá"3""" r.Ě'" p;"rto národ
" tvo í..'**
"".""i1

__
v

jeden národ; žiaérirlbec

Co je tedy národ?

,,NárOd je relativní pospolitost charakteru..'*.l.*

Co je však charakter, v tomto p ípadě národrrí charakter?
Národní charakter ie ,,souhrn znakrl, kter.ínri se lišíp
íslušnícijedné
národnosti od.p íslušnikridňh;
o-pru" fysicklich a duševních vlastností, kter;ími se lišíjeden
"á;id;o.ň'
Ód-á."t,ého!..***:l.
"e.áá
, Tlu9. ovšem ví, že národní charakter nepadá s nebe, a proto

dodává:

,,Charakter lidí nerní..._nikdy podrniněn ničímjin m, než jejich osud.T"..,, ,,Národ není nikdy..iČ
poiiorirost osudu.', kierá
"r.-riie
opět určována,,podmínkami, za 1ilen"
"9'Z
tlerlch
tiad v ralUli pr..Ř".iX
obživě a rozděIují v těžek svó prace;-i
, Jak.jsme dospěli k ,,nejriplnější'', jak se wjadfuje Bauer,
definici národa_
o stá| Ldíl: Národrrostní
n."l19*]_iÍa!;,'l,r,:ff:;,if""J i6f!," *5!.,árodrl
** Viz O. Bauer:
..Národnostní otázka a sociální demokracie'., Vídeň
t924, str.2.
*** Viz tamtéž,
str, Ó,
+{i** Viz tamtéž,
str. 2.

f Viz tamtéž,stp. 24.

l2

,,|árc,! je souňrn lidí, spojen ch pospalitostí

rakteru...*

osuelu

u pospolitost

cha-

Tody po_spo,litost národního charakteru na podkladě pospo,..
litosti osudu, bez nezbytného spojení s pospoliiosti rizeŇ, ÉÉi
a hospodá ského života.
v5ak potom ,k
_!?z národ,a? O jakou národní pospolitost
"Q9 jít
u Jidí,.kte í jsou hospodá Škynavzájem'oatouteni,
3.ttiže
zur na r znych zemích a od pokolení k pokolení mluví r zn -

lni jazyky?
Bauer mluví o Židech jako o národu, ačkoliv ..vribec nemaií
sPolečnou eč";** avšak o jakou ,,pospolitost ;;uáJ;;;- _
kou národní soudržnost mriZÓ jit n" prifu"a g"]orirr.t
Y"h;.ilgestánsk ch,,ruskl ch a americk crl. židťl,.kte}í
" jsou ,i"prorto
odloučeni, žijína rrlzn ch rizemich a mluví rtzňYmi
Éyk;i
.Tito židéži:ínespoině společn m hospodá sk ." ďp;iiiÍ".kym
životem s Gruzínci, Dagestánci, Rusy a Arneríčany,u. .polečnéjim kulturní atmosfé e; to.nezbvtnO ,ooe.rráih ;"aŇ

na jejich národním charakteru; jestliže v bec zbylo u nicrr
ne'cá

společného,pak je to náboženství, společn p vod
zbltky národního charakteru. To vše je nósporné. ere
" "Uki."ě
jaÉ-Je
možnévážně tvrdit, že ztrnulé náboženiké onr.ay u
ávajícípsychologické pi9?itkl prlsobí
"vr]r.t
,,oroái ,ilrre"lrŽ-ňŽi_
drl silněji než živésociálně'hóspodá "a
sko'a kutturni p;á;tiudí,
jež je obklopuje? Ale_vž{yť je1 ia tohoto preaponaa
;rl"-ňy
mťnémluvit o Židech vtbeě jat<o o jertnofnérn národu.

.Čímse pak odlišuje Bauer v na.oďóa *ystického a soběstačtrého,,národního ducha'' spiritualistrl?
klade nep elrročitelnou mez mezi ,,v; značn; m zna, B?.u.l
kem"
národa (národní charakter) a,,podmínkami'' jehb života,
neboť je od sebe odděluje. A,le co je národní charaktór,
oá]
taz živalních podmínek, ne-ii extiakt vjemri,,p.irone" "ori
cň ototním prost edím? Jak je možnéomezovat ." j..,
páuh ;;
rodní charakter, odlučovat jej a oddělovat oá zákla'du,
"r
," r.turého vyrostl?
Dále, čímse vlastně odlišoval angtick národ od národa severoamerického koncem_XVIII. a počátkem XIX. stoieir, tai
se Severní Amerika naz; vala ještě ,,Novou Anglií''? - -' --J
Jistě že ne národním charákterern: severoámeričané totiž
,^^;*

Viz

O.,

Bauer: ,,Národnostní otázka a sociální .demokracie'', Vídeň

l924, str. l35.
*t Viz tamtéž,str. 2.

l3

Konečně, Norové a Dánové mluví t mž jazykem, avšak
netvo íjeden národ, poněvadž tu chvbí Ó.t"t"r znaky.'
jeJi tu souhrn ušÓ'ch zrtaktl, ii á,eroa.
!:ť:ňsetehdg,
1"
zdát, že ,,národní charakter'. není
.ylžg
Pdním ze znakr1,
tl btž že je jediryjm podstatn; m znakem náro"tla,
p i t"."7ul"cky ostatní znaky tvo í vlasině q vojolé poamiitcg na"oa"
a
znaky.. Toto stanovisko zastávi:r
li!"|i jeho
ňri'r.irď
známí sociálně demokratičtítheore]ikovó
"" národnostní
"T"]
'.ousl{u
otázky, R. Springer a zejména Otto Bauer.
Prozkoumejme jejich iheorii národa.

podle springera
,,národ je svazek stejně myslících stejně mluvících
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poiio iLoit ;r";"Í.,'il-i;.;-;"
;'tren"
opět určována ,,podmínkami, "iČ
za tterl ch"9}
tiaé vfraneY p...ir-dtv" t-rJě
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a hospodá ského života.
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p išli z Anglie, p inesli s sebou do Amerikv kromě anglické eči
i anglick národní charakter a nemohli ho ovšem tak rychle
pozb t, ačlroliv vlivem nov ch podmínek se u nich podle všeho
utvá el iejich zvláštní charakter. A p ece, p es většíneb,o merrší
pospolitost charakteru, tvo ili již tehdy zvláštní národ, odlišn
od Angliel Je z ejmé, že se ,,Nová Anglie" jako národ odlišovala tehdy od staré Anglie jako národa ne zvláštním národním
t,harakterem nebo ne tolik národním charakterem, jako spíše
zvláštním prost edím o<llišn m od Anglie, odlišn mi životními

podmínkami.
Je tedy iasné, že žádn jedinlj v značnl znak rrároda fakticky neexistuje. Existuje jen souhrn znak , ze kterlich p i porovnávání národrl vystupuje do pop edí hned jeden znak (národní chalrakter), hned druh znak ( eč), hned t etí (rizemí,
hospodá ské podmínky). Národ, toť souhrn všech znakrl.
Hledisko Bauerovo, které ztotožňuje národ s nárorlním charakterem, odlučuje národ od jeho základu a p eměňuje jei v iakéhosi neviditelného, soběstačného činitele. V sledkem je nikoliv ná;rod živ a činorod; ,, nybrž něco mvstického, nepostižitelného a metafysického. Neboť, opakuji, jaklfm národem je na
p íklad národ židovsk , kter se skládá z gruzínsk ch, dagestánsk;ich, rusk ch, americk ch a jinl ch Židrl, iehož p íslušnícisi
navzájem nerozumějí (mluví rrizn mi jazvkv), žijív ruzn ch
světadílech, nikdy se navzájem nesetkají, nikdy společně nevystoupí ani v době míru, ani za války? l Nikoli, pro takové imaginární ,,národy" sociální demokracie svrlj národnostní program nevypracovává. Mrlže počítatjen se skutečn mi národy,
s národy činorod; mi, které se wvíjejí,a proto si vynucují, aby
tta ně byl brán z etel.
Bauer z ejmě srněšuje národ,

kter je kategorií historickou,
s kmenem, kter je kategorií ethnografickou.
ostatně sám Bauer z eimě cítísla,bost svého stanoviska. Ačkoliv na počátku své knihy kategoricky prohlašuje, Ze Židé jsou
národ,+ ke konci knihy koriguie svá slova a tv,rdí, že ,,kapitalistická společnost nedovoluje, jim (Židrlm), aby se vrlbec
udrželi jako národ",** neboť je asinriluje s jin mi národy. P íčina, jak se ukazuje, je v tom, že ,,Židé nemají uzavŤené osazené zemí",*** kdežto takové zemí mají na p íklad Češi,kte í
*

Bauer, str. 2.
*e Viz tantéž,str.373.
+'** Viz tamtéž,str.373.
14

Viz

O.

se podle Bauera jako národ udtžI. Zktátlra: p íčinoutoho je,
u Žiae nemají zemí.
Bauer chtěl takto dokázat, že národnostní autonomie nem -

t požadavkem židovsk ch dělníkrl,* avšak tím bezděky vyvrátil svou vlastní thoorii, popírající,že pospolitost

že b

rlzemí je jeden ze znakrl národa.
Avšak Bauer jde dále. Na počátku své knilry kategoricky prohlašuje, že ,,Židé vrlbec nema jl společnou eč a p esto tvo í národ".** Ale nedopsal ještě ani l30. stránku a už obrátil, prohla-

šuje stejně kategoricky: ,,Žádng ruirod není možryj bez společnéeči **,t (podtrženo námi).
Bauer chtěI zde dokázat, že ,,jazyk je nejdrlležitějšímprost edkem ve styku lidí",***{' zároyeň však bezděky dokázal i to, co
nechtěl dokazovat, a to neudržitelnost své vlastní theorie národa, která neuznává q znam pospolitosti eči.
Tak theorie, sešitá idealistickymi nitkami, sama sebe vyvra,cí.

II. NÁRODNÍ HNUTÍ
I{aroO není prostě historická kategorie, nl brž historická kategorie určitéepochy, epochy rozvíjejícíhose kapitalismu. Pro.
ces likvidace feudalismu a rozvoje kapitalismu je zároveň procesem konstituování lidí v národy. Tak ie to,mu na p íklad v západní Evropě, Angličané,Francouzi, Němci, Italové a jiní se
konstituovali v národy za vítěznéhotaženíkapitalismu, triumfujícíhonad feudální rozt íštěností,
Utvo ení národri tarn však současně znamenalo p eměnu národrl v sarnostatné národní státy. Národ anglick , francouzsky
a jiné národy p edstavuií zároveň stát anglick;i, francouzskl a
jiné státv. Irsko, které tímto procesem dotčeno nebvlo, na celkovérn obrazu nic nemění.
Poněkud jinak se mají věci ve v chodní Evropě. Zatím co se
na západě národy vyvinuly v narodní státy, vytvo ily se na v chodě státy národnostní, státy, které jsou ob vány několika ná*

**
't'**

*t*{<
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rody. Takovj,,mi státy jsou Rakousko-Uhersko a Rusko. V Rakousku se politicky nejvyspělejšími ukázali Němci - oni se
také ujali sjednocení rakouskl ch národrl ve stát. V Uhrách se
nejzptlsobilejšími k státní organisaci ukázali Maďa i - jádro
uhersk; ch národr1 - oni isou sjednotiteli Uherska. V Rusku
p evzali rilohu sjednotitele národrl Velkorusové, kte í měli v čele historicky se vytvo ivšísilnou a organisovanou šlechtickou
vojenskou bvrokracii.
Tak tomu bvlo na v chodě.
Tento zvláštní zprisob vzniku státrl se mohl uskutečnil jedině
za podmínek ještě nezlikvidovaného feudalismu, za podmínek
slabě vyvinutého kapitalismu, kdv národnosti, zatlačenédo pozadí, ještě nedospěly k tonru, aby se hospodá sky zkonsolidovaly v celistvé národv.
Kapitalismus se však začiná vyvíjet také ve v chodních státech. Rozvíjíse obchod a dopravnictví, Vznikají velkorněsta.
Národy se hospodá sky konsolidují. Kapitalismus, kter; vtrhl
do klidného života utlačen ch národrl, burcuje tyto národv a
uvádí je do pohybu. Rozvoj tisku a divadel, činnost íšskérady
(v Rakousku) a dumy (v Rusku) p ispívá k zesílení,,národního cítění".Inteligence, která právě vznikla, se oddává ,,nacionální myšlenoe" a usiluje ve své činnosti o totéž. ..
Ale utlačenénárody, které procitly k samostatnému životu,
se již nekonstituují v nezávislé národní státy: narážejína své
cestě na urputn odpor vedoucích vrstev panujicích národrl,
které již dávno stanuly v čele státu. Opozdily se . . .
Tak se konstituuií v národv Češi,Poláci atd. v Rakousku,
Charváti a j. v Uhersku, Lotvši, Litevci, Ukrajinci, Gruzínci,
Anméni a j. v Rusku. To, co bylo v západní Evropě v jimkou
(Irsko), stal,o se na v; chodě pravirllem.
Na západě odpovědělo Irsko na své v jimečnépostavení národním hnutím. Na v chodě musely probuzené národv učinit
!

totéž.

Tak se utváŤelv okolnosti, pobádající mladé národy na v chodě Evropv k boji.
Boj začal a vzplanul vlastně nikoli mezi cel mi národy, n; brž
mezi vládnoucími t ídami panujícícha utlačen ch ná,rodrl. Boj
vede obvčejně buď městská drobná buržoasie utislrovaného národa proti velko,buržoasii panuiícího národa (Češiproti Němcrlm)

, nebo venkovská buržoasie utiskovaného národa

statká m pnnujícíhonároda (Ukrajinci v Polsku), nebo
16
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kerá ,,nacionální" ,buržoasie utiskovan ch nároťlrl proti vládnoucí šlechtě panujícího národa (Polsko, Litva, Ukrajina
i:.-,
v Rusku) .
,,l.,i.,:l, 1,
Buržoasie je hlavní jednajícíosobou.
Zák|adní otázkou pro mladou buržoasii je trh. Jejím cílem
je, aby odbyla své zbožía zvíIézi|av konkurenci proti buržoasii
jiné národnosti. Z toho vypl vá její touha zajistit si ,,svrij
vlastnío', ,,domácí" trh. Trh je první škola, kde se buržoasie učí
nacionalismu.
Avšak věc se obyčeině neomezuje na trh. Do boje zasahuje
zpola feudální, zpola buržoasní bvrokracie panujícíhonfuoda
svlimi metodami ,,táhnout a nepouštět". Buržoasie panujícího
národa, lhostejno, zda drobná nebo velká, nab vá možnosti
,,rychlejio' a ,,rázněji" se vypo, ádat se sv m konkurentem. ,,Síly" se spojují a je prováděna celá ada opat ení k crmezení ,,cizácké" buržoasie, p echázejících v opat ení represivní. Boj se
p enáší z hospodá ské sféry do sféry politické. omezení svobody stěhování, zkracování jazykov ch práv, oklešťováníh,lasovacího práva, zaviráni škol, zlrracování práv nábožensk; ch
atd. - to všecko napo ád doparlá na hlavu ,,konkurentovu".
Pravda, taková opat ení nejsou činěna jen v zájmu buržoasních t íd panujícího národa, n; brž v zájmu, abych tak ekl,
specificky kastovních cílr1 vládnoucí byrokracie. Ale pokud jde
o v sledky, je to naprosto lhostejné: buržoasníťídva byrokracie postupují v tomto p ípadě ruku v ruc , ať jde o RakouskoUhersko nebo o Rusko,
Buržoasie utiskovaného národa, sev ená se všech stran, dostává se pochopitelně do pohybu. Apeluje na ,,široké vrstvy
soukmenovcti" a zvedá pok ik o ,,vlasti", vydávajíc svou
vlastní věc za věc celého národa. Vertruje si armádu z ,,pokrevencli" v zájmu. . . ,,vlasti". A ,,širokévrstvy" neb vají vždy
hluché k jejím v ,zvám, shromažďují se kolem jejího praporu:
rep,resivní opat ení shora se dot kají i jich sam; ch a budí jejich nespokojenost.
Tak začínánárodní hnutí.
Síla národního hnutí je podmíněna stupněm ričasti širok ch
vrstev národa, proletariátu a rolnictva v tomto hnutí.
Zda se postaví pod prapor buržoasního nacionalismu proletariát, závisí na v vojovém stupni t ídníchrozporrl, na t ídním
uvědomění a organisovanosti proletariátu. T ídně uvědoměl
2
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prolďariát má sT,rlj vlastní vyzkoušen; prapor a nemá drlvodťr,
aby se stavěl pod prapor buržoasie.
Pokud jde o rolníky, jejich ričast v národním hnutí závisí
p edevšírn na rázu repllg551ii, Dot kají-li se ,,hroudy'o, iak tomu bylo v lrsku, stavějí se široké masy rolnictva neprodleně pod
prapor národního hnutí.
Na druhé straně, neni-li na p íklad v Gruzínsku poněkud závažnějšíhoptotiruského nacionalismu, tedy je to p edevším
proto, že tarn není ruskÝch statká ri nebo ruské velkoburžoasie,
kte í by mohli živit v masách tento nacionalismus. V ,Gru,
zínsku se projevuje nacionalismvs protiarm.énsk , a to proto,
že je tam také arménská velkoburžoasie, která, vytlačujícdrobnou, ještě nezesílivšígruzínskou brrržoasii, vhání ji do náruče

protia,rménského nacionali srnu.
v závisl,osti na těchto činitelíchnab vá národní hnutí buď
rázu masového, stáIe víc a více se rozr stá (Irsko, Halič) , nebo
se mění v etěz drobn; ch potyčel<, zvrhá se v aféry a v ,,boj"
za pouličnítabulky (některá městečka v Čechách).
Náplň národního hnutí nemriže b t ovšem všude stejná: je

plně plodmíněna rozmanit mi požadavkv, které hnutí klade.
V lrsku má hnutí ráz agrární, v Čechách ráz ,,jazykov ", něltde požadují občanskou rovno,p,rávnost a svobodu vyznání,
jinde ,,své" ri edníky nebo svtii vlastní sněm. V rozmanit ch
požadavcic}r se nez ídka zračínozmanité znaky, charakterisujícínárod vribec (Ťeč,rizemí a pod.) . Zas|oužípozornosti, že
se nikde nesetkáváme s požadavkem banerovského universálrrího ,,národního charakteru". To je talré pochopitelné: ,,Národní charakter" scím o sobě ie nepostižiteln , a jak správně
poznam nal J. Strasser, ,,není možno s ním dělat politiku".*
Takové jsou, celkem vzatcl, formy a táz národního hnutí
Z to|to, co jsme uvedli, vypl vá, že národnostní boj za podmínek uzmáhajícího se kapitalismu je vzájemn;i boi mezi buržoasními t ídami. Někdv se buržoasii poda í zatáhnout do národního hnutí p,noletariát, a palr národní boj nauenelc nab; vá
,,všenárodního" rázu, ale to jen navenek. Ve sué podstatě vždy
zristává bojem buržoasnínr,ktery p ichází vhod a je p,rospěšn
hlavně buržonsii.
Z toho však vrlbec nevyplyvá, že proletariát nemá bojovat
proti politice utiskování národťt.
*
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Onrezování svobody stěhování, odnímáníhlasovacího práy?,
rkrttcování práv jazy-kov;ích, zavírání škol a ostatní represálie
rrlsrthují aelnictvó siejně, ne-li více než buržoasii. Ta}ov; _stav
rrrrlžc jen zat:rzdit svóbodny rozvoj intelektuálních sil proleta_
riÁttr poroben; ch národri. ]'{ení možno vážně mluviti o riplném
r,lruoji inteleĚtuálních schopností tatarského nebo židovského
rltllnília, když nesmějí používatmate štiny na schrizích a p edtríišlrách, kdvž jsou jim zavírány školy.
Ale politika nacionalistick ch represálií ie nebezpečná pro
včc ,próletariátu i s jiné stránky. Odvádí pozornost širok ch
vrstev od sociálních Ótázek, od otázek t ídníhoboje k otázkám
trárorlnostním, k otázkám, které jsorr ,,společné"proletariátu
i brrržoasii. A to vytvá í p íznivou prldu pro lživou propagaci
;souladu zájmi",pro zastírání t ídníchzájm proletariátu, pro
ideologické }otročování dělnictva. Tím je s[lv_en9 vážná p ekíržka*sjednocení,dělnictva všech národností. Zrlstává-li značná
cyást polilr ch dělníkri dosud v duchovním područíburžoasních
naciónalisiri, zristává-li dosud stranou mezinárodního dělnického hrrutí, je to hlavně proto, že odvělrá protipolská politika
,,mocn ch" vvtvá í prl,du pro toto područí,znesnadňuje vyproštění dělnictva z tohoto područí.
' Politika represivních opat ení se tím však nespokojuje. Od
,,systému'o tíisku často p echází lr ,,systému'o šťuanínárodrl
a pogromri. Tento ,,systém" není
proti
-ovšemsoně, k ,,systému" ieži
rnožn; vŠude a vždy, ale tam, kde je možn; -- tam, kde
rrení elemeniárních svobod - tam často nab vá strašn ch rozměrri a hrozi utopit věc semknutí dělnictva v krvi a slzách.
Kavkaz a jih Ruska sk tají pro to mnoho p,íkladťr. ,,Rozděl
to je cíl politiky štvaní.A pokud se taková politika
n panuj"
da í, znamená to bbrovské zlo pro pnoletariát, iednu z největšíchp ekážek semknutí dělnictva všech náror]ností ve státě.
DÉmitrim však záležína riplném spl5,nutí všech jejich druhri
v jednotnou mezinárodní armádu, na tom, aby jejich dru-

nove ryti rychle a nadobro vyproštěni z duchovního područíbuižoasie, aby se plně a volně rozvíjely intelelrtuální síly
jejich spolubratrťr, ať pat í lre kterémukoliv národu.
" ,Protó dělníci bojují a hudou bojovat proti všem f.grm_am
rrárodnostního ritlaŘu, od nejrafinovanějších až po nejhrubší,
jakož i proti všern formám politikv štvaní.
" Protďsociální demokracie všech zemí proklamuje právo národrl na sebeurčení,
t,
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prolďariát má svrlj vlastní vyzkoušen; prapor a nemá drlvodťr,
aby se stavěl pod prapor buržoasie.
Pokud jde o rolníky, jejich ričast v národním hnutí závisí
p edevšírn na rázu replrg551ii, Dotlikají-li se ,,hroudy", iak tomu bylo v lrsku, stavějí se široké masy rolnictva neprodleně pod
prapor národního hnutí.
Na druhé straně, neni-li na p íklad v Gruzínsku poněkud závažnějšíhoptotiruského nacionalismu, tedy, je to p edevším
proto, že tarn není ruskÝch statká ri nebo ruské velkoburžoasie,
kte í by mohli živit v masách tento nacionalismus. V ,Gru,
zínsku se projevuje nacionalismvs protiarm.énsk , a to proto,
že je tam také arménská velkoburžoasie, která, vytlačujícdrobnou, ještě nezesílivšígruzínskou brrržoasii, vhání ji do náruče

protia,rménského nacionali srnu.
v závisl,osti na těchto činitelíchnab vá národní hnutí buď
rázu masového, stále víc a více se rozr stá (Irsko, Halič) , nebo
se mění v etěz drobn; ch potyčel<, zvrhá se v aféry a v ,,boj"
za pouličnítabulky (některá městečka v Čechách).
Náplň národního hnutí nemriže b t ovšem všude stejná: je

plně plodmíněna rozmanit mi požadavkv, které hnutí klade.
V lrsku má hnutí ráz agrární, v Čechách ráz ,,jazykov ", něltde požadují občanskou rovno,p,rávnost a svobodu vyznání,
jinde ,,své" ri edníky nebo svrii vlastní sněm. V rozmanit ch
požadavcic}r se nez ídka zračínozmanité znaky, charakterisujícínárod vrlbec (Ťeč,rizemí a pod,) . Zasloužípozornosti, že
se nikde nesetkáváme s požadavkem bauerovského universálního ,,národního charakteru". To je také pochopitelné: ,,Národní charakter" scím o sobě je nepostižiteln;, a jak správně
poznam nal J. Strasser, ,,není možno s ním dělat politiku".*
Takové jsou, celkem vzatcl, formy a táz národního hnutí
Z toho, co jsme uvedli, vypl vá, že národnostní boj za podmínek uzmáhajíctho se kapitalismu je vzájemn;i boi mezi buržoasními t ídami. Někdv se buržoasii poda í zatáhnout do národního hnutí p,noletariát, a pak národní boj nauenelc nab; vá
,.všenárodního" rázu, ale to jen navenek. Ve sué podstatě vždv
zristává bojem buržoasním, kter p ichází vhod a je p,rospěšn
hlavně buržonsii.
Z tolto však vrlbec nevvpl vá, že proletariát nemá bojovat
proti politice utiskování národťt.
*
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Omezování svobody stěhování, odnímáníhlasovacího práy1
rkrttcování práv jazy-kov;ích, zavírání škol a ostatní represálie
lrtsrthují aetnictvó siejně, ne-li více než buržoasii. Takov; _stav
lrrrlže ien zattzdit svóbodny rozvoj intelektuálních sil proleta_
riÁttr porobenlich národrl. Není možno vážně mluviti o plném
r,rruoji inteleĚtuálních schopností tatarského nebo židovského
rltllnília, když nesnrějí používatmate štiny na schrizích a p edtríšlrách, kdvž jsou jim zavírány školy.
Ale politika nacionalistick ch represálií ie nebezpečná pr_o
včc ,próletariátu i s jiné stránky. Odvádí pozornost širok ch
vrstev od sociálních Ótázek, od,otázek t ídníhoboje k otázkám
trároclnostním, k otázkám, které jsorr ,,společné"proletariátrt
i brrržoasii. A to vytvá í p íznivou pridu pro lživou propagaci
;souladu zájm ", pro zastírání t ídníchzájmi proletariátu, pro
icteologické iotročování dělnictva. Tím je stlv_en9 vážná p ekíržka*sjednocení,dělnictva všech národností. Zristává-li značná
část polilr ch dělníkri dosud v duchovním područíburžoasních
naciónalisiri, zristává-li dosud stranou mezinárodního dělnického hrrutí, je to hlavně proto, že odvělrá protipolská politika
,,mocn ch" vvtvá í prl,du pro toto područí,znesnadňuje vyproštění dělnictva z tohoto područí.
' Politika represivních opat ení se tím však nespokojuje. Od
,,systému'o tíisku často p echází lr ,,systému" štutlní národrl
proti soně, k ,,systému" eži a pogromri. Tento ,,sy tém" není
bvšem rnožn; všude a vždy, ale tam, kde je možn; -- tam, kde
rrení elemeniárních svobod - tam často nab vá strašn; ch rozměrri a hrozi utopit věc semknutí dělnictva v krvi a slzách.
Kavkaz a jih Ruska sk tají pro to mnoho p,íkladťr. ,,Rozděl
to je cíl politiky štvaní.A pokud se taková politika
a panrrj"
dá í, znamená to bbrovské zlo pro pnoletariát, iednu z největšíchp ekážek semknutí dělnictva všech národností ve státě.
Dotnit<rim však záležína riplném spl5,nutí všech jejich druhťr
v jednotnou mezinárodní armádu, na tom, aby jejich dru-

nove lyti rychle a nadobro vyproštěni z duchovního područíbuižoasie, aby se plně a volně rozvíjely intelektuální síly
jejich spolubratrťr, ať pat í lre kterémukoliv národu.
" ,Frotó dělníci bojují a hudou bojovat proti všem f9rm,am
národnostního ritlaŘu-, od nejrafinovanějších až po nejhrubší,
jakož i proti všern formám politikv štvaní.
" Protosociální demokracie všech zemí proklamuje právo nálodrl na sebeurčení.
2,
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Právo na sebeurčení znamená, že jen národ sánt má právo
rozhodovat o svém osudu, že nikdo ňemá právo násilím'zasivat do života národa, ničííjeho školstvía jiné instituc| raJrr
jeho mra vy a oby če je, o me z ouát
ieho iaryu a o it i st i iáij;h;; ;á ;:
To ovšem neznamená, že sociální demokracie bude podporovat všechny národní obyčeje a instituce. Sociální demokra-

cie, bojujíc proti znásilňováňí národ , bude hájit jen pre""
nár,oda, aby'sám rozhodoval o svérn osudu, pou"áe uSut )eroveň agitaci proti škodliv m obyčejrim a insťitucím tohoto národa, tak aby bylo umožněno pracujícím vrstvám tohoto národa se jich zhostit.
Právo na sebeurčení znamená, že se národ m že za ídit, jak
uzltá 39_dobré. Má právo za ídit svrli život ,podle zásad autóňoTl". }{á právo vstoqpit k iin nr náródrtm v poměr federativní.

Má právo riplně se oddělit. Národ je suverénnía všecky
jsou rovnoprávné.
"a.oav
To ,ovšem neznamená, že sociální demokracie bude obhájovat jakykoliv požadavek národa. Národ má právo vrátit se áákonce i k starému ádu, to však ještě neznámená, že sociální
demokracie vysloví souhlas s takóvl m usneserrím té neb oné
korporace toho kterého národa. povinnosti sociální demokracie, háj{cí _zájmv_pmletariátu, isou něco jiného
p"au" na-
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Sociální denokracie, bojujícíza právo národri na sebeurčení,
klade si za cíl skoncovat s-póIitikou národnostního ritlaku, zne]
možnit ji a tím podlomit boj mezi národy, otupit
i.i, ,iuaul"""t
na mlnlmum.
_Tírn se _politika t ídně uvědonrělého proletariátu podstatně
odlišLrje od_ politiky buržoasie, která se nabpak snažípiohloubit
a nozdmychat národnostní boj, udržet pŤi životě
rr"uii
a zost it je.
"a"ia"i
Právě proto se ťídněuvfioměl proletariát nemrlže postavit
pod,,nacionální" prapor burž,oasi-e._Právě p_roto se tak zvaná ,,evolučně nfuodní'' politika, navrhovaná Bauerem, nemťržestát politikou proletariitu. Baueiriv
pokus
jeho ,,evolučně národni'' potitiky s politikou
_o .zt9t9!1en-í
,,novodobé dělnické t ídy"* je pokusem o p izpťriobení Ěídního boje dělnictva boji národrl,
Osudy národního hnutí, které je svou podstatou buržoasní,
Viz

O. Bauer,

uveden spis, str. 16t.

Jsrrtt p i,rozeně sp;iatv s osudem buržoasie. Národní hnutí mrlže
lttttlobro zaniknoutteprve tehdy, až zanikne buržoasie.Teprve v íši
grlt:ittlismu mriže b t zaveden ripln mír. Avšak omezit národnostttí lroj na minimum, podlomit jeho základ, učinit jej pro proletariát

lnnximáIně neškodn; m, je možné i v rámci kapitalismu. O tom
svčdčít eba p íklad Švcarslra a Ameriky. K tomu je t eba demtlkratisovat zemi a umožnit národrlm svobodn rozvoj.

III.

POJETÍ OTÁZKY

svobodně rozhodovat o svém osudu. Má
právo za ídit se tak, iak uzná za dobré, aniž ovšem zkracuje
1lráva iin ch národri. To je nesporné.
Avšalt, jtltc se má vlastně národ za ídit, jakgch forcm má
nab t jeho budclucí ristava, p ihlédneJi se k zájm m většiny
národa a p edevšímproletariátu?
Národ má p,1{1,6 za ídit se autonomně. Má dokonce právo se
oddělit. To však ještě neznamená, že iak má národ postupovat
za všech okolnosíí,že autonomie nebo oddělení budou vždy a
všude prospěšné národu, t. j. jeho většině, t. j. pracujícím
vrstvám. Zakavkazští Tata i se mohou jako národ sejít, ekněme, na svém sněmu, a povolivše nátlaku sv; oh bej a mullahrl,
obnovit doma staré poměry, usnést se na oddělení od státu.
Podle smyslu článku o sebeurčení mají na to plné právo. Prospělo by to však pracujícímvrstvám tatarského národa? Mohla
bv sociální demokracie klidně p ihlížetk tomu, jak p i ešení
národnostní oíázky bejové a mullahové vedou masy? Nebyla by
sociální demokracie povinna zasáhnout do věci a v určitém
sm,ěru ovlivnit v li národa? Nebvla bv povinna vystoupit s konliretním plánem ešeníotázky, s plánem, kter by byl pro ta-

Neroa má právo

tar"ské masy nejprospěšnější?

Jaké ešerrívšak nejlépe vvhovuje zájrnťrm pracujících mas?
Autonomie, federace nebo oddělení?
To vše jsou otázky, jejichž ešenízávisí na konkretních
historick5}ch podmínkách, v kter ch národ žije.
Nejen to. Porlmínky, jako všecko, se mění a ešení,které je
správné v iedné chvíli, mrlže se ukázat naprosto nep ijateln m
ve chvíli jiné.
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Frávo na sebeurčení znamená, že jen národ sárr má právo
ťozhodovat o svém osudu, že nikdo ňemá právo násilím'zasi-

vat do života národa, níčiíjeho školstvía jiné instituce, rušií
jeho mravy a obyčeje, omezouát;eho ja, yk a
oileSťoa"r j"rr" i,.arr.
To ovšem neznamená, že sociální demokracie bu-de podporovat všechny národní obyčeje a instituce. Sociální demokracie, b,ojujíc proti znásilňovaňí národr!, bude hájit jen
ndroda, aby'sám rozhodoval o svérn osuclu, pou"áe nSut re.rveň agitaci proti škodliv m obyčejrlm a insťitucím tohoto
ná';r;;
roda, tak aby bylo umožněno pracujícím vrstvám tohoto národa se jich zhostit.
Právo na sebeurčení znamená, že se národ mriže za ídit, jak
uz:lá
_z!_dobré. Má právo za ídit svrij život ,podle zásad autóňoprávo vstotlpit k jin nr náród m v poměr federativní.
T'_u. I!á
Má právo riplně se oddětit. Národ-ie suverénnía všecky
jsou rovnoprávné.
"a"oav
To ,ovšem neznamená, že sociální demokracie bude obhájovat jak koliv požadavek národa. Národ má právo uraiii ,u áákonce i k starému Ťádu, to však ještě neznámená, že sociální
demokracie vysloví souhlas s takóv m usneserrím té neb oné
korporace toho kterého národa. povinnosti sociální demolrracie, hájící _záimv_pmletariátu, isou něco jiného
prau* neroda, kte4 se skládá z rrizn, cň t íd.
"uZ
Sociální demokracie, bojujícíza právo národri na sebeurčení,
klade si za cíl skoncovat s-póiltikou národnostního ritlaku, zne]
možnit ji a tím podlomit boj mezi národy, otupit;e;, zreJolouat

na mrnlmum.
,Tírn se _politika t ídně uvědonrělého proletariátu
[r[llyi

i

t

l
Ormnli
{

í
I

i

l0v,i
ri
l

podstatrrě

odlišuje od_politikyburžoasie, která se naopak snažípiohloubit
a nozdmychat národnostní boj, udržet p i životě
ň"uii

a zost it je.
"a"óa"i
Právě proto se ťídněuvědoměly proletariát nemrlže postavit
pod,,nacionální" prapor buržoasie._Právě p_roto se tak zvaná,,evolučně národní.' politika, navrhovaná Bauerem, nemťržestát politikou proletariá tu. Baueiriv
pokus
jeho ,,evolučně nfuodni'' politiky s politikou
9.zt9t9!,,,,,,,,,,,,,,,,$ni
,,novodobé dělnické tŤídy"r' je pokusem o p izp sobení tŤídního boje dělnictva bo;ii národrl.
Osudy národního hnutí, které je svou podstatou buržoasní,
*
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Viz

O. Bauer,

uveden spis, str.

161.

Jrrltt p irozeně spjatv s osudem buržoasie. Národní hnutí mrlže
lobro zaniknout teprve tehdy, až zanikne buržoasie.Teprve v íši
;rlt:ittlismu mriže byt zaveden ripln mír. Avšak omezit národnosttrí bojna minimum, podlomit jeho základ, učinit jej pro proletariát

l tt

t t

lttnximálně neškodn m, je možné i v rámci kapitalismu. O tom
svčdčít eba p íklad Švcarska a Ameriky. K tomu je t eba demtlkratisovat zemi a umožnit národrlm svobodn;i rozvoj.

III.

POJETÍ OTÁZKY

svobodně rozhodovat o svém osudu. Má
právo za ídit se tak, iak uzná za dobré, aniž ovšem zkracuje
1lráva iin ch národri. To je nesporné.
Avšak, jalt se má vlastně národ za ídit, iakgch forem má
nab t jeho budoucí ristava, p ihlédneJi se k záimrlm většiny
nárorla a p edevšlm proletariátu?
Národ má právo za ídit se autonomně, Má dokonce právo se
oddělit. To však ještě neznamená, že tak má národ postupovat
za všech okolností, že autonomie nebo oddělení budou vždy a
všude prospěšné národu, t. j. jeho většině, t. j. pracujícím
vrstvám. Zakavkazští Tata i se mohou jako národ sejít, ekněme, na svém sněmu, a povolivše nátlaku sv oh bejrl a mullah ,
obnovit doma staré poměry, usnést se na oddělení od státu.
Podle smyslu článku o sebeurčení mají na to plné právo. Prospělo by to však pracujícímvrstvám tatarského národa? Mohla
by sociální demokracie klidně p ihlížetk tomu, jak p i ešení
národnostní otázky bejové a mullahové vedou masy? Nebyla by
sociální demokracie povinna zasáhnout do věci a v určitém
sm,ěru ovlivnit vrlli národa? Nebyla bv povinna vystoupit s konliretním plánem ešení otázky, s plánem, kter by byl pro tatarské masy nejprospěšnější?
Jaké ešerrívšak nejlépe vyhovuje zájrn m pracujících mas?
Autonomie, federace nebo oddělení?

Neroa má právo

To vše jsou otázky, jejichž ešenízávisí na konkretních

historicklrch podmínkách, v kter ch národ žije.

Nejen to. Porlrnínky, jako všecko, se mění a ešení,které je
správné v iedné chvíli, mťržese ukázat naprosto nep ijateln m
ve chvíli jiné.
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V polovici XIX. století se Marx vyslovoval pro oddělení Ruského Polska a měl pravdu, neboť tehdy š}o o osvobození vyšší
lrultury od ničícíji kulturv nižší.A byla to tehdv nejen otázka
theorie, otázka akademická, n brž otázka praie, Ótázka samého života. .,
Koncem XIX. století se polštímarxisté vyslovují iiž proti od{ělení Polska a maií rovn,ěž pravdu, neboť za posteániČh 50 let
došlo k pronikav m zménám, verloucím k hbspodá skému a
kulturnímu sblíženíRuska s Polskem. Krom,ě toho se problém

z otázky praxe v otázku akadesporti,
které
vzrušovaly
leda Jeň int"lig.r,ci dlicí v ciryi9!Ý9n
zině. To ovšem nevylučuje, že mohou nastat jisté vnit ní a
vnější okolnosti, za kter; ch otázka oddělení Polska se znovu
o{d_elgní pŤeměnil v této době
,

m

že,stát aktuáIní.

Z

toho vypl vá, že ešenínárodrrostní otázky je možnéjen
ve spojení s histo,rickÝmi prldmínkami, zliournanYmi ve v vóji.
Hospodá ské, politické a kulturní poclmínky, v i<ter ch ňaróa
.
žiie, jsou iedin m klíčemk ešeníolázky, jalc se má žaríditten
neb onen národ, jakgch f orcm má rrab;ít jeho budoucí ristava,
P i tom je možné,že pro každ národ bude t eba zvláštní}ro ešeníotázky. Je-li v bec kde nutno posuzovat otázku dialekticky, pak je to právě zde, v otázce národnostní.
Vihledem k tomu se musíme kategoricky vvslovit p,roti jistému, velmi rozšíenérnu, avšak i velrni povšechnémuzpriiobrr
,, ešení" národnostní otázky,lrter pochází od Bundu. Mluvíme
o laciné metodě odvo]ávání se na rakouskort a jihoslovanskou*
sociální denrokracii, která pr už roz ešila národnostní otázku
a iejížhotové ešeníma,jí prl ,rušlísociální demokraté prostě
p evzít. P i tom se p edpokládá, že všecko, co je, Ťekněme,
správné pro Rakousko, je správné rol,něž pro Rusko. Je p ehlížena nejdriležitějšía rozhoduiícívěc v dáném p ípaděi konkretní historické podmínky v Rusku vribec a v živoiě lraždéhcl
jednotlivého národa v rámci Ruska zvláště.
Poslyšte na p íklad, co íká znám ,b,undovec V. Kossovďk
:

na IV. sjez<lu Bundu7 projednávána zásadní stránka otázky
,.
(jde
o národnostní otázku
ešeníotázky ve smyslu resolucó
"Když,by_la
- J. Sí.), bylo
jihoslovanské sociáIně demokratické
strany, navrženéjeanim z ričastníkri
sjezdu, všeobecně schváleno."**
+

{'*

?rrt
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Jihoslovanská sociálrrí demolrracie vyvijí čirrnost na jihu Rakouska.
Viz ,,Olázky rrárodnosti" V, ťossovského, 1907, slr. 16--17,

V clrlsledku toho ,,sjezd jednomyslně p ijal"

lll1t()nomii.
lr r" je vše! Ani analysa poměry u

,

"

národnostní

Rllt:,

ani objasnění pod,,,il,,o ,'n xi..y"t žijižidéiRusku:nejd íve p evzali ešeni od
jiii.iri""rrrré "sociálně demokrlJi9li trarry, po.t9* ie..,;c}vaiili" o pak,,jednomyslně p !jalť'lTaIr zkotrmají a,,Ťeší"bunrtovci ňárodňostní otázku v Rusku, , ,
Ziti,mvšak jsou porrrěrv v Rako.rsku a v Rusku naprost_o odlisnE. Ťi- ue ňte vysvětlit, proč sociální demokracie v Rakous_
i ii, r.t"á" Ďrně (tsós)8 p ijála národnostní program ;-9 smysl_u
i"r"i"i" ;irr"slovanské sociátne demokratické strany (sice_ s ně__
ti;;}ňi iietatrn mi změnami), rolulrlie.problém., abych_tak

i;;ki;;p.";to jiňak

než po rusku

a

ešíjei ovšem iinak než po

rusku.

práaeusim pojetí otázky. Jak posuzují otázku rakouští theo_
národ_
,."tit oue nároánóstní autonomie,' vylrladači brněnského
demokra_
sociálně
nostního programu a resoluce iihoslovanské
ii"r.O .i."irv,'Springer a Bauer?
,,Zda je možn národnostní stát -]- práví Sp_ringer _ ?,1gu,'uj.*l_"
.ato"st O národy jsou nuceny vytvo,it Štátnícelek, je p edběžná_olázka,
n" kt".ou zde neodpovídamel něUot ji pokládáme za_vy cšenou, {a: l:;
p i,pouští tuto mož,nost a nezbytnost, pro toho .je ovšem naše poJednanl
tu^r"d-Ctné. Našim thematem je: jež1o tyto národy jednou iloy rulcen,

b t pospolu, za jak ch práuních /orem mohou žítpospolu lelatlune nelIépď'* (podtrženo pringelem)

,

Tedy státní celistvost RakouSka iak,o these, od které se vy-

cházi.
Totéžpraví Bauer:

zrislanou v

lémi:
,,P edpokládáme tedy pi,edevším, že rakouské "9_,9av
jak národy
srainim ivazku, v kteiém nyní pospolu žiji, a tážeme se,

.aÁ.i tohoto svazku "aiiai innjirajemn; poměra svrtjpoměrk státu."**
Tedy zase celistvost Rakouska p edevším,
Mriže sociální demokracie Ruska posuzoyat tuto otázku
takto? Nikoliv, nemriže. A nemrlže tak učinit proto, že o,d prvop"tátr." Zasá;á stanovisko sebeurčenínárod , podle1rterého
iná narod právo na oddělení. Dokonce i bundovec Goldblat
iL sjezdu sociální demokracie Ruska, že se sociální
;iil;iil
hemokracie rr.rrr ž" vzdát stanoviska sebeurčení. Goldblat tehdv
pravil:

u

+

s*

spis,
Viz R. Springer, uveden
,spis,

Viz O. Bauer, uveden

str,_10--11,

str. 382,
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_,,Proti právu na sebeurčení není možno rnít nánritky. Bojuje-li někter
národ za svou sambstatnost, není možno se stavět próti t"*ii. Ň"ňoa"-ťi
lh!ft 3g|.5g.lzav ít ,,zákonn sňatek'' s Ruskem, není na nás, abychom
mu pi,ekáželi."

To všecko je pravda. Z toho však vvpl:ivá, že these, ze ktech yv.c!ázejí rakouštía ruštísociálňi demokraté, ,ruiun oejsou stejné, n brž jsou naopak p ímo protichridné. Lze'potom
mluvit^ o možnosti p ejímání národnostního programu od Ra_

kušanri?
DáIe: Rakušanó chtějí uskutečnit ,,svobodu národ '' pomoeí
drobn ch reforenr, pomat m tempem. t(dyž navrhují národl99t"í autonomii jakožto praktick prost edek, vťrbeČnepočítají s radikální změnou, s demokratick m osvobozensk m hnutí,m, které v jejich perspektivě vťrbec chvbí. Naproti tornu ruští

m1l,xi9té spojují otázku -svobody národrl'' s pravděpodobnorr
radikáIní změnou, s demokratickj:m osvobozenj.Y* hnutírn, nemajíce drivodu spoléhat na refornry. To však podstatně mění
věc, pokud jrle o pravděpodolrné osudv národri v Ruslru.
,,Je ovš_em málo pravděpodobné
praví Bauer
au,tonomie bude v sledkem vetikého rozhódnutí,
- že národnostní
odvážného
činu. V ái;;ň;;
v;ívojovémproce u, v těžk;ich_bojíclr, které chronicky p"."iy."Y
dárství a ochromuji nynějši administrativu. . . burle še natoosťo "er.á""_
r..ár.
krokem_vyvíjet k národnostní autonomii. Novou ristavu nevytvo í velik
"a '
zák_onodárn čin, n;ibrž množstvíjedrrotlivych zákonr1, vyda;}rch pro-j;e'_

notlivé země, pro jednollivé

obce-.''*

Totéžpraví Springer:
p edevším píšer1!1ger
. ,Vím
_- že instituce tohoto rlruhu (orgány
národnostní
autonomie
J.Sí.)-nejsou vytvá eny za několik tet, aňi zá
jedno
administraiioy snma si ;i,#á"i;
.dese_liletí. Reorganisace p.usi.é
drahného
času . . . Tak pot ebova.lo prusko dvě deseťiletí k definiíivnímu
stanoveni sv;-ích základních ristavních ins,titucí. Nechí si nilrdo nemysli, že
se oddávám nějaké ilusi,pokud jde o dólku doby a nesnázevRakoujku.i.**

To.1,šecko je ečeno velmi iasně" Je však možné,aby ruští
rnarxisté nespojovali národnostní otázku s ,,odvážnÝm činem''?
Je m_ožné,abv_spoléhali na díIčíreformv, na ,,mnoiství jednot-

jako na
{grr,.zákolri"
dťl"? jestliže
A

p,rost édek v}dobyti ,,svobody- náro_
to nemohou a nesmějí dělat-. nevypl ua." torrá,

žu"put_Sy loje a perspektivy Rakušánri a Rusrl'jiou .rup"o.to
odlišné?Jak je rnožnéza tohoto stavu věcí spokoj"ovat.. j"a""*

**
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Viz O. Bauer, uveden spis, str.

404.
242.

Viz R. Springer, uveden spis, str.

rltrtltnott a polovičatou národnostní autonomií Rakušanrl? Buď
huď ti, kdož jsou pro p evzetí rakouského progTamu,
trrrspoléhajína ,,odvážn; čin", nebo na něj spoléhají, ale ,,ne-

ttttttlltt:

'uilf;3r:'ilL;ko

a Rakouslro stojí p ed naprosto rrlzn mi aktuňlními ťrkoly a tírn jsou také diktovánv rrizné metody ešení
ttírrorlnostní otázky. Rakousko žije v podmínkách parlamentaristnu, za nynějšíchpornórrl je tarn q voj bez parlamentu nelttrržnli. Av.šak rakousk]í parlamentní život a ralrouské zákonotlárství jsou často riplně ochromovány osťr mi srážkami mezi
ltncionálními stranami. Tím se také wsvětluje chronická polilická krise, kterou Rakousko odedávna trpí. Vzhledem k tomu
jc tam národnostní otázka osou politického života, otázkou exiitence. Není proto divu, že rakouští sociálně demokratičtí polilikové se snažítak neb onak vy ešit p edevším národnostní
konfliktv, vy ešit je ovšem na prldě již existujícíhoparlamenlltrismu, parlamenťním zp sobem. . .
Jinak je tomu v Rusku. V Rusku, za prvé, ,,bohudílry, není
parlament".g Za druhé - a to je hlavní - osou politického života Ruska není národnostní otázka, njĎrž otázka agrární. Proto osudy ruské otázky, a tedy i ,,osvobození" národrl, jsou,spjaty
v Rusku s ešení,magrární otázky, t. j. s odstraněním p ežitk
rnevolnictví, t. j. s demokratisací země. Tím e také vysvětluje,
že v Rusku nárorlnostní otázka není otázkou samostatnou a
rozhodující, nybrž částívšeobecnéa drlležitějšíotázky osvobození země z feudálních pout.

je zprlsobena
píšeSpringer
,,Neplodnost rakouského parlamentu
rozpory,
právě tím, že jakákoliv reforma vyvolává -v nacionálních stranách
které mohou uvolnit jejich soudržnost, Protó se vrldcové stran p ímo vy-

h bají jakékoliv zmínce o nějak ch reformách. Pokrok Ralrouska je

rnožnlíjedině tehdyo budou-li národrlm zajištěny nezadatelné právní posice, které jim ušet í ustavičnéudržovánínacionálních bojtlvek v parla-

mentě

a

tlkol m."*

umožníjim věnovat pozornost hospodá sk m

a

sociálním

Totéžpraví Bauer:

,,Národnostní mir je nezbytnÝ p edevšímpro stát. Stát nesmí strpót,
aby nejpošetilejší jazyková otázka, jak lroliv spor rozčilen ch lidí.na
jaiykové hraniCi, jákákotiv nová škola ochromovaly zákonodárství."**

To všecko je pochopitetné. Ale stďně pochopitelné ie,
*

**

že

Viz R. Springer, uveden ,spis, str.29,
Viz O. Bauer, uveden spis, str, 384.
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v Rus,ku

se národrrostní otázka jeví v naprosto iiném světle.
O osudech pokroku v Rusku nerozhoduje nár,odnostní otázka,
n,brž otázka agrární; národnostní otázka je otázka pod,, ízená.

Tedv rrlzné pojetí otázky, rrlzné perspektivy a metody boie,
rrizné bezpr.ost ední rikolv. Cožpak není- jasné, že za tohoto stavu věcí mohou si brát za yzot Rakousko a zab vat se p eiímáním jeho programlr jedině školometi, ktei,í ,, eší"národnostní
otázku mimo prostor a čas?
opakuji: kon'kretní historické pod,mínky iako věc, od které
se vychází, dialektické poietí otázky iako iedině správné
- to
je klíčk ešenínárodnostní otázky,

1lrxlil'icky politické olázky budou soust er}ěny v celorakouském

1rtl1,1ltttrcntu ( íšské,radě).

|'rtl[o se tato autonomie nazyvá také autonomii kulturní,

k tt

l l

rrlrtč-národnoslní.

llvádíme rovněž text programu, kter p iiala rakouská soriírlrrídernok,racie na brŇnském siezdu roku 1899.*
|)rogram se z,miňuje o tom, že ,,nároclnostní zmatky v Ra,lrtlttskrr ochromují... jak koliv politick pokrok", že ,,konečná
tillrrtva národnostní otázky... je p edevšímkulturní nutností",
žtt ,,tato úrprava je možná jen v opravdu demokratické společttos[i, která je vybudována na základě,všeobecného, rovného a
1l íméhovolebního práva", a pokračuie dále:
,,Zachouóní a tozuoj národního s,uérázu všech národťr v Rakousku jsou

IV. NÁRODNOSTNÍ AUTONOMIE

YYS" 1r*" pojednali o formální stránce rakouského národch základech, které zp sobuií, že ,ruštímarxisté nemohou prostě následovat p íkládu

no_stního programu, o rnetodologick

rakouské sociální demo,kracie a uČinit její program programem
Sv5im.

Promluvíme si nyní o programu samém po stránce věcné.
je tedy nálodnostní program rakousk. ch sociálních
_ Jak

dernokrat ?
Je možno iei vviád it dvěma slovv: národnostni atrtonomie.
To znamená, za prvé, že alttonomie bude dána ni]<oli, ekněme, Cechám nebo Polsku, ob van m hlal,trě Čechv a Poláky,
nÝbrž vťrbec Čechrirn a Polákrim bóz o}rleclu na ís,zeÁi, be, rcLdílu, kter kraj v Rakousku obÝvají.
Proto se tato autonomie naz vá autonomií nátoclnostni, a
nikoli teritoriální.
To znamená, za druhé, že Češi,Poláci, Němci atd., roztrou9"i u rrizn; ch končinách Rakouska, individuálně jako ied.notlivci se organisují v celistr,é národy, a jako takoví budou ve
svazku rakouského státu. Ilakousko bude v tomto p ípadě p edstavovat nikoli svaz autonomních zemí, n brž svaz autonomní,ch národrl, které se konstituovaly bez z etele na rizemí.
To z,namená, za ťetí,že ce]onárod!í orgány, které mají b; t
vytvo; eny za tim ričelem pro poláky, Čechv atd,, nebudou spravovat,,politické" zá|ežitosti, n;ibrž len záležito,sti,,kulturní'o.
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lr

rrrožrré jen

na základě rovnoprávnosti a po odstranění veškeréholitisku.

I)roto musí b ,t p edevšínrodnrítnut jak koli byrokraticko-státní centralismus, stejně jako feudální privileje jednotliv ch zemí.
Za těchto p edpokladri, ale také jedině za těchto p edpoklad , bude
lrrožné zavést v Rakousltu na místě národnostníclr nesvár národnostní
po
a to na základě uznání iěchto vridčíchzásad:
- 1.ádek,
Rakousko budiž p etvoi,eno v dcmokratick národnostní spolkov;
stát.

2. Níístohistorick ch korunních zemí brrďtež utvoi,eny národnostně
rozhraničenésamosprávné korporace, jejichž zákonodárství a správu obstarávají národnostní komory, zvolené na základě všeobecného, ro"vného
ap
-3.íméhohlasovacího práva.
Všechnra'sanrospr,ávná rizemí jedné a téžerrárodrrosti neclrť tvo í dolrronrady národnostně iednotn svaz, kter spravuje své národrlostrri záležitosti riplně autonornně.
4, Pr-áva rrárodnostních menšin buďtež chráněna zvláštnímzákonem,
kter vydá íšskparlament"'

Program končív zvou k solidaritě všech národri Rakouska.**
Není tak těžképost ehnout, že v tornto programu zbyly jisté
stopv ,,teritonialismu", ale celkem vzato je tento prograrn formulácí národnostní autono,mie. Springer, první propagátor národnostní autono,mie, jei nadarrno tak nadšeně nevítá.**'l Bauer
rovněž ouhlasí s tí,mto programem anaz vá iej,,tlreoretick m
T"ětšíjasnost
vítězstvím"***:il národnostní autonomie; jen pro
* pro tento plogranr hlasovali také zástupci jihos;lovanské sociálnědemokratické strany. Viz ,,Protokol společného sjezdu sociální demokracie
v Rakousku, konaného v Brně ve dnech 24. až 29, záíi 1899", Vídeň 1899,
str. XIV a 104.
** Viz
,,Protokol společnéhosjezdu strany v Blrrě", 1899.
**:* Viz R. Sprirrger, uveden spis, str. 246-247,
*'r** \riz O. Bauer, uvederr; spis, str. 527.
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T,,

navrhuje dát 4. bodu p esnějšíforniulaci, v které by se mluvilo o nutnosti ,,konstituování národních menšin v každémsamosprávném zemí ve ve ejnoprávné kcrporac " k spravování
školsk ch a jin ch kulturních páležitostí.*
Takov je národnostní program rakouské sociální demokracie.
Prozkournáme jeho vědecké zálrladv.
Podíváme se, jak rakouská sociální demokracie zdrlvodňuje
nárorlnostní autonomii, kterou hlásá.
Všimněme si theoretikrl této autonomie, Springera a Bauera.
Základem tohoto pojetí národnostní autonomie je these, že národ p edstavuje svazek osob bez z etele na určitézemí:
,,Národnost nemá-podle Springera-žádn podstatn vztah k Lzemí";

je to ,rautonomní svazek osob".*8

Bauer rovněž mluví o národu jako o ,,pospolitosti osob", které
není zajištěno ,,vl lučnépanství v určitémlizemí",x**

Avšak lidé, tvo ícínárod, nežijívždv v kompaktní mase;
často se rozptvluií ve skupiny a v této podobě pronikají do cizích národních organismrl. Kapitalismus je whání do rťrzn ch
ítzemía měst 22 1,1 dělkem. Ale tyto skupiny, které se ocítají
v cizích národních rizemích a tam tvo í menšiny, jsou vystaveny p íko í od místníchnárodnostních většin, a to v podobě
cmezování jazyka, školstvíatd. Z toho vyvěrají národnostní
konflikty. Z toho vvpl vá ,,nevhodnost" teritoriální autonomie.
Jedin m v chodiskem z této situace je - podle mínění Springerova a Bauerova - budou-li menšiny určiténárodnosti, roztroušené v rrlzn ch místech státu, zorganisovány v jeden společn; národní svaz, zahrnuiící r,šechny t ídy, Jerr takovl svaz
mťržepodle jejich míněníobhájit kulturni zájmv národnost-

ních menšin, jen takov svaz mrlže zamezit národnostní nesváry.

,,Z toho vypl vá nutno t - praví Springer - konstitrrovat nálody,1ysedásnadnovydat, jde
ravit je práv a odpovědnostin+*'**...,,Ano,zákon

,ičinkule-li oplavdu jrrko zákon" .. . ,,ChceJi někdo vytvo it
tu všair o to,'národy,it národy amy."Ť . . .

zákon pro
*

**
***
{t*t**

musi nejd íve vytvo

Viz O. Bauer, uveden spis, str. 533.
Viz R, Springer, uveden spis, str. 15.
Viz O. Bauer, uveden spis, str.274.
Viz R. Springer, uvedenl spis, str. 61.

t Viz tamtéž, str.
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72.

,,Bez

kttttrliluování národ není _možné.. . vytvoi,it národnostrrí právo a odIrárodnostní zmatky."*

rl rrtrrll

V tómže smyslu se vyjad uje i Bauer, když vytyčuje jako,,polttduvck dělnické t ídv" ,,konstituování národnostních menšin
vtl vc ejnoprávní korporace na základě personální zásady".*.r'
Avšak jak mají b t organisovány trárody? Jak má b t stanovt:rra p íslušrrostjednotlivce k tomu neb onomu národu?
je stanovena matrilrami.
prar,í Splinger
,,P,isl,ušnost k národu
- v kraji, je povinen
- učirrit
Knžd , kdo je trvale usazen
prohlášenl o své
1l ÍsluŠnostik

některé národno ti."{!**
praví Bauer
p
že obyvatelstvo je
,,Personální zásada
- edpokládá,
rozděl,ováno podle národností..
. Na základě
svobodného prohlášení plnolct ch státních občanrl budou zakládárry národnostní katastry."****

Dále,
praví Bauer
,,Všichni Němci v rrárodnostně jednotn ch krajích
dále všichni Němci v dvojjazyčn ch krajích, zapsaní-do národnostního
katastru, tvo í německ národ a vol| ndrodní radu"'f

Totéžplatí o Češích,Polácích a

jin

ch.

parlamenpodle Springera
,,Národní rada. Tato rada je
- kutrturním
prost edky; jí
tem národa, jí p íslušístanovit- hlavní zásady a povolovat
tudížp íslušíveškerá péčeo národní školství, o národní literaturu, o uměrrí

a vědu, o zíjzován| akademií, museí, galerií, divadel" atd.tf

Taková je orgarrisace národa a jeho ust ední instituce.

Rakouská ociá]ní demokracie, zakládajíc takové instituce,
zahrnující všechnv t ídy, usiluje podle Bauerova mínění o to,
aby ,,učinila národní ,kulturu . .. statkem celého národa a tím
semkla ušeckg p íslušníltgnátoda u národní kulturní pospoliíost"ttt (podtrženo rrámi).
Bylo by možno si myslet, že to všecko platí jen pro Rakousko, Bauer je však jiného mínění. Kate8oricky tvrdí, že národnostní autonomii je nutno zavést i v jin ch státech, které jsou
jako Rakousko ob vány několika národy.
míníBauer
klade dělnická t ída všech
,, . .. V národnostním státě
*

Viz

tft

R.

-

pringer, uvedenl spis, str. 7E.
O. Bauer, uveden spis, str. 530.
R. Springer, uveden , spis, str. 192.
O. Bauer, uveden spis, str. 354.
tamtéž, str. 360.
R. Springer, uveden , spis, str. 200.
Viz O. Bauer, uveden spis, str. 531.

Viz
4'! 4i Viz
***'( Viz
f Viz
tf Viz
**

-
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nayrhuje dát 4. bodu p esnějšíforniulaci, v které by se mluvilo o nutnosti ,,konstituování národních menšin v každémsamosprávném zemí ve ve ejnoprávné kcrporac " k spravování
školsk ch a jin ch kulturních záležitostí.*
Takov; je národnostní program rakouské sociálni demokracie.
Prozkournáme jeho vědecké zálrladv.
Podíváme se, jak rakouská sociální demokracie zdrivodňuje
národnostní autcrnomii, kterou hlásá.
Všimněme si theoretikrl této autonomie, Springera a Bauera.
Základem tohoto pojetí národnostní autonomie je these, že národ p edstavuje svazek osob bez z etele na určitézemí:
,,Národnost nemá-podle Springera-žádn podstatn vztah k Lzemí";

je to ,rautonomní svazek osob",*t

Bauer rovněž mluví o národu jako o ,,pospolitosti osob", které
není zajištěno ,,v lučnépanství v určitémlízemí".***

Avšak lidé, tvo ícínárod, nežijívždv v kompaktní mase;
často se rozptyluií ve skupiny a v této podobě pronikají do cizích národních organismrl. Kapitalismus je vyhání do rťrzn ch
rizemí a měst 22 1,1 dělkem. Ale tyto skupiny, které se ocítají
v cizích národních rizemích a tam tvo í menšiny, jsou vystaveny pŤíko í od místníchnárodnostních většin, a to v podobě
omezování jazyka, školstvíatd. Z toho vyvěrají národnostní
konfliktv. Z toho vvpl vá ,,nevhodnost" teritoňální autonomie.
Jedin m q chodiskem z této situace je - podle mínění Springerova a Bauerova - budou-Ii menšiny určiténárodnosti, roztroušené v rrlzn ch místech státu, zorganisovány v jeden společn; národní svaz, zahrnuiící všechny t ídy, Jerr takoq svaz
mťržepodle jejich míněníobhájit kulturni zájmv národnost-

ních menšin, jen takov svaz mrlže zamezit národnostní nesváry.

,,Z toha vypl vá nutnost - praví Springer - konstitrrovat národy,1ysedásnadnovydat, jd.e
ravit je práv a odpovědnostín**'**...,,Ano,zákon
,ičinkuJe-li oplavdu jrrko zákon" .. , ,,ChceJi někdo vytvo it
tu všair o to,'národy,it národy amy."Ť . . .

zákon pro
*

**
***
**t}*

musi nejdŤíve vytvo

Viz O. Bauer, uveden spis, str. 533.
Viz R. pringer, uveden spis, str. 15.
Viz O, Bauer, uveden spis, str.274.
Viz R. Springer, uveden , spis, str. 61.

t Viz tamtéž, str.
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,,Bez

hrlrrlliluování národ není _možné.. . vytvoi,it národnostní právo a odrl t'llrr ll rrÁrodnostní zmatky."*

V tómže smyslu se vyjad uje i Bauer, když vytyčuje jako,,požtttllvek dělnické t ídv" ,,konstituování národnostních menšin
vtl vc ejnoprávní korporace na základě personální zásady(i.*o*
Avšak jak mají b t organisovány národy? Jak má b t stanovtlrra p íslušrrostjednotlivce k tomu neb onomu národu?
je stanovena matrikami.
prar,í
,,P,íslušnostk národu
- v kraji,Splinger
- učinit
je povinen
Knžd,, kdo je trvale usazen
prohlášení o své

ísluŠnostik některé národrro ti."***
praví Bauer
p edpokládá, že obyvatelstvo je
,,Personální zásada
rozdělováno podle národ,ností..
. Na základě
svobodného prohlášení plnolct ch státnich občanrl budou zakládárry národnostní katastry."***{'
1l

Dále.
praví Bauer
,,Všichni Němci v rrárodnostně jednotn ch krajích
dÁle všichni Němci v dvojjazyčn ch krajích, zapsaní-do národnostního
katastru, tvo í německ národ a vol| národní radu."f

Totéžplatí o Češích,Polácích a

jin

ch.

podle Springera
parlamen,,Ndroďní. rada. Tato rada je
- kutrturním
prost edky; jí
tem národa, jí p íslušístanovit- hlavní zásady a povolovat
iudížp íslušíveškerá péčeo národní školstvl, o národní literaturu, o uměmí

a vědu, o ztizování akademií, musei, galerií, divadel" atd.tf

Taková je organisace národa a jeho ust ední instituce.
Rakouská sociální demokracie, zakládajíc takové instituce,
zahrnující všechnv t ídy, usiluje podle Bauerova mínění o to,
aby ,,učinila národní kulturu . .. statkem celého národa a tím
semkla ušeckg p íslušníltgnátoda u národní kultutní pospoli-

íost"ttt (podtrženo rrámi).

Bylo by možno si myslet, že to všecko platí jen pro Rakousko, Bauer je však jiného mínění. kategoricky tvrdí, že národnostní autonomii je nutrro zavést i v jin ch státech, které jsou
jako Rakousko ob vány několika národy.
míníBauer
klade dělnická t ída všech
,, . .. V národrrostním státě
*

*s

Viz

Viz
{'{'d' Viz
*{t** Viz
f Viz
tf Viz

tft

R.

-

-

pringer, uvedenl spis, str. 7E.

O. Bauer, uveden spis, str. 530.
R, Springer, uveden , spis, str. 192.
O. Bauer, uveden; spis, str. 354.
tamtéž, str. 360.
R, Springer, uveden , spis, str. 200.
Viz O. Bauer, uveden spis, str. 53l.
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národrl proti nacionální moce,nské politice nrajetnlfch t íd požadavelt národnostní autonomie."*

Potom, nenápadně podstrčiv místo .sebeurčerrí národri národnostní atltonomii, pokračuje:
_ ,,Tak se národnostní autonomie, sebeurčení národ , nezbytně stává
programem clělnické t,idy všech nár,odrl v nár.Ódnostním

t.J.":.lll
státě."*t

Ale_Rauer ide ještě dále. Pevn,ě véŤí,že,,národní svazy'., za_
hrnujícírršechnyt ídy, ,,konstituované'' iím a Springe.e-, b'rdou' jak msi p_rototypem budoucí sociálisticlré špolětnosti. vi

loliž, že,,soeialistick;íspolečensk}' ád... rozčleni lidstvo v národnostně rozhraničenéspolečnosii'',*** 2* za socialismu dojde
k,,rozčlenění ]idstva v autontrmní národnostní společnosti'',*Í**
že tedy ,,,so_cialistická společnost bude n".porně sk tat pestr
obraz národnostních svazkri osob a teritoriálních kórporací'',f
že tudíž,,socialistická zásada národnosti je vvššísynthesou národnostní zásady a národnostní autonomiÓ.''ti
To, myslím, stačí.. .
Tak je zdrivodněna národnostní autonomie v dílech Bauerov;ích a Springerov ch.
P edevšímbije do očí,jak naprosto nepochopitelně a zcela ne-

oprávněně je rnísto sebeurčenínárodri póclstrkbvána národnostsebeurčení,
119!o ie pochop,il, ale z iakéhosi drivodu jó rimyitně zužuje. Je
totiž nesporné, že:
a) národnostní autonomie p edpokládá celistvost národnostního státu, kdežto sebeurčeníse vymyká z rámce této celistvosti; b) sebeurčenískl tá národu všeciia práva" kdežto národ.
nostní autonomie jen práva ,,kultlrrní''. To- za prvé.
Za druhé, v budoucnosti je zcela možná taková kornbinace

ní autonomie. Buď, anebo: buď Bauei Ilepochopil

vnit ních a vnějšíchokolnoŠtí,za které se ta neb ona národ-

nost _rozhodne vystoupit z nároclnostního Štátu,t ebas z Rak1
.ko
- vždyťp ece rusínštísociální demokraté prohlásili na
brněnském sjezdu, že jsou odhodláni sjednotit ,,obě'části" svého
*

Viz O. Bauer, trvedetr spis, str.

''* Viz tamtéž,str.
q'**
Viz tamléž,str.
r'*r'* Viz tatnLéž,str.
f Viz tamtéž, str.
tt Viz tanltéž,str,
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3lg.

533.
533.
521,
520.

323.

ltítt,rlrllt vjedno.*

Co si pak máme počíts národnostní auto,

pro dďlnickott t ídtt ušech nórodti"?
to ,, šení'o otázkv, které mechanickv vtěsnává nártlrly clo Prokrustova lože státní celistvosti?
l)ále. Národnostní autonomie odporuje veškerémuprriběhu
vÝvoje národ . Razí se heslo organisovat národy, Je však mož,,ii tvio národÝ uměle stmelit, jestliže život, hospodá sk vl voj
rltltrhrrje od nich celé skupiny a rozptvluie je na rrizná zemí]
,Itl nesporné, že v prvních stadiích kapitalismu se národy sjedlrocují. Je však nesporné i to, že ve vyššíchstadiích lrapitalis,mu
počíňá proces rozptylování národri, pToces, kdv 19 od národrl
óatr,havá celá ada skupin, které odcházejí za v dělkem a potom i natrvalo p esídlujído jin;ích krajri; p itom ti, kdož
p esídlili, p ,icházejí o své staré styky, navazují nové na novÝch
inísteclr, osvoirrjí si od pokolení k pokolení nové mravv a zálibv a snad i novou Ťeč. . .
Vzniká otázka: je možnésloučit takové navzájem odloučené
skupiny v jednotn národní svaz? Kde jsou kouzelná pouta,
ktel mi by bylo možno sloučit neslučitelné?Je možné,,semknouf v jedón národ" na p íklad baltické a zakavkazské Němce?
Je-li to však všecko nemyslitelné a nemožné, čímse potom liší
národnostní autonomie od utopie star ch nacionalistri, kte í se
srražili otočit kolo dějin zpět?
Soudržnost a jednota národa se však ,nerozpadá jen stěhováním. Rozpadá se ješ!ě zevnit , zost ováním t ídníhoboje. V prvních staáiích kapitalismu je ještě nrožno mluvit o ,,kulturní
pospolitosti" proletariátu a buržoasie. Avšak s v; vojern velkoprrimyslu a Žost ením t ídníhoboje se ,,pospolitost" p9čin|.
iozpaáávat. Není možnéváž,ně mluvit o ,,kulturní pospolitosti"
národa, jestliže si zaměstnavatelé a děIníci jednoho a téhožnároda p óstávají rozumět. O jakou ,,pospolitost osudu" mriže
zde jíi, jestližéburžoasie toužípo válce a proletariát vypovídá
,,válku válce"? Je rnožnéz takovÝch proti,ltladnl ch prvkri zorganisovat jednot,n národrrrí svaz, zahrnu.iící všechny í ídy? J_e
rnožnépo tom r,šem mluvit o ,,semknutí všech p íslušníkrinároda v ňárodní kulturní pospolitost"?x* Nevypl vá snad z toho,
že nároclnostní autonomie odporuje vešlrerému pr běhu tŤídního boje?
ttrttttií, neibgtrtou
,Ilrt<é je

*
'|'*

Viz ,,Protokol společnéhosjezdu strany v Brně",
Viz O. Bauer, uveden spis, str. 533.

1899,
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P ipusťme však na chvíli, že heslo ,,organisuj národ" je
možno uskutďnit. Lze je ještě pochopit u 'buržoasních naciorralistickych parlamentníkr.l, kte í se snaží,,zorganisovat" národ, aby obdrželi větši počet hlas . Od kdv se však sociální demokraté zab vají,,organisováním" národa,,,konstituováním"
národtl, ,,vvtvá ením" národri?
Jací jsou to sociální demokraté, ktďí v době nesmírného zost ení t ídníhoboje organisují národní svazy, zahrnujícívšechny t ídy? Dosud rněla rakouská
každá jiná - so- tak jakoproletariát.
ciální demokracie jeden írkol: organisovat
Tento
rikol však z ejmě ,,zastaral". Nyní Springer a Bauer vytyčují
,,nov;Í", lákavější tikol :,,vytvo,it",,,zo,rganisovat" národ.
Ostatně logika zavazuje: Kdo sclrválil národnostní autononrii, musí schválit i tento ,,noyli" rikol; avšak schválit tento
kol znamená opustit t ídnístanovisko, vstoupit na cestu nacionalismu.
Národnostní autonornie Springerova a Bauerova je rafinovaná forma nacionalismu.
Anení napro to náhodou,ženárodnostníprogram rakousk ch
sociálních demokratrl jim ukládá, aby pečovali o ,,zachoudní a
tozuoj národních osobitostí všech národrl". P edstavte si jen:
,,žachovat" takclvé ,,národ,ní osobitosti" zakavkazskl ch Tatarri
jako sebebičování o svátku ,,Šachsej-Vachsej"! ,,RÓzvíjet" takové ,,národní osobitosti" Gruzíncrl jako ,,krevní mstu"l . . .
Takové ustanovení pat í do vysloveně buržoasně,nacionalistického programu, a jestliže se octlo v programu rakousk; ch
sociálních demokratrl, tedy jen proto, že národnostní autonomie se s takoq mi ustanoveními srovnává, že jim neodporuje.
Národnostní autonornie, jež je nevhodná pro dnešníspolečnost, je ještě nevhodnější pro budoucí společnost socialistickou.
Vešker} vyvoj moderního lidstva vyvrqcí Bauerovo proroctví
o ,,rozčleněnílidstva na národnostně rozhraničenéspolečnosti".* P ehrady mezi národy se nezpevňují, n brž hroutí a
padají.
Marx již v čty icát ch letoch pravil, že ,,p ehrady mezi národy a protivy mezi nimi stále více mizí . . .", že ,,za vlády proletariátu budou mizet ještě více".10 Dalšív voj lidstva s gigantick m rristem kapitalistické v roby, s promícháváním národ*
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Yiz O, Bauer, uveden spis, str.

533.

ltrlrlí .n sesktlpováním lidí na stále rozsáhlejšich
rizemích, polvrzltjc plně Marxovu myšlenku.
Ilrruerova snaha,_aby vylíčilsocialistickou společnost
iako
,,Jlcslr obraz národnostníóh svazk osob a t"rii;iáili"h i;rporltcí", je nesmělÝm pokusem nahradit Mn.*;il-k;;;ó;ir"cialismu zreformovanou koncepcí Bakuninovou.bljt;;;.i"
lismu ukazují, že všecky takov'E por.".y chovají v sobě prvky
nevyhnutelného bankroiu.
A to už vribec nemluvíme o,,socialistické zásadě národnosti''
vy_

chvalované Bauerem, která podle našeho mínění,ilni;i;
;"cialistickou zásarlu t íclního boje buižoasní zásadou

,,ÁEráanosti". Jestliže národnostní auionomie vvchází z takové
oozásady, je nutno p iznat, z" *,rz.'Jc]"i"te-"'i;""ti
:nynT
jen uškodit.
Pravda, tento nacionalismus není tak prrihledn; neboť je
obratně zast en socialistick.ími frázemi, je však tím ,
šlrodlivěiší
pro proletariát. s nepokryt m nacionalismem je
mtlžn;;
vypo ádat: není tak.těžké jei rozpoznat, Mnoirur" t8zsiJu"rán
rojovat proti nacionalisntu ,á.ir"rré*o uu
svém zahalení ne-

-

rozeznatelnému. Ten to nacionalismus, "chráněn}' il;)r
;; ;;cialismu, je méně zraniteln a je životasctropňC;Si. Í"_ii;;r-

šíen mezi dělnictvem, otravuie"atmcsféru, Srri Siioarine-*uined v,ěry a vzdjemné isorucL áeinl"t*'.ň""i'.t

lenky_ vzájemné

národností.

Tím se všalr nevyčerpává veškerá škodlivost rrárodnostní

autonomie. Tató autonomie pŤipravuie prldu ,"i."
ň*'""a
jemnou isolaci náro,dti, n ,brž' i
triiteiri ieanoinarrJ Jor"i.ólrého. hnutí. Myšlenka národnosiní autonomie
logické p edpoklady pro rozštěpení iednotné a8tnicte
"vt"eri-p.ň";iran;
na jednotlivé strany, v_vbudované poát.,*e.oá""riiV)ireii,;

.

jso_u t íštěnyodňory u
,iplilo"al;;ě;;ilfil"i"
:!.,1"9u
Jeonotne tridní hnutí t íšt,ěno"u.ia-ua
na jednotlivé národní praménki,.
fiakousko, kolébka ,,národnostní autonomie.., sk t'á
nejsmuinějšíp íklady tohoto í;""u. r<á .il"J"átra rakouská
sociálnědemokratická strana só začala štopit na
ieonniuuo str*""irz
roku l897 {na wimbers.Jkém .jerciuj.r;-pil#;;ké;il"á;

kterÝ se vyslovil pro ňarodnostní autono-ii, tiiSiěni

],r"9nn),,
pokračovalo. konečně došlo k tomu, že teď
u{llc
místo jednotné
mtlzinárodní strany existuje Sest naroJnáshích .t.urr,
-*ri ni-

miž česká sociáhě demokratická .i.r"u'"u"t".

sptllcčrréhos německou
E

Mltxlrmus

*ri

",irá oi.
3B

e stranarni jsou však spjaty oťlbory. V Rakousku p ipadá
hlavní práce jak ve stranách, tak i v odborech t mž sociálně
demokratick m dělník m. Proto bylo možno se obávat, že separatismus ve straně povede li separatismu v odborech, že se
odbory rov,něž rozštěpí. A lr tornu také došlo: odbory se rovněž
rozdělily podle národností, Nyní se často stává, že češtídělníci
rozbíjejístávku německ ch dělník nebo vystupují p i obecních
volbách ruku v rtlce s česk;ímirněšťáky proti německ m rtěl-

ník m.
Z íoho je

patrno, že národnostní autonomie ne ešínárodnostní otázku. Nejen to: zaost uje a zaplétá ji, a tím vytvá í
p íznivou pridu pro rozbití jednoty dělnického hnutí, pro vzájemnou isolaci dělníkri podle národností, pro vystuprlování
vzájemn ch t enic mezi nimi.
Takové jsou plody národnostní autonornie,

V, BUND, JEHO NACIONALISMUS A SEPARATISMUS

ntl z eteli ruské Židv. Nyní tuto myšlenku opakuje Bauer
re i, eltltem k rakouskÝm Židrim, avšak s tím rozdílem, žepo,
;rlró lrlkoli jsoucnost, n brž budoucnost židovskéhonároda.
Ncllrrlžnost, aby se Židé udrželi jalio národ, vvsvětluje Blue1
llllt, žc ,,Židé nemají uzav ené osazené zemí".* Toto vysvětlení,
llll1,1l,

v zírtrlrrdčsprávné, nevystihuje však pravdu celou, Jde p edevšltn o ,ttl, že Židé,nemají širokorr stabilní vrstvu, spjatou s pťrrtrltt, lrlcrá by sama sebou stmelovala nárotl neien jako jeho,pg_lc , n; lrrž i'jako ,,národní" trh. Z 5-6 milionri rusr 9!r li.alt
Zbyl ch
Jrrru jerr S-47o spjata tak neb onak se zemědělstvím.
podnich
prrimvslrr,
v
městsk;
je
v
obchodu,
zaměstnánb
\lll%,t,kllr ri vrlbec žije ve městech; p itorn jsou roztroušeni po celém
llusku a ani v jedné gubernii netvo í většinu.
Židé, vklínění do iinonárodních oblastí iako národnoslní
lltenšiny, konají tudížslužby hlavně ,,cizímo'národrl,m i jako
jako p íslušnícisvobodn; ch ptl_1rrrlrnyslníci a obchodníci, i
v<lláni, p izprlso,bujíce se arciť ,,cizímnárodrimo' jazykověa pod,
'l'o všecko v souvislosti s rostoucím promícháváním národností,
které je
vlastní vyspěl m formám kapitalismu, vede.k asimilaci
-Oastraněni
Židrt.
,,hranice pobytu" rnrlže tuto asimilaci jen
rrrychlit.

Řekh

kter lpokládáirrárodnostní autonomii za nezbytnou pro Čechy, Poláky atd., vyslovuje se p esto
proti této autonomii pro Židv. Na otázku, zda ,,má dělnická
t ída žádat autonomii pro židovsk národ", Bauer odpovídá,
jsrne už,|žeBauer,

že,,národrrostní autonomie požadavkem židovského d,ělnictva
bl t nem že".* To je podle Bauerova míněnízdrivodněno tírn,
ž'e ,,kapitalistická společnost jim (Židrlm * /. Sr.) nedovoluje,
abv se v bec udrželi jako národ".**
Zkrátka: židovsk národ p estává existovat - není tedy pro
koho žádat národnostní autonomii. Židé se asimilují.
Tento názor o osudu Židri jatroZto národa není nov . Vvslovil jej Marx již ve čtv icátych letech,l2E{'* maje na z eteli hlavně německé Židy. Kautsk; opakoval tuto myšlenku r. 1903,****
* Viz O. Bauer, uvedenlf spis, str. 379.
*t Viz tamtéž,str. 373,

*x* Viz K. I!íarx:
,,K židovskéotázce", Marxovy a Engelsovy spisy,
oddíl, sv. tr, str.576 a násl.
**'}* Viz K. Kautsky:
,,Kišiněvsk masakr a židovská otázka", r,Die Neue
Zeit", 1903, ročníkXXI, 2, díl, str, 303 a násl.
1,
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Vzhledem k tomu nab vá otázka národnostní autonomie pro

rtrské Židy poněkud zvláštního rázu: je požadována autonomie
plo národ, o kterém se tvrdí, že nemá budoucnost, a jehož exislenci je nutno teprve dokázatl

P esto zaujal Bund toto prazvláštní a kolísavéstanovisko,
když p ijal ná svém VL sjezdu (1905)18 ,,národnostní program",
rltliaňujícípožadavek národnostní autontlmie.
I( tomuto kroku p imělv Bund dvě okolnosti.

První okolností je existence Bundu jako organisace židovsk ch sociálně demokratick ch dělníkrl, a to v; htadn_ě d{l$;
krt Zidovsk ch. Již p ed rokem 1897 si sociálně demokratické
rkupiny, kieré pracovaly mezi židovsk mi dělníkv, klqdlv _za
t:lt vytvo ení ,,speciální židovské dělnické organisace".** l*o
ttt9i tuto organisaci také utvo ily a sjednotilv se v Bund. To
llvlo ještě v óobě, kdy sociální demokracie Ruska jako celek
rňttictty neexistovala. Od té dobv Bund ustavičně rostl a mo_
lrrrtněl á stále více vynikal na pozadí všednich dnrl sociální de* Viz O. Bauer, uveden spis, str. 373.
t* Viz ,rFormy národního hnutí atd." za redakceKasteljankého,str,772,
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e stranami jsou však spjaty oclbory. V Rakousku p ipadá
hlavní práce jak ve stranách, tak i v odborech t mž sociálně
demokratick m dělník m. Proto bylo možno se obávat, že separatismus ve straně povede li separatismu v odborech, že se
odbory rov,něž rozštěpí. A lr tornu také došlo: odbory se rovněž
rozdělilv podle národností, Nyní se často stává, že češtídělníci
rozbíjejístávku německ ch dělník nebo vystupují p i obecních
volbách ruku v rtlce s česk;ímirněšťáky proti německ m rtěl-

ník m.
Z íoho je

patrno, že národnostní autonomie ne ešínárodnostní otázku. Nejen to: zaost uje a zaplétá ji, a tím vytvá í
p íznivou pridu pro rozbití jednoty dělnického hnutí, pro vzájemnou isolaci dělníkri podle národností, pro vystuprlování
vzájemn ch t enic mezi nimi.
Takové jsou plody národnostní autonornie,
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nll z eteli ruské Židv._Nyní tuto myšlenku opakuie Bauer
k rakouskÝm Židrim, avšak s tím rozdílem, že po"l"t"*
jsoucnost,
n brž budoucno t židovskéhonároda.
lrikoli
;rlrň
Ntlttrtlžnost, aby se Židé udrželi jalio národ, vvsvětluje Blue1
llltt, žc ,,Židé nemají uzav ené osazené zemí".* Toto vysvětlení,
v zírttlrrdčsprávné, nevystihuje však pravdu celou, Jde p edevšltn o ttl, že Židé,nemají širokou stabilní vrstvu, spjatou s p rttltt, trterá by sama sebou strnelovala národ neien jako jeho,p3_llll1,1tl

,"
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brž i'jako ,,národní" trt.., Z 5-6 milionri rusr $r li_alt
Zbyl ch
podnich
prrlmvsltr,
v
městsk;
je
v
obchodu,
zaměstnáno
\Xl%,
t,k:lr i vrlbec žije ve městech; p itorn jsou roztroušeni po celém
llusku a ani v jedné gubernii netvo í většinu.
Židé, vklínění do iinonárodních oblastí iako národnoslní
tltcnšiny, konají tudížslužby hlavně ,,cizimoo národrlm i jako
ptl1rrtlrnyslníci a obchodníci, i jako p íslušnícisvobodn; ch
jazykově
pod.
a
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národ
vrlláni, p izprlso,bujíce se arciť ,,cizím
'l'o všecko v souvislosti s rostoucím promícháváním národností,
které je
vlastní vyspěl m formám kapitalismu, vede,k asimilaci
-Oastraněni
Židrt.
,,hranice pobytu" m že tuto asimilaci jen
ttr
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Jsrlu jerr S-+7o spjata tak neb onak se zemědělstvím.

rrrychlit.

Řekh jsrne už,|žoBauer, kter 'pokládáirrárodnostní autonomii za nezbytnou pro Čechy, Poláky atd., vyslovuje se p esto
proti této autonomii pro Židv. Na otázku, zda ,,má dělnická
t ída žádat autonomii pro židovsk národ", Bauer odpovídá,
že,,národrrostní autonomie požadavkem židovského d,ělnictva
b;ít nemrlže".* To je podle Bauerova míněnízdrlvodněno tírn,
ž'e ,,kapitalistická společnost jim (Žid m - /.,Sr.) nedovoluje,
abv se v bec udrželi jako národ".**
Zkrátka: židovsk národ p estává existovat - není tedy pro
koho žádat národnostní autonomii. Židé se asimilují.
Tento názor o osudu Židri jatroZto národa není nov . Vvslovil jej Marx již ve čtv icátych letech,l2E{"' maje na z eteli hlavně německé Židy. Kautsk; opakoval tuto myšlenku r. 1903,****
*

Viz

O. Bauer, uvedenlÝ spis, str. 379.

*t Viz tamtéž,str. 373,

*** Viz K. I!íarx:
,,K židovskéolázce", Marxovy a Engelsovy spisy,
oddíl, sv. tr, str.576 a násl.
**'}* Viz K. Kautsky:
,,Kišiněvsk masakr a židovská otázka"r lDie Neue
Zeit", 1903, ročníkXXI, 2, díl, str, 303 a násl.
1.
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Vzhledem k tomu nab vá otázka národnostní autonomie pro

rtrské Židy poněkud zvláštního rázu: je požadována autonomie
pro národ, o kterém se tvrdí, že nemá budoucnost, a jehož exislenci je nutno teprve dokázatl

P esto zaujal Bund toto prazvláštní a kolísavéstanovisko,
když p ijal ná svém VL sjezdu (1905)18 ,,národnostní program",
rltliaňujícípožadavek národnostní autonomie.
I( tomuto kroku p imělv Bund dvě okolnosti.

První okolností je existence Bundu jako organisace židovsk ch sociálně demokratick ch dělníkrl, a to vlíhtadn_ě d{l$;
krl Zidovsk ch. Již p ed rokem 1897 si sociálně demokratické
rkupiny, kieré pracovaly mezi židovsk mi dělníkv, klqd|v _za
t:lt vytvo ení ,,speciální židovské dělnické organisace".** l*o
l89f tuto organisaci také utvo ily a sjednotilv se v Bund. To
lrvlo ještě v Óobě, kdy sociální demokracie Ruska jako celek
firkticly neexistovala. Od té dobv Bund ustavičně rostl a molrrrtněl á stále více vynikal na pozadí všednich dnrl sociální de*

it

Viz O. Bauer, uveden spis, str.

373.

Viz ,rFormy národního hnutí atd." za redakceKasteljankého,str.772,
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mokracie Ruska. . . Tu však nastávají devítistá léta. Začíná
masoué hnutí dělnictva. Roste polská sociální demokracle a
získává židovskédělnictvo pro masor boj. Roste sociální demokracie Ruska a získává ,,bundovské" dělnictvo na svou stranu. Nacionální rámec Bu,ndu, nemající teritoriální základny, se
stává těsn m. Bund má na vybranou:.buď se rozplynout ve
všeobecné mezinárodní vln,ě, anebo ubránit vou samostatnou
existenci jako exteritoriální organisace. Bund volí druhou cestu.
Talr vzniká ,,theorie" Bundu jako ,,jedinélro p edstavitele židovského proletariátu".
Je však nemožnéodrlvodnit tuto prapodivnou ,,theorii" nějak ,,prostě". Je t eba nějakého ,,zásadního" podkladu, ,,záiadníňo" odrlvodnění. A tímto podkladem se ukázala národnostní autonomie. Bund se jí také chopil, p evzav ji od rakouské sociální demokracie. kdvby Ralrušané neměli tento program, byl by jej Bund vymyslil, aby ,,zásadně" odrivodnil svou

-.

samostatnou existenci.

Tak po nesmělém pokusu roku t901 (IV. sjezd) Bund r.oku
1905 {VI. sjezd) definitivně p ijímá ,,národnostní program".
Druhou okolností je zvláštnípostavení Žiat iatro jednotliv; ch národnostních menšin uvnitŤ jinonárodních kompaktních
většin v celistv: ch rizemích.
Pravili jsme již, že toto postavení podlamuje existenci Židrl
jako nároáa. vhání je na cestu asimilace. To však je proces objektiv,ní. Subiektivně, v mentalitě Zid , vzbuzuje tento proces
ieakci a nutí je, aby se dožadovali záruk práv národnostní menšiny, záruk p ed asirrrilací.
Bund, hlásaje životaschopnost židovského,,národa", musil
zaujmout staírovisko ,,záruky". Postaviv se na takové stanovislio, musel p ijmout národnostní autonomii, Neboť, mohl-li
se vrlbec Bund chytit nějaké autonomie, tedv jen autonomie
národnostní, t. j. kulturně-ndrodnostní: o teritoriálně politické
autonornii židrl"nemohlo b t vrlbec ani Ťeči,neboť Židé nemají
určitécelistvé rizemí.
Je pŤ,íznačné,že Bund od prvopočátku zdrlrazňoval, že ná,
rodnostní autonomie.zaručuje práva národnostních menšin, že
zaručuje ,,svobodn rozvoj" národrl. Není náhodou ani to, že
Goldblat. zástupce Bundu na IL sjezdu sociální demokracie
Ruska, fornruloval národnostní autonomii jako ,,instituce, které
jim (národrlm - "/. St.) skútaiízáruku tiplné svobody kultur36

išli do sociáIně demo_
krnlické frakce poslanctl IV. dumy p ívržencibundovsk; ch

trílro rozvoje'o.* Se stejn5im návrhem p

irlcjí . . .
Tak dospěl Bund k prapodivnému tanovisku národnostní
nrrtonomie Židrl.
Rozebrali jsme už národnostní autonomii po stránce všeobectró. Analysa dokázala, že národnostní autonomie vede k nacionnlismu_ V dalším se p esvědčíme,že Bund dospěl k témuž
lronci. Bund všalr pohlížína národnostní autonomii ještě se
zvláštní stránky, se stránky z tuk práv národnostních měnšin.
I)robereme otázku i s této zvláštní stránky. To ie tím d ležitější.poněvadž otázka národnostních menšin - a to nejen židovsk;ích * má pro sociální demokracii vážn ,v;íznam.
Tedv ,,in"síiíuce, které sk tají" národ m ,,zátuku riplné svo-

lndy kulturního rozvoje" (podtrženo, námi * /. Sť-).
Jaké jsou to však ,,instituce, které sk taií záruku" atd.?
Je to p edevším Springerova a Bauerova ,,národní rada", něco na zprlsob sněmu pro kulturní záležitosti,
Mohou však tvto instituce zaručit ,.riplnou svobodu kulturního rozvoje" národa? Mohou nějaké sněmy pro kulturní zá,
ležitosti zajistit národ p ed nacionalistick mi represáliemi?
Bund soudí, že ano.
Ate dějinv svědčío opaku.

V Ruském Polsku svého času existoval sněm, sněm politick

,

a tento sněm se ovšem snažil zaručit svobodu ,,kulturního roz,
voje" Polák , ale to se mu nejenom nepoda ilo, rrybrž naopak
sám podlehl v nerovném boji proti všeobecn m poli,tick m po-

měrrlm v Rusku.

Ve Finsku dávno existuje sněm, kteq se také snažíbránit

í'inskou národnost p ed ,,riklady", ale jak se mu to da í, to kaž-

<l vidí.

Jsou ovšem r zné sněmv a demokraticky ustaven finsk
není tak snad,né zdolat jako aristokratick sněm polsk; .
Avšak rozňtldujici neni p esto sám sněm, nybrž všeobecnépoměrv v Rusku; kdybv bvly nyní v Rusku takové drsné asiatské
společensko-politické poměrv jako v minulosti, v době zrušení
yllského němu, da ilo bv se fi_nskérrru sněmu mnohem hrl e.

.sněm

* Viz protokol II. sjezdu soci6lně demokratické dělnické strany Ruska,
rlr. l76.

B7

Kromě toho politika ,,riklad " proti Finsku sílía nelze íci, že
ji stíhaly porážky . . .
by"1;rpaaa-ii'to
takhle se star mi, historicky vznikl mi inpolitickÝmi
sněmv, tím mén,ě mohou zaručit svostitucemi, s
bodn rozvoj národrl sněmy mladé, instituce mladé, a nadto
ještě tak slabé jako ,,kutrturní" sněmy.
Je z ejmé, že nezáleží na ,,institucích", n brž, na všeobecn; ch poměrech v zemi. Není,li v zemi demokratick ád, neeiirt,.ji ani záruky ,,riplné svobodv kulturního rozvojeo' národri. Lze s jistotou íci, že čímje země demokratičt,ější,tím
méně je ,, klad " proti ,,svobodě národtl", tím více je záruk

p ed ,, klady".
Rusko je země zpola asiiská, a proto politika ,,tikladri" nabÝvá tam často velmi brutálních forem, forem pogrclmrl; není
t'Óba ani íkat, že ,,záruky" jsou v Rusku omezeny na minilnum.

N,ěmecko jé již Evropa s většíči menšípolitickou svobodou;
není rtivu, že politika ,, kladťr" tam nikdv nenab;ivá formy po,

.gromťr.

Ve Francii je ovšem ieště více ,,záruk", ježto Francie je demokratičtějšínež Něrnecko.
Nemluvíme již o Švcarsku, kde v dťrsledku vyspělého. byť
i buržoasního demokratismu žijínárody svobodně, ať už jsou
v menšině nebo ve většině.
Tedy Bund je na scestí, tvrdí-li, že ,,instituce'o samy o sobě
mohou zaručit pln kulturní rozvoj národrl.
Někdo mťrže namítnout, že Bund sám pokládá demclkratisaci
v Rusku za P edběžnou podmínku ,,t,ytvo ení institucí" a zá_
ruk svobodv. To však není pravda, Ze ,,Zprávv o VIIL konfe_
renci Bundu'ol4 ie patrno, že Bund hodlá se domoci utvo ení
,,institucí" na pódkladě n3rnějších poměrrl v Rusku - ,,reforrnováním" židouskéobce.
pravil rra této konferenci jeden z p,edákrt Bundu

se mrlže

kulturně-národnostní autonomie, Kulturně-národstái jádrem'budoucí
,,Obec

nostrií autonomie je forma, kdy národ sám spravuje své_záležitosti,_ je_to
forma ukájení náródních pot eĎ. Forma obce má t ž obsah. Jsou to články

jednoho

etězu, etapy jedné evoluce."*

Vycházejíc z tohoto názoru, konference se usnesla, že je nutno
bojovat ,,zá reformoucíní židovské obce a za její p eměnu zcí*
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Viz ,,Zprávu o VIIL konferenci Bundu", 191l, str.

62,

kottodárnou cestou ve světskou instituci", organisovanou de-

tttrtkraticky* (podtrženo námi - /. Sí.).
.le iasné, že podmínku a záruku vidí Bund nikoli v demoltrlrtisáci Ruska, n brž v budoucí ,,světské instituci" Židrl, utvotltré ,,zreformováním židovslréobce", abych

,,zírkonodárnou",

prost dnictvím dumy.

tak

ekl, cestorr

Ale viděli jsme již, že ,,instituceo' samy o sobě, bez demokrlrticky'ch poměrri v celém státu, ,,zárukami" b; t nemohou.
Nu, a jak to tedv bude za budoucího demokratického ádu?

Nclrude t eba i za demolrratického ádu speciálních ,,kulturllích institucí, které skl tají záruku" atd., jako tomu je na p ílrlad v demokratickém Šv,ícarsku?Jsou tam zvláštníkulturní
inslituce na zprlsob Springerovy ,,nrárodní rady"? Niko/í. Nelrpí tím však kulturní zájmy na p íklad Italrl, kte í tarn tvo í
rrrenšinrr? Zdá se, že ne. A to ie také pochopitelné: demokracie
ve Švcarsku činízbytečn; mi iakékoli zvláštrrí kulturní ,,instituce", kt ré pr: ,,sk tají zárukv" atd.
Tedv bezmocné v p ítomnosti, zbytečnév budoucrrosti - takové jsou instituce kulturně-národnostní autonomie, taková je
národnostní arrtonomie.
Tato autonomie .ie však ještě škodlivější,je-li vnucována
,,národu", jehož existence a budoucnost jsou pochybné. V takov ch p ípadech je nutno, aby p ívržencinároclnostní autonomie chránili a konservovali všecky osobitosti ,,národa", nejen tv, které jsou užitečné,nÝbrž i tv, které jsou škodlivé, jerr
rrby ,,spasili ná,rod" p ed asimilací, ien abv jej ,,uchránili".
Na tuto nebezpečnou cestu se musel Bund neodvratně dostat.
A Bund se na ni skutečně dostal. Máme na z eteli známá
ttsnesení posledních konferencí Rundu o ,,sobotěo', o ,,žargonu"
a pod.

Sociální demokracie se domáhá práva na mate štinu pro
ale Bund se tím nespokojuje - žádá, aby
,.zvlášť d razně" bvla obhajována ,,práva židouskéeči" (podtrženo námi
- J. Sí.),** p i čemžsám Bund p i volbách do IV.
rlumy dár,á ,,p ednost tomu z nich (t. j. tomu z volitelri) , kdo
se zaváže obhajovat práva židovské eči",***
Nikoli ušeabecnéprávo na mate štinu, n ,brž zuldšťníprávo
ušeclt11 národ11,

* Yiz ,,Zprávu o VIII. konferenci Bundu", str,'83-84.
** Viz tamtéž,str. 8ó.
*** Viz
,rZptávll o IX. korrferenci Bundu", 19l2, str. 42.
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židovské eči, žargonul Nechť dělníci jednotliv ch národností
bojují p edeuším za svťrj iazyk: Žiae ia židovsi< , Gruzínci za
gruzínskl atd. Boi za všeobecné právo všech národ je věc
pod adná. Nernusíte ani uznávat právo všech utiskovan óh nánodností na mate štinu; jestliže jste však p iznali právo žargonu, pak vězte: Bund bude hlasovat pro vás, Bund vám
,,dá
p ednost".
Čímse však potom lišíBund od buržoasních nacionalistrl?
Sociální demokracie se domáhá stanovení jednoho obvyklého_dne_ odpočinku v t;idnu, Bund se tím v ak nespokojuje

a žádá, aby ,,zákonodárnou cestou" bylo ,,zajištěno židóvskómu
proletariátu právo světit sobotu a zároveri zrušeno tradičnísvě-

cení i druhého dneo'.*

1

la

Je nutno se domnívat. že Bund učiní,,dalšíkrok'{ a bude se
dožadovat práva na svěcení všech starožidovsk ch svátkrl.
A jestliže se k neštěstí Bundu židovštídětníci zhostili p edsudkri a nechtějí ie světit, bude jim Bund svou agitací zá ,,právo
na_ sobotu" p ipomínat sobotu. pěstovat v nich, abych tak
ekl, ,,duch sobotnío' , , .
Je proto možno plně pochopit ,,plamenné projevy" ečníkrl
na VIII. konferenci Bundu, kte í požadovali otev ení ,,židovsk;ich nemocnic" a p i tom tento požadavek orlrivoc|ňovali tím,
že ,,nemocnému bude lépe mezi svlftni", že ,,židovskému dělníku nebude dob e mezi polsk mi dělníky a bude mu dob e
mezi židovsk)',mi kramá i".**
zachovat vše židovské, konservovat ušcclbu nároclní zvláštnosti Žid , včetně tóch, jež jsou zjevně Skoátive prrlletnriátu,
ochránit Židy p ed všímnežidovskrim a dokonee z, ídit pro ně
zvláštní nemocnice, k takov m požarlavkťrm dospěl Bundl
Soudruh Plechanov měl tisíckrát pravdu. kdvž pravil, že
Rtrnd,,p izpťrsobuje socialismus nacionalismu".rd Ovšem.- Vl.
Kossovskli a jemu,_podobní bundovci mohou spílat Plechanovovi ,.demagogti'g16*{'*
- papír snese všecÍro*aleti, kclož znají
činnost flundu, snirdno pochopí, že se tito udatní lirlé prosĚ
boji íci pravdu o sobě, halíce se v silná slova b ,,demagogii"...
Ale Buncl, setrváva.ie v národnostní otázce na tomto stanovisku, musel samoz ejmě i v organisačníotázce vstoupil na
*

x*
'{*t
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Yiz ,,Zprávu o VIII. konferenci Bundu", str.
Viz tamtéž,str. 68.
Viz ,,Naša Zarja",

1912, ě,

S-l0,

str. l20.

83.

t:cstu isolace židovsk ch dělníkrl, na cestu národních kurií v so<:iální demolrracii. Taková už je logika národnostní autonomiel

A opravdu, od theorie ,,jednotného zastoupení'o p echází
ltund k theorii ,,národnostního rozdělování" dělnictva. Bund
požaduje od sociální demolrracie Ruska, aby ,,provedla ve své
organisační struktu e rozdělení podle národností'o.* Od ,,rozdělení" činíBund ,,další krok" k theorii ,,isolace". Nadarmo se
na VIII. konferenci Bundu neo4ivaly hlasy, že ,,v isolaci tlrví
cxistence národa".*x

Organisační federalismus chová v sobě prvky rozkladu a separatismu. Bund spěje k separatismu.
Ano, Bund vlastn,ě nemá ani kam dále jít. Sama jeho
existence jakožto exteritoriáIní organisace vhání jej na cestu
separatismu. Bund nemá určitécelistvé rizemí, rozvíjíčinnost na ,,cizícbo' tizemích, kdežto. polská, lotyšská a ruská
sociá|ní demokracie, jež se s ním stykaji, jsou internacionální
teritoriální kolektivv. Ale to zprlsobuje, že jakékoliv'rozšíení
těchto kolektivri znamená pro Bund ,,li.imu", omezenípole jeho
činnosti. Brrď, anebo; buď musí b t celá sociální demokracie
Ruska p ebudována na zásadách národnostního federa]i,smu.
a pak Bund bude mít možnost ,,zajistit" si židovsk; proletariát,
nebo zrlstane v platnosti mezinárodní teritoriální zásada těchto
liolektivrl, a pak bude Bund p ebudován na zásadách internacionálnosti, jak je tomu v polské a lotyšskésociální demokracii.
Tím se &tké vysvětluje, že Bund od prvopočátku požaduje
..p etvo ení sociální demolrracie Ruska na federativních zásadách...**+

ustupuie p ed siednocovací vlnou v členstvu, zvolil Bund
roku l906 st erlní cestu a vstoupil do sociální demokra_cie Ruska, Ale jalr tam vstoupil? Zalim co do ní polská a lotvšská sociální demokracie vstoupily proto, aby tam pokojně spoluprac,ovaiy, tsund do ní vstoupil, aby bojoval za í'ederaci, p edák
bundovcťr illedem tehdv také prohlásil:

,,Vstupujeme do ní nikoli pro idylu, ale pro boj. Idvly není, a doufat, že
naslane v blizké budoucnosti, mohou jen plani snílkové.Bund nrusi vstou_
pit do strany ozbrojen až po zuby."*{'**
*

Viz ,,Oznámení o VII. sjezdu Bundu",l? tr.

7.

** V'tz ,,Zpráva o VlIl. konferenci Bundu". str. 72.
*** Viz
,,K otázce národnoslní aulonomie a p etvo enl sociální rlemokracie Ruska na ťederativních zásadách", t9()2, vydáno Buntlerrr.
8Ť*Ť Viz,rNaše Slovo"rlB

Vilno,

1906,

č.3, str.

24.

nl

Bylo by mylné spat ovat v tom zlou vrlli Medemovu. Nejde
o zlrru vrili, nÝbrž o zvláštní stanovisko Bundu, podle kterého
Bund musí bojovat proti sociální demokracii Ruska, wbudované na zásadách internacionálnosti. Bund ovšem, bojuie proti
ní, proh ešoval se proti záimrim jednoty. Nakonec dospívaií
věci tak drleko, že se Bund formálně tozchází se sociální demokracií Ruska, p estupuje organisačníŤád a p i volbách do
IV. dumv se sdružuie s polsk; mi nacionalisty proti polsk m
sociálním demokratťtm.19
Bund z ejmě shledal, že rozchod nejlépe zajišťujejeho samostatnou činnost.
Tak ,,zásada" organisačrrího ,,rozdělování" vedla až k separatismu, k riplnému rozchodu.
Bund v polemice o federalismu proti staré ,,Jisk e"20 kdysi
napsal:

,, ,Jiskra' nás chce p esvědčit, že federativní poměr mezi Bundem a
sociální demokracií Ruska musi zeslabit vzájemné spojení mezi nimi,
NemrlŽeme vyvrátit toto tv zení odvolávánírn se na praxi v Rusku z té
prosté p íčiny,že sociální demokracie Ruska neexistuie iako fe<leraiivní

svazek, Mrlžeme se však odvola| na neobyčejně poučnou zkušenost sociální
demokracie v Rakousku, která nabyla federativního rázu na základě usnesení sjezdu strany z roku 1897."*

To bvlo napsáno roku 1902.

Nyní však píšemerok 1913. Nyní máme i ruskou ,,pf&xi",

i,,zkušenost sociální demokracie Rakouslra".
O čem svědčítyto zkušenosti?
Začněme,,neobyčejněpoučnou zkušeností sociální dernokracie Rakouska". Až do roku 1896 existirje ještě v Rakousku
jednotná sociáIně demokratická strana. V tomto roce na lond nském mezinárodním kongresu Češipo prvé požadujízvláštní
zastoupení a dostávaií je. Rokrr 1897 je na vídeňslrémsiezdu

strany (ve Wimbergu) iednotná strana formálně zrušena a

místo ní ie zťízen federativní svaz šesti národnostních ,,sociáln,ědemokratick; ch skupin". Později se tvto ,,skupiny" p eměrlují
v samostatné strany. stranv ponenáhlu p erušujívzáiemné
styky. Vpatách za tranami se štěpí parlamentní frakce-tvo í
se národní ,,kluby". A pak p icházejí na adu odbory, které se
rovněž štěpípodle národností. Dochází dolronce i na družstva,
*_Yiz ,,K otázce národnostní autonomie" atd., 1902, str. 17. Vydáno

_
Bundem.
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h jit:lrž t íštěnívyz vají dělnictvo češtíseparatisté,*_ Nemluvírrrc ,iiž o tom, žó separatistická agitace oslabuje v dělnictvu

cil srllíclrrrity a žene je často na cestu stávkokazectví,
'l'edv ,,nČobyčejnÉpoučná zkušenost sociální demokracie RalrrlrrskÍ,,'ivě aďi pioti'Bundu, pro starou,,Jiskru". Federalismus
v rtrkouské straně vedl až k nejhoršímu separatismu, k rozbití
hnutí,
.jctlnoty
" VidÉlidělnického
jsme už, že ,,praxe v Rusku" svědčío tomtéž,Jako
čcšlíseparatisté, i bundovští separatisté se odtrhli od společné,
rrrské sóciální demokracie. Pokud jde o odbory, byly bundovod prvopočátku budovánv podle národnostní zást<ó odborv
'b_vly
odloučenv od dělnictva jin ch národností,
sady, t. j.
IÍptna odlÓučenost, riptnY rozchod * tohle ukazuje ,,rusltá
praxe" federalismu.
Není divu, že takoq stav zprlsobuje u dělník ripadek vědomí solirlaritv a demoralisaci, a p i tom tato demoralisace
proniká i do Bundu. Máme nr mvsli Lntavičně se m,nožícísrážhy mezi židovsk; mi a polsk; mi dělníky, zprlsobené nezaměstniností. o tom ie ozÝvalv na tx, konferenci Bundu tyto hlasy:

vytlačují,za _pogromščíky,
,, . . . Pokládáme polské děIníky, kte í nás
Zrr?atv, n"poáporuj'eme jejich stávky a ma íme ie, Za druhé, odpovídáme
,vii,ij"-Já.r'vyttáeovairim: v odpóvěď 11 !o,_}.e židovštídělníci nejsou
""
do tóváren, nep ipoušlime polské dělníky do cmes.lnÝch..dí_
|iipóusieni
jin nri",**
i"n'. -. Neuezmeme,Ii tuio uic áo suljch rukou, p jdou děInící za
J. Sí.).
(podtrženo námi

Takov je názor na solidaritu na bundovské konferenci,
Ý ,,rord8tu.,í" & ,,odloučenosti" nelze až jít dále, 9u"_d

d9:

spěl k togickérnu lronci: rozděluje dělníkv rrlzn ch národností
jinak:,,ne_
a,ut anr;á do rvaček a stávkokazectví. Není to možné

uurrn"*u-li tuto věc do svÝch rukou, ptljdau dělníci 2a iinú,
mi" ...
Desorganisace dělrrického hnutí, demoralisace v adách sodemokracie -- k tomu vede bundovslr; federalismu , _
ciáiní
Ťak se myšlenka národno,stní autononrie, i atmosféra, kte,o" ultuári, ukázala v Busku ještě škodlivějšínež v Rakousku"
_

*

Viz citát z Vaňkovy brožuryel v ,,Dokurnentech separatismu", str.

a násl.
**

Yiz ,,Zprávu o IX. konferenci Bundu", str,

28

19,
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W. KAVKAZANÉ, KONFERE|,,íCE LIKVIDÁToRÚ
_ZVf,luvili js_me už,o, kolísání jedné
části kavkazsk

ních Cemolrratri. kte

Av rrk N, jde dále. Podle jeho nrí,něníse oblastni autononrie
l(ttvlrnztt rtot ká ,,jen jedné stránky otázky".

ch sociál_

í rruoáoiáii
,.psvchose''.
Toto kolísání se, proievil9 v i"*,'z.'iito
"al]onalistické
sociální demo]<raté
vstoupili
- bvť to'byÍo ."rreaiunÉjsi1 u sIepcj. Bundu, neboť
vy h lá si li k u r urn ě n á"rád
; ;; ili,
i,.
l

_

"'t'", "- a t.rttuoně-n
*l K;;k;;'
árodno,sŤní
autonornie pro národy'žijícíria
lia;ň;
hk
formulují
svrij
požadavek tito sociá]ňí dómokrate,-ečeno,
k-i-Jii, mimochodem

Oblastní autonomie pT.

se hlásí k ruskym likvidátorrlm.

-'-""*'

Poslechněte si jejich urrrrrého pl,edáka,
ne neznámého N.22

,,Je všeobecně znám9,"že se Kavkaz pronikavě
od centrálních
gubernií .iak rasovÝm stóZenim
jlrva,odlišuje
;;ari"
tak i rizemím a zemědělskou kulturou. "Hospodarské-;yi,žIiíli "r
kraje vyžaduje místních p.r"ooniťňf i'."iil'tocriální zvelebování toholo
)n"i.,i,i,i.rni"r, zvláštností. klel.í si
zvykli na místníklima a'kutruru. jL;;i;;,';;},
všecky zákony, jc.iichž
tlčelem ,ie hospodá ske."v"iiii-i.t,ril;;;Hi
a bvly prováděnv místnirii .irrrni.'iió'pioiáil.cl oyty vydávány na mí tě
centrálního orgánu kavkazské samosprávv bude r_"arZ p"trň
;yd;Hil zákonů o místních
olázkách . . .,lak zÁležíruntce tavkJ".i.e',r.ír.l"i'i'nstituce
ve vydávání takoá,,".ilij'"'i,, i m l s tn íh o tlzem í, ma e_
IÍil"i};,lh',iif,ll, ;" ;; h

;

9rnt,

!lI

Ball

]

ll

,

t

Tedy oblastní auto,nomie Kavkazu.
Pominerne-|i odrlvodněni lV., k;& je
poněkud zmatené a
nelogické, je nutno u_znat, že jeho
ráu8. j" správnÝ, Oblastní
autonomie Kavlrazu, která má'platii u
rim"i |a"rtairi,irir"r]
ani N. nepopírf
je skuteenĚ ,r"rivina ,rr,rĚa""l
:k zvláštnímu
"9?
složenf obyvatetstvaži votním podmínkám na Kavkaze. To uznala i *"iai"r
"-'r,-uňsr"ir"
a"*or..r"l"'Ř,ril;,
krlvž qlhlásila na tt. s;ezáu-,"ri"riii-.r-osprávu
jová rizemí, která se suymi ži";tní;;'po"ánrinkami pro okraa složením
ohvvalelslr.n odlišu.ií od ryze ,urr.i"t
Jn"lisri...
Kdvž Marto'. nri,ainzii'i."r"-t|j' "'pro;eanení
Il. s.iezclu,
oclrlsodnil je.i tím. že ,.obrovska roztor,I
Ruska a zkušenosti
našícentralisované .p.lly. jsou nam páánet"m"
,by;il;'il:
kládali za nezbvtnou a čelňou orrŇtriiru-osprávu
pro takové veliké jednotkv. iako je Finsko,
Ňsko, Litva a Kavkaz'..
_ .Z.tgho vSak vyplyva. Z'" "rrrastni iiáoirprarrje t eba ehálist
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,,Čveni Cchovreba.. (Náš živol1,zs l9l2, č. 12.

,,l)rlsud jsrrre mluvili jen o materiálním zvelebení místního života. Hos-

1lrlrló

lkóInu rozvoji kraje však napomálrá nejen hospodá ská

činn_o_st,

lrr,ž i čirrnost intelektuálnl, kulturní" . . . ,,Kulturně siln národ je siín
l v rl'ó tl lrospodá ské" . . . ,,ÁIe kulturní rozvoj národri je možn jen v malr. ňlirrč" ., . ,,Proto všecky otázky, které souvisí s mate štinou, jsou otázktlrrli ltulturrrě,národními. Jsou to otázky v; chovy, soudnictví, církve,

ir

,

lllrrrlttut,y, umění, vědy, divadla atd. Jestliže materiální rozvoj kraje sjedlrrlt:rrjc národy, národně-kulturní zá|ežitosti je rozlučují,uvádi každ
z rtit:Ír tra zvláŠiIrípole prlsobnosti, Činnost prvého druhu je spjata s určiI rrr zemím" . . , ,Jinak je tomu s ku|turně-národnostními záležitostmi.
.isou spjaty- ne s určit m zemím, n brž s existencí určitéhonároda. Osudy
gruzínŠké eči zajímají Gruzínce stejně, a( žije kdekoli. Bylo.by o"llyT
il;rrorantstvím ílci, že se gruzínská kultura tlká jen Gruzíncrl, usedl ch

v'Gruzírrsku. Všimněme Šina p íklad arménslré církve. Správy jejich
z ležitostí se ričastníArméni v rrlznlich místeclr a státech. Zde zemi ne,

lrraje žádnou roli. Nebo na p íklad rra založenígruzinského_ musea má
zájem jak tiflisk Gruzínec, tak i Gruzínec bakinsk , kutajsk ,,petr_otlrádst<rl a kter koli jin . správa a íizeni všech kulturně-národnich záIežitostímusí r t teay p enechány sam;im národ nr, které mají na 1ě9i
zájem. Zád,áme kultuiné-národnostní autonomii kavkazsk ch národností."*

Zkrátka: ježto kultura není rizemí a zemí není kultura, je
t eba kulturně-národnostní autonornie. To je všecko, co mťrže
ici N. ve prospěch této nutonomie.
Nebudeme se zde znovu vracet k národnostně-kulturní
autorrornii po stránce všeobecné: mluvili jsme již o její záporné
stránce. Chtěl bych jen poznamenat, že kulturně-národnostní
autonomie, všeobecně nevhodná, je ještě nesmyslnější a pošetilejšíse z etelem k porněr m na Kavkaze.
A to z těchto drlvodrl:

Kulturné-národnostní autonomie p edpokládá více méně vy,
spělé národy, národy s vvspělou kulturou a literaturou. Jinak
tato autonomie pozb; vá jakéhokoliv smyslu a stává se nesmvs_
lem. Na Kavliaze je však celá ada národností s primitivní krrlturou, se zvláštním jazykem, avšali bez vlastní národní literatury, narlto národností v p echodném stavu, ktere se zčásti
asimiluji. zčásti vyvíjejídáIe. Juk máme na ně aplikovat kulturně-národnostní autonomii? Co si máme počíts takov mi národnostmi? Jak ie máme,,organisovat" do zvláštních kulturněnárodnostních svaztl, jalr to nesporně p edpokládá kultu,rněnárodnostní auto,nomie?
*

Viz Gruzlnsk list ,,Čveni Cchovreba" (Náš život),EE 1912, č. 12.
.t5

Co si máme počíts Mingrelci, Abcházci, Adžárci, Svany, Lezginci a j., ktei,í mluví r zn mi jazyky, ale nemají svou literaturu? K jak m národťrm je máme za adit? Je možnéje ,,organisovat" do národních svazri? Na základě jak ch ,.kulturních
záležitostí" je máme,,organisovat"?
Co si máme počíts Osetinci, z nichž zakavkazští Osetinci
jsou postupně asimilováni Gruzínci (ale tento proces naprosto
ještě neskončil), ktležto p edkavkazští Osetinci jsou zčásti poslupně asimilováni Rusy a zčásti se vyvíiejídále, vl,tvá ejíce
vlastní literaturu? Jak je ,,zorganisovat" do jednotného národního svazu?
Do jakého národního svaztr máme za adit Adžárce, kte í
mluví gruzínsky, žijívšak tureckou kulturou a hlásí se k islamu? Nemáme je snad ,,zorganisovat" odděleně od Gruzíncrl na
podkladě ndboženskych záIežitosíía společně s Gruzínci nrt
podkladě astltních kultuních záIežitosti? A co s Kobuletci?
Inguši? Ingilojci?
Jaká je to autonomie, která vylučuje celou adu národností?
Nikoli, to není ešenínárodnostni rrtázky, to je q plod plané
fantasie.

P ipusťme však nemožnéa p edstavme si, že národno,stněkultu,rní autonomie našeho N. se stala skutkern. K čemu povede, k jak m vysledkrim? Všimněme si na p íklad zakavkazsk ch Tatarrl, nrezi nimiž je nepatrné procento gramotn ch,
kte í mají školy vedené všemožnmi mullahy, kte í mají kulturu prodchnutou náboženslr m duchem. .. Není tak těžké
pochopit, že zorganisovat je do kulturně-národnostního svazu
znamená postavit jim do čela mullahy, a to znamená vydat je
na pospas reakčnímmullah m, to znamená vytvo it novou
baštu kulturního zotročenítatarsk; ch mas jejich tihlavním nep ítelem.
Avšak od kdy sociální demokraté ženou vodu na uíl n realrcioná r1?
Cožpak kavkazštílikvidáto i už nemohli ,,vyhlásit" nic lepšíhonež odluku zakavkazsk; ch Tatarrl a jich za azení do kulturně-národnostního svazu, kter by uvrhl masy v porobu za-

ryt chrealrcioná ?...
Nikoli, to není i,ešenínárodnostní otázky.
Národnostní otázka na Kavkaze m že b t roz ešena jen tím,
že náradlx a národnosti, které se opozdilg ue u uoii, budou uue4,s

r r,ffiiffiat*F-

tlrny nu společnou" dtáhu ugššíkt tuty. Jen takové ešenímrlže
llÝl llr<líjresivní a pro sociální demokracii p ijatelné. oblastní
ttltlrltttlt,ltie I(avkazu je právě proto p ijatelná, poněvadž vtahuje
rllrrrzdivší.se národy do všeobecnéhokulturního vyvoje, pomáhá
jirrr, rtlly .se zho,stily sko ápky uzav enosti, p íznačnépro malé
ltt'lt,rltlnosti, pobízíje vp ed a usnadňuje jim p istup k statkrim

vyššíkultury. Napr-oti tomu kulturně-národnostní autonomie
1tťisobí p ímo opačně, neboť uzavírá národy do star ch sko á;xllr, uclržuje je na nižšíchv; vojov}ch stupních ,kultuťy, brání
.iilrr, aby se povznesly na vyššístupně kultury.
l-ím paralysuje národnostní autonomie kladné stránkv oblrtstní autonomie zr činíji naprosto bezv znamnou.
Právě proto se nehodí ani onen smíšen typ autonomie, spojen s kombinací národnostně-kulturní a oblastní autonomie,
l<ter navrhuje N. Tato nep irozená kombinace věc nezlepšuje,
n brž jen zhoršuje, neboť nejenže btzrJi v voj opozdivšíchse
národ , n brž činíoblastní autononrii i polem konfliktri mezi
národy zorganisovanymi v národních svazech.
Tak by se kulturně-národnostní autonomie, iež je všeobecně
nevhodná, stala na Kavkaze nesmysln m reakčnírnpočinem.
Tak vvpadá kulturně-národnostní autonomie N. a jeho kavkazsk ch stoupenc .
Budoucnost ukáže, zda kavkazšti lilrvidáto i učiní,,krok
vp ed" a p jdou za Bundem i v organisačníotázce. Dosudvdějinách sociální demokr,acie federalismus v organisaci p edcház,el vždy národnostní antonomii v programu, Rakouštísociální
demolrraté již od roku 1897 uskutečňovali organisační federalismus a teprve za dvě léta (1899) p ijali národnostní autonornii. Bundovci začali mluvit z etelně o národnostní autonomii
po prvé roku 1901, zatím co organisační federalismus praktikovali již od roku 1897.
Kavkazští likvidáto i vzali věc za opačn; konec, začali národnostní autonomií. P jdou-li dále v šlépějíchBundu, budou
nuceni nejprve roznretat celou nynějšíorganisačnístavbu, vybudovanou již koncem devadesát ch let na zásadách internacionálnosti.
Ale jak snadné bylo p ijmout národnostní autonomii, které
tehdy ještě dělníci nerozuměli, tak obtížnébude rozmetat po
léta stavěnou stavbu, q sledek usilovné péčea riporné práce
dělnictva všech národností na Kavkaze. Postačíp ikročit k pro47

vádění tohoto herostratovskélro rimyslu, aby se dělníkrlm otevŤely oči a aby dělníci pochopili nacionalistickou podstatu kultu,rn ě-národnostní áutonomie.

Jestliže Kavkazarré rYešínárodnostní otázku obvykl m zprlsobem, ristní a literární diskusí, vvmvslela celoruská konference likvidátorri zprlsob naprosto neobvykl; . Zprisob snadn
a prost . Poslyšte:
,,Konference, když byla vyslechla zprávu kavkazské delegace... o nezbytnosti vytyčit požadavek národnostně-kulturni autonomie, aniž se vyslovuje o pod tatě tohoto požadavku, konstatujc, že takov; vl klad ustanovení programu, uznávajícího právo každénárodnosti na sebeurčení, se
nep íčíp esrrému smyslu tohoto proglamu."

Tedy p edevším,,nevyslovovat se k podstatě" v této otázce,

n pak ,,konstatovat". Vskutku originá|ní metoda . .

.

Co,,konstatuje" tato origirrální konference?
Konstatuje, že,,požadavelr" národno,stně-krrlturní autonomie
,,se nep íčíp esnému smyslu" programu uznávající,ho právo

národ

na sebeurčení.
Rozebereme toto tvrzení.
V článku o sebeurčeníse mluví o právech národri.za Podle
tohoto článku nrají národv právo neien na autonomii, n brž
i na odd,ělení. Jde o politické sebeurčení. Koho chtěli oklamat
likvidáto i, když se poktrsili k ivě a nesprávně vyložit toto právo politického sebeurčenínárod , cldedár,na stanovené v celé

mezinárorlní sociální rlemokracii?
Nebo se snacl likvidáto i začnou vykrucovat a obhajovat sofismatem: kulturně-národnostní autonomie se pr ,,nep íčí"
právrim národri? Tedy. budou-li všeckv národy určitéhostátu
srozrrměny, abv se za ídily podle zásad kulturně-národnoslní
autonornie, pak tvto národy, určitlf souhrn národťr, mají pr
na to plné právo a nikdo jim nem že násilím unutit jinou formu politického života, Jak je'to nové a moudré! Snad bv bvlo
t eba jen dodat. že celkem vzato, mají národy právo zrušit
ve své zemi stavu, nahradit ji systémem zvrlle, vrátit se k star m poměrrlm, neboť národy, a jedině národy samv, mají právo rozhodovat o svém vlastnírn osudu. Opakujeme: v tomto
smv*slu ani kulturně-národnostní autonomie, ani jakákoli nacionální reakčnost ,,se nep íčí"ptduťtm nárollťt.
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Nechtěla ici vážená lronference toto?
Nikoli. ne to. P ímo pravl, že kulturně-národnostní autono,rikoli právrlm národrl, a|e ,,p esnému smgslu"
,,."
-i"
"Óríčí"
programu.- lde tu o program, a nikoli ! pr_áva národtl,
' É j" také pochopiteiné. Kdybv se kó konferenci likvidátorr1
obrátii nějak národ, pak bv mohla konference p ímo konstatovat, že ňaróa má pravo na kulturně_národnostní autonomii.
,,delegace(, kav_
xu tonr"r"nci se však neobrátil národ, n brž
,ch sociálních de_
kazsk ch sociálrrích demokratrl, sice špatn
mokrát , ale p ece jen sociálních demokratrl. A ptali s ne na
práva národr1, n brž na to, zda kullurně_národnostní autono_
iuje Žaraaam sociáIní demokracie, zda,,,se nep íčí'o
i"i"
"""Op" stňgslu" progftImu sociální demokracie?
esnéÁu
,,p
"'
Tedy prdua ňárodrt jsóu něco iiného než ,,p esnlj smgsl" programu sociální demokrucie.
Je z ejmé, že jsou i požadavky, které,,aniž se p íčíprávťrm
nároclrl, mohou se p íčit,,p esnému myslu" programu,,
Uvedeme p íklaá. V prógramu sociálních demokratrl je článek o svoboác .rabož"nikéňo wznání, podle znění tohoto článka má kterákoliv skupina osob prctuo vyznávat jakékoli náboženství, katolicismus, pravoslaví atd. sociální demokracie bude
bojovaí proti iakérnukoliv náboženskémutisku, proti pronásle"douáni pr,avoslavn;ích, katolíkri i protestanttl. Znamená to
snad, že katolicismus a protestantismus atd. ,,se nepŤíčíp esnému smvslu" programu? Nikoli, neznamená. Sociální demokracie ."'lbu,l"'vždv stavět proti pronásledování katolicismu
a protestantismu, bude vždy hájit právo _národrl na vyznávání
__ _

jaírélrokoliv náboženství, ale zároveň, vycházeiíc ze správně_ poóhopen ch zájmi proletariátu, bude vést agitaci i proti katolicis_
mu, i Óroti piotesiantisrnu, i proti pravoslaví, za tím čelem,
abv se'domohla vítězství "socialistického světového názoru,
Á sclciální demokracie to bude činit proto, že protestarrtismus,
katolicismus, pravoslavi atd. se nesporně ,,p íčíp esnému smyslu" programo. t. j. správně pochopen; m zájmťrm proletariátu,
rbteZ ptati o sóbeurčení, Národv mají právo za ídit !,, j_,\
uznají ,u dobré, maií právo podržet kteroukoliv svou národní
instituci, ar .je toaiivá nebo užitečná- nilrdo nesmí (nemá
právaI) ndsiíim zasahovat do života národrl, To však ještě neznamená, že sociální demokracie nebude bojovat, že nebude
agitovat proti škodliv;fm institucím_ národťr, proti neričeln m
páZadaut'rtm národrl. Naopak, sociální demokracie je povinna
4

trlarxisnus
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vés_t takovor,r agitaci a zaprlsobit na vrili národri tak, aby se národy za ,ídily ve form,ě, která neilépe vyhovuje zajmrim proletar_iátu, Právě proto sociální demokracie, boiujíc Ža právo národtl na sebeurčení, povede zároveň agitaci, ekněme, i proti
odděléní Tatar , i proti kulturně-národnostní autonomii kavlrazsk ch národ , neboť to i ono, ačkoli se to nep íčípráu m
těchto
se ,,p esnému smgslu'' progiamu,t, j, zájmrim _národri,_pŤíči
kavkazského proletariátu.
Je z ejmé. že ,,práva rrárodti" jsou naprosto něco jiného než
,,p esn smysl" programu. Kdežto ,,p esn smysl'o programu
vyjadfuje zájmy proletatiátu, vědecky zformulovane v jerro
pro_gramu, mohou práva národrl vyjad ovat zájmv lrterélioliv
t ídv * buržoasie, a,ristokracie, duchovenstva aid.,"se z etelem
Ir síle a vlivu těchto t íd. V prvním p ípadě jde o pouinnosti
m_lrylsty, v drulrfur o prdua národri, st<láaajicich se z rrizn; clr
t íd. Práva rrárodri a zásad5l sociál-demokratiŠmu se mo,hou slobě
navzájem p íčitnebo ,,nep íčit",stejně jako ekněme Cheopsova
pyramida se mriže p íčitnebo nep íčitslovutné korrferencilikvidátorťr. Nedají se prostě porovnávat.
Z toho však vypl vá, že vážená konference naprosto neodpustitelně popletla dvě zcela rrlzné věci. Vyšlo z toho ne roz ešenínárodnostní otázky, nybrž nesmysl, podle kterého se práva
národri ,,nep íčí"
zásadám sociální demókracie
- trrctrížtažrt
požadavek národri rnrlže byt sloltčen se zájmy proleta,riátu,
tudíž,ani jeden požadavek národri, usilujícicň rr sebeurčeni, se
nebude ,,p íčitp esnému srnyslu" programu!
Neměli slitování s logikou. . .
prárně na základě tohoto nesmysl,u vzniklo
dnes proslulé
usnesení konference likvidátorťr, podle kterého požadavek národnostně-kulturní autonomie ,,se nep íčí
p esnému smyslu''
_

prograrnu.
I{onference
nťrm logiky

likvidátor

se však neproh ešuje jen proti záko-

_ _schvaluiíc kulturně-národnostní autonomii, prroh ešuje se ta-

ké proti své povinnosti k sociální demokracii Řuska. Naprosto
jasně se prohŤešuie proti ,,p esnému smvslu'' programu. neboť
je známo, že II. sjezd, kter p ijal prog.ám, kategórickg zaurhl
lru]turně-národnostní autonomii. O tom bylo na tomtó sjezdu
r'eč no:

.

,,Goldblat"

.

(bundovec): ., . Považrrji za nezbytné vytvo

it

zvláštnl

instituce, které by zajišťovaly svobodu Ěulturního iozvoje,nároclrl, a protó

50

rrrlr.rlrrrll

kA.t]lťlrrkutentodoplněk:,,augtuo eni.ínstitucí,kteréiims_k taji

,,i,,rA,t'uilnr| suobodg kultuiního rozuóie" (to je,^jak známo, bundovská
J.,St.).
lr,l
' tttttltt,,i lrrrlltrlně-národnostnížeaulonomieinstituce
musí b t vybudovány
společné ft!,i,tt:,liyttou;toukazuje na to,
tat, ut,v zrrji$ťovaly Í specifické iájmy. Není_m_ožnélytvo it jakoukoli
,i,i'llt,,f'i,,,tituci, kíerá by zajiš{ovalá svobodu kulturního rozvoje národrl.
Je,gottttl: V národnostň1 oházce m žeme p ijmout jen negativnl:iávrhy;
lir ltinttttttít, že jsme proti jakémukoli omezování národa, Ale nám jako
rrrr,lAtitíttt <temoĚratrlm lezá|eží na tom, budeJi se ten či onen národ roz_
vl]r,l Jrrhrl takov , To je věc živelnéhopr_oceju.. _ _
'x,ii,],r,,,.
Delelati B-unclu se vždy cíti dotčeni,_když_se rgzm]uya st_očína
jrjll:lr rrncionaliŠmus. Zatím však áoplněk, kter navrhl delegát.!ul{u, m_á
ín"r,.irra nacionalistick . Jsou od nás žádána čistě,rltočnáopat ení k pod_

národ , které vymíraji.''
V rlrlsledku lo|to ,,pózměňouáci n urh Goldblattlu se

trrrtt r|ukonce těch

'

..

zamít uě,tšimou

hlus proti t em",
'tbrty je jasné, že konference likvidátor ,,se p íčilap esné]tlll smyslu" programu. Proh eŠilase pr_oli pro8ramu..
Nyní se tit<viaatori snažíospravedlnit, odvolávajíce se na

kter pú sclrválil kulturně_národnostní
p
íklad Vl. Kossovsk píše:
na
Tak
llulotromii.
ilrlkirolmsk sjezd,

,,Jirk známo, podle ttohody učiněné.na'_štokholmském sjezdu. bylo
rr,,,iau uytriazenó právo podiZet svrlj národnostní program (až_do vy,uznal,
t,t]šcní národnostní'otázky na celostrahickém sjeztl_u). Tenlo sjezd
lrl národnostně-kulturní autonomie napro to neodporuJe progrimu cele
l

rrrtry."*

Pokusy lilrvidáto,ru jsou však marné. Sj9zd ve Štokholm,u ani
Ircpomysiel na to, aby schválil program Bundu -_ prostě svolil, abv otázka zilstala prozatím nevy ízena. Statečn Koss_ovsk nóm,ěl dosti zmužilosti, aby ekl plnou pravdu, Ale fakta
rnluví sama. Zde jsou:
,,Galin čirrípozměňovací návrh:,Otázka _národnostního .programu,zrlstáió neugiízeňa vzhledem k tomu, že sjezdem nebgla projednflna" (ťro
60 hlasrl, proti 32.)
nevy,ízena?
Hlas: Co to znamená
P e,riseila: ŘíkámeJi,-že náiodnostrrí otázka z stává nevy lzerra,..zna_
své
rrte,ná to. že Bund až do p íštíhosjezdu m že ponechat v platnosti
J"St,),
r,rzhódnutí v léto otázce"** 1podtrženo námi

-

.Iak vidíte, sjezd ani ,,neprojednal" otázku národnostního pro-

ponechal saHramu Bunául prostě ji ponechal ,,nevy ízenou",
inému Bundu prevo rbzhodnout o osudu svého progru"ly ."ž
tlo p íštího,pól"črrého sjezdu. Jinl mi slovy: sjezd ve Stok_

*Viz,,Naša Zarla"r

**

viz

1912,

č.9-10, str,

;,Naše Slovo", 1906, č. 8, str. ó3.

120,
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holmu se vyhnul otážce, aniž se vysiovii o kulturné-národnostní autonomii kladně či záporně.
Naproti tomu konference likvidátor se vvslovuje o věci naprosto jasn,ě, uznává kulturně-národnostní autonomii za p ijatelnou a schvaluje ji jménem programu strany.
Rozdíl bije do očí.
Tak konference likvidátorťr, p es všemožná chytráctví, se anl
rr krok nep iblížilak ešenínárodnostní otázky.
Poklonkovat p ed Bundem a kavkazskl mi nacionálními likvi_
dátory - to bylo všecko, čeho byla schopna.

VII. NÁRODNOSTNI OTÁZKA V RUSKU

Zngranárn načrtnout kladné rÝešení národnostní otázky,
Vycházíme z toho, že.olázka mrlže byt ešena jen v nerclz-

lučnésouvislosti s nynějšísituací,v Rusku.
Rusko prožíváp echodnou do,bu, kdy se ,,normální", ,,konstitrtční"život ještě neustálil, kdy politická krise není ještě
roz ešena. Dny bou í a ,,komplikací" jsou p ed námi. Z loho

vyvěrá hnutí, hnutí dnešní a budoucí, které si klade za cíl
plnou demokratisaci.
V souvislosti s tímto hnutím musí b t také prozkoumána
národnostní otázka.
Tedy riplná demolrratisace země jaka základ a podmínka
ešenínárodnostní otázky.
P i ešenítéto otázky je nutno mít na z eteli nejen vni ní
situaci, n brž i situaci zahraniční. Rusko se rozkládá mezi
y1olpou a Asií, mezi Rakouskem a Čínou.Rrlst demokratismtt
v Asii je nevyhnuteln .
Vzmáhání se imperialismu v Evropě není nahodili, zjev.
Y Evropě začínáb; t kapitálu těsno a kapitál se dere do cizích zemí, hiedaje nové trhy, levné pracovní síly a nová místa
pro uplatněrrí, To však vede k zahraničním komplikacim a
k válce. Nikdo nem že tvrdit, že balkánská válkaž5 znamená
konec, a nikoli počátek Éomplikací.Je riplně možná taková
kombinace vnit ních a vnějšíchokolností, za kter; ch ten neb
onen národ v Rusku shledá nutn m, aby rozvinul a vy ešil
r.o

lrlirktl rvó nezávlslostl. A není ovšem na marxistech, aby tomu
flltili 1ll'r,kňžky.
Z lrrltrl však vyplÝvá. že se ruštímarxisté neobejdou bez
na sebeurčení.
'|'rtlv pr uo sebeurčení .iako nezbgtná uěc p

;rt,ávtr trítrrlrlrl
11rltlttÍ rrlÁzky.

i

ešenínárod-

l)írlrl. Co si máme počíts národy, kleré z těch neb oněch

rlňr,tlrltl zůstanou raději ve svazku jednotnébo celku?

Virlčli jsme, že kulturně-národnostní autonomie se nehodí.
Zrt prvó, je umělá a neživotná, n boť p edpolrládá, že jsou
r, ,jr,rlrrrr národ uměle seskupováni lidé, které život, skutečn
llvrrl r<lzlučuje a rozptyluje do rrlzn ch končin státu.

Zn druhé, pobádá k nacionalismu, neboť vede k stanovisku
,,l,rlztlčlování" lidí podle národnosiních kurií, k stanovisku
,.llťí{|rnisování" nárorlrl. k stanovisku ,,zachování" a kultivovírrrí,,národních osobitostí" - tedy něco, co naprosto nep írlrršísociální demokracii.
'lit není náhoda, že moravštíseparatisté v íšskéradě, když
,,r, rlrlrlě|ili orl německ;ích sociálně demokratick ch poslancrl,
sr: sdružili s moravsk mi buržoasními poslanci v jerlno, abych
llrl< i'ekl, moravské,,kolo". Není náhoda ani ttr, že ruštíse;lrrratisté z Bundu uvízli v nacionalismu a horují pro ,,sobotuí'
tt ..žargon". V dumě nejsou ještě poslanci Bundu, ale v obvodu
;r sobn<rsti Bundu je klerikálně reakčnížiclovská obec, v je.iír,hž,,vrldčíehorgánech" Bund prozatím po ádá ,,smi ovatlky"
)i<lovskÝch dělníkrl s měšťáky.* Taková je už logika kulturněttrlrodnostní autonomie,

Tedy ndrodnostní autonomie otázku rre eší.
I(de je tudížq chodisko?
.Iedin; m správn; m ešenímje oblastní autonomie, aulotttlmie tak vyhraněn ch jednotek jako je Polsko, Litva, Ukra.jirrn, Kavkaz atp.
P ednost oblastní autonomie záležíp edevšímv tom, že p i
tlí máme co činit nikoli s fikcí bez rizemí, rr ,,lrrž s určit m
trllyvatelstvem, které ob vá určitézemí.
l)ále: tato autonomie nerozděluje lidi podle národri, nezpevňrrje p ehrady mezi národy - naopak, tato autonomie pouze
lrlzbíjítyto p ehrady a sjednocuje obyvatelstvo, aby tak urovtrala cestu pro dělení jiného druhu, pro dělení podle t íd.
*

Yiz ,rZptáva o VIII. konferenci Bundu", konec resoluce o o lci,

5s

holmu se vyhnrrl otážce, aniž se vysiovii o kulturně-národnostní autonomii kladně či záporně,
Naproti tomu konference likvidátorrl se vvslovuje o věci naprosto jasně, uznává kulturně-národnostní autonomii za p ijatelnou a schvaluje ji jménem programu strany.
Rozdíl bije do očí.
Tak konference likvidátorťr, p es všemožná chytráctví, se anl
rr krok nep iblížilak ešenínárodnostní otázky.
Poklonkovat p ed Bundem a kavkazskl mi nacionálními likvi_
dátory - to bylo všecko, čeho byla schopna.

VII. NÁRODNOSTNI OTÁZKA V RUSKU

ZVgranárn načrtnout kladné rYešení národnostní oIázky.
Vycházíme z toho, že.olázka mrlže byt ešena jen v neroz-

lučnésouvislosti s nynějšísituací v Rusku.
Rusko prožívá p echodnou do,bu, kdy se ,,normální", ,,konstitrtční"život ještě neustálil, kdy politická krise není ještě
roz ešena. Dny bou í a ,,komplikací" jsou p ed námi. Z toha

vyvěrá hnutí, hnutí dnešní a budoucí, které si klade za cíl
plnou demokratisaci.
V souvislosti s tímto hnutím musí b t také prozkoumána
národnostní otázka,
Tedy riplná demokratisace země jako základ a podmínka
ešenínárodnostní otázky.
P i ešenítéto otázky je nutno mít na z eteli nejen vni ní
situaci, n brž i situaci zahraniční. Rusko se rozkládá mezi
Evropou a Asií, mezi Rakouskem a Čínou.Rrlst demokratismrt
v Asii je nevyhnuteln .
Vzmáhání se imperialismu v Evropě není nahodili, zjey,
Y Evropě začínáb;ít kapitálu těsno a kapitál se dere do cizích zemí, hiedaje nové trhy, levné pracovní síly a nová místa
pro uplatněrrí, To však vede k zahraničním komplikacím a
k válce. Nikdo nemtiže tvrdit, že balkánská válka25 znamená
konec, a nikoli počátek Éomplikací.Je riplně možná taková
kombinace vnit ních a vnějšíchokolností, za kter ch ten neb
onen národ v Rusku shledá nutn m, aby rozvinul a vy ešil
r.o

rllárkrr rvó nezávlslostl. A není ovšem na marxistech, aby tomu

flltill 1ll'r,krlžky.
Z lrlltrl však vyplÝvá, že se ruštímarxisté neobejdou
1rl,Avtt ttítrrlrlr1

na sebeurčení.

'|'rtlv prriuo sebeurčení .iako nezbgtná uěc p

11rrllttÍ rrlózky.

i

bez

ešenínárod-

l)írlr,. Co si máme počíts národy, které z těch neb oněch
z stanou raději ve svazku jednotného celku?

rlňvllrltl

Virlčli jsme, že kulturně-národnostní autonomie se nchodí.
Zrr prvó, je umělá a neživotná, n boť p edpokládá, že jsou
r, jcrlrln národ uměle seskupováni lidé, které život, skutečn
)lvrrl r<lzlučuje a rozptyluje do r zn ch končin státu.

Zn druhé, pobádá k nacionalismu, neboť vede k stanovisku
,,l,rlzrlčlování" lidí podle národnostních kurií, k stanovisku
,,rlrg:tnisování" národ . k stanovisku ,,zachování" a kultivovírrrí.,národních osobitostí"
- tedy něco, co naprosto nep írlrršísociální demokracii.
'lil není náhoda, že moravštíseparatisté v íšskéradě, když
,ir. rldriělili orl německ;ích sociálně demokratick..ích poslanc ,
sr: srlružili s moravsk mi buržoasními poslanci v jerlno. abych
llrl< i'ekl, moravské ,,kolo". Není náhoda ani to. že ruštíse;rrrratisté z Bundu uvízli v nacionalismu a hordjí pro ,,sobotuí'
tt ..žargon". V dumě neisou ještě poslanci Bundu, ale v obvcrdu
;rtlsobnosti Bundu je klerikálně reakčnížidovská obec, v je.iíchž,.vrldčích orgánech" Bund prozatím po ádá ,,smi ovatlky"
žirlrrvskÝch dělníkrl s měšťáky.* Taková je už logika kulturněrl Árodnostní autonomie.
Tedy ndrodnostní autonomie otázku ne eší.
I(de' je tudížq chodisko?
.Iedin; m správn; m ešenímje oblastní autonomie, aulolttlmie tak vyhraněn ch jednotek jako je Polsko, Litva, Ukra-

.iirra,

Kavkaz atp.

P ednost oblastní autonomie záležíp edevšímv tom, že p i
ltí máme co činit nikoli s fikcí bez zemí, n brž s určit m
rrhyvatelstvem, které ob vá určitérizemí.
l)ále: tato autonomie nerozděluje lidi podle ná,r,od , nezpevňrrje p ehrady mezi národy - naopak, tato autonomie pouze
rrlzbíjítyto p ehrady a sjednocuje obyvatelstvo, aby tak urovlrala cestu pro dělení jiného druhu, pro dělení podle t íd.
*Yiz,rZpráva o VIII. konferenci Bundu", konec resoluce o obci,

s

holmu se vyhnul otážce, aniž se vysiovii o kulturnó-národnostní autonomii kladně či záporně,
Naproti tomu konference likvidátorrl se vvslovuje o věci naprosto jasně, uznává kulturně-národnostní autonomii za p ijatelnou a schvaluje ji jménem programu strany.
Rozdíl bije do očí.
Tak konference likvidátorťr, p es všemožná chytráctví, se anl
rr krok nep iblížilak ešenínárodnostní otázky.
Poklonkovat p ed Bundem a kavkazskl mi nacionálními likvi_
dátory - to bylo všecko, čeho byla schopna.

VII. NÁRODNOSTNÍ OTÁZKA V RUSKU

ZVgranárn načrtnout kladné rÝešení národnostní oIázky.
Vycházíme z toho, že,olázka mrlže byt ešena jen v neroz-

lučnésouvislosti s nynějšísituací,v Rusku.
Rusko prožívá p echodnou do,bu, kdy se ,,normální", ,,konstitrtční"život ještě neustálil, kdy politická krise není ještě
roz ešena. Dny bou í a ,,komplikací" jsou p ed námi. Z loho

vyvěrá hnutí, hnutí dnešní a budoucí, které si klade za cíl
plnou demokratisaci.
V souvislosti s tímto hnutím musí b t laké prozkoumána
národnostní otázka.
Tedy riplná demokratisace země jako základ a podmínka
ešenínárodnostní otázky.
P i ešenítéto otázky je nutno mít na z eteli nejen vni ní
situaci, n brž i situaci zahraniční. Rusko se rozkládá mezi
y1olpou a Asií, mezi Rakouskem a Čínou.Rrlst demokratismrt
v Asii je nevyhnuteln .
Vzmáhání se imperialismu v Evropě není nahodili, zjey,
V Evropě začínáb;ít kapitálu těsno a kapitál se dere do cizích zemí, hiedaje nové trhy, levné pracovní síly a nová místa
pro uplatněrrí, To však vede k zahraničním komplikacím a
k válce. Nikdo nem že tvrdit, že balkánská válka25 znamená
konec, a nikoli počátek ťomplikací.Je riplně možná taková
kombinace vnit ních a vnějšíchokolností, za kter; ch ten neb
onen národ v Rusku shledá nutn m, aby rozvinul a vy ešil
Ko

rllirktl rvó nezávlslostl. A není ovšem na marxistech, aby tomu
flttlli 1llr,kÁžky.
Z trlltrl však vyplÝvá, že se ruštímarxisté neobejdou bez
;rt,ávtt ttítrrtrlrl na sebeurčení.

't\.tlv ;rrríuo sebeurčení .iako nezbgtná uěc p

11rrrlltí rllÁzky.

i

ešenínárod-

l)írlrr. Co si máme počíts národy, kleré z těch neb oněch
z stanou raději ve svazku jednotného celku?

rlňr,rlrltl

Virlčli jsme, že kulturně-národnostní autonomie se nchodí.
Zrl prvó, je umělá a neživotná, n boť p edpokládá, že jsou
r, .icrlrln národ uměle seskupováni lidé, které život, skutečn
llvrrl r<lzlučuje a rozptyluje do r zn ch končin státu.

Zn druhé. pobádá k nacionalismu, neboť vede k stanovisku
,,r,rlztlělování" lidí podle národnostních kurií, k stanovisku
,.rlrgltnisování" nárorl . k stanovisku ,,zachování" a kultivovírrrí.,národních osobitostí"
- tedy něco, co naprosto nep írlrršísociální demokracii.
'lil není náhoda. že moravštíseparatisté v íšskéradě, když
,ic rrddělili orl německ;ích sociálně demokratick..ích poslanc ,
sr: srlružili s moravsk mi buržoasními poslanci v jedno. abych
llrl< ekl, moravské ,,kolo". Není náhoda ani to. že ruštíse;rrrratisté z Bundu uvízli v nacionalismu a hordjí pro ,,sobotuí'
tt ..žargon". V dumě neisou ještě poslanci Bundu, ale v obvcrdu
;lftsobnosti Bundu je klerikálně reakčnížidovská obec, v je.;ír,hž,.vrldčíehorgánech" Bund prozatím po ádá ,,smi ovatlky"
žirlovskÝch dělníkrl s měšťáky.* Taková je už logika kulturněrrrlrodnostní autonomie.

Tedy ndrodnostní autonomie otázku ne eší.
I(de je tudížv chodisko?
.Iedin; m správn;im ešenímje oblastní autonomie, autottrlmie tak vyhraněn ch jednotek jako je Polsko, Litva, Ukrajirra, Kavkaz atp.
P ednost oblastní autonomie záležíp edevšímv tom, že p i
ltí máme co činit nikoli s fikcí bez zemí, n brž s určit m
rrltyvatelstvem, které ob vá určitérizemí.
Dále: tato autonomie nerozděluje lidi podle národ , nezpevňrrje p ehrady mezi národy - naopak, tato autonomie pouze
lrrzbíjítyto p ehrady a sjednocuje obyvatelstvo, aby tak urovtrala cestu pro dělení jiného druhu, pro dělení podle t íd.
*Yiz,rZpráva o VIII. konferenci Bundu", konec resoluce o obci,

s

Posléze umožňuje nejlepší využiti p írodni,ho bohatství ob-

lastí a neilepší rozvoj produktivních sil, aniž čeká na usnesení společnéhorist edí - což jsou funlrce, které kulturně-národnostní autonomie vykonávat nemtlže.
Tedv oblosíníautonómie iako nezbgtnost p i ešenínárodnostní otázky.
Je nesporňé, že vrlbec žádná oblast není riplně národnostně
stejnorod-á, neboť do každéz nich isou vklíněny národnostní
,rr"rršiny. Tak je tomu na p íklacl s Židv v Polsku, s Lotyši na
Litvě, ÍRusy na Kavkaze, s Polákv na Ukrajině atd. Je_možno
se proto o rávat, že národncrstní menši,ny budou utiskovány
národnostními většinami, Ale tyto obavy jsou odrlvodněny
jen tehdy, zrlstanou-li v zemi staré poměry. Dejte zemi riplně
demokratick ád a obavv pozbudou jakéholtoli podkladu.
Je navrhováno spojit rozpt_í,lenémenšiny do jedrtotného
národního svazu. AvŠak menšiny nepotŤebuií uměl svaz, n; rž
reálná práva ve svém kraji. Co jim mrlže dát takoqi svaz bez
riplné demokratisace? Nebo: ptoč je t eba národního svazu ztt
riplné demokratisace?
Co zvláště znepokojuje národnostní menšinu?
Menšina je nespokojena
-nepožívánikoli proto, že nemá národní svaz,
práva volně používatmate štiny.
protÓ,
že
n brž
Dbvotteií používatmate štinv a nespokoienost zmizí sama sebou,
Menšiná je nespokojena nikoli tím, že nemá uměl; ,svaz,
ale tím, že ňemá sq ch národních škol. Deite jí takové školy,
a nespokojeno,st pozbude jakéhokoli podlrladu.
Menšina je nespokojena nikoli tim, že nemá národní svaz,
ale tím, že só netěEí svobodě svědomí, p esídlování a pod, Dejte
jí
svobody, a p estane b t nespokojena.
- tyto
Ťedy nároánostní rounopráunost ue ušech formách ( _eč,
školstóí attl.) lako nezbgtnost p i ešenínárodnostní otázky.
Celostátní zákon, vydan na základě plné demokratisace země
jakéhokoliv dru,hu bez
a zakazující
-a všelikénárodnostní vlfsady
v jimkv jakékoli omezování nebo oklešťování práv národnostních menšin.
V tom a jedině v tom m že záležet skutečná, a nikoli jen
imaginární záruka práv menšin
Je možno popírat nebo nepopírat logické spojení mezi orga,
nisačnímfederalismem a kulturně-národnostní autonomií. Ale
není možnépopírat, že tato autonomie vytvá í p íznivéovzduší
pro bezmezny federalismgs, kteq p echází v ťrpln rozchod,
54

v rr,llnratisrnus. Jestliže Češiv Rako,usku a bundovci v Rusku
rltt\rtIi autonomií, jestliže potom p ešli k federaci a dospěli na,hrrttt.t: nž lr separatismu, bylo to proto, že nesporně v znamnorr
íIlrllrrr p i tom sehrála nacionalistická atmosféra, kterou p i|,rtlttllt"l ší,í
národnostní autonomie. Není náhoda, že národttrlsIttí autonomie a organisační federace jdou ruku v ruce. To
.jr. llrl<ó pochopitelné. Obě žádají rozdělování podle národností.
( )lrčl p edpokládají organisování podle národností. Je tu ner;trlrnl1 podobnost. Rozdíl je jen v tom, že tam je rozdělor,áno
rrllyvntelstvo vribec a zrle sociálně demokratické děInictvo.
Víme, k čemu vede dělení dělnictva podle národností. Rozšlčpeníjednotné dělnické strany, rozdělení od]rorrl podle nárrldností, zost ení národnostních t enic, nacionální stávlrokazcctví, riplná demoralisace v adách sociální demokracie - to
.isorr drlsledky organisačního federalismu. Historie sociální dertrrll<racie v Rakousku a činnost Bundu v Rusku o tom s.,ědčí
r"elrni v; mluvně.
,Iedin; m prost edkem proti tomu je organisace podle zásad

irtternacionáInosti.

Semknutí dělnictva všech národností Ruska v jednotliv ch
tttístech v jednotné a celistué kolektivy, semknutí těchto koleklivrl v jednoúnou stranu - to je náš rikol.
Samo sebou se rozumí, že taková vystavba strany nevylučuje,
nÝbrž p edpokládá dalekosáhlou autonomii oblastí v rárnci
jcdnotného stranického celku,
Zlrušenosti Kavkazrr dokazují jasně ričelnost organisace
tohoto typu. Jestliže se Kavkazanrim poda ilo p -ekonat národnostní t enice mezi arménskymi a tatarsk; mi dělníky, iestliže
sc iim poda ilo uchránit obyvatelstvo p ed možnostmi ežía
st,ílení, jestliže v Baku, v tomto lraleidoskopu národnostních
slrupin, jsou již nyní nemožnésrážky mezi národy, jestliže se
tnm poda ilo strhnout dělnictvo do jednotnélro proudu molrrrtného hnutí, pak v tom nemalou rilohu'sehrála internaciorrální v;i.stavba kavkazské sociální demokracie.
Typ organisace prisobí nejen na prakticlrou činrlost. Zanet:hává nesmazatelné stopy ve veškerémkulturním životě dělrrílra. Dělnik žije životem své orgauisace, roste v ní intelektuálně
rt ie v ní vychováván. A tam, docházeje do své o,rganisace a
st kaje se tam po každése soudruhy jin ch národností, bojuje
společně s nimi pod vedením společného kolektivu, osvojuje si
lrlrrboee myšlenltu, že dělníci jsou pi'etleušízr p íslrršnílryjeclné
56

t ídnírodiny, p íslušníkyjednotné armádv soeialismu" A to
nezhvtně má obrovsk v chovn v;íznam pro širokévrstvy
rtělnické t ídy.
Proto mezinárodní typ organisace je školou soudružsl<ého
cítění"velmi ričinn m agitačnímprost edkem pro internacionalismus.

i

1,1

|'

.Iinak je tomu s organisací podle národností, Dělníci. organisuiíce se na podktadě národnoslí, uzavírají se do nacionálních sko ápek. oddělují se navzájem organisačnímip epážkami. Není zdrlrazňováno to, co je dělnikťrm společné.n brž to.
čímse navzájem od sebe odlišují.Zde.ie rlělník p edeuším pťislušníksvého národ a; žid, polák atd. Není divu. že nárcdnostní
federalismus v organisaci vychovává v dělnictvu vědomí nacionálni q lučnosti.
Proto národnostní typ organisace je školou nacionální onrezenosti a zkoslnatění.
Tak máme p ed sebou dva zásadně odlišnétvpy organisace:
typ internacionální semknutosti a typ organisačního,.rczděIení" ciělnictva podle národností.
Pokusy srní it tyto dva typy byly dosud bezv_Ýslerlné.
Snrí liv; organisačníád rrkouské sociální demokracie. kter;f
tryl vypracován ve Wirnbergu roku l897, zrlstal ntr papí e. Rakouská strana se rozpadla na části,,strhujíc s sebou odbory.
,,Smí ení" se ukázalo nejen utopick;. m, n hrž i škoclliv m.
Strasser má pravdu, když tvrdí, že ,,separatismus slavil svt}j
první triumf na sjezdu strany ve Wimbergu".*
Totéžplatí o Rusku, ,,Smí ení" s federalismem Bundu, k němuž došlo na stockholmském sjezdu, skončilo tipln m bankrotem, Bund zma il stockholmsk; kompromis. Bund se od
prvního dne po Stockholmu stal p ekážkou splynutí dělnictva
dole v jednotnou organisaci, která bv sdružovala dělnictvo
všech národností. A Bund riporně pokračoval ve své separatistické taktice, p estože sociální demokracie Ruska i roku
1907, i roku 1908 několikráte požadovala, ahy b;rlo konečně
provedeno sjednocení děIníkri i,šech národností zdola.28 Bund,
kter; začal organisační národnostní autonomií. p ešel fakticky

t)roto cesta ,,smí ení" musí b

k/r a škodlivá.

t

zavržena jako cesta utopic-

lluď, anebo: brrď ferleralismus Bundu. a pak bude sociální
tlcmokracie Ruska p ebudována podle zásad ,.rozdělování"
rlčlnictva poclle národností; nebo mezinárodní typ organisace,
lr 1lak hurle Bund p ebudován podle zásad teritoriální autonorrrie. podle vzoru kavkazské, lotvšskéa polské sociální dernoliracie. a tím proklestí cestrr p ínémusjednocení židovského
rl<\lnictva s clělnictvem ostatních národností Ruska.
St etlní cesty neni: zásady vítězi a nelze je,,smí it.o'
Tecly zásada mezinátodníIrc semknutí dělnicttla jaka nezblltnost p i ešenínárodnostní otázky.
,,Prosvěščenije" č. 3-5,
b ezen květen 1913.

Vídeň v lednu 1913

k ferleraci, aby nakonec dospěl až k riplnému rozchodu, k separatismu. sv m rozchodem se sociální rlemokracií Ruska vnesl do ní
chaos a rlesorganisaci. Vzpomerime si jen na p ípad Jagellrlv.z?
*

{rl
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Viz J. Strasser: ,,Dělník a národ", Liberec 1912, str.
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t ídnírodinv, p íslušníkyiednotné armády socialismu. A to
nezhvtně má obrovsk v chovn v znam pro širokévrstvy
dělnické t ídy.
Proto mezinárodní tvp organisace ie školou soudružslrého
cítění.velmi ričinn; m agitačnímprost edkem pro internacio-

nalismus.

,}inak je tomu s organisací podle rrárodností, Dělníci. organisujíce se na porikladě národností, uzavírají se do nacionálních sko ápek. oddělují se navzájem organisačnímip epážkami. Není zdrirazňováno to, co je dělníkrim společné,nÝbrž to.
čímse navzájem od sebe odlišují.Zde,je rlělník p edeuším p íslušníksvého národ a: Žid, polák atd. Není divu. že národnostní
federalismus v organisaci vychovává v rlělnictvu vědomí nacionální v lučnosti.
Proto národnostní typ organisace je školou nacionální onrezenosti a zkostnatění.
Tak máme p ed sebou dva zásad.ně odlišnétvpv organisace:
typ internacionální semknutosti a typ organisačního,.rtlzdělení" c|ělnictva podle národností.
Pokusy smí it tyto dva typy byly dosud bezvyslerlné.
Snrí lir organisační ád rakouské sociální demokracie. kter
byl vypracován ve Wirnhergu roku l897, z stal na papí e, Rakouská stfana se rozpadla na části,"strhujíc s sebou odbory,
,,Smí ení" se ukázalo nejen utopick m, n brž i škorlliv; m.
Strasser má pravdu, když tvrdí, že ,,separatismus slavil svtlj
první triumf na sjezdu strany ve Wimbergu".*
Totéžplatí o Rusku. ,,Smí ení" s federalismem Bundu, k němuž došlo na stockholmském sjezdu, skončilo ripln m bankrotem. Bund zma il stockholmslr kompromis. Bund se od
prvního dne po Stockholmu stal p ekážlrou splynutí dělnictva
rlole v jednotnou organisaci, která bv sdružovala dělnictvo
všech národností. A Bund riporně pokračoval ve své separatistické taktice, p estože sociální demokrrcie Ruska i roku
1907, i roku 1908 několikráte požadovala, ahy bylo konečně
provedeno sjednocení dělníkri všech národností zdola.z0 Bund,
kter; začal organisační národnostní autonomií. p ešel fakticky

t)roto cesta ,,smí enío' musí b t zavržena jako cesta utopickír a škocllivá.
lluď. anebo: brrď fecleralismus Bundu, a pak bude sociální

rtcmokracie Ruska p ebudována podle zásad ,.rozdělování"

r|č,lnictva poclle národností; nebo mezinárodní typ organisace,
lr 1lak bucle Bund p ebudován podle zásad teritoriální autonorrrie. podle vzoru kavkazské, lotvšskéa polské sociální derno-

liracie. a tím proklestí cestu p ínémusjednocení židovského

tlť,lnictva s rl,ělnictvem ostatních národností Ruska.
St erlní cesty neni: zásady vítézía nelze je ,,smí it."

^ledy zásada mezinárodního sernknutí dělnictua jaka nei ešenínárodnostní otázky.

zblltnost p

,,Prosvěščenije" č. 3-5,
b ezen květen l9l3.

Vídeň v lednu 1913

k ferleraci, aby nakonec dospěl až k riplnému rozchodu, k separatismu. sv m rozchodem se sociální demokracií Ruska vnesl do ní
chaos a desorganisaci. Vzpomerime si jen na p ípad Jagell v.27
*

s
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Viz J. Strasser: ,,Dělník a národ", Liberec 19t2, str.
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t ídnírodinv, p íslušníkyiednotné armádv socialismu. A to
nezhvtně má obrovsk v; chovn v znam pro širokévrstvy
dělnické t ídy.
Proto mezinárodní typ organisace ie školou soudružslrého
cítění.velmi ričinn; m agitačnímprost edkem pro internacio-

nalismus.

,}inak je tomu s organisací podle rrárodností, Dělníci. or$anisujíce se na porikladě národností, uzavírají se do nacionálníeh sko ápek. oddělují se navzájem organisačnímip epážkami. Není zdrirazňováno to, co je dělník m společné,nÝbrž to.
čímse navzájem od sebe odlišují.Zde,je rlělník p edeuším p íslušníksvého národ a: Žid, polák atd. Není divu. že národnostní
federa]ismus v organisaci vychovává v rlělnictvu vědomí nacionální v lučnosti.
Proto národnostní typ organisace je školou nacionální onrezenosti a zkostnatění.
Tak máme p ed sebou dva zásadně odlišnétvpv organisace:
typ internacionální semknutosti a typ organisačního,^rtlzděIení" c|ělnictva podle národností.
Pokusy smí it tyto dva typy byly dosud bezvysle<lné.
Snrí lir organisační ád rakouské sociální demokracie. kter
byl vypracován ve Wirnbergu roku l897, z stal na papí e, Rakouská strana se rozpadla na části,-strhujíc s sebou odbory,
,,Smí ení" se ukázalo nejen utopick m, n brž i škorlliv; m.
Strasser má pravdu, když tvrdí, že ,,separatismus slavil svtlj
první triumf na sjezdu strany ve Wimbergu".*
Totéžplatí o Rusku. ,,Smí ení" s federalismem Bundu, k němuž došlo na stockholmském sjezdu, skončilo ripln m bankrotem. Bund zma il stockholmslr kompromis. Bund se od
prvního dne po Stockholmu stal p ekážlrou splynutí dělnictva
dole v jednotnou organisaci, která bv sdružovala dělnictvo
všech národností. A Bund riporně pokračoval ve své separatistické taktice, p estože sociální demokrrcie Ruska i roku
1907, i roku 1908 několikráte požadovala, ahy bylo konečně
provedeno sjednocení dělníkri všech národností zdola.26 Bund,
kter; začal organisační národnostní autonomií. p ešel fakticky

|)roto cesta ,,smí enío' musí b

k/r a škocllivá.

t

zavržena jako cesta utopic-

l|tlď. anelxr: brrď fecleralismus Bundu. a pak bude sociální
rtcmokracie Ruska p ebudována podle zásad ,,rozdělování"
11 ,lnictva poclle národností; nebo mezinárodní typ or$anisace,
lr 1lak bucle Bund p ebudován podle zásad teritoriální autonortrie. podle vzoru kavkazské, lotvšskéa polské sociální dernolit,acie. a tím proklestí cestu p ínémusjednocení židovského
rlť,lnictva s rl,ělnictvem ostatních národností Ruska.
St ední cesty neni: zásady vítézía nelze je ,,smí it."

Tedy zá.sada mezinátodního sernknutí dělnictua
zblltnost p i ešenínárodnostní otázky.

,,Prosvěščenije" č. 3-5,
b ezen květen 1913.

jaka

ne-

Vídeň v lednu 1913

k ferleraci, aby nakonec dospěl až k riplnému rozchodu, k separatismu. sv m rozchodem se sociální demokracií Ruska vnesl do ní
chaos a desorganisaci. Vzpomerime si jen na p ípad Jagelltlv.z?
*
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Viz J. Strasser: ,,Dělník a národ", Liberec 19t2, str.
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t ídnírodinv, p íslušníkyiednotné armádv socialismu. A to
nezbvtně má obrovsk v; chovn v znam pro širokévrstvy
dělnické t ídy.
Proto mezinárodní typ organisace je školou soudružského
cítění.velmi ričinn; m agitačnímprost edkem pro internacio-

nalismus.

,}inak je tomu s organisací podle rrárodností, Dělníci. or$anisujíce se na porikladě národností, uzavírají se do nacionálníeh sko ápek. oddělují se navzájem organisačnímip epážkami. Není zdrlrazňováno to, co je dělníkrim společné,nÝbrž to.
čímse navzájem od sebe odlišují.Zde,je rlělník p edeuším p íslušníksvého národ a: Žid, polák atd. Není divu. že národnostní
federalismus v organisaci vychovává v rlělnictvu vědomí nacicrnální v lučnosti.
Proto národnostní typ organisace je školou nacionální onrezenosti a zkostnatění.
Talr máme p ed sebou dva zásadně odlišnétvpv organisace:
typ internacionální semknutosti a typ organisačního,.rtlzdělení" c|ělnictva podle národností.
Pokusy smí it tyto dva typy byly dosud bezvyslerlné.
Snrí lir organisační ád rakouské sociální demokracie. kter
byl vypracován ve Wirnbergu roku l897, z stal na papí e, Rakouská stfana se rozpadla na části,",strhujíc s sebou odbory,
,,Smí ení" se ukázalo nejen utopick m, n hrž i škorlliv; m.
Strasser má pravdu, když tvrdí, že ,,separatismus slavil svtlj
první triumf na sjezdu stranv ve Wimbergu".*
Totéžplatí o Rusku. ,,Smí ení" s federalismem Bundu, k němuž došlo na stockholmském sjezdu, skončilo ripln m bankrotem. Bund zma il stockholmslr kompromis. Bund se od
prvního dne po Stockholmu stal p ekážlrou splynutí dělnictva
dole v jednotnou organisaci, která bv sdružovala dělnictvo
všech národností. A Bund riporně pokračoval ve své separatistické taktice, p estože sociální demokrncie Ruska i roku
1907, i roku 1908 několikráte požadovala, aby blrlo konečně
provedeno sjednocení dělníkri všech národností zdola.zo Bund,
kter;i začal organisační národnostní autonomií. p ešel fakticky

t)roto cesta ,,smí enío' musí b

k/r a škorllivá.

t

zavržena jako cesia utopic-

l|uď. anebo: brrď fecleralismus Bundu, a pak bude sociální
rtcmokracie Ruska p ebudována podle zásad ,,rozdělování"
rlť,lnictva poclle národností; nebo mezinárodní typ or$anisace,
lr 1lak hucle Bund p ebudován podle zásad teritoriální autonorrrie. podle vzoru kavkazské, lotvšskéa polské sociální dernolit,aeie. a tím proklestí cestu p ímémusjednoconí židovského
tlť,lnictva s clělnictvem ostatních národností Ruska.
St erlní cesty neni: zásady vitézía nelze je ,,smí it."

Tedy

zá.scrda mezinárodního sernknutí dělnictua

zblltnast p

i

jaka

ne-

ešenínárodnostní otázky.

,,Prosvěščenije" č. 3-5,
b ezen květen l9l3.

Vídeň v lednu 1913

k ferleraci, aby nakonec dospěl až k riplnému rozchodu, k separatismu. sv m rozchodem se sociální demokracií Ruska vnesl do ní
chaos a clesorganisaci. Vzpomerime si jen na p ípad Jagelltlv.z?
*

6
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REFERÁT O NÁRODNOSTNÍ OTÁZCE
PRosLovENÝ 29. DUBNA

(12. KVĚTNA) 1917 NA vIL (DUBNovÉ)
VŠERUSKÉ,KONFERENCI SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ
DĚLNICKÉ STRANY RUSKA

slrrpeň demolrratismu a politické svobody, má národnostní ritisk
nrórrě brutálni ráz. Pokud jde o Švcarsko, p,ibližuje se demokrrrticlré společnosti, a malé národy se tnnr těšívíce méně plné
svobodě. Zkrátka, čímje zem,ě demokratičtější,tím mírnější

je národnostní ritisk, a naopak, A jelikož dernokratisaci toz,
umíme ričast urči| ch t íd na moci, je možno s tohoto hlediska
ííc.i,že čímblížemá k státní moci stará pozemková aristokracie,
jak tomu bylo v starém caristickém Ruslru, tím krutějšíje ritisk
a tím odpornější jsou jeho formy.

Bylo

by t eba28 p ednést obšírrry referát o národnost ní olázk tomu, že je málo času, jsem nucen svrlj
referát zkrátit.
D íve než p ikročímek návrhu resoluce, je t eba konstatovat něco ťivodem, co ie národnostní ťltisk? Národnostní ritisk
je taková soustava vyko isťování a odíráníutiskovan ch národťt, taková opat ení násilného omezování práva utiskovan ch národností na vlastní stát, kterych používajíimperialistické kruhy. To všecko dohromady sk tá obraz politiky, která
se obyčejně naz vá politikou nároclnostního ritisku.
První otázka: o jaké t ídy se opírá ta neb ona státní moc,
když provádí ,svou politiku národnostního ritisku? K roz ešení
této otázky je nutno pochopit, proč v rrlzn ch státech existují
rrizné formy národnostního ritisku, proč v jednom státě ie národnostní ritisk krutější a brutálnější než v státě druhém. Na
p ílrlad v Anglii a v Rakousku-Uhersku nenab val národnostní
tisk nikdy forem pogromr1, existoval však ve formě omezení
národnostních práv uja men; ch národri, kdežto v Rusku nabyvá často formy pogromli a íeži.V někter ch státech pak
v bec neexistují žádná speciální opat ení proti národnoslním
menšinám. Na p íklad není národnostního ritisku ve Švcarsku,
kde žijísvobodně Francouzi, Italové a Němci.
Čim je tedy možno vysvětlit, že v rtlzn ch státech je s národy nakládáno rrizně?
R znl m stupněm demokratisace těchto státri. Dokud v d ívějších letech stála v čele státní moci v Rusku stará pozemková
aristokracie, mohl národnostní ritisk nabl vat a skutečně nať: val odporn; clr forem ežía pogromri, Ý Anglii, kde je jist
ce, avšak vzhledem

58

Avšak národnostní ritisk není podporován jen pozemkovou
aristokraeii, Vedle ní existuje rlalšíčinitel - imperialistické skupiny, jež metody zotročování národrl, kter m se naučilv v koloniích, p enášejí i do své země a tak se stávají p irozerr mi
spojenci pozemkové aristokracie. S nimi jde drobná buržoasie,
část inteligence a část ho ejšíchvrstev d,ělnictva, kterÝm se rovněž dostává podílu z plodrl loupeže, Tak vzniká cel; konglomerát sociálních sil, podporujících národnostní titisk, v iejichž
čele stojí pozemková a finančníaristokracie. K vytvo,ení skutečně demokratick ch poměr je nutno p edevšímuvolnit cestu
a odstranit tento konglomerát s politické scény.
(Čte aáte tert

rcsoluce.)

,i

První otázka: jak je t eba uspo ádat politickÝ život rrtiskovan; ch národťr? Na tuto otázku je nutno odpovědět, že utiskovan m národ m, které ob vají Rusko, musí b t vyhrazeno právo,

aby samy rozhodly, zda chtějí zťtstat ve svazku ruského státu
nebo zda se chtějí oddělit a utvo it samostatn stát. Nyní pozorujeme konkretní konflilrt mezi finsk; m národem a Prozatímní vládou. Zástupci finského národa, zástupci sociální demokracie požadujíod Prozatímnívládv, aby lidu vrátila práva,
kter ch požívalp ed p ivtělením k Rusku. Prozatímnívláda
to odmítá, neuznávajíc finsk; národ za svrchovan . Na čístranu se máme p idat? Je jasné, že na stranu finského národa, jelilrož ie nem},slitelné, abvcho,m sohválili násilné drženíjakéhokoliv národa v svazku jednotného státu. Vytyčujíce zásadu práva národ na sebeurčení, povznášíme tím boj proti nár,odnostnírnu tisku na tiroveň boje proti imperialismu, našemu společnémunep íteli. Kdybychom tak neučinili, m žeme se ocitnout v postavení lidí, kte í ženou vodu na mll n imperialistrl.
Kdybychom my, sociální demokraté, up eli finslrému národu
9

REFERÁT O NÁRODNOSTNÍ OTÁZCE
PRosLovENÝ 29. DUBNA

(12. KVĚTNA) 1917 NA vIL (DUBNovÉ)
VŠERUSKÉ,KONFERENCI SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ
DĚLNICKÉ STRANY RUSKA

Bylo

by t eba28 p ednést obšírrry referát o národnost ní olázk tomu, že je málo času, jsem nucen sv j
referát zkrátit.
D íve než p ikročímek návrhu resoluce, je t eba konstatovat něco ťivodem, co ie národnostní ťltisk? Národnostní tistr
je taková soustava vyko isťování a odíráníutiskovan ch národťt, taková opat ení násilného omezování práva utiskovan ch národností na vlastní stát, kterych používajíimperialistické kruhy. To všecko dohromady sk tá obraz politiky, která
se obyčejně naz vá politikou národnostního ritisku.
První otázka: o jaké t ídy se opírá ta neb ona státní moc,
když provádí ,svou politiku národnostního ritisku? K roz ešení
této otázky je nutno pochopit, proč v r zn ch státech existují
rrizné formy národnostního ritisku, proč v jednom státě ie národnostní ritisk krutější a brutáInější než v státě druhém. Na
p ílrlad v Anglii a v Rakousku-Uhersku nenab val národnostní
tisk nikdy forem pogromr1, existoval však ve formě omezení
národnostních práv uja men; ch národri, kdežto v Rusku nabyvá často formy pogromri a íeži.V někter ch státech pak
v bec neexistují žádná speciální opat ní proti národnosiním
menšinám. Na p íklad není národnostního rítisku ve Švcarsku,
kde žijísvobodně Francouzi, Italové a Němci.
Čim je tedy možno vysvětlit, že v rttzn ch státech je s národy nakládáno r zněl
R znl m stupněm demokratisace těchto státri. Dokud v d ívějších letech stála v čele státní moci v Rusku stará pozemková
aristokracie, mohl národnostní ritisk nabl vat a skutečně na}: val odporn; clr forem ežía pogromri, Ý Anglii, kde je jist
ce, avšak vzhledem
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slttpeň demolrratismu a politické svobody, má národnostní ritisk
nrórrě brutálni ráz. Pokud jde o Švcarslio, p ibližuje se demokrntické společnosti, a malé národy se tan těšívíce méně plné

svobodě. Zkrátka, čímje zem,ě demoliratičtější, tím mírnější
je rrárodnostní ritisk, a naopak. A jelikož demokratisaci rozumíme ričast určit ch t id na moci, je možno s tohoto hlediska
íIci, že čímblížemá k státní moci stará pozemková aristokracie,
jak tomu bylo v starém caristickém Ruslru, tím krutějšíje tisk
a tím odpornější jsou jeho formy.
Avšak národnostní ritisk není podporován jen pozemkovou
aristokraeii, Vedle ní existuje rlatší činitel - imperialistické skupiny, jež metodv zotročování národ , kter m se naučilv v koloniích, p enášejí i do své země a tak se stávají p irozerr;imi
spojenci pozemkové aristokracie. S nimi jde drobná buržoasie,
část inteligence a část ho ejšíchvrstev dělnictva, kter_Ým se rovněž dostává podílu z plodt1 loupeže, Tak vzniká cel; konglomerát sociálních sil, podporujících národnostní titisk, v iejiehž
čele stojí pozemková a finančníaristokracie. K vytvo, ení skutečně tlemokratick ch poměr je nutno p edevšímuvolnit cestu
a odstranit tento konglomerát s politické scény.
(Čte aáte tert

rcsoluce.)

i

První otázka: jak je t eba uspo ádat politickÝ život rrtiskovan; ch národrl? Na tuto otázku je nutno odpovědět, že utiskovan m národrim, které ob vají Rusko, musí byt vyhrazeno právo,

aby samy rozhodly, zda chtějí zťtstat ve svazku ruského státu
nebo zda se chtějí oddělit a utvo it samostatn stát. Nyní pozorujeme konkretní konflilrt mezi finsk m národem a Prozatímní vládou. Zástupci finského národa, zástupci sociální demokracie požadujíod Prozatímnívládv, aby lidu vrátila práva,
kter ch požívalp ed p ivtělením k Rusku. Prozatímnívláda
to odmítá, neuznávajíc finsk národ za svťchovan . Na čístranu se máme p idat? Je jasné, že na stranu finského národa, jelikož ie nem slitelné, abvchorn sr:hválili násilné drženíjakéhokoliv národa v svazku jednotného státu. Vytyčujíce zásadu práva národ na sebeurčení, povznášíme tím boj proti národnostnírnu ritisku na tiroveň boje proti imperialismu, našemu společnémunep íteli. Kdybychom tak neučinili, mrlžeme se ocitnout v postavení lidí, kte í ženou vodu na mll n imperialistri.
Kdybychom my, sociální demokraté, up eli finskému národu
9

právo projevit svou vrlli k oddělení a tuto vrlli uskutečnit,
sami
bychom tím pokračovali v politicu
"u.ir*u.
.o,tázka prdua národrl ná svobodné oddělení nesmí tlÝt zaměňována za otázku pouinnasti národa odclělii se_ v iĚ'."}
oné chvíli. Tuto otázku musí proletá ská strana
ešit v každém
jedno.tlivém p ípadě naprosto ,r-o.irtrre,
podle situac". P i-

znáváme-li utiskovan; m_ národrim právo na oddělení pr,lio
o svych politick ch osrrd'ech, ne ešímetím otázku,
zrla se rnají určiténárody v iéto chvíli oddětit
Já mohu p iznat národu právo na oddělení. to
"J.rrr,errá'.iá'ir.
však :"Ste.
znamená, že .isem mu uložil za povinnost. abv tak učinil,
".Národ má právo na oddělení, avšaÉpodle okoh'óstí mrlže táhoio
práva i nepoužít.Nárn tak
,7b v& možnost svobcldné .gii""Ě
pro.nebo proti oddělení, podle
ioho, iak toho vvžarlu;r iai*v
proletariátu, podle toho, jak toho vyžadují,ájm;
;;i.l;i.kĚ
revoluce. otázka oddělení je tudíže.šena u k"záo* j;á;.iiir;;
p i,padě samostatně, podle situace, a právě proto otdzka u;";;i
právg n6 odrlělení nesmí b; t směšoián, . ,ičel,nstí
octctěleni
za těch neb oněch porlmínek. Já za svou osobu bvch se na
pŤíklad vyslovil proti oddělení Zakavkazska. se ir"r"i"n
k'"i;:
obecnému vÝvo,ii v Zakavkazsku a v Rusku. se z etelem
k urči| m podrnínkám boje proletariátu a pod. Krlybv
pr"rto
n{tn9y Zakavkazska pož&dovaly odděiení, poór,ÓpiteinO
"Srr. ;;-;;
odctělily a my bychom tomu nebránili.
ro,zhodovat.

1Čte ddle text resoluce.)
DáIe. Co se má stát s národy, které budou chtít zristat ve

svazku ruského státu? Jestližc'chovalv nárorlv k Rusku neť
_yš"u, byla tato nerl věra živena p erlevšímpoiitikou cnts*u,
Jelikož,carismtts_ p estal existovai, jelikož
bru.trrr-.*i.iá""i
Jeh_o politika tisku, musí ochabovat nedrlvěra, musí r st p itažlivost k Rusku. Mám za to. že po svrženícarismu devět de.
setin národrl nezatoužípo odrtěleni. Proto navrhuje strana z izení oblastní autonomie pro zemí, která nezatouži po oddětení
a,tterá se_ryznačují odlišn m zprisobem života,
r"ei,
Jako .na p . Zakavkazsko, Turkestan a Ukrajina."airlr*
Geografickd
hranice_ takov ch autorromních oblastí burtóu .ta"o"ány' .am; m obyvatelstvem se z etelem k podrnínká- rror|oJar.i.*-,
sociálním a pod.
Na rozdíl od oblastní auton_omie existuie iin; plán, kter; už
velmi dávno doporučuje Bund a p edevšim"Spriirger'" ďr*,
6Q

lrte l vytyčujízásadu lrulturně-národnostní autonomie. Mám
u;l lo, že tento plán je pro sociální demokracii nep ijateln .
|)odstata plánu je tato: Rusko se má p eměnit ve svaz národrl
a lražcl národ ve svazek lidí, spojen ch v jednotn] kolektiv,
lrez ohledu na to, v jak ch oblastech státu žijí.Všichni Rusové,
všichni Arméni atd. se mají zorganisovat ve sv ch zvláštnlch
národních vazech, bez ohledu na zemí, a teprve potom vstupují do svazku národrl celého Ruslra. Tento plán je krajně nepraktick a neričeln . Jde totiž o to, že v voj kapitalismu rozptYtil, odtrtrl od národrl celé skupiny osob, které jsou rozlroušerry po rrlzn ch koncích Ruska. Spojovat dohromady jednoUivé prisluSníky toho kterého národa za národnostní rozt íštěnosti, vznikté v drlsledku hospodá sk ch poměrťr, znamená
zabl vat se uměl m utvá ením národa, lronstruováním národa.
zab ,vat se uměll m spojováním lidí v národ, znamená stavět
se na stanovisko nacionalismu, Tento plán, vytvčen Bundem,
nemrlže b t p ijat sociá]ní demokracií. Bvl zamítnut na kon*
ferenci našístrany roku 191229 a s v jimkou Bunclu se vťtbec
netěší v sociáIně-demokratick;ich lrruzích popularitě. Tento
plán se jinak naz vá kulturní autonomií, jelikož vyjímá z četn ch rrizn ch otázek, zajípajícíchnárod, okruh otázek čistě
kulturních a p edává je národním svazrlm. P itorn vychází
z názoru, že kultura sdrtržuje národy vjedno. P edpokládá se,
že uvnit národa prisobí na jedné straně zájmy šlěpícínárod,
na p . záimy hospodá ské, a na druhé straně zájmy spojující
jej vjedno, a právě takovou otázkou je otázka kulturní.
Konečně zbyvá oházka národnostních menšin. Jejich práva
musí b t zajištěna zvlášť. Proto strana požaduje riplnou rovnoprávnost ve škotskych, nábožensk ch i v jin ch otázkách a zrušenívšelikl ch omezení pro národnostní menšiny.
Existuje 9. článek programu, lrter stanoví rovntlprávnost
národrl. podmínky, nezbyiné k jeho provedení, mohou nastaí
leprve za riptné demokratisace celé společnosti.
Musíme ještě ešit otázku, jalr má b t proletariát rrlzn ch
národrl zorganisován v jednu společnou stranu, Jeden plán stanovi, že se dělníci mají organisovat podle národností: kolik názamítla. Praxe
rodri, tolik stran. Tento plán sociální demokracig-Štatu
poclle náukázala, že organisován^í proletariátu určitého
rodností vede jen k zániku myšlenky t ídnísolidarity. Všichni
proletá i všech národ určitéhostátu se musí organisovat v jedenneděliteln proletáŤsk; kolektiv
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právo projevit švou v Ii k oddělení a tuto vrlli
uskutečnit, sami
bychom tím pokračovali v politice carismu.
prdua
-otázka za národ ná svobodné oddělení nesmí I-1Ýt zaměňována
otázku pouinnosti národa oddělii se v iĚ'""b
oné chvíli. Tuto otázku musí protetá ská strana
-P;ijednotlivém p ípadě naprosto .o*o.int"U, podleešit v každém
situac".
znáváme-li utiskovan nr_ národťrm právo na oddělení prríilo
rozhodovat o sv;,1ch politick ch osud'ech, ne ešíme tím
oiázku.
zcla se malí určiíénárody u ieto cr,uiti ;á#jil;;;;ilh;;;,ň:
Já mohu p iznat národu právo na o<ldělení. to však
.i"Steznamená, že jsem mu
".za povinnost, abv tak utinit. Ňá.uložil
rod má právo na oddělení, avšak podle okolnástí mtze
tc,rrát
práva i nepoužít.}Jám. tak
vá rnožnost svobodné
7b
pro.nebo proti oddělení, podte ioho,
zairnv
.iak toho vvžnduir"gil;;;
proletariátu. podle toho. jak toho vyžadují,ájm;
;;;i.i;i.kÉ
re,oluce. otázka oddělení ie tudíže-'šena u t
;iarriii"lp ípadě samostatně, podle situace, a právě proto
"záem
otázka urrra.,i
práva na odclělení nesmí bl t směšována i ričelností
oclděleni
za těch neb oněch poclmínek. Já za svcru osobu bvch se na
pŤíklad ,yslo,il proti ocldělení Zakal-kazska. se ir"r*i"k'ri;:
obeenému vÝr,o.ii v Zakavkazsku a v Rusku. se z
ete]em k urcltvm podmínkám boje proletariátu a pod. Krlybv však p
esto
n4ln9y Zakavkazska požadovalv odděiení, poárrópitei"O "b;";;
oddělily a my bychom tomu nebránili.
1Čte dale

furt

resoluce.)

DáIe. Co se má stát

s národy, které budou chtít zristat ve
svazku ruského státu? Jestliže "chovalv nárorlv t nu.t u -ne9 _:š.", byla tato nedrlvěra živena preaevSim poiitikou cu.;s-u"
Jelikož,:_1.ri=Trls_ p estaI existovai, jelikož
irr"ririr-*i$";i
Jeh_o politika ritisku, musí ochabovat ned věia, musí riist p i_
tažlivost k Rusku. Mám za to. že po svrženícarismu devět de.
setin národrl nezatouží po odrtěteni. Proto na,rhuje strana z izení oblastní autonomie_pro tizerní, která nezatouži po oddělení
a_'která se,r:,3načují odlišn m zpťrsobem života,
Jako .na p . Zakavkazsko, Turkestan a Ukrajina."dit.šrlo;ili;
Geografické
hranice_ takov ch autonomních oblastí burtóu .ta"o"á"y .anr; m_ obyvatelstvem se z etelem k podmínkár"
rrrr|oJer;-iÝ"r,
sociálním a pod.
Na rozdíl od oblastní autonomie existuie iin plán, kter; už
velmi dávno doporučuje Bund a p edevšim"Spriirger'u
rJr*,
ss

'

kte í vytyčujízásadu kulturně-národnostni autonomie. Mám
z;l lo, že tento plán je pro sociální demokracii nep ijateln .
|)odstata plánu je tato: Rusko se má p eměnit ve svaz národrl
a lražcl národ ve svazek lidí, spojen ch v jednotn kolektiv,
lrcz ohledu na ttr, v jak ch oblastech státu žijí.Všichni Rusové,
všichni Armérri atd. se mají zorganisovat ve sv ch zvláštních
národních svazech, bez ohledu na rizemí, a teprve potom vstupují do svazku národrl celého Ruslra. Tento plán je krajně nepraktick a neričeln . Jde totiž o to, že v voj kapitalismu rozptYtil, odtrtrl od národrt celé skupiny osob, které jsou roztroušerry po rrlzn;ch koncích Ruska. Spojovat dohromady jednotliyé p íslušníkytoho kterého národa za národnostní rozt íštěnosti, vzniklé v drlsledku hospodá sk ch poměrťr, znamená
zab vat se uměl m utvá ením národa, konstruováním národa.
Zab vat se uměl m spojováním lidí v národ, znamená stavět
se na stanovisko nacionalismu, Tento plán, vytyčen; Bundem,
nemrlže b: t p ijat sociáhrí demokracií. Byl zamítnut na konferenci našíŠtrany roku 191229 a s v jimkou Bundu se vribec
netěší v sociálně-demokratick ch lrruzích popularitě. Tento
plán se jinak naz vá kulturní autonornií, jelikož vyjímá z četn ch rrizn ch otázek, zajípajícíchnárod, okruh otázek čistě
kulturních a p edává je nárrrdním svazrlm. P itorn vychází
z názoru, že kultura sdružuje národy vjedno. P edpokládá se,
že uvnit národa ptisobí na jedné straně zájmy štěpícínárod,
na p . záimy hospodá ské, a na druhé straně zájmy spojující
jej vjedno, a právě takovou otázkou je otázka kulturní.
Konečně zb vá otázka národnostních menšin. Jejich práva
musí b t zajištěna zvlášť, Proto strana požaduje riplnou rovno,
právnost ve školsk ch, nábožensk ch i v jin oh otázkách a zrušenívšelikl ch omezení pro národnostní menšiny.
Existuje 9. článek programu, lrter stanoví rovnoprávnost
národrt. Podmínky, nezbytné k jeho provedenl, mohou nastaí
leprve za riplné demokratisace celé společnosti.
Musíme ještě ešit otázku, jak má b t proletariát rťrzn ch
národti zorganisován v jednu společnou stranu. Jeden plán stanovl, že se dělníci mají organisovat podle národností: kolik národri, tolik stran. Tento plán sociální demokracig zamítla. Praxe
ukázala, že or5;anisován'í proletariátu určitéholtatu poclle národností vede jen k zániku myšlenky t ídnísolidarity. Všichni
proletá i všech nár,od určitéhostátu se musí organisovat v jeden neděliteln proletáŤsklyí kolektiv
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_ Tedy naše stanovisko v národnostní otázceje možno shrnout
do těchto včt :
.a) uznánípráva národri na odděiení ; b) národrlm,
kleré ztistávají ve svazku daného státu, oblastní auttlnomiej
c) národnostním menšinám zvláštní zákony, které by jim zaručovaly svobodn rozvoj; d) pro proletá e všech náródii v určitémstátu jednotn;,neděliteln proletá sk holektiv, jednotnou
strantt.

ZÁVĚREČNÉ,SLOVO

Obě resoluc

pak hnutí Irska proti anglickémrr imperialismu není hnutí detnokratické, které zasazuje ránu imperialismu? A cožpak netnáme toto hnutí podporovat? .. .
,rPetrohradská celoměstská a
všeruskÁ konference sociálnědemokratické dělnické strany
(bolševikti) Ruska v dubnu 1917,"
tátní nakladatelství, 1925.

c lkem vzato, shodují.iPjatakov opsal z naší
články až rra jeden: ďZ ná,,uznání práva na
o_Bdělení". Buď, anebÓ: buď národrim upíráme právb na oddě|e_ní,
1pat je to nrttno íci p ímo, nebo tak nečiníme.Nyní
existuje hnutí ve Finsku, usiluJícío zajištění národní svoboáy,
a pr_oti tomuto hnutí rovněž bojuje Prozatímní vláda. Vzniká
otázka, koho máme podporovat-. buď jsme pro politilru Prozatímní.vlády, pro násilné udrženíF'inska a omezóní jeho práv
na minimum, a pak jsme anexionisté, neboť ženeme vodu na
ml n prozatímnívládv - nebo jsme pro nezávislost Finska.
V této věci je nutno se jasně vyslovit-,pro to, nebo pro ono;
není možné se omezovat na_pouhé konstatování práv.'Existuje
hnutí za nezávislost lrska. Ná čístraně stojíme, soudruzi? Buh
jsme na straně lrska, nebo na straně ang[Ókétro imperia. A já
!e ptáT - a sám život klade tuto otázku: podporujeme národjr,
které bojují proti titisku, nebo podporujeme ťídy,které je
u.ti;]<yji.t Pravíme:. jelikož sociální demokracie ujiíule o sÓcialistickou revoluci, musí podporovat revolučníhnutí národrl,
namí ené proti imperialismu. Buď máme za lo, že jsme povinni vytvo it pro p edvoj socialistické revoluce zázeirri u io-.
době národ , které se zvédajíproti národnostnímu ritisku
-'
1 ga_k z ilujeme most mezi západem a v chodem, a pak skutečně_ usilujeme o světovou socialistickou revoluci; ňebo tak
nečiníme a pak se
_ocítárne v isolaci, pak se z íkáme taktiky
využívánívšech revolučníchhnutí mezi utiskovan; mi národy
k zničeníimperialismu. Musíme po,dporovat jaké[ofiv hnuti,
namíi!:néproti imperialismu. Co by nám jinať ekli finštídělníci? Pjatakov a Dzeržinsk1f proti'nám námítají, že jakékoliv
národní hnutí je hnutí reakční.To není pravda, soudruzi. Cožse,

r9s9_Iyce_.,vš9cky
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ós

ŘlrNovÝ PŘEVRAT e lvÁnonNosrNí oTÁ.zK^
(1918)

[árodnostnísO otázka není nic soběstačného, jednou provždy
daného, Národnostní otázka, která je jen částívšeobecné otázky
p etvo ení existujícího spcrlečenskéhoádu, je plně podmíněna
stavem sociálních poměrri, rázem státní moci v zemi a vrlbec
vešker;ím prriběhem společenského v voje. To se zvlášť pro-

nikavě projevuje v období revoluce v Rusku, kdy národnostní
otázka a národní hnutí v okrajor,lich rizemlch Ruska rychle
a p ed očima všech rnění svtlj obsah v závislosti na prrlběhu
a q sledku revoluce,

I. t]NoRoVÁ

nnvolucE A NÁRoDNosTNÍ OTÁZKA

YepoSe buržoasní'revoluce v llusku (odlrinora 1917) mělo

gány,
síly nacionální buržoasie,
-o kolem lrterÝch shromažďovala
Šlo osvobození od carismu jako ,,hlavní p íčiny"národnostního ritisku a o vytvo ení národních buržo,asníc}r státri. Právo
národ na sebeuičeníbylo vykládáno jako právo nacionální
buržoasie v o}<rajov ch rizemích p evzít moc a využítrinorové
revoluce k vytvó ení ,,vlastního" národního státu. ]Ýa další
rozvíjení revóluce nepom šlely a nemohly pom šlet zn něné
buržóasní orgány. P ltom se porrštělo se z etele, že carismus
je vyst ídáván nezast en;irn imperialismem, imperialism9*..!_e"
*asky, že tento imperialismus je silnějšíma nebezpečrrějším
nep íielem národťt, Žákladnou nového národnostního ritisku.
Zničeni carismu a p íchod buržoasie k moci nevedly však
k odstranění národnostního ťrtiskrr. stará brutální forma národnostního ritisku ustoupila formě nové, rafinované, zato však
nebezpečnější. Vláda Lvova-Miljukova-Kerenskélro nejenom

že neŽanecňala politiky národnostního ritisku, nl brž zorganisovala dokonce n,ové taženíproti Finsku (rozehnání sněmu
v létě 1917) a proti Ukrajině (potlačeníkulturních institucí
Ukrajiny). Ňejeň to: tato vláda, syou povahou imperialistická,
vyzvála-obyvatelstuo k pokračování ve yálce za čeiem podmanění nouYch uzemi, noq ch kolonií a národri. K torrru ji
ponoukala nejen vnit ní povaha imperialismu, rrybrž i exisience
itaryct impeiialistick cň státri na západě, které neochvěině
usilóvaly o'podmaněni nov ch uzemi a národri a hrozily ziňit
sféru jejiho vlivu. Boj mezi imperiatistick mi státy za podrnanění
mal ótt_ národrl jako podmínka existence těchto státri - to je
obráz,kter se ro}vinul v prťrběhu inrperialistické války. Znile.yi
carismu a nastoupení vlády Miliukova-Kerenského neučinilo

národní hnutí v okrajov ch zemích ráz buržoasně osvoliozenského hnutí. Národy Ruska, po staletí utiskované a vyko isťovanó ,,star m režimem", po prvé si uvědomily svou sílu a vrhly
se do boje proti utiskovatelťrm. ,,Pryč s národnostním ritiskerd"
to bylo heslo hnutí. V okrajovych zemích Ruska rázem
-vyrostla
spousta ,,celonárodních" institucí. V čele hnutí šla
nacionální, buržoasně demokratická inteligence.,,Národní rady" v Lotvšsku, v Estonskóm kraji, v Litvě, v Gruzínsku, Arménii, Azerbajdžanu, na Kavkaze. v Kirgizstanu a ve St edním
Povolží;,,Rada" na Ukrajině8l a v Bělorusku;8z ,,Sfatul-Cerij"sr u Bessarabii; ,,Kurultaj" na Krymu8a a v Baškiriii85 ,,Au-

tento neutěšenl obraz nikterak vábnějším. Je p irozené, že
,,celonárodní" instituce v okrajovl ch rizemích, pokucl projevovaly tendenci k státní samostatnosti, narážely na lep ekonatetn odpor imperialistické vlády Ruska. Pokud však, nastolujíce vládu nacibnální buržoasie, zťtstávaly tlluché k stěžejním zájmrim ,,svych" dělníkrl a rolníkťt,vyvolávaly .mezi
nimi reptání a nespokojenost. Tak zvané ,,národní pluky" jen
p ilévaly olej do ohně: proti nebezpečíshora byly bezmocné,
nebezpeeí zd"ola jen zesilbvaly a zvětšovaly. ,,Celonárodní" instituce z stávaly bezbranné proti ranám zvenčístejně jalro
proti q buchu zevnit . Vznikající buržoasní národní státy začaly odkvétat, aniž mohly rozkvést.
Tak star buržoasně demokratick v klad zásady sebeurčení
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ŘIJXOVÝ PŘEVRAT

a nÁRonNosrNÍ OTÁZKA
(1918)

[árodnostnís0 otázka není nic soběstačného, jednou provždy
daného. Národnostní otázka, která je jen částívšeobecné otázky
p etvo ení existujícího spcllečenského ádu, je plně podmíněna
stavem sociálních poměrri, rázem státní moci v zemi a vrlbec
veškerlfm pr během společenského v voje. To se zvlášť pro-

nikavě projevuje v období revoluce v Rusku, kdy národnostní
otázka a národní hnutí v okrajov ch rizemích Ruska rychle
a p ed očima všech mění svtlj obsah v závislosti na prrlběhu
a v; sledku revoluce.

I.

t]NoRovÁ nnvor,ucE A NÁRoDNOSTNÍ OTÁZKA

YepoSe buržoasní'revoluce v Rusku (odlrinora 1917) mělo

národní hnutí v okrajov ch rizemích ráz buržoasně osvol:iozenského hnrrtí. Národy Ruska, po staletí utiskované a vyko isťovanó ,,star m režimem", po prvé si uvědomily svou sílu a vrhly
se do boje proti utiskovatelrim. ,,Pryč s národnostním ritiskern"
to bylo heslo hnutí. V okrajovl ch rizemích Ruska rázem
-vyrostla
spousta ,,celonárodn,ích" instiiucí. V čele hnutí šla
nacionální, buržoasně demokratická inteligence.,,Národní rady" v Lotyšsku, v Estonském kraji, v Litvě, v Gruzínsku, Arménii, Azerbajdžanu, na Kavkaze. v Kirgizstanu a ve St edním
Povolží;,,Rada" na UkrajiněBl a v Bělorusku;82 ,,Sfatul-Cerij"sa u Bessarabii; ,,Kurultaj" na Krymu8a a v Baškiriii85 ,,Au-
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to byly ,,celonárodní" or-

gány, kolem kter ch shromažďovala síly nacionální buržoasie,
"od
"o'
carismu jako ,,hlavní p íčiny"nárorlnostŠto osvobození
ního ritisku a o vytvo ení národních buržo,asních státri. Právo
národ na sebeuičeníbylo vykládáno jako právo nacionální
buržoasie v okrajov ch zemích p evzít moc a využítrinorové
revoluce k vytvó ení ,,vlastního" národního státu. Na další
rozvíjení revóluce nepom šlelv a nemohly pom šlet znťněné
buržóasní orgány. P ltom se porrštělo se z etele, že carismus
je vyst ídáván nezast en;im imperialism,em, imperialismem_.!_ez
je silnějšíma nebezpečrrějším
-aíky, že tento imperialismus
nep íielem národri, Žákladnou nového národnostního titisku.
' Zničeni carismu a p íchod buržoasie k moci nevedly však
k odstranění národnostního ťrtiskrr. stará brrrtální forma národnostního ritisku ustoupila formě nové, rafinované, zato však
nebezpečnější. Vláda Lvova-Miljukova-Kerenského nejenom
že neŽanecňala politiky národnostního ritisku, nlibrž zorganisovala dokonce-n,ové taženíproti Finsku (rozehnání sněmu

v létě 1917) a proti Ukrajině (potlačeníkulturních institucí

Ukrajiny). Ňejen to: tato vláda, svou povahou imperialisiická,
vyzvála-obyvatelstuo k pokračování ve yálce za ričelem podmanění nouYch uzemí, novl ch kolonií a národťr, K tornu ji
ponoukala nejen vnit ní povaha imperialisrnu, n brž i existence
itaryct imperialistick cň státri na západě, které neochvěině
usilóvaly o podmaněni novyích ilzemí a národri a hrozily zilžit
sféru jejiho vlivu. Boj mezi imperialistick mi státy za poduranění
mal ětr národrl jako podmínka existence těchto státri - to je
obráz,ktery se ro}vinul v prťrběhu imperialistické války. Znile.yi
carismu a nastoupení vlády Miljukova-Kerenského neučinilo
tento neutěšenl obraz nikterak vábnějším. Je p irozené, že
,,celonárodní" instituce v okrajov ch zemích, pokud projevovaly tendenci k státní samostatnosti, narážely na lep ekonatetn odpor imperialistické vlády Ruska. Pokud však, nastolujíce vládu nacionální buržoasie, zťtstávaly tlluché k stěžejním zájmrim ,,svych" dělníkrl a rolníkťt,vyvolávaly .mezi
nimi reptání a nespokojenost. Tak zvané ,,národní pluky" jen
p ilévaly olej do ohně: proti nebezpečíshora byly bezmocné,
nebezpeeí zd"ola jen zesilbvaly a zvětšovaly. ,,Celonárodní" instituce zristávaly bezbranné proti ranám zvenčístejně jako
proti v buchu zevnit . Vznikající buržoasní národní státy začaly odkvétat, aniž mohly rozkvést.
Tak stary buržoasně demokratick v klad zásady sebeurčení
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se p emérioval ve fikci, pozb val svého revolučního smvslu. Je
jasné. že o odstranění národnostního ritisku a o samostalnosti
malÝch a nároclních státri nemtlhlo b t za těchto okolrrosti ani
eči. Stávalo se jasn; m, že osvobození pracujícíchmas utiskovan;_ích národností

a odstranění národnostního ritisku je

ne-

možné,nebude-li ztičtováno s imperialismem, nebude-li svržena
,,vlastní" nacionální buržoasie a neuchopí-li moc samy pracujícímasy.
To se zvlášť jasně projevilo po Říjnovém p evratu.

II. ŘíJNOVÁ

nEvol,ucE A NÁRODNOSTNí oTÁZI{A

I3.rorona revoluce tajila v sobě nesmi {telné vnit rrí rozpory.
Revoluce byla provedena risilím dělníkri a rolníkrl (vojílkri),
avšak v drisledku revoluce nepi,ešla moc k dělníkrim a rolníkrim, n;íbržk buržoasii. Dělníci a rolníci, provádějíce revoluci,
chtěli skoncovat s válkou a domoci se míru, kdežto buržoasie,
která -se dostala k moci. snažila se využítrevolučního rradšení
mas lr pokračováníve válce. proti míru. Hospoclá sk rozvrat
v zemi a zásobovací krise vyžadovaly vyvlastnění kapitálti a prrimyslov;ích podnikrl ve prospěclr dělnictva, konfiskaci statká slré pridv ve prospěch rolnictva, kdežto buržoasní vláda \{iljukova-Kerenského st ežila zájmy statká ri a kapitalistri, chráníc
je energicky p ed ritoky dělníkri a rolníkri. Byla to huržoasní
revoluce, provedená dělníky a rolníky ve prospěch vykcr isťovatelri.

Zatim země dále klesala pod b emenem imperialistické války, hospodá ského rozvratu a zásobovací krise. Fronta se rozpadala a ídla. Továrny a závody byly zastavovánv. V zeryi
rostl hlad. Ukázalo se, že tinorová revoluce se sv;imi vnit ními
rozporv zjevně nestačík ,,záchraně země". Vláda MiljukovaKerenského se ukázala zjevňě neschopnou roz ešit stěžejní
otázkv revoluce.
Bylo t eba nové revoluce, revoluce socialistické, aby země
byla vyvedena ze slepé uličky imperialistické válkv a hospodá ského rozvratu.
Tato revoluce p išla v drisledku Říjnového p evratu.
Říjnov p evrat, lrter1, svrhl moc statká a buržoasie a nrísto
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trl rr;tslrllit vládu dělníkťr a rolníkri, rázem roz ešil rozpory.
tlttrrt,rlvť. t,cvtrluce, Zrušenívšemoci stalká 11 a kulakrl a orlerrrlťrttí ptldy clo užívánípracujícíchmas verrkova; v5lvlastnění
lrrr,ťtt,tltt ll zivodri a jejich odevzdání do správy děInictva; zičto,
vírttl s irrrperialisměm a ukončeníltrpičskéválky; uve ejnění
rtttlttv n orlhalení politiky anektová,ní cizích rizemí; posléze
v.t,lrlirštlrrí sebeurčeňípracujícíchmas utiskovan;ich národrl
lr 1ll'izlrírnínezávislosti Finska - to jsou hlavní opat ení, která
1rrrrvtltllu sovětská moc v prrlběhu revoluce.
'lir lryla skutečně socialistická revoluce.
llrlvtlluce, která bvla zahájena v centru, nemohla dlouho
rítslirl omezena na rámec malého rizemí. Jakmile revoluce zvílr"zillr v centru. musela se nevyhnutelně rozšíit do olrrajov ch
tizt,tltí. A opravdu, revolučnívlna se severu hned od prvních
rlrrťi pr',evraiu zaplavila celé Rusko, zasahujíc jedno okrajové
til<,lní za druhÝm, Zde však narazila na hráz v podobě ,,,národ-

ttít:lt rad" a oňlastních ,,vlád", ustaven; ch ještě p ed Řijnem
(l)trrr, tr(ubáň a Sibi ). Tyto,,národní vlády" nechtělv totiž ani

slyšet o socialistické revoluci. Tyto vlády, jež bvlv svou povlilrou buržoasní,na.prosto nechtěly bo it star buržoasní svět
- nncrpak, pokládaly za svou povinnost držet jej a upevňclvat
všísilóu. Tyto vlády, jež byly svou podstatou imperialistjcké,
ttaprosto nechtělv upustií od imperia,lismu .- naopak, nikdy se
,,.,id.áhaly ur:hr"átii a podmanit si části a zlomkv ,,cizích"
lrírrod , jakmile se k tomu naskytla p íležitost. Není rlivu, že
,,Itárodni vlády" v okrajov ch rizemích vypověděly válku sot:ialistické vládě v centru. Vyhlásivše válku, staly se p irozeně
rrhnisky reakce, soust eďujicími kolem sebe všechny kontrartlvolučníživly v Rusktt. Není pro nikoho tajemstvím, že tam,
tltl těchto ohnisek, zamí ili všichni kontrarevolucioná i vylrození z Ruska, že tam, kolem těclrto ohnisek, se formovali do
lňlogvarrlějsk ch,,nánodnícho' plukri.

Avšak kromě ,,národních" vlád existují v okrajoqich rizerolníci toho kterého národa. Zorganisovaní
vc svÝch revolučních sovětech podle vzoru sovětrl v centru
ltrrská ještě p ed Říjnov m p evratem, nikdv nep crušovali
styky só sq-buržoasií,
mi bratry na severu. Oni se rovněž domáhali víoni rovněž bojovali za triumf socialismu.
lčlistvínad
Není divu, že jejich konflikt s ,,vlastními" národními vládami
st: tlen ze dne vyhrocoval. Řijnov p evrat jedině upevnil svaz,cl< clělníkri a rolníkrl okrajovl ch zemi s dělníkv a rolníky
rrrích ještě dělníci a

í)/

se p eméňoval ve fikci, pozb;yeval svého revolučního smvslu. Je
jasné. že o odstranění národnostního ritisku a o samostalnosti
mal.ích a nároclních státri nemtlhlo b t za těchto okolrrosti ani
eči. Stávalo se jasn; m, že osvobození pracujícíchmas utiskovan;_ích národností

a odstranění nároclnostního ritisku je

ne-

možné,nebude-li ztičtováno s imperialismem, nebude-li svržena
,,vlastní" nacionální buržoasie a neuchopí-li moc samy pra-

cujícíma.sy.

To se zvlášť jasně projevilo po Říjnovém p evratu.
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II. ŘíJNOVÁ

nEvol,ucE A NÁRODNOSTNí oTÁZI{A

I3.rorona revoluce tajila v sobě nesmi jtelné vnit rrí rozpory.
Revoluce byla provedena ťrsilím dělrríkri a rolníkrl (vojílkri) ,
avšak v drisledku revoluce nepi,ešla moc k dělníkrim a rolníkrim, nÝbrž k buržoasii. Dělníci a rolníci, provádějíce revoluci,
chtěli skoncova:t s válkou a domoci se míru, kdežto buržoasie,
která -se dostala k moci. snažila se využítrevolučního rradšení
mas lt pokračováníve válce. proti míru. Hospoclá sk; rozvrat
v zemi a zásobovací krise vyžadovaly vyvlastnění kapitálti a prrimyslov;ích podnikrl ve prospěch dělnictva, konfiskaci statká slié pridv ve prospěch rolnictva, kdežto buržoasní vláda \{iljukova-Kerenského st ežila zájmy statká ri a kapitalistri, chráníc
je energicky p ed ritoky dělníkri a rolníkrl. Byla to huržoasní
revoluce, provedená dělníky a rolníky ve prospěch vykcr isťovate|ri.

Zatím země dále klesala pod b emenem imperialistické války, hospodá ského rozvratu a zásobovací krise. Fronta se rozpadala a ídla. Továrny a závody byly zastavovány. V zeryi
rostl hlad. Ukázalo se, že norová revoluce se svymi vnit nimi
rozporv zjevně nestačík ,,záchraně země". Vláda MiljukovaKerenského se ukázala zjevňě neschopnou roz ešit stěžejní
otázkv revoluce.
Bylo t eba nové revoluce, revoluce socialistické, aby země
byla vyvedena ze slepé uličky imperialistické válkv a hospodá ,ského rozvratu.
Tato revoluce p išla v drisledku Říjnového p evratu.
Říinov p evrat, lrter1, svrhl moc statká ri a buržoasie a místo
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v centru, nemohla

dlouho

rťtslirl omezena na rámec malého rizemí. Jakmile revoluce zvíli,zillr v centru, musela se nevyhnutelně rozšíit do olirajov clr

tizclrtí. A opravdu, revolučnívlna se severu hned od prvních
rlrrii pl",evraiu zaplavila celé Rusko, zasahujíc jedno okrajové
r'rz<ltnJ za druh m. Zde však narazila na hráz v podobě ,,,národttít:lt rad" a oňlastních ,,vlád'o, ustaven;ich ještě p ed Řijnem
(l)trn, tr(ubáň a Sibi ). Tyto,,nároďní vlády" nechtělv totiž ani
sl.yšet o socialisticlré revoluci. Tyto vlády, jež bvlv svou po1,1ilrou buržoasní,na.prosto nechtěly bo it star buržoasní svět
- nnopak, pokládaly za svou povinnost držet jej a upevňovat
všísilóu. Tyto vlády, jež byly svou podstatou imperialistické,
ttltprosto nechtělv upustit od imperialismu .* naopak, nikrly se
,,.,id.áhalv ur:hr"átii a podmanit si části a zlomkv ,,cizích"
lrírrodťr, jakmile se k tomu naskytla p íležitost. Není rlivu, že
,,národni vlády" v okrajovl ch rizemích vypověděly válku sot:ialistické vládě v centru. Vyhlásivše válku, staly se p irozeně
trlrnisky reakce, soust eďujícími kolem sebe všechny kontrarcvoluční živly v Rusktr. Není pro nikoho tajemstvím, že tam,
<ltl těchto ohnisek, zamí ili všichni kontrarevolucioná i vyIlození z Ruska, že tam, kolem těclrto ohnisek, se formovali do
lňlogvarrlějsk ch,,nánodnich" plukri.
Avšak krorně ,,národních" vlád existují v okrajoq ch rizeIrrích ještě dělníci a rolníci toho kterého národa. Zorganisovaní
vc svÝch revolučních sovětech podle vzoru sovětrl v centru
llrrská ještě p ed Říjnov m p evratem, nikdv nep crušovali
slyky só sq-buržoasií,
mi bratry na severu. Oni se rovněž domáhali víoni rovněž bojovali za triumf socialismu.
lčlzstlínad
Není divu, že jejich konflikt s ,,vlastními" národními vládami
srl den ze clne vylrrocoval. Řijnov p evrat jedině upevnil svazck clělnikri a rolníkrl okrajovlich uzemi s dělníkv a rolníky
o/

Ruska, naplnil je vírou v triumf socialismu. Válka ,,národních
vlád" proti vládě sovětri vystupňovala pak jejich konflikt s těmito ,,vládami" tak, že je naprosto p estali podporovat, že zahájiti otev ené povstání proti ninr.
Tak se utvo il socialisticky svazelr dělníkri a rolníkrl celého
Ruska proti kontrarevolučnímu svazku národních buržoasních
,,vláď" okrrrjoq ch zemi Ruska.
Leckdo tíčíboj ,,vlád" okrajovlich uzemí jrrko boj za národní osvobození proti,,bezduchému centralismuo' sovětské
vlády. To však není správne, Žaana vláda na světě nep ipouštěla tak rozsálrlou decentralisaci, žádná vláda na světě rredal,a
národrim tak riplnorr národní svobodu, jako vláda sovět v Rusku. Boj ,,vlád" okrajov ch izerni byl a zristává bojem buržoasníkontrarevoluce proti socialismu. Národní vlajka je p išpenďlena k věci jen k oklamání mas jako populární vlajka,
uzprisobená k zast ení kontrarevolučníchzám,ěrri nacionální
buržoasie.
Avšak troj ,,národních'o a oblastních ,,vlád" se ukázal bojem

nerovnym. ,,Národní vlády", napadané se dvou stran, zvenČÍ
zevnit ,,svÝmi vlastními" dělníkv a rolníky, byly nlrceny po ,prvních bojích ustoupit. Povstání finskych dělníkri a rolníkri a ritěli buržoasrrího,,senátu"; polstání
ukrajinsk ch dělníkri a rolníkri a ritěk buržoasní ,,Rady"; povstání dělníkri a rolníkri na Donu, kubani a sibi i, bankrot
I(aledina, Kornilova a sibi ské ,,vlády"; povstání turkestanské
venkovské chudiny a těk ,,,autonomní vlády"; agrární revoluce
na Kavkaze a plná bezradnost ,,národních rad" Gruzínska,
Arménie a Azerbájdžanu - to jsou všeobecně známé skutečnosti,
které jasně rrkázaly plnou orlloučettost ,,vlád" okrajov ch rizemí od,,vlastních"mas, ,,Národní vlády", poražené na hlavu,tryly
,,nuc ny'o požádat o pomoc proti ,,svym" dělníkrim a rolníkrim
irnperialisty na západě, odvěké utiskovatele a vyko isťovatele
sovětskorr vládou a

národ celého světa.
Tak začalo období cizí intervence a okrrpace okrajov

mďt3,ctr

ch
lrteró znovu odhalilo kontrarevoluční ráz ,,náobdobí,
rodníclr" a oblastních ,,vlád".
Teprve nyní se stalo všeobecně jasn5ím, že nacionální buržoasie usiluje nikoli o osvobození ,,svého národa" z národnostního ritisku, nÝbrž o svobodu ždimánízislrťr z něho, o svobodu
uzemi

v sad a kapitáltl.
'Ieprve nvní se stalo jasn.vm, že osvobození utiskovan; ch

udržování sv ch
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triit,rrrlti .jtr lrcrrrožrré, nebude-li skrrrrcováno s imperialismenr,
ttllrttrlt, li svržena buržoasie utiskovanych národťr, nep eide-li
lt|,tl, r|tl t,ttktltt pracujících mas íěchto národri.
'l'lrlt lr.yltl staré buržoasní pojetí zásady se.beurčenís heslern
.,\/ir,r,lrtt trttlc nacionáIní buržoasii" orlhaleno a zavrženo s,atrrí,trr ;lríillčlrem revoluce. Socialistické pojetí sebeurčení s he,,lr,rtt ,,Vštlclrtl rnoc pracuiícímmasárn rrtiskovan ch nároclťr"
tlttIrylrr všeclr práv a všech nožností uplatnění,
'l'lrlil,tr l\íjnov.f p evrat, ]<dyž slroncoval se star,,m, b,uržoasttri

rtsvrlbozenskym národ,ním lrnutírn,

zaháiil éru nového,

hnuií dě]ník a rolníkri utiskovanych národťr,
lrrrttlí, tramí enélro proti jakémukoliv, tedy i národnoslnírnu
írl islttr, proti nadvládě buržoasie,,své" i cizí, proti imperialismrr

rrrr:ilrli.sticlrého

r íi l rt'c.

III. SVĚTOVÝ VÝZNAM ŘÍJNOVIIHO PŘEVRATU

.|,rknrile Říjnová revoluce zvitězila v centru Ruska a or,ládla
ílrrltr okrajoqich zerní, nemohla se o,mezil; na teritoriální rárttcc Ruska. V atmosfé e světové imperialistické války a všerlllccné nespokojenosti v širok ch vrstvách obyvatelstva sc musrllrr p enést do sousedních zemí, Z čtovátli s inrperialismem
lt vysvobození Ruska z lupičskévállry; uve ejrrění tajnych
sltrluv a slavnostní zrušenípolitiky anektování cizích írzerní;
r,.ylrlášení národní svobody a uznání nezávislosti Finska; prolrl:išení Ruska ,,federací sovětskych nárotlních republik" a bojrlvná q zva k rozhodnémrr boji pr.oti irnperialismu, vržená
rlrl světa sovětskou vládou
- to všecko muselo vážnézaprisobit
rr:r zotročeny vlfchod a krvácejícízápad.
A opravdu, Ríinová revoluce je první revoluce na světrj, která
;lrtlbudila pracujícímasy utiskovan ch národrl v chodu ze stalclého spánku a l,táhla je do boje proti světovému imperialislrru. Utvo ení dělnick clr a rolniclrlích rad v Persii, Číněa
v lndii podle vzoru sovětťr v Rusku to dokazuje dosti pi"esr,ědiir,č,
l-tíjnová rel,oluce je první revoluce na světě, která byla pro
tl lníky a vojákv na západě názorn m p íkladem, jak se spasit,
lr trvedla je na cestu skutečnéhovysvobození z ja ma váilrv a
irrtperialismu. Povstání dělník a vojákri v Rakousko-I_Itrersku

Ruska, naplnil je vírou v triumf socialismu. Válka ,,nároclních
vlád" proti vládě sovět vystupňovala pak jejich konflikt s těmito ,,vládami" !ak, že je naprosto p estali podporovat, že zahájiti otev ené povstání proti ninr.
Tak se utvo il socialistick svazelr dělníkri a rolník celého
Ruska proti kontrarevolučnímu svazku národních buržoasních
,,vlád" okrrrjov;ích uzemi Ruska.
Leckdo tíčío-oj ,,vlád" okrajov ch uzemí jrrko boj za národní osvobození proti,,bezduchému centralismuo' sovětské
vlády. To všalr není správne, Žaana vláda na světě nep ipouštěla tak rozsálrlou decentralisaci, žádná vláda na světě rredal,a
národrim tak plnorr národní svobodu, jako vláda sovět v Rusku. Boj ,,vlád" okrajov ch izerni byl a zristává bojem buržoasníkontrarevoluce proti socialismu. Národní vlajka je p išpendlena k věci jen k oklamání mas jako populární vlajka,
uzprisobená k zast ení kontrarevolučníchzám,ěrri nacionální
buržoasie.

Avšak boj ,,národních'o a oblastních ,,vlád" se ulrázal bojem
nerovn m. ,,Národní vlády", napadané se dvou stran, zvenČÍ
sovětskou vládou a zevnit ,,svÝmi vlastními'o dělníkv a rolníky, byly nlrc ny po ,prvních bojích ustoupit. Povstání finsk ch dělníkri a rolníkri a ritělr buržoasrrího,,senátu"; polstání
ukrajinsk ch dělníkri a rolníkri a těk buržoasní ,,Rady"; povstání dělníkri a rolníkri na Donu, kubani a sibi i, bankrot
I(aledina, Kornilova a sibi ské ,,vlády"; povstání turkestanské
venkovské chudiny a těk ,,,autonomní vlády"; agrární revoluce
na Kavkaze a plná bezradnost ,,národních rad'o Gruzínska,
Arménie a Azerbájdžanu - to jsou všeobecně známé skutečnosti,
které jasně ukázaly tiplnou oclloučettost ,,vlád" okrajov ch rizemí od,,vlastních"mas, ,,Národní vlády", poražené na hlavu,tryly
,,nuc ny'o požádat o pomoc proti ,,svyrn" dělníkrim a rolníkrlm
irnperialisty na západě, odvěké utiskovatele a vyko isťovatele

národ celého světa.
Tak začalo období cizí intervence a okrrpace okraiov

mát3,ctr

ch
lrteró znovu odhalilo kontrarevolučni ráz ,,náobdobí,
rodníctr" a oblastních ,,vlád".
Teprve nyní se stalo všeobecně jasnym, že nacionální buržoasie usiluje nikoli o osvobození ,,svého národa" z národnostního ritiskrr, nÝbrž o svobodu ždímánízisltri z nělro, cl svobodu
uzemi

v sad a kapitálti.
'Ieprve nvní se stalo jasn.vm, že osvobození utiskovan; ch

udržování svlich
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trttl,,rtlti .jtl ltcrnožrré, nebude-li skorrcováno s imperialismern,
ttllrttrlt, li svržena buržoasie utislrovanych národri, nep eide-li

pracujících mas těchto národri.
'l'lrk lr.ylo staré buržoasní pojetí zásady sebeurčenís heslerrr
.,\/it,r,lttt trroc nacionáIní buržoasii" orlhaleno a zavrženc, s,atrrÝrrr ;lríillčlrem revoluce. Socialistické pojetí sebeurčení s he,,lr,rrt ,,Všcclru (noc pracuiícímmasárn lrtiskovan.ích národťr"
rlltIrylrr všeclr práv a všeclr možnostíuplatnění.
'l'lrli1,o Říjnov.f p evrat, ]<dyž skoncoval se star ,m, b,uržoastri,rlsvrlllozenskym národním lrnutím, zaháiil éru nového,
srrr:i;rlisticlrého hnutí dě]níkrl a rolníkri utiskovan ch národťr,
llrrttlí, namí eného proti jalrémukoliv, tedy i národnostnírnrr
írl islrtr, proti nadvládě buržoasie,,s\,é"i cizí, proti imperialismrr
tt|,tt, t|tt t,ttlttltt

r íi l rt'c.

III. SVĚTOVÝ VÝZNAM ŘÍJNOVEHO PŘEVRATU

.|,rkrnile Říjnová revoluce zvitěuila v centru Ruska a or,ládla
í,lrrltr olrrajoqích zemí, nernohla se o.mezii' na teritoriální rárrrcc Ruska. V atmosfé e světové imperialistické válkv a všellllccné nespokojenosti v širok ch vrstvách obyvatelstva sc Inusrllrr p enést do sousedních zemí, Zičtováni s imperialismem
:t vysvobození Ruska z lupičskéválky; uve ejrrění tainych
sltrluv a slavnostní zrušenípolitiky anektování cizích írzerní;
r,.y|tlášení národní svobody a uznání nezávislosti Finska; prolrl:išení Ruska ,,federací sovětskych nár,odních republik" a bo.itlvná v; zva k rozhodnémrr boji pr.oti imperialismu, vržená
rlrl světa sovětskou vládou
- to všecko muselo vážnézap sobit
rr:r zotročeny v chod a krváccjící západ.
A opravdu, Ríinová revoluce je první revoltrce rra svět+j, která
1lr<lbuclila pracujícímasy utiskovan ch národrl v chodu ze staltltého spánku a l,táhla je do boje proti světovému imperialisltru. utvo ení dělnick.fch a rolnickl ch rad v persii, Čině a
v lrrdii podle vzoru sovětri v Rusku to dokazrrje dosti pi"esr,ědiir,č.

|-tijnová revoluce je první revoluce na světě, která byla pro
tlč,lrríkya vojákv nazápadé názorn m p íkladem, jak se spasit,
:r trvedla je na cestu skutečnéhovysvobození z ja ma váikv a

irrrperialismu. Povstání

dělník a vojákri v Rakousko-Uherskrr

a v Německu, ustavení dělnick ch a vojen_sk; ch red a revoluční
boj neplnclprávnl ch národri Rakousko-Uherska proti náťoct-

io dokazuje dosti v; mluvně,
ňa vl chodě a dokonce i na
Nezáleží naprosto na torri, že boj-buržoasně_nacionalistického
j"stc
o"*ohl zírostit
,apnáJ ."
začal, že tento
;á;;; - jáu o to, že boj proti imperialismalogickému
konci,
mirsi dospět k svému
il"Íir"a
imperia",i""vň""i"tnO
birí iot"ru"nce a okupačnípolitika ,,zahraničnich"
lisiri revolučníkrisi jen zost uje, zatahtrie do ,bo_|e nové ná-

no".stnímu ,iti*X,,

zápas s imperialismem_,
ffi a ,orSi uje pole ievolučnícň
spojení mezi národy zanavazující
p
evrat,
Řtj"ouY
i"k
vtahuje je do společa pokročiléhoiápad",
ného tábora boje proti imperialismu.
Tak se národnostní otázka p eměrluje z dílčíotázky brrje
proti narorJnostnímtr úrtisku ve'všeobecňou otázku osvobození
národri, kolonií a polokolonií od imperialismu,
-.
ostatOtro v.Vcrróari

Šá.tlr"lr h ích II. Internacionály a její hlavy "Kautského
tkví mimo jiné právě v tom, že ustavičně propadali buržoasnímu pojeti národnostního sebeurčení, nechápall revolucnr
uvést ná,-l,rr irrl"to sebeurčení.nedovedli nebo nechtěli
b,oje proti
eného
rodnostní otázku na revoluční základnu otev

nedoveáli nebo nechtěli spojit národnostní otázku
s otárkou osvobozerrí kolonií.
Ť,rpost rakorrskl,ch sociálních demolrratťt Bauerova a Ren-

i*p"riJi.*u,
n"roá-t

p,-r záležívhstně právě

v

v

Vclik; světovl v znam Říjnového p evratu tkví lrlavně
|. žtl rozšíiI rámec národnostní otázky, p eměnil ji z dílčí

lttttt,

rllr'rzlty lloje proti národnostnínru ritisku ve všeolrecnou trtázku

lrsvrrliození utiskovanl ch národri, kolonií a polokolonií o<j im1rt,t,ilrlismu;

2. že rliev el rozsáhlé možnosti a sliutečnécesty k tomuto
rlsvrlllození, čímžv znamně usnadnil utiskovan m národťtm
zír1llrtlu i v.íchodu jejich osvobození, neboť je uvedl na společnou
ct.slu vítčznéhoboje proti imperialismu;
il. že tim z ídil most mezi socialistíck m západem a zotroi,t,tt m u chodem, nelroť vybudoval novou frontu revolucí od
1trrlletá západu p es ruskott revoluci po utiskované národy
v t,hodu proíi světovému imperialismu.
'I'ím se také vysvětluje nevylíčitelnénatlšeni. které nyní chovrr,jí k ruskému proletariátu

v;íchodu a západu.

pracujícía vyko istované rnasy

'Iím se také hlavně vysvětluje zběsilá zu ivost, s jakou

se

rryrrí vrhli na sovětské Rusko imperialističtídravci celého světa.
,,Pravda" ě.24l a250,
íi. a 19. listopadu 19l8.

tom,_že nepcichopili 19]10,-

s_ otázkou moci; snažili se
a omezit ji na rámec
poiititiy
od
otázku
oddělit naroanostni
takové
t ott rr.rC-oruětoq ch problérnri, á zapomněli, že existují
kolonie,
zotročené
a
je
,,*uiiJio.ti", jaťo imperialismus _iím
byla
Někte í tvrdí, že ,a.uau sebeurčení'a,,obranv_vlasti"
uy"rá"""u ,u*11* vl vojem událostí během vvvíiejícíse ..socialistické r voluce. e s[uteenosti nebylo vyvráceno sebeurčení
Stačí.sepo,,"nr""" vlasti", n brž jejich buržoa_sní pojetí,
impe|3li:*u,1
patou
"dívat na okupované oblaŠti-, ripícípo_d
áo*ánoii"i só osvobození; stačípopat it_ na Ruslro, které vede
revolrrčníválku na ol.uno sociatiitióte vlasti p ed imperialistic_
kÝmi dravci; stačízamyslct se nad událostnri rozvíje,jícímise
na zotročenékolonie
;'ňi"-i k;L.r.._út,",.rÉu;stačípohledět (Indie,
persie.a čína)
které;iž;tr"ii' ác,ma rady
"'poioxoto,'ie,
ňa to všecto, abychom ng9rr9pi|i cel;, revo-'stati se podívat
zásady sebeurčení'v jójím socialistickém v kladu.

ilil";

r"J"i
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s"pblitost národnostní otázkv

"yr"ri*
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POLI,IIKA SOVĚTSKE YLÁDY
V NÁRODI\OST,NÍ OT,ÁZCE V I{USKU
(tszo1

i" tétu revoluce a občarrskéválkv v Rusku ukázala, že
bez vzájenrné podpory centrálního Ruska a jeho okrajov ch
rizemí je nemožnévítězství revoluce, je nemožnévysvobození
Rrrska ze spárri imperialisrnu. CentráIní Rusko, toto ohnisko
světové revoluce, nem že se dlouho držet bez pomoci okrajov ch rizerní, opl vajícíchsuror,inanri, palivem a potravinami.
Okrajová itzemí Ruska jsou bez politické, vojenské a organisačnípomoci vyspělejšího centrálního Ruska zase odsortzena
k neodvratnému imperialistickému područí.Je-li správné
tvrzení, že vyspělejší proletá -sls západ nemťržedorazit světovou buržoasii bez podpory rolnického vychodu, lrter je rnéně
vyspěl , avšak opllivá surovinami a palivem, pak je stejně
správné druhé tvrzení, že vyspělejšícentrální Rusko nemriže
dor,ést r,ěc revoluce až do konce bez podpory olrrajov ch rizemí
Ruska, která jsou méně vyspělá, avšak opl vají nezbltn mi
p írodními zdroji.
K této okolnosti nesporrrě p ihlíželaDolroda od prvních dnri
vzniku sovětské vlády, když prováděla plán hospodá ské blokády centrálního Ruska odtržením jeho nejdťrležitějšíchokrajovych uzemi. Pozd,ěji zristává plárr hospodá slré blo}iády
Ruska trval m základern všech taženíDohody proti Rusku, od
roku 1918 až do rolru 1920, rrevyjímaje její nynějšírejdy na
Ukrajině, v Azerbajdžanu a Turkestanu,
Tím vyznamnějším se stává zajištění pevného svazku mezi
centrem a okrajovÝmi rizerními Ruska.
Z Loho vypllfvá, že je rrutrro yytvo,it určitá pojítka, určité
vztahy rnezi centrem a okrajoqimi zemími Ruska, které bv
zajišťovalytěsny, nerozborn;f svazek mezi nimi,
72

,llrkť. rrririí b;ít,tvto vztah5r, jak ch forern rrraií rrab t"/
,l irr. rrri slovy: v čern tkví politika sovětské vlády v národ-

llll\ll|í ()lii7ce v Rusku?

l'rlžlrtlavek oddělení okrajoq ch zemí od Rrrska jako 1'orma
rzllrtlii ttrezi centrem a okrajov mi rizemími musí b t zamítnut
rrr,.iclt 1lroto, že odporuje samému nazirání na otázku, že je
li,r,lr:r zrYídit svazek mezi centrem a okraiov mi ťrzemími, nlibrž
;rlrlrlcvšírnproto, že od základu odporuje zájmťrm liďov ch
lrtlrs jltlt centra, tak i okrajclv_Ých rizemí. ]t{ehledě už na to, že
lr.1, tlrldčlení okrajovych uzemi podlomilo revolučnísílu centrálrlílrrl lluska, podněcujícího osvobozenské hnutí západu i v r:lttltlu, upadla by sama oildělivšíse okrajová uzen,i nevyhnulclrrě do područímezinárodního imperialismu. Strrčívšimnout
si (iluzíns]ra, Arménie, Polske, Finska atd., které se oddělily od
llrt,ska, které si zachovalv jen zdání nezávislosti, ve skutečnosti
stl všali staly naprost mi vasalv Dohody, stačíposléze vzpoItrcnout nedávné historie s l]kraiinou a Azerbaidžanem, kdy
tJkrajina byla drancor,ána německ m kapitálem a Azerbajdžan
l)ohodou, abychom pochopili celou kontrarevolučnost požlrclavku oddělení okrajovych zemí za nynějších mezinárodrrích poměrri. V situaci, kdy se rozviji boj na ži,vot a na smrt
Irrezi proletá sk;fm Ruskem a imperialisticlrou Dohodou, jsou
1xo okraiová tlzemi možná jen dvě qichodiska:
buď s Ruskem, a to znamená osvobození pracujících nras
v okrajovlich rizemích od imperialistického titislru;
nebó s-f)ohodou, a to znamená neodvratné imperialistické
iho.

T etího vychodiska není. Tak zvaná nezávislost tak zvaně
rrezávislého Gruzínska, Arménie, Polska, Finska atd. je jen
klamn rn zdánim, zastírajícímriplnou závislost těchto, s od1luštěním ečeno, státu na té neb oné skupině imperirrlistri.
Ovšem, olrraiová ízemi Rtlska. národy a kmeny ob vající
tato 'olrrajová zerní, jakož i všecky jiné národy, mají nepgpiratelné právo na oddělení od Ruska, a kclyby se kter; koli
z těchto národri ve své většině rozhodl oddělit se oď Rrrska,
ialk tomu bylo s Finskem roku 1917, pak by Rusku pravděpodobně nezbylo nic jiného než konstatovat tulo skutečnost
ir sankcionovat oddělení. Zde však nejde o práva národti, která
jsou nesporná, n, brž o zájmy lidov ch mas jak v centru, tak
i v okra.iov ch rizemích, jde o ráz agitace, kter ie určován
těmito záimy, agitace, kterou je povinna provádět naše sl,rana,
73

'

POLI,IIKA SOVĚTSKE YLÁDY
V NÁRODI\OST,NÍ OT,ÁZCE V I{USKU
(1920)

bez vzájentné podpory centrálního Ruska a jeho okrajov ch
uzemí je nemožnévítězství revoluce, je nemožnévysvobození
Rrrska ze spárri imperialismu. Centrální Rusko, toto ohnisko
světové revoluce, nem že se dlouho držet bez pomoci okrajov; ch rizemí, opl vajícíchsuror,inami, palivem a potravinami.
Okrajová itzemi Ruska jsou bez politické, vojenské a organisačnípomoci vyspělejšího centrálního Ruska zase odsottzena
k neodvratnému imperialistickému područí.Je-li správné
tvrzení, že vyspělejší proletá -sk , západ nemťržedorazit světovou buržoasii bez podpory rolnického vychodu, kter je méně
vyspěl , avšak opl vá surovinami a palivem, pak je stejně
správné druhé tvrzení, že vyspělejšícentrální Rusko nemriže
dor,ést r,ěc revoluce až do konce bez podpory olirajov ch rizemí
Ruska, která jsou méně vyspělá, avšak opl i,ají nezby,tn mi
p írodními zd,roji.
K této okolnosti nesporrrě p ihlíželaDolroda od prvních dnri
vzniku sovětské vlády, když prováděla plán hospodá skó blokády centrálního Ruska odtržením jeho nejdriležitějšíchokrajovych uzemi, Pozd,ěji zristává plán hospodá slré blolrády
Ruska trval m základem všech taženíDohody proti Rusku, od
rolru 1918 až do roku 1920, rrevyjímaje její nynějšírejdy na
Ukraiině, v Azerbajdžanu a Turkestanu.
Tím vyznamnějším se stává zajištění pevného svazku mezi
centrem a okrajov mi rizerními Ruska.
Z toho vypl vá, že je nutr.o vytvo it určitá pojítka, určité
vztahy rnezi centrem a okrajov;imi rizemími Ruska, které by
zajišťovaly těsn , nerozborn;f svazek mezi nimi.
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jak ch forern rrrají nab t'/
politika
sovětslré vlády v národ.lirr; lrli slovy: v čem tkví
.llrkť: rrrrrjí b t rtyto vztah;r,

ttrrslttí ot|azce v Rusku?
l|rlžrtdavek oddělení okrajov ch tizemí od Rrrska jako forma
rllrtlrťl mezi centrem a okrajov mi rizemími musí b t zamítnut'
ltr,,itltl proto, že odporuje samému nazirání na otázku, že je
l rlllrr zi,ídit svazek mezi centrem a okrajoqimi rzemími, n brž
1li'tltlcvším proto, že od základu odporuje zájmťrm liďov ch
irrlrs jirk centra, tak i okrajov_Ých rizemí. I\ehledě už na to, že
lry <lcldělení okrajov ch rizemí podlomilo revolučnísílu centráltrílttl Iluska, podněcujícího osvobozenské hnutí západu i v r:ltorlu, upadla by sama oddělivší se okrajová liuzermí nevyhnulrltrrě do područímezinárodního imperialismu. Stačívšimnout
si Gruzínslra, Arménie, Polska, Finska atd., které se oddělily od
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stl však staly naprost mi vasaly Dohody, stačíposléze vzpotttenout nedávné historie s Ukrajinou a Azerbaidžanem, kdy
Ukrajina byla drancována německ m kapitálem a Azerbajdžan

Dohodou, abychom pochopili celou kontrarevolučnost po-

žadavku oddělení okrajov ch rizemí za nynějších mezinárodIrích poměrri. V situaci, kdy se rozviji boj na život a na smrt
rnezi proletá slrl m Ruskem a imperialisticlrou Dohodou, jsou
jen dvě qichodiska:
p,ro
- okrajová lJzemi amožná
to znamená osvobození pracujících mas
buď s Ruskem,
v okrajovlich rizemích od imperialistického irtisku:
nebó s-Dohodou, a to znamená neodvratné imperialistické
jho.

T etího vychodiska není. Tak zvaná nezávislost tak zvaně
rrezávislého Gruzínska, Arménie, Polska, Finska atd. je jen
klamn m zdánim, zastírajícímriplnou závislost těchto, s odpuštěnímečeno, státu na té neb oné skupině imperirrlistr1.
Ovšem, okraiová zerni Ruska. národy a kmenv ob vající
tato bkrajová uzermí, jakož i všecky jiné národv, mají nepopiratelné právo na oddělení od Ruska, a kdyby se kter; koli
z těchto národri ve své většině rozhodl oddělit se oď Ruska,
jalk tomu bylo s F,inskem roku 1917, pak by Rusku pravděpodobně nezbylo nic jiného než konstatovat tulo skutečnost
á sankcionovat oddělení. Zde však nejde o práva národri, která
jsou nesporná, nl brž o zájmy lidovl ch mas jak v centru, tak
i v okra,jov ch rizemích, jde o ráz agitace, kter; ie určován
těmito zájmy, agitace, kterou je povinna provádět naše sl.rana,
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nechce-li zap ít sebe samu, chce-li p sobit na vrili pracujících
mas národ určit; m zprisobem. Nu, a záimv lidovl ch mas
dcrkazují. že požadavek oddělení okrajovych zemí v nynějším
stadiu revoluce je nanejvl š kontrarel,oluční,
Stejně musí bÝt vylo,učena tak zvaná kulturně-národnostní

autonomie jako ťor.ma svazku mezi centrem a okrajov; mi
zemími Ruska. Praxe Rakousko-Ulrerska (kolébkv kuliurněnárodnostní autonomie) v posledních deseti letech t,dhalila
jasně porníjejícnost a nicotnost kulturně-nárcrdnostní autonomie jako formy svazku rnezi pracujicími masami rrizn; ch
národr1 nárcrdnostního státu. Springer a Bauer, tito tvrirci
ktrlturně-národnostní autonomie, lrte í nyní stojí nad rozbitÝm
hrncem svého chytráckého národnostního programu, jsorl toho
živÝm drlkazem. Konečně kdysi proslul Bund, hlasatel kulturně-národnostní autonomie v Rusku, bvl sám nucen nedávno
oťiciálně p iznat nepot ebnost kulturně-národnostní autonclrnie,
když nepokrytě prohlásil:
,,Požadavelr národnostně. kulturní autonomie, vytvčen;i v rámci kapita-

listického ádu, pozbívá smyslu v podmínlrách socialistické revoluce" (viz
,,XII. lronference Bundu" str. 21, 1920).

zb ,vá oblastní autonomie okrajov ch tizemí, která se vyznačrrjízvláštním zprisobem života a zvláštním národnostnírn
složením,jako jedině ričelná forma svazlru mezi centrern a
okrajovÝmi zemími, autonomie, která má spojil okraiová
rizemí Ruska s centrem pouty feder,ativního svazku, To je táž
sovět.ská autonomie, kíerá bvla prohlášena sověts,kou vláclou

v prvních dnech jeiího zrození a která je nvní prováděna
v okrajov;ích zemích ve form,ě administrativních ktlmun a

autonomních sovětsk; ch republik.
Sovětská autonomie není něco, co bv ustrnlrlo a bvlcr jednou
provždy dáno; sovětská autonomie p ipouštínejrozmanitější
formv a stupně svého v voje. od rizké administrativní autonomie (povolžštíNěmci, Čuvaši,Karelové) p,echází k širšípolitické autonomii (Baški,i, povolžští'fata i, I{ir8izové), od široké
politické autonomie k ještě rozsáhlejší iejí forrně (Ukrajina,
Turkestan) , posléze od ukrajinského tvpu autonomie k nejvyššíformě autonomie, k smluvnímu poměru (Azerba.idžan) .
Tato pružnost sovětské autonomie je jednou z jejích nejv1 znamnějších p edností, neboť umožňuje obsáhnout veškerou
mnohotvárnost okrajov ch riŽemí Ruska, která isou na nejr znějšíchstupních kulturního a hosporlá ského v; voje. T i
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lílrr .sovětské politikv v národnostní otázce v Rusku trkázala, že
-,i"ri.r.a vláda, uskutečňujic sovětskou autonomii v rozmanii)r"i, f;;-á.n,' j" na správné cestě, neboť jediné " .dTl*!l
tirkové politiky ie jí poda ilo proklestit si cestu do ne;zapadte;lr,,r, riói.i áťra;oi,ytt zemi Ruska, proburlit k politiokému
národnostně nejrriznorodější masy, spojit
li"irt"
""jrrostatólsi"a
lvlo masv s centrem neirozmanitějšíhi svazkv - rikol, kte1
;'.lá."_'."resita, nÝbrz ani si neirladla (bálv se_tak učinit!)
znovurozdělení Ruska
;;i 1",ň utaao ,rá .nate. Ad-irristrativníještě
skončeno; Severo_
není
autonomie
sovětské
nodíe zásad
ili;ň;é, Kalmvci, čerem,isové,Votjaci, Burjati a.jiní čekají
jeSte na rbz ešeníotázky, nechť. však.administrativní mapa
Lutloucího Ruska bude v}padat jakkoliv a nechť budcnr spá_
chybv skui-t et oliv chyny ná'tomto-poli - 1 některé provádějíc
"ňaňv
že
Rusko,
je
piiznat,
nutno
rečnďďyty učiněny"_"
arlministrativní znóvurozdělení pódle zásart oblastní autonomie,
ueirrito velk; krok vp ed na cestě k semlrnutí okrajov ch

proletáfského centra, na cestě zŤizeni Ližšího
kontaktu mezi státní mocí a mezi širok mi lidov mi masami
okrajoq ch : .zemi.
vyauSar< vyhlášení té neb oné formy sovětské autcrnomie,
vlád
ustavení
i
aa"r prirr,iS" ch dekret a na ízeni, dolronce
oXrajáv ch riierní ve formě oblastních rad lidor" ch komisa r1
republik naprosto ještě nepostačuje X u,t9Z9{
"uioilÁrli"h okrajov mi rizemíml a centrem, Aby mohl b t
.r"rk-r-*"ri
tento svazek utužón, je nutno p edevším p elronat odcizení
ch rizemi, patriarcháIní a nekulturní
,-uruut"oost okrajov"centru,
které se d_ochovaly v okrajov]ích
po-e"y a nectrivěrď k
politikv
jato
brutální
aeaictví
i1;;dh "pěstoval
-rizemíchcarisrnu. carismrrs
patriarchílně_feu_
ch
okrajov
v
zámer"c
dátní ritisť, aby udržovat masv v porobě a nevědomosti, Carismus zamcrně bsídlil nejírrodňějšikončinv okrajov}ch zep!
do méně
iioiá"irai...k mi živly, áby vytíačilmístníobyvrrtele {-arlsm_us
rodnlfch krajťr a rozdmyclral národnostní nesváry, ,lzdělá_
o*"r"uut ,rĚtdv prostě rušil místní školv, divadta a
" aby udržoval masv v temnotě, Carismus potlačovací instituce,
o"i ;rt o.,xotiv iňiciativu nejulčdomělejšíchp íslušníkrimís.t_
onyuutelstva. Konečně čarismus ubíjet jakoukoliv aktivitu
"?tro'
lidov cň mas okrajov; ch rizemí. Tím všim vypéstoval carismus
Á"ri"*i.trrimi obyvaieli krajní nedrivěru ke všerrru ruskému,
p ďcházela v nep átelství, Aby mohl b t utužen
r.t"ra

,l;mi koteÁ

-"orrdy
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nechce-li zap ít sebe samu, chce-li prlsobit na vrili pracujících
mas národ urči| m zprisobem. Nu, a záimv lidovl ch mas
dcrkazují. že požadavelr oddělení okrajovych zemi v nynějším
stadiu revoluce je nanejv;íš kontrarel,oluční.
Stejně musí bÝt vylo,učena tak zvaná krrlturně-národnostní
autonomie jako for.ma svazku mezi centrem a okrajov; mi
zemími Ruska. Praxe Rakousko-Ulrerska (kolébkv kuliurněnárodnostní autonomie) 1, posledních deseti letech t,dhalila
jasně porníjejícnost a nicotnost kulturně-nárcrdnostní autonomie jako formy svazku rnezi pracujicími masami rrizn;ích
národr] nárcrdnostního státu. Springer a Bauer, tito tvrirci
ktrlturně-národnostní autonomie, lrte í nvní stojí nad rozbitÝm
hrncem svého chytráckého národnostního programu, jsolt toho
živÝm drlkazem. Konečně kdysi proslul Bund, hlasatel kulturně-národnostní autonomie v Rusku, bvl sám nucen nedávno
oťiciálně p iznat nepot ebnost kulturně-národnostní autonclrnie,
když nepokrytě prohlásil:
,,Požadavelr národnostně. kulturrií autonomie, vytyčcnÝ v rámci kapita-

listického ádu, pozb{vá smyslu v podmínlrách socialistické revoluce" (viz
,,XII. konference Bundu" str. 21, 1920).
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v prvních dnech jeiího zrození a která je nvní provádéna
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formv a stupně svého q voje. od rizké administrativní autonomie (povolžštíNěmci, Čuvaši,Karelové) p,echází k širšípolitické autonomii (Baški,i, povolžští'fata i, I{irgizové), od široké
politické autonomie k ještě rozsáhlejší iejí forrně (Ukrajina,
Turkestan) , posléze od ukrajinského tvpu autonomie k nejvyššíformě autonomie, k smluvnímu poměru (Azerba.idžan) .
Tato pružnost sovětské autonomie je jednou z jejích nejv1 znamnějších p edností, neboť umožňuje obsáhnout veškerou
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lílrr .sovětské politikv v národnostní otázce v Rusku ukázala, že
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o*i i"to.,xoliv iňiciativu nejul,ědomělejších p íslušníkrimís.t_
onvu"telstva. Konečně ěarismus ubíjel jakoukoliv aktivitu
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svazek mezi cerrtrálním Ruskem a ókrajov; mi rizemími, je
rrutno odstranit tuto nedrivěru, je nutno vytvoŤit atrnosférrr
vzájemného pochopení a bratrské d vfuy. Aby však molrla b t
ned věra odstraněna, je nutno p edevším pomoci liclov m
rnasám okrajov ch rizemí zhostit se pozťrstatkri feLrdálně
patriarchálního jha, je nutno zrušit, doopravdy, a ne jen slovy,
všeoky vysady kolonisátorsk ch živlri, je nutno se postarat,
aby lidov m masám bylo umožněno užívatmateriálních statkťr
revoluce. Zkrátka: je t eba dokázat masám, že centrální proletá ské Ruslro brání jejich a qíhradně jeiich zájmy, a to je
nutno dokázat nejen pouhymi represivními zákrokv proti kolonisátorrim a buržoasním nacionalistrim, kteró jsou často masám
rraprosto nesrozumitelné, n brž p edevším drislednou a prozíravou hospodá skou politikou.
Všichni znají požadavelr všeobecné školnípovinnosti, kladeny liberály. Komunisté v okrajov;ích ťrzerních nemohol-r bl t
pravější než liberálové; musí tam zavést všeobecnou školní
povinnost, chtějí-li odstranit nevědomost lidu, chtějí-li kullurně
sblížitcentrum a okrajová zerní Ruska. K tomu je však t eba
zvel,ebit místnínárodní školstvi, národní divadla, národní osvětové instituce, k tomu ie nutno zq šit krrlturní riroveň lidov ch
mas okrajov ch rizemí, neboť není t eba dokazovat, že nejnebezpečnějšímnep ítelem sov,ětské moci je nevzdělanost a
temnota. l{evíme, s jak m zd,arem pokračuie naše práce ,; tomto směru vribec, avšak obdržeti jsme zprávu, že v jednom
z nejdriležitějších okrajov ch ttzemí místnílidovy koniisariát
osvěty vydává na tamějšíškolství celkem jen 1O% svÝch finančnich prost edkri. Je-li to pnavda, je nutno p iznat, že jsme
na tomto poli, žel, ještě od ,,starého režimu" daleko nepokročili.
Vláda sovětl,i není moc odtrželiá od lidu, naopak. vláda
sovětri je svého druhu jediná moc, která vzešla z rusk ch lidoq ch mas a je jirn drahá a blízká. Tím se také vlastně vysvětluje nevídaná síla a pružnost, kterou obyčejně projevuie
sovětská vláda v kritick;íctr chvílích.Je nutné, atry se vláda
sovětri stala lidoq m masám okrajov ch uzemí Ruska stejně
drahou a blízkou. Aby se jim všalr vláda sovětťr mohla stát
drahou, musí se pro ně stát p edevším srozumitelnorr. Ploto je
nutné, aby všechny sovětské orgány v olrrajov;ích tizemích,
soudy, administrativa, hospodá ské orgány a orgánv bezprost ední moci (jakož i orgány strany) byly podle možnosti

t
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rlll,sitzovány místními lidmi, lrte í znají zprisob života, rnravy,
rrlryčcjc a eč rnístního obyvatelstv,a, aby do těchto institucí
llvly p ibírány všechny nejlepší živly z ad domácích lidov ch
tttlts, ilby domácí pracujícírnasy byly p,ibírány do všech obor
sllrítvy země, nevyjímaje ani vojenské jednotky, tak aby masy
virlčly, že sovětská moc a její orgány jsou dílem jejich vlastttítllr rukou, ztělesněním jejich trržeb. Jen tak je možno vytvo it

rrtlrozborn duchovní svazek nrezi rnasami a státní mocí, jen
1,1rlr je rnožno učinit sov,ětskou moc srozurnitelnou a rlízkou
1lracujícímmasám okrajov;ích uzemi.
Někte í soudruzi pohlížeiína autonomní republikv v Rusku
lr na sovětskou autonomii vribec jako na dočasné, byť nutné
zlo, které bylo nutno p ipustit vzhledem k některym okoltrostem, které je však nutno p ekonávat, aby časem bylo od.straněno. Není t.eba ciokazovat, že tento názor je od základu
rresprávny a že nemá naprosto nic společnéhos politikou
sovětské vlády v národnostní otázce, Sovětská autonomie
není nic abstraktního a vyumě,lkovaného, tím méně ji pak lze
pokládat za prázdn deklar,ativní slib. Sovětská autonomie je
nejreálnější, nejkonkretnější forma sjednocení okrajov ch
izemi s centrálním Rttskem. Nikdo nebude popírat, že Ukrajina, Azerbajdžan, Turkestan, I(ir"gizie, Baškirie, Tatalsko a
jiná okraiová tnemi, pokud usilují o kulturní a hmotné povznesení lidov ch mas, se nemohou obejít bez národního školství, bez soudri, administrativy a mocensk ch o gánll ollsaz+
n ch p evážně místnímilidmi. I{ejen to, skutečná sovtjtisace
těchto oblastí a jejich p eměna v sovětské země, těsně spjaté
s centrálním Ruskem v jednotnl státní celek, jsou nemgslítelné
bez rozsáhlého budování místního školství, b,ez zŤizoyání a obsazování soudri, administrativy, mocensk ch orgánri a pod.
lidmi, kte í znají zprisob života a eč obyvatelstva. Avšak
z ídit náťodní školstvís vyučovacíečímate skou, z ídit soudy,
administrativu a mocenské orgány úr adujícív rnatei,štině, znamená právě uskutečnit v praxi sovětslrou autonomii, neboť
sovětská autonornie není nic jiného než souhrn všech !ěchto
institucí, svou formou ukrajinslryclr, turkestanskych, kirgizsk ch atd.
Jak je potorn možno vážně mluvit o pomíjejícnosti sovětské
a,utonomie, o nezbytnosti boje proti ní a pod.?
Buď, anebo:
blrď ukrajinská, azerbajdžanská, kirgizská, uzbecká, baškir-

ská a jiná eč je reálnou skutečností, takže je naprosto nutno
v těchto oblastech zvelebit národní školství,soutlnictví, a,dministrativu a mocenské orgány obsazerré místnímilidmi - a pak
sovětská autonomie musí blit provedena v těchto oblastech
plně, bez jakékoliv v hrady;
nebo ukraiinská. azerbajdžanská eč a jiné eči jsou prázd,myslem a tudížškol s mate skou vyučovací ečía jin;. m v
n ch institucí ri,adujících v mateŤštině není zapot ebí - a pak
sovětská autonomie musí b; t zavržena jako nepot ebná veteš.
Hledání t etí cesty vyvěrá z neznalosti věci nebo z myšlenkové ubohosti.

Závažnou p ekážkou p i provádění sovětskó autonornie je
neclostatek nnístníinteligence v okrajov ch ťrzemích,
nedostatek instruktorri ve všech oborech sovětské a stranické
činnosti bez v jimky. Tento nedostatek musí nezbytně brzdit
jalr vzdělávací, tak i revoluční budovatelskou činnost v okrajov; ch rizemích. Avšak právě proto by bylo nerozurnné a pro
věc škodlivéodpuzovat od sebe tyto i beztoho početně slabé
skupiny místníchintelektuálrl, kte í by snad i chtěli prospět
lidovj,rn masám, avšak nemohou tak učinit, snad proto, že se
jako nelromrrnisté cítíobklopeni atmosférou nedťtvěrv a bojí se
eventuálního pronásledování. Vriči těmto skupinám m že b t
se zrlarem rrplatn,ěna politika p ibíráníjich k sovětské práci,
politika p ibírání jich k funkcím v ho.sporlá ství, zemědělství,
zásobování a jinde za ričelem jich postupné sovětisace, Noboť
není možnétvrdit, že tyto skupiny inteligence jscru méně spolehlivé, než, ekněme, kontrarevoluční vojenštíodborníci, kte í
p es svou kontrarevolučnost p ece jen byli p ibráni k práci
a pak sovětisováni na velmi odpovědn;. ch místech,
Avšak využitískupin inteligence z ad toho neb onoho
národa naprosto ještě nepostačuje, aby byla kryta pot eba
instruktorrl. Zároveň je t eba z ídit rozsáhlrju síťkursrl a škol
v okrajov ch rizemích pro všecky obory správy tak, abv byly
vytvo eny kádry instruktrrrri z ad místních lidí. Nehot je
jasné, že bez takov ch lrádrri bude organisace národního školství
s mate skou vyučovací"ečí,orgianisace soudnictví, administraj
tivy a podobnyích institucí, ri adujícíchv mate štině, krajně

velik

znesnadněna.

Stejně závažnou p ekážkou p i provádění sovětské autonomie je pŤekotnost, p echázeiícíča.sto v neomalenort beztaktnost, kterou projevují někte í soudruzi p i sovětisaci okra78

v oblasteclr, které z staly pozadu za
llttlrťrlttíttt llrrskcm o celé historickó období, v obla.stech, ve
lrlr.l,yclr tlejsrltt ještě riplně odstraněny st edověké ťormv ž.ivota,
rrc liltl srltttlruzi oclhodlávají pouštět se s ,,hrdinsk rn risilím"
llt, Itl,()víl(lčlrí,,čistéhokornunismu", pak lze s iistotou íci, že
r ltrkrlvólttr ltusarslrého nájezdu, z takového ,,komunismu" nic
t|rl|rt,ťlltrr ntrvzcjdc. l-,ěmto soudruh m bychom chtěli p ipomettrrttli zltítttr člírnelrnašeho programu, v kterém se praví:
JrrvÝr,lr tiztlttrí. .lrstliže

,,l(lttttttttislická strana Ruska zastává historicky i ídni stanovisko, p i_
lrlllr,Jlr: k l,trnlu, rra jakénr tupni hi torického v voje národ skutečně je:
rtltt tttt cttslě od stí,edověku k buržoasnídemoklacii, nebo od buržoasní
rlr.tttttlrrttcic k sovětské nebo proietá ské demokracii atd.",

A dírlc:

,,Nrr každ;ízprisob musí proletariát národrl, které byly národy utiskrrjícírni, plojevovai zvláštníohleduplrrost a zvláštnípozornost k pozriilrrtkrlm- národního cítěnírr pracujících mas národrl utiskovan ch
trclro neplnoprávn ch" (viz ,Progranr komunistické strany Ruska").

Jestliže tedy na p íklad p ímá cesta intensivnějšího 1,yužití
ltyttl v Azerbajdžanu odprrzuje od nás azerbaidžanské masy,
kieré poklá<laji bvt. domáeí krb za nedotknrrtelnl a posvátn ,
jc jasné. že k dosaženítéhožcíle musí b; t místcl p ímécesty
trloužito cestv nep ímé,okliky. Nebo: jestliže na p íklacl dageitánské masy, silně prodchnuté nábožensk; mi p edsudky, jdo,u
s komunisty ,,na základě šariatu", je iasné, že p ímá cesta boje
proti náboženkÝm p edsudkrim v této zem,i musi b; t nahrazena cestami nep ím mi, obez etnějšími atd. atd.
Zkrátka: od husarslrych nájezdrt na zprisob ,,okamžitékomttnisace" zaostalych lirlov ch mas je nutno p ejít k obez etné a prozíravépolitice postupného vtahování těchti: mas
na všeobecnou dráhu sclvětského v; voie.
Takové jsou. c-elkem vzato, praktické podmínky prová<lění
sovětské autonomie, jichž uskutečnění zajišťujekulturní sblížení
a pevn; revolučnísvaz k centra a okrajovl ch írzemíRuska.
Sovětské Rusko provádí dosud nikde nevidanlí pokus o zorganisování spo|ečnéhosoužitícelé ady národri a kmen v rámÓi jednotnéhcl proletá ského státu na podkladě vzájemné drlvěry, na podkladě dobrovolné, bratrské dohody. T i léta revolucó ukáŽata, že tento pokus má všeckv vyhlídky na rispěch.
Avšak tento pokus se mriže plně zda it jedině v tom p ípad,ě,
jestliže naše praktická politilra v národnostní otázce v proviuciích se nebude rozcházeI s požadavky deklarované sovětské
7g
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jejich mnohotvárn; ch formách a stupních, jestliže

každ náš prakticlr krok v krajích bude napomáhat- tomu,
aby_ si ]idové masy okrajoqich zemi osvojovály vvššíproletá slrou duchovní a nrateriální kulturu, a to ye- foimách od-

povídajícíchzprlsobu života a národnímu rázu těchto mas.
V tom je záruka utuženírevolučního svazku mezi centrálním
Ruskem a okrajovlfmi rizemírni Ruska, svazku, kter rn budou
zhaceny všecky rejdy Dohody.

V NÁRODNOSTNÍ

OTI^ZCE

THESE K x. SJEZDU KoMUNI,STICKÉ STRANY (BoLŠEVIKÚ,) RUSKA,
CHVÁLENÉ I]STŘEDNIM VÝBOREM STRANY
(1921)

,,Pravda'' č. 226,

I. KAPITALISTICKÝ ŘÁo

10. rYíjna 1920.

e NÁRODNoSTNÍ I]TlsK

1. Soudobé národy jsou prod,uktem určitéepochy, epochy
rozvíjejícíhose kapitalismu. Proces likvidace feudalismu a íoz,
voje kapitalismu je zárclveň procesem konstituování lidí v národy. Angličané, F'rancouzi, Němci a Italové se konstituovali
v nhrody za vitézného rozvoje kapitalisrrrtr triumfujícího nad
feudální rozt íštěností.
2. Tam, kde vytvá ení národri spadalo, celkem vzato, do
stejné doby s vytvá ením centralisovan; ch státti, vzalv na sebe
náiody samy Šebou fortnu státu a vyvinuly se v samostatné
buržoásní národní státy. Tak se stalo v Anglii (bez lrska),
ve Francii a v ltalii. Na v chodě Evropv naopak"došlo k vytvoŤení centralisovan ch státrl, urychlenému nutností sebeobrany (vpády Turk , Mongolrl a poď), p ed likvidací feudalismu, tedy p ed vytvo ením národrl. Proto se zde národy nevyvinuly á ňemohly vyvinout v národní státy, n brž vytvo ily
několik smíšenlrh,národnostních brrržoasních stát , ve kter ch byl obyčejně jeden siln , panujícínárod a několik qárodtl
stab; ch, poiobónlich, Takov mi státy byly Rakousko, Uhersko
a Rusko.
3. Národní stá y jako Francie a Italie, které se opíraly zprvu
hlavně o své vlastní národní síly, neznaly, celkem vzato, národnostní ritisk. Naproti tomu státy národnostní, vybudované
na ,panství jednoho národa - p esněji ečeno,_ jeho panující
t ídy - nad ostatními národy, jsou Prlvodní kolébkou a hlavnírn dějištěm národnostního ritisku a národních hnutí. Rozpory
mezi zájmy ,panujícího národa a zájmy národri podmaněnl ch
jsou rozpory, bez jejichž vy ešgrrí je nemožná stabilní existence
nár,odnostniho státu. Tragedie národnostního buržoasního státu
80
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tkví v tom, že není s to vy ešit tyto rozpory, že každ; jeho
pokus o ,,vyrovnánío' tnezi národy a o ,,ochranu" národnostních menšin za současného zachování soukrorného vlastnictví
a t ídnínerovnosti končíobyčejně nov m nezdarem, nov m
zost ením konfliktri mezi národy.
4. Dalšírrist kapitalismu v Evropě, pot eba nov ch odbytišť,
hledá,ní surovin a paliva, a potom v voj imperialismu, v voz
kapitálu a nezbytnost zajištěni velikych námo ních a železničních spojri, vedly jednak k uchvácení nov ch tizemí star mi
národními státy a k p eměně těchto státri v státy národnostní
(koloniální) s národnosťním tiskem a národnostními konflikty
pro ně p íznačnmi (Anglie, Francie, Německo, Italie); jednak
posílily mezi panujícíminárody starl ch národnostních státri
snahu nejen o udrženístar ch státních hranic, n brž i o jejich
rozšíení, o podmanění nov ch (slab ch) národri na kor sousedních státri. Tí,m byla národnostní oltázka rozšíena a konec
koncrl sam;im vyvojem událostí sloučena s všeobecnou otázkou
kolonií, a národnostní ritisk se talrto z otázky vnitrostátní p eměnil v otázku mezistátní, v otázku boje (a války) imperialistick; ch ,,velmocí" za podmaněni slabych, neplnoprávn ch
národ11,

5. Imperialistická válka, která obnažila až na samy ko en

nesmi itelné nacionální rozpory a vnitŤní nemohoucnost buržoasníchnárodnostních státri, vedla ke krajnímu vvhrocení

nacionálních konfliktri ye vítězn ch koloniálních státech
(Anglie, Francie, Italie) , k rip}nému rozpadnutí poražen ch
star ch nár,odnostních státri (Rakousko-Uhersko, Rusko 1917)
a konečně jako ,,nejradikálnější" ešenínárodnostní olázky
buržoasií- lr vvtvo ení novÝch buržoasnich národních státri
(Polsko, českoslóvensko, Jugáslavie, Finsko, Gruzínsko, Arménie a j.), Avšak vytvo ení novych samoslatnych rrárodních
státri nep ineslo a nemohlo p irrést pokojné soužitínárodrl,
neodstranilo a nemohlo odstranit ani národnostní nerornost,
ani národnostní ritisk, neboť nové národní státy, založenéna
soukromém vlastnictví a t ídnínerovnosti, nemohou existovat:
a) bez utiskování vlastních ná,rodnostních merršin (Polsko
utistrulici Bělorusy, Židy, Litevce a Ukrajince; Gruzínsko utiskujícíOsetince, Abcházce a Armény; Jugoslavie utiskujíci
Charváty, Bos ráky atd.) , b) ]lez rozši ování vlastního rizemí na
ťrkor sousedtt, což vyvolává konflikty a války (Polsko proti
Litvě, Ukrajině a Rusku; Jugoslavie proti Bulharsku; Gruzín82

rlrlr;rt,rrli Allrréuii, Ťurecku atd.) , c) bez pod ízeni se irnperiallrllclli,ttt ,,\,{llntocem" po stránce firranční,Irospodá ské a voIr,l r: h ť..

(l. 'ljrk slrlftá poválečné olldobí neutěšen;i obraz národnos,tní
ltevrrrživrl,sli, nerovnosti, ťttisku, lronfliktri, válek a imperialirlichÝr:,lr zvčrstev, páchan ch národy civilisovan;íclr zemí jak
ttttvzit,icrll mezi .sebou, tak i vriči neplnoprávn m národrlm:
lrrr jr,tlrró straně několik ,,velmocí", utiskujících n 1,yko isťují-

llllt trllrlu masu závislliclr i

,,nezár,islj,ch" (fakticky na_
zírvisl ch) národních státrl, a vzájemn;í boj mezi těmito
lttrx:lttlslmi o monopol vykoŤist]ování národních státťt, na drrrhé
rlrttttč boj národních státri, závisl ch i ,,nezávisllfcho', proti
ttt,rlttlsitelnému jhu ,,velmocí"; vzájemn boj mezi národními
rlítlv zl rozšíení svého zemí; boj národních státri, každého
lvlr'ršll, proti vlastním utiskovan m národnostním menšinám;
krltttlčttě zesíleníosvo]bozenškého hnutí kolonií proti ,,velmot,(,lll'o a zost ení národnostních konfliktri jak uvnit, těchto
tttrleností, tak i uvnit nároclních státrl, v kter; ch je zpravidla
lrť,ltolik národnostních menšin. Takovy je ,,obraz světa", lrter
zilstnvila dělnictvu imperialistická válka.
llLrržoasní společnost p i ešenínárod,nostní otázky riplně
1ltrrslrl

zlritnkrotovala.

II. SOVĚTSKÉ ZŘÍZENÍ a xÁnool{Í SVOBODA
1. Jestliže soukro,mé vlastnictví a kapitál nevyhntrtelné rozlrrčujílidi, rozdmychávají národnostní nesváry a zesilují národrrtlstní ritisk, pak kolektivní vlastnictví a práce stejně nevyhnult,lně lidi sbližuje, podlrrmuje národnostní nesváry, a odstraňuje

luirodnostní írtisk. Existence kapitalismu bez národnostního
írlisku je stejně nemyslitelná, jako je nemyslitelná existence socilt

lismu bez osvobození utiskovan ch národri, bez národní svobody.

Šrlvinismus a boj mezi nár<rdy jsou nezbytné a neodvratné,
rlrlkud rolnictvo (a vribec st,ední vrstvy) , plné nacionalistick ch
1l edsudkri, jde s buržoasií,a naopak národnostní rnír a nairodní
svtlbodu lze pokládat za zajištěné, jde-li rolnictvo s proletariáltrtn, t, j. je-li zajištěna diktatura proletariátu. Froto vítězství
srlvět a nastolení diktatury proletariátrr ie lrlavním p edpokla83

ciem odsiranéni národnostniho ťrtisiru, zavedení nárocinostni rov-

nosti. zajištění práv národních menšin.
2. Tato poučka je plně potvrzena zkušenostmi sovětské revoluce. Nastolení sovětského zŤizení v Rusku a vyhlášení práva
národri na státní oddělení p eměnilo od základu vztahv mezi
pracujícímimasami národrl Ruska, podlomilo starou národňostní nevraživost, vzalo pridu národnostnímu ritisku a získalo

m dělníkťrrndrlvěru jejich jinonárodních brat í nejen
v Rusku, n brž i v Evropě a v Asii, vystrrpňovalo tuto d věru
v nadšení, v odhodlanost bít se za společnou věc. Vyt,o ení

rusk;

sovětsk ch republik v Azerbajdžanu a v Arménii vedlo k t,ímž
sledkrlm, nóboť odstranilo národnostní srážkv a p elronalo
,,Ódvěké" nep átelství mezi tureclr mi a arménsk mi, mezi
arménsk mi a azerbajdžansk mi pracujícímimasami. Totéž
platí o krátkodobém vítězstvísovětrl v Maďa,rsku, v Bar-or ku,
ve Finsku a v Lotyšsku. Naproti tomu je možno s jistotou íci,
že ruštídělníci by nebyli s to porazit Kolčaka a Denikina a že

v

Azerbajdžanská a Arménská republika by se nebylv mohly

vzchopit bez vym cení národnostní nevraživosti a národnosttrího
ritisku na svém uzemí, bez drlvěry a nadšení, proievovaného
k nim pracujícímimasami národrl západu i v chodu, Upev,nění
sovětsk;ich republik a odstranění národnostního tisk{ isou
dvě stránky jédnoho a téhožprocesu vysvobození pracujícího

lidu z imperialistické poroby.
3. Avšak existence sovětsk ch republik, byť byly rozsahem
sebenepatrnější, znamená pro imperialismus smrtelné nebezpečí.Totonelrezpečíspočívánejen v tom,že sovětské republiky,
jakmile zričtovaly s imperialismem, se p eměnily z kolonií ve
skutečně samos,tatné státy, a tím p ipravilv imperialistv o další
kus rizemí a o dalšídrichodv, n brž p edevším v tom, že už
sama existence sovětsk;ich republik, každy krok těclrto republik'

k potlačeníburžoasie a k upevnění diktatury

proletariírtu je_
obiovskou agitací proti kapitalismu a im,perialismu, agitací zď
osvobození závisll ch zemí z imperialis,tického područí,nezdoln m činitelem rozkladu a desorganisace kapitalismu ve všech
jeho formách. Z toho vypl vá nevyhnutelnost boje imperialistick ch ,,velmocí" proti sovětskym republikám, snaha ,,velmocí" zničit tyto republiky. Dějiny boje ,,velmocí" proti sovětskému Ruslru, podněcuiících proti němu jednu buržoasnívládu
na pomezí Ruska za druhou, jednu skupinu kontrarevolučních
genérál za druhou, pečlivě provádějících blokádu Ruska a
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rňllr,r, .tt: srražícíchisolovat je hospodá sky, vymluvně dosvědrlJí. žr, v nynějšíchmezinárodních poměrec};., za kapita,listic-

Lóllrr rlllklíčení,ani jedna sovětská republika sama o sobě se

ltl,rtltí lltlvttžovat za zajištěnou p ed hospodá sk; m vyčerpáním
tt vrrjrlttsk;im rozdrcením se strany světového imperialismu,

,|, l)r<rto oddělenost jednotlivlch sovětsk ch republik činí
Jr.,iiclr cxistenci labilní a nepevnou, ielikož iejich existence je
rrltrrlž(lna kapitalistick mi státy. Společnézájmy obrany sovět,
lk. r,lr republik na jedné straně, obnova produktivních sil, zničr.rr\it:lt válkou na druhé straně a zat eIí nutnost, aby sovětské
rtr;ltthlilry, které mají hojnost obilí, pomáhalv potravinami
lr,;rrrlllikám, kte4,m .se obilí nedostává, kategoricky diktují
rlňtní svazek jednotliv ch sovětsk ch republik iako jedin
1rrrrst,edek záchranv p ed imperialistick m područírna národttrlslním ritiskem. Národní sovětské republiky, které se osvollrr<lily od ,,své" i ,,cizí'o buržoasie, mohou ubránit svou exisltlnci a porazit siednocené síly im,perialismu jedině tehdy,
.rpojí-li se v těsn; státní svazek, jinak nezvitézí vribec.

5. Federace

sovětsk;

ch republik, založená na

s,polečném

.s;lravování vojensk ch i hospodá sk ch záležitostí, je onou
všeobecnou formou státního svazku, která umožňuje: a) zajistit
r:clistvost a hospodá sk rozvoj jak jednotliv ch republik, tak
i federace v celku; b) zvládnout veškerou mnohotvárnost zprlsobu života, kultury a hospodá ského stavu r zn ch národrl
a národností, stojícich na rťrzn;ich stupních v voje, a podle
tolro použítté neb oné formy federace; c) zorganisovat pokojné
.soužitía bratrslrou spolupráci národri a národností, které spjaly
lak neb onak svrlj osud s osudy federace. Zkušenosti Ruska
s použitímrriznych forem federace, s p echodem od federace
založenéna sovětské autonomii (Kirgizie, Baškirie, Tatarsko,
horské národy, Dagestan) k federaci , zalaženéna smluvních
vztazích s nezávisll mi sovětsk mi republikami (Ukrajina, Azer-

llajdžan), a p

i

p ipuštění p echodnych stupňrl mezi nimi

(Turkestan, Bělorusko), plně potvrdily ričelnost a pružnost federace jako obecné formy státního svazku sovětsk ch republik.
6. Avšak federace m že b t stabilní a v sledky federace
mohou b t reálné jedině v tom p ípadě, opírá-li se federace

o vzájemnou d věru a o dobrovoln; souhlas zemí, které k ní
pat í. Je-li Ruská socialistická federativní sovětská republika
jedinou zenrí na světě, kde se zda il pokus o pokojné soužití
ir bratrskou spolupráci celé ad;. národťr a národností, tedy jen
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proto, že tam není ani panujících, ani poroben ch, ani mate ské země, ani kolonií, ani imperialismu, ani národnostního
ritisku - že tam federace spočívána vzájemné d vě e a riobrovolném usilování pracujících mas r zn ch národri o spojení.
Tento dobrovoln;í ráz federace musí b; t nezbytně zachován
i v budoucnosti, neboť jedině talrová federace se mrlže stát
p echodnou formou k vyššíjednotě pracujícíchvšech zemí
v jednotném světovém hospotlá ství, jehož nezbytnost je stále

naléhavější.

III. NEJBLIŽŠÍI]KOLY I(OMUNISTICKÉ STRANY RUSKA

s

1. Ruslrou socialisticlrou federativní sovětslrou republiku a
ní spojené sovětské republiky ob vá kolem 140 milionťr oby-

vatel.Z nich ie asi 65 milion nevelkoruského obyvatelstva (Ukrajinci, Bělorusové, I(irgizové, Uzbeci, Turkmeni, Tarlžici, Azerbajdžanci, povolžštíTata i, krymštíTata i, Bucha i, Chivinci, Baški i, Arméni, Čečenci,Kabatdinci, Osetinci, Čerkesové, Ingušové,
Karačajevci, Balkarci,* Kalm5lci, I(arelové, Ava i, Darginci,
Kazikumuchci, Kjurinci, I(umyci,** Mariové, Čuvaši,Votjaci,
povolžštíNěmci, Burjati, Jakuti a i.). Politika cirrismu, politika
statká 11 a buržoasie vriči těmto národrim zá|ežela v tonr, že se
snažili potlačit mezi nimi zárodky jak chkoliv státoprávních
snah, zmrzačit jejich kulturu, omezovat jazyk, udržovat je
v nevědomosti a posléze je podle možnosti poruštit. V sledke,m
takové politiky byla nevyspělost a politická zaostalost těchto
národri.

Nyní, kdy statká i a buržoasie jsou svrženi a kdy lidové
masy vyhlásily sovětskou vládu i v těchto zemích, rikolem
strany je, aby pornohla pracujícímmasám nevelkorusk ch národri dohonit centrální Rusko, které je p edstihlo, aby jim pomohla: a) zvelebit a upevnit ve své zemi sovětské státní z ízeni
ve formách odpovídajícíchnárodní fysiognomii těchto národťt; b) vybudovat ve své zemi soudnictví, administrativu,
hospodá ské a mocenské orgány, ri adu;jícív mate štině a ob*

'l*

8{i

Posledních sednr národností tvo í skupinu ,,horsk ch národťr".
Posledních pět nálodností tvo í skupinu ,,Dagestáncri".

í

sttlt,ttťt llrístními lidmi, lrte znaií zprisob života a mentalitu
rlrrtttťttlílto obyvatelstva; c) zvelebit ve své zemi tisk, školy, di-

vittlltt, klrrby a vťrbec kulturně-osvětor,é instituce, pťrsobící
v rrrrtlrr šlině.
2, Vvloučíme-lize 65 milionri nevelkoruského obyvatelstva
tlkrrrjiiru, Bělorusko, nepatrnou část Azerbajdžanu a Arrnénii,
hlr.r,ťr prošly v tom neb onom stupni obdobím prrlmyslo_vého
krrlrilrriismu, zbude asi 30 milionri p evážně turko-tatarského
rrlrvvrttclstva (Turkestan, větší část Azerbajclžanu, Dagestan,
lrrli,sl<(: národy, Tata i, Baški i, Kirgizi a jiní), které ještě nenemá svrij
1rrtlšl<l lrapitaiistick m v vojem, nemá nebo témě
pastevecké
zachovalo_
si
většinou
proletariát,
které
illťirnyslov
i,,,*1,,xlá stuí a patriarchální rodové zíízení(Iiirgizie, Baškirie,
l,irrvi:rní Kavkaz) , nebo které nepokročilo za prvotní {9"*y
z;l<rln patriarcháiního, zpola feudálního zptlsobu života (Azerlllrjdžan, Krym a j.), avšalr bylo již p itaženo na společnou
rlrrllru sovětského v voje.
IJkolem strany vriči pracujícím masám těchto národri (kromě

írkolu uvedeného v t, n,oau) je, aby iim pomohla odstranit
1ll'cžitky patriarchálně-ferrdálních poměrťr a včlenit se do builtlvání"sovětského hospodá ství na základě sovětri pracujících
rtllníkri, a to tak, že v těóhto národech vytvo í silné komunistické
rtrganisace, schopné vyrržítzkušeností rusk; ch dělníkri a rolníkri
rlďpoli budováňí sovtt a hospodá ství, schopné zároveň p ilrlíZet p i své budovatelské činnosti ke všem zvláštním stránt<ám konkretní hospodá ské situace, t ídnístruktury, kultury
lt zptisobu života té které nárorlrrosti, aniž ,by tam byla ryechanicky p enášena hospodá ská opat ení centrálního Rtrska,
ltlerá se-hódí jen pro jin , vyššístupeň hospodá ského q voje.
3. Vyloučíme-liz 30 milionri p evážně turko-tatarského obyvatelstva Azerbajdžan, většíčást Turkestanu, Tatarv (povolžslré a lrrvmské) , Bucharu, Clrivu, Dagestan, část horsk; ch národri (Kábardince, Čerkesy, Ballrarce) a některé jiné národIrosti, irteré se staly již usedl mi a trvale osídlily určitérizemí,
zb ví kolem r0 milionri Kiigizťr, Baškirrl, Čečencri,Osetincťr
lt ingušti, jejichž pozemky b_vly až do poslední aobv o!j*l9T
roloňisaceiusk cňosadníirťr, kterl mse již poda ilo uchvátit jejich
lrejlepšíprldu a systematicky je vytlačujído neplodn c| n}stin. Politika carisrrlu, politika statká ri a buržoasie záleže|a
v tom, že se snaži,li usídlit v těchto krajíchconejvícekulack _ch
živlri z ad rusk ch rolník a lrozákrl a učinit z těchto lrozák

spolehlivou oporu velmocensk; ch snah. V;isledkem této politikv bylo ponenáhlé vymírání tuzemc (Kirgizrl, Baškirri),
zatlačovanych do pustin.
_ ÚkoIem strany v či pracujícímmasám těchto nároclností
(kromě rikolrl uveden5lch v l. a 2. bodrr) je, aby spojila
jejich snahy se snahami pracuiíeíchmas místníhoruského
obyvatolstva v boji za osvobození od kulactva vribec, zejména
pak od chamtivého velkoruského lrulactva, abv jim pomohla
ze všech sil a všemi prost edky svrhnout s beder lrulacké kolonisátory a zajistila jim tak k obdělání vhodné pozemky. jichž
nezbl,tně pot ebují, abv mohli žítjako lidé.
4. Kromě uvedenl ch národri a národností, lrteré se vyznačují
určitou t írlnístrukturou a ob vají určitérizemi, žijíve svazku
Ruské socialisticlré federativní sovětské republikv ještě iednotlivé f uktujícínárodnostní skupiny, národnostní menšiny. jež
jsou vklíněny do jinonárodních kompaktních většin a nema;í
většinou ani určitou t ídnístrukturu, ani neobyvají určité
zemí (Lotvši, Estonci, Poláci, Židé, a pod.). Politika carismu
záležela v tom, že se snažil vyhladit tyto menšiny všemi prost edky, nevyjímaje pogromy (protižidovsképogromy).
Nyní, kdy národnostní v;ísady jsou odstraněny, kdy rovnost
mezi národy byla uskutečněna a kdy právo národnostních
menšin na svobodn národní q voj je zajištěno samotr povahou sovětského z ízení,spočívárikol strany se z etelern k pracujícímmasám těchto národnostních slrupin v tom, aby jim
pomohla plně využíttohoto jim zaručenéhopráva svobodrrého

q

voje.

5. Rozvoi komunistick;ich organisací v okrajov ch rizemích
probíhá v poněkud svérázn ch poměrech, kter mi je normální
rťtst strany v těchto rizemích brzděn. Na jedné straně velkorrtštíkomunisté, pracujícív okrajov ch rizemích, kte í tyrostli

jaliožto p íslušníci,,velmocenského" národa

.

a

neznali

ná-_

rodnostního ritisku, podceňují často vyznam národních osobitostí pro stranickou činnost, nebo jich vribec nedbají, nep ihlížejíve své činnosti k zvláštním stránkám t ídrrístruktury,
kultury, zprisobu života a historické minulosti toho neb onoho
národa, vulga,risujíce tak a zkreslujíce politiku trany v národnostní otázce. Tato okolnost vede k richylce od komunismu
k velmocenské, kolonisátorské politice, k velkoruskému šovinismu. Na druhé straně komurristé z ad domácího obyvatelstva, kte í, prošli těžk m obdobím národnostního ritisku a ještě
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nr, 1rlttt\ rtczlrostili

p ízrakrl tohoto ťrtisku, p eceňují často v

-

rtttttlt ttítrodníchosobitostí pro stranickou činnost, odsunují do

1rrllttrlí l ídnízájmy pracujícíholidu, nebo prostě srněšují
rir ittty 1lracujícíholidu toho kterého národa s ,,celonárodními"
rfrjrrty tóhož národa, jelikož n dovedou od ,,celonárodních"
rl'rirrrii rlrldělovat zájmv pracujícího lidu a budovat na nich

llt,ttttit:l<ou činnost. Tato okolnost vede zase k richvlce od
krrtttttltismu k buržoasně demokratickému nacionalismu, kter
ltrrlt vít někdy formy panislamismu n bo panturkismtr (na

v

t,lrrldč) .

richylkv jakožtc škodlivťl u nebezpečnépro věc komunismu a pokládá za nezbvtné
;rrlrrl<rlzat na zvláštní nebezpečnost a zvláštní škodlivost první
riclrylky, richvlky k velmocenské, kolonisátorské politice.
sjczrl podotliká. že bez p ekonání kolonisátorsk ch a nacioIrnlistick ch p ežitkrl v adách stranv není možnévytvo it
v rlkra.iovÝch rizemích silné a s masami spjaté skutečně korrrtrnistické organisace, které by sdružovalv ve sqich adách
1lr<lletá skó živlv místníhoa ruského obyvatelstva na podkladě
irrlernacionalismu. Sjezd proto prohlašuje, že odstranění nar:irlnalistického a v první adě kolonisátorského kolísání v kotttttnismu ie iedním z nejdrlležitějšíchrikolrl strany v okrajoS.irlzd kategorickv odsuzuje obě tvto

vÝch rizemích.

6. V souvislosti s rispěchy na válečnÝch frontách, zejména
plrk po riplném pot ení Wrangela, zesílila v některÝch zaostal ch okraiovÝch rizemích, ve kter ch není - neho ténrě nerrí prrimyslového proletariátu, snaha maloměšťácko-nacionali,stick ch živlťrdostat se do strany, aby udělaly kariéru. Tyto
živly. p ihlíž,ejice k tomu, že strana je faktickv vládnoucínr
čirritelem, si obyčejně nasazují masku lromunistri a často v ce|Ých skupinách pronikají do strany, vnášejíce do ní ducha
šllatně zamaskovaného šovinismu a rozkladu, p i čemžbeztak
již všeobecně slabé stranické organisace v okrajovl ch rizemích
tlcjsou vždy s to odolat pokušení,,rozší it" ady strany p i,
jímáním novl ch členrl.
Sjezd vybízík energickému boji proti všelikrlm lžilromu,
nistick m živlrlm, které se lepí k proletá ské straně, varuje
stranu p ed ,,rozši ováním" sv ch ad p ijímáním intelektuírlsk;ich, maloměšťácko-nacionalistick ch živl . Sjezd prohla,t
šuje, že strana v okrajov ch rizemích musí b doplňovárta
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hlavně z ad proletariátu, venkovské chudiny a pracuiících
rolníkrl těchto okrajov ch ttzemi, p i čemžstranické organisace v olrrajov ch zeních musí b; t zárovei upevňovány zvyšovánímideologické rirovn,ě jejich členstva,

NEJBLIŽŠÍUXOLY STRANY
V NÁRODNOSTI.{Í OTÁZCE
BŘEZNA 1921 NA x. SJEZDU
I(OMUNISTICKÉ STRANY (BOLŠEVIKÚ) RUSKA

ltlllrliltÁT PRoSLovENÝ

,,Pravda" č. 29,
10. rinora 1921.

10.

l)riu.

než p,ejdu p ímo ke konkretním nejbližšímrikolrim

rjlisktr

v

sll,ttlty v národňostni otázce, budu muset uvést některé p,edlrť,žrrii skutečnosti, bez kter; ch není možnévy ešit národttrr,sltrí otázku. Tyto skutečnosti se t; kají otázky utvo ení nát,rttltl, vzniku národnostního ritisku, forem národnostního

prriběhu historického v voje

lrítrcldnostní otázky v rrizn clr obdobích

a

v

prrk forem ešení

voje.

'faková období jsou t i.
I)rvní období je o dobí ,likvidace feudali,srn,u na západě a
vítčzstvíkapitalismu. I(onstituováni lidí v národy spldá_ {o
ltllroto období. Mám na z eteli země jako Anglii (bez Irslra),
l|rancii a ltalii. Na západě - v Anglii, Francii, Italii a čásltlčn,ě v Německu
- období likvidace feudalismu a konstituovírrrílidí v národy spadalo časově, celkem vza1o, do doby
vzniku centralisovanl ch státri, v drlsledku čehožse tam nát,rldy ve svém v voji utvá ely jako státy. A protože v těcht_o
státech nebylo jin ch poněkud v znamnějších národntrstních
skupin, nebylo tam ani národnostnílro ritisku. Na v chodě
livropv naopa,k proces vytvá ení národr1 a odstranění ferrdální
rozt ištěnosti neprobíhal současně s procesem vytvá ení cenlralisovan ch státri. Mám na rnysli Uhersko, Rakouslro a Rusl<o, V těchto zemích kapitalisticky v voj ještě nenastal, byl
tuožná teprve v zárodcích, zatím co zájmy obrany p etl vpády
Turk , ilIongolri a jin ch národri vyžadovaly okamžité
vytvá ení centralisovan ch státrl, schopn ch čelit _vpádu._ A
1riotože na v chodě Evropv proces vzniku centralisovan ch
státri probíhal rychleji než procos konstituování lidí v národy,
utvo ily se tam smíšenéstáty, ob vané několika národnostmi,
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které se ještě nekonstituovaly v národy, avšak byly již spojeňy

v společnlf stát.
První obdo,bí je tedy charakterisováno vznikem nároclrl na
tisvitu kapitalismu, p i čemžna západě Evropy vznikají ryze
národní státy bez nacionálního ritisku, kdežto na v,chodě
vznikají národnostní státy s jedním vyspělejším národem
v čele a s jin mi, méně vyspěll mi národy, politicky a později
i hospodá sky pod ízen mi národu panujícímu. Tyto národnostní státy v chodu se staly kolébkou nacionálního ritisku,
kter zplodil národnostní konflikty, národní hnutí, národnostní otázku a rrizné metody jejího ešení.
Druhé obdo,]rí ve v voji nacionálního ritisku a metod jeho
potíráníspadá do doby vzniku imperialismu, k<ly kapitalismus, hledaje odbytiště, suroviny, palivo a lacinou pracovní
sílu, v boji za q voz kapitálu a zajištění velik; ch žeLezničních a námo ních spojrl, p elrračuje rámec národního státu
a rozši uje své zemí na rikor sousedrl, blízk ch i vzdálen ch.
V tomto druhém období staré národní státy na západě - Anglie, Italie a Francie
estáva.ií b t státv národními, t. j,
- panexe
p eměňují se v drisledku
novl ch rizemí v státv národnostní, koloniální, stávajíce se tak polem téhožnacionálního
a koloniálního ritisku, kter;i existoval již d íve na vÝchodě
Evropy. Na q chodě Evropy je toto období charakterisováno
probuzením a zesílenímporobenl ch národrl (Češi,Poláci,
Ukrajirtci), což vedlo v drlsledku imperialistické války k rozpadu star ch buržoasníchnárodnostních státri a k vytvo ení
nov ch nfu,odních státrl, které jsou v područítak zvan ctr vel-

mocí.

T etí období je období sovětské, období zničeníkapitalismu

a odstranění nacionálního ritisku, kdy se

otázka panujících
a poroben ch náro,drl, otázka kolonií a mate ské zerně stává
otázkou historickou, kdy p ed námi na zemí Rus'ké socialis"
tické federativní sovětské republiky vyvstávají národy, které
mají rovná práva a steinou možnost se vyvíjet, které si však
zachovaly jistou historicky zděděnou nerovnost vzhledem k své
hospodá ské, politické a kulturní zaostalosti, Podstata této
nerovnosti náro,dtl zá|ežív tom, že jsme p evzali v dtisledku
historického vl voje od minulosti dědicťví, podte kterého jeden
národ, a to velkorusk , je politicky a prrlmvslově vyspělejší
než národy ostatní. Z toho vypl vá faktická neromost, která
nem že b]ít odstraněna za jeden rok, n ,btž musí b t ods.tra-,
(l9

ttětrl líttt, žc zaostal m národnostem bude hospodaisiry, poiilllkv i kttlturně pomoženo.
'lil Jsrlrl t i období vl voje národnostní otázky, jak se nám
Jnvl lri*lrlricky.
l}t,vttí dvě období mají jeden spo,Iečn; rys. Tento rys zá|eží
v ltlttt, žc v obou obdobích jsou ná,rody utiskovánv a zotročot,lttly, v tlrlsledku čehožnárodnostní boj nadále trvá a národttrrrlttí rlt,ázka zristává neroz ešena. Je však také mezi nimi
rrrzrlll, 'Lento rozdí| záležív tom, že v prvním období národltrrrltlí tllázka nep ekročuje rámec jednotliv ch ná,rodno-qtních
rlírlťlrr dotyká se .jen nemnohl ch, hlavně evropsk ch národrl,
lttlrlžltt v druhém období se národnostní otázka p eměňuie
r rrlírzky vnitrostátní v otázku mezistátní * v otázku války
ltrrrzi imperialistick

mi státy za udrženíneplnoprávnÝch

ná-

rrltltl v područí, za pod ízenínoq ch národností a krnenrl za
lrrlttricemi Evropv jejich vlivu. Tak národnostní otázka, která
lrrčla rl íve v znam jen v kulturních zemích, p estává blit

v

trlmto období otázkou isolovanou

a

spl;

vá s

všeobecnou

rltítzkou kolonií.
V voj národnostní otázky ve všeobecnou otázku kolonií není
lri.slorická náhoda. Tento q voj se vysvětluje za prvé tínr, že
zlr imperialistické války byly samy imperialistické sltupiny
vírlčících
mocností nuceny apelovat na kolonie, z kterl ch
získávaly lidi k z izování armád. Je nesporné, že tento proces,
l)roces nevyhnuteiného apelování imperialistri na zaostalé nárrldnosti kolonií 'musil probudit tyto kmeny a národnosti
k osvobození, k boji. Pak je tu druh činitel, li,ter,;i vedl k totttu, že nárcldnostní otázka se rozšíila a vyvinula ve všeobecllou otázku kolonií, v otázku, která zasáhla cel .svět zprvu
ji.skrarrri a později plamenem osvobozenského hnutí - a to
jc pokus imperialistick ch skupin o rozdělení l'urecka a o zru,šcníjeho existence jako státu. 'fureclro, které je státně-poli-

tiolry nejvyspělejší zerní mezi moslemínsk mi národy, toto

'|'urecko se nemohio smí it s takovou perspektivou, vztyčilo
prapor boje a semklo kolem sebe národy rl chodu proti imperialismu. T etím čini,telem je vznik sovětského Ruslra, jehož
lloj proti imperialismu dosáhl ady rispěchťranadchl p irozeně
tttiskované národy q chodu, probudil je, zburcoval je k boji
tt tím umožnil vytvo ení společnéfronty utiskovan; ch národrl
od lrska až po Indii.
To jsou všechny faktory, které zprisobily v druhém stadiu
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v voje národnostního ritisku, že buržoasníspolečnost nejen
neroz ešila národnostní o,tázku, nejen nezavedia mír rnezi ňá-

rody, n brž naopak, rozdmychala jiskru národnostního boje
v plamen b_oje ujaŤmen ch národri, kolonií a polokolonií proii

světovému imperialismu.
Je z -ejmé, že jedin m režimem, kter je s to vy ešit nárorlnostní otázka, t. j. režimen, kter; je i lo vytvo ii podmínky zajišťujícípokojné soužitía }:raťrsirou spoíupráci irlzn ch
kmenri, je režim sovětské moci, reŽim áit tatury p.o:4.o9_1 a
letariátu.

Není t eba dokazovat, že za panství kapitálu, soukromého
vlas,tnictví v robních prost edkťr a existenóe ťídnemrlžc bÝt
zajištěna rovnost národri, že dokrrd vládne kapitál, do}rud je
veden boj za ovládání vyrobních prost edkrl, není nožná
žádná rovnost mezi národy, steině Jako není možná spolupráce mezi_pracují,cími masami národri. Dějiny učí,že jedin;

p

zprisobem odstraněni národnostní nerbvňosd,'iedin m

zprisobem nastolení režimu bratrské spolupráce pra'cujícich
mas národ utiskovan;ích a neutislrovan;ích je ripiné oástranění lrap,italismu a nastolení sovětského ť:ádu.
_ Dějin5, dále ulrázaly, že i lrdyž se jednotliv m národrim poda. í osvobodit od své nacionáIní buižoasie, jakož i od
,,c{zi''
buržoasiq, t. j, i když tyto národy ve své zemi nastolí sov8tsky
ád, nejsou s to existovat za imperialismu odděleně a bránit
rispěšně svou existenci bez hospbdá ské a vojenské podpory
sousední,ch sovětsk ch republik. P íklarl Maďárska vYmtuunt
ukazuje, že bez státního svazkrt sovětsk ch republik, ,bez iejich
se.manu v jednotnou vojensko-hospodá skou-sílu, není rríoŽ"o
9dol1t spojen m silám světového imperialismu ani na válečrr ch frontách, ani na frontách hoipodá sk; ch.

Federace sovětsk; ch republik je dlouho hledanou formort
s!{tling, svazku, jejímžživ rn ztělesněním je Ruská socialisticlrá federativní sovětská republika.
. |o dsou, soudruzi, slrutečnosti, které jsem chtěl zde prYedeslat, abych potom rnohl zdrlvodnit nulnost určitÝch i<rokťr
nali s_tlany p i Ťešenínárodnostní oIázky v rámci Ruské socialistické federativní sovětslré republiky.
Ačkoliv za so,v,ětského režinru v Rusku a v republikách,
spojen; ch s Ruskem, není již ani panujících, ani beiprávn ch
národ , ani mate ské zemé, ani koloni1, ani vykoŤisiovan ch,
ani vykoňisťovatel , p esto p, ece jen národnostňí otázka u Ř,r.9{

lrtt t,xirltr,jtr, Podstata národnostní otázky v Ruské socialistické
ťr,rlrrttlivltí sovětské republice záležív tom, že má b t odstratrltrrrr (lrrlsllrldrl ská, politická a kulturní) zaostalost nárorlrl,
kltlt,rrtr-jsttrc zdědili od minulosti, že rná b t zaostal m národrim
llltltlžltť,lttl tlo}ronit centrální Rusko i v ohledu státním, i v ohle-

rltt kttlltlrnínr a hospodá ském. Za starého režimu se carská
vlťtrltt ltrlsttrtžila a nemohla snažit o rozvoj státoprávních snah
trrr [lkrlr.iillě, v Ázerbajdžanu, 'furlrestanu a iin ch okrajovl ch
tilt,tttít:lt, stnvěla se proti rozvoji státně-politickych prvkrl v okraJrlv. r:lr ťrzemích,stejně jako proti jejich kultur:nímu v;fvoji,
rrrilrrjíc o násilnou asimilaci domácího obyvatelstva. Kromě
lrllrtl .star stát, ,statká i a kapitalisté zristavili po sobě iako děrliclví takové zdeptané náródnosti jako Kirgizy, Čečencea
(),sttlitrce, jejichž prida byla objektem kolonisace kozáck ch
tt kulack ch živlri Ruslra. Tyto národnosti byly odsouzeny
k rreuvě iteln rn trapám a k vymírání. Dále, postavení velkoI,ttskélro národa, kter tlyl národem panujícím, zanechalo stopy
tltll<once i v mentalitě rusk ch komunistri, kte í nedovedou
rrcbo nechtějí navázaí bližšíspojení s pracujícími mas,ami dorrrírcíhoobyvatelstva, poohopit jeho pot eby a pomoci mu
sl<tlncovat se zaostalostí a nekulturností. Mám na mysli málo
;r<lčetnéskupiny rusk ch ko,munist , kte í, ignorujíce ve své
činnosti zvláštní stránky zprisobu života a kultury v okrajov;ích
tizcmích, často se poddávají ruskému velmocenskému šovinismu.
|)írle: postavení nerusk ch národ , které prošly národnostním
ťrtiskem, rovněž nezristalo bez vlivu na mentalitu komunistri
lt':clrto národri, kte í nedovedou někdy odlišit t ídnízájmy practrjícíchmas svého národa od tak zvan ch ,,celorrárodních"
zírjmri. Mám na mysli richylku k místnírnudomácímu naciottalismu, která se vyskytuje někdy v adách tamějších komulristri a která se na v; chodě projevuje v panislamis,mu a panlttrkismu. Konečně je nutno zachránit p ed vymíráním lfirgizy, Baškiry a některé horské kmeny, opat it jim nezbytnou
1lťrclu na kor kulack ch kolonisátorri.
Po vylíčenítěchto nejbližšíchrikolri strany bych chtěl p ejít
lr všeobecnému rikolu - lr kolu p izprisobení našíkomunistické politiky v okrajov ch rizemích zvláštním podmínká,m
lrospodá ského stavu, které máme lrlavně na v]íchpdě.
Jde o to, že ce|á ada národností, hlavně národností turkollrtarskl ch * je jich kolem 30 milionr1 - neprošla a nemohla
projít obdobím prťrmyslového kapitalismu a nemá proto 95

témě nemá - prrlmyslového proietariátu, v drlsleilku
ejít od prvotních forem hospodá ství d_o
čehožje nucena p
-hospodá
ství a p itom minout období prrlstadia iovětského
myslového kapitalismu. Abychom mohli provést trlto svizelnou, ale nikoliv nemožnou operaci, musíme p ihlédnout ke
všem zvláštním stránkám hospodá sk ch ,poměr , dokonce
i historické minulo,sti. zprisobu života a kultury těchto národností. P enášet na inemí těchto národností opat ení, která platila a rněla.vÝznam zde, v centru Ruska, je nemožnéa nebezpečné,Je jasné, že p i provádění hospodá ské politiky uski
iocialistické federativní sovětslré republilty musí b t nezbytně
uváženy všecky zvláštnístránky hospodá sk; ch porněrri,t ídní
struktuiv a historické minulosti, které js;me zastihli v okrajov ch rizemich. Nemluvim již o odstranění takoq ch nesrovnalostí, jako je na p íklad požadavek lidového komisariátu zásobování, aby v Kirgizii, kde nroslemínskéobyvate}stvo nikdy
vep e nech,ovalo, byli vep i odevzdáváni státu podle stanoveného plánu. Z tohoto p íkladu vysvítá, jalr dalece někte í lidé
nechtóji dbát zvtáštního zprisobu života, kter bije do očí
prvnímu cizinci, kter tam p ijde.
Právě mi bvl odevzdárr líslek se žádostí, abych se vyjád il
o článku soud'ruha Cičerina.3s Soudruzi, mám za to, že Čičerinovy články, které j,sem si pozorně p ečetl, nejsou nic než
q plod čistéholiterátství. Obsahují čty i chvby nebo nedorozu.m8ní. Za prvé se soudruh Čičerinpokouší tvrdit, že neexistují
rozpory rnezi imperialistick;nni státy, neboť p eceňuje mezinárodňí sjednocení imperialistrl a p ehlíží,nedoce ruje vnit ní
rozpory mezi inrperiatiŠticlr mi skupinami a státy, které_existují
a piodi válku (Francie, Amerilra, Anglie, Japonsko a j.)-_ P ecenil fat t sjednocení imperialistick ch špičeka nedocenil rozpory, které jsou uvnit tohoto ,trustu. A zatím tvto rozpory
Óxistuli a na nich se zakládá činnost lidového komisariátu zahrani8í. Dále se soudruh Čičerindopouštídruhé chyby. Neďoceriuje rozpory, které existují mezi panujícími velmocemi a
nedávno uivo en; mi národními státy (Československo, Polsko, Finsko a j,), které jsou finančně a vojenskv porl ízeny
těmto velmocem. Soudruh Cičerin naprosto p ehlédl, že p esto,
že tyto národní státy jsou pod ízeny velmocem, nebo p esněji
ečeno, právě proto, že jsou jim porl ízeny, existují mezi_velmocemi a těmito státy rozpory, které se projevily na p íklad
p i vyjednávání s Polskem, Estonskem a pod. Srnysl existence
nebo
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rozpory, založil na nich svou činnost a lavíroval
v rírlnci těchto rozpor . Soudruh Čičerinku podivu tuto věc
lttltlocelril. T,etí chybou sorrdruha Čičerinaje, že p ílišmnoho
trrlttví o národtlo,stním sebeurčeni, jež se ve skutečnosti stalo
plltnlírn lreslem, které p ichází r,hod imperialisttim. Soudruh
(]ičerirr ku podivu zapornněl, že j,sme od tohoto hesla upustili
ttž p,erl dr,ěma lety. Toto heslo již v naŠem pro8ramu rrenÍ.
[J nírs se v programu mluví nikoli o sebeurčení'národri
to
,esrrějším a je lreslo rraprosto nejasné
nj,brž
p
o
hesle
zcela
jasném, o právu národťr na- státní oddělení. To jsou dvě rrizné
věci. Soudruh Čičerinkrr podivu ve sv ch článcích k této
věci nep ihliží,.pročežvšeclry jeho námitky proti heslu, které
se stalo nejasnlfm, se podobají v3,st,elu na slepo, neboť ani
já ve sv ch thesích, ani program strany se jedinym slrl,vkem
tlezmiňujeme o ,,sebeurčení". Tant se mluví jedině o právu národri na státrrí oddělení. Avšak toto lreslo je pro nás v tóto
době, kdy se v koloniích rozpoutává osvobozenslré hnutí, heslenr revolučním.Pokud se sovětské státy sdružujíve federaci
dobrovolně, potud zrlstává právo na oddělení nevyužito podle
p, ání sam ch nírrodťr, pat ícíchdo svazktr Ru.ské socialistické
federativní sovětské republiky. Pokud však jde o kolonie, které
jsou ve spárech Anglie, Francie, Ameriky a Japonska, pokud
jde o takové porobené země jako Arabie, Mezopotamie, Turecko a Indie, t, j. o země, které jsou koloniemi Dohody, potud
heslo práva národťr rra oddělení je lreslo revoluční,a kdo se ho
z íká, pracuje do rukou_ Dohody. Čtvrt m nedorozumětrím je,
že v článcíchsoudruha Cičerina nejsou žáďné pralrtické polrynv.
Je ovšem snadné napsat články, aby však rnohly b t poimenovány ,,Proti thesím soudruha Stalina", bylo by nutno uvést
něco závažnějšího,alespoň praktické protinávrhy, Zatím jsem
však v jeho článbích nenašel ani jeden prakticlr nár,rh, kter
by stál za povšimnutí.
Končím,soudruzi. Dospě,li jsme k těmto závěr m: buržoasui
společnost se nejen ukázala neschopnou roz ešit národnostni
otázku, n brž naopak p i sv ch pokusech o její ,,vy ešení"
rozdm chala národnostní otázkrr v otázku koloniální a vytvo ila proti sobě novou frontu, která se rozliládá od lrska
až po Indii, Jedin stát, kter je s to rozvinout a roz ešit národnostní otázku, je stát, kter je založen na kolektivním vlastnictví qy&robních prost edkrl a nástrojťr - a to je sovětsk stát.
vštl<:lrny tyto
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témě nemá - prrlmyslového proietariátu, v drisledku
ejít od prvotních forem hospodá ství do
čehožje nucena p
-hospodá
ství a p itom minout období prrlstadia Šovětského
myslového lrapitalismu. Abychom mohli provést tqto svízelnou, ale nikoliv nemožnou operaci, musíme p ihlédnout ke
všem zvláštním stránkám hospodá sk; ch ,poměr , dokonce
i historické minulosti, zprisobu života a kultury těchto národností. P enášet na ízemi těchto národností opat ení, která platila a m,ěla,yl znam zde, v cenlru Ruska, je nemožnéa nebezpečné,Je jasné, že p i provádění hospodá ské politiky Rusk9
iocialistické federativní sovětslré republikv musí b; t nezbytně
uváženy všecky zvláštní stránky hospodá sk ch poměrri,t íd,ní
struktuiv a historické minulosti, které jsme zastihli v okrajovych rizemích. Nemluvím již o odstranění takov ch nesrovnalostí. jako ie na p íklad požadavek lidového konrisariátu zásobování, aby v Kirgizii, kde moslemínské obyvatelstvo nikdy
vep e nech,ovalo, byli vep i odevzdáváni státu podle stanoveného plánu. Z tohoto p íkladu vysvítá, ialr dalece někte í lidé
necht,éji dbát zvtáštního zprisobu života, kter bije do očí
prvnímu cizinci, kter tam p ijde.
Právě rni bvl odevzdán lístek se žádostí, abvch se vyjád il
o článi<u soudruha Čičerina.B8Soudnrzi, ,mám za to, že Čičerinovy články, které jsem si pozorně p ečetl, nejsou nic než
v]iplod čistéholiterátství. Obsahují čty i chvby nebo nedorozum8ní, Za prvé se soudruh Čičerinpokouší tvrdit, že neexistují
rozpory mezi imperialistickjlrni státy, neboť p eceňuje mezinárodňí sjednocení imperialistrl a p ehlíží,nedoceňuje vnit,ní
rozpory mezi inrperialistick mi skupinami a státy, které_existují
a piodi válku (Francie, Amerika, Anglie, Japonsko a j.)._ P ecenil fat t sjednocení imperialistick ch špičeka nedocenil rozpory, které jsou uvniti' tohoto trustu. A zatím tvto rozpo,iy
Óxistuli ir na nich se zakládá činnost lidového komisariátu zahraniěí. Dále se soudruh Čičerindopouštídruhé chyby. Neďoceňuje rozpory, které existují mezi panujícími velmocemi _a
nedávno uivo en; mi národními státy (ČeskosloveIrsko, Polsko, Finsko a j.), které jsou finančně a vojerrsky pod ízeny
těmto velmocem. Soudruh Cičerin naprosto p ehlédl, že p esto,
že tyto národní státy jsou pod ízeny velmocem, nebo p esněji
proto, že 1sou jim porl ízeny, existují mezi l,elečeno, právě
-a
těmito státy rozpory, které se projevily na p íklad
mocemi
p i vyjednávání s Polskem, Estonskem a pod. Srnysl existence
rre,bo
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lirlrlvéIto lromisariátu zahraničíspočíváprávě r, tom, abyuvážil

vštlt,ltny tyto ro,zpory, zal':ožil na nich svou činnost a lavíroval
v rlttrrci těchto rozporrl. Soudruh Čičerinku podivu tuto věc
trtrltlceriil. T -etí chybou soudruha Čičerinaje, že p ílišmnoho
tttlttví o národnostním sebeurčeni, jež se ve skutečnosti stalo
plrrlrylrr lreslem, které p ichází vhod imperialist m. Soudruh
(]ičelin ku podivu zapomn,ěl, že jsme od toho,to hesla upustili
ltž p,erl dr,ěma lety, Toto heslo již r, našem programu není.
[J rrírs se v programu mluví nikoli o sebeurč.enínárodri
- to
jc lreslo rraprosto nejasné * n; ,brž o hesie p esrrějším a zcela
jasném, o právu národri na státní oddělení. To jsou dvě rrizné

věci. Sorrdruh Čičerinkrr podivu ve svych článcích k této

věci nep ihlíží,_pročežvšeclry jeho nánritky proti heslu, které
,se stalo nejasn; m, se podobají vÝst elu na slepo, neboť ani
já ve sq ch thesí,ch, ani program strany se jedinym s,lrivkem
treznriňujeme o ,,sebeurčení". Tant se mluví jedině o právu národrl na státní oddělení. Avšak toto heslo je pro nás v téio
době, kdy se v koloniích rozpoutítvá osvobozenslié hnutí, heslem revolučním.Pokud se sovětské státy sdružujíve federaci
dobrovolně, potud zrlstává právo na oddělení nevvužito podle
p, ání sam ch nírrodťr, pat ícíchdo sr.azliu Ruskó socialistickó
federativní sovělské r,epubliky. Pokud všalr jde o kolonie, které
jsou ve spárech Anglie, Francie, Ameriky a Japonska, pokud
jde o takové poro,bené zemó jako Arabie, Mezopotamie, Turecko a Indie, t. j. o země, které jsou koloniemi Dohody, potud
heslo práva národťr rra oddělení je heslo revoluční,a kdo se ho
z íká, pracuje do rukou_ Dohody. Čtvrt m nedorozuměním je,
že v člárrcíchsorrdruha Cičerina nejsou žádnépraktické pokyny.
Je ovšem snadné napsat články, aby však mohly b t pojmeno-

vány ,,Proti thesím soudruha Stalina", bvlo by nutno uvésl
ttěco záv ažmějšího,alespoň praktické,protinávrhy. Zatím jsem
však v jeho článbíchnenašel ani jeden praktick návrlr, kter1
by stál za povši,mnutí.
Končím,soudruzi, Dospě i jsme lr těmto závěrťtm: buržoaslrí
společnost se nejen ukázala neschopnou roz ešit národnostni
otázku, n brž naopak p i sv ch pokusech o jeji ,,vy ešení''
rozdm chala národnostní otázkrr v otázku koloniální a vytvo ila proti sobě novou frontu, která se rozlrládá od Irska
až po Indii. Jedin stát, kter je s to rozvinout a roz ešit národnostní otázku, je stát, kter je založen na kolektivním vlastnictví v; robních prost edkr1 a nástrojri - a to je sovětsk stát.
7 lIarxisnttis
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V sovětskénr í'ederativnim státě není již ani uja men clr, ani pá,
nujících národ , národnostní ritisk je odstraněn, avšak se z etelěm k faktické nerovnosti (kulturŇ, hospodá ské a politické)
po
mezi národy kulturnějšimi a méně kulfurními. zděděné
,vá ťormy,
starém buríoasním ááu, národnostní otázka nab
jež vyžaduje, aby byla
vypracována opat ení smě ujícík tomu,
-hospodá
sk , p^otitick a kulturní rozkvět
*y byl uŠnadněn
prácujicích rras zaostalych národrl, aby jim byla dána mož-

nost áononit pokročilejšícentrální - prrrletá ské - Rusho,
Z toho vypl vájí praktické návrhy, které jsou obsaženy v tr9ti
ňrr"e ,"rióo"navrienl ch thesí o nároclnostní otázce. (potlesk.)

ZÁVĚREČNÉSLOVO
ourlrrrzi a soutlružkyi Debatu o národnostní otázcejna.tomto .j""au nejlépe charákterisuje to, že.jsme p ešli od deklarací
o národnost'Áí'otár"" p es adiirinistrativrrí znovurozdělení Rus_

ka k praktickému p.oj"dnáuárrí otázky- Na počátku Ťl},l""9

revolube jsme se omeziii na deklaraci práv národri na oddělení.
Roku t9i8 a 1920 jsme pracovali na administrativním znovu_

rozalte,ri Ruska póate n'aroanostniho klíče,abychom sblížili
pracující rnasy zaostal ch národrl s proietariátem Ruska, Ale
nvni na tomto sjezdu posuzujeme věc čistě prakticky, jednánre
o'to*, jaká má b t politika strany vrlči pracujicím masám
žinilirn v autonomních oblastech a nezávis_
"i -uiórr".zoasním
ch s Rtrskem. Proto mne p ekvapil
spojen
,ep"nrikách,
"t Žatonskétro, któr -praví, že these, které várn byty p edp*;"n
jelro vtallni
ioZerry, mají a,bstraktni ráz; mám p ed sebou
sjezdu,
nepŤedložil
tt".ď , neznáml ch drivorl
it
_v nichž
".",h"-"t l nalézt arrí ;"d"., n_avlh praktického rázu, doslovně
jr"áni ieden. s vÝiimkou, inimochodem ečeno, jednoho návrhu,
u-tv"rrar"u,,Iiuská (Rossijskaja) socialistická federativní so_
v8isr<,e ."pu6lik^" byl nahiazen názvem republika _,,Vj,chodoarr.p.r.ai nebo slovo ,,Rossijskaja" slovem ,,Russkaja" nebo
jsem v těchto thesícb
,,Veltorusskaja". Jiné praktické návrhy
nenalezl.

Nyní p ejdrr k dalšíotázce. Mttsím prohlásit, že jsern od dele"

9

Rusku je 22 okrajov ch
tirl,tttí^ p i čenržněkterá z těctrto rizemí jsrru silirě zasažena
1rlrrttlvsltlv. m v.fvojem a ,málo čímse v prtlmyslu lišíod Rushrr, 1irrá neprošla ještě stadiern kapitalismu a od základu se
ll l rrrl centrálnílro Ruska, t etí jsou naprosto zaostalá. Není
||lrržtttl vvstihnout v thesích veškerou mnohotvárnost okrajov 1,1t zenrí zcela konkretně. Nelze žádat, aby these, které
lttrrjl v znam pro celou stranu vrlbec, byly p ist iženy jen na
'|'ttrkestan, jen na Azerbajdžarr nebo jen na Ukrajinu. Je nutno
;rlilll(ldnout k všeobecn m clrarakteristick; m rys ,m všech
rllirrtiov;,clr rizemí a prljmout je do thesí, p itom však ponrinout
Jrl<hlotlivosti; jinych metod [ 1,ypracol,ání thesí vribec není.
,lt, ttutno rozdělit nevelkoruské národy na několik skupin,
tr ttr také bylo v thesich provedeno. Neruské národy čítajíasi
lló rrrilion . Charakteristickl rn spoiečn m rysem všech těchto
lrcrusk ch'narodťr je, že se v svém státně-politickém vyvoji
ttň

lťl, li 1rl í zrle vystotlpili, očekával více. V

rr1lozdily za centrální,rn Ruskem. Na nás je, abychom nap,lali

v cchny síly a pornolrli těn.to národrlrn, jejich proletá sk] m,
jcjich pracujícím živlrim zvelebit v své zerni sovětské zíizenl
v nrate štině. fo, co je jim společné,je v thesích, v jejich praklit:ké části, vytčeno. Potom, clrceme-li dále konkretisovat osollitosti okrajov ch zemi, bude nutno oddělit z celkového počtu
l<rllem 65 milionri p íslušníkrlnerusk ch národ nějak ch
30 milionri turko-tatarského obyvatelstva, které neprošlo kapitalismem. Soudruh Mikojan nemá pravdu, tvrdí-li že Azer
lrujdžan stojí v mnoh ch směrech vl še než ruské provincie.
Z ejmě zam,ěňuje Baku s Azerbajdžanem. Bakrr nevyrostlo
t Azerbajďžanu, nybrž bylo vybudováno shora, Nobelem, Rot,schildem,Wischauem a pod. Folrud jde o Azerbajdžan, je to země

Ircjzaostalejších patriarchálně-feudálních poměrťl, Proto zauzuji cel Azerbajdžan ke skupině okrajov ch rizemí, která
tteprošla kapitalismem a ve lrter ch je nutno použítzvláštních
ttretod, aby byla uvedena na dráhu sovětského hospodá ství.
O tom se v thesích mluví. Dále je t etí skupirra, která čítá
sotva 8 nebo 1,0 milionrl; to jsou většinou pastevecké kmeny,
kde ještě existuje rodové z ízenl a které ještě nep ešly k pollrí,mu hospodá ství. Jsou to hlavně Kirgizové, severní čfut Turlrestanu, BaškiŤi, Čečenci,Osetinci a Ingušové. Pokud jde o tuto
.rkupinu národností, je p edevším nutno opat it jim nezbytnou
1r du. Kirgizové zde nedostali slovo, debata byla ukončena. Ti

lly mohli mnohenn lépe vylíčit,jakó trapy prožívá náhorní
$9

Baškirie. Kirgizie a horské národnosti, které vymirají bez p tom ekl Safarov, t]iká se jen skupiny_ obyvátebtva o 8 až 10 milionech. Proto je nemožné vztahovat
Safarovovy praktické návrhy na všecka okrajová rizemí, neboť
tyto pozměňovací návrhy nemají žádn; v;iznarn pro o_statní
část nerusk clr národ - a těch je kolem 55 milionrl. Proto,
ačkoliv nemánn námitek proti konkretisaci, doplňk rn a zlepšenímjednotliv ch bodťr, které navrhl Safarov a které se t1kají určitl ch skupin národ , musím prohlásit, že tyto pozměňovací návrhy nes,mějí b;,ít zevšeobecňovány. Dále se musím
zmínit o jednonr z pozměňovacích návrh Safarovov ch. Do
jednoho z jeho návrhrl se dostala íráze o ,,národnostně-ku,ldy. To však, co o

lil

ltr. krlttci svého závěrečného slova navrhuji sjezdu, aby zvo-

hrrtttisi, do které by pojal zástupce oblastí, jeiímžrikolem

lrttrlr. rlírle konkretisovat praktické návrhy thesí, na
zemím. (Potlesk.)
róletí všem našim okrajovl

m

kter ch

,,l)orót sJczd konrunistické strany Ruska."
ltltllttlrttl, Státní nakladatelství, l921.

turní,m sebeurčení":

koloniální a polokoloniálni
praví se tam
,,P ed Říjnovou revolucí
- byly
v drlsledku imperialisnaioay v cňodních okrajov -,cÉ rizemí Ruska
ilcké froliiiky p ipraveny o'jakoukoliv možnost rnít podíl_na kulturních
vymoienostócti kápitatiŠtické civilisace pomocí ryze rrárodnostnčJ<ulturního sebeurčení, vzdělání v mate štině" atd.

Musím íci, že tento pozměňovací návrh p ijmout nemohu,
neboť má bundovskotr p íchuť.Národnostně-kulturní sebeurčení- to je bundovská formulace. Dávno jsme se již rozloučili

s nejasn; mi hesly sebeurčení - není t eba je obnovovat. Kromě toho-je celá táto fráze nejnep irozeněiším spojením slov._
Mám Žde Hstek, v kterém só praví, že pr; my komunisté
uměle zavádíme b,ěloruskou národnost. To není prarnda, neboť
existuje běIoruskl národ, kter; má svou eč, odlišnou od ruštiny, akže zveleLovat kulturu běloruského národa je možné
jeď v jeho ma,te štině. Stejrré eči bylo možno slyšet p ed pěti

iety o-Ukrajině a o ukrajinském národě, A ještě nedávno s_e
íkalo, že Ukrajinská republika a ukrajinsk národ jsou v. mysl Němcťr. Zitim je však jasné, že ukrajinslr nár_od existuje,
a je povinností komunistrl zvelebovat jeho kulturu. Není rnožno
stán8t se proti ďějinám. Je jasné, žeikdyžpevládají dosudv ukra-

jinsk; ch-městech ruské živly, budou tato města časem nevylnuielrlě'poukrajinštěna. P ed nějak mi čty iceti lety byla_Riga
ně,meck m městem, nle ježto města rostou na kor venkova,
a venkov je udržovatelem národa, je nyní Riga ryze t_o_!vS9tt_é
město. Prěd nU;at mi padesáti lety všecka města v Uhrách
rněla německg ráz, dnes jsou pomaďarštěna. Totéžbude s Bělo,
ruskem, v jeňož m,ěstech stále ještě p evláďá ncběloruslré oby_
vatelstvo.
100
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rr rlť,illili ji základem své revolučnípraktické činnosti. Tím byla
rlt,žrlttlt p ehrada mezi bělochv a černochy, mezi ,,kultttrními"
rr ..ttclttrlturními" otroky imperialismu. Tato okolnost značně
ttutrrcltrila koordinování boje zaostal ch kolonií s bojem po-

krrlčiló}to proletariátu proti společnérnunep íteli, proti imperittli,ilntt.

Zp&sob,jak posuzují nárorlnostní rrtázku komunisté, se podstatně liší"odŽp sobu, jak ji posuzují politikové Druhé a Dvaap lté Internacionály,89 všemožné,,socialistické",,,sociálnědemokratické", ntenševick6, eserské a podobné strany.
Zvlášť driležité je vytknout čty i hlavní stránky iakož_to nejcharalrterističtějšív Žnačnérysy nového pojetí národnoslní
otázky, kter mi se lišístaré a nové pojetí národnostní otázkv,
Pruní stránkou je splynutí národnostní otázkv jako části s všeobecnou otázkou osl,oňození kolonií jako celkem. v epoše II,
Internacionálv se národnostní otázlra obyčejně omezovala _n_a

zk

okruh problémtl t kajícíchse vyhradnč ,,civilisoran ch

náródťr". trrové, češi,PÓláci, Finové, Srbové, Arméni, Zidé a
některé jiné evropské národy - to byl okrulr neplnoprávn ch
národri,-" juli"tZ-o.udy se z-ajímrla II. Internacionála, Desetiásijsk óh a africk ch národri, na které
miliony a itamiliony-ritisť
v nejbrutálnější a nejkrutější formě,
doléhaínárodnostní
obyčejně unikaly pozornosti ,,socialislt1"., Netroufali si stavět
na"roveň bělochy á černochy, ,,nekulturnío' černochy a ,,civilisované" Iry, ,,zabstalé" Indyj a ,,osvíc né" Poláky. Mlčkv p edpokládali, UdvZ ul, je nutnó bojovat za osvobození evropsk ch

neplnoprávn}ch národri, že se ,,po ádn m socialistrlm" naprósto nesluŠí,abv vážně mluvili o osvobození kolonií, ,,h ibytnlP"h" k ,,zaóhování" ,,civilisace". Tito, s odpuštěním,
soČiatistéani nepomyslili na to, že odstranění národnostního
ritisku v Evropě je nemožnébez osvobození asijsk; ch a _africk ch koloniál-nicň nárorlrl z ja ma imperiatismu, že jedno je
oiganicky spjato s druhym, Komunisté první odhalili spojitost
náiodnostni Ótezty s otázlrou liolonií. zdťrvodnili ji theoreticky
10?

l)ruhou stránkou je rrahrazení neurčitéhohesla o právu nárrlrtt1 na sebeurčeníjasn m revolučním heslem o právu národrl
rt lrolonií na státní oddělení, na vytvo ení samostatného státu.
l'rllitikové II. Internacionály, zmiňujíce se o právu sebeurčení,
rlllvčejně se jeclin m slrlvkem nezmiňovali o právu na státní
lrrlclělení; právo na sebeurčeníbylo v nejlepšírnp ípadě vyklórlťrno jako právo na autonomii vrlbec. ,,Odborníci" v ná,
rrldnostní otázce, Springer a Bauer, dospěli dokoncetak daleko,
žll z práva na seberrrčeníučinili právo uja men; ch evropsk ch
rt/rroclri na kultrrrní autonrrmii, t. j. právo mít vlastní kulturní
ilrstituce s ponechdním veškerépolitické (a hospodá ské) moci
v rukou panujícíhonároda. Jinak ečeno, z práva neplno1lr vn ch ná,rorlr1 na sebeurčeníbylo učiněno v; sarlní právo
1rrlnujicích národ na politiclrou moc, p i čemžotázka státního
irtldělení byla vy azena. Ideologick; vrldce II. Internacionály,
l(autsk;, só v základě p ipojil k tomuto v podstatě imperialis-

tickómu vykladu sebeurčení,které vypracovali Springer a
lhuer. Není divu, že imperialisté, post ehnuvše tuto pro ně v lrodnou zvláštní stránku hesla sebeurčení, prohlásili je za sr,é
vlastní heslo, Je známo, že imperialistická válka, jejímžcílem
llylo zotročenínárodťt, byla verlena pod vlajkou sebeurčení.
'|'rrlr bvlo neurčité heslo sebeurčení p eměněno z nástroje osvollozeni národ , rovnosti národri v nástroj ochočenínárodrl,
v rrástroj udržení národrl v područíimperialismu. V; voj událtlstí na ce}ém světě v posledních letech, logika revoluce v Evro;rě, a pak vzr st osvobozenského hnutí v koloniích vyžadovaly,
rrlly toto heslo, které se stalo reakčirím,bylo zavrženo a nahrazr:no jin_Ým, revolučnínrheslem. které bv bylo s to pročistit
rrlmosféru nedrivěrv pracujících mas neplnoprávn ch národ
k proletá m panujících národťr, které by bylo s to urovnat cestu
k rrrvnosti národrt a k jednotě pracujícího lidu těchto národri.
't'akovlim heslem je heslo o právu neplnoprávn ch národtl a
ktrlonií na státní oddělení, }reslo, které bylo vytyčeno komutristy, P edrrost tohoto hesla spočíváv tom,
l. že oclstraňuje jakoukoliv pohnutku, aby pracujícíjednoho
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rl rlčiltili ji základem své revolučnípraktické činnosti. Tím byla
rlt,žr.ttlt p ehrada mezi bělochy a černochy, rnezi ,,kultttrními"

it ,.trcltulturními" otroky imperialismu. Tato okolnost značně
ttrltrrrltrila koordinování boje zaostal ch kolonií s bo.iem pokrrlčilóho proletariátu proti společnému nep íteli, proti imperitt

Zp

sob,jak posuzují nílrorlnostní otázku komunisté, se podlišíod zpťrsobu, jak ji posuzují politikové Druhé a Dva,
aprllté Internacionály,39 všemožné,,socialistické",,,sociálnědenrokratické", menševické,eserské a podobné strany.
Zvlášť drlležitéje vytknout čty i hlavní stránky jakožto nejcharalrterističtějšív značnérysy novóho pojetí národnostní
rrtázk5,, kterymi se [išístaré a nové pojetí národnostní otázky.
Pruní stránkou je splynutí národnostni olilzkv iako části s všeobecnou otázkou osvobození kolonií jako celkem. V epoše II.
Internacionály se národnostní otázka obyčejně omezovala _n_a
rizkl okruh problémrl t kajícíchse v hradně ,,civilisovanlich
nárádti". Irové, češi,PÓtacÍ, Finové, Srbové, Arrnéni, Žiae a
nělrteré jiné evropské národv - to byl okruh neplnoprávn ch
národťt, b je;ict Z osudy se zajímala IL Internacionála, Desetiásijsk ch a africk ch národrl. na které
miliony a it-amiliony-ritisk
v nejbrutálnější a nejkrutější formě,
národnostní
doléhai
obyčejně unikaly pozornosti ,,socialistt1", Netroufali si stavět
na-roveň bělochy á černochy, ,,nekulturní" černochy a ,,civiliované" Iry, ,.zaóstalé" Indy a ,,osvícené" Poláky. Mlčkv p edpokládali, když už je nutno hojovat za osvobození evropsk ch
neptnoprávn_Ých národťr, že se ,,po ádn m socialist m" naprósto nesluší, aby vážnéniluvili o osyobození kolonií, ,,nezbytn; ch" k ,,zachování" ,,civilisace", Tito, s orlpuštěním,
soěialisté ani nepomyslili na to, že odstranění národnostního
ritisku v Evropě-je nemožnébez osvobození asijsk ch a africk; ch koloniálních nároclri z ja ma imperial.ismu, že jedno je
oiganicky spjato s druh m. Komunisté první odhalili spojitost
národnostnitltázky s otázlrou lrolonií, zdrlvodnili ji theoreticky
statně
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litlntt.

l)ruhou strdnkou je nahrtrzení neurčitéhohesla o právu ná_rrrrltl na seheurčeni jásn m revolučním heslem o právu národri
rr lirllonií na státní oddělení, na vytvo ení samostatného státu.
t'rllitikové II. Internacionály, zmiňujíce se o právu sebeurčení,
rl|lvrJe.ině se jedin m slrivkem nezmiňovali o právu na státní
rltlr{člení;právo na sebeurčeníbylo v nejlepšírrr p ípadě vyltlíltlírno jako právo na autonomii vrlbec. ,,Odborníci" o, lártrttnostniotázce, Springer a Bauer, dospěli dokoncetak daleko,
,l,c
z práva na .sebeurčení učiniti právo uja men; ch evropsk ch
lrítrodťlna kulturní autonomii, t. j. právo mít vlastní kulturní
llrstituce s ponecháním veškerépolitické (a hospodá ské) moci
v rulrou panujícíhonároda. Jinak ečeno, z práva neplno1rrírvnl ch národrl na sebeurčeníbylo učiněno q sadní právo
1lrrnujicích národrl na politiclrou moc, p i čemžoíázka státního
ilrlrlčleníbyla vy azená. Ideologick vrldce II. Internacionály,
l(nutsk;í, só v zát hdě p ipojil k tomuto v podstatě imperialis-

Iirlliórnu vlfkladu sebeurčení,které vypracovali Springer a
lhuer. Není divu, že imperialisté, post ehnuvše tuto pro ně v lrrtdnou zvláštní stránku hesla sebeurčení, prohlásili je za .sr,é
vlnstní heslo, Je známo, že imperialistická válka, jejímžcilern
lr.ylo zotročenínárcrdťt, bvla vedena pod vlajkou sebeurčení.
'|'rtk bylo neurčité heslo sebeurčení p em,ěněno z nástroje o y9llrlzeni národri, rovnosti národri v nástroj ochočenínárodrl,
v rrástroj udržení národrl v područíimperialismu. V; voj událrlstí na belém světě v posledních letech, logika revolttce v Evt,tlJrě, a pak vzrrist osvoLrozenského hnutí v kolclniích vyžadovaly,
rrlly totó heslo, které se stalo reakčním,bylo zavrženo a nahrazrlňo jin m, revolučním heslem. které bv bvlo s to pročistit
rllnrosŤérrr nedťrvěrv pracujících mas neplnoprávn ch národ
k 1lrclletá m panujících národťr, které by bylo s to urovnat cestu
tr rovnosti národrl a k jednotě pracujícího lidu těchto národri.
'|'rrkoqim heslem je heslo o právu neplnoprávn ch národrl a
lrrllorrii na státní oddělení, }reslo, které bylo vytyčeno komullisty. Pi,edrrost tohoto hesla spočíváv tom,
l. že oclstraňuje jakoukoliv pohnutku, aby pracujícíjednoho
10s

národa podezírali pracujícídruhého národa z dobyvačn _ch
choutek, a tudížp ipravuje pridu pro vzájemnou drlvěru a dobrovolné sjednocení;
2. že strhává masku s tvá e imperialistrl, kte í pokrytecky
tlachají o sebeurčení,avšak snažíse neplnoprávné národy_ a
kolonil udržet v porobě, v rámci svého imperialistického státu,
a tím prohlubujďosvobozensk boj kolonií proti irnperialismu.
Není t eba dókazovat, že by ruštídělníci nezíslrali sympatie
sv; ch kamarád . z jin ch národťr na západě i na vl chodě, k_{v;
by po uchopení móci- neproklamovali právo národrl na státní
oáďělení, kdyby činy neprokázali sl,ou ochotu uslrutečnit toto
nezadateiné práuo neroat, tayny se byli nez ekli na p íklad
,,pfáva" na Finsko (1917), kdyby byli neodvolali armádu ze
ióverni Persie (1917), tayny se byli nevzdali nárokrl na určitou
část Mongolska, Čínyatd. atd.
Je stejně nesporné, že stíhá-li v poslední době politiku i,m_perialist , obraíně zast enou rouškorr sebeurčení,na v chodě
neidar za nezdarem, tedy mimo jiné proto, že jejich politika
tam na,razila na vzrnáhající se osvobozenslré hnutí, které vy,
rostlo na podkladě agitace pro heslo práva národrl na státní
oddělení. Ťo nechápou hrdinor,é Druhé a Dvaaprilté Internacionály, kter*í horlivě hanobí bakinskou ,,akčnía propagační
radu"čo za některé bezv znamné p ehmaty touto radou spá,
chané, pochopí to však každ , kdo se vynasnažíseznámit se
s činnoŠtí
zminěné ,,Rady" za rok iejího trvárrí a s osvobozensk m hnutím asijsk ch a africlr; ch lrol,onií v posledních dvou
t ech letech.
T etí sttánkou je odhalení spojitosti, organické spojit_osti
mezi národnostní a koloniální otázkou a mezi otázkou

vlády kapitálu, svrženíkapitalismu a diktatury

p_rqle-

tariáiu. V-epoše II. Internaciónály byla národnostní otázka,
omezená ve ivém rclzsahu do krajní nríry, obyčejrrě zkoumána
sama o sobě, mimo sour,islost s nastávajícíproletá skou reyolucí. Mlčky se p edpoklád,alo, že národnostní otázka bude rozešena ,,sáma Šebou",p ed proletá,skou revolucí, a to adort
reforem v rámci kapitaiismu, že proletá slrá revolrrce rnriže b t
provedena lrez kardinálního vv,ešení národnostní otázky a že
naopak národnostní otázka mriže b; t vy ešena bez svrženímoci
kapitalu, bez vítězstvíproletá ské revoluce a p ed _ním. Toto
v podstatě irnperialistické nazírání na věc se vine jako č,ervená
nii známj,mi pringerovymi rr Baueroq mi díty o národnostní
10{

desetiletí bvla .však odhalena celá poV posledním
'celá
shnilost tohoto pojetí národnostní otázky,
rltl,t1l,J1931,
rliitlt,tt.

lrrrlrr,rilrlisiická válka ukázala a revoluční praxe posledníclr let

rrrrlvtt ;rotvrdila,

l. žgnárodnostní a koloniální otázku není možno oddělit od
rrlírzlry osvobození z moci kapitálu;
l. žc imperialismus (nejvyšši {orryl_ lrapitalisrrr_u). nem že
r.xislovat bez politického a hóspodá ského podmanění neplno-

'

1rr,írvnÝch

národrl a kolonií;

$. ž; neplnoprávné národv a kolonie nemohou b; t osvoborr.lry bez svrženímoci kapitálu;
4". že vltézslvíproletariátu nem že b t trvalé bez osvobození
rrrrlthroprávn;ich

národ

a kolonií z ja ma inperialismu,

.le-li-moZnb Evropu a Ameriku nazvat frontou, polem hlavje nutno
rrít:lt zápasri mezi sócialismem. a imp.erialismem, pak
palivem,
jejich
s
kolonie
a
národy
rrrlrlnopiávné
_surovinatni,
zázemím,
nazvat
lidí
mi
reservami
a
s
obrovsk
1,,,irauinami

,ntohou imperialismu. K vitězství ve válce je nutno. nejen.zvíjeho
lr,lzit na frontě, n brž i revolucionisoyat zázemí nep ítele,
prole,tá
zírlohy. Proto je možno mít za to, že vítězství světové
p
dovedeli
jedině
ípadě,,
v
tom
ské róvoluce ňude zajištěno
s_osvobozensk m
1lroletariát spojovat svrij vlastňi revolučníboj
irnutím praóujicích maš neplnoprávrr ch národri a kolonií proti
lrndvlád8 irnp-erialistrl a za diktaturu proletariátu, Tuto ,,maličlrost,. prenieau politikové Druhé a D,aaprllté Internacionály,
krlyž odloučili národnostní a koloniální otázku od otázky moci
v epoše narrlstající proletá ské revoluce na Západě,
Čturtou sttónkou je, že do národnostní otázky byl vnesen
rrrlvli prvek, prvek závedení falrtické {a nejen právní) rovnosti
rráródností (pomoc, podpora zaostal m národrim, aby se povzrresly na iiulturni a hbspodá skou roveň národ , které je
jako jedna z podmínek z_avedení bratrské spolu1r edhónily),

epoše II,
i,rrrce meŽÍ'piacujicími másami r zn;í,oh nárcld . V
prolilamol,áním,,náomezovali
i rrlernacionály se Óbyč";.,ě lidé
rtlrlnostní rov"noprávnosli"; v nejlepším p ípadě nešli dále, než
žc vytyčili požadavek uskutečněnítakové rovnopráv_nosti, Hrozí
rSať nebeŽpečí,že národnostní rovnoprávnost, která sama
rl sobě ;e vetmi driležitou politickou vymožeností, zťrstane na
prost edlry a mo.žnosti k vy1rapí e, ňejsou-li po ruce doŠtatečné
prává.
Je nesporné, že pracující
irZiti tónoío velmi drlleZitého
práv, vyhrazen ch
využít
s
to
nejsou
národrl
ch
zaostal
ttrasy
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národa podezírali pracujícídruhého národa z dobyvačn _ch
choutek, a tudížp ipravuje pridu pro vzájemnou drlvěru a dobrovolné sjednocení;
2. že strhává masku s tvá e imperialistrl, kte í pokrytecky
tlachají o sebeurčení,avšak snažíse neplnoprávné národy_ a
kolonil udržet v porobě, v rámci svého imperialistického státu,
a tím prohlubujďosvobozensk boj kolonií proti irnperialismu.
Není t eba dókazovat, že by ruštídělníci nezíslrali sympatie
sv; ch kamarádrl z jin ch národťr na západě i na vl chodě, k_{v;
by po uchopení móci- neproklamovali právo národrl na státní
oáďělení, káyby činy neprokázali svou ochotu uslrutečnit toto
nezadateiné práuo neroat, tayny se byli nez ekli na q íklad
,,pfáva" na Finsko (1917), kdyby byli neodvolali armádu ze
ieverni Persie (1917), tayny se byli nevzdali nárokri na určitou
část Mongolska, Čínyatd. atd.
Je stejně nesporné, že stíhá-li v poslední době politiku im.perialist , obraíně zast enou rouškou sebeurčení,na v chodě
neidar za nezdarem, tedy mimo jiné proto, že jejich politika
tam na,razila na vzrnáhající se osvobozenské hnutí, které vy,
rostlo na podkladě agitace pro heslo práva národrl na státní
oddětení. Ťo nechápou hrdinor,é Druhé a Dvaaprilté Internacionály, kter*í horlivě hanobí bakinskou ,,akčnía propagační
radu"čo za některé bezv znamné p ehmaty touto radou spáchané, pochopí to však každ , kdo se vynasnažíseznámit se
s činnoŠtí
zminěné ,,Rady" za rok iejího trvání a s osvobozensk m hnutím asiisk ch a africlr; ch lrol,onií v posledních dvou
t ech letech.
T etí sttánkou je odhalení spojitosti, organické spojit_osti
mezi národnostní a koloniální otázkou a mezi otázkou
vlády kapitálu, svrženi kapitalismu a dittatury plqletariáiu. V-epoše II. Internaciónály byla národnostní otázka,
omezená ve ivém rclzsahu do krajní míry, obyčejrrě zkoumána
sama o sobě, mimo sour,islost s nastávajícíproletá skou revolucí. Mlčky se p edpoklírd,alo, že národnostní otázka bude rozešena ,,sáma Šebou",p ed proletá,skou revolucí, a to adou
reforem v rámci kapitaiismu, že proletá slrá revolrrce m že b t
provedeua lrez kardinálního vv,ešení národnostní otázky a že
naopak národnostní otázka mriže b; t vy ešena bez svrženímoci
kapitálu. bez vítězstvíproletá ské revoluce a p ed _ním. Toto
l, podstatě irnperialistické nazírání na věc se vine jako č,ervená
nii známj,mi pringerovymi rr Bauerovl mi dily o národnostní
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desetiletí bvla _však odhalena celá poV posledním
'celá
shnilost tohoto pojetí národnostní otázky,
llt1,Ix.nllr1,
rrlitlt:(l.

lrrrlrr,rialisiická válka ukázala a revoluční praxe posledníclr let
rrrrlvtt;rotvrdila,
l. že národnostní a koloniální otázku není možno oddělit od
rrlírzky osvobození z moci kapitálu;
t. žc imperialismus (nejvyšši {o.ryl_ lrapitalisrrr_u). nem že
r.xislovat bez politického a hóspodá ského podmanění neplno-

kolonií;
ž; neplnoprávné národv a kolonie nemohou b; t osvoborr.try bez svrženímoci kapitálu;
4". že vltězslví proletariátu nemriže b t trvalé bez osvobození
rrrrltlrroprávn;ich národ a kolonií z ja ma inrperialismu, _
.le-li-moZnb Evropu a Ameriku nazyat frontou, polem hlavje nutno
rríctr zápasri mezi sócialismem a imp_erialis,mem, pak
palivem,
jejich
s
kolonie
a
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rr,lrlnopiávné
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zázemím,
nazvat
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reservami
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obrovsk
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,í,tohou imperialismu. K vitězství ve válce je nutno..nejen.zvíjeho
l lzil. na frontě, n brž i revolucionisovat zázemí nep ítele,
prole,tá
zírlohy. Proto je možno mít za to, že vítězství světové
p
dovede-li
jeťtině
ípadě,,
v
tom
rké róvoluce ňude zajištěno
s_osvobozensk m
1rroletariát spojovat svťrj vlastňi revolučníboj
irIrutím praóujicích maš neplnoprávrr; ch národ a kolonií proti
lradvlád8 i,mp-erialistrl a za diktaturu proletariátu. Tuto ,,maličlrost,. preniédti politikové Druhé a Dvaaprllté Internacionály,
krlyž odloučili národnostní a koloniální otázku od otázky moci
v epoše narrlstající proletá ské revoluce na Západě,
Čturtou stránkou je, že do národnostní otázky byl vnesen
rlrlv;i prvek, prvek závedení falrtické {a nejen právní) rovnosti
rrírródností (pomoc, podpora zaostal m národrim, aby se po,
vzrresly na iiulturni a hbspodá skou roveň národ , které je
jedna z podmínek zavedení bratrské spolu1l edhónily), jako
másami r zn;íoh nárcld . V epoše II,
meŽÍ'piacujicími
i,rlrce
irrlernacionály se Óbyč";.,ě lidé omezovali proklamol,áním,,nártlrlnostní rov"noprávnosti"; v nejlepším p ípadě nešli dále, než
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sama
rovnoprávnost,
,SaÉnebeŽpečí,že národnostní
rl sobě ;e vótmi driležitou politickou vymožeností, zristane na
prost edlry a mo.žnosti k vy1rapí e, ňejsou-li po ruce doŠtatečné
práva.
Je nesporné, že pracující
irZiti tonoío vetmi drlleZitého
práv, vyhrazen ch
využít
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to
nejsou
národrt
ch
trrasy zaostal

žc vytyčili požadavek rrskutečněnítakové rovnopráv_nosti,
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jim

,,národnostní rovnoprávností" do té mírv, do iakó jich
mohou využítpracujícímasy pokročil ch národri: proievuje
se tu faktická (kultrrrní a hospodá,ská) nerovnost národťr, zděděná z minulosti, která nemrlže b t odstraněna za rok nebo za
dvě léta. Tato okolnost se zvlášť pronikavě projevuje v Rusku,
kde celá ada národrl neprošla ještě kapitalismcm. ba některé
národy ještě vribec nevstoupily do období kapitalismu a nemají. nebo témě nemají, svrlj proletariát, kde pracující masy
těchto národ , p es uskutďn,ěnou již riplnou národnostní rovnoprávnost, nejsou vzhledem ke své kulturní a hospodá ské zaostalosti s to, aby v dostatečnémí e využily práv, kter ch dosáhly. Ještě pronikavěji se bude tato nerovnost projevovat
,,druhého dne" po vítězství proletariátu na západě, kdy nevyhnutelně vystoupí na scénu četnézaostalé kolorrie a polokolonie, které jsou na vel,mi rrlzn ch stupních v voje. Právě p,roto
je nutno, aby vítězn; proletariát pokročil ch nárocltl p ispěl na
pomoct aby skutečně a trvale pomáhal pracujícím masám zao tal ch národrl v jejich kulturním a hospodá ském v voji,
aby jim ,pomohl pozvednout se na vyššístupeň qivoje a dohonit národy, které se dostalv kup edu. Bez takové pomoci není
možnéuskutečnit pokoiné soužitía bratrskou spolupráci pracujícíholidu rrlzn ch národrl a národností v iednotném světovém
hospodá ství, což je tak nezbytné pro riplnÝ triumf ocialismu.
Z toho však vypl vá, že není možnése omezit jen na pouhou ,,národnostn{ rovnoprávnost'o, že je nutno p ejít od ,,národnostní rovnoprávnosti'o k opat ením zajišťujícím, faktickou
rol,nost národ , k vypracování a uskutečněnípraktick; ch opat ení, jež by sledovala:
1. prozkoumání hospodá sk; ch poměrrl, zprlsobu života a
kultury zaostal ch národri a národností;
2. zvelebení jejich kultury;
3. jejich politickou v chovu;
4. jejich ponenáhlé a bezbolestné včleněnído vyššíchforem
hospodá ství;
5. navázání hospodá ské spolupráce mezi pracující,miidem
zaostal;fch a pokročil ch národri.
To jsou čty i hlavní stránky, charalrterisující nov zprlsob
pojetí národnostní otázky komunisty.
,,Pravda" č. 9E,
8, května l92l.
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Ří.lxovÁ REVoLUCE

A NÁRODNOSTNÍ POLITIKA

RUSKÝCH KOMUNISTŮ
(1921)

Stt"

Ři;noué revoluce tkví mimo jiné v tom, že na rozdil od
rcvolucí na západě semkla kolem ruského proletariátu mnohalnilionové st ední vrstvy a p edevšímnejmohutnější a nejpočetnějšíjejich část - rolnictvo. Tírn byla ruská buržoasie isolována, p ipravena o armádu, a rusk proletariát se stal vládcem
osudrl země. Jinak by rušti dělníci moc nebyli udrželi.
Mír, agrá,rní plevrat a svoboda národrl* to jsou t i základní
skutečnosti, které semklt, kolem ruclého praporu ruského proletariátu rolníky více než dvaceti národrl nesmírnéhoRuska.
Není zde t eba mluvit o dvou prvních skutečnostech, o kter ch toho bylo již v literatu e napsáno dostatek; tyto skutečnosti nepot ebují b t objasňovány. Pokud jde o t etí skutečnost

-- národnostní politiku

ruslr;

ch komunistri

-

její d ležitost

z ejmě není ještě riplně pochopena, Nebude proto zbytečnéíci
o ní několik slov,

Nejd íve brrdiž zjištěno, že ze t40 milionri obyvatel Ruské
socialistické federativní sovětské republiky (bez Finska, Estonslra, Lotyšska, Litvv a Polska) počet Velkorusrl nep evyšuje
75 milionrl, ostatnich 65 rnilionrl pak pat,í k nevelkoruskl m
národrim.
Dále, tyto národy ob vají hlavně okrajová rizemí, místa vojensky nejchoulostivější, p itom však opl vajícísurovinami,
palivem a potravinami.
Posléze jsou tato okrajová írzemíprrlmyslově i vojenskv méně
vyspělá než centrální Rusko (nebo v bec nevvspělá), pročež
nejsou s to ubránit svou samostatnost bez vojenské a hospodá ské pomoci centrálního Ruska, stejně jako centrální Rusko
n ní tcl rrdržet svgu vojenskou a hospodáŤkou moc, nebu-
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jim

,,národnostní rovnoprávností" do té mírv, do iaké jich
mohou 1,yttžítpracujícímasy pokročil ch národri: proievuje
se tu faktická íkultrrrní a hospodá,ská) nerovnost národri, zděděná z minulosti, která nemrlže b; t odstraněna za rok nebo za
dvě léta. Tato okolnost se zvlášť pronikavě projevuje v Rusku,
kde celá ada národrl neprošla ještě kapitalismcm. ba některé
národy ještě vribec nevstoupily do ohdobí kapitalismrr a nemají. nebo témě nemají, svrlj proletariát, kde pracující masy
těchto národ , p es uskutďn,ěnou již riplnou národnostní rovnoprávnost, nejsou vzhledem ke své kulturní a hospodá ské zaostalosti s to, aby v dostatečnémí e využily práv, kter ch dosáhly. Ještě pronikavěji se bude tato nerovnost projevovat
,,druhého dne" po vítězství proletariátu na západě, kdv nevyhnutelně vystoupí na scénu četnézaostalé kolorrie a polokolonie, které jsou na vel,mi rťrzn ch stupních v voje. Právě p,roto
je nutno, aby vítězn proletariát pokročil; ch nárocl p ispěl na
pomoe. aby skutečně a trvale pomáhal pracujícím masám zaostal ch národrl v jejich kulturním a hospodá ském v voji,
aby jim ,pomohl pozvednout se na vyššítupeň v; voje a dohonit národy, které se dostalv kup edu. Bez takové pomoei není
možnéuskutečnit poko,iné soužitía bratrskou spolupráci pracujícíholidu rrlzn ch národrl a národností v iednotném světovém
hospodá ství, což ie tak nez]rytné pro riplnÝ triumf socialismu.
Z toho však vypl; vá, že není možnése omezit jen na pouhou ,,národnostn{ rovnoprávnost'o, že je nutno p ejít od o,národnostní rovnoprávnosti'o k opat enim zajišťujícim. faktickou
rovnost národ , k vypraccrvání a uskutečněníprrrktick ch opat ení, jež by sledovala:
1. prozkoumání hospodá sk; ch poměrr1, zprlsobu života a
kultury zaostal ch nárorlri a národností;
2. zvelebení jejich kultury;
3. jejich politickou vychovu;
4. jejich ponenáhlé a bezbolestné včleněnído vyššíchforem
hospodá ství;
5. navázání hospodá ské spolupráce mezi pracujícím iidem
zaostal;ích a pokročil ch národri.
To jsou čty i hlavní stránky, charalrterisující nov zprlsob
pojetí národnostní oiázky komunisty.
,,Pravda" č. 9E,
8, května 1921.
1Ofi

Ří.lxovÁ REVoLUCE

A NÁRODNOSTNÍ POLITIKA

RUSKÝCH KOMUNISTI]
(1921)

že na rozdil orl
rcvolucí na západě semkla kolern ruského proletariátu mnoharnilionové st ední vrstvy a p edevšímnejmohutnější a nejpočetnějšíjejich část - rolnictvo. Tí,m byla ruská buržoasie isolována, p ipravena o armádu, a rrrsk proletariát se stal vládcem
osudrl země. Jinak by ruštídělníci moc nebyli udrželi.
Mír, agrá,rní p ,evrat a svoboda národrl * to jsou t i základní
skutečnosti, které semklv kolem ruclého praporu ruského proletariátu rolníky více než dvaceti národrl nesmírnéhoRuska.
Není zde t eba mluvit o dvou prvníclr skutečnostech, o kter ch toho bylo již v literatu e napsáno dostatek; tyto skutečnosti nepot ebují b t objasňovány. Pokud jde o t etí skutečnost

Situ Ři;noué revoluce tkví mirno jiné v tom,

-- národnostní politiku

rusk;

ch komunistri

-

její drlležitost

z ejmě není ještě ríplně pochopena, Nebude proto zbytečnó íci
o ní několik slov.

Nejd íve brrdiž zjištěno, že ze t40 milionri obyvatel Ruské
socialistické federativní sovětské repulrliky (bez Finska, Estonska, Lotyšska, Litvv a Polska) počet Velkorusr"t nep evyšuje
75 milionrl, ostatnich 65 rnilionrl pak pat,í k nevelkoruskl m
národrim.
Dále, tyto národy ob vají hlavně okrajová ťrzerní, místa vojensky nejchoulostivější, p itom však opl vajícísurovin,ami,
palivem a potravirrami.
Posléze jsou tato okrajová írzemíprrimyslově i vojenskv méně
vyspělá než centrální Rusko (nebo v bec nevvspělá), pročež
nejsou s to ubránit svou samostatnost bez vojenské a hospodá ské pomoci centrálního Ruska, stejně jako centrální Rusko
není tcl rrdržei svgu vojenskou a hospodáŤkou moc, nebu-
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dou-li mu pomáhat okrajová zemí palivem, surovinami a potravinami.
Tyto okolnosti, plus známé zásady národnostniho programu
lromunismu určily povahu národnostní politiky rusk ch komunistrl.

Podstatu této politiky je možrro vyjád it několika slovy:
z eknrrtí se všelik;ich ,,nárokti" a ,,práv" na oblasti obydlené
rrerusk mi národy; uznání (ne slovy, ale skutky) práva těchto
národťr na samostatnou státní existenci; dobrovoln vojensk

sk

spolek těchto národrl s centrálním Ruskem; pomoc zaostal m národťrm v jejich kulturním a hospodá ském
v voji, neboť jinak se tak zvaná,,národnostní rovnoprávnost"
stává planou frází; to všecko na základě riplrrého osvobození
rolnictva od feudálních pout a soust edění veškeré moci v rukou pracujících živlri národrl v crkrajovyoh rizemích - taková
je národnostní politika rrrsk ch komunistri.
Je zbytečnémluvit o tom, že ruštídělníci, uchopivše moc,
by nebyli získali sympatie a drivěru sv ,ch knmarádri jin cb
národností, a p edevším utiskovan ch mas neplnoprávn ch národri, kdyby byli činy neosvědčovali svou ochotu provádět
takovouto národnostní politiku, kdyby se byli nez elrli ,,ptáva"
na Finsko, kdyby byli neodvolali armádu ze severní Persie,
a hospodá

kdyby se byli nevzdali nárokri rusk ch imperialisttl na určitá
zemí Mongolska a Cíny. kdyby byli nepornáhali zaosial m
" národ m b valé Rrrské íšezvelebit kulturrr a státrrí instituce
v mate štině.
Jedině na základě této drivěry mohl vzrriirnout onen nerozborn svazek národri Ruské socialistické federativní sovětské
republiky, proti kterému se ukázaly bezmocn rni všecky ,,diplomatické" riskokv a pečlivě prováděné ,,blokády",
Nejen to. Ruštídělníci by nebyli mohli porazit Kolčaka,
Denikina a Wrangela, kdyby nebyli měli sympatie a drlvěru,
utiskovan ch mas v dkrajovych rizemích blfvalého Ruska.
Nesmí se zapomín,at, že pole činnosti těchto odbojn ch generálri se omezovalo na okrajová zení, obydlená většinou ne-

't'rtlrt rrktllnost zprlsobila vnit ní slabost zázemí Kolčakova,
l)r.ltihittrlvlt a Wrangelova, a tudíži slabost jejich front, t. j.
Jirrttr.t: ]ttlttctl jejich porážku.
|'|'lzrrivó v sledky národnostní politikv rusk ch komunistrl
sr. všrtIr tteomezují hrarricenri Ruské sovětské federativní socialislické r,epubliky a s ní spojen ch sovětsk ch republik.
'l'.ytrl v sledky prisobí -- sice nep íno -_ rovněž na poměr
rtrttstltlních zemí k Ruské socialistické federativní sovětské re1ltrlllirlc. Podstatné zlepšení vztalrri Turecka, Persie, Afgani-

a ostatnich sousedícíclr v chodních zemí k Ruslrtt, které bylo d íve skutečn m postrachem těchto zemí, je
tryrrí /alcí, kter si netroufá popírat ani tak nebojácn politik
jrrko lord Curzon. Není t eba rlokazovat, že kdybv v Ruské
s<lt:ialistické federativní sovětské republice nebyla po dobu
rYty, let trvání sovětské moci soustavně prováděna už vvlíčená
rrrlrodnostní politika, byla by zmíněná podstatná změna v porrrěru sousedních zemí k Rusku nemožná.
slrrlttt, Indie

Takové jsou, všeo'becně vzato, vysledkv národnostní poliT5lto q sledky se zvlášť jasně projevuií ze.jrnéna dnes, za čtvrtéhov ročívlády sovětri, kdy obtížnáválka
je skončena, lrdy bylo p ilcročeno k velkorysé v stavbě a kdy
2p,ět na cestu, kterou máme za sebou, abys
se mimodělr ohlížíš
ii p ehlédl jedním pohledern.

liky komunist .

,,Pravda" č. 251,
6.-7, lislopnrlu 192l.

mi národy, které musely nenávidět Kolčaka, Denikina
a Wrangela pro jejich imperialistickou a porrršťovacípolitiku.
Dohoda, když zasáhla do věci a pod,porovala tyto generály, mohla se op ít jediněo rusifikačníživly vokrajov ch ťrzemích,Tím
jen rozdmychala nenávist oiblvatelstva okrajov ch rizemí k odbojn m generálťrm a prohloubila jeho svmpatie k sovětské m,oci.
rusk;
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NA x. VšBRUSKÉMSJEZDU sovĚTr,

l't,t,rrí fttrllr rlkolnosti
- to jsou skutečnosti, které se t kaji
ttttit.ltrl vrtil ttíhrl htrspodá ského stavu. Za prvé je to nedo-

llltlt,l,1ttl,,l tlitšich hospodá sk ch zdrojri, které zbyly v ntkou
rr;lttllltk 1lrl .serlmileté válce - nedostatečntrst, která nás nutí
:|rrlttlll lyltl rruznó prostť"edky k jejiclr racionálnějšírrru využití
it lr zvt,lt,lrr.tlí hlavních hospodá sk; ch odvětví, iež jsou pátel,í

cllvll.rlró rnoci ve všech republikách. Za druhé je to p irozená
vznikla historicky, hospodá ská dělba prált. lttt.zi r znymi kraji a republikami našífederace. Sever na
;lrllrlrrrl zťrso|ruje jih a vychod textiliemi; jih a q chod zásolrttjt st:vcr bavlnou, palivem atd. A tato dělba práce, ustáletltl lttttzi olrlrstmi, nem že b t škrtnuta pouh m tahem pera:
lrylrl vytvtriena historicky vešker;,m pr během hospodá ského
r,, vrljc federace. A tato dělba práce, lrterá, jsou-li republiky
rltltlčletry, znemožňuje pln rozvoj jednotliv ch oblastí, nutí
Iytrt republiky, aby se semkly v jednotn hospodá skl celek.
/,rr t eti je to jednota hlavníclt dopravních prost edk v celé
liltlcraci, tohoto nervu a základnv jakéhokoliv možnéhosiedltrlt:eni. Samo sebtlu se rozumí, že nelze p ipustit, aby dopravrrí
;lrtlst edkv byly spravovány odděleně a aby jednotlivé repullliky jimi dispotrovaly v rámci sv; ch zájm , neb<rť by to zprlsrllliltr, že lrlavní nerv hospodá ského života
- doprava - by se
stal .shlukenr jednotlivl ch částic, které by bvly využívány ne1llarlovitě. T'ato okcrlrrost také pobádá republiky k tomu, aby
sc sjednoti}y v jeden stát. Konečně nuznost našich finančních
1lrtlst edkri. Soudruzi, je nutno íci pl,imo, že stav našich firrarrcí sklitá nyní, v šestémroce trvání sovětské moci, mnohem
lrlóně možností vl voje ve velkém mě ítku, než na p ílrlad za
slarého režimu, kter disponoval voďkou, vynášející500 miliorr ročrrě, čehožu nás nebude, a kteq měl zajištěny zahraniční
rivěry po několika stech milionri, čehožu nás rovněž není. To
všecko svědčío tom, že se nám za těcltto ornezenych možností
v voje našich íinancíbez semknutí sil, bez spojení finančníclr
z<lrojri jednotliv; ch republik vjedno nepoda í vy ešit hlavní a
rlejualéhavější rilroly finanční}rohospodá ství našich republik.
To je první ada okolností, které pobádají naše republiky
rlť,llrrt ;lr,írt:e. ktera

S_oudruzi a soudružkyl PŤed několika dny, p
ed zahájením
tohoto sjezdu, obdrželo presidium Všeruskéhď,irir.Jňirr'"lv-

ktlnného yíboru arlu^uineselí sjezdri-iovět
Ukrajilry.a Běloruska, ve kler ch sjednocení
""ri"rt"rrr.YJt
tě"irtá
::prP|i|,
repuDllk v jednotny spolkov;i stát je označenó za věc
žádoucí
a rtezbytnou. Presidium Všeruského rist edníh"
[r-k;;;;h;
vyrboru projednalo tuto otá_zku a prohlŇo;;;fiěj-ffi;;
je zralá ,pro sjednocení. Vzhledem'k to,muto
usnesání je aana
na_denní po ad tohoto sjezdu otázka sjednocení
republik.
,byla
}(ampaň pro sjednocení. sgvětsk ch socialisti"Xvctr republik
už zahájena p ed nějak mi tiemi-tty mi
É;d"ěi
k lgTu vyšel od Azerbajdžanské, Arménikéam8síói,
Gruzínskérepubliky; k nim se potom p ipojila Ukrajinská
republika. Smyst kampaně ^sp'oeíve v tom, že star;í
" di;;rká
smluvni
qoměr - poměr konvence mózi Ruskou socialisticr.áu teae.ativní sovětskou republikou a ostatními sovětslr *i *prnrir."-i
se p ežil a ukázal nedostatečn m. Smysl "kampánC zateli
-v tom,
že od starého smluvního poměru neáyhě *ii.i."" pr*i
k poměru těsnější,hosjednocení, k vztahrlm, r.tere preáfi'.lrárlají.vytvo ení jednotného spolkovérro siatu s p íslušnÝmisvaány v konn mi a zákonodárnymi, i Ústreánim vyí::l_Ti orvyborem
Iionnym
a Radou lidov ch komisa ťr Svazu-stručnďji
ečeno; to, co d íve bvlo_ ečerio episodiclry, v rámci r.o"n"".Ě,
*{ ! ! nyní v prribOhu kampanď p etvoiino v něco trvalého,
íčirry,které pobádají reprrbliky k" rj"d";;;J;
,^J:kiá^_r:oo.p
Jaké Jsou. okolnosti, které_zprlsobily nezbytňosl sjianocenii
J:lt .t j ady okolností, któré zpriiobily nutnost iiedrrocerrí
sovětsk ch republik v jerlen spokbv stái"

ltU

k sjednocení.

Druhá ada olrolností, které podmínily sjednocení republik,

jsou s,lrutečnosti, souvisejíci s našízahraničnísituací. Mám na
z eteli naši vojenskou situaci. Mám na mysli naše stvky s cizozelrrsk;

m kapitálem prosťednictvírn lidového komisariátu zaijJ.

hraničního obchodu. Mám konečně na mysli naše diplomaticlré styk5l s buržoasními státy. Je nutno, soudruzi,_mít 11
paměti, Zě byt i naše republiky šťastněvyvázly z občanské
valky, nebezpečíp epadení zvenčínaprosto není zažehnáno.
Toto nebezpeei vy}aauje, alry naše vojenská fronta byla absolutně jednolná, abv naše armáda byla naprosto jednotná, zejrnóna dnes, kdy jsme vstoupili na cestu odzbrojenl, ne ovšem
inorálního, n brZ skutečnéhomateriáluího omezení zbrojení.
Zvláště dnes, kdy jsme snížilistav našíar,mády na 600.000
mužrl, musíme mít jednotnou, nerozbor-nou vojenskou frontu,
která by byla s to zajistit vnější bezpečnost republiky. Kromě
nebezpóčí vojenského rázahtozí našífederaci dále ještě nebezpečíňospodá -ské isolace. Víte, že ačkoliv se po Jano_vu_ a
ilaagual á po Urquhartoviaz hospodá slr bojkot našírepubliky
nezdá il, není patrn; žádny větši p íliv kapitálu pro pot eby
našeho hospodá,ství. Našim republikám hroaí nebezpečíhospodá "ské isolace, Tato nová forma intervence je stejně 1eb9z;
pečná jako intervence vojenská a m že b;it odvrácena jediŇ
vytvo ěním jednotné hospodá ské lr9nty našich sovětsk ch
rěpublik, poněr,adž jsme v kapitalistickém obklíčení.Konečně
je to naše diplo,matická situace. Byli isme svědky t^oho, jalr se
iedávno, p ód za,hájením konference v Lausanne,48 dohodové
státv všemožně snažily isolovat naši federaci. Diplomatickv se
jim to rrezcla ilo. Orginisovanl diplomatick bojkot, namí en1
proti našífederaci, byl prolomen. Dohoda byla nucena počítat
s našífederací a poněkud couvnout, ustoupit.
Není dťrvodu spoléhat na to, že se tyto a podobné p ípady
diplomatické isoláce našífederace nebudou opakovat. Z toho.
vysvítá nutnost vytvo it jednotnou frontu, tentokráte na poli
diplomatickém.
To je druhá ada okolrrostí, pobádajícich sovětské socialistické republiky k sjednocení.
Jak první, tak i druhá ada okolností prisobila a platila
i doposud, po celé období trvání sor,ětské moci. Jak naše hospodárske pbt eby, o kterl ch jsem právě mluvil, tak i naše
vojenské ď aiptoinatické pot eby v oblasti zahraničnípolitiky
prisobily nesp-orně i d íve. Avšak tyto okolnosti nabyly mimoaanOnó v znamu teprye nyní, po skončeníobčanskévá!ky,
kdy republiky po prvé nabyly možnosti p,ikročit k hospodá ské v stavbě, kdy po prvé poznaly veškerou nedostatečnost
lrospodá skych prost edkrl a veškerou nezbytnost sjednocení

.lcslliže kapitál, soukromé r,lastnictví a vyko isťování rozrtčlttjílidi a štěpíJe na tátrorv navzájem znep átelené, čehož
;ll'íltludem mťržeb t Velká Britarrnie, Francie a clokonce takové
trtrtl(l národnostní státy jako Polsko a Jugoslavie se sql,mi
rrcsrrrii"itelnymi vnit ními národnostníini rozpory, pokryvajícími
sírlrr základ těchto státri
jestliže, jak íkám, tarn na zá,paťlě,
lidc vládne kapitalistická- demokracie a lrde státy isou založtlny na sorrkrorrrém vlastnictví, sánr základ siátu pobádá
lr vzájemn m národnostním štvanicím,ke konfliktrlm a k boji,
1ralr zde, ve sl,ětě ,sovělťt, kde moc je zai,ožena nikoli na lrapilálu, n; brž na práci, kde moc je znložena ne na sorrkromém
vlastnictví, n;íbržna vlastnictví kolektivnírn. lrde moc je založena ne na vyko isťování čiověIra člověkenr, nl brž na boji proti
tomuto vvkor-isťování, zde naopak sama povaha moci nabádá
l< 1omu, ahy pracujícímasy samy usilcrvalv o sjednocení v jeclrrLr
srlcialistickou rodinu. Cožpalr nerrí p ekvapující, že lam, na
západě, ve světě lluržoasní dernokracie pozorujene pozvolnÝ
ripadek a rozklad národnostních státťr na jejich ,sorrčásti (na
p íklad Velká Britannie, o které nevim. jalr se dohotlne s Indií,
Egyptem a lrskem, nebo na p íklad Polsko, o lrterém rovněž
tlevím, jak se dohodne se sv rni Bělorusy, IJkrajinci, I,Iěmci
a Židy) , kdežto ztle, t, riašífedelaci, sdružujícíalespor-r t icel.
národ , zde naopak pozorujeme proces utužovánístátníc,h
styk mezi nezávisl;imi republikami, proces, kter5? vetle k stále
tósnějšímrr sbližovánínezár,islÝch národ v jcclen rrezávislj.,
státl To jsou dva typv státních svazkťr, ze kterÝctr 1lrvní typ,
typ kapitalistickli, ,l,ede li rozpadu státu, lrdežto drulrli t_vp, ty1:
sovětsk;i, r,ede rraopak k postupnérnu, avšak trvalérnlr sblížeuí
rl íve nezávisl ch uárodťt v jeden nezávisl .stát,
To je t etí adrt skutečností, llteré pobádají jeťlnotlir,é republiky k sjednocení.

1l2
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iirlr lrrr Ylrilirrírrr hospodá skénr poli, tak i na poli zalrraničnim.

l)t,rlllt tlttt,s, l, šcstémroce

trvání sovětské moci, staia se otázlia
ch socialistickÝch republik

l|r.tlttlrr,tlttí ric,závislych sovětsk
lrrírlrrí,

rlh

l(rrttrrYttčl jrl tiletí a<la skutečností, které rovněž vyžaduiísjed11rrrt,ttl rt souvisejí s povahou strukturv sovětské moci, s t ídní

1trrvttltrttt sovětské

moci. Sovětská moc je vybudována tak, že,

svtlu vnit ní podstattru internacionální, všemožně pěstuje
tttttsltch myšlenkrr sieďnocení, sarna je pobádá k sjedno-

|rrrtl<:

v

q,r.t

t

í.

Hirrxistnus

l l;t

Jaká má b t tetty lorrna sjednocení republik? Iílavnízásady
sjednocení jsóu naq sovány v resolucích, které presidiury.!S9,
ruského rist edního-v konňého v;íboru ob rzelo od sověts,k; ch
republik Ukrajiny, Běloruska a Zakavkazska.
Sjednocují só eiyri republiky: Ruská soci,alistiCká federativní
sorrět ká repub[ká jafo federativní celek, Zakavl<azská republika rouněž jako federativní celek, Ukrajina a lJělorusko,
i)vě nezávislé sovětské republiky, Chiva a Bučhara, které nejsou socialistické, nl brž lidové sovětské republiky, z stávají
a to jen prot9 _o _ťlrozatím nrinro rámec tohoto sjednocení,
irradně proto, že tyto republiky nejsou ještě sociaiistické, Nepochybuji, soudruzi, a doufám, že ani vy nepochybujete o1om,
že tyio rěpubliky v souhlase s vnit ním v vojem směrern k socialísmu iovněž vstr:upí do spolkového státu, kterl se nyní
tvo í.
Mohlo by se zdát, že by byto ričelnější,aby do svazu republik nevstoupila Ruská soóiatisticta federativní sovětská reprtb_
lika jako federativní celek, n brž jednotlivé republiky _t"9 i"l
její součásti, a to patrně asi tak, že by Ruská socialistická
ieáerativní sovětská republika byla p edtím rozčleněna na
hlavní sloŽky. Mám za to, že tenlo postup by bvl neracionální,
neričelnl a ie jej vylučuje sám pr běh kampaně. Za prvé,tento
že iárovei s procesem. vedoucím k sjednopostup ňy
"ptrionit-,
měli bychom proces rozpadání existujicích fedei,erri iep.infik
rativníóh tvarrl, p.Ócer, ktěr.Ý by rušil skutečně už zahájen
revoluční proces sjednocení republik.
Za druňé, po této nesprávné cestě bychom dospěli k !akovému stavu, ie bychom museli kromě osmi autonomních republik z Ruské socialistické federativní sovětské republik_y odient ;"StC zvláštnírusk; Úst ední v korrn; v; bor _a zvláštni
ruskou radu lidovl ch komisa ri, což by vedlo k velk m organisačnímp esun m, dnes naprosto zbviečnym a škodliv; m,
poněvadž jich naprosto nevyžaduje ani l-nit ní, ani zahrarrtční
iitua"e. Prbto mám za to, že tvary, které se sjednocují ve svaz,
mají b t tyto čty i republiky: Ruská socialistická federativní
,on-ět.ká rópubtika, Zákavkazská federace, Ukrajina a tsělorusko.

P i vypracování snilouvy o sjednocení musí b t dtráno těchto hlavňich zásad: komisariáty zahraničníhoobchotlu, vojenství a námo nictví, zahraničnich věcí, železnic, jakuž i pušt
a telegraťrt jsou z izovány jen v Radě lidovych komisa u Svazu,
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l ltl,,rr'. k,rrrris:rriťr[y financi, ,hos,podá stvi, zásobovánl, práCe
lt Itr:lrr,lrlt. zíistirvajív smluvních repu,blikách, ieiich pravolllllt 1r, r,šlrl< llpravena tak, aby mohlv vyvíjet činrrost podle
eltti,tttii, 1lí,ísIrršnch komisariátti v svazovém centru. To je
ttr,rlrvlttť, ;lloto, aby sily pracujícíchmas republik v oboru

llilrrlrrtr,ítItí,t':innosti Nejvyššíhospodá ské rady, litlového koltticttt,iírltt ťirrancínebo práce byly sjednoceny pod vedením

rt,itrrlr,ó|ttl t:entra. Konečně pak ostatní kornisariáty, t. j. komiclrriril vrrilra, spravedlnosti, osvěty, zemědělství a j. (je jich
,,l,|lrt,lll šcst) , jejichž prisobnost se p ímo tl ká zprisobu života,
tttt;tvil, zvláštrrích forem pravy pozemkovl ch poměrrl, zvláštrtlrlr lilltltn soudnictví, eči a kultury národri,které žijív svazku
r l,; rrrl rli k, rnusí b;it ponechány jakožto,komisariáty
samostatné,
lrlt.r,(, lltr<lou izeny ťTst edními v konn mi v bory a radami
lirlrlv ch lromisa rl smluvních republik, To je nezbltné jako
lr./rltrít podmínka zajišťrrjícísvobodu nacionáIního rozvoje
tt/rrrltl , které jsou ve svazku sovětsk ch republik.
'l'rl jsou hlavní zásady, jež mají b t podle mého názoru učirrť,rry základem smlorrvy, která bude zakrátko mezi našimi
rr1llrblikarni uzav ena. Ve shodě s tim jsem pově en p edložit
r,írttt návrh resoluce, schváienl presidiem Všerrrského ťrst edtrílrtt v; konného v boru:
l. I{onstatuje se, že nynějšídoba je zralá plo sjednocení Ruské socia-

lislir:ké federativní sovětskó republiky, Ukrajinské socialistické sovětské
r r.lttIllliky, Zakavkazské socialistické federativní sovětské republiky a Bělolrrsk(l socialistické sovětské republiky ve Svaz socialistick ch sovětsk ch
r

t,lltrlrlik,

2. Základenr sjednocení budiž učiněna zásada dobrovolnosti a rovnorepublik, p i čemžkaždéz nich je vyhrazeno právo na svobodné
vystoupení ze Svazu republik.
i}. Delegaci, sirládající se z Kalinina, Trockého, Stalina, Rykova, Kamerrť,va, Q.iglltpy, N{olotova, Sokolnikova, Sapronova, Pjatakova, Rudzutaka,
1rt,ítvtrosti

lirrirl Galijeva, Muchtarova, Chalikova,

Jansola, Mansurova, Rachimbaje-

vrr, se ukládá, aby vypracovala spolu s delegacemi Ulrrajirry, Zakavkazské
r t,llrrbliky a Běloruska návrh deklarace o utvo ení Svazu republik, ve které

l,y byly objasněrry okolnosti vyžadujícísjednocení republik v jednotn

rlltllkov stát.
,l. Delegace sc pově uje, aby vypracovala podmínky vstrrpu Ruské

srlr:ialistické ťederativní sovětslré republiky do Svazu republik, a p itom
rr.jí ukládá, aby p i proiednávání spolliové smlouvy hájila tvto zásady:
|l) utvo eni p ís|ušnÝch svazov ch zákonodárn ch a v5íkonnlích orgánrl;
lll slrrutení komisariátu vojenství a nárrro nictví, že|eznic, zalrraničních
vi.t:í, zahlaniť,ního obchodu a pošt a telegrafil;
c) po<lfízeni ktrrnisariátu ťinancí, zásobovánío národního hospodá ství,
ll,
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práce a dělnicko-rolnické inspekce srrrluvních repulrlik snrěrnicím p ísluŠn; ch komisariátr! Svazu republik;

d) riplné zajištěni zájmrl nacionálnílro roz.,oje národ smluvních republik.
5. Návrh smlouvy, d íve než bude p edložen prvnímu sjezdu Svaz.u reprrblik, hudiž p edlóžerr p,residiu Všeruskéhoťrst edního v konnélro vlíboru
ke schválení.
6. Delegace se zmocňuje, aby na základě ,podmínek sjerJnocení, schválen ch Všór,usklim rist edním vl konn m r,_Ýborem, uzav ela smlouvu_jménem Ru*ké socialistické fedcrativrrí sovětské republiky se srrcialistick mi
sovětsk rni republikami ukrajiny, zakgvkazska a Běloruska o tttvo ení
Svaztr socialistick ch sovětsk ch republik.
7, Smlorrvn budiž p edložena I. sjezdu Svazrr repu}rlik ke schválení.

llIl ;rt,lrr,rt,ií<:ílltr lirlu celého světa v jednotnou Svě[ovou
l;lli:lit,lrlttt sovčtslrou republiku. (Dlauhatruající potlesk:
l1 ltti r,,l ttlcrnacion la",)
lItlt

l,,r

,,l tr.1,111

lelrlrgt

\/lrt,ttrk,i sjczil sovětrl."

trf

lr,lr. pr<rtokol.

l'yrlAtltr V|ir,rrrskyrn rist,edním v konrr nr v;i,borem.

L|l,rL r,n

It|2]l,

To je resoluce, na kterou obrací,m yaši pozornost.
,Soudruzi a sou{i.ružkyl Od utvo ení sovětsk ch republilr se
státy celého světa rozdělilv na dva tábory: na tábor, ocialismu
a ná tábor kapitalismrr. V tá}ro e kapitalismu zaznamenávám
imperialistické vállr_v, národnostní nesvár, tisk, ko,loniální
otroctví a šovinismus. V tábo e sovětrl, v tábo e scci,alismu pcr-

zorujeme naojpak vzájemnou rlťivěru, národnostn{ ,rovnost, pokojné soužitía bratrskou spolupráci národ . Desetiletí ,se liapitalistická clemokracie snažíroz ešit nároclnostní rr:zpory sloučenímzájmr1 svobodného vÝvoje národ se soustavou vykoisťování.- Dosucl se to však nezcla ilo a neda í. Naopalr,
klubko národnostních rozpor se stále více zamotává a hrozí
kapitalismu smrtí, J dině zde, ve světě sor,ětťr, v tábo e socialismu se poda ilo dočisia vvm tit národnostní ritisk a do,
sáhnout viájemné drlvěry a brairské slpolupráce národrl.
A teprve když se to sovětrlrn poda ilo, nlby,li jsrne možnosti
vybudovat naši federaci a ubránit ji p "ed titokem nep átel jak
vnit níeh, talr i vnějších. P ed pěti lety se sovětské moci poda ilo položit základy k pokojnému soužilía bratrské spolu,
práci nár,od . Nyní, kdy zde rozhodujeme, zda je sjednocení
lídoucía nezbytné, očekává nás rikol postavit na těchto zákíatlech novou budovu, vybudovat novou silnou svazoyou velmoc
práce. V le národ našich républik, které se sešly nedávno na
Švlch sjezdech a jednornyslně se usnesly utvo, it Svaz lepublik,
neiporně svědčío tom, ž-e sjeclnocení spěšně pokračuje, že_je
založeno na vznešené zásad l dobrovolnosti a rovnosti národrl.
Doufejme, oudťuzi, že vytvo ením našísvazové republilr1, vybudujěme spolehlivou záštitu proti mezinárodnírnu kapitalismu,
že nov spolkov stát b,ude nov m rozhodn m krolrem k sjed116
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Soudruzi a soudružky! V dějinách sovětské mrlci znamená
clnešníden p elom, Dnešníden je mezníkem mezi starÝm
obdobím. které již máme za sebou, obciobím. kdv ,sovětské
republiky, zaměstnané p edevšímstarostí o vou existenei. sice
postupovaly pospolu, avšak kráčely každá odrlěleně. a mezi
obdtltrim novj,m, které již začalo, obdobím, kdv je činěn konec
oddělenému trvání sovětsk; ch republik, kdy se reprrblikv sjednocují v jednotny strlolkov stát, aby rispěšně čelilv hospodáŤskému fozvratu, obdobím, kdy se sovětská moc nestará již jen

0 vou existenci. n; brž i o to, atly vyspěla ve v]íznamného
nrezinárodního činitele, kter by byt s to mít vliv na mezinárodní situaci a změnit ji ve prospěch pracujícího lictu
Čim byta sor,ětská moc p ed pěti letv? Bvla malou. sotva
patrnou veličinou, klerá vyvolávala srněškv všech svÝch nepŤátel a lítost mnohy;ch sv ch p átel, To bvlo olrdohí rozvratu,
kdv se sovětská moc opírala ne tak o vlastní sílv. iako o hezmocnost svÝch odprircrl, kdv nep átelé sovětské moci. jsouce
rozštěpeni na dv,ě koalice, na koalici rakousko-němeekou a
anglo-francouzskou, byli zaměstnáni válkou rnezi sebou a neměli možnost obrátit zbraně proti sovětské vládě. To bvlo období rozvratu armády v dějinách sovětské moci. Avšak pcld
ranami Kolčalra a Denikina vytvo ila sovětská moc Ruclou
armádu a vítězně vyšIa z období rozvrattl.
tsotom začalo druhé obdolrí v dějinách sovětské moei. ohrlobí
boje proti hospodá skému rozvratu. Toto obclobí ještě naprosto
neskončilo, p ineslo však už své q slerlky. nebcť v tomto obdohí zaznamenáváme rispěšn boj sovětské moci ,proti hladomoru, kter; postilrl zemi loni; v tomto období zazna;rnenáváme
í18

,l|:ll',itl', rrr.,ilttlt zcrrlČd,ělstvÍ, znaČnéoŽivení lehkého prrlmyslu;

|il 1rr.r,rrť. l<ritlry vedoucích pracovníkri prrlmyslu, které
ltitil rrrrrlť,jí, tta které spoléháme. Ale to všeckrr naprosto
tl1,1lll 1,1l\ll.i(. k zdolání hospodá ského rozvratu, Abychom
littlrltli tt 1lí,r,ktlrrlrli rozvrat, musíme sjednotit síly všech sovětlhl,r,lr rr,lrrrlrlik. rnusíme r,šech finnnčnícha hospodá sk,ích
lt|,rlItrrrlí t,rl;ltrhlill využítk obnově hlavních odvětví našeho
;rttttttl,rlrt. Z ttlltrr vypl; vá nezbvtnost sjednocení scrvětsk;.ích
Ill!l!l!|.
|+rrtt

rr,llrrlrlik v ,irldtltr spcrlkov;i stát. Dnešní den je dnem sjednocení
ttiriir,lt lr,llrrlllik v jerien stát za ričelem semknutí sil k znovulIlrrtlí ltltštlhtl hospodá ství.
t/íl|r.r"trť, rrhdobi boje proti rozvr"atu arm,ády nám p ineslo
r lrrilr llrIrló nrmádv, která je jednou z opor sovětské moci,
lllrlil rlllrlrrtrí. období lroje proti hospodá skému rozvratu, p ittít{l ttírtt,t ntrv rámec existence našeho státu, Svaz sovětskych
tr,;rlrlllik. lrtery nesporně urychlí obnovu sovětského hospo-

rlri slr'í.

()rl jr.nyní sor,ětská moc? Je to velmoc práce, která už ne-

l vv,rlítv/t ťrsměšky nep átel, n1',brž iejich vztek.

'l'rrkrrvé jsou

lrll

qísledky v voje sovětské moci za pět let jejího

rrí.

Ar.,šltk. dnešníden

je, soudruzi a soudružky, nejen dnem

lliIlllrce. nÝbrž zátove t dnem triumfu nor,ého Ruska nad Rusliť,rrr slarÝm. nad Ruslr.em, které bvlo četníkemEvropv, nad
llrrskcm. které bvlo katane.m Asie. Dnešníden je rlnem triumfu
ttlrr"í,lttl Ruska. kŤeré rozbilo okovy národnostního ritisku, zorHrrllisovalo vítězstvínad kapitálern, vytvo ilo diktaturu prolelrrriírlrr. prohudilo národy V_vchodu, budí nadšení dělník Zá;rrrrlrt. pi,eměnilo rud; prapor z pťaporu strany v prapor státní
rr slrromáždilo kolem tohoto praporu národy sor,ětsk]ích re1rrllrlilr, abv je sjednotilo v jeden stát, ve Svaz sovětskl ch socialirliekÝch republik, p edobraz ,budoucí Světové sovětské socialirli<;ké republiky.

Nóm komunistrim často spílají,tvrdíce, že pr, jsme neděiinv sovětské moci nechť jsou
rlíikrrzem. že komunisté dovedorr talré budovat, Nechť dnešní
rir.zrl sovětťt, lrter je povolán schválit deklaraci a smlouvu
lr Svltzu reprrblik, p ijaté včera na konferenci zplnomocněn;ích
rlr.lt-,ffací. nechť terrto svazovÝ sjezd dokáže všem, kdož ještě
rrt,llrlzbyli schopnosti usuzovat, že komunisté dovedou stejně
,,r,ltrrpni budovat, Pětileté

rlrrlr e budovat nové, jako dovedou dob e bofit staré,

lt0

Soudruzi a soudružkv, tadv rnáte deklaraci, kterorr včera
p ečtu ji:

schvá]ila konference zplrrorrrocněrr3ich delegací,

rIrlrlrrIrttltt tlrtvt,šellínl zálrladtt nrlrrrého soužitía bratrské spolupráce nát,rrIt1. 1rlrlrr,1.1,tti,r:lr již v íjnu 1917, že buCe spolehlivou záštitou proti světo-

,r'rtrrt hirllilnlistnrt ir nov m energick m krokem ii sjednocení pTacujícího
rt,tttí vc Světovou socialistickou sovětskou reprrblikrr.

lltlll v f(,ll

l\|v,rl1,1r.Híllitčchtorepublift.,prolrlašujícetotovšeckop edcel msvětem

o uTvoŘENí svAzu

r"viislláJ

ť#o,.r.",.KÝcn REpuBLIK

__Od utvo e!í so_větsk ch republik se státy celého světa rozštěpily na dva
tábory: na tábor kapitalismu a tábor socialismu.
, Tam, v tábo e kapitalismu. vládne trárod,nostní zášť a nerovnost, kolorriální otroctví a šovinismus, nálodlroslní tisk B pogronry, imperialisticlrá
zvěrstva a války.
Zde, v tábo e socialismu, vládne vzájemná drlvěra a mlr, národnostní
svoboda a rovno t, pokojné soužití a bratrská spolupráce národrl.
Pokusy kapitalistickél1o světa, trvajícídesetileií, roz,ešit národnostnl
otázku sloucYením svobodného v voje národri se systémem vyko. isíování
člověka člověkem ukázaly se bezvlísledrr rni, Naopak, lrlubko národnostrrich rozporrl se stále více zaplétá, ohrožujíc sarnu existenci.kapita.
lismu. Btrržoasie se ukáza]a bezmocnou zorganis,oval spolupráci národrl.
Jedirrě v tábo ,e sovětri, jedině v podmínkáclr diktatury proletariátu,
která senrkla kolenr sebe většinu obyvate], vvvstala možno t riplného
vymj,cení rrárodnostního ritisku, vytvoi.ení atmosféry vzájemné drlvěry
t položení základri bratrské spolupráce národ .
Jen v drlslerlkrr toho se sovětsk rn reprrbtikám podai.ilo odrazit ritoky
imperiaiistri celého světa, domácích i cizozemsk;íclr; jen v drlsledku toho
se jirn poda ilo vítězně ukončit občanslrou vátku, zajistit svou existenci
lt p,ikročit k pokojné hospodá slré vlistavlrě.
,Léta války všalr neprošla beze stop. Zpustošená pole, zastaverré tor,árny,
zrrióené produktivní siiy a vyčerparló lrospodá slié zdr.oje, které zristaviia
válka jako rlědictví, zprXsobrrjí, že risitl jednotlivj,ch republik na poli hospodá ské v;istavby nepostačuje. Dokud rcpubliky existovaly oddělcně, rrebylo
tnožnérealisovat obnovu národního hospodá ství.
Na druhó strarrě, vratkost rnezinárodní situace a nebezpe,čí nov;ích
titoktl činl rrtlvyhnuteln m vytvo,ení jerlnotné frorrty sovětsk clr r.epublik
vzhledem ke lrapitalisiickénru okolí.
Posléze snrna strrrktura sovětslió moci, jež je svou t ídnípovahou intertlltciorrálrrí, pobízi pracujícímasy sovětskÝch reprrblik k sjednocení v jednu
scrcialistickou rodinu,
Všechny tyto okolnosti lratcgori<ity vyžadujísjednocení sovčtsk ch
republik v jednotrr spolliovl stát, kter by byl s to zajistit i vnějšíbezpečnost, i vtriti"ní hospodá sk rozkvět, i svoborlu nacionáln{ho v voje

lrárodrl.

V

le nálodťr sovětsklfch republik, které se sešly nerlávno na sjezdech
sv; ch sovětrl a jednomyslně se usnesly rra rrtvo ení ,rSvazu sovětsk;ích
socialistick ch republik" je spolehlivou zárukou, že lento Svaz je dcbrov_olrrlÝrrr sjednocením rovrroprávn ch rrárodr1, že každérepublice jc zajištěno právo na svobodné vystoupení ze Svazu, že p ístup do Svazu je Ótev en všem socialistick; m sovětsk m republikám, jak těm, které již existují,
rak i těm, které mají vzniknout v budoucno ti, že nov spokbv; stát Je
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,r qla1,1tttsltlt", prolrlamujíce neochvějnost záklaCrl sovětské moci, kter m
rr rlrrllttttt vÝinzrr v risfavách ná žplnomocnir,šíclrsocialistickÝch sovětrItlr lt tr,lrlthlik, ttsnrlšíme se na základě dan;fch nám pln_Ých mocí pode1,1itl rtttlilttvtt o utvo ení ,,Svazu sovětsk ch socialisticlr ch republik",

l'ír,r\ltt i tcxt smlouw,

kter p ijala

tato konference:

sI LoUvA
í) lI,I,VOnENí svAzu sovĚTSKÝcH soclALISTIOKÝCH REPUBLIK
republika (RSI]SR), Ukrajinská
republilra (USSR), BěIoruská socialisticlrá sovětská

tlrrsk/r socialisticl<á federativrrí sovětská

",,r,irrIisIil:lrá sovětslrá
r,,;rttlrlilrn (BSSR) a Za}iár,kazská socialisticlrá federalivni sovětská repubtilrrr (ZS]iSR -_ Gruzínsko, Azerb*jdžan a Alnrénie) uzaví,rají tuto spolko-

rrttt stlllouvu o sjed,nocení v jednotn spollrov stát .,Svaz sovětslrliclr
rrrcirrlislick] ch republik" na 1orito podlrladě:
l. í)tl pravomoci Svazu sovětskÝch socialisticlr ch lepublik, pi',edstavorlrrrť.lto jcho nejvyššímiolgány, pati,í:

rr) zastupování Svazu v mezinárodníctrr stycích;
lr) změna vnějších lrranic Svazu;
r:) rtzavírání smluv c p,ijímárrí rrov_Ých republik do Svazu;
rl) vypovídárríválky a uzavírá,uí míru;
r,) uzavírání zahraničních stálních prijčeli;
l') ratifikace mezinár,odních smluv;
g) stanovení svstéinu zahraničního a vlil nílro obchodu;
lr) stanovení hlaT,ních zásad a všeobecného plánu vcšlrerélro národlrího
lrrrslroclá,ství Svazu, iakož i uza.,írání korrcesních snrluv;
r:lr) ízenídopravy, pošt a telegraf ;
i) slanoverrí hlavrrích rásad organisace branné nroci Svazu sovětsk clr
rrlcia listickÝch reprrblik l
.j) schvalovárrí joclrrotr-rélro státrrílro rozpoč:lu Svazu sovětskÝch socialislit:ki,ch republik, stanovení mincol,ní, peněžní a rivěrové soustavy, jnkož
l stlrrslavy celosvnzov;ich, republikárrslil,ích a místních daní;
k) stanovení všeobecn ch zásad pravy pozeml<ov.Ých poměrrl a užívání
;rílrty, jakož i užívánínerostného bohatslví, les a vod na celém rizemí
livlt zu;

l) všeobecnésvazové zákorrodálství o p,esídlování;
llr) stanovení hlavních zásad organisace soudťl a soudrrího ízení,jalrož

i rrltčnnské a trestní svazové zákonodárství;
tt) stanoveni základních zákon o práci;
o) stanovení všeobecn ch zásad lidové vÝchovy;
p) stanoverri všeobecnÝch směrnic v obo u ochrany zdraví lidu;
r,) stanovení soustavy měr a vah;

s) organisování celo vazové statistiky;
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_ t) zákla<lní zákorrodárství v oboru s\/azo\,ého občanství se z etclem
k právrim cizincrl;
u) právo všeobecné amnestie;
usneseni sjezd_rl_sovět , Úst.edrlích vÝkonir ch vi.borů a racl
,. ,u) ,.yš:nj
lldovÝch konrisa ú svazov;,rch republik, odporuji-ii svazbvé smlouvě,
2. Nejvyššírnor8ánem státní moci svazu sovětskích socialisl-ickÝclr
republik je sjezd sověttl Svazu sovětsk ch socialislicklich republik ;;;;_
dobí,mezi sjezdy úst ední vj,konrr vybbr Svazu sovetst<5rcn JŇutisiict tó
rcpublik.
3.- sjezd sovětrl svazu sovětsk;ích socialistickÝch republik
se skládá
ze záslupců tněstsk ch sovětťr, a tb jeden zástupce na 2ó.o00 voličír.
zl-"
záslullctt gnlrernskych s.jezd11 sovětil, a to jeden zástupce ." izď a
il-i"

obyva l el.

I)elegáťi na sjezd sovětrl
.isorr4. v.oleni
na gulrernskÝch

Svazu sovětskj.ch socialisticlrj,ch republik

sjezdech sovět .
sověltl Svázu sovětskl ch socialistickÝch repulrlik isou
,_ ^1.11_119.:iezdlvolir,|_nv_ ttstiedlrím vÝkonnÝnr vÝborem Svazu sovětskí]ch
socit|istickí,ch
republik jednou ror":ně; minroiárlné sjez<ly..isou svotávárrrj n.i;á;i;-;konnvm vÝhorem svazu sovělskÝch iocia'listicliÝch republik z it,hrl vlast,
ního usnesení nebo na žádosI alespoň <ivou svazovÝcrr'."p,,r,rir.''
íi S.iezd sovét Svazu sovětskj,ch socialisticki,ch ,"pittih vrirl re rá
s|upcrl svazov5ich republik měrně počtu obyvatel každé'republik; {
Ú eání v konnli v;íbor, ktenÝ má celkem 371 členrt.
7 Rá<lrrá zasedáni Ústí,edrriho v;ikonného vi-bolu Svazrr sovětskÝch
soeialislic.kt.ch repuhlik jsou svoláváňn t ikrál rotne. nlimJ.a,r"j'r"..,aa"i
Jsou v()lávána z usneseni presidia l]sti.cdního ví,konného vÝboru vazu
n"bn l,.? žárltlst Rady lidovích Iionlisa ,ri Svazu sovětski.ch snciatislickích

repul)lik, jakož iUst edního v konného 1,5.boru jedné zo svazovr.ch
rc.

pubIik"

_ 8. Sjezdy sovětri a zasedání L]st edního vi.konnélro vílroru Svazu sovětskí,eh.s_ociatislickÝch repul,rlik jsou svoláváriy do hlavnich *e.t ."-""t"r'
repuhlik v po adí, stanove.ném presidiem Úiti.edniho v,i',korrného nYrln.u

Svazu.sovětskÝch socialistick cň republik.
-g. ťI t edni v.í,konnl,r víĎoi Svazu sovětskÝch socialistickÝch repuh|ik
vctlí.presidium, které je nejvyššim orgánem siátní moci Svazu v obáobích
nezi zaserláními IJst ednítro-v;íkonnéiro vyboru Svazu.
l0 Prpsirlium ťIst edního v konného uYbo.u Svazu sověiskÝch soeia.
repulljk je_vrrleno t9 členechl ze l<rerÝch l]st erlrií ul'.k"n,it
l]:l]lkÝ_"h
vÝbor Svnzu volí 4 p edscdy _o
l1st edního vj.konného v.íboru Svazu podle
počtu svazovÝch republik.
ll._ VÝkonnÝm orgánem Úst edního vÝkonného vÝboru Svazu
.. _
ie Rarla
lirlovÝch komisa r1 svazu sovětskÝch socialistickÝch republik rsoó.rtnm
vazu), kierá ie volena Úst ednim v konn m vlboróm So"ru nn áoru
jeho volebního období ve složení:

F

_edserla

Rady lidov ch komisa

iili"#nHť*;

11

Svazu,

zahraničních věcí,
lidovÝ komisn vojenslví a námo nictví,
Iidov komisar
orr"rróau,-'
"aňi""ičnrr,Ó
lidov komisa železnig

tv2

l1,1,,l,i krrtrrislt , poŠta tclegrafii,
Il,|,rrr krrtttis:t, rlč:lnicko-rolnické inspekce,
1,1r rlrl.rlrt Nr,.ivvššíbospodá ské rady,

t klrltlis:tl' 1lráce,
lirlrrr.l ltrllrtist, zásobování,
IlrIrrví krrtttisit, ťinancí.
It,|,lv

lrrr

l'.! lrr riiclrltrr ulvrzení revolnčnízákonnosti na zemí svazu sovětsk ch
iirlillirk r:|t republik a sjednocení risilí svazov,ch rel2ublik v boji prrrti

l,,,rllrtttr.vltttlci sr:z,izujep iÚst ednímv konnémvÝboruSvazusovělsk{ch
lepublik Ncjv_vššísoud s funkcemi neivvššísoutlní kon|trlll,, tt 1r i llrrdě iidovÝch komisa Svazu sjednocen orgán Státni poli-

*rr ttlIirtir:l<Ýt:h
Ilt

lir: rlrrítvv je,iížp edseda je členenr Rady lidovÝch

lrorrrisa svazu

s Ill iv(||ll poradního hlasu.
l;l l)r.lircty a usnesen{ Rad5, lidov,ch komisa 11 Svazu sovělskí,ch
,,,,,rrrlrslit:liÝch republik jsou závazné pro všecky svazovó republikv a jsou
1rtrrl,/trli:ttv pí,ímo na celém rizemí Svazu.
t.l ll1,[11plu a usnesení l']st e<lnílro v; lronného vÝboru a Radv lirlovÝcb
lt,tIttts:t1,1i svtrzu iscru vyhlašovány v jazycich všeobecně užívanÝch ve sva,
l,rvl1,1t rt,pttblikách (jazyk ruskÝr- ulrrajinsk , běloruskÝ, gruz{nskí,, ar
trrť,rtsltÝ. ljursk1 ).
tll. irsti]r,rlni vÝkonné vÝbory svazovÝch republilr mohou vznésti námitk1lidovÝr:h konrisa 11 svazu presidiu
1rr rrli rlckrett"tm a rtsnesenim Racly
il*tt,,.rlrrího vÝkrrnného vÝboru Svazu sovětsk ch socialistickÝch rcpublik,
rrrriž ztts[avují jejich q kon.
líi. lJsrresení a na,ízcníRadv lidov ch komisa ri svazu sovětsk,ich soeia,
llslir.lrvch republik mohou b l rušena jen IJst edninr vÝlronní,m víhorenr
'ivrrztl srlvětslrÝcb socialistick;ích republik a jeho presidiern, na izení pak
1,,,lrrtlllivÝch lidov ch lromisa ri Svazu sovětskÝch socialistickÝch republik
rrtrllttltI bÝl rušena IJst ednim v konn m v_.íborem Svazu sovětskÝch socia_

lrrliclií,clr republik, jeho presidiem a Radou lidovi,ch komisa tl Srazu
t7. Nai,ízeni liclov.Ých komisa r1 Svazu sovětsk;ích socialislick,,ích reptrh
lik rtrohcru bÝt zastavována Úst edními v konnÝmi vi,borv nebo presidii
tlrIi,rlrlnlch vÝkonnÝch vlíborrl svazovych republilr jen ve vÝiimer"ni:ch
r1
1lí,í1llrlech,jestliže zjevně rrdporují usnesením Radv lidoví,ch.komisa
Svazu sovětsl<Ých socialistickÝch, re
,,,,tirl t']stted]niho vÝÉonrrého i,ytroiu
'IJst
v konn vÝbor nebo plesidium
ední
O
na
lzení
zastavení
1rrrlrtik,
itslí.r:rlniho v,,6konného v ,boru svazov ch republik neprodleně podá zprávu

|llrrl{r lidov:ich komisa tl Svazu sovětsk ch socialistickÝch republik a.p í,cb socialistick ch republik.
rlttšltómu tidovému komisa i svazu sovětsk
,ch republilt tvo í:
lti. Radu lidov ,ch komisai,rl svazov

l] ,eclseria Rady
rrrístopi,edserla,
1l edserla

lidov ,ch komisai,rl,

Nejvyššíhospcrdá ské rady,

lidov konrisa zemědělství,
lidov komisa zásobování,
lidov_ konrisa financl,

lidov komisa práce,
lidov komisa vnitra,

lidovlí kornisa, spravedlnosti,
Iitlov komisa dělnicko-rolnickéinspekce,
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t) zákla<lní zákouodárství v
_
k práv

oboru svazo\,ého občanstvi se z etelem
m cizincrl;
u) právo vŠeobecnéamnestie;
usneseni sjezrl_ri_sovětr}, list,edrlích vÝkonir c r vi.borr} a racl
,. ,u) ,.|š:nj
lrdovÝch konrisa ú svazov;,1ch republik, odporuji-ii svazbvé smlouvě,

2. Nejvyššírnor8ánem státní moci s,azu sovětskích sociglisticlrÝctr
republik je.sjezd
svazu sovč,tskÝch socialislickÝch republik ;;;bdobi.mezi sjezdy -s_ovětu
ust ední v konrr , vybor syazu sovětsklích socialistickÝch
rcpublik.
3._ l.ijezd sovětrl svazu sovětsk;ích socialistick;ich republik
se skládá
u ?á lupců tněstďi ch sovětťt, a tb jedcn
zástupce na 2á.OO0 volil,ír. a zl_ráslullctt grrbernskych s.jezd11 sovětrl, a to jejcn ,nsrupce-na i2;;-l;

obyva el.
t

l)elegáťi na sjezd sovětrl
.isorr4, v.oleni
na gulrernskÝch

Svazu sovětskj,ch sociatisliclrj,eh republik

s.iezdech sovět .
sovělrl Svázu s.ovětskl ch socialistickÝch leprrlrlik jsou

:iezdl, vÝkonnÝnr
^1" 11,119.
volár,ánv
tIstieclllím
vÝborem Svazu sovětskíich socit|istickí,eh
."li]
jed n orr ror]n ě : mln,óiaan e
.ň;; ;;;jii,á;ir ňi ;:ili;i#
krrnnÝm vÝborem Svazu sovětskÝch jocia'listiclii,ch reprrblik z
it,hrl vlast,
ního usneseni nebo na žádosl alespoň <luou srrar.,uict'.*p,,r,rir.''

republik

;ň'

íi šjezd sovét Svazu sovětskj,cb

socialistickí,ch repitllih vtil re zá
s|upc svazov ch republik měrně počtu obyvatel kažáč'r"p"rrir.n r:.rruání v konny vlíbor, klerlí, má celliem 371 čienrl.
7 Rárlrrá zasecláni Úslí,cdrIího v;ikonnóho vi,bortt Svazu sovčtskÝch
soeialis|ic.kích republik jsou svoláváňa t ikrál rotne. vimoi,ea"j'r"..,aa.i
Jsou v()lávána z usneseni presidia Ústí.cdního ví,konného vÝboru svazu
z4a,os1
jidovich lionlisa,ri Svazu sovělski.ctr
*cň
::l_:.
li? jakož !a,{v
republik,
i ust edníbo v lronného vjiboru jedné ze snciati.tiet
svazovvch re-

pubIik.

jezdy sovětri a zasedání f]st edníhcl vi.konnélro vílroru
_ 8.
svazu sovět_
ski,eh.s_ociatislickÝch republik jsou svoláváriy do htavnich
-e.t .r"r."t"t
repuhlik v po adí, stanove.ném presidiem Úiti.edniho v,ilkorrnébo
nirrn.u

Svazu.sovětski,ch socialistick cň republik.
t'Ist edni
ví,boi Svazu sovětsk ,ch socialistickÝch repuh|ik
,9.
ťkoll
volí.presidium,
které je nejvyššim orgánem siátní moci Svazu v obáobích
nrezi zasedáními IJst edního-v;íkonnéirovyboru Svazu.
l0 Prpsirlium ťIst edního vÝkonného uYbo.u Svazu sověiskÝch socia.
listickí,ch republik je vrrleno o t9 rlenechl ze ttterÝch t]st erlrií ul'.t
v bor Svnzrt voll 4 p edscdy l}st edního v ,konnéhb v.íboru suaru poái'e
"n,it
počtu svazovÝch republik.
ll._ VÝkonnÝm orgánem Úst edního vÝtonného vÝboru Svazu
.. _
ie Rarta
lidovÝch komisa rl Svazu sovětskÝch socialistickÝch republik ísoorr^;k;;
svazu), která ie volena Úst ednim v;konn m vliboróm so"ru nn aonu
jeho volebního období ve stožení:
P _edserla Rady lidov ch komisa r1 Svazu,

míslop edsedn,
lidov ,komisa zahraničních věcí,

lidovÝ komisn vojenství a námo nictví
Iidov komisa zahraničního obchodu,
lidov komisa železnig

tq?

llllt,t \ lil!llli lll, pošt a tclegrafil,
li,l,rr lrrlttlis:t, tlč:lrricko-rolnické inSpekCe,
1,1r.rlrr.rlrt Nr,,|vyššíhospodá ské rady,

r krrltlis:tl, 1-lráce,
lt,lrlvr, ltrllrrislt, zásobování,
!i,|,rv

||r|,rvÝ krrtttisa, ťinancí.

l'.! lll lii,(,l()lrl utvrzení revolnčnízákonnosti na rizemí Svazu sovětsk ch
iirlirlicltÝt:lt republik a sjednocení risilí svazovl ch rep,ublik v boji proti
l,,,rlltlttr.vlltttci sez,izujep iÚstí,ednímv konnémvÝboruSvazusovělskÝch
e,rr tltlirtir:l<Ýt:lt lepublik Nejv_vššísoud s funkcemi neivvššísoutlni konItrl|l,, tt 1rl,i lladě iidovÝch Řomisa Svazu sjednocen;í orgán Státní polirl, lir: llrrňr,v jc,iížp edseda je členenr Rady lidovÝch lronrisa 11 Svazu
. 1rt ítvt.ttt poradního hlasu.
l;l l)1,1rrcty a usnesení Rad5, lidov,ch komisa 11 Svazu sovělskí,ch
,,,,,rrrllslir:kÝch repub|ik jsou závazné pro všecky svazové repub|ikv a jsou
1,trrv/trli:ttv p ímo na ce!ém rizemí Svazu.
l.| l)r,Lletv a usnesení l']st e<lnílro v; konného vÝboru a Radv lirlovÝcb
llrtIttlrltl'li svtrzu isrru vyhlašovány v jazycích všeobecně užívanÝch ve sva,
l,rvi t,lt rt,Jlttblitrách (jazyk rusk r- ulrrajinsk , béloruskÝ, gruzínskí,,ar
r,,,

rrtť,tlsltÝ, tjursk1 ).
tl,. irsti]r,rlrr{ vÝkonné vÝbory svazovÝch

reprrblik m<rhou vznésti námitk11lrrlli rlckt'ett"tm a rtsncsením Rady lidovÝr:lr konrisa 11 Svazu orpsirliu
illtt,,.rlrrího vÝkonného vÝboru Svazu sovětsk ch socialistickÝch rcpublik,
rlrriž ztts[avují jejich q kon.
l(i. lJsrlesení a na,ízení Radv lidov,ích komisa ri Svazu sovětskÝch socia,
llrlir.lrtch republik nrohou bil rušena jen IJst edninr vÝlr,onní,m vÝhotenr
'i"rrztt srlvětskÝch socialistickj,ch repulrlik a jelro presidiern, na ízeni pak
1,,,lrrrlllivÝch lidov ch komisa r1 Svazu sovětskÝch socialistickÝch republik
lrtrrlttlu bÝl rušena (]st ednim v konn;,.m qíborem Svazu sovělskÝch socia_
lrslicliÝctr republik, jeho presidiem a Radou lidovÝch komisa ťt Srazu
l7. Nai,ízenl lidov"Ých komisa r1 Svazu sovětsk;ích socialislick,"ích replttl
lik rlrohrru bÝt zastavována Úst edními v konnÝmi vÝborv nebo presidii
lls|i,tltlnlch vÝkonnÝch vl,íborrl svazov ch republik jen ve vÝiime ni:ch
ri
;rl,íJllrrlech, jestliže zjevně odporují usnesením Radv lidoví,ch.komisa
Svazu sovětsl<Ých soeialistickÝch,re
,,,,rlrl tlstreriniho vÝťonného vyboru
'IJst
ední v konn vÝbor nebo plrsidium
1rrrlllik, O zastavenl na lzení
,boru svazov ch republik neprodleně podá zprávu
i tstt,erlního vÝkonného v
llrrriťr lidovli,ch komisa Svazu sovětsk ch socialistick{-ch republik a.p 1,cb socialistick ch republik.
rlttšItómu tidovému komisa i svazu sovětsk
ltt. Radu lidov ,ch komisaí, svazovj,ch republilr tvo í:
|]

,eclserla Rady lidovj,ch

nlístopi,edserla,
1l erlse<la

komisai,

Ncjvvššíhosptrdá

lidov kon'isa zemědělství,
lidov komisa zásobování,

,

sl<é racly,

lidov konrisa financl,
lidov ,komisa práce,
lidov ,komisa vnitra,

lidovl komisa, spravedlnosti,
litlov komisa děinicko-rolnickéinspekce,
123

t) zákla<lní zákouodárství v
_
k práv

oboru svazo\,ého občanstvi se z etelem
m cizincrl;
u) právo vŠeobecnéamnestie;
usneseni sjezd_ri_sovětr}, list,edrlích vÝkonir ch vi.borr} a racl
,. ,u) ,.|š:nj
lrdovÝch konrisa ú svazov;,1ch republik, odporuji-ii svazbvé smlouvě,

2. Nejvyššírnor8ánem státní moci svazu sovětskích socialistickí,clr
svazu sovč,tskÝch socialislickÝch republik ;;;boobl.mezi s.lezdy -s_ovětu
ust ední v konr. vybor svazu sovětsk;ích socialistickÝch
republik je.sjezd

rcpublik.

sjezd sovětrl svazu sovětsk;ích socialisticklich republik se skládá
?á lupců tněstsl< ch sovětťt, a t-o jedcn zástupce na 2á.OO0
zástupcrl gtrbernsk ch s.iezd sovětrl, a to jerlcn zástupce "olir,í;.;;;_lz6

u

3._

"u

<lbyvatel.

I)elegáťi na sjezd sovětrl
.isorr4, v.oleni
na gulrernskÝch

ilri"

Svazu sovětskj-ch socialisticlrj,ch republik

sovět .
sovělr1 Svázu sovětsk ch socialistickÝch repulrlik
isou
,volár,ánv
^1.11,119.:iezdl.
ttst edrrím vÝkonnÝnr vÝborem Svazu sovětskí,ch socit|istickí,ch
.#]
republik jed n <lrr ror]n ě ; minroiárln é
.ň;; ;;;ji',á;;r ňi ;:ili;iil
konnÝm vÝborenr svazu sovětskÝch ibcia'listick
ch reprrblik z iehrl vlast,
"''
s.iezdech

;ň'

ního usnesení nebo na žádost a|espoň <lvou svazouict'r"|,rr,rir.'-'
íi šjezd sovét svazu sovětskj,cb socialistickí,ch repirblih vtll le zá
s|upc svazov ch republik měrně počtu obyvatel kažáČ'r"p"rrir.f r:.rruání v konny vlíbor, klerlí, má celliem 371 číenrl.
7 Rállrrá zasedáni Úslí,cdrIího vlikonnóho vi,bortt Svazrt sovčtskÝch
soeialis|ic.kích republik jsou svoláváňa t ikrá1 rotne. vimoi,aara'r"..,aa"i
Jsou v()lávána z usneseni presidia Ústl.edního ví,konného vÝboru svazu
z4a,tls
j i do vi ch li o nl isaí,ri S va zu sověl sk i.ctr
ti. t lexi]cň
1 !a,{v
:^.l:
:i? jakož
republik,
i ust edníbo v lronného v]iboru jedné ze sncia
svazovvch republik.
_ 8. Sjezdy sovětri a zasedání L]st edníhcl vi.konnélro vílroru Svazu sovět_
ski,eh.s_ocialislickÝch republik jsou svoláváriy do htavnich
-e.t .r"r."t"t
repuhlik v po adí, stanove.ném presidiem Úiti.edniho v,i'.korrného
n rln.u
Svazu.sovětsk(,ch socialistick cň republik.
-9. t'Isí edni v.í,konnl,r ví,boi Svazu sovětsk,ch socialistickÝch repuh|ik
volí.presidium, které je nejvyššim orgánem siátní moci Svazu v obáobích
nezi zasedáními IJst ednítro-v}íkonnéiro v boru Svazu.
l0 prpsirlium ťIst edního v konného uybo.u svazu sověiskÝch socia.
listickí,ch republik je vrrleno o l9 rlenechl ze ttterÝch l]st ertrií ul'.t
v bor Svnzrt volí 4 p edscdy l}st edního v ,konnéhb v. boru suaru poái'e
"n,it
počtu svazovÝch republik.
ll._ VÝkonnÝm orgánem Úst edního vÝkonného ví,boru Svazu je Rarta
.. _
lidovÝch komisa rl svazu sovětskÝch socialistickÝch republik ísoorrr;k;;
Svazu), kierá ie volena Úst edním v konnlím v;boróm So"ru nn aonu
jeho volebního období ve stožení:
P _edserla Rady lidov ch komisa r1 Svazu,
místop edsedn,
lidov ,komisa zahraničních věcí,
lidovÝ komisa vojenství a námo nictví
Iidov komisa zahraničního obchodu,
lidov komisa železnig

1q!

lt,l,rr

i hrrtltilltl,
t k,rtrtis;t,

1rošt a

tclegrafil,

rlč:lnicko-rolnické inSpekCe,
1,i,.rllr.rlrt Nr,,|vyššíhospodá ské rady,
Ii,Irlv t lilrlttis:tl' 1-)ráce,
lt,lirl.i lrrltltislt, zásobování,
||rIrrví, krrtttisa, ťinancí.
It,|,,l

l'.! zrr riit,ltltlt utvrzení revolrrt]ní zákonnosti na rizemí vazu sovětsk ch
.ttl ll||lrlii,l(Ý(:h republik a sjednocení risilí svazovl ch rep,ublik v boji proti
l,,,,IlIlltl,vl)tllci sez,izujep iÚstŤ,ednímv konnémvÝboruSvazusovělskÝch
republik Nejv5rššísoud s funkcemi neivvššísoutlni kon-

r,rr ilrlirlil:l<Ýt:lt

iidovÝch Řomisa Svazu sjednocen orgán Státni polilli lil! rIlťílvv je,iížp edseda je členenr Rady lidovÝch lronrisa svazu

ltrll1,, lt 1rl,i llrrdě

r |,lílv(.Ill 1loradního hlasu.
l;t l)1,1ircty a usnesení Rad5, lidov,ch komisa

11 Svazu sovělskí,ch
r,,,,rrrIrs|it:kÝch repub|ik jsou závaznó pro všecky svazovó repub|ikv a jsou
;,lrrr,/ttlť:ttv p ímo na ce!ém rizeml Svazu.
t.t ll1,[,,.,1u a usnesení l']st e<lnílro v; konného vÝboru 2 Radv lidovÝcb
lrltItllsll1,1i svrrzu isrru vyhlašovány v jazycích všeobecně užívanÝch ve sva,

t,rv(,r,ll rt,ptthlitrách (jazyk rusk r-ulrrajinsk

rrrť,ttslrÝ, ljursk1 ).
tl,. irsti]r,rlrrí vÝkonné vÝ rorv svazoví,ch

, béloruskÝ, gruzínskí,,ar

republilr m<rhou vznésti námitk1-

11 svazu prosirliu
irrlr,,.rlrtího vÝkonného vÝboru Svazu sovětsk ch socialistickÝch rcpublik,
rlrliž ztrsl-avují jejich v kon.
l(i. lJsne ení a na,ízení Radv lidov ch komisa ri Svazu sovětskÝch socia,
llrlir.l<(,ch republik mohou bil rušena jen IJst edninr vÝlronní,m vÝhotenr
'i,rrztt srlvětjkÝch socialistickj,ch repulrlik a jelro presidiern, na ízeni pak
1,.,llrrillivÝch lidov ch komisa r1 Svazu sovětskÝch socialistickÝch republik
rrtrrlttlu bÝl rušena [_}st ednim v konn:,.m qíborem Svazu sovělskÝch socia_
lrslit:liÝctt republik, jeho presidiem a Radou lidovÝch komisa tt Srazu
l7. Nai,ízenl lidov"Ých komisa ri Svazu sovětsk;ích socialislick,,ích replttl
lik rlrohrru bÝt zastavována Úst edními v konnÝmi vÝborv nebo presidii
l]s|i,tlrlnlch vÝkonnÝch vl,íborrl svazov ch republik jen ve vÝjime nÝch

1llllli

rlckt'ett"tm

a usncsením Rady lidoqír:h konrisa

jestliže zjevně odporují usnesením Radv lidoví,ch.komisa ri
1rf í1llrrlech,
i,,,Iirl tlsttedniho vÝťonného v boru Svazu sovětsl<Ých soeialistickÝch, re
ední v konn vÝbor nebo plesidirrm
1rrrlrlik, O zastavenl na lzení'[]st
,boru svazov ch republik neprodleně podá zprávu
i tstt-erlniho vÝkonného v
llrrrltl lidovl ch komisa Svazu sovětsk ch socialistick{-ch republik a.p 1_
rlttšItómu tidovému komisa i svazu sovětslrch socialistick ch republik.
ltt. Radu lidovj,ch komisaí,tl svazovj,ch republilr tvo í:
|]l",eclserla

Rady lidovj,ch komisai,

,

nlístopi,edserla,
1l edserla Nejvvššíhosptrdá sl<é rady,
lidov kon'isa zemědělství,
lidov komisa zásobování,

lidov konrisa financl,

lidov ,komisa práce,
lidov ,komisa vnitra,
lidovl komisa, spravedlnosti,

litlov komisa děinicko-rolnickéinspekce,
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lidovÝ komisa rrsvětv

lidov komisa " zdraÍJtnictví,
lidov komisa sociální péče,
lidov komisa národnostních věci,
jakož i s právern poradniho hlasu

znrocněnci lidov ch komisariátrl
Svazu: zrnocněnec pro zahraničnívěci, pro vojenství a námo nictví, pro
zahraničníobcbod, pro železnice, pro pošty a teleglafy.
19. Nejqyššíhospoclá ská rada a lidové komisaliátv zásobování, financí,
práce a dělnicko-rolnické inspekce svazovlrích republik, které jsou p ímo
pod ízeny Úst edním v konn m vj,,bor m a Radánr lidov ch kornisa
svazov ch republik, ídíse ve své činnosti na ízeními p islušn ch tidov ch
komisa svazu sovětsk ch socialistickÝch republik.
20. Republiky, pat ícído Svazu, rrrají své rozpočty, které tvo í podstatnou součást celosvazového rozpočtu, chvalovaného Úst edrrím v konn m v bore_m Svazu, Rozpočty republik v položkách p íjmu a vydání jsorr
slanoveny Ust ,ednínr v konn;im vl borenr Svazu. V čet p íjmrl a velikost
srážekz p íjm , které plynou do rozpočtrl svazov ch republik, jsou stanoveny l1st edním vl konnj.,m v borem Svazu.
21. Pro státní p,íslušnikv svazov; ch reprrblik je stanoveno jednotné
svazové občanství.

22. Svaz sovětsk ch socialisl,ick,clr reprrblik nrá svou vlajlru, státní
znak a státní pečeť.
23. Hlavním městenr Svaztr sovětsk ch socialistickj,ch republik je
Moskva.
24. Svazové republil<y provedou vc shodě s touto smlouvou změny ve
sv ch rislavách.
25. Sclrválení, zrněny a doplňovárrí spolkové srnlorrvy pat í vÝhradně
do pravomoci sjezdu sovětrl Svazrr sovětsk; ch socialistick;ich repuhlik.
26. Kažrtésvazové republice se vyhrazuje právo na,svobodné vystoupeni
ze Svazu.

Soudruzi, z p íkazLl konference zplnomocněnych delegací
sovětsk)fch repulrlii( p edkládám vám ke schválení text dekla-

race a smlouvy o utyo ení Svazu sovětsk ch republik, které
jsem právě p ečetl. Soudruzi, navrhuji, abyste ie p iiali jednomyslně, jak se slušína komunisty, a tím vepsali novou kapitolu
do dějin lidstva. (Potlesk.)
,,I. siezd

sovět Svazu

sovětsk; ch

socialistick ch rcpulrliI<."
Slcnografick; protokol.

Vydáno Všerusk;im rist edním v konn rn vj,borenr.
Moskva 1922"
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Vli VÝSTAVBĚ STRANY A STÁTU
1,1ll,::il,:
j
l t t

l( xtt. SJEZDU KONIUNIS,rICKÉ STRANY (BoLŠEVIKtI)
s l(^, SCFIVÁLENÉ L'íSTŘEDNÍII \,ÝBoREM STRANY
(1923)

I

l. Vc v voii kapitalismtr

se iiž v rninulém století projevila
k internacionali,saci zp sob v_Ýroby a směnv, k od\lrllllč,l1ínárodní uzav enosti, k hospodá"skému sblíženínát,,lrltot lt k postupnému sjednocení velik ch rizenrí v j den souvisl.,i celek, DatSí vyvoj kapitalismu, v; vcrj světového trhu,
zl'ízi,ní velilr -ch nánro ních a železničníchspoj , vlivoz kapilírltr n pori. iuto tendenci ještě více zesílil_v, neboť spjaly nej|,,)znlanitější národv svazky mezináro{iní dčlby práce a vŠeslratlné vŽájemné závislolsti, Potrrud se v tomto procesu zračil
lirllosální rozvoj produktivních sil, poklld usnadňoval odstralcltrlt,ncc

lučnosii a protikladu mezi zájmy rrlzn; ch nártlrlit, bvl a je procesem progresivním, neboť p ipral"uje materiírlníp eclpoklady burtroucího světového socialistického hosporrč,nínárodní v:

rlli,ství.

2. Avšak tato tendence se vyvíjela ve svéráznych formách,
literé se naprosto nesrovnávaly s jejím vnit ním historickli,m
stllyslem. Vzájemná zál,islost národri a hospodá,ské sjednoccrrí jednotliv ch oblastí vznilraly v prribělru kapitalistického
v.ivoje nikoliv spoluprací ná,rodrl jako rovnoprávnych jednolck, nj,brž podmaňcrváním jedněch národri národv druh;f,mi,
rrliskováním 1 1,Yko,isťováním národii méně vyspěl]ích národy
vyspěl jšími.Kolorriální loupeže a teriioriální vÝboje, národll()stní titisk a nerovnost, irnperialistická zvťrle a násilí, kolo-

rriální otroctví a národnostní bezpráví, a pak vzáiemny boj
lllezi ,,civilisovan mi" národy o parrství nad národv ,,necivilis()van mi"
- to jsou formy, v jejichž rámci protríhal proces
lrospodá ského sbližovánínárodťr. Proto zároveň s tenderrcí
lr sjednocení se vzmáhala tendence k odstranění nírsiln oh

l25

ťorem tohoto sjednocení, vzmáhal se boj za osvobozeni utiskovanych kolonií a závisl ch národri z inlperialistickélro jrr ma.
Pokud tato druhá tendence znamenala poirou ení utiskovan ch
proti irnperialistick m formám sjednocování, pokud vy1a_s
žadov_ala sjednocování národ na podkiadě spotupiáóe a dobrávolného svazku, pak byla a je piogresivní,'nebbť pripravuje
psychologické p edpoklady budoucíhtr světového sociátisiickeňo
hospodá ství.
3. Zápas mezi těmito dvěma záklaclní,mi tendencemi, které
se projevovaly ve formáclr, charakteristick ch pro kapitalismus,
.zaplňuje dějiny národnostních buržoásnícli státri- v posledním prllstoletí. Nesmi iteln.Ý rozpor mezi těmito tenderrcemi v rámci kapitali,stického v voje podmínil vnit ní nernolroucnost a organickou vratkost buržóaďních koloniálních státrl,
Nevyhnute|né konflikty uvnit takovlích státri a nevyhnutelné
vátky mezi takov mi státy; rozpád star ch koioniálních
státtl a vznik nov ch; nová honbrr za koloniemi a nové rozpadání národnostních státrl, které vede k novému rozdělení
politické mapy .světa
jsorr q sledky tohoto záklaclního
- toRuska,
-Rakousko-Uherska
rozporu. Rozpad staréIro
a Turecka na jerlné straně a dějiny takov ch lroloniálních státrl
jako Velká Britannie a staré-N8mecko na drulré straně, a posléze ,,veliká" imperialistická válka a vzrrlst revolučního hnutí
koloniálních a neplnoprávn ch národri
tvto a jim
- všecky
podobné s,kutečnosti z ejmě svěctčío vratkosti
á ňepevnósti
národnostních buržoasních státri.
V d sledku toho nesmi itelny rozpor mezi procesem hospodá ského sjednocování národťr a mezi imperiaiistick; mi meiodami tohoto sjednocování podmínil nesóhopno,st, ňezradnost
a bezmocnost buržoasie nalézt správnou cestu k l.ešenínárodnostní otázky.
_ 4. Naše strana, jež má tyto okolnosti na z eteli, učinila základem své politiky v národnostni otázce právo národri na
sebeurčení, právo národrl na samostatnou státní existenci, Již
v prvních dnech své existence,.na svém I. sjezclrr (roku l898),
kdy se rozpory kapitalismu na poli národriostní otázkv ješÍÉ
zcela jasrrě nevyhranily, p iznirla strana národrim toto' nezadatelné právo. později ustavičně utvrzovala sv i nároclnostní
pťogram ve zvláštnich usneseních a rozhodnutich na svÝch
sjezdech a koní'erencích
.až do llíjnor,ého p evratu. lmpeiialisticka válka a s ní souvisící silllé revtrlučni hnutí v kottrniích
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rllrlšílrr poIvrzerrim správnosti usiresení strany v nátrrlltlrrsltti rllíztlcl, Tato usnesení mají ten smysl: a) rozlrodně
sl nrllrlíllt.ii všeliliéforrrry donucování vriči národ m; b) uzná|,1,11, ,jr-rl

tii

,rt. t,ltt,lttlst

a suverenita

národ pi,i rozhodování o vlastním

,rrttrllt; r:) 1l ,iznává se správnost poučky, že trvalé sjednocení
rriit,rrrlíi rrriižc b; t provedeno jedině na podkladě spolupráce
lt l|,l|rt,tlvtllnosti; d) prohlašuje se zásada, že talrové sjednocení
jerr tehdy, brrde-li svržena moc kapitálu.
1r, tttrržtttl ;lrovést

'li,rrlrl <lsvobozensky národnostní program ustavičně vytyčllvlllll lraštl strana ve své činnosti jalr proti otev eně utiskovlrlclskíl politice carismu, tak i proti polovičaté,zpola i,mpet,irrli.slit:lré

politice menševikri a eserrl. Jestliže porušťovací,poli-

ltklt t:lrrisrnu vyhloubila propast mezi carismem a národy
v stttrótn Rusku a jestliže zpola imperialistická politika menir.vikrl a eserrl zprisol,ila, že se nejuvědomělejší živly těchto

rrírl,tltltl odvrátity orl kerenštiny, pak osvobozenská politika naší
\lrllIly získala straně sympatie a podporu širok ch mas těchto
rrírrod v jejím boji proti carismu a irnperialistické ruské burltlrrsii. Není možno pochybovat, že tyto sympatie a tato pocl;xlra byly jedním z rozhodujících činitel , které podmínily
vítčzstvínaši strany v íjnov ch dnech.
5. Říjnová revoluce vyvodila praktické závéry z usnesení
rrlršístrany v národnostní otázce. Tím, že Říjnová revoluce
,svrlrla vládu statká a kapitalistti, hlavních nositel národtttlstního ritisku, a že uvedla k moci proletariát, tím rozbila
jrldnrm rázem okovy národnostního ja ma, změnila slaré vztalry rrrezi národy. podlomila starou národnostní zášť,p ipravila
1lůtlu k spolupráci národ a získala ruskému proletariátu drivčru .;eho brat í z jin; ch národri nejen v Rusku, n brž i
v livropě a v Asii. Není t eba dokazovat, že bez této dťrvěry by
rusk;i proletariát nebyl s to porazit Kolčaka a Denikina, JurleIriče a Wrarrgela. Na druhé straně je nesporné, že utiskované
rlárodv bv se nemohlv domoci svého osvobození, kdyby nebyla
v c níru Ruska nasttrlena diktalura proletariátu. Národrrostní
zášl a nacionální srážlry jsou nevyhnutelné a neodvratné, doIiud vládne kapitál. dokud st ední vrstvy a p edevšim rolnictvo
ltlfvalého,,velmocen,skélro" národa,plné nacionalistick ch p edsudku, jde s kapitalisty; a naopak, mír mezi národy a svobrrrlu
rtártrdu ,1e nrtržntr poklátlat za zajištěrré, jde-li rolnictvo a ostatni
íDirlobufžOaJni vrstvy s proletariátem, t. j. je-li zajišténarliktalura prtrletariátu. Proto je vítězstvístlvětri a nastolení diktatury
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proletariátu onou základnou, onou basí, na které mrlže bfi
národ v jednotném státnínr

vybudována bratrská spolupráce

svazku.

6. V stertlcy Říjnové re.t,oluce se však nevyčerpávají odstraněním národnostního ritisku a p ipravením pťrdy k sjed,rrocení
nároclri. Říjnová revoluce vytvoi,Íla v prriběhu'svého v voje
také formy tohoto sjeďnocení a nastínila hlavní směr, jímžje
t eba jít p i sjednoccvání národrl v jeclen spolkoq stát.-V prvním období revoluce, kdy pracujícímasy národrl si po prvé
tlvědomily, že jsou samostatn; mi nároclními činiteli, zatím co
nebezpečícizí intervence nebylo ještě reálné, nenabyla spolupráce národťr ještě zcela určité,jasně vyhraněné formy" V obdolrí občanskéválky a iniervence, kdy se dostaly do pop edí

zájmy vojenské sebeo,brany národrríclr republik, zatím co
otázky hospodá slré vlfstavby nebyly ještě na prosramu, nabyla spolupráce formy vojenského svazku. V póváiečném období, kdv se clostaly do pop edí otázkv obnovy produktivníeh
sil, zničen clr válkou, hyl vojensk svazeii cloplněn svazkem
hospodá slr_Ýrn, jednoceuí národníctr républik ve Svaz sovětskliclr republilr je závěrečnou etapou v voje forem spolupráce,
etapotr. která terrtolrráte nabyla rázu vojenslro-hclspoclá ského
a politicliého sjed,no,cení národťr v jednotrrli národnostní sovět-

sk; stát.
Talr rrašel proletariát l, sovětském ádu klíčk správnému
vy ešenínárodnostní otázky, objevil v něm cestu k utvo ent
stabilního národnostního státu na podliladě rovnoprávnosti
národri

r

dobrovolnosti.

7. Nalézti klíčk správnému vy ešenínárorlnostní otr{zky
však ještě neznamerrá roz ešit ji plně a nadobto a toto ešení
provést plně v lronkretní praxi, Abv národnostní program,
vytyčenl Říjnol,ort revolucí, bvl správně proveden, le ňutno
ještě p ekonat p ekážk},, které nánr zanechalo iako dědictví
d -ívě,jšíobdobí národnostního ritisku a které ncnrohou tryt
p ekonány l krátké době jednírn rázem.
Toto dědictví spočíváp edevšímv p ežitcíchvelrnocenskéhcr
šovinismu, lrtery je odrazem byvalého privilegovaného posta-

icl,r,lli s Nrtvtttt lrospoclá skou politikou. Prakticky se projevují
1rrtt.\,lt,lltl{:liv oírovržlivéma bezduše byrokratickém Poměru
rrrthiclt srrvtlls,l< ch ír edníkri k pot ebám a požadavkrim ná1rrrllrlclt rrl;lrrlllik. Národnostní sovětsk; stát se mriže opravdu
ttlrr.r,tril lr sp<llupráce národri v něm se mriže stát opravdu
IlttlIt,slrrtlt .ictlirrě v tom p ípadě, když tyto p ežiťky budou
. 1,1,1lx(. lt:ršit:lr státních orgánťl rázné a nadobro vym;íceny.
|'t,lllrr ;lt,r,ttírn nejbližšímkolem našístrany je energickl boj
1,1,1,1i l)I,(,žilkr]im velkoruského šovirrismu,
t

r

'lillrr <lědictví spočíváza druhé ve faktické, t. j. hospodá ské

rt ktlllrtt,ttí nerovnosti národ Svazu republik. Právní rovnost
rrírlrlrtil, vyclobytá Říjnovou revolucí, je velikou vymožeností,
lrc r.šívšak sama o sobě celou národnostní otázku. Řada re1lrrlrlilr a národri. které vribec neprošly nelro témě neprošly

rrllrlrllríln kapitalismu, které nemají v bec žádn nebo tómě
žírrllr3íproletariát, které proto hospodá sky a kulturně ,zristaly
;lrlzlrdu, nejsou s to plně vvužítpráv a rnožností, které jim
skÝlír nárorlnostní rovnoprálTrost, nejsou s to se povznést na
vyššístuper qfvoje a dohonit tak národy, které ie p edstihly,
lltlz ričinnéa dlouhotrvající pomoci zvenčí.p íčinytéto faklické nerovnosti tkví ne.ien v děiinách těchto národrl, n; brž
i v politrce carismu a ruské buržoasie, kter,é se snažilv učinit
z okrajov ch ťrzemív hradně oblasti dodávajícísuroviny, vyl<o,isťované prrirnyslově vyspěl mi centrálními kraji. P ekonat
lttto nerovnost v krátké době, zlikvidovat toto dědictví za rok
ltetlo za dvě léta je nemožné.Již X. sjezd našístrany zaznatnenal, že ,,odstranění faktické národnostní nerovnosti je zdloulravy proces, kter; vyžaduje riporného a houževnatého boje
proti všem p ežitkrim národnostního ritisku a koloniálního
otrocttí". Je však nezbytně nutno ji p ekonat. A to je možno
jedině tehdy, bude-li rusk;i proletariát ričinně a trvale pomáhat
zaostalym národťrm Svazu, aby hospodá sky a kulturně vzkvélalv. Jinak není možno očekár,at, že se rozvine ádná a trvalá
spolrrpráce národri v rámci jednotného spolkového státu. Proto

vení Velkorusťr. Tyto p,ežitlrv se utlržujíještě v mentalitě našich
sovětsk;ích pracovníli , prac:ovnílr v centru i v krajích, udržují
se v našich státních orgánech, cerrtrálních i rlístních, a dostává se
jim posily ve formě ,,novl/ch" ,,s,měnověchovskycfi"la velkorusko-šovinistickych proudri, které se stále více vzmáhají v ou-

clruhl m nejbližšímrikolem našístrany je boj za odstranění
faktické nerovnosti národ , boj za zv; šeníkulturní a hospodá ské rovně zaostal;/ch národri.
Toto tlědictvi záleži posléze v p ežitcíchnacionalismu u celé
ady národri, které zakusily těžkéjho národnostního ritisku,
,které se ještě nemohly zhostit pocitu star; ch nacionálnich
k ivd. Konkretně se tyto p ežitky projevují v tom, že se d íve
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proletariátu onou základnou, onou basí, na které mrlže bfi

vybudována bratrská spolupráce národri v jednotném státnírrr

svazku.

6. V stertky Řijnove re.t,oluce se však nevyčerpávají odstraněním národnostního ritisku a p ipravením pťrdy k sied,rrocení
nároclri. Říjnová revoluce vytvoi,Íla v prrlběhu'svéňo v voje
také formy tohoto sjednocení a nastínila hlavní směr, jímžje
t eba jít p i sjednoccvání národrl v jeden spolkoq stát.-V prvním období revoluce, kdy pracujícímasy národrl si po prvé
tlvědomily, že jsou samostatn; mi nároclními činiteli, zatím co
nebezpečícizí intervence nebylo ještě reálné, nenabyla spolupráce národťr ještě zcela určité,jasně vyhraněné formy" V obdolrí občanskéválky a iniervence, kdy se dostaly do pop edí

r

l

i,tlrr,lli s Nrtvtttt lrospoclá skou politikou.

Prakticky

se projevuji

lll ,\,\,it,ll(l(:liv opovržlivéma bezduše byrokratickém Poměru
lltllricll srrvtlls,l< ch ír edníkri k pot ebám a požadavkrim ná-

trrrlttlclr rrl;lrrlrlik. Národnostní sovětsk; stát se mriže opravdu

vení Velkorusťr. Tyto p,ežitlrv se udržujíještě v mentalitě našich
sovětskych pracovníli , prac:ovnílr v centru i v krajích, udržují
se v našich státních orgánech, cerrtrálních i rnístních, a dostává se
jim posily ve formě ,,nov;/ch" ,,s,měnověchovskycfi"la velkorusko-šovinistickych proudri, které se stále více vzmáhnjí v ou-

tllrrvtril lr s1l<llttpráce národri v něm se mriže stát opravdu
v tom p ípadě, když tyto p ežiťk5,budou
. 1,1,|lx(. tr:ršit:lr státních orgánťl rázně a nadobro vym;íceny.
||t,lllrl Ilt,r,ttínr nejbližšímtikolem našístrany je energickl boj
1rrrrli 1rí,tlžilkm velkoruského šovirrismu,
'lillrl <lčdiclvíspočíváza druhé ve faktické, t. j. hospodá ské
lr kttllrtrtlí nerovnosti národri Svazu republik. Právní rovnost
ttírlrlrtil, vy<tobytá Říjnovou revolucí, je velikou vymožeností,
rrr,ír,šívšak sama o sobě celou národnoslní olázlru. Řada re1,rrlrlilr a národťr, které vribec neprošly nebo témě neprošly
rrlltlrlllítn kapitalismu, které nemají v bec žádn nebo térně
žíltlrrÝ proletariát, které proto hospodá sky a kulturně ,zristaly
1trlzlrdu, nejsou s to plně využítpráv a rnožností, které jim
sk lír nárorlnostní ťovnoprá!"rrost, nejsou s to se povznést na
vyššístupe r v;fvoje a dohonit tak národy, kteró ie p edstihly,
llcz ričinnéa dlouhotrvající pomoci zvenčí.p ičiny této faktické nerovnosti tkví ne.ien v děiinách těchto národrl, n; brž
i v politrce carismu a ruské buržoasie, které se snažily učinit
z okrajov ch ťrzemív;ihradně oblasti dodávajícísuroviny, vyl<o isfované prrlmyslově vyspěl] mi centrálními kraji. P ekonat
ttrto nerovnost v lrrátké době, zlikvidovat toto dědictví za rok
rtebo za dvě léta je nemožné.Již X. sjezd našístrany zaznatnenal, že ,,odstranění faktické národnostní nerovnosti ie zdlouhavy proces, kter; vyžaduje riporného a houževnatého boje
proti všem p ežitkrlm národnostního ritisku a koloniálního
otroctt í". Je však nezbytně nutno ji p ekonat. A to je možno
jedině tehdy, bude-li rusk;í proletariát ričinně a trvale pomáhat
zaostalym národrim Svazu, aby hospodá sky a kulturně vzkvélalv. Jinak není možno očekávat, že se rozvine ádná a trvalá
spolrrpráce národri v rámci jednotného spolkového státu. Proto
clruhl m nejbližšímrikolem našístrany je boj za odstranění
faktické nerovnosti národ , boj za zv šeníkulturní a hospodá ské rovně zaostalych národ .
Toto tlědictvi záleži posléze v p ežitcíchnacionalismu u celé
adv národri, které zakusily těžkéjho národnostního ritisku,
,které se ještě nemohly zhostit pocitu star; ch nacionálnich
k ivd. Konkretně se tyto p ežitky projevují v tom, že se d íve
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zájmy vojenské sebeo,brany národrríclr republik, zatím co
otázky hospodá,slré vlfstavby nebyly ještě na prosramu, nabyla spolupráce forrny vojenského svazku. V póváiečném obclobí, kdv se clostalv do pop edí otázkv obnovy produktivních
sil, zničen clr válkou, hyl vojensk svazek doplněn svazkem
hospodá slr_Ýrn, jednoceuí národníc}r rópublik ve Svaz sovětskliclr tepulrlill je závěrečnou etapou v voje forem spolupráce,
etapotr. která terrtolrráte nabyla rázu vojenslro-hclspoclá ského
a politicliého sjed,no,cení národr1 v jeclnotrr;i národnostní sovět-

sk; stát.
Talr našel proletariát v sovětském ádu klíčk správnému
vy ešenínárodnostní otázky, objevil v něm cestu k utvo ení
stabilního národnostního státu na podliladě rovnoprávnosti
národri

r

dobrovolnosti.

7. Nalézti klíčk správnému vy ešenínárodnostní otázky
však ještě neznamená roz ešit ji plně a nadobto a toto ešení
provést plně v lronkretní praxi, Abv národnostní program,
vytyčenl Říjnoi,ou revolucí, byl správně proveden, le ňLrtno
ještě p ekonat p ekážk},, které nám zanechalo jako dědictvi
d -ívě,jšíobdobí národnostního ritiskrr a které ncnrohou tryt
p ekonán1, l krátké době jednírn rázem.
Toto dědictví spočíváp edevšímv p ežitcíchvelrnocenskéhcr
šovinismu, lrter1, je odrazen byvalélro privilegovaného posta-

lrlttlt,sltrtlt .jctlirrě
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zpiodiiv mezi mistnínri lr.,nttrrrisi.y určiiou
richyiku k piiece oní n árodních os ll l i ls i, t,, edc,óeno-v'áni
triaii"ň
;.i;;,1 ;;;letariátu, ťtclrvl|<u k rrlrcionalis;;. T"","
zJev se stává zvlášť
nehezpečrri,ltr v rtllrrblikacrr_ oll uan
c-h "
národv. lrde
často rrlrllÝvá lilrrny richylky "komili;několika
;ililíri'ra.lĚ'"}š';
k šovinisrrru, zahroóené".rl, p",,"ti k"-""irtt."
.i;t)r"h ;-#;_
nos í (Gruzínsko. Azerb ajdžÁn, g
uc,a.a, ct,i"n) : Ú."h;lffi. ;;
cionalisrn.u je škodlivá pioto,'z" iiiái}.o"",
vyproštění místníIro proletariátu z iaótogióterr" ,ii"í
nacionální
buržoasie
a tím znesnadňuje senrknuti proletá ri ..ir"Y"r,
nou internacionální organisaci.
"a.;,1,, fi;i2, Na druhé slraně ta skutečnost, že jak
v rist edních olgánecň strany, tuk i v organisací"n r.omu,iistick
cň;il;;;;ilních.republi& jsou velmi četnénaá.v
.t".v.h "ri;;;i;Ň:* ;;;
lg]"í\.u..,u.kélro pťrvodu, lrtc í n"rirn.;i-.o.uvy, obyčeje a . eč
pracujících
mas těchto republik, n prJio uZOv nerC'nuji a".t"lečnou pozornost je.iich-požaduur.,r'Á, -žprodila
v našíslraně
írchylku k nedoceňor,ání'národnino-]vá.aru
a
národního
jazyka v stranické činnnsli, pov šelleckz
lěchto
zvlašt|i.czirálrí
ností,. chylku k velko.u.t ernu SouiniŠrnu,
f'ato richvlka ie
šl<odli vá nejen pro to, že br zr]{
vv t"ar""i- r."-"ri.,iJ7"r, "r. ji
drri z ad domáiího gbyvatelsiva]
-áá
a že v-ytr,á í nebezocčí-bdtržerríit.u"
""iaaJ;i"r"i,;ffii.#t:
p.or"rar.*v"ffi;;
národnít.h republik, n bri p ;;;"iíT p"roto, že živía pěstuje
shora ttvedenou richyiku Énacián"]ir,ia znesnadňuje boj
proti ní.
3. Siezd odsuzuie obě tyto rlrchylky jako
pei1{ n1o věc komunismu, upozorňuje-členyškodlivéa nebezstrany na lo, že
zvlášť škodlivá a zvláš{
k velkorus.nebórpá8*l-"j"-'nchylka
kému .šovinismu, a vybí í .r.".ir,
o nejrychleji vymytila
ve v; stavbě našístrany tl.to p,eŽitkí
"rrv"mlnutosti.
Sjezd ukláda Ústi,eaninru vYt,oru''jat<o pralrtická
opat errí:
a) vytvo it marxistické
iyllrr,b
tvp"
p.á"-iŠiri
5rouZrty
stranické pracovníky národních .óouĚtit.
b) postaral se o trojnějši vyaaoe,ii?.uhni
*",*islické Iiteratury v mate štině;
c) povznést Urriversitu v chodních národri a její
odbočky
v Jrrajích;
,d) ,vytvo it p i rist edních.v borech komunisl,ick ch stran
národních
republik skupiny i.r"rt.ot t*,i'" rua *i;iiri;il "p;
covníkri;
vá

r

l t

r

t

.l

1rrrrl:tt,ltt se o hojnější vydávání masové stranické literar tltltlt, štině;
l | .,..,ilil vi,t,ltovnou činnost strany v reprrblikách;
g1 ll,:ílil č,irlnost mezi mládežív republikách,

lrrt 1,

,1,1a1,|11"

i,.0ír,

1l 1,1lrlrrr lí)2ll.
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NÁRODNOSTNÍ PRVKY
VE VÝSTAVRĚ STRANY A STÁTU
REFERÁT PRosLoVENÝ 2s. DUBNA

1923 NA xII. SJEZDU
KOMUNISTICI{É STRAI.{Y (BOLŠEVIKÚ) RUSI(A

soudruzi a soudružlry! od Říinové revcluce proiednáváme
národnostní otázku po t etí: po prvé se tak stalo na VIII.
sjezdrr, po druhé na X, sjezrlu-a Jio t etí na XII. sjezclu. Nesvědčíto o tom, že se něco zásadně změnilo v našem nazírání
na národnostní otázku? Nikoliv, naše zásadní stanovisko v národnostní otázce zristalo po Ří;nu stejné jako p ed Říjnem.
Ale od X. sjezdu se změnila mezinárodní situace v tom smyslu. že vzrostl q znam mohutn;ich záloh revoluce, jak;imi jsou
nyní země VÝchorlu. To za prvé. Za drrrlré, od X. siezclu se
naše slrana dočkala ve vnit.ní situaci ve spoiitosti s Novou hospodá skou politikou rovněž někter; ch zm,ěr{. Je nutno uvážit
všechny tyto nové činitele a vyvodit z nich drlsledky. V to,mto
smyslu je možno íci, že na XIl. sjezdu bude národnostní
otázka vytyčena novlim zpťtsobem.
Mezinárodní vyznam národnostní otázl<y, Je Vám, souclruzi,
r.námo, že my jako sovětská federace tvo íme nyní ízením
lristorickétro osudu p edvoi světové revolute. Je l,ám znármo,
že jsme první prolomili všeobecnou kapitalistickou frontu
a stnnuli ízenímosudu v čele všech, Je vám známo. že jsme
se za svého postupu dostali až k Varšavti, potom jsme však
ustoupili a zauiali posice, kteró isrne poktáctali za nejpevnější.
Od této clrvíle isme p ešli k Nové hospodá ské politice a ocl
této chvíle isme vzali v vahu zpo,malení tempa mezinárorlního revcrlučního hnutí, od této clrvíle rrebyla naše politika iiž
politikou točnou, nyhrž obrrrnnou. Pustit se dále vp ed. když
nás u Varšavy stihl nezdar (nebudeme tajit pravdu) , pustit se
dále vp erl jsme nemohli, neboť jsme se vvdávali v nebezpečí,
že se odtrhneme od zázemí, a naše zázemí je rolnické; a ko1.34

p ílišp edběhneme
vytlávali
-zálďny v nebezpečí,že
západní a v chodní, které isou rrám
,l,itl1, i'ízettítlt osudu. Proto jsme učinili ve vnit ní politice
,r|lt;tl lr Nrlvó hospoclá ské politice a v zahraničnípolitice obrat
k rlr,rlttltltlltí postupu, usoudivše, že je nrrtno nabrat dechu,
, r l,i"il si rátny, rírrly p edvoje, t. j. proletariátrr, nar,ázat styk
,, rrrltliclii,ltr iázemíln, pustit se do datšíčinnosti mezi reservarrri, lilr,t,ó zťrstaly pozadu za námi - mezi reservami západ,
trlttti lr l,cselvirmi v;íchodními, mohutnlimi reservami, lrteré
lrrrí,i rrt:.jtlťrležitější,zázemi světového kapitalismu. Právě o tyto
rlillllry ] mohutné q chodní zálohy, které zároveň tvo í zár.lrtí sl,čltlvéhoimpeiialismu - právě o tyto zálohy jde p i
1,r,,.jr,rlttlivání národnostní otázky.
l!rrrť, anebo: buď zburcujeme a zrevolucionisujeme hlrrboké
rírrctttíirrrperialismu - v chodní koloniální a polokoloniální
rt,tttt'l - - a tím urychlíme pád imperialismu, nebo zde nedorírltttt:tne cíle a tím rrpevnírne imperialismus a zeslabíme sílu
rllršt,lto postupu vp ed. fak zní otázka.
,ltlc o to, že ce|y V; chod pohlížína náš Svaz republik jako
rrrr zl<tlšební pole.-Buď v rárnci tohoto Svazu správně v praxi
rrrz,r,šítne náiodnostní otázlru. buď zde, v rámci tohoto Svazu
rtlvrl,írne skutečně bratrské vztahy mezi národy, skutečnou
s;ltllrrpráci - a pak cel; V;ichod irahlédne, že naše fede|,:l(:c nese prapor osvobození, že je p edvojem, v jehož šléimpe1lč,jíclrmusi ;ii, a to bude počátelr zlrroucení světového
,,i,ilirmu - ňebo se zde, r,e svazku ce]é federace, dopustíme
cllvllv. pocllomíme drivěru d íve uja men ch národrl_ lÍ p.olclirriátrRuska, zbavíme Svaz republilr oné p itažlivosti, kterou
rrrír v očíchV chodu - a pak vyhraje imperialismus a prqlll,,',l|., .i,;ltr(, scl

ril|r,ltl

t,t,t,rrlttce,

lrllrjeme my.
V tom ie mezinárodní q znam národnostní otázky.
Nírroclnostní otázka m:l pro nás v znam i s hlediska vnit ní
čítá
siltrace. a to nejen proto,
-kdežtože b; val velmocensk národ

ostatní národy lrolem 65 milionri
lirllcm 75 milionťr,
(r:rrž p ece není mal počet) , a nejen proto, že d íve utisko'národy
i,lrrté
ob vaji Óblasti nejpot ebnější pro Ťrospodá skli
místn s hlediska vojenské strategie;
r trzvoj a nÓlatrtěZitr;Sí
rrr:jelr proto, nybrž p,edevším z toho d vodu, že .isme za t_lto
rlrč léta zavetlli ták zvanou Novou hospodá skou politiku
lt že se v souvislosti s tim začal vzmáhat, sílit rusk naciotl:tlismus, vznilrla idea ,,směnověchovství", vyskytují se touhy
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dosáhnout klidrrou c siou toho, čeho se nepoda ilo dosáhnout
Denjkinovi, t. j. vytvo it tak zvané ,,jednotné a nedělitehd
Rusko".
A tak v souvislosti s Novou hospodá skou politikou ve vnit ním našem životě vzniká novl tinitel: velkoiuslrli šovinismus,
kJ:Ť iq zahnízděn v našich o.gane"h, proniká nejen do sovětsk ,ch, n b^rž_i do stranick ch"orgán vyskytuje il ve
všech
,
ltoutech našífederace a zp sohuje, že nerroita;ímÓ-Ii se
tomuto
novému činiteli rázně na- od,por, nevyhladíme-ti jej doči;ň:
a p.odmínky Nové hospodá ské politiily jeho .trt"p"napo.ulr
vydáváme se v nebezpečí, že se'octnemó p ed roztržťoumezi
b; valóho velmocenského náioda
,"r"ir.v áii*
|pl:lrliá',"r
utlskovanych národ , což se rclvná podlomení"diktatriv pro-

Ietariátu.

Nová hospodá ská politika však živínejen rusk šovinismus, živíi šovinismy
_místní, zejména v iepublikáeh, které
9byvá několik národti. Mám na mysli Gruzínsi<o, Azerbá;aZ"r,
Bucharu_- zčásti je rnožno obráiit z etel na rurkestan, iláe
máme několik národri, jejichž pokročiléživly začnou ;"ň;
brzo navzájem mezi sebóu zápoiit o prvenství. Svou silou
nevŠem ty, to m ís tn í š Ó vin is my neb
ez peti, r. te.e pi-en s ia ].Ť_?lj"lil
:
vuJe sovlnlsmus velkorusk , P esto však znamenají
nebbzpečí
hrozí nám, že p emění něĚteré republiky v pole národnoŠt"irroa
newáru, že tam zp etrhají svazky inteinacionalismu.
jsou drlvody mezináiodního a vnit ního rázu,
kterésvěclčí
.To
o tom, že národnostní otázka
.ie věc velmi driležitá, i, t"
v nynější chvíli.
""i*a""
V čem záležít idní podstata národnostní otázky? Co je národnostní otázka? T ídnípodstata nároJnostní ótariy
Taíizi
vzájemn;fch vziahrl * mluvím o našich po*Oo".t,
:^:.tT:y:ií
sovetsliych poměrech.- v stanovení správnycrr vie.iemn
ctr
vztahri mezi proletariátem b; valého vLlmoienského'
náráda
a rolnictvem d íve utiskovan btr národrl. Otarr.r- *Ň;ň;
letariátu a rolnictva byla zde proaenatouána víc
než ráo.tuiut ,
l_rojednáváňí téJo_ Ótá"ky po referátech Kil;É;;;
?,"^.,?L_pji_
a okolnikova a dokonce i po referátu Rvkova a Troc^allnrna
kého,
byl v clebatě hlavní z etel obrác*" nu poměr ruského
proletariátu k ruskému
Zde, na,reróanosinir" p"ir,
máme složitějšízprl9o_b1o|nic!v1.
ešení.ZcIe jde ó otázku
vztahri mezí proletariálem'"yÉrd";á;i
nl;""r"nó
::|,Ť:i:!, v,zájemn;í,ch
.
velmocenského
národa. klery p- edstavuje nejkulturnějši vrstvu
t36

1rr,rlt,lrrri/rttl cclé našífederace,

a mezi rolnictvem. hlavně rol-

rrírrodrl d íve poroben; ch. V tom je t ídnípodstata
rtiitrrrlttrrslttí otázky. Porta í-li se proletariátu. aby navázal s rolltir,|1,1.,,, .jirl. t:tr národťr vztahy, které bv mohlv pocllomit vŠeckY
;rír,rilky rrcrl věry k všemu rusliénru, oné ned věry, lrterá byla
1,rr rlr.sr,lilclí živena a vštěpována politikou carismu, poda i-li se
rrrrrllrl rttslrému proletariátu dosáhnout riplného vzájemného
1rrrt,rrztttttťlttí a dťtvěry, vybudovat skutečny svazek nejen mezi
t ttrli rtt proletariátem a rusk;im rolnictvem, n; brž i nrezi rusl,yrlr 1lrtlletnriátem a rolnictvem iinÝch národností, pak bude
rrlirrl rtlzi,ešen. K tomu je t eba, aby moc proletariátu byla
t,rllrliclvrr jin; ch národností stejně drahá jako rolnictvu ruslttr,|11,111

l,ť.ttttl.

K

tomu, aby se sovětská moc stala drahou

i

rolnictvu

iirrÝt,lt národností, je nutno, aby mu byla srozumitelná. aby
s rríttl lrovo ila jeho mate,štinou, aby školy a mocenské orgány

lidmi z ad domácího obyvatelstva, kte í znají
nrravy, obyčeje a zprisob života. Sovětská moc, která bvla
lrž r|o poslední doby mocí ruskou, stane se mocí neien ruskou,
rrÝllrž i mocí všeclr národri, drahou rolnicivu d íve utiskovalrych nároclností teprve tenkrát, až instituce a mocenské orgáll.yl.y obsazovány
,r,ť,,

rr.y v republikách těchto zemí začnou používatp i svém styku
lr 1l i své činnosti mate štinv. V tom je jeden ze základri nárrldnostní otázky v bec a v sověiskl ch ,poměrech zvláště.
V čem záleži charakteristick rys ešení národnostní otázky
v této chvíli, roku 1923? Jaké formy nabyly otázkv, které vyž:rdujíroz ešenína národnostním poli, roku 1923? Nabyly
lilrmy budování spolupráce mezi národy našífederace na poli
lrrlspodá ském, vojenském a politickém. Mám na mysli vztahy
rrrezi národy. Národnostní otázka, jejímžzálrladenr je vytvo ení
sllrávn ch vztahri mezi proletariátem b valélro velmocenského
lrírroda a mezi rolnictvem jin ch národností, nab vá v této
t:lrvíli zvláštní formy spolupráce a bratrského soužitínárodrl
rl ,íve od sebe odloučen ch, které se nyní sjednocují v rámci
jcdnotného státu. V tom je podstata národnostní otázky, a to
vtl formě, které nabyla roku 1923. Konkretní formou tohoto
slátního sjednocení je Svaz republik, o kterém jsme iiž mluvili
liclncem minulého roku na sjezdu sovět a kter;f jsme tehdy
rrtvo ili.
Základern tohoto Svazu je dobrovolnost a právní rovnost
členrl Svazu. Dobrovolnost a rovnost proto, poněvadž ustanovení,
z kterého vycltází náš národnostní program, je ustanovení
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o právu národností na samostatnou státní existenci, to. co se

d íve
naz; valo právem sebeurčení.Vycházeiíce z toho, musíme iasně

prohlásit, že žádn, svazek národrl, žádnésjednocení národrl
v jednotny stát nemrlže b;it trvalé, není-li založeno na zásadě
riplné rlobrovolnosti, jestliže se dotyčn národ, jestliže se amy
národy nechtějí sjednotit. Druh m základem je právní rovnost
národ , které pat í ke Svazu. A to je pochopitelné. Nornluvím
o faktické rovnosti, o tom promluvím pozděii, neJroť z ízení
faktické rovnosti mezi národy, které pokročily vp ed, a národy
zaostal mi je věc velmi složitá, velmi obtížná, která vyžaduje
ady iet. Mluvím zde o rovnosli právní. Rovnost se zde projevuje v torn, že všecky republiky. v našem p ípadě čt5r i republiky:
Zakavkazsko, Bělorusko, Ukrajina a Ruská socialistická federativní sovětská republika, které pat í ke Svazu, stejnou měrou
užír,ajívyhod Svazu a zároveň se steinou měrou z íkaiíněkter ch svlich pr,áv nezávislosti ve prospěch Svazu. Jestliže Rr-rská
socialistická federativní sovětská republika, Ukrajina, Bělorusko a Zakavkazská republika nebudou mít lidoq komisariát
zahraničníchvěcí, je jasné, že zrušením těchto lidov ch komisariát a utvo ením společného lromisariátu zalrr-aničíp i Svazu republik bude poněltucl omezena nezávislost. které tvto republiky požívalya literá je nyní rovnoměrně omezena pro všecky
republiky, pat ícíke Svazu. Je jasné, že když tyto republiky měly
d íve sr,é lidové komisariáty zahraničního obchodu a nvní jsou
tyto kcrmisariáty rušeny jak v Ruslié socialistické federativní sovětské republice, tak i v ostatních republikách proto. aby byl
utvo en společn lidov kelmisariát zahraničníhoohchodu p i
Svazu republik, pak to znamená i zde jisté omezení nezávislo.sti,
která d íve byla plná a nyní je omezována ve prospěch společnéhosvazu atd. atd. Někte i licé liladou čislě schohstickou
otázku; a jak to je, zristanou reprrbliky po sjednocení nezávislé?
To je scholastická otázka. Jeiich nezávislost je omezována,
neboť jakékoliv sjednocení znamená jistO omezení d ívějších
práv těch, kdož se sjednolili, Ale zde nesporně podržíkaždá
republika prvkv nezávislosti, neboť každá republika má právo
na jednostranné vystoupení ze Svazu. V tom jso,u plvkv nezávislosti, v tom záleží nejvyššímíra nezávislosti v potenci,
která zrlstane každérepublice pat ícíke Svazu a kterou m že
kdykoliv uplatnit.
Tedy konkretní forma národnostní otázky v našich poměrech v této chvíli vyristila v otázku dosažení spolupráce ná138

r,

r, l

í't. s1tr

rlttprítce hospodá ské, zahraničně-politické a vojenské,

|\trrrlrrri. sjtxlnotit v ttchto směrech tyto republikv v jedn_otn
:r irr. klcry se nazlf vá Svaz sovětsk ch socialistick ch republik,
y l,rrrr zírlcžílronliretní formv národnostní otázky v této chvíli,

Ar{;rli snadno se o něčem mluví, ale ne tak rvchle provárlí,
.trte rl lo, že v našísituaci se vyskl,tuie celá ada činitelrl,
k|rr,í, trcicn sjednocení národrl v jeden stát napomáhají, ale
hlr.r,íl lrllo sjednocení také brzdí.
N:rlxlrnáhající činitetéjsou vám známi: p edevším je to hosjehož bylo dosaženo ještě p ed_.so;rrrrlťrískésblíženínárodri,
i,člrl ,,,, mocí a které bylo sovětskou mocí upevněno, jistá
rlč,llllr práce mezi národy, které bylo dosaženo p ed námi
rr kltlríi byla rrpevněna námi, sovětskou mocí - to je základní
i,irrilrll, kierÝ napomáhá sjednocení republik v Svaz. Druh
čiIrilcl, kter napomáhá sjednocení, je povaha sovětslré moci,
'lil .itl pochópitefilé. Sovětslrá moc ie vláda dělníkťr,diktatura
je uzpťrsobena k tomrr, aby
1,,,.,l'ct,i.iátu, která svou povahou
rrl Jtracující živly republik a národrl pat ícíchdo Svazu nanzírlem Špátelily, To je pochopitelné. A t etí činitel, naporrrliÍraiící-sjednoóení,je imperialisticlré ohklíčenítvo ícíprosl ,eclí, v kterém Svrrz republilr musí prisobit.
.lsou však také činitelé,jež kladou p,ekážky tomuto sjedtttlcení a lrrzrlí je, Základní činitel, kterly' brzdí sjednocení rejak jsem. již pravil,
1ltrblik v jednotn svaz, je činitel, kter ,
vyrostl o ná, u p-odmínkáctr Nové lrospodá ské politiky:_ to je
vólkoruskÝ šovinism,us. Není, soudruzi, naprosto náhoda. že
..srněnověóhovci'o získali mezi sovětslrÝmi ri ednílrv spoustu
p ívrženeri.To naprosto není náhoda. Není náhoda ani to, že
ii parri,,směnověchovci" pochvalují komunisty-bolševiky,_ja!o
lly'chtěii íci: mluvte o bolševismu cokoliv chcete, tlachejte
o sv ch ittternacionatistick; ch tendencích. j$ jg _r,ám libo,
,rrv ušuk víme, že to, co se nepoda ilo prol,ést Denikinovi, pro-ísili velikou myšvetlete vy, víme, že vy, bolševici, jste vzk
lenku veíilrého Ruska ňebo že ji na každ; zprisob vzk ísíte,To
všecko není náhotla. Není náhoda ani to, že tato myšlenka
,ch or$ánri, Byl
vnikla dokonce i do někter;ich našich stranick
jsem svědkem toho, jak na rinorovém plenu, kde po_prvé byla
irrojednávána otázkď druhé komory, byio možno v Ust edním
iYrb.u zaslechnout vliroky nesrovnávající se s komunismem,
q roky, kteró nemají s internacionalismem nic společnénq, Tq
uieckó je znamení doby, p íznak doby. Hlavní nebezpečí,jež
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z toho vyvěrá, je to, že v souvislosti s Novou hosporlá skou Po]itikou se u nás vzmáhá ne den ze dne, ale každorr hodinu
velkoruskÝ šovinismus, nejzaviteiší nacionalisnus. kterÝ se
snažívvhladit všecko rrerrrské, sotrst edit všecky nitky správy
kolem toho, co je ruské, a p iškrtit to, co je neruské. Hlavní
nebezpečí t]rví v tom, že za takové politiky se vydáváme v nebezpečí,že pozbudeme drivěry d íve utiskovan; ch národ
k rusk m proletá rlm, kterou si ruštíproletá i ziskali v íinov ch dnech, kdv svrhli statká e a ruské kapitalisty, kclv ruští
proletá i rozbili národnostní jho, odvolali armádv z Persie
a z Mongolska. vvhlásili nezávislost Finska a Arménie a vrlbec
postavili nárotlnostní otázku na zcela nové základy. Drlvěry,
kterou jsme tehdy získali, mrižeme pozb; t plně a nadobro,
nepovstaneme-li všichni k obraně proti tomuto novému, opakuji, velkoruskérrru šovinismu, kter; se razlévá neslyšně a
nepozorovaně, jako" po lrapkách prolíná do hlav a srdcí,
krok za krolrenr mění ducha a veškeru mentalitu našich pracovníkrl, ta,kže se vydáváme v nebezpečí,že tyto pracovníky
už vribec nepoznáme, Toto nebezpečí,souciruzi, musíme strlj
co strlj odvrátit, jinak nám hrozí nebezpečí, že ztratíme drivěru
dělník a rolníkrl d íve utiskovan;ích národti, jinak se nám
otevírá perspektiva, že bude zp otrháno spojení mezi těmito
národy a rusk m proletariátem, a tím nám hrozí nebezpečí,
že vznikne jistá trhlina v systému našídiktatury. Nezapomeňte, soudruzi, že jestliže jsme táhli s rozvinutl mi prapory
proti Kerenskému a svrhli Prozatímnívládu, tedy se to stalo
mimo jiné také proto, že tam v tylu j ne měii drivěru utiskovarrych národ , které očekávaly od rusk;ich proletá ri své osvobozeni. Nezapomeňte na takové zálolry, jako jsou utiskované
národy, které mlčí,ale sv m mlčenímvykonávají nátlak a
mnohé rozhodují. Často to není patrné, ale tyto ňárody žijí,

existují, a nesmí se na ně zapo,mínat. Ano, soudruzi, je nebezpečnéna ně zapomínat. Nezapomeňte, že kdybychom v zázemí
Kolčaka, Denikina, Wrangela"a Judeniče nebyli měli tak zvané
,,jinorodce", kdybychom nebyli měli d íve utiskované národy,
které rozkládalv zázemí těchto generálťr sq mi tich; mi sympatiemi k ruskému proletariátu
- soudruzi, to je zvláštní či-

nitel v našem v voji: tiché sympatie, nikdo je nepost ehuje
a nepozoruje, ale rozhodují o všem - kdvby nebylo těchio

sympatií, nebyli bychom srazili ani jednoho z těchto generálrl,
Zatím co js,me táhli proti nim, u nich v zázemí to začalo pras140

l,,tl l'trrr''/ l)t,rlltl. žrl sc tito generáiové opira|i o kozácké kolonillilrrt:ht: žirIv, žc utiskovanym národrim sk tali perspektivu
|l.|lr lr rl;rliílrrl r'rlisliu a utiskované národy byly nuceny p ipojit
ql, li tttittt lirltlžto my jsme rozvinovali prapor jejich osvobolt,ttl.'l'rrltIr,rrlzlrtldlo o osudu těchto generál , to je souhrn
t=ltrll1,1il, lrlr:r(> llylv zastíněnv rispěchy našich armád, které

irtlr ltrtttt,t: lrtlllcťt rozhodly všecko. Na ,to se nesmí zapornínat,
učinit p íkr o,lrrat a p,ustitse do boje proti
llll\,\,lll štlvirristiclr m náladám a postavit na pranl , r edníky
ttitiir,lt irlslitut:í a členy strany, kte í zapomínají na to, co jsme
lylrtrjrrvltli v Řílnu, a to na drivěru d íve utiskovanych národti,
jll ri rrrrrsínre vážit,
'l'rr
.jtl 1lrvrrí a nejnebezpečnějšíčinitel, l<teq brzdí sjedno.r,rrl ltírl,tldri a repu,blik v jednotn svaz. Je nutno pochopit,
lr. t,rrzltvcle-li takov činitel jako velkoruslr;i šovinismus buirrÝrrri květy a začne ,ádit, pak vyprchá jakákoliv dtlvěra d íve
rllirltllvlttr ch národri, pak nedosáhneme žádnéspolupráce
v .icrllr<ltnétn vazu a nebudeme mít žádn Svaz republik"
l)r,rrlrym činitelenr, soudruzi, kter; rovněž bráni semknuti
rllívc utislrovan ch národri kolem ruského proletariátu, je
l'rrltlická nerovnost, kterou jsme zdědili z dobv carismu.
l)r,ávní rovnost jsme vyhlásili a provádíme ji, ale od právní
rllvtttlsti, která má samoz ejmě v děiinách q voje sovětskych
r r,;ltrlllik obrovskl v znam, je p ece jen daleko k rovnosti faktickí,, Všecky zaostalé národy a všecky kmeny mají formálně stejná
1lrírva jako všecky ostatní polrročilejšínárody ve svazku našífederrrt:c. Neštěstí je však v tom, že některé národy nemají své prolelír,c, neprošly obdobím prťrrnyslového v voje, v voj prrlmyslu
rr nich dokonce ani nezačal, jsou kulturně strašně zaostalé a
ltltlrrosto nejsou s to vyrržítpráv, která jim dala revoluce, Tato
t

Il1rrlrr.istttt, llrlvirttri

í
z ttašich soudruh myslí, že vyzvednou-li do pop edí otázku
šlrol a eči, mohou tím rozetnout uzel. To není, soudruzi,
slrrávné, školy nejsou v tomto p ípadě všecko, školy se vyví.icjí,eč se také vyvíjí,ale faktická nerovnost je základem
l,cškerénespokojenosti a všech t enic. V téhle věci školy a jazvk nestačí,zcle je t eba, abychom skutečně, soustavně, up ímně
lr vpravdě proletá sky pomáhali pracujícímmasám národrrrlstí zaostalych kulturně a hospodá sky. Je t eba, aby prolctariát Ruska krorrrě péčeo školství a eč vynaložil všecky
síly a postaral se, ,aby v okrajov ch zemích, v republikách,
rlli'tzka, soudruzi, je driležitějši než otázka škol. Zde si někte
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které se kuiturné_opozdily -- a opozdily se ne svou vinou, n brž proto, žebyly d íve pokládáriy za zdrojsurovin-by|a z izeÁa

prriml,slová st ediska. Některé pokusy v tornto snlě u byty již
učiněny. Gruzínsko p evzalo z l\{oslivy jednu továrnu," Éteiá
již snad v brzké do,bě začne pracovat. iiu'Óharu prevzalá ieanu
továrnu, ač mohla p evzít óty i. Turkestan p eiimá jednu vellrou.továrnu; a tak jsou zde všecky p edpoklady, aby tvto repu_b|!ky, lrteré se hospodá -sky opózaily a ,re*álí piolótariát,
z ídily s ponrocí ruského proletariátu ve své zemi pirirnyslová
s_t ediska, t ebas jen malá st ediska, takže by se v těchtó st e-

tliscíclr mohly vytvo,iYit skupiny místních p.Óletá ri, kte í mohou b t spojovacím článkem mezi rusk mi proletá i a rolníky
a mezi pracujícínri mrrsami těchto republik, Tuto věc musím-e
vzít ještě ádně do rukou a nevystačí,me tu pouh; mi školami
a jazykem.
Je_ však ještě t etí činitel, kter brzdí sjednocení republik
je nacionalismui v jednotiivych republikách.
]_jeden svaz, a to
Nová hospodá ská politilra prisobí nej-en na ruiké obyvatelstvo,
t$,btž i na neruské. Nová hospodá,ská politika umóžňu]e v voj soukromého obchoclu a prťtmyslu neien v cenhu liuska,
1 lr.z i v jednotliv; ch republiliách. A prá'i,ě tato Nová hospodá ská politika a s ní spjat soukrom_Ý kapitál živía pěsiují
nrciclnalismus pJruzínsk1 , azerbajdžansk , uŽbeck;f a pod. Pravda, kdyby nebylo velltoruského šbvinismu, ktei je ritočn ,
protože je siln5,1, protože i rl íve byl siln;í a poáržól návyliy
tttiskovat a deptat
nebyló velkórusliého šovinismu,
- kdyby
pak bv snad i místní
šovinismus jako reakce na šovinismuls
velkoruskÝ existoval, abvch talr ekl, v nrinimálnínr, miniaturnínr ftlrmátu, poněvadž protirusky nacionalismus je korrec
koncri forma ob,rany, jakási zrridná forma obrany proti ruslrélrtu..nacionalismu, proti ruskému šovinismu. KdyĎy tento nacionalismus byl jen obrann , nebylo by ještě t ebá kvrlli němu
bít na poplach. Bylo by možno sousti,erlii lršlieru sílu našich alrcí
a vešlrerrt sílu našeho boje proti šovinismu vellroruskému, v naclěji, že jaknrile bude pot en tento siln; nepi,ítel, bude zároveň
pot en i nacionalismus protirusk;í,nebot tento rracionalismus,o,pakuii, je konec koncťt reakcí na nacionalismus velkoruslrÝ, odpovč,dína rret, určitou obranou. Ano, byto by tomu tak, kdvby v !rrajich protirusk5i nacionalisrnus nebyl víc než reakcí na ruskl,naciorralisnrus. Neštěstíje však v torn, že se v nčkter_ ch republikách
tento obr;rnnl nacionalisrnus p eměriuje v nacionalismus ťrtočny.
I42

\",ittttti,lttt, ,si (irtrzírrska. Tam je p es 30% negruzínského
,,lrl t illr,trlr:r. I\,ltlzi rrirni isou Arméni, Abcházci, Adžárci, OseliIlt i il '|';rl:r,i. Ne.ipočetnějšíjsou Gruzínci. U části gruzínu|*\,r,|t trrrtttlrrlisttl r,znikla a šíí se,myšlenka, že není t eba se

jsou pr méně kulturní,
1rf llii rrlrlížr,lrut tyto dro,brré národy:
tlrritrf, t,vs|li,tíl, lr proto je možno jiclr i nedbat. To je šovirtismus,

irrt.ilti,iltttts škotltiv; a nebezpečn , neboť mttže z malé Grulltr,,lrť,r,r,llulrlilty rrčinit pole n sváru, jak se už také stalo.
je národ azerbajdžansk , ale jsou
"\rllll:r.irlžlln. Hlavní národ
lirtrr l;tltó Almérri, U jedné části Azerbajdžanctl se také vy,,h1,1rr.ir. tlrltl tenclence, někdy naprosto nepolrrrytá: já ku, my,
Arlr lrlr.itlžlrttci, j,sme privodní obyvatelstvo, kdežto oni, Arméni,
ir,rrt ;lí,ivunrlrovalci. Není s,nad proto možrréje trochu zatlačit
rlrr 1lrrzlttlí, nedbat jejich zájrn ? Talré to je šovinism,us. To

Il,,(llilllllljc rovnost národ , na jejímžzákladě je vybudována
,,r

rvi lsl<ír moc.

llttt:ltitrir. Tam v Bucha e jsou t i národy: Uzbeci - hlavní
ttltrrltl. 'l'urkmeni - národ s hlediska bucharského šovirnisrnu
rr l(irgizor,é. Je jich tam nrálo a jsou,,národ
,,ttrť,ttč: tlůležity"
rrrť,rrč,tlriležit".

a Uzbeci. Uzbeci jsou hlavní
Turkmeni,,méilě dťrležity".
'|'tl všecko vede ke ko,nfliktrim, k oslabení sovětské moci.
'|'lrlió tato lelrdence k míst,ním,u šovirrismrr musí b; t dočista
r1,1rlitzena. Ovšem v porovnání s vellroruskym šovinisrnem,
.irllrtlž podíl ve všeobecné soustavě národnostní otázkv tvo í
tlrlllI,ó i i čtvrtiny, není místníšovinismus tak závažny, avšak
1rltl rrrístní činnost, pro místnílidi a pro klidn vyvoj sam; clt
rr:irrtdrrích republilr má tento šovinismus velk vl znam.
'l'errto šovinisnrus prodělává rtělrdy velmi zajímav v voj.
I\lírrrr na mysli Zakavkazslio. Víte, že se Zakavkazsko skládá
zrl ti,í repu6lik, které j,sou oblivány 10 ná,rody. Zakavkazsko
lrylrl otl praclávna polem íežía nesvárri a později, za vlády
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tt;it,rltl, lrdežto

rritlnševikti a nacionalistri, válečny,m bojištěm, Znáte gruzinsko:tlInénslrou vállru. Reže počátkem rolru 1904 a koncem roku

l$0Ď jsou vánr známy. Nlolru ur,ést celou adu oliresri, na

p.

Zlrngezur, kcle většina Arménri pobila vešlreréo,statní tatarské
tlllyvatelstvo. To je okres, lide většinrr ,maji Arméni, 1 tam

1lrlilili všecky T*tary. lVlt_rhu ptlukázat na jinou provincii, |iaclticelari. 'i'am měli p evrthu Tata i a p<lbili všecky Armény.
't'rr llylo právě pi,ed osvobozením Arruérrie a Gruzínska z ja rna
14l3

které se kuiturné_opozdily -- a opozdily se ne svou vinou, n brž proto, že byly d íve pokládány Ža zdroj surovin byla z izeÁa

prriml,slová st ediska. Některé pokusy v tornto směru
byly již
učiněny. Gruzínsko p evzalo z l\{oslivy jednu továrnu," Éteiá
již snad v brzké do,bě začne pracovat. iiu'Óha.u prevzalá ieanu
továrnu, ač mohla p evzít óty i. Turkestan p eiimá jednu vellrou.továrnu; a tak jsou zde všecky p edpoklady, aby tvto repu_b|!ky, které se hospodá sky opózaily a ,re*álí piolótariát,
z ídily s ponrocí ruského proletariátu ve své zemi pirimyslová
s_t ediska, t ebas jen malá st ediska, takže by se v těchtó st etliscíclr mohly vytvo,iYit skupiny místrrích p.Óletá ri, kte í mohou b t spojovacím článkem mezi rusk mi proletá i a rolníky
a mezi pracujícínri masami těchto republik. Tuto věc musím-e
vzít ještě ádrrě do rukou a nevystačí,me tu pouhl mi školami
a jazykem.
Je_ však ještě t etí činitel, kter brzdí sjednocení republik
je naciorralismus v jednotiivlrch republikách.
]_jeden svaz, a to
Nová hospodá ská politilia prisobí nej-en na ruŠkéobyvatelsivo,
t$,brž i na neruské. Nová hospodá,ská politika umóžňu]e vyvoj soukromého obchoclu a prťtmyslu nejen v cenhu liuska,
yÝ.bt!, i v jednotliv; ch republiltách. A prá'i,ě tato Nová hospodá,ská politika a s ní spjat soukrom_Ý kapitál živía pěsiují
nrcionalismus Elruzínslrli, azerbajdžansk , uŽbeck; a pod. Pravrla, kdyby nebylo vellrorttského šbvinismu, ktei je ritočn ,
protože je siln;:, protože i cl íve byl siln;í a poárZÓl návyliy
tttiskovat a deptat
nebyló velkórusliého šovinismu,
- kdyby
pak bv snad i místní
šovinismus jako reakce na šovinismu,s
velkoruskÝ existoval, abvch tak ekl, v nrinimálnínr, miniatur-

nínr ítlrmátu, poněvadž protirusky nacionalismus je korrec
koncri forma ob,rany, jakási zrridná forma obrany p,roti ruslrélrtu..nacionalismu, proti ruskému šovinismu. KdyĎy terrto nacionalismus byl jen obrann , nebylo by ještě t ebá kv li němu

bít na poplactr. Bylo by možno sousti',edii l ešlieru sílu našich alrcí
a vešlrerrt sílu našeho boje proti šovinismu velkoruskému, v naclěji, že jakmile bLrde pot en tento silnl nepi,ítel, bude zároveň
pot en i nacionalismus protirusklí,nebot tento rracionalismus,o,pakuii, je konec koncťt reakcí na nacionalismus velkoruslrÝ, odpovč,dína net, určitou obranou. Ano, bylo by tomu tak, kdvby v krajich prtltirusk5i nacionalisrnus nebyl víc než reakcí na ruskl,naciorulisnrus. Neštěsl_íje však v torn, že se v nčkter_ ch republikách
tento obrirnnynacionalisrnus
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p erněriuje v nacionalismus ťrtočny.

\",ittttti,lttt. ,si (iltrzínska. Tam je p es 30% negruzinského
,,l,t r irllt,,lr;r. l\lczi rrirni isou Arméni, Abcházci, Adžárci, Ose-

littr t il '|';rl:r,i. Nejpočetnějšíjsou Gruzínci. U části gruzínnltt,,,|t ltrrttllrrlist vznikla a šíí se,myšlenka, že není t eba se
jsou pr;i méně kulturní,
1rf ilil rrlrlížr,lnlr tyto dro,Irné národy:
tltritrf, t,ys|li,tíl, lr proto je možno jicir i nedbat. To je šovinismus,

illvllli\llllll.i ško<lliv; a nebezpečn , neboť mttže z malé Grurltr,,lrť,r,r,llulrlilty učinit pole n sváru, jak se už také stalo.
národ je národ azerbajdžansk , ale jsou
"\rcrlllr.irlžlln. Hlrvní
lirtrr l;rlií, Almérri. U jedné části Azerbajdžanctl se také vy,,h1,1rr.ic tlrttl tenclence, někdy naprosto nepolrrrytá: já ku, my,

.{rcr lrlr.jtlžlrttci, j,sme privodní obyvatelstvo, kdežto oni, Arméni,

;l,ivunrlrovalci. Není s,nad proto možnéje trochu zatlačjt
llrr 1lrrzlttlí, nedbat jejich zájm ? Talré to je šovinism,us. To
je vybudována
;rlrrllrttttttjc rovno t národri, na jejímžzákladě
i,itrrt

,,r

r

vť,ls liít moc.

t i národy: IJzbeci - hlavní
bucharského šovi,nisnu
národ
hlediska
s
-rr Kirgizor,é. Je jich tam
nrálo a jsou,,národ
-

llttt:lrara. Tam v Bucha e jsou

trrtt,rltl. 'l'urkmeni
,,tltí,ttr] tlůležit;í"

rrri,rrč rlriležit ".

a Uzbeci. Uzbeci jsou hlavní
Turkmeni,,mórtě dťrležity".
'|'rl všecko vede ke ko,nfliktrim, k oslabení sovětské moci.
'|'rrlió tato lelrdence k místním,u šovirrismrr musí b;ft dočista
r 1,1tlitzena, Ovšem v porovnání s vellroruskym šovinisrnem,
.irllrtlž podíl ve r,šeobecné soustavě národnostní otázlrv tvo í
llrrllró i i čtvrtiny, není místníšovinismus tak závažny, avšak
1rlrl lrrístníčirrntlst. pro místnílidi a pro klictn vyvoj sam ch
rr:irrtdtrích republilr má tento šovinismus velk vliznam.
'l'errto šovinisnrus prodělává nělrdy velmi zajímav v voj.
l\lírrn na mysli Zakavkazsko. Yíle, že se Zakavkazsko skládá
z,rl tí,írepu6lik, které jsou obl vány 10 ná,rody. Zakavkazsko
lrylrl otl praclávna polem íežía nesvárri a později, za vlády
rrienšer"ikri a nacicrnalistrl, válečny,m bojištěm, znáte gruzinsko;tlInénslrou vállru. Reže počátkem rolru 1904 a koncem roku
l905 jsou vánr známy. Nlolru ur,ést celou adu oliresrl, na pŤ.
Z:rngezur, kde větširra Arménťrpobila vešlreréo,statní tatarské
rllryvatelstvtl. 'ro je okres, lide většinrr ,maji Arméni, 1 tam
1ltlÍlil všecky Ti-rtiry. lVltrhu ptlukázat na jirrou provincii, |iar:Iticelari. 'i'am mčli p evrrhu Tata i a p<lbili l,šecky Armény.
'l'o llylo právě pi,ed osvobozením Arruérrie a Gruzínska z ja rna
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imperialismu. (l'llas u sále: ,,Vy ešili národnostní otázku podle
svého".) Ovšem, to je také určitá forma vy ešenínárodnostní otázky. Ále to není sovětská forma jejího vy ešení. Ovšem na
tomto vzájemném nep átelství mezi národy nemají Rusové

podílu, neboť se bijí Tata i a Arméni, bez Rusri. Proto je
Zakavkazsku t eba zvláštního orgánu, kter by mohl upravovat vzájemné vztahy mezi národy. Je možno směle íci, že
vzájemné vztahy mezi proletariátem b valého velmocenského
Ruska a mezi pracujícímivšech ostatních národností tvo í ze
t í čtvrtin celorr národnostní otázku. z ieďné čtvrtinv je však
nutno p ipočí.sttuto otázlru na vrub vzájemnych vztahrl mezi
d íve utiskovan;imi národy sam;ími.
A kdyby sovětská moc v této atmosfé e vzájemné nedrlvěry
v Zakavkazsktlnedovedla utvo it orgán národnosttrí,ho míru,
kter by byl s to urovrrat t enice a konflikty, vrátili bychom se
k epoše carismu, nebo k epoše dašnaktia5, mussavatist a6 a

menševikrl, kdy si lidé navzájem zapalovali stavení a vzájem,ně
se pobíjeli. Proto se tJst ední v;íbor t ikráte usnesl, že je nutno
zachovat Zakavkazskou federaci jako orgán míru mezi národy.
Tam byla a zb vá jedna slrupina G,ruzínc komunistri, která
sice nerná námitky proti lornu, aby se Gruzínsko sjednotilo
se Svazem republik, má však námitkv proti tomu, aby toto
sjednocení bylo provedeno v podobě Zakavkazské federace.
Oni se, hleďte, chtějí blížep irnlrnout ke Svazu, ale není pr;
t eba mezi nimi, Gruzínci, a mezi Svazem republik této mezistěny v podobě Zakavkazské ferierace, není pr t etla žádné
federace. To zní zdánlivě velmi revolučně. Ale pod tí,m se
skr.ívá jin záměr. za prvé svědčítyto hlasy o tom, že na poli

Il ||l,

.](l||(||,tv,i, ž.e Grrrzínsko

svazkem Zakavltazské federace

,1rriviltlgovaného postavení, kterého by
t
;r,,ll,j,r ít
_mohlo _nab
illrl,i,l,,rrr ktl sr,ó zerněpisné poloze, Suďte samil Gruzínsko má
tr 11 | ;ll ísllrv l}n[tln, odkurl p ichází zbažíze západu; Gruzín.h,, titii žr,ltlzrričníuzel Tiflis, bez kterého se lremohou obejít
Arrrrť,tri, liltlrómtl se nemťrže vyhnout Azerbajdžan, jenž do,,llivir zlrrržíz lJatumu. Kdybv Gruzínsko tvo ilo zvláštní re1lrrlrliltrr, Iitlyby nepati',ilo k Zakavkazské federaci, mohlo by
jak Arménii, která se nemriže obejít
1rrrrlrll .iislr': rnllé rrltimatum
i,,,r 'I'il'lisrr, n také Azerbajdžanu, kter se nemriže obejít bez
llrrlttttttl. ]'o by sk talo jisté vyhody, Není náhoda, soudruzi,
lr rlltt,tt nclrorázn; dekret o lrordonu vzniká právě v Gruzín,,|irr'|7. Nyní v této věci svalu.jí vinu na Serebrjakova. P ip ece vznikl v Grrr1rttsl'tttt:, ic je tomu talr. Ale tento dekret
rítIrl<tt, lr nikoii v Azerbajdžlnu a y Arménii. To není náhoda,
lr. lrr lryl dekret, podle kterého chtěii upravit pom_ěr mezi
rrrilrlrlrltistními skupinami obyvatelstva tak, aby dostali leccos
rr. 1lrrlsllěch Gruzínslra a urnožnili Gruzínsltu využítyíhodn_e
r,,lrič,llisirépolohy, kterou rozhodrrě má a kterou porlle snah
ťrl,1ryiklr ňechcó ztratit. Dáte je zde ještě jiná p íčina.Tifiis
je sotva 25% Grl,
.j,, tillrvní město Gruzínslra, ale v Tiflisu
rílrr:t'i, avšak alespoň 35% Armén a pak následují všechny
rrslltltlí národy. Tak vypadá hlavní město Gruzínska. Kdyby
(ilrrzírrsko tvo ilo zvlášiní republiku, bylo by možno provést

národnostní otázky v Gruzínsku má poměr k Rusrlm podadn; v znam, neboť tito soudruzi richylká i (jak jsou naz vá,ni) nemají nic proti tomu, aby se Gruzínsko p ímo sjednotilo se Svazem, t. j. nebojí se velkoruského šovinismu, domnívajíce se, že tento šovinismus je tak neb onak podlomen
nebo nemá rozhodující vyznarn. Bojí se z ejmě mnohem více
Zakavkazské federace. Proč? Proč by měly t i národy, žijící
v Zakavkazsku, které se takovou dobu mezi sebou tvaly,
vzájemně se pobíjely, navzájem bojovaly
- proč by měly tyto
národy nyní, kdy je konečně sovětská moc spojila bratrsklí,m
svazkem v porlobě federace, kdy tato federace p inesla skutečnéplody vzájemného bratrství, p,roč by nvní mělv trhat
tyto svazky federativního spojení? Oč tu jde, soudruzi? Jde

jislťl p esuny obyvatelstva, na p íklad vystěhovat 41-9"v
z'l'illisu. Byi tu p ece takov;í dekret, o lrterém soudruh l!íacharlrrlze protrlásil, že byi namí en proti Arménrim. Bylo by
ltlllžno provádět jisté p esuny tak, že by rok od roku ,lylo
v '|'iflisu ménéArménrl než Gruzíncri, tak že by byl Tiflis
,crněněn v skutečnégruzínské hlavní město, Vím, že dekret
1l
rl vystěhování byl orlvolán. Ale zb vá jim spousta rnožností,
s;l<lusta pružnl cň forem - na p íktad ,,odlehčení"- pomocí
litcr ch by -Ót ti, podržujícezdání internacionalismu, za,ídit
r,č:c 1ak, áby Arrnénrl v Tiflisu ub valo. Právě tyto vyhody
zerněpisné pololry, kter ch chylká i nechtějí pozb,t, a_ne,
p íznivá situace Gruzínc v samém Tiflisu, lrde je méně Gruiínc než Armén , pobádá naše richyl,ká e k tomu, aby brojili
1lroti federaci. Menševici Arrnény a Tatary z Tiflisu prostě
vystěhovávali. Nyní za vlády sovět není mtlžno je vystělrovat,
tt proto pokládaji za nutné vy adit je z federace; a tím by byla
<lána prhvní možnost provádět jisté operace takového druhu,
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imperialismu. (l'llas u sále: ,,Vy ešili národnostní otázku podle
svého".) Ovšem, to je také určitá forma vy ešenínárodnostní otázky. Ále to není sovětská forma jejího vy ešení. Ovšem na
tomto vzájemném nep átelství mezi národy nemají Rusové

|| ||i, .]í|||(|l,tv,i, ž,e Grrrzínsko slrazkem Zakavkazské federace
t
;lrrrlli, r,ít,1lrivilcgol,aného postavení, kterého by mohlo _nab
i;lll,i,ll,rrr ktl sr,ó zerněpisné poloze, Suďte samil Gruzínsko má
sr11 1 ;llísl:rv l}a[tlm, odkurl p ichází zbažíze západu; Gruzínrhrr lit:i žr,lczrričníuzel Tiflis, bez kterého se ,nernohou obejít

podílu, rreboť se bijí Tata i a Aunéni, bez Rusri. Proto je
Zakavkazsku t eba zvláštního orgánu, kter by mohl upravovat vzájemné vztahy mezi národy. Je možno směle íci, že
vzájemné vztahy mezi proletariátem b valého velmocenského
Ruska a mezi pracujícímivšech ostatních národností tvo í ze
t í čtvrtin celou národnostní otázku. z ieďné čtvrtinv je však
nutno p ipočí.sttuto otázlru na vrub vzájemnych vztahrl mezi
d íve utiskovan mi národy samlfmi.
A kdyby sovětská moc v této atmosfé e vzájemné nedrlvěry
v Zakavkazskrlnedovedla utvo it orgán národnosttrí,ho míru,
kter by byl s to urovnat t enice a konflikty, vrátili bychom se
k epoše carismu, nebo k epoše dašnakria5, mussavatist a6 a
menševiktl, kdy si lidé navzájem zapalovali stavení a vzájem,ně
se pobíjeli. Proto se Úst edrrí v;íbor t ikráte usnesl, že je nutno
zachovat Zakavkazskou federaci jako orgán míru mezi národy,
Tam byla a zb vá jedna slrupina G,ruzínc komunistri, která
sice nerná nárnitky proti lornu, aby se Gruzínsko sjednotilo
se Svazem republik, má však námitkv proti tomu, aby toto
sjednocení bylo provedeno v podobě Zakavkazské federace.
Oni se, hleďte, chtějí blížep irnlrnout ke Svazu, ale není pr
t eba mezi nimi, Gruzínci, a mezi Svazem republik této mezistěny v podobě Zakavkazské federace, není pr t eba žádné
federace. To zní zdánlivě velmi revolučně. Ale pod tí,m se
skr.ívá jin záměr. za prvé svědčítyto hlasy o tom, že na poli
národnostní otázky v Gruzínsku má poměr k Rusrlm podadn; v znam, neboť tito soudruzi richyllrá i (jak jsou rraz vá,ni) nemají nic proti tomu, aby se Gruzínsko p ímo sjednotilo se Svazem, t. j. nebojí se velkoruského šovinismu, domnívajíce se, že tento šovinismus je tak neb onak podlomen
nebo nemá rozhodující vyznam. Bojí se z ejmě mnohem více
Zakavkazské federace. Proč? Proč by měly t i národy, žijící
v Zakavkazsku, které se takovou dobu mezi sebou rvaly,
vzájemně se pobíjely, navzájem bojovaly
- proč by měly tyto
národy nyní, kdy je konečně sovětská moc spojila bratrsk;í,m
svazkem v podobě federace, kdy tato federace p inesla skutečnéplody vzájemného bratrství, p,roč by nvní mělv trhat
tyto svazky federativního spojení? Oč tu jde, soudruzi? Jde

Arrrrť,tti, klcrómtt se nemtiže vyhnout Azerbajdžan, jenž dollrivri zlrrtžíz lJatumu. Kdvbv Gruzínsko tvo ilo zvláštní re1rrllrlikrr, litlyby nepat,ilo k Zakavkazské federaci, mohlo by
jak Arménii, která se nernriže obejít
1rrrrlrtl .iislr': rrrrrlé rrltirnatum
i,,,r 'l'il'listr, n také Azerbajdžanu, kter se nemriže obejít bez
lltrlttttttt. 'I'o bv sk talo jisté vyhody, Není náhoda, soudruzi,
žr, rtltt,lt nelrorázn dekret o lrordonu vzniká právě v Gruzínrl.tl'l7. Nyní v této věci svalu.jí vinu na Serebrjakova. P ip ece vznikl v Gnr1rttrl'tttr:, ic je tomu tak. Ale tento delrret
ríltslrtt, lr nikoii v Azerb:rjdžlnu a y Arménii. To není náhoda,
lr. lrr lryl dekret, podle kierého chtěii upravit pom_ěr mezi
rrrirrlrlrrtistními skupinami obyvatelstva tak, aby dostali leccos
r l, 1lrrlsl:ěch Gruzínska a uirnožnili Gruzínsku využítq hodné
r,,rrič,llisiré polohy, kterou rozhodrrě má a |<terou porlle snah
ťrclryiklr ťr ňechce ztratit. Dále je zde ještě jiná p íčina.Tiftis
je sotva 25% Gru.j., lillrvní město Gruzínslra, ale v Tiflisu
rírrr:r'i, avšak alespoň 357o Arménrl a pak následuií všechny
trslltltrí národy, Tak vypadá hlavní město Gruzínska. Kdyby
(iltrzínsko tvo ilo zvláštní republiku, bylo by možno provést
jislťl p esuny obyvatelstva, na p íklad vystěhovat 41-9"v
z'|'illisu. Byi tu p ece takov;í dekret, o kterém soudruh Machallrrlzc protrlásil, že byl namí en proti Arménrim. Bylo by
ltlllžno provádět jisté p esuny tak, že by rok od roku ,bylo
v '|'iílisu ménéArménrl než Gruzíncri, tak že by byl Tiflis
,cměněn v skutečnégruzínské hlavní město, Vím, že dekret
1l
rl vystěhování byl orlvolán. Ale zb; vá jim spoust_a nrožností,
s1l<lusta pružnl cň forem - na p íktad ,,odlehčení"- pomocí
lrtcr ch by mohli, podržujícezdání internacionalismu, zai,ídit
r,č:c 1ak, áby Arrnénťrv Tiflisu ub valo. Právě tyto vyhody
zerněpisné pololry, kter ch chylká i nechtějí pozb t, a_ne,
p íznivá situace Gruzínc v samém Tiflisu, lrde je méně Gruzíncri než Armén , pobádá naše richyl,ká e k tornu, aby brojili
1lroti federaci. Menševici Arrnény a Tatary z Tiflisu prostě
vystěhovávali. Nyní za vlády sovět není rnožno je vystěhovat,
riproto pokládaji za nutné vy adit je z federace; a tím by byla
<lďna prhvní možnost provádět jisté operace takového druhu,
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imperialismu. (j'llas u sále: ,,Vy ešili národnostní otázku podle
svého".) Ovšem, to je také určitá forma vy ešenínárodnostní otázky. Ále to není sovětská forma jejího vy ešení. Ovšem na
tomto vzájemném nep átelství mezi národy nemají Rusové

tl

i||, .](l||(||,lv,i, ž,e Gruzínsko svazkem Zakavkazské federace
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1lr ;rlivilcgovarrého postavení, kterého by moh_lo _nab t

rlrl,i,l,,rrr ktl sr,ó zerněpisné poloze, Suďte samil Gruzínsko má

lrrli 1l ísl:rv l}n[tlm, odlrurl p ichází zhažíze západu; Gruzínllrt rit:i žr,lczrričníuzel Tiflis, bez kterého se ,nernohou obejít

podílu, neboť se bijí Tata i a Arméni, bez Rusri. Proto je
Zakavkazsku t eba zvláštního orgánu, kter by mohl upravovat vzájemné vztahy mezi národy. Je možno směle íci, že
vzájemné vztahy mezi proletariátem b valého velmocenského
Ruska a mezi pracujícímivšech ostatních národností tvo í ze
t í čtvrtin celou národnostní otázku. z ieďné čtvrtinv je však
nutno p ipočí.sttuto otázlru na vrub vzájemnl ch vztahrl mezi
d íve utiskovan mi národy samlfmi,
A kdyby sovětská moc v této atmosfé e vzájemné nedrlvěry
v Zal<avkazskrlnedovedla utvo it orgán národnosttrí,ho míru,
kter by byl s to urovnat t enice a konflikty, vrátili bychom se
k epoše carismu, nebo k epoše dašnakria5, mussavatist a6 a
menševiktl, kdy si lidé navzájem zapalovali stavení a vzájem,ně
se pobíjeli. Proto se Úst edrrí vlíbor t ikráte usnesl, že je nutno
zachovat Zakavkazskou federaci jako orgán míru mezi národy,
Tam byla a zb vá jedna slrupina G,ruzínc komunistrl, která
sice nerná nárnitky proti lomu, aby se Gruzínsko sjednotilo
se Svazem republik, má však námitkv proti tomu, aby toto
sjednocení bylo provedeno v podobě Zakavkazské federace.
Oni se, hleďte, chtějí blížep irnlrnout ke Svazu, ale není pr
t eba mezi nimi, Gruzínci, a mezi Svazem republik této mezistěny v podobě Zakavkazské federace, není pr t eba žádné
federace. To zní zdánlivě velmi revolučně. Ale pod tí,m se
skr.ívá jin záměr. za prvé svědčítyto hlasy o tom, že na poli
národnostní otázky v Gruzínsku má poměr k Rusrlm podadn; v znam, neboť tito soudruzi richylká i (jak jsou rraz vá,ni) nemají nic proti tomu, aby se Gruzínsko p ímo sjednotilo se Svazem, t. j. nebojí se velkoruského šovinismu, domnivajíce se, že tento šovinismus je tak neb onak podlomen
nebo nemá rozhodující vyznam. Bojí se z ejmě mnohem více
Zakavkazské federace. Proč? Proč by měly t i národy, žijící
v Zakavkazsku, které se takovou dobu mezi sebou rvaly,
vzájemně se pobíjely, navzájem bojovaly
- proč by mělv tyto
národy nyní, kdy je konečně sovětská moc spojila bratrsk;í,m
svazkem v podobě federace, kdy tato federace p inesla skutečnéplody vzájemného bratrství, p,roč by nvní mělv trhat
tyto svazky federativního spojení? Oč tu jde, soudruzi? Jde

rírrsktt, lr nikoii v Azerbajdžlnu a y Arménii. To není náhoda,
/t, lrr byl dekret, podle kierého chtěli upravit pom_ěr mezi
rrrirllrlttristními skupinami obyvatelstva tak, aby dostali leccos
ll, 1lrtlsl:ěch Gruzínska a uirnožnili Gruzínsku využítq hodné
r,,rri ,llisiré polohy, kterou rozhodrrě má a |<terou porlle snah
riclrviklr ťr nechce ztratit. Dále je zde ještě jiná p íčina.Tiftis
j., lilavní město Gruzínslra, ale v Tiflisu je sotva 25% Grurílrr:t'i, avšak alespoň 357o Armén a pak následuií všechny
rrslltlllí národy. Tak vypadá hlrrvní město Gruzínska. Kdyby
(irtrzínsko tvo ilo zvláštní republiku, bylo by možno provést
jisló p esuny obyvatelstva, na p íklad vystěhovat 41-9"v
z'|'illisu. Byi tu p ece takov; dekret, o lrterém soudruh Machallrrlzc prohlásil, že byl namí en proti Armónrim. Bylo by
tttllžno provádět jisté p esuny tak, že by rok od roku ,Lrylo
v 'I'iflisu ménéArménrl než Gruzíncri, tak že by byl Tiflis
1lí,cměněn v skutečnégruzínské hlavní město, Yim, že dekret
rl vystěhování byl orlvolán. Ale zb; vá jim spoust_a nrožností,
cň forem - na p íktad ,,odlehčení"- pomocí
s;r<lusta pružnl
-by
litcr ch
mohli, podržujícezdání internacionalismu, za,ídit
r,čc 1ak, áby Arrnénťrv Tiflisu ub valo. Právě tyto vyhody
zcnrěpisné pololry, kter ch chylká i nechtějí pozb t, a_nep íznivá situace Gruzí,ncrl v samém Tiflisu, lrde je méně Gruiíncťrnež Arménrl, pobádá naše richyl,ká e k tornu, aby brojili
1lloti federaci. Menševici Arrnény a Tatary z Tiflisu prostě
vystěhovávali. Nyní za vlády sovět není nrožno je vystěhovat,
riproto pokládaji za nutné vy adit je z federace; a tím by byla
<lána prhvní možnost provádět jisté operace takového druhu,
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i,,,r 'l'illistr, t také Azerbajdžanu, kter se nemriže obejít bez
1rrrrlrll .iislr'l
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imperialismu. (Fllas u sále: ,,Vy ešili národnostní otázku podle
svého".) Ovšem, to je také určitá forma vy ešenínárodnostni otázky. Ále to není sovětská forma jejího vy ešení. Ovšem na
tomto vzájemném nep átelství mezi národy nemají Rusové
podílu, neboť se bijí Tata i a Aunéni, bez Rusri. Proto je

Zakavkazsku t eba zvláštního orgánu, kter by mohl upravovat vzájemné v,ztahy mezi národy. Je možno směle íci, že
vzájemné vztahy mezi proletariátem b valého velmocenského
Ruska a mezi pracujícímivšech ostatních národností tvo í ze
t í čtvrtin celorr národnostní otázku. Z ieďné čtvrtinv je však
nutno p ipočí.sttuto otázlru na vrub vzájemnl ch vztahrl mezi
d íve utiskovan mi národy samlfmi.
A kdyby sovětská moc v této atmosfé e vzájemné nedrlvěry
v Zal<avkazskrlnedovedla utvo it orgán národnostrrí,ho míru,
kter by byl s to urovnat t enice a konflikty, vrátili bychom se
k epoše carismu, nebo k epoše dašnakria5, mussavatist a6 a
menševiktl. kdy si lidé navzájem zapalovali stavení a vzájemrrě
se pobíjeli. Proto se Úst edrrí v; bor t ikráte usnesl, že je nutno
zachovat Zakavkazskou federaci jako orgán míru mezi národy,
Tam byla a zb vá jedna slrupina G,ruzínc komunistrl, která
sice nerná námitky proti lo.mu, aby se Gruzínsko sjednotilo
se Svazem republik, má však námitkv proti tomu, aby toto
sjednocení bylo provedeno v podobě Zakavkazské federace.
Oni se, hleďte, chtějí blížep irnlrnout ke Svazu, ale není pr
t eba mezi nimi, Gruzínci, a mezi Svazem republik této ,mezistěny v podobě Zakavkazské federace, není pr t eba žádné
federace. To zní zdánlivě velmi revolučně. Ale pod lí,m se
skr. vá jin záměr. za prvé svědčítyto hlasy o tom, že na poli
národnostní otázky v Gruzínsku má poměr k Rusrlm podadn v znam, neboť tito soudruzi richylká i (jak jsou rraz vá,ni) nemají nic proti tomu, aby se Gruzínsko p ímo sjednotilo se Svazem, t. j. nebojí se velkoruského šovinismun domnívajícese, že tento šovinismus je tak neb onak podlomen
nebo nemá rozhodující vyznam. Bojí se z ejmě mnohem více
Zakavkazské federace. Proč? Proč by měly t i národy, žijící
v Zakavkazsku, které se takovou dobu mezi sebou rvaly,
vzájemně se pobíjely, navzájem bojovaly
- proč by mělv tyto
národy nyní, kdy je konečně sovětská moc spojila bratrsk;í,m
svazkem v podobě federace, kdy tato federace p inesla skutečnéplody vzájemného bratrství, p,roč by nyní mělv trhat
tyto svazky federativního spojení? Oč tu jde, soudruzi? Jde
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1rlrllri,r,lt ;rrivilci;ovaného postavení, kterého by mohlo_nab
illrlli,lt,rrl'ktl svó zerněpisné poloze, suďte samil Gruzínsko má
lt,ťi,| 1l ,íslltv l}a[tlm, odlrurl p ichází zhažíze západu; Gruzínchrr'lirír žr:lczničníuzel Tiflis, bez kterého se ,rremohou obejít
Altttť,tti, klcrémtt se nemťrže vyhnout Azerbajdžan, jenž dollivír ztrrlžíz l}atumu, Kdvbv Gruzínsko tvo ilo zvláštní re1rrrlrlikrr, krtyby nepat,ilo k Zakavkazské federaci, mohlo by
jak Arménii, která se nernriže obejít
irrrrlrrl .iislťl rrtalé rrltirnatum
i,,.z '|'il'listr, a také Azerbajdžanu, kter se nemriže obejít bez
lllrltrltttt. ]'o bv sk talo jisté vyhody, Není náhoda, soudruzi,
lr, rrllt,lt nelrorázn; dekret o lrordonu vzniká právě v Gruzínllrtr{7, Nyní v této věci svalu.jí vinu na Serebrjakova. P i;lttrťtttc, že je tomu tak. Ale tento dekret p ece vznikl v Gnrrírrsl<tt, n nikoli v Azerbajdžlnu a y Arménii. To není náhoda,
lr. lrr byl dekret, podle kterého chtěii upravit _pom_ěr_ mezi
ltírrrlrlntxtními skupinami obyvatelstva tak, aby dostali leccos
'a uirnožnili Gruzínsku využítyÝhodn_e
r r, 1lrospěch Gruzínska
r,.rrič,llisiré polohy, kterou rozhodně má a kterou podle snah
riclryÍká ťr nechcó ztratit. Dále je zde ještě jiná p ičina. Tiftis
jt. Iilavní město Gruzínslra, ale v Tiflisu je sotva 25% Gru,
zíltt:rl, avšak alespoň 357o Arménr-l a pak následuií všechny
rrslltltrí národy. Tak vypadá hlrrvní město Gruzínska. Kdyby

ilo zvláštní republiku, bylo by možno provést
jistó p esuny obyvatelstva, rra p íklad vystěhovat 41*9"y
i 't'irliiu. Byi tu p ece takov;í dekret, o lrterém soudruh Macharlrdze protrlásil, že byl namí en proti Armónrim. Bylo by
ltttlžno provádět jisté p esuny tak, že by rok od roku ,bylo
v 't'iflisu ménéArménrl než Gruzíncri, tak že by byl Tiflis
1l,cměněn v skutečnégruzínské hlavní město. Vím, že dekret
il vystěhování byl orlvolán. Ale zb; vá jim spoust_a rnožností,
cň forem - na p íklad ,,odlehčení"- pomocí
s1l<lusta pružnl
-by
ktcr ch
mohli, podržujícezdání internacionalismu, za,ídit
r,ěc 1ak, áby Arménri v Tiflisu ub valo. Právě tyto vyhody
ztrrněpisné pololry, kter ch chylká i nechtějí pozb t, a^ne,
p íznivá sitlrace Gruzíncrl v samém Tiflisu, lrde je méně Gruiíncťrnež Armén , pobádá naše richyl,ká e k tornu, aby brojili
1lroti federaci. Menševici Armény a Tatary z Tiflisu prostě
vystěhovávali. Nyní za vlády sovět není nrožno je vystěhovat,
riproto pokládaji za nutné vy adit je z federace; a tím by byla
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které zprlsobl, že v hodného postaveni Gruzírrcrl bude plrré
využito proti Azerbajdžanu a Arménii. A v drisledku všeho
toho by se vytvo ilo privilegované postavení Gruzínc v Zakavkazsku, V tom tkví celé nebezpečí.Hájíme-li zájmy míru mezi
národy v Zakavkazslku, smíme vytvo it takové podmínky, za
kter ch by Gruzínci měli privilegované postavení oproti Arménskéa Azerbajdžanské republice? Nikoli. To p ipustit nesmíme.

Je star zvláštní systém vládnutí, kdy buržoasní státní moc
získává na svou stranu některé národy, dává jim privilegia,
kdežto ostatní národy odstrkuje, aby se jimi nemusela obírat.
Získává tudíž,na svou stranu jederr národ a s jeho pomocí
potlačuje ostatní národy, Tak se vládlo na p íklad v Rakousku.
Všichni se pamatují na prohlášení rakouského ministra Beusta,
když si pozval maďarského ministra a ekl rnu; ,,Vládni sv;ím
hordám a já si to vypo ádám se svymi", čili jinak: ty utiskuj
a potlačuj své národv v Uhersku a já buclu po,tlačovat své, Ty
i já jsme privilegovan mi národy, a ostatní je nutno ,potlačovat. Stejně tomu bylo s Poláky v samém Rakousku. Rakušané
si naklonili polákv, dávali iim privilegia, aby poláci pomohli
Rakušanrim upevnit jejich posice v Polsku; a za to umožirovali
Polákrim rdousit Halič. To je zr,láštní, čistě rakousklf svstém:
uvést některé národy do zvláštního postavení a dávat jim v sady, aby potom bylo možno se vypo ádat s ostatními, S hlediska byrokracie je to hospodárn zptisob vládnutí, poněvadž
stačíobírat se jedním národem, avšak s hledislra potitického
je to jistá smrt; neboť proh ešovat se proti zásadám rovnosti
národrl a p ipouštět některé v sady pro jeden národ znamená
zaslíbit svou národnostní politiku smrti.
Stejn m zprlsobem vládne nyní Anglie v Indii. Aby Anglie
byrokraticky snáze zmohla národy a kmeny v lndii, rozdělila
Indii na l3ritskou Indii (240 milion obyvatel) a na Tuzemskou Indii (72 milionťr). Z jaké pl=íčiny?Proto, že chtěla uvest
jednu skupinu národťr do zvláštníhopostaverrí a dát jí q sady,
aby tím pohodlněji mohla vlá"dnout ostatním národrim, V samé
Indii je alespoň 800 národri a Anglie si ekla: Proč bychom se
obíra]i s 800 jednotlivymi národy; bude lépe, když vybereme
něko]ik národ , dáme jim jisté v sady a jejich pros,t ednictvím
budeme vládnout ostatním; neboť za prvé, nespokojenost ostatních národri se bude pak obracet proti těmto privilegovan; m národrlm, a nikoli proti Anglii, a za druhé, ,,obírání se" s nějakymi
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rlrFltttt lr,rrri tlírrody bude laciněiší než ,,obíráníse"
ltiit

s

800

rrrl1,

'|'rr jr.
llrltó .irl<lcn poda eny systém vládnutí, systérn anglick .
|( r't,tttrt vctlc tento systém? K zlevnění aparátu - to je jisté.
Alr,, rrlttrlrttzi, rrehledíme-li na věc s hlediska byrokratického
;rrrlrrrrllí, 1llrk v tom tkví smrt anglického panství v Indii, pak
t, |rtitt, v ltlrrtlo systému, zcela jistě, tak jako dvakrát dvě jsou
rllvfi. lkví srnrt celého systému anglické správy a anglického

;tttrrslví.

N:r lrllrl nebezpečnou cestu nás tlačígruzínštírichylká i

lrt,rljlr,í 1lroti federaci, p estupující všecky zákony strany, v
!tlttrt, tl()stitt se z federace, abv podrželi své v; hodné postavení.
Nlrllírrlrtjí nás k tomu. abychom jim dali některé v;,lsady na
rrLllr Arménské a Azerbajdžanské republiky. Touto cestou jít
ltt,sltlítltc, neboť by to byla jistá smrt celé našípolitiky a sovť.lslrť: vlády

na Kavkaze.

Nrlrrí náhorla, že naši soudruzi v Gruzínsku toto nebezpečí
;rrlslí,tllrli. Tento gruzínsky šovinismus, kter: p ešel do ofen-

rivy

t

sm,ě

uje proti Arménrim a Azerbajdžanc m, zburcoval

krlrrrutristickou stranu Gruzínska. Není náhoda, že komunisliclrl't strana Gruzínska, která od té doby, co legálně existuje,
krltrula dva sjezdy, po každéjednomyslně odmítla stanovisko
rrllrylká ri, neboť bez Zakavkazské federace není možno na

l(;rvl<aze ani udržet mír, ani tam zavést rovnost. Nesmí se
;lfipustit, aby jeden národ byl privilegovanější než druhy. To
trrrši soudruzi post ehli. Proto talré po dvou letech boje tvo í
slrrrJrina Mdivaniho nepatrnou hrstku, která je v samém Grurílrsku stranou ustavičně vytlačována,
Není také náhoda, že soudruh Lenin tak pospíchal a tak
rurléhal na to, aby federace byla zíízenaokamžitě. Není
rrírlrtrda ani to, že náš t]st ední q bor se t ikráte usnesl, že
v Zaknvkazsku je nezbytná federace, která by měla svťri Úst ední
vÝkonn; v; bor a svou v ko,nnou moc a jejiž u nesení by byla

rivazná pro všecky republiky. Není náhoda ani to, že obě
- jak komise soudruha Dzeržinského,tak i lromise
I(umeněvova a Kujbyševova 48 - prohlásily po svérn návratu

llrlmise

Moskvy, že není možno se obejít bez federace.
Není náhoda posléze ani to, že menševici ze ,,Socialistického
včstníku"vychvalují naše richylkáíe za to, že brojí proti fet|eraci, a že je všemožně vynášejí: vrána k vráně sedá.
lŤecházírn, soudruzi, k rozboru prost edktl a cest, jimiž
tltr

l47

musíme zdolat tyto t i hlavní činitele p ekážejicí sjednocení:
velkorusk; šovinismus, faktickou nerovnost a místnínaciona,lisrnus, zejména p echází-li v šovinismus. Z prostŤeclk , které
nám molrou pomoci bezbolestně p ekonat celé ttlto dědictví
minulosti, jež p ekáží sblíženínárod , zmínímse jen o t ech,
První prost edek: je nutno vykonat všecko, aby se sovětslrá moc v republikách stala obyvatelstvu srozumitelnou a drahou, aby sovětská moc byla u nás nejen mocí ruskou, n brž
i mocí všech národri. K tomu je t eba, alry nejen školy, n brž
i všecky instituce, všecky orgány stranické i sovětské byly
krok za krokem znárodněny, aby jednaly v eči srozumitelné
masám, aby prisobily v podmínkách, odpovídajícíchzprlsobu
života toho kterélro národa. Jen tak nabudeme možnosti učinit
z ruské sovětslré moci moc podchycující všechny národy, moc
blízkou, srozumi[elnou a drahou pracujícím masám všech republilr a zejména těch republik, které se opozdily hospcldá sky
a kulturně.
Druh prost edelt, kterl by nám mohl usnadnit bezbolestné
p ekonání dědictví, zristaveného nám carismem a buržoasií,
je struktura komisariátrl ve Svazu republik, která by umožnila alespo r hlavním národ m mit své zástupce v kolegiích
komisariátri a která by vytvo ila takové poměry, že bv byly
bezpodmínečně ukojor,ány pot eby a požadavlry jednotliv ch
republik.
T etí prost edek: je nutrro, aby mezi našimi nejvyššími
orgány byl orgán, kter by vyjad oval pot,eby a požadavky
všech republik a národ bez v; jimky. Na tuto věc chci vás
zvlášť upozornit.
Kdybychom mohli v l]st eďním v konném vyboru ,Svazu
z ídit dvě komory, ze kter;ich by jedna komora byla volena
na svazovém sjezdu sovětri bez ohledu na rrárodv, kdežto
druhá komora by byla volena republikami a oblaslmi (podle
stejného klíčevšemi republikami a podle stejného klíčevšemi
národními oblastmi) a byla po,tvrzována tímtéžsjezdem so"
větri Svazu republik, palr mám za to, že by naše nejvyššíorgány vyjad ovaly nejen t ídnízájmy všech proletá sk ch skupin bez vl jimky, n brž i požadavky ryze národní, Měli bychom
orgán, kterl by tlumočil zvláštní zájmy národností, národtl
a kmentl obyvajících rizemí Svazu republik. Není možno,
soudruzi, v našich poměrech, kdy Svaz má celkem neimé4ě
140 nrilionrl obyvatel, z nichž je kolem 65 milionrl p íslušníĚ
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netri možno v takovém státě vládnout,
rrllrrrrlrilrte-li,mít zde v Moskvě, v nejvyššímorgánu, p edsebou
IrrrlIttttt:tj těchto nároclri, kte í by tlumočili nejen zájmy spo-

ltlt,ttslrÝr:lt národ ,
lr,črrťr všcmu

proletariátu,

n brž i

zvláštní, speciální, specifické

rírjltry rrírrodní.Jinak, soudrltzi, není možno vládnout. Nebuderrrr, li Inít tento barometr v ruce a nebudeme-li mít lidi, kte í by
]lyli s ttl tlumočit tyto zvláštní pot e,by jednotliv ch národ , není
tttrržrttl vládnout.
lixistují dvě metoďy vlády v zemi; jedna metoda: aparát je
rjltlltodušen a v jeho čele je, ekněme, skupina nebo jedno-

kter má v krajích své ruce a oči v

podobě místodržíp i čemžhlava,
hlrlrít vládne zemi, dostává jen takové informace, které mohou
;ríiclrázet od místodržících,a utěšuje se mvšlenkou, že vládne

l|iltlc,

tlír,lt. To je velmi jednoduclrá forma vládnutí,

1lrlctivě

a spravedlivě. Potom vznikají t enice, t enice p e-

:Iroliv

je jed,noduch , je p ílišdrah . My v sovětské zemi

clrírzeji v konflikty, konflility v povstání. Potom jsou povstání pollirčována. Tento systém vládnutí není náš systém, a kromě toho,
rr

ttrttsíme zavést takov systém vládnutí, ktery umožňuje p esně

i mezi rolnictvem,
nrezi národ,nostnimi rrrenšinami, i mezi tak zvan mi jinorodci, i mezi Rusy, tak aby v systému nejvyššíchorgánri tlyla
1ll'cdvídat všecky změny, všecky události

i

fitda barometr p edvídajícíchjakoulroli změnu, registrujících a upozorňujícich p edem i na povstání basmačri, i na povstání banditrl, i na Kronštadt, i na iakékoli možnébou e a
rrepohodu. To je sovětsk: svstém vládnutí. Tento svstém se
rraz5?vá mocí sovětskou, mocí lidovou proto, poněr,adž se opírá
tl nejnižšívrstvy a v drisledku toho ze všech nejd íve post e-

lruje jatrékoliv změny, vykonává pat ičná opat ení a vyrovnává
včas linii, byla-li pok ivena - sám sebe kritisuje a svou linii
koriguje. Tento systém vládnutí je systém sovětsk a vyžaduje,

abychom v systému nejvyššíchorgán měli orgány, které by
1llrrě vvjad ovaly národní pot,eby a požadavky.
Někte í namítaji, že to zkomplikuje cel správní svstém,
že to nahromadí nové orgány, To je pravda. Dosud isme
něli t]st,ední v konnl v bor Ruské socialistické federativní
sovětské republiky, pótom jsme vytvo ili iJst ední v_Ýkonn
v; bor Svazu, a nyni bude nirtno, jak se zdá, rozdělit Úst ední
v lronnÝ vlfbcrr Svrzu na dvě části. Jinak už to neprijde. Uvedl

jsem, že nejjednoduššíformou vládnutí je po_sadit jednoho
ltouéXa a dái mu k ruce místodržící,ale* po Říjnu není už
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možno zab vat se takov; mi experimenty. Systém se zkomplikoval, ale usnadňuje správu a činíveškerou správu od základu
sovělskou. Proto mám za to, že sjezd musí schválit z izení
zvláštního orgánu, druhé komorv v Ust edním vÝkonném v boru Svazu, jakožto oxgánu, kter je naprosto nezbytnli.
Nechci tvrdit, že je to dokonalá forma spolupráce mezi národy Svazu, nechci tvrdit, že je to poslední moudrost vědy,
naprosto ne. Národnostní otázku budeme zkoumat ještě mnohokráte, netloť poměry u nás i porněry mezinárodní se mění
a ještě se mohou změnit, Nevylrrčuji, že snad bude nutno, abychom některé komisariáty, které sjednocujeme ve svazku Svazu
republik, potom opět rozdělili, ukáže-li se v praxi, že sloučení
někter ch komisariátri p ineslo záporné vl sledky.
Jedna věc je však jasná, že v nynějších poměrech a v ny-

nější situaci nemáme lepšímetody a jiného, vhodnějšího orgánu.
Dosud ještě nemáme lepšíhoprost edku a jiné cestv k vytvoení orgánu, kter by mohl vyjad ovat všecko kolísání a všecky
změny v jednotliv ch částech republiky, mež zíízenídruhé komory. Je samoz ejmé, že v druhé konro -e musí b; t zastoripeny
nejen čty i republiky, které se sjednotily, nl brž všeckv národy,
neboť nejde jen o republiky, které se formálně sjednotily (jsou

čty i), n brž i o všechny národy a národnosti. Proto pot ebujeme takovou formu, která by tlurnočila požadavky všech národťr a republik bez vlíjimky.
Shrnu, soudruzi, svrij v klad. Driležitost národnostní otázky
je tedy určována tím, že se vytvo ila nová nrezinárodni situace,
tím, že u nás, v Rusku, v našífederaci musíme nároclnostní
otázku vy ešit správně a vzorně, abychom dali p íklad V chodu, kter p edstavuje mohutné zálohy našírevoluce, a tím
utužili jejich drivěru a jejich sympatie k našífederaci. Rovněž

podmínky l.{ové hospodá ské politiky, vzmáhající se velkorusk šovinismus a místníšovinismus nás v našívnit ní situaci nutí, abychonr zdriraznili rnimo ádnou driležitost národ-

nostní otázky.
Pravil jserrr dále, že podstata národnostní otázky záteží
v stanovení správného poměru mezi proletariátem b_Ývalélro
velmocenského národa a mezi roltrictvem b; val; ch národtl
nevelmocensk; ch, že s tohoto hlediska spočívákonkretní forrna národnostní otázky v této chvíli v tom, abychom našli
cesty, abychom vypátrali prost edky k dosaženíspolupráce a
soužitínárodrl ve Svazu republik, v jednotném státě.
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l\llrrvil jsem dále

o činitelíchnapomáhaiících_ takovému

,,|,ll/r,ttí náiodťr; mluvil isem o činitelíchp ekážejícíchtomuto
jako
,1,.,t,,,,,:"ni, Utuvit jsem zvlášť o velkoruském šovinismu

,,',.irrilcli, kier síli. Tento činitel znamená hlavní nebezpeč|
hllr,ť, lry'mohío podlomit d věru d íve utiskovan;ich nál9d$
l, r,rr*k/]mu proleiariátu. To .ie náš nejnebezpečnějšínepŤítel,
hll,r,í,lr<l .nuďírn" zdo]at, neboť zdoláme-li .jej, zdoláme z clevi]t
rlr,sťliIr i nacionalismus, kterli se dochoval a kter se vyvíJi
ch republikách.
r .it,rlrr<ltliq
'il,it".
O.ita*" ie p ed nebezpečim, že nás některé skupiny
rrrtttlruhtl mohou nutit k tomu, abychom vyhradili q sady
jsem, že nei,,rlrrčrn nárorlrim na rikor rtruh ch, Prohlásil
rrrilžcme vstoupit na tuto cestu, neboí to znamená pěsto_vat
rrlísInínacirrnalismus v nejodpornější,nejšovinističtějšífor_
národy
ttrť., nacionalismus, kter mriže podlomit nrír mezi
;; ,;bít drt.,ěru mas jin cň národností k sovětské moci,
l)ále jsem pravil, Ze hlauním prost edkem, kterlf nám mrlže
". *jin""si*i obtížemii,totat ty_to činitele, které p e_
1,,,Án"li
ilnl.":i ,ra"bcení, je druhá komora v Úst edním v; konném
,it ái:u, o trtere jsem konkretněji mluvil na rinorovém plenu
rist eclního vyboru a o které se v thesích mluví v zast enější
najít
ťtrrmě, abv Éyloumožněno sam; _m soudruh m nastínit,
,ir;iJ .ii";;, pružnějšíformu, jin , l,hodněiší orgán, kter by
,ii"ňr ""vj"ár| vat zájmy národnoští. Takové jsou závěry,
Máni za 1o, že ;Óaině tehdy, prljdeme-li tottto cestou, doclosáhneme
*i,iri*" správnéhó vy ešeníňárodnostní otázkv,ské
revoluce
r,rt,o, Z" rbzvineme v celé šíi prapor_ proletá
chodu,
V;
zemí
,
drivěru
praporuy*p"ti"
:t získáme pro tento
renaší
zálohy
nrohutné
kte|
ÝY"irotlu,
,,^"rr.,
breaŠtauuje
zápasech
nastávajicích
voluce a mriže mit roŽhódující ťrlohu v
(Souňlas,)
1lroletariátu s imperialismem.
_

ZÁVĚREČNÉSLOVO
o_činSoudruzi a soudružkvl D íve než p eidu k zprávě
v_e
abych
mi,
<Iovolte
otázku,
pro
nároánostní
;;ii-;;k""

iti,nu t tuunícň věcech odpověděl ečníkrim,kte í promluvili
k Ň*; referátrl. To si vyZadá jen asi 20 minut, ne více,
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Frvní otázka se t ká toho, že jedna skupina delegátr1 v čele
s Bucharinem a Rakovsk; m p ílišnafoukla v znam národrrostrrí olázky, zveličila jej a pro národnostní otázku p ehlédla
otázku sociální, otázku moci dělniclré t ídv,
Á zatím je nám jako komunistrim jasné, že zálrladem veš-

keré našíčinnosti je upevr'rování moci dělnictva a že teprve
potom se p ed námi vyno uje druhá otázka, otázka velmi drlležitá, ale pod ízená otázce prvé, otázka národnostní. Namítají,
že národnostním menšinám nesmí b t ubližováno. To je naprosto správné, s tím souhlasím, nesmí jim b t činěno p íko í.
Ale vytvá et z toho novou theorii, že je t eba uvést velkorusk
proletariát clo postavení činite]e nerovnoprávného oproti d íve
utiskovan,Ýin národ m, znamená íkat nesmysl. Z toho, co
u soudruha Lenina je v článliu slovní obrat, učinil Bucharin
celé heslo, A zatím je jasrré, že politick;im základem proletá ské diktatury jsou p edevším a hlavně centrální kraje, krrrje
pr myslové, a nikoliv okrajová uz,emí,,která jsou rolniclrl mi
zeměmi. Jestliže p est elíme a p esp ílišse věnujeme rolnickym okrajov m rizemím na kor proletá sk ch kraj , mrlže
v systému diktatury pr,oletariátu vzniknout trhlina. To je, soudruzi, nebezpečné. V politice nesmíme upadat v žádnou krajnost,
ani p eceňovat, ani podceiiovat;
Je nutno mít na paměti, že kromě práva národr1 na sebetrčeníexistuje ještě právo dě]nické t ídy na upevnění její
vlastní moci a tomuto právu je právo na sebeurčení pod ízeno.
Stár,á se, že právo na sebeurčeníse dostává do rozporu s jin m,
vyššímprávem
- s právem dělrrické t ídy, která rrchopila moc,
na upevnění její moci. V takovych p ípadech to je nutno
íci p ímo - právo na sebeurčenínemťtže a nesmí
b t p.ekážkou k uskutečnění práva dětnické t ídy na vlastní diktaturu. Právo na sebettrčení musí ustoupit právu na diktatrrru.
Tak tomu bylo na p íklad roku 1920, kdy jsme bvii nuceni
v zájmu obrany moci dělnické t ídv dát se na pochod na Varšavu.

}t{esmí se proto zapomínat na to, že ti, lrdož slibovali kdeco
národnostním menšinám, ti, kdož dělali komplimenty p ed
zástupci národ , jalr to činili na tomto sjezdu někte í sottdruzi,
mltsí mit na paměti, že pole p sobnosti národnostní otázky
a meze, abych tak ekl, její platnosti se omezují v našich
zahraničníchi vnit ních poměrech na sféru prisobnosti a platnosti ,,dělnické otázky" jako hlavní ze všech otázBk.

1ó?

Zrlr stl vclmi mnozí odvolávali na poznámky a články Vla-

,lrtttít,lt ll.jiče. lr{echtěl bych citovat svého rrčitele, soudruha
l,r,ttitt:t, ;lrrltrlže zde není. a obávám se, že se ho snad budu

rlrlvrrllivitl nesprávně a nemístně. P esto jsem nucen citovat
il,tlttrl tttíslo, které je p ímo axioma a nezp sobí žádnénedotlrrttttt:ttí, aby soudruzi neměli nejmenší pochyby o vl znamu

když v článku o sebeMarxrlv dopis o národnostní atázce, vyvozuje

trtjt,lrtlttosttrí otázlry. Soudruh Letrin,
tltr"r.ttí rozebírá

lrtrlrl závěr:

,ízen ,vliznarn rrárodnostní otázky v porovrrání s ,,děIniekou otáz-

,,l'rl<l
hrrtt'' jtl pro

Marxe rresporn

,lsrru to jenom

."a0

dvě ádlrv, ale rozhodují o

všem. To by si

rrri,li rrčkte i pi-esp ílišhorlir]í členovéstrany dob e zapsat za uši.

l)ruhou otázkou je otázka velkoruského šovinismu a místlrílrrl šovinismu. Zde mluvil lla,kovsk; a zejména Bucharin,
kltlrlí navrhl, aby byl vypuštčnodstavec o škodlivosti místrrílrti šovinismu. Nestcrjí pry to za to obírat se takovym nicotrr.Yltr červem, jako je místníšovinismus, ide-li o takového
,,(itlliáše" jako velkorusk; šovinismus, Bucharin bvl vrlbec
v l<lrjícnénáladě. To je pochopitelné: po celá léta se prohŤ,ešrlva[ proti národ m a odmítal právo na sebeurčení-_ je už
krltrečně na čase učinit pokání. Ale on, učiniv pokání, upadl
rlrl rlruhé kr4inosti. Je prapodivné, že Bucharin vybízístranu,
lrlly následovala jeho p íkladu a také rrčinila pokání, ačkoliv
cr:l;í, svět vi, že k tomu strana nemá neimenšílro drlvodu, nelrrlť lrned po svém vzniku (1898) uznala právo sebeurčení a
rrtlmá tudíž,proč by se kála. Jde o to, že Buchnrin nepochopil
1ltldstatu národnostní otázky. Když se ílrá, že je nutno poslitvit v národnostní olázce do pop edí boj proti velkoruskému
štlvinismu, má tím b t poukázáno na povinnost ruského korrrttnisty, je tím míněno, že ruskl 'komunista je povinen, aby
,slirn bojoval proti rusliému šovinismu, Kdvby se ne ruští,ale
lrtrlrestanští nebo grttzínštíkomrrnisté pustili do boje proti rusltí:mrr šovinismu, bvl by takoq jejich boj označen za protil,rtsk5í šovinisrrrus. To bv zamotnlo celou věc a, posílilo velkorrrsk šovinismus, Jedině rttštíkomunisté mohou podstoupit
lro.i proti velkoruskémLr š<lvinismu a dovést jej do konce.
A co chtějí íci ti, krlož navrlrují boj proti místnímu protirtrslrému šovinismu? Chtějí tím poukázat na povinnost místttích komunist , na povinnost neruskych komunistti bojovat
t5s

proti svému šovinismu. Cožpak je možno popírat, že existují
richylky k protiruskénru šor.inismu? CelÝ sjezd se p ece na
vlastní oči p esvědčil, že místníšovinismus, šovinismus gruzínsk , baškirsk a pod. existuje a že je nutno jej potírat.
Rrrští komunisté nemohou bojovat proti tatarskému, gruzínskémua baškirskému šovinismu, poněvadž kdvbv rusk
komunista p evzal těžk rikol bojovat proti tatarskému nebo
gruzínskému šovinismu, byl by tento boj ozrračen za boj velkoruslrého šovinisty proti Tatarritn nebo Gruzínc m. "Io by za,
motalo celou věc. Jedině tatarští, gruzínštía jiní komunisté
mohou bojovat proti tatarskému, p;ruzínskému a jinému šovittismu, jedině gruzínštíkomunisté mohou se zdarem bojovat
proti svému gruzínskému nacionalismu nebo šovinismu. V tom
záleží povinnost nerusk ch komtrnistri. Proto je nutno vytknout
v thesích tento dvoustrann; rikol ruskych komrrnistri (mám
na rnysli boj proti velkoruslrému šovirrismu) a rikol komunist neruskj,ch (mám na mysli jejich boj proti šovinismu
protiarménskému, protitatarskému, protiruskému) . Jinak to dopadne tak, že these burlou jednostlanné, jinak nebude možno
prosadit žádn internacionalismus ani ve v stavbě státu,' ani
ve v; stavbě strany.
Budeme-li bojovat jen proti velkoruskému šovinismu, pak
bude tento boj zastírat boi tatarsk ch a jinych šovinistrl, kter žto boj je verlen v provincii a ie nehezpečn;i zejména dnes,
za Nové hospodá ské politiky. Musíme boiovat na dvě fronty,
neboť jedině tehdy, budeme,li bojovat na dvě fronty - jednak
proti velkoruskému šovinismu, lrter znamená hlavrrí nebezpečív našíbudovatelské činnosti, a jednak proti místnírnu
šovinismu bude možno dosáhnout tíspěchrr, neboť jinak, bez

;rrrt1.1ttriítltt1trázrlnoufrází;nebudemožnáani<l věra,anitídnísolidarita
rllr,li l|ť.lrrictvem utiskovaného a utiskujícího národa."

'lil

jsrlu, abych tak ekl, povinnosti proletá 11 panujícího
valého panuiícíhonárotla. Dále mlur,í Lenin již o porittttrls]i proletá ri nebo komtrnistrl národrl d íve utiskovanych:

rrrlrrr

ll

,,Nrr;lroli tonu musí socialisté utiskovanlrích národrl zvlášf hájit a uskulrr:tltrvril riplnou a bezv hradnou, a také organisačníjednotu dělnictva
rrlirltlrvrtnéňo národa s dělnictvem utiskujícího národa. Jinak není možno
rrlr/r,jil sanlostatnou politiku proletariátu a jeho t ídnísolidaritu s proleta,
llÁti;ru.|in ctr zenrí p i všech možn;clr kouscích, zradáctr a darebáctvích
lrrtr,)rlrtiic,-neboí buižoasie utiskovan ch národrl ustavičně zneužívá hesel
rrítlrrrlttílro osvobození, aby dělrrictvo klamala."50

.lrrlr vidíte, máme-li už jít v šlépějíchsoudruha Lenina lr rrčkte í soudruzi se zde zap ísalrali jeho jménem - je nutno
;rtlltctllrat v resoluci obě these, jak thesi o boji proti velkoi,rrskómu šovinismu, tak i thesi o boji proti místnímu šovitti.stnu, a to jako dvě stránky jednoho a téhožzjevu, jako tlrese

tr

lloji proti šovinismu vrlbec.
'ťím-končímsvou polemilru

s

ečníky,lrte

í zde

vystoupili.

,,XtI. siezd komunisticlré strany (bolševik ) Ruska."
Slcrrografick protokol. Vydala,,Krasnaja Nov".
Moskva l923.

í žádnésemlrnutí ruskl ch
dělníkri a rolníkri s dělníky, a rolníky jinych národností.
V opačnémp ípadě m že z toho vzejít povzbuzení místního
šovinismu, politika prénriípro rnístníšovinismus, a to netohoto dvoustranného boje se nezda

smíme p ipustit.
Dovolte ,rni. ahych se zde odvolal na soudruha Lenina, Neučinil bych tak, ale ježto na rrašem sjezdu je mnoho lidí, kte í
nesprávně a p evráceně citují soudrulra Lenina a p itom jej
komolí, dovolte mi, abych p ečetl nělrolik vět z jednoho všeobecně známého článku soudruha Lenirra:
,,Proletariát nrusí požadovat svobodu politického oddělení kolonií a

národ utislrovanych,,jeho" národem. Jirrak zrlstane inteluacionalismus
154

x55

pRoJEvy NA čTvRTti pone.nĚ úsTŘtrDNíHo vÝBoRU
KoMUl{ISTIcxíi srneNY (BOLšEVIKů) RUSKA
S ODPOVĚOXÝUI F,UNKCIONÁŘI

NÁnoonícn REpuBLtr e onlesr,í
(1923)

I

o PRAYÝCH A,,LEVÝCH" v xÁnonxícH REPUBLtxÁcrt
A OBLASTECH
(fiEč PRosLovENÁ 10. čERVNA 1923 K PRVNÍMU BoDU DENNíHO
POŘADU PORADY:,,PŘIPAD SULTAN-GALIJEVA")

Fr'ihlásil5l jsem se o slovo, abvch učinil něko}ik po_známek
k pÓ;, *".Órrarun.r, kte í zcle promlul,ili, Pokud jde o^zá*uá"i"rt.anr.u otázky, iradhozené v souvislosti s p ípadem Sulse osvětlit ji ve svém referátu k drutrrr-Gnliluuu,

lrému bodu. "y.r"rrr*žíro
jsem,
P edevšímk poradě samé. Zde ktlosi ekl (zapomnělpravda,
,zjev,
To_.není
je
neobvykl
porada
kdo to byl), že tato
ŤuŘo"a ,,j.uav nejsou pro naši stranu rric nového, Tato po."J" ;" dtu.ta po.o"aa od vzniku sovětské moci, Až do počátku
,ár., iSrg se i<onaly t i porady. Tehdy nám pom,ě_ry d9v9l9*,"ra"oi tukouá po.áay. Později, po roce 1919, v letech
".iy
i9í0_1921, kdv jsme,byti filnt zaměstnáni občanskou válkou,
,,.*Cti ;s*e t,d'y'rra poradv tohoto_druhu, A teprve nyní,.kdy
více věnujeme
:.-á-.tli"""r,ali" občďnskou válku. kdy se zase teprve poté,
v;
stavby,
i,.tt orvra práci na poli hospodá skó
v národních oblastech
xó/-;iil ío"ru tin"'ost stran'\, zvláště jsme
opět m_ožnosti svostalrr konkretnějií, nlbyli
vlňor použije
"iri
ední
IJst
druhu. Mám za to, že
fi;6; tohototohoto
"r,p"rrir.a"h
vzájemné
riplné
dosáhl
prost
aby
ecltru,
ieště neiednou
-mezi
samém,
na
míslě
po_litiku
provádějí
kdož
těmi,
Šh;áy
je
nutno
že
to,
za
Mám
směrnice.
kdož dávaii
'hejen
-Jri těmi,
oblastí
republik
"suátauat
všech
ze
poradv
takové
,a
takové porady maji poněkud povš,echn ráz, neboť na nich Je
víee méně všeobecn; chamoZno iešit jen otár'ky, které mají
-podle
jednotliv ch oblastí a
poraay
i zvtaštni
."r.t..

- "l'liZ
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rr.;rrrlllik, klcré by vypracovaly konkretnější usnesení. Jedině
lrrktlv.V 1lrtstup m že uspokojit jak Ust ední v bor, tak i místtrl ;lrrtctrvltíky.
Irrlglrrrtclral jsem některé soudruhy, kte í líčili,jak jsem
t,ttrrlvtt| Sultan-Galijeva,

jak jsem měl p íležitostseznámit

se

r jclrrl prvním drlvěrn m dopisern, adresovan;fim, nem línr-li
lt., Arligamovovi, ktery z jak clrsi drivodrl mlčía neujímá se
rlrrvrr, ačlroliv v první adě a nejvíce bv měl mluvit právě on,

l)rls1,ltlo se mi v]ítky od těchto soudruh , že jsem Sultan-Galijcvrr p esp ílišhájil. Ano, já jsem jej vskutku hájil do krajltrlsli a pokládal jsem to a nadále pokládárn za svou povinnost"
Avšllk hájil jsem jej jen po jisté meze. A když tuto mez Sultan(irrlijev p ekročil, odvrátil jsem se od něho. Jeho první drir,č,rrrl dopis svědčío tom, že se on, Sultan-Galijev, se stranou

rorl,b|azi, neboť tón jeho dopisu je témě bělogvardě,isk;,3, neboť
;líšccl členech rist edního v; boru talr, jak je možno psát jen
rl trep átelích. Setkal jsem se s ním náhodou v politbyru, kde

llírjil požadavky Tatarské r-epubliky, t kajícíse lidového kottlislriátu zemědělství. Hned jsem jej tenlrrát varoval: poslal
.isem mu lístek, v kterém jsem označil jeho dťrvěrn; dopis za
ť:iIr nep átelsk straně, a v lístku jsenr jej na,kl ze založeni
rlrganisace validovslrého typu a napsal jsem mu, že neza,
rrrthá-li illegální činnosti nep átelské straně, skončíšpatně a
jrrkákoliv podpora s mé strany bude vyloučena. Velmi zatažen
lni odpověděl, že jsem byl uveden v omyl, že opravdu psal
Adigamovovi, ale nepsal to, n brž něco jiného, a že tak jako
<l íve zristává věren straně a dává čestnéslovo, že zrlstane věren i v budoucnosti, P esto za t den posílá druh; dťtvěrn;
dopis, v kterém ulrládá Adigamovovi, aby navázal spojení
s basmači a s jejich vridcem Validovem a dopis aby ,,spálil".
I}yla tu tedy podlost, byl tu tedy podvod, kterl mrre p iměl,
ubych se Sultan-Galijevem p erušil všechny styky. Od té chvíle
byl pro mne Sultan-Galijev človělrern stojícímmimo stranu,
lnimo sověty, a nepokládal jsem za možnénrluvit s ním, ačkoliv několikráte usiloval zajít ke mně ,,si pohovo it". Taková
jsou ťakta. ,,Leví" soudruzi mi vyt; kali již počátkem roku
1919, že podporuji Sultan-Galijeva, že se jej snažímzachránit
pro stranu, že jej šet ím, v naději, že p estane b t nacionalistou,
že se stane marxistou. Já jsem vskutku pokládal za svou povinnost podporovat iej do jisté doby. Intelektuálťr, mvslících
lidí, ba vrlbec lidí gramotnl ch je ve vl chodních republikách
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jedné
a oblastech tak málo, že je možno je spočítatna prstech
vážI?
paX si jich'nemáme za_ těchto okolností
,Ň - j"r.
-zločinem,
kdybychom nevykonali všecko, abychom
Bvtó bv
ÍJt re"iri ,zii"e"e iiai ž uycrroau p ěd rozkladem a zachránili
;;;i;u. Ale všecko ma své meze, A tyto meze byly_p eil.,iáv, když Sultan_Galijel, p ešel z_ tábora komunistrl do

tan".""nur"i,"č . Od té cňvíle p estal pro stranu existovat,
Proto byl pro něho tureck; vyslanec p ijatetnější než UstŤední v;ibor našístrany.
j:,ry, pj*
Siyšel jsem stejnou vl tku od Šamigulova, že pry
j.h;';;ldhrni, anych niráz skoncouai s Validovem, hájit Vajej. opraviiaouu ve snaze zachránit jej pro stranu, Já jsem
polidějin
Z
polepšit,
mťrže
Jrr ná:ir, doufaje, Ze se Vati-aóv
jsem
že
si,
jiní
Řekl
lidé,
polepšili
se
tickÝch stran víme, že
jsem je_
jóarroduše.
Neuposlechl
prifis
otáiku
r"ší
š""iiá"r""
no riay. Pravda, p edpověď_-_ŠuT19ll9u,u se za rok ukázala
.praur u, Validov ďe nepolepšil, p ešel k basmačrim, Ale strana
iáeiu pi""Ó" jen prospěch z ioho, že jsme o rok oddálili Valivypodovriv odchod ze strany. Kdybvchom se byli roku 1918
jako
Murtazin,
raaat s Validovem, jsóm p esvědčen, že lirté
Adi6*"", Chalikov"a jini by tgtrdv .nezristali mezi námi,
Ut\titt: ,,Chrtikou by Žristalt"; Možná, že by bvt Chalikov

;ffi;š;],

""ra
Vnliduu"^
rry nyro , ^xor.

s

upina soudruhri, prisobícíchmezi námi,
od-eSta. A toho jsme dosáhli svou trpěli-

vostí a obez etností.
Poslouchal jsem Ryskulova a musím íici, že jeho _ ečrtezpola diplomatická (4i,lc ik;. "Tak
t yia- rcetu up imrrá, ZÓ nyta
"prisobila na.mne trapn m dojnrem,
jeho
ee
Í,i.tr"i;-"tnec
bt"Xanut jsem od něho více jasnosti a více up ímnosti, Ať
rrr.á-Řv.L,iiov cokoli, je jisté, že u něho doma ležídvajedrivěra jisté,
;;;dt;' Š"tta"-Cuíir.euá,kieré niX1l1r neukázal,
RysPopírá-li
Z. ňyi i,{""rogicky spjat ie Sultan-Galijevem,
Sultan-Galijeva
X"r"i, ze uy ňrot něóspoletn9ho 9 p ípadem
spojení se Sultan_
ň-;iláff,kriminální, á tvr,d.í_li, že-nemá tedy
to 19*á .u ;
basmačenstvu
k
verle
bafijevem, které
-a ideologické
spojení
ideové
o
Jde
nejde.
poradě
,ru
tá
;;rii. Ó
se
spojení
takové
,. ."it"" s"lijeištinou. Že však Ryskulov to nemrlže poje
jasné,
Šuttan-Cur'Íjevemměl - to
_soudruzi,
CoZpat není už na čase, aby se ko; iňrum Ryskutou.
_
i"L"J-Řyrr.uloi zde s této tiibuny rozhodné a bez všech v
1ó8

sultan-galijevištiny? V tomto smyslu byla eč
a neuspokojivá.
,eč.
.lr.rrlr:rjtlv pronesl rovněž diplomatickou a neup ímnou
pratatarsk;ích
skupina
a
že
Jenbajev
pop
fakt,
ít
l,rl rtttttl
r,rrrttllrii, litciré pokládám p es jejich ideovou ned slerlnost

llllrrl

jrrsrrť, z,ckl

!(1,rhrrlrrr,lr zlrola dip|,omrtická

včlílpraktiky, se po zatčeníSultan-Galijeva obrátili
rlrltlí vybor a žádali, aby byt Sultan-Galijev ihned pro;rrršli,rr rra sv-obodu, zaručujícese plrtě za něho, činícenai,r,tUv lllt to, že dokumenty zabavené u něho jsou podtrlt,rló'/ Cožpak to není fakt? Co však vyšlo najevo p9 v{-

,ll

rrll

slr
r'tsl

{r,lfcrrí'/ Vyšio najevo, že všecky dokumentv

byly pravé. Jejich

iznat sám Sultan-Gatijev a p itom ekl o sq ch po;lt,ltvtl.st p
-více,
než ie uvedeno v clokumentech; p iznal svou vinu
irlt.st:í<:h

rrarlrlbro a po tomto p iznání učinil pokání. Cožpak není
jlrrllť:, že po tom všem Jenbajev měl rozhorlně a neodvolatelně
1llrrťl it

izlrlrt sué chvbv a ve ejně se Sultan-Galijeva z íci? To však
icrrlll.jcv neučinil, Vvužil p íležitosti, aby se vvsmál ,,lev m",
rrlly só však rozhodně a komrrnisticky z ekl sultan-galijevštiny,
rrlly .sc z ekl balrna, do kterého padl Sultan-Galiiev, k tomu se
rrrirrč,l, domnívaie se patrně, že iei zachrání diplomacie,
|rirclevsova eč byta celá od počátku až do konce samá diFir1llrltrrncie. Kdo kohó ideologicky vedl: zda Suitan-Galijev
ilrlvse, nebo F'irrievs Suttan-Galijeva - tuto otázku ponechávírrtr neroz ešenu, Myslím však, že ideologicky vedl spíšeFirrltlvs Sultan-Galijeva, než naopak. Nevidím nic zvlášťnep íse
1lrrstného v theoretick ch cvičeníchSultan-Galiieva. Kdyby
i,čc u Sultan-Galijeva omezovala na ideologii panturkismu a
ještě takhroznéneštěstí,eklbyc!,
1llrrrislamismu, nebylo by to
irr tato ideologie, nehledě na zákaz vysloven v resoluci X,
sjczdu strany k národnos,tní oLázce, m že b t pokládána_ za
rieškodnou a Ze i" ,možno se spokojit její kritikou v Ťarlách
trltšístrany. Když však ideotogická cvičeníkončísnahami navírzat spoj-ení s vrldci basmačti, s Validovem a jin mi, pak už
rtltprosto není možno omlouvat basmačskou praxi neškodnou
itleologií, jak se to pokouší dělat Firdevs. Takov m omlouvírnímčinnosti Suttan-Galijeva nikoho neoklamete. Tak by
lrylo možno omluvit i imperialismus i c.rrismus, neboť rnají
lIiké svotr ideologii, která je často na pohled dosti neškodná.
'l'ak není možno argumentovat. Nestojíte zde p ed soudním
rlvorem. ale p ed poradou odpovědn; ch"í'unkcioná r1, kte í od
vás požadujíp ímóst a up ímnost, a nikoli diplomacii.

il
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Dob e mluvil poclle mého míněni Chodžanov, nemluvil
špatně ani lkramov. Musím však poukázat na jedno místo
v jejich projeveclr, na pasus, kter nabádá k p em šlení.Oba
prohlásili. že není žádného rozrlílu mezi nynějším Turkestanem a Turkestarrem carsk m, že by| vyměněn jen v věsn
štít,že se v Turkestanu nic nezměnilo, že Turkestan zrlstal
t ž, jak; byl za cara. Soudrrrzi, nejde-li o pi-e ei<nutí, je-li to
promyšiená eč a je-li to ečeno s plrr m vědomím, tedy je
nutno rYíci, že pravdu mají pak basmači, a nikoli my. Je-li
Turkestan opravdu kolonií jako za carismu, pak mají pravdu
basmači, pak nesmíme soudit Sultan-Galijeva my, nl brž on
musí soudit nás jako lidi, kte í trpí v rámci sovětské moci
kolonii. Je-li to pravda, nechápu, proč jste e sami nep idali
k basmač rn? Je z ejmé, že Chodžanov a Ilrramov nepromysleli tento pasus sv ch -ečí,neboť musí věrlět, že nynější sovětsk; 'furkestan se od zálrladu odlišuje od Turkestanu carského. Chtěl jsem upozornit na toto nejasné místo v jejich
projevech proto, aby se soudruzi vynasnažili nad tím zamyslit a svou chybu napravit.
Vztahuji na sebe část těch obvinění, která p ednesl lkramov,
maje na z -eteli činnost Úst edního vyboru, obvinění, že jsme
vždy nesledovali dost pozorně vlyívoi událostí a že se nám vždy
nepoda ilo včas projednávat praktické otázky, které bylv diktor,ány poměry ve vychodních republilrách a oblastech. ovšem,
t]st ední v bor je p etížena není s to všude včas zasáhnout.
Bylo by však směšnési myslit, že TJst ední v bor mrlže všecko
učinit včas. Ovšem, v Turkestanu je málo škol. Místníjazyky
se ještě nestaly ední ečíve státníclt orgánech, tvto orgány
nejsou ještě ponárodněny. Kulturní roveň je v bec nízká. To
všeclro je prrrvda. Ale cožpak je možno vážně očekávat, že
I]st ední v bor nebo strana vrlbec dovedou za nějaká dvě až
t i léta pozvednout kulturu Turkestanu? Mv všichni voláme
a stěžujeme si na to, že ruská lrultura, kultura ruského národa,
nároďr lrultrrrnějšího než ostatní národy Svazu republik, je
na nízkérovni. Iljič proto ustavičně biie na poplach - že
kultury u nás neni, že není možno za nějaká dvě nebo t i, ba
dokonce za deset let podstatně zv šit roveň ruské kultury.
A není-li možno za nějaké dva až t i roky, ba dokonce za deset
Iet zvyršit roveň ruské kultury, jak je tedy možno požadovat,
aby byla urychleně zvyšena kulturní rlroveň v oblastech nerusk ch, zaostall ch a málo gramotn; ch? Cožpak není jasné,
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lrr 7 1l1,u1l'rlc.setin,,vinao'tu padá na poměry, na zaostalost, že
lrtrlli lrrttttt, .iak se íká, není léku?
() ,,ltlv; ch" a prav ch.
.lrtttt v konrunisticlr; ch organisacích v oblastech a republikítclt ,,leví" a praví? Ovšem že jsou. To není možno popírat.
V čtlllr záležípoklesky prav ch? Zá|eži v tom, že praví
rtr.jstrtt lt nemohou b t protiiedem, spolehlivou záštitou proti
tt:tt:irlttltlisticlrl m prouďrim, vyvíjejícímse a vzmáhajícím se
v stlttvisltlsti s Novou hospodá skou politikou. Skutečnost, že
rlrl,šltl k sultan-galijevštině, že shromáždila určit okruh p ívržtlItctl ve vychodních republikách, jmeneivitě v Ba.škirsku
lr v '|'atnrsku, nespolně svědčío tom, že pravé živly, které tam,
v těchto republikách mají p evládající většinu, rreisou dostalcčnr;u záštitou proti nacionalismu. Je t eba mít na pam,ěti, že
sc naše komunistické organisace v okrajov ch rizemích, v republikách a oblastech mohou vyvíjet a zpevnit, vytvo it skulečnéinternacionalisticlré marxistické kádrv jen tehdy, jestliže
1lot ou nacionalismus. Nacionalismus je hlavní ideologickou
p ekážkou p i v chově marxistickych kádr , marxistického
p,edvtlje v okrajoq clr rizemích a republikách. Dějinv naší
strany svědčío tom, že ruská část bolševickéstrany rostla
a sílila v bojj proti metrševismu, neboť menševismus le ideologie buržoasie, neboť menševismus je činitel, kter r,rtáší bur.
žoasníideologii do našístrany, a bez pot ení meňševismu by
se naše trana nebyla mohla zpevnit. Iljič o tom několikrátó
psal. Jen tou měrou. iakou bolševismus p emáhal menševismus
v jeho organisačních a ideologick ch formách, vzmáhal se a
sílil jako skutečná v dčístrana, Totéžplatí o naciorralismu se
z etelem na naše komunistické organisace v okrajovÝch rizemích a v republikách. Nacionalismus hraje pro tyto organisace stejnou lohu, jakou hrál menševismus v mirrulosti' pro
bolševickou stranu. Jen pod nacionalistickÝm pláštík"* moňou
do našich organisací v okrajov ch rizemích proniknout všemožné buržoasnía mezi nirni menševické vlivy. V našich organisacích v republikách mohou vyrrist marxistické kádry jertině
y top p ipadě, dovedou-li odolat nacionalistickému proudu,
ktery se dere do našístrany v okrajovl ch rizemích a kter se
{g "j"t dere proto, že se obrozuje buržoasie, sílíNová hoŠpodá_ ská polilika, vzmáhá se nacionalismus, že existují p ežiiky
velkoruského šovinismu, kteró rovněž podporují roznÓj mistního nacionalismu, že se uplatňuje vliv cizích státrl, které
11 Marxismus
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všemožně podporuji nacionalismus. Boj proti tomuto nep íteli
v republikácn a oblastech znamená onó stadium, kte{_m_mLlsí
komunistická organis ace v_ národnír:h republikách,
prolir
"uS"
jako skutečnď marxistické organisace. Jinó_cesty
zesílit
irrttji_ti
e v tomio boji jsou praví slabí. Jsou slabí, neboť jsou
"""i.
stiženi skepticismem kó straně a snadno podléhají vlivu.nacio_
nalismu. V tom se prolr ešuje pravé k ídlo komunistickl ch
organisací v republikách a oblastech.
_

Št.;rrě,ne-li více, se však proh ešují,,leví" v okrajov,ich
,i""*i"tr. Jestliže liornunistickB organisace v okrajov clr ťrzemích ne-olrou zesílit a vyspět v organisace slrutečn ch mary,i;tick ch kádrri, nep ekoňají-H nacionalismus, pak samy tyto
i.aaiy mohou utvbrit masové organisace, mohou ::*k"9'1l
kolem sebe většinu pracujícíchmas jedině v tom p íparlě,_naučí-|i
institucí
; b i áorii p."z"ymi, a[y získaly-do našich ,státních
jim
vycháaby
živly,
;l*ty Je" rio"erňa loyatnUjSi .národní
bojem
m
energick
mezi
mánévrov.at
naučily
."
uny
,i.rtri",
,"ty
ve stianě a mezi stejně energick m b_ojgm
prJti
"u"iórralismu
všech více méně loyálních živlri z ad domácího
za získání
práci, _,,L ví"
;yň;ilir",- int"tig.rr"" a pod. pro sovětskou_
v Ókrajov crr zemích jsou více mén,ě_ prosti skeptického_ po.měru lie siraně, povohósti k vlivu naciánafismu. Avšak ,,leví"
vrlči
,. prorrr"S,rji piavě v tom, že nedovedou b t_ ^pružní
živlrim obyvatel_
Ňri;;;ě áómót ratict ym a prostě loyálním
stva, že nedoveclou a nóchtějí-manévrovat p i získávání t9chto
ziuii,io*olí linii strany, veáoucí k získání většinv pracujícího
obyvatelstva v zemi. A zatím je nutno tuto pružnost a tuto
scÉuprrost - schopnost manéviovat mezi bojem ^proti rracionalisrnu a získáváním jen trochu loyálnějších živlri k práci do
iiusi.r, státních institučí_ vytvo it a vypěstovat strij co strij.
j"
jedině v tom p ípadé,jestliže
-oZ"o ii vytvo it a vypěstóvat
a specifičnosti, se kterou
složitosti
k
veškeré
budeme prirr zet

lt lllIl,iílllillisttru rnohou znesnadnit rťrst našich komunisticl' ch
l.ii,ltti v rllirlt.itlqich zemích, pak ,,leví" ohrožujístranu tím,
it, j,rrrttr,t,rI vytrženínad sv m zvulgarisovanym a p ekotrrlim
li,lttttltlistttctn" mohou o,dtrhnorrt naši stranu od rolnictvtr

lr iit,rrltí,t:lt vrstev místníhoobyvatelstva.
lilcI,ť, z lčclrto nebezpečíje nebezpečnější?Hodlají-li sourlr rrri, kltl ,í se odchylují ,,vlevo", i nadále praktikovat v krajích
;rrrliliktr tttrrělého rozvrstvování obyvatelstva, a tato politika
lr1,1rr 1lI,1ll<likována nejen v Čečněa v jakutské oblasti, nejen
r '|'tr1,|rtlslanu, . . (Ibragimou: ,,To je taktika diferenciace.")
. .'lir<ť si Ibragimov p edsevzal taktiku rozvrstr,,ení nahrlldit
lrrklikrtrt diferenciace, ale tím se rric nezměnilo
- hodlají-li,
jrrk 1lrltvín, i nadále praktikovat poliiiku rozvrstvování shora,
rrryslí-li si, že je možno ruské vzory p esazovat do specifickych
rrl'rrrltlItích poměrri ,bez olrledu na zp sob života a konkretní
1rrltlttrínky, myslí-li si, že v boji proti nacionalismu musí záro-

vcit zavLhnout všecko národní, zkrátka, hodlají-li ,,leví" komurrisló v okrajov clr zemích zristat nenapravitelní, pak musím

rír,i, že ze dvou nebezpečí se mriže ,,levé" nebezpečíukázat

l

rt,.irrebezpečnějším,

To je všecko, co jsem chtěl íci k problérnu ,,l vyích" a praclr. Porrěkud jsem p edběhl, ale to proto, že celá porada
zlrllěhla vp ed a p edem se už dotkla druhého bodu.
Je nutno popostrčit pravé a donutit je, naučit je bojovat
1troti nacionalismu, chceme-li ulrovat skutečné lromunislrcké
kírdry z ad místníchobyvatcl. Ale je nutno rovněž pobídnout
,,levé" a naučit je pružnosti, obratnému manévrování, chceme-li
získat širokémasy obyvatelstva. To všecko je nutno vykonat
1lroto, že pravda leží,,uprost ed", mezi praqimi a ,,Iev mi",
.iltk správně poznamenal Chorlžanov,
v;

sesetkavamevnašichoblastecharepublikách;jesÍližese

nebudeme zab vat prost;im p enášením vzorti, které jsou l,ytuore.,v v centrálních trrá;icrr.a které nemohou tr t mechanicky
p enášóny do okrajov cti rizenrí: iestliže_nebuderne ignorovat
iru"io"uu".tictry smystěiícíživly obyvatelstva, nacionalisticky
.Áystu;i"i maíoměšťá,ky;jesttiže_se naučímezískávat tyto živly

pro všeobecnou státní piáci..,,Levíj' .;9_nrot_r!ešují v tom, že
irechápou mimo ádnou driležitost složitl ch rikolri strany,
Jestjiže praví znamenají nebezpečítím, že svorr povolností
l62
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u
o vÝcHovĚ a upBvŇovÁNí MARxIsTIcKÝcH rÁnnú
v NÁttooNícH RBpunltxÁcH A oBLAsTECH
(z REFERÁTU PňEDNESENÉHO 10. čERVNA 1923 K DRUHiiMU BoDU

DENNIHo PoŘADU I)oRADY: ,,PRAKTICKÁ oPATŘENí K PRovEDENI RESOLUCE XII. SJEZDU STRANY O NÁRODNOSTNÍ OTÁZCE")

... P echázím k metodám školení a upevňování marxistick ch kádrri z ad místních obyvatel, kádrťr, které lrv m9hJy
l i nejaerrežitějšía konec koncti rozhodující opg.To.u,sovětské

ch

zemích a národních republikách, YšlTneme-li si vl voje našístrany (p ihlížímk její ruské složce
jako hlavníi a'prozkoumáme-li hlavní etapy jejího v voje
i potom si analogicky zkonstruujeme obraz neibližšího_y,yyoj"
,rďSi"n komunistick;fch organisací v oblastech a republikách,
pak myslím, že najbeme ktíčk pochopení zvláštních stránek,
it"ú"ii se v těchto zemích vyznačuje v voj našísJ,lly. v 9kr1jouYct, rizemích. Hlavním rikolem v prvním období v_Ývoje
ruské části, bvlo vytvo,ení kádrri, kádr
ir"Si ,t."rrn, její
"rvto
marxistické kádrry byY_ vvtl,á env: lyly
marxistick .
"t
proti menševismu. Ukol těchto kádr
boji
v
u nás uko ávány
"onaoni'
mám na my1l,i období od založení
i"t áy, v onom
- vyhnání
liklictátorrl ze strany jako
až
do
strany
nolxóviclro
nejdokonalejších p edstavitelrl rnenševismu - tkvěl v tom,
,i.t"t .ro stianu bolševikri nejaktivněiší, nejpoctivějšía nej_
v znamnější živly dělniclré t ídy, vytvo it kádrv a ukovat
pÝedvoj. Zde se v první adě bojovalo proti proudrim 9q,Ť9":p ekážely
iiňn ,ar", .1menovitě proti menševismu, které nám
iemknout'k'aary a stmelit je vjedno jako hlavní jádro strany,
Telrdv ieště strana neměla_ p ed sebou jako natéhavou a ožemi
il;;,i oi"rlr-vt"ort rikol budovat rozsáhlé spojení s mi1ionov
získala
aby
rolnictva,
prácujícího
a
t
ídy
masami děinické
aby získala věťšinu v zerni. Až tam st,rana ještě

nioci u okrajov

6!";;.r;

nedospěla.

Teprve na dalšímv vojovém stupni našístrarry, tep|\:e
, a.,irre- jóho stadiu, káyžiyto kádry vyrostly, kdvž se. z nich
stalo hlavní jádro na í stiany, když už sy,mpatie nejuvědorně164

|l,iillll

živlťrrlčlnickét ídv byly získány nebo

témě získány,

lr,;rt,vt. ;rrlltlnr se vyno il p eci stranou jako naléhavá a neodhlrrrltlr'r' lrrlzllytno^si rikol,' aby získala milionové masy, aby

rrl'lrlillr zrl siranick

ch kádrri skutečně masovou

dělnickou

rll,rttttl. V trltnto ondbnt bvto jádro našístrany nuceno bojovat
ttr, lttli 1lr<rli rnenševismu, jako proti ,,levj,m" živlrim v_naší

sltttltč, proti všemožn]ím,,odzovistťlm'o, kte

í se pokoušeli re-

nahradit vážnéptozkoumání zvláštních
slrirltclr nov ch poměr po roce 1905, kte í brzdili svou vulvrtltIt{ltí frazeologií

gírltrě ,,revolrrční" taktikou proces p eměny kádrrl našístrany
vr. slrutečně masovou tranu, kte í svou činnostívytvá eli nellt,zlltlčí,že se strana ocltrhne od širok ch dětnick ch mas. Není
l|'r.lilr ani dokazovat, že bez rozhodného boje proti tomuto
,,lt,vórnu'o nebezpečí,bez jeho p ekonání
zlsl<lrt miliony pracujícíchmas.

bv strana nemohla

'l'o je p ibližn; obraz boje na dvě fronty, boje proti prav m

,r ,,ltlv- rri", obra} vyvoje našístrany, pokud jde o

její hlavrrí,

ltlslrott složku.

Soudrtrlr Lenin dosti p esvědčir,ě vylíčiltento nezbytn1 , nev1,1rnuteln v; voj komunistick ch stran ve své brožu,e ,,Dětská
,ri,tnoc ,levičactvi' v komunisnru". Soudrrrh Lertin tam dokazovrtl, že p ibližně stejn mi stupni v voje rnusí projít a již prol,házejí komunistické strany tra západě. Sami dodejme, že toíéž

.ic nutno íci o v; voji našich lromunistick; ch orgarrisací a
komunistickj,ch stran v okrajov; ch zemích.
.Ie rrutno však poukázat na to, že p esto, že je tu analogie
lnezi lím, co prožila strana v minulosti, a mezi tím, co prožívajínaše stianické organisace v olrrajov ch zemích tryní,
rlxisfrrjí v nároclních republikách a oblastech p ece jen některé
1rodstátné zvláštní stránky v voje rrašístrany, ke kter m rnusíme nezbytně p ihlížet,a jestliže k nim bediivě nep ihlédrrenre,
vyrtáváme se v nebezpečí,že se dopustíme adv velmi hrub ch
chyb p i stanovení rikolri v chovy rnarxistick ch kádr z místrrích obyvatel v okrajov ch rizemích.
P ejdeme k prozkoumání těchto zvláštních stránelr.
Boj proti práv ,m a ,,levym" živlrim v našich organisacich
v okrajov cň rizemích je nezbytn; a závazn , jinak nevychováme marxistické kádry zce spjaté s masami. To je pochopitelné. Avšak zvláštnost sitrrace v okrajov ch rizemích a její
rldlišnost od q voje našístrany v minulosti záležív tom, že
kádry v okrajov ch zemích nejsou ukovávánv a p etvá env
1só

v nasovou stranu za buťžoasnílroádu, jalt tornu bylo v dějinách našístrany, n brž za sovětského ádu, za diktatury proletariátu. Tehdy, za buržoasníhoádu bvlo možnéa nutné pr;<lle
tehťlejšíchokolností potírat nejd íve menševiky (aby byly vyškoleny marxisticlré kádry), a pak ,,odzovisty" (aby tyto kádry
byly p eměněny v masovou stranu) , p i čemžboi proti těmto
richylkám trval celá dvě období v dějinách našístrany. Za
rrynějšího stavu to nikterak nem žeme učinit, neboť nyní jc
strana u moci, a strana, která .|,e u moci, pot ebrrie v okrajovl ch rizemích marxisticky spolehlivé kádry z Ťad rnístních
obyvatel, spjaté zároveň se širok mi masami olrvvatelstva. Dnes
není možné, abychom nejd íue dorazili pravé s pomocí ,,lev ch", jak toneu bylo v dějinách našístrany, a potom ,,levé"
s polnocí prav ch-teď musíme bojovat na obě fronty zároueti,
snažícese zdolat obojí nebezpečí,atrychom v drisledku toho
vytvo ili v okrajol,y',ch rizemíc}r marxisticky vyškolené liádry
z ad místních obyvatel, a to kádry spjaté s masami. Tehdy

bylo možno mluvit o kádrech, které ještě nenrěly spojení
s širokymi rnasami a měly s nimi navázat spojení v p íštírn
období v voje - nyní by bylo směšnédokonce i o tom mluvit,
neboť rnarxistické kádry za viády sovětri. které nejsorr spiaty
se širok; mi masami, znžtmenajípád sovětské moci. Bylv bv
to lrádrv, které by neněly nic společnéhoarri s tnarxismem,
ani s rnasovou stranou. To všecko značně komplikuje věc a
ukládá našim stranickynr or$anisacím v okrajov ch rizemích,
abv sorrčasně bojovaly jak proti pravlim, tak i proti ,,lev m",
Z toho vypl vá stanovisko našístrany v boii na dvě fronty
proti oběma chylkám zároveň.
Dále je nutno poukázat na to, že v voi rrašich lromunistick ch organisací v okrajovllch rizemích neprobíhá isolovan,ě, jak
tomrr bylo v dějinách rusJ<é složky našístrany, nl brž pod
p ím m zásahern hlavního jádra našístrany, vyzkoušeného
nejerr p i tvorYení nrarxistick)ích kádrri, n ;brž i p "i uvádění
těchto kádrri do spojení se širokymi masarni obyvatelstva, p i
revolučnímmanévrovánív boji za sovětskou moc. Zvláštnost
našísituace v okrajoqich rizemích v tomto ohledu záleži v tanl,
že naše stranické organisace v těchto zemích mohou a musí
manévrovat sv mi silami podle tamějších vyvojov ch podmínek
sovětské moci tak, aby rrpevnily spojení se širok;imi masami
obvvatelstva, využívajícek tonu bohatych zkušeností našístrany. z d ír"ějšíhoobdobí. Do poslední doby l3st ední vybor
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l.,,t l i rl icltťl strarry Ruska obyčejně manévroval v okrajovyclr
ttrltttlt,lt ;r,ínro, p es hlavy tamějších komunistickych orgatt|,il|r,í, klcr(: nělrcty dokonce obcházel, a vtahoval do všeobecné
méně
|,tňr.r, ttlt srlvčtskév stavbě všechnv národní živlv více
i,ryirllrí. Nvní musí iuto práci konat samy organisace v.okrajrrl llt ri;rcnrích. Mohou to konat a musí to konat, isouce
j,rrriri'lliv.y, žc tato cesta je nejlepším prost edkem pi,eměny
rrrirlrrít:lr rrrarxistick ch kádrri ve skutečně masovou stranu,
l, llrli lly llyltt s to vést většinrr obyvatelstva v zemi.
'I'rrlirivó-jsou ony dvě zvláštní stránkv, kter ch je nulno
;rtísrrčclbát, stanovíme-li lirrii našístrany v okrajov;ích 1e_irrír,lr 1l,i v;íchově marxistickÝch kádrri a získávání širok; ch
tttlts tlllyvatelstva těmito kádry.
tt

t t t

,,(']lvrtír 1lolada IJst edního v;íboru
hrrrtrrtrristické strarry (bolševikri) Ruska

sc zrltl1lovědn mi funkcioná,i národrrích
lr,llulllik a oblastí, konaná ve dnech
1). -l2. června 1923 v Moskvě."

Sltuografick;i protokol. Moskva
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ŘÍJNOVÁ REVOLUCE
oTAZ|{e srŘnnxÍcH VRSTEV
(1923)

J"

,"roo.., é, že otázka st edrrích vrstev je iednou z.e základních otázek <lělnické revolucc. St ední vrstvy, to je rolnictvo
a drobny pracujícílid ve městech. K nim je nutno p ipočíst
utiskované národy, které se skládají z devíti desetin ze st erlních vrstev. To jsou, jalr vidíte, prár,ě ony vrstvy, které sv m
hospodá sk m postaverrím stojí mezi proletariátem a t ídou
kapitalistri. V znam těchto vrstev ie určován dvěnra okolnostrni: zil prvé, tyto vrstvy tvo í většinu nebo alesPot1
silnou menšinu obyvatelstva nynějších státri; za druhé, tvto
vrstvy jsou q znamn; mi zálohami, ze ktench t,ida kapitalistri
získává svotr armádu proti proletariátu. Proletariát nem že
rrdržet moc bez sympatií a bez podpory st edních vrstev, a to
p edevším rolnictva, zejména v takové zemi iako náš Svaz
republik. Proletariát nemťtžedokonce ani vážně pom šlet na
uchopení moci, jestliže tyto vrstvy nejsou alespoň neutraliso-

vány, jestliže se tyto vrstvy ještě neodtrhly od t ídv kapitalistti, jestliže stále ještě tvo í v své mase armádu kapitálrr.
Z toho vyvěrá boj za získání st edních vrslev, boj za získání
rolnictva, kter se vine jako červerrá nit celou našírevolucí od
roku 1905 až do roku 1917, boj, kter ještě naprosto nep estal

kter

potrvá ještě v budoucnosti.
Revoluce roku 1848 ve Francii byla mimo jiné poražena
také proto, že nenalezla sympatie mezi francouzskl m rolnictvem. Pa ížská komuna padla mimo jiné také proto, že narazila na odpor st edních vrstev a p edevšímrolnictva. Totéž
platí o ruské revoluci roku 1905. Někte í vulgární marxisté,
v čele s Kautskly'm, odvolávající se na zkušenosti evropsk; ch
revolucí, dospěli k závěru, že st ední vrstvy a p edevšímrola
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tticlr rl jstltr tónr,ě rození nep átelé dělnické revoluce, že je proto
rrrrlrrrl |lrrčílatse zcllouhavějším v vojem, běhern něhož prole-

llrriírl rurltucle většiny v národech a tím budou vytvo eny reálné
rír,tllltrlrhdy vítězství dělnické revoluce. Tito vulgární marxisté,
lyrlrázcjící'z tohoto závéra, varovali proletariát p ed ,,p edčilslt<ltt" revolucí. Na základě tohoto závěru ponechali ze ,,zá,
qitrllrír:h drivodrl" st ední vrstvy riplně v moci kapitálu. Na
rírlrlll<lě tohoto závěru prorokovali pád Říjnové revoluce v Ruskrt, tirlvolávajíce se na to, že proletariát v Rusku tvoŤí menšinu,
žrl llusko je země rolnická a že proto vítězná dělnická revoluce
1

v llusku je nemožná.
.Ic charakteristické, že sám Marx hodnotil st ední vrstvy
lr p edevším rolnictvo naprosto jinak. Zatím co vulgární marxiité mávli rukou rrad roinicivem a ponechali je tiplně v nroci
liullitálu, a pak se hlučně holedbali svou ,,zásadní dťtsledností",
Marx, tento ze všech marxisttl nejzásadnější marxista, dtitklivě
radil komunistické straně, aby si všímalarolnictva, získala je
lra stranu proletariátu a zajistila si jeho podporu v nastávající
1lroletá ské revoluci. Jak známo, v padesát ch letech, p!,ooiíržcerinorové revoluce ve Francii a v Němeclru, napsal Marx
|ingelsovi a jeho prost ednictvím komunistické straně Ně-

lnecka:

,,Celá věc v Německu budc záviset na torn, budcJi možno proletá skorr
levoluci podep ít druh m vydáním selské války."52

To bylo napsáno o Německtr padesátlich let, o zemi rolnic|ié, kde proleiariát tvo il nepatrnou menšinu, kde proletariát
byl hri ď organisován než v Rusku roku 1917, kde rolnictvo
bylo sv m postavením méně uzprisobeno k podpo e proletá,ské rel,oluce, než tomu bylo v Rusku roku 1917.
Je nesporné, že Říjnová revoluce byla šťastnm spojením
,,selslré války" s ,;proletá skou revoluc_í", o kterém psal

Marx na-

vzdory všem ,.zásadním" t]achal m. Říinol,á revo|uce dokázala,
že taťové spojení je možnéi uskutečnitelné.Říjnová revoluco
dokázala, že proletariát nrťržeuchopit moc a udržet ji, dovede-li
orltrhnout st ední vrstvy, a p eclevšímrolnictvo, od t ídy kapitnlistrl, dovecle-li tyto vrstvy pi,eměnit ze zá|oh kapitálu v záIohy proletariátu.
Slrutnali ečeno: Říjnor,á revoluce, první zc všech revolucí
tra světě, posunula do pop edí otázku st edních vrstev, a to
p edevšímotázku rolnictva, a vítězně ji roz ešila p es všecky
,,theorieo' a ná,ky hrdinr1 II. Internacionály.

t6

V tonr je p ední zásluha Říjnové revolrrce, je,li v bec nrožno
mluvit v tomto p ípadě o zásluhách,
To však neby1o všecko. Řijnova revoluce šla dále, rreboť se
pokusila semlrn"out kolem proletariátu utiskované národv, V še
Lylo už ečeno, že se tyio národy skládají z de,yíti .desetin
z"rolnictva a drobného iněstského pracujícího lidu, Ale tím
rrení vyčerpán pojem ,,utiskovaného národa". Utiskované národy jŠouÓlytój"C utiskovány nejen jako rolnictvo a městsk
p.uÓ.,ji"i lid,'n brž i jako národy, t. j. ja.ko pracující_určitého
itátu, jazylia, kultury,".rrčitéhozprisobu života, určit ch mrav
a obyčejťi.Dv.ojit šioub ritislru musí nezbytně revolucionisovat
pracrr;iČi musy ,riirkovan ch národ , musí je nezbytně pobízet
k noji proti ňlavnírnu činiteli tisku - k boji proti kapitá_lu,
Tato- oiolnost se stala základnou, na které se proletariátu
poda ilo uskutečnit, spojení ,,proletá ské.revoluce" nejen se
,,selskou válkou", n biZ i s ,,válkou národní". To všecko muselo nezbytně rozšíit pole prisobnosti proletá slré revoluce daleko p eŠhranice Ruska, to muselo ohrozit nejposlednější
zálohy kapitálu. Je-li boj o st edrrí vrstvy, určitéhopanujícího
národa bójem o nejbližšízálolry kapitálu, musel se boj_ za
osvobození utiskovaň ch národ nezbytně p eměnit v boj za
získání jednotliv ch, nejposlednějších zátoh kapitá-lu, y lqj:^
osvobozóní koloňiálníc}r a neplnoprávn ch národri od ritisku
kapitáIu. Tento boj není ještě naprosto skončen - nejen to,
tento noj nemohl ještě p inést ani první rozhodné rispěchy,
AIe tentó boj o póslední reservy ,ičal , ,drisledku_Říjno_vé
revoluce a bude se nesporně krok za krokem rozvíjet 1 odle
toho, jak se bude vyvíjet imperialismus, potlle toho, jak poroste
moc ňašeho Svazrr republik, podle toho, jak se bude rozvíjet
proletá ská revoluce na zápaďé.
Stručněji ečeno: Říjnová revoluce zahájila ,ve_ skutečnosti
boj proletáriátu o poslední zálohy kapitálu z ad lidovlich mas
uti"sÉovan ch a neplnoprávn ch-zemi. Říjnová revoluce první
vztyčila piapor boje za vydo-bytí těchto záloh - v torn je její
druhá zásluha.
Rolnictvo bylo u nás získáváno pod p,rapoTem socialismu,
Rolnictvo, kteié rtostalo prldu z rukou proletariátu, které porazilo statká e za pomoci proletariátu a povzneslo se k moci
za vedení proletaríátu, muielo si uvědomit, muselo pochopit,
že proces jeho osvobození probíhal a bude také nadále probíhát pod praporem proletariátu, pod jeho rud m praporem,
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'l'rrlrr rrlrrrltttlsl rrrusela učinit z praporu socialisrnu, kter; byl
llí,lvt, 1rrrl lolrrictvo postrachem, prirpor, kte4 poutá jeho porrtl,1ttt\l ;r usnadňuje ieho vysvobození ze zaostalosti, bídy a

ítlirhtt. 'lbtéžplatí, ale v ještě většímí e, o utiskovan ch

llňt,rlrltlclt. I{eslo boje za osvobození národri, heslo podep ené
llrltl.y jlrlro: osvobození Finslra, odvolání arrrrád z Persie a Číny,

tttí Svazu republik,

otev ená morální podpora poskvtoČíny,Indie a Egypta - toto heslo po
;llvri zlrzněIo z rist lidí, kte í zvítězili v Říinové revoluci. Nelze
lrzttltčlit za náhodu, že Rusko, na které d íve utiskované národ;l
1rrllrlížely jako na symbol titisku, je nyní, když se stalo socialisticlryrn, symbolem osvobození. Není náhoda ani to, že jméno
vťitlcc Říjnovérevoluce, iméno soudruha Lenina, je nyní nej1lrrllulárnějším jménem na rtech zak iknut ch a zdeptan ch
rrllníkri a revoluční inteligence koloniálních a neplnoprávnych
zcrní. Jestliže d íve utiskovaní a zdeptaní otroci rozsáhlého
,ílrrského imperia spat ovali v k esťanství prapor spásy, nyní
spějí věci k tomrt, že socialismus rnrlže b t (a již začínáb ,t!)
,ch koloniálních imperialis1rro mnohamilionové masy rozsálrl
tick ch státrl praporem osvobození. Není možno pochybovat,
že tato okolnost značně usnadnila boj s p edsudky proti socialis,mu a uvolniia p ístup socialistick m ideám do nejvzdáleněišíchkoutrl porobenych zemí. Jestliže d íve bylo otltížné,aby se
s<_rcialista objevil s ,otev en m lrledím mezi neproletá sk mi,
st edními vrstvami utiskovan ch nebo utiskujících zemí, mttže
nyní vystupovat mezi těmito vrstvami nepokrytě s propagantlou socialistick ch idejí v naději, že jej vyslechnou a snad
i poslechnou jeho rad, neboť má po ruce takovy pádn argutrrcnt, jako je Říjnová revoluce. To je rovněž v sledek Říjnové
vyll,rl

v:rrr:i Itítrod m Turecka,

revoluce.

Stručněji ečeno: Říjnová revoluce urovnala socialistickl ru
ideám cestu k st edním, neproletá sk m, rolnick m vrstvám
všech národ a krnen , učinila prapor socialismu praporem
pro ně populárním - v tom je t etí záslrrha Ríjnovérevoluce.
,,Pravda" č. 253,
7.

listopadu 1023.
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NÁRODNOSTNÍ OTÁZI(A
Z PŘEDNÁŠEK ,,O ZÁKLADECH LENINISMU", PROSLOVENÝCH

PoČÁTKEM DUBNA

1924

NA svERDLoVovĚ UNIVERSíTĚ

Z

tohoto thernatu vyjímám dva hlavní problémy: a) poietí
otázky; b) osvobozenslré hnutí utiskovanych národ a proletá ská revoluce.
1. Pojetí otá.zkg. V národnostní otázce nastala v posledních

dvou desetiletích ada neobyčejně závažn ch změn. Národ-

rrostní otázka v období II. Internacionály a národnostní otázka
v období lertinismu nejsou naprosto jedno a totéž.Lišíse od
sebe pronikavě nejen svym ro,zsahem, nybrž i vnit ní povahou.
D íve byla národnostní otázka obyčejně omezována na rizk
okrulr problénrrl, t kajícíchse hlavně ,,krtltrrrních" národrl.
Irové, Maďa i, Poláci, Finové, Srbové a nókteré jiné evropské
národy - toť okruh neplnoprávn ch národrl, o jejichž osudy
se zajímali hrdinové II. lnternacionály. Desetimilionové a sta-

milionové asijské a africké národv, zakoušejícínárodnostní
ritisk v nejhrubšía nejkrutějšíforrně, zristávaly olryčejně nepovšimnuty. Neodvažovali se stavět vedle sebe rrárody bílé
a barevné, národy ,,kulturní" a ,,nekulturní". Dvě t i bezobsažnéa sla<lkolryselé resolrrce, bedlivě obcházejícíproblém
osvobození kolonií - to je všecko, čímse mohli pochlubit
politikor,é II. Internacionály. Nyní tuto dvojakost a polovičatost
v národnostni otázce nutno pokládat za vyrn cenu. Leninismus
odhatil tuto nehoráznou n sroinalost, rozmetal stěnu mezi národv hílymi a barevn mi, mezi Evropany a Asiaty, mezi ,,kulturními'i a ,,nekulturními" raby imperialismu a spojil tak
národnostni otázku s otázkou kolonií. 'Iím byla národnostní
otázka p eměněna z otáz|ry dílčía vnitrostátní v otázku všeobecnou a mezinárodní, v světovou otázku osvobození rrtiskovan;fch národri závisl ch zemí a kolonií z jaŤma imperialismu.
l"rz

l)t'ívc llyla zásada sebeurčenínárodrl vykládána obyčejně

trr,r;lrrlvltč, jsouc často zužována na právo národrl na autono-

rrrii. Nt1l<tc í p,erláci II. Internacionály šli dokonce tak daleko.
lr. z 1trítvlt nlt sebeurčeníučinili právo na kulturní autonomii,
|. j, 1lrírvo utiskovan ch národrl mít své vlastní kulturní instilttcr., 1ltlIlechávajíce veškerou politickou moc v rukou panujíllltrl tlároda. Tato oko]nost vedla k tomu, že vzniklo nebez;rr,čl, ully se myšIenka sebeurčenínezvrhla z prost edku boje
1rrtlli tlnexím v prost edek k jejich ospravedltiování. Nvní tuto
ttrrrlrrrtici nutno pokládat za p ekonanou. Leninismus rozšíiI
;rtrjtlnr sebeurčení a vyložil jej jako právo utiskovan ch národ
zirl,isl; ch zemí a kolonií na plné oddělení, jako právo národ
rrlt samostatnou státní existenci. Tím byla zároveň vyloučena
tttrlžrrtlst ospravedlňovat anexe v kladem práva na sebeurčení
.jlrlro práva na autonomii. Sama zásada sebeurčeníbyla tím
1l,crněněna z prost edku k oklamávání mas, jalrÝrrr nesporně

llyla v rukou sociálšovinist za imperialistické války, v prost ,edek k odhalování -všelikl clr irnperialistick ch choutek a

štlvinistickych rejdri, v prost edek politické v chovy mas v duclru internacionalisrnu.
D íve se pohlíželo na otázku utiskovanych národrl obyčejně
jako na otázku čistě právní. Slavnostní prohlašování ,,národní
rovnoprávnosti", nesčíslnédeklarace o ,,rovno ti národri", ŤÍm
se zabyvaly strany II. Internaeionály, jež se snažily zast ít
skutečnost, že ,,,rovnost národ " za impe,rialis,mu. kdy jedna
skupina národrl (menšina) tyje z vyko isťování druhé skupiny
národ , ie q směchem utiskovan; m náro<lťlm. Nvní toto buržoasně právní hledisko v národnosLní otázce nutno pokládat
za odhalené. Leninismus strhl národnostní otázku s v šin honosivlích deklarací na zemi, prohlásiv, že deklarace o ,,rovnosti
národ ",nejsou-li provázeny p ímou podporou osvobozenského
boje utiskovan;ich národti proletá sk mi stranami, jsou bezobsažnéa lživé.Tím se otázka utiskovan ch národrl stala
otázkou podpory, pomoci, skutečnéa stálé po,moci utiskovan;im národrim v boji proti imperialismu za skutečnou rovnost
národ , za jejich samostatnou státní existenci,
D íve se pohlíželo na národnostní otázku reformistickv jako
na zvláštní samostatnou otázku, aniž byla uváděna v sotrvislost
s všeobecnou otázkou panství kapitálu, svrženíimperialismu
a proletá ské revoluce. Mlčky se p edpokládalo, že vítězství
proletariátu v Evropě je možnébez p imého spojení s osvoilo173
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wjímám dva hlavní problémy; a) poietí
otázky; b) osvobozenslré hnutí utiskovan; ch nárcldti a prolerďrroto thernatu

tá ská revoluce.
I. Poletí otti-zkg. V národnostní otázce nastala v posledních
dvou desetiletích ada neobyčejně závažn ch změn. Národnostní otázka v období II. Internacionály a národnostní otázka
v období leninismu nejsou naprosto jedno a totéž.Lišíse od
sebe prorrikavě nejen svynr ro,zsahem, n brž i vnit ní povahou.
D íve byla národnostní olázka obyčejně omezována na rizk
okrulr problémrl, t kajících se hlavně ,.krtlturních" národrl.
Irové, Maďa i, Poláci, Finové, Srbové a některé jiné evropské
národy - toť okruh neplnoprávn; ch národrl, o jejichž osudy
se zajímali hrdinové II. lnternacionály. Desetimilionové a stamilionové asijské a africké národy, zakoušejícínárodnostní
ťrtisk v nejhrubšía nejlrrutější forrně, zristávaly o,byčejně nepovšimnuty. Neodvažovali se stavět vedle sebe národy bílé
a barevné, národy ,,kulturní" a ,,nekulturní". Dvě t i bezobsažnéa sladkokyselé resoluce, bedlivě obcházejícíproblém
osvobození kolorrií - to je všecko, čímse mohli pochlubit
politikové IL Internacionály. Nyní tuto dvojakost a polovičatost
,cenu. Leninismus
v nárorlnostní otázce nutno pokládat za vy,m
stěnu mezi nározmetal
nesroťnalost,
nehoráznou
odhalil tuto
rody bíl mi a barevn,mi, mezi Evropany a Asiaty, mezi ,,kulturňími" a ,,nekulturními" rabv imperialismu a spojil tak
národnostní otázku s otázkou kolonií. Tím byla národnostní
otázka pŤeměněna z oIázlry dílčía vnitrostátní v otázku všeobecnou a mezinárodní, v světovou otázku osvobození rrtiskovan; ch národri závisl ch zemí a kolonií z ja ma imperialismu.
Jr1

|}ílvc llyla zásada sebeurčenínárodrl vykládána obyčejně
trr.rllrítvnč,jsouc často zužována na právo národ na ilutonorrrii. Nčlrte í p,erláci II. Internacionály šli dolronce tak daleko.
lr. z 1lrítva na sebeurčení učinili právo na kulturní autonomii,
l, j. 1lrírvo utiskovan; ch národrl mít své vlastní kulturní instilttt:t,, 1ltlltechávajíce veškerou politickou moc v rukou panujíclltrl trároda. Tato okolnost vedla k tomu, že vzniklo nebez1rr,čí,aliy se mvšlenka sebeurčenínezvrhla z prost edku boje
1rrrlti nnexím v prost edek k jejich ospravedlňování. Nvní tuto
tttrllrrttici nutno pokládat za p ekonanou. Leninismus rozšíil
1rrljcnr sebeurčení a vy,ložil jej jako právo utiskovanl ch národ
rírvisl ch zemi a kolonií na riplné oddělení, jako právo národ
rrlt samostatnou státní existenci. Tím byla zároveň vyloučena
lltrlžrrost ospravedlňovat anexe v kladem práva na sebeurčení
,jlrko práva na arrtonomii. Sama zásada sebeurčeníbyla tím
1l,cměněna z prost edku k oklamávání mas, jak; rn nesporně
lryla v rukou sociálšovinist za imperialistické válkv, v prost,edek

k

odhalování všelik; ch imperialistick_ ch choutek a

šovinistick3,ch rejdri, v prost edek politické vlichovy mas v du-

clru internacionalismu.
D íve se pohlíželo na otázku utiskovan ch národr1 obyčejně
jako na otázku čistě právní. Slavnostní prohlašování ,,národní
rovnoprávnosti", nesčíslnédeklarace o ,,rovno ti národ ", tím
se zabyvaly strany II. Internaeionály, jež se snažily zast ít
skutečnost, že ,,rovnost národ " za imperialis,mu, kdy jedna
skupina národrl (menšina) tyje z vyko isťování druhé skupiny
národ , ie v směchem utiskovan m národťrm. Nvní toto buržoasně právní hledisko v národnostni otázce nutno pokládat
za odhalené. Leninismus strhl národnostní otázku s vÝšin honosiq ch deklarací na zemi, prohlásiv, že deklarace o ,,rovnosti
národrl", nejsou-li provázeny p ímou podporou osvobozenského
boje utiskovan ch národtl proletá sk mi stranami, jsou bezobsažnéa lživé.Tím se otázka utiskovan ch národtl stala
otázkou podpory, pomoci, skutečnéa stálé po,moci utiskovairym národrlm v boji proti imperialismu za skutečnou rovnost
národťr, za jejich samostatnou státní existenci.
D íve se pohlíželo na národnostní otázku reformistickv jako
na zvlášlní samostatnou otázku, aniž byla uvádčna v so,uvislost
s všmbecnou otázkou panství kapitálu, svrženíimperialismu
a proletá ské revoluce. Mlčky .se p edpokládalo, že vítězství
proletariátu v Evropě je možnébez p íméhospojení s osvobol73

zensk m hnutím v koloniích, že roz ešenínárodnostní a kolo&árbry mriže b t proveďeno bez _hluku, ,,samočinně'o,
"iár"Í
stranou od velké cesty proletá ské revoluce, bez revolučního
lrledisko
ilj; p."tt imperialismu. t,lyni toto protirevoluční
imperiali_
a
dokázal
,roirro'pokládai za odhalené." Leninismus
stická nattu i revoluce v Rusku potvrdily, že národnostni otáz_
ka mriže b t roz ešena jedině vó spojitosti a na podkla9_ě p,9letá ské reioluce, že cesia k vítězsivírevoluce na Západě vede
kolonií a závisbre. .eromrní svazek s osvobozenskl m hnutím
proti imperialismu. Nároánostni otázkaje částívše_
íyÁ
""*r
proietá skárevoluce, otázky diktatury proletariátu, .
Ór""rre
Problém zní takto: jsou už ug,čerpáng revolučnímožnosti,
utajené v revolučně-osiobozenslémhnutí utiskovanl ch zemí,
u.r*bo vyčerpány nejsou - a nejsou-li vyčerpány, je _drivodná
Že luae inoZňo využíttěchto možnostípro proletá skorr
"uJCj",
revoluói, že bude možno p eměnit závislé a koloniální zemé ze
,arony irnperialistické buržoasie v zálohu revolučního proletariátu, u j.rro spojence?
Leninismus oapoulaa na tuto otázktt kladně, t, j, p iznává,
že národní osvob-ozenské hnutí utiskovan ch zemí tají v sobě
."uátoerri schopnosti a že lze těchto schopností využít,k,.y,ženíspolečnéhónep ítele, k svrže,níim_perialis,mu, Mechanika
imperialismu, imperialistická_ válka a revoluce v Rusku
"l1"o;ó
pině"potvizují závěry leninisrnu, t;fkajícíse této věci,
' Z totro uyptyua, Že je nutno, aby _proletariát podpor,oval,
*"..si"ky a" iťtivnc po"dporoval_náiodní osvobozenské hnutí
utiskbvan ch a závisl ch nár,odri.
To ovšem .r"r.ra*..rá, že proletariát má podporovat jokéftoli národní hnutí všude a v}dy, ve všech jednotliq ch konX.einicÉ p ípadech. Jďe o podporu takov ch národních_hlltí,
která veďou'k oslabení a svrzení imperialismu, a nikoli k j9ho
a zachování. Stává se, že národní hn-utí je{n9!|iy{9tt
"p"""C"i
uiiskouanlPch zemí se st etají se zájmy v;ívoje_proletá ského
hnutí. Je"sam,oz ejmé, že v takov;yach p ípadech nem že bl t
,eč o podpo e. Otázka práv 4árodri není olázka isolovaná a
iiném nezávislh, n brž ,ie to část všeobecné otázkv
"u "S"* revoluce, podiizena celku a vyž.a{ují9í,.a}v. bvla
piiruiar.r.Ó
ikoumána s lrlediska ielku. Marx se ve čty icá| ch letech mistoletí vyslovoval pro národní hnutí polákri a Maďarri,
proč? proto,
"
""iet
proti národnímfi hnutí čóchri a jižrríchSlovanri.
^je
Češia jižníSlované byli tehdy ,,reakčnínárody", ,,ruské
174

1rrrrltrí slrítže"v Evropě, p ední hlídky absolutismu, kdežto

|'rllítci it Maďa

i byli ,,revolučnírrárody", které bojovaly proti

hnutí Cechri a jižímou podporu carismu,
rrr,.jrrclltlzlleč:nějšího nep ítele revolučního hnutí v Evropě.

itlrstrlttlistrru. Proto, že podpora národního

tIír,lr Sl<lvanri znamenala tehdv nep

,,,lr,rlrrrlllivé požadavky demokracier" praví Lenin, ,,tedy

i

sebeurčerrí,

rrr.,|rrltt ttirlínr absolutním, r'y*brž částečkouvšeobecného demokratického
{rltrr,s: všcobecného socialistického) suětouého hnutí. Je možné,že v jed-

rrrlllivÝclr konlrletních p ípadech odporuje částečkacelku, a pak je nrrtno
rtrlvrlrIlout" (viz sv. XIX, str.257-258) .*

.ji

'|'rrl<

je tomu s otázkou jednotliv ch národních hnutí, mož-

rrótto reakčníhorázu těchto hnutí, hodnotíme-li je ovšem ni-

lrrlliv s formálního hlediska, nikoliv s hlediska abstraktních
1lrírv, nl brž konkretně, s hlediska zájmri revolučního hnutí.
Totéžplatí o revolučnímrázu národních hnutí vrlbec. Nesporná revolučnost obrovské většiny národních hnutí je právě
lrrk relativní a svérázná, jako je relativní a svérázná i eventuální reakčnost některl ch jednotliv ch národních hntrtí. Revolučníráz národního hnutí za imperialistického ritisku naprosto
nep edpokládá, že se hnutí nezbytně musí z častnit proletá ské živly, že hnutí musí mít revoluční nebo republikánsk
program, že musí mít demokratick;i základ. Boj afganského
emira za nezávislost Afganistanu je objektivné rcuolučním
bojem p es monarchistické názory erni,ra a jeho společníkrl,neboť oslabuje, rozkládá a podlamuje imperialismus, kdežto boj
takovych zap isáhl ch" demokratti a ,,socialistri", ,,revolucioná ri" a republikánri jako, ekně_me, Kerenského a Ceretěliho, Renaudela a Scheidemanna, Cernova a Dana, Hendersona a Clynese za imperialistické války, byl bojem teakčním,
neboť v; sledkem takového boje bylo zkrašlování, upevňování
a vítězstvíimperialismu. Boi egyptskl ch obchodníkťr a buržoasníchintelektuálri za rrezávislost Egvpta je z I chž p íčin
bojem objektivně reuolučnímp es buržoas,níprivod a buržoasnínázev p edákri egyptského národní,ho hnutí, p es to, že
jsou proti socialismu, kdežto boj anglické dělnické vlády za
zachování závislosti Egypta je z l ,c}až p íčinbojem reakčním
p es proletá sk privod a proletá sk název členri této vlády,
p es to, že jsou ,,p o" socialismus. Nernluvím už o národním
hnutí jinl ch, většíchkoloniálních a závisl ch zemí jako Int Lenin:,,Vlisledlry diskuse o sebettrčení",l9IB. (Po.zn. recl,)
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so
die a Číny,jejichž kažcl; krok na cestě k_osvobození, i když
"pt:iei požaclavkrim formálrrí demokracie, je ranou
Jor.o"lu
;;;iň r.ioďi"o'do imperialistnu, t. j, ltrokem nesporně reuolučním.
i""i" má pravdu, tvrdíli že je rrutno hodnotit národní hnutí

zemí nikoli ,

ňledi,ka formální demokracie,
"ť
"ti.nou"ri
v cellrové bilanci boje
vysledkri
ctr
faktick
i.iĚJirt"
.
;}rb;
p.oti i*p"rialismu, t. j. l,nikoii.isolovaně, n; brž v světovém
rně ítkrr" (viz sv. XIX, str, 257\.*
2. Osuobazenské hruttí utisiouanúch národti a proletá slsá
reuoluce- P i ešenínárodnostní otázky vychází leninismus
z- těchto poučck:
s"oi je rozdělen na dva tábory: na tábor lrrsl,ky civiliso_

"i
vládnoucích finančnínr kapitálem a vvkl j;
"un'Y"t
"*oa,i,
ťujícíchobrovsirou většinu obyvatelstva zeměkoule, a nír tábďr utiskovan; ch a vyko isťovhn ch národrl kolonií a závisl" ch zemí, které tvo í většinu;
isťovanéfirj r.rm"re a závislé země, utiskovali aavvko
v znanrny
velmi
zálohu
n"n8nt- kapitálem, tvo í obróvskou
zdroj sil imperialismu;
--.;j,*""
koloniál_
iní boj utiskovan;clr nar_9tlrl závisllích ajejich
vyk
jedinou
je
cestou
,"*i proti imperialismu
"i"t,
isťování;
vyko
a
svobození z ritistru
d) rrejd ležitějšíkolóniální a závislé země vstoupiiv už na
cestl národné oŠvobozenskóho hnutí, které vede nezbytrrě ke
krisi světového kapitalismu;
e) zír.lmy proleti slrého hnutí ve vyspěIlct,,,_".*,:,l,_^^11;
roanc osuónozenského hnutí v koloniích vyžadují sjednoceni
prott
obou těchto drrrhrl revolučního hnrrtí ve společnou frontu
proti
imperia.|is9_u;
íteli,
společnémunep
f) vítěz;tvía8tnicte iriay u" vyspěl ch zemích a osvobození
nárort z ja ma imperialismu je nemožné bez
otirr.orun
"h
vytvo,ení a upevnění společnérevolučnífronty;
'á)- nvi"oreni společnérevolučnífronty je nemožné,nebupoda"-'ri pior.i".iat utiskuiících ná_rodri q imo a energicky
proti
národrl
ch
,,vlast_
;;;ál - ;;";bozenské ňnutí utiskovanl
;í*;" imperialismu, neboť ,,nem žó b;it svoboden národ
utiskující jiné národy" (I\larx) ; _
obhajolru, obranu a uskutečňování
h) tato podpora
_

"namČ.ra

*
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ltllltt rl 1rrávu národrl na oddělení, na samostatnou státní exi-

.,ll.trr,i;

1,1r) llcz provedení tohoto hesla je nemožnédosáhnout sjedlnxj(,llí lt ,spolupráce národri v jednotnóm světovém hospoáá -

,ilví, lvo ícímmateriální základnu vítězstvísocialismu;
i) ltrto siednocení mriže b t toliko dobrovolné, mťtževzniklrrrrlt jcrr na podkladě vzájemné drlvěry a bratrské vzájemlrrl,sti tnczi národy.
Z toho vyplyvají dvě stránky, dvě tendence v národnostní
rllítzce: tendence k politiclrému osvobození z imperialistick ch
rlkovri a k_ vytvo ení samostatného národního siátu, tendeňce,
ktcrá vznikla na podkladě imperialistického ritisku a kolotriálního vyko isťování, a tendence k hospodá s]rérnu sblížení
národri, tendence, která vznikla v souvislósti s utvo ením světového trhu a ,světového hospodá ství.
.,,,Rolvíjej!c.| se, kapitalismus," praví Lenin, ,,vykazuje v národnostní

olázce dvě dějinné tendence. za prié, probuzerri neiodniÉo života a národních lrnutí, boj, proti všetikému národriostnínrtr tisku, vytvo ení
sl{Ltů,Za druhé,r_ozvíjenía utuženívšechstykri mezi náiody,.t.z"ni"á.oá]
"aroá"i"r,
noslních"p chrarl,.vylvo ení mezinárodní jědnoty kapitálrr, hospodá skélro
živo.ta,v bec,^potitiky, lědy ald. Obě tcndencó jsou sveiovlim zákonem
kapitalismu. Pr.vni p evlá,dá v počálcich jcho v;ivóje, druhá jó v; znai,nlim

rysem vyspělého kapitalismu, spějícího k své p eměně v iocíalisticťou
společnost" (viz sv. XVII, str. lBb-t+o1,*

Pro imperialismus jsou tyto dvě tcndence nesmi iteln mi
protiklady, neboť imperi,alismus nem že existovat bez vvlro isťování a násilnélro drženíkolonií v ránrci ,,iednotného óelku'',
nebo{ imperialismus mťržesbližovaťnárodv jedině anexerni
a koloniálními vyhoji, bez kter; ch je vribec nemožn .
Pro komunismus jsou naopak tyto tendence jón dvěma
stránkami jedné a téževěci, věci osvobození utiikovan,ích
národť1 z jirrYma iruperialismu, neboť komunismus je si vědóm,
že sje4nocení národ v jednotrrém světovém hospodá ství je
možnéjen na podkladě vzájenrné drlvěry a dobrovolné dÓhocly, že vyt1,o ení dobrovolného svazku národri mriže b t
_
provedeno oddělením kolonií od,,jednotného'' imperialistiÓkého ,,celktt", p eměnou kolonií v samostatné státy.
Z toho vypl; vá nutnost riporného, nep etržitéhoa rozhodného boje proti velmocenskému šovinismu ,,socialistr1'' panujícíchnárod (Arrglie, Francie, Amerika, Italie, Japonskď a j,),

Lenin: ,,Vl slcdky diskuse o sebeurčerrí",1916. (Pozn, red.)
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Lerrin: ,,Kritické poznámky k národnostní olázce'',1913, (Pozn. rett,)

Marxismus
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kte
kte

í nechtějí bojovat proti svl m imperialistick m _vládám,
í nechtějí poďep ít boj utiskovanlfch národri ,,sv ch" ko-

lonií za uysvóbo"eni z rtisku, za jejich státní oddělení,
Bez ta"kového boje je nemožná vychova dělnické t ídy panujícíchnárodri v áuchu skutečnélro internacionalismu, v duchu sblíženís pracujícímimasami závisll ch zemí a_kolo,nií,
v duchu skutečnépripravy proletá ské revoluce. Revoluce
v Rusku by nebyla iviiazitá a Kotčak s Denikinem bv nebyl
poražen, káyby ie ruslr proletariát nebyl těšil sympatiím _a
podpo e utiikóvan; ch ňáiodri b valé ruské íše.Abv však
iist ht ,ympatie a podporu těchto národ , musel p edevším
rozbít oi.ouy ruskéňo imperialismu a vysvobodit tyto národy
z národnosíního tisku. jinak bv bylo nemožnéupevnit sovětskou moc, vypěstovat skutečn;i internacionalismus a vytvo it
onu skvělou orgánisaci spolrrpráce národri. která se nazyvá Svazem sovětsk cň socialistick óh republik a která je živym p edobrazem budoucího sjednocení národ v jednotném světovém
hospodá ství.
i toho vypl vá nezbytnost boje proti národní uzav enclsti,
omezenosti a v tutnosti- socialistri utiskovan ch zemí, lrte í se
nechtějí povznést nad q ši své národní zvoničkv a necháport
spojitost bsvobozenského hnutí své země s proletá sk m hnutím panujícíchzemí.
Bez takbvého boje je nemožnéobhájit samostatnou politiku
proletariátu utiskovan ch národri a jeho t ídnísolidaritu s proietariátem panujícíchzemí v boii za svrženíspolečnéhonep ítele, v nÓ;i zá svrženíimperialismu, b z takového boje by
internacionalismus nemožn3i.
byl
"
Talrová je cesta vl chovy pracujícíchmas panujícícha utiskovan ch národrl v duchu revolučníhointernacionalismu,
o teto dvoustranné komunistické v chově dělnictva v duchu internacionalismu Lenin praví:
,,Mriže b t tato v;íchova... u národrl veikl ctr a uiisktrjícich .!on!tr,etllě
jako

\lilrrrlliš ll. 1llo ,,splynutí" }la!ičí,Vilém 1I. pro ,,splynutí" s Belgií
1trtl|. lltrtlc taliovÝ sociální derrrokrat v theorii směšnl m doktriná em,
,r r ;rtlt:ii ;ttlttroctríkem imperialismu.
lllrlvrrí tl raz p i internacionalistické v chově dělnictva v utiskujících
rltrtli,|1 .jtl rrutno bezpodmínečrrě klást na propagaci a obhajobu svobody
,ltlrli.llltl ttliskovan ch zemí. Jinak bg to nebgl internacionalismus. Jsme
,,;rlítvttt",tti lr povinni pran i,ovat kterélroholiv sociáiního demokrata rrtiskult

jako inrperialistu a nijc rraplosto nutné, i kdyby p íprrr1 odtiělení byl p ed socialismerrr
lrlrli tt j, lt ,,uskutečniteln] " jen v jednom z tisícr, p,ípadťr,
Nltrl1lltl<, sociální demokrat rnalého rrároda rrrusí hlavní driraz ve své
ltgilrtt,i Iilást nl rlruhé slovo našíobecné formule: ,,dobrovolné s jednocení"
lrňr,rlrlíl. Tento sociálrrí demokrat mťrže,aniž se zpronevě í svl m povinttltslt,tll ir"rternacionalisty, b;,ti jalc pro poiitickorr nezávislost svého národa,
írllr, ;rt,rl jeho p,ivtělcní k sousedrrímu státu X, Y, Z a pod. Na každl zp sob
rrrrtsí však bojovat proíi nralonárodní ornezelrosti, uzavrlenosti a r, -lučllrrsli, tttusí se zasazovat o to, aby bylo dbáno celku a všcobecIrosti, aby
rvlíršltri zájmy byly pod izovány zájmrirn všeobecrrli,nr.
l,itló, ktei,í nepromyslili otázku, shledávajl ,,tozpot" v tont, že sociální
rlr.lrrtlkraló utiskujících národri rrrají trvat na,,svobodě otlděIeni".kd,ežto
rrlr:it'tlní demokraté utiskovan;ích rrárodťt na ,,svobodě sjednoceili". Tl ochrt
1rtt:rrr;íšlení však ukáže, že jiné cesty k irrtelnacionalismu a spiyrrutí nálllrltl, jirré cesty z nynějši sittrace lr toniulo cíli není a bj,t nemťržrí,(viz
,v. XlX, str. 261-262).*
ii, tlrrr rlírroda, jenž neuede takovou prtlpagandu,

,

,.ttttt, '|'0

,,l'rlrvda" č. l07,
l l. l<větnli t92{.

nároďri mall ch, utislrovan ch, u národri ancktujícíclr

:"r.ó"u
"triiia
anektovanych?
u: národri
-l.

že rrikóliv. Cesta k témiržcíli: k plné t,o_1,noprávnn,sti, k nej_
"r";Áé,
ŠrtiZe"ia pozdějšímu splgnuti ušech národ vede zde z ejmě
"ZJir""
ietnírňi ,stežkanli, asitak jako,.i"elrněme, k bodrr, kte* je
,,r""y*i-iió"t
této stránky, vede čára nalevo od jednoho jejího okraje a _na"p.á".tr"a
niaro od klaie orotiiehlého. Jestliže sociální demoklat velkého, utisku_
ii"]rró u u".r.iujicího národa, vyslovující_s:,p9y,.u"h"e.pro sp_lyrrutí lá.-í,
'.áá,n,
byť .r" chvili, Že ,,jetro" N-Iikuláš IL, ,,jeho" ViIém, Ji
"upo-uo"
j. isorr iouněž pro špllJniítts mat;ími národy (pomocí anexí) _
iroirróu.o'u
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K NÁRODNOSTNÍ OTAZCE V JUGOSLAVII
PRoJEv PŘEDNESENÝ 30. BŘEZNA
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JUGosLAvsKÉ KoMlSt

VÝKONNÉHO VÝBORU KONIUNISTICKÉ INTERNACIONÁLY

t;rklrrrská metoda ešenínárodnostní otázky (ristavní) je klaltrrlti metodě rusk ,ch marxistti (revoluční),
'lillrl místo zní:

rIr,trtt

,,ll;rkrlšané chtějí uskutečrrit ,svobodu národr1' pomocí drobn ch refo-

l,r.rtl, ;lrlmalÝm tempem. Když navrhuji národnostrrí autrrnomii iakožto
1ll,rlklick prost edek, vribec nepočíta.iís radikální změnou, s demokraticko-

rrrvrllltlztlnsk5ím hnutím, které v jejich perspektivě vrlbec chYbÍ. NaProti

spojují otázku ,svobody národri' s pravděpodobnou
rrlrlikillní změnou, s demokraticko-osvobozensklím hnutím, nemajíce d vrlrllt spoléhat na reformu. To však podstatně mění věc, poltud jde
lrrtIttt rttštímarxisté

rl ;llavděpodobné osudy národr] v Rusku."

'I'o je, tuším, jasné.
A to není o obní stanovisko Stalinovo, nl brž všeobecnésta-

Sotldruzi a soudružky! Mám za to, že si Semič p,lně

neuvě-

domil základní podstafu bolševické}ro pojetí národnostní otázky,
Bolševici nikdyneodlučovali národnostní otázlru od všeobecné
otázky revoluóe, ani p ed Říinem, ani po Řijrru, Z_ák|adní.
podstata bolševiclrého-projednání národnostní otázky tkví
u tom, že bolševici vždy zkoumali národnostní otázku v nerozlučnésouvislosti s revolučníperspektivou.
Semič citoval Lenina, ka, že Lenin se vyslovil pro to, aby
rrrčitéešenínárodnostní otázky bylo zajištěno v ristavě, Tím
chtěl Semič z ejmě i,íci, že pn Lenin pokládal národnostní
otázku zaotázkutistavní, t. j. nikoliv zaotázku revoluce, n brž
za otázku reformy. To je naprosto nesprávné. Lenin nikdy
neměl a nemohl mít konŠtitučníchilusí. Stačíprolistovat jeho
spisy, abychom se o tom p esvědčili. Mluvil-Ii Lenin o stavě,
ÁUt'rr, z eteli ne stavní zprisob roz ešenínárodnostní otázky,
ale zprisob revoluční, t. j. pohlíželna stavu jako na.vl sledek
vítězitví revoluc , My v Sovětském svazu máme rovněž stavu
a v této ristavě se zráčíurčitéešenínárodnostní otázky, Tato
stava však p išla na svět nikoli v dtisledku čachrri s buržoasií,n brž v drlsledku vítěznérevoluce.
semič se dále odvolává na známou stalinovou brožuru o národnostní otázce, napsanou roku 1912, a snažíse v ní najít
alespoň nep ímépotvrzení správnosti svého stanoviska, Avšak
toto'odvolání se rlkázalo beivylsledn m, neboť Semič nenalezl
a nemťrže nalézt nejerr p íslušncitát, n brž ani vzdáleno,u
která by jeň poňěkua oipravedlňovala jeho ,,tistavní"
"o.áZÉ",
pojímáni nároriňoŠtní otázky. Na drikaz_toho bych m_ohl.Se,
inŘovi p ipomenout známé místo ze Stalinovy brožurky, kde
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llovisko rusk ch marxistrl, kte í zkoumají a zkoumali národll()stní otázku v nerozlučnésouvislosti s všeobecnou otázkotl
revoluce.

Lze bez nadsázky lci, že poietí národnostní otázky v dějinách rrrského marxismu prošlo dvěma stadii: prvním, t, j.
1l ed íjnoqim, a druh; m, t, j. Ťíjnoq m. V prvém stadiu se
llír národnostní otázku pohlíželojako na část všeobecné otázky buržoasně demokratické revoluce, t. j. jako na část otázky
diktatrrry proletariátu a rolnictva. V druhém stadiu, kdy se
národnostní otázka. rozšíila a p eměnila v otázku kolonií, kdy
.se národnostní otázka z otázky vnitrostátní p eměnila v otázku
světovou, pohlíželose na nárbdnostní otázňu již iako f" re.t
všeobecné otázky proletá ské revoluce, jako na část otázky
diktatury proletariátu. I tam i zde bylo to, jak vidíte, pojetí
p ísně revoluční.
Máme za lo, že si to vše Semič ještě plně neuvědomil, Proto

se pokouší vtěsnat národnostní otázku do ristavního rámce, t. j,
posuzovat ji jako otázku reformy,
Z téta chyby vyvěrá jeho druhá clryba, která tkví v tom,
že nechce posuzovat národnostní otázku jako otázku v podstatě rolrrickou. Nikoli agrární, n brž rolnickou, neboť to jsou
dvě rrlzné věci. Je zcela správné, že národnostní otázku není
možno ztotožňovat s otázkou rolnickou, neboť kromě otázek
rolnick; ch zahrnuje i otázku národní kulturv, národního státu
a pod. Ale nepochybné je rovněž i to, že základ národnostní
otázky, její vnit ní podstattr p ece jen tvo í otázka rolnická.
Právě tím se také vysvětluje, že rolnictvo tvo í základní armádu národního hnutí, že bez rolnické armády není 4 nemriže
b t mohutného národnílro hnutí. To právě máme na myš{i,
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|;|k()llsl(á

metoda ešenínárodnostní otázky (ristavní) je kla-

rlltrlt Jrroti metodě rusk1',ch marxistrl (revoluční).
'l'tllrl místo zní:

,,ll:rkrršanéchtějí uskutečnit ,svobodu národrl' pomocí rirobn;ích refo-

;lrlmalÝm tempem. Když navrhují národnostrrí autonomii jakožto
radikální změnou, s demokratickorrrvrllltlzonsk m hnutím, které v jcjich perspektivě vrlbec chybí. Naproti
lrrttttt rtrštímarxisté spojují otázku ,svobody národri' s pravděpodobnou
rrrrlikální změnou, s demokraticko-osvobozensk m hnutlm, nemajíce drlvrrrlu spoléhat na reformu. To však podstatně mění věc, poltud jde
rl ;lravděpodobné osudy národrl v Rusku."
t,r.rrl,

1rlrthlit:klí prost edek, vribec nepočita.ií s

Sotrdruzi a soudružkyl Mám za to, že si Semič p,lně neuvědomil základní podstafu bolševickélro pojetí národnostní otázky,
Bolševici nikdyneodlučovali národnostní otázlru od všeobecné

otázky revolu"ce, ani p ed Říinem, ani po Řijnu, Z_ák|adní.
podstata bolševiclrého-projednání národnostní otázky tkví
u tom, že bolševici vždy zkoumali národnostní otázku v nerozlučnésouvislosti s revolučníperspektivou.
Semič citoval Lenina, ka, že Lenin se vyslovil pro to, aby
rrrčitéešenínárodnostní otázky bylo zajištěno v ristavě, Tím
chtěl Semič z ejmě i,íci, že pn Lenin pokládal národnostní
otázku zaotázku stavní, t. j. nikoliv zaotázku revoluce, n; brž
za otázktt reformy. To je naprosto nesprávné. Lenin nikdy
neměl a nemohl mít konŠtitučníchilusí. Stačíprolistovat jeho
spisy, abychom se o tom p esvědčili. Mluvil-Ii Lenin o ristavě,
*Ut"rru z eteli ne stavní zprisob roz ešenínárodnostní otázky,
ale zprisob revoluční, t. j. lohlíželna stavu jako na.v, sledek
vítězitví revoluce, My v Sovětském svazu máme rovněž stavLt
a v této ristavě se zráčíurčitéešenínárodnostní otázky, Tato
stava však p išla na svět nikoli v drisledku čachrri s buržoasií,n; brž v drlsledku vítěznérevoluce.
semič se dále odvolává na známou stalinovou brožuru o nárorlnostní oíázce, napsanou roku 1912, a snažíse v ní najít
alespoň nep ímépotvrzení správnosti svého stanoviska, Avšak
toto'odvolání se tlkázalo bežvlylsledn m, neboť Semič nenalezl
a nemriže nalézt nejen p íslušncitát, nl brž ani vzdáleno_u
rrarážku, která by jeň poňěkud ospravedlňovala jeho ,,tistavní"
pojímáni nároriňoŠtní otázky. Na drikaz_toho bych m_ohl.Se,
initovi p ipomenout známé místo ze Stalinovy brožurky, kde
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'Io je, tuším, jasrré.
A to není osobní stanovisko Stalinovo, n brž všeobecnéstallovisko rusk ch marxistrl, kte í zkoumají a zkoumali národll()stní otázkrr v nerozlučnésouvislosti s všeobecnou otázkotl
revoluce.

Lze bez nadsázky íci, že pojetí národnostní otázky v dějinách rrrského marxismu prošlo dvěma stadii: prvním, t, j.
1t ed íjnov m, a druh; m, t. j, Ťíjnov m. V prvém stadiu se
nír národnostní otázku pohlíželojako na část všeobecné otázky buržoasně demokratické revoluce, t, j. jako na část otázky
diktatrrry proletariátu a rolnictva. V druhém stadiu, kdy se
národnostní otázka. rozšíila a p eměnila v otázku kolonií, kdy
se národnostní otázka z otázky vnitrostátní p eměnila v otázku
světovou, pohlíželose na nár-odnostní otázŘu iiž iako ,Í, re.t
všeobecné otázkv proletá ské revoluce, iako na část otázky
diktatury proletariátu. I tam i zde bylo to, jak vidíte, pojetí
p ísně revoluční.
Máme za lo, že si to vše Semič ještě plně neuvědomil, Proto

se pokouší vtěsnat národnosťní otázku do ristavního rámce, t. j,
posuzovat ji jako otázku reformy,
Z téta chyby vyvětá jeho druhá clryba, která tkví v tom,
že nechce posuzovat národno"stní otázlru jako otázku v podstatě rolnickou. Nikoli agrární, n ůržrolnickou, neboť to jsou
dvě rrlzné věci. Je zcela správné, že národnostní otázku není
možno ztotožňovat s otázkou rolnickou, neboť kromě otázek
rolnick; ch zahrnuje i otázku národní kultury, národního státu
a pod. Ale nepochybné je rovněž i to, že záklatl národnostní
otázky, její vnit ní podstattr p ece jen tvo í otázka rolnická.
Právě tím se také vysvětluje, že rolnictvo tvo í základní armádu národního hnutí, že bez rolnické armády není 4 nem že
b t mohutnébo národnílro hnutí. To právě máme na my {i,
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tvrdíme-li, že národnostní otázka je v potlstaíě otázkou rolrrickou, Mám za to, že v Semičově ňeochotě p ijmout tuto formulaci se skryvá nedoceňování vnit ní síly-národního hnutí
a nepochopení hluboce lidového, hluboce revolučního rázu
národního hnutí. Toto nepochopení a toto nedoceňování znamená veliké nebezpečí,neboť znamená v praxi nedoceňování

vnit ní poterrciální síly, která je utajena v hnutí, ekněrne,
Charvátri za rrárodní svobodu, nedoceňování, které mrlže vésí
k vážn m komplikacínr pro celou jugoslávskou kornunistickou
stranu.

v

tom záleží drulrá semičor,á chvba.
Semičriv pokus zkoumat ňárodnostní otázku v Jugoslavii bez spojitosti s mezinárodní situací a s pravděpodobn ini
perspektivami v Evropě nutno pokládat za nespoině poďly!!nÝ._S_emit, r,ycházeje ze zjištěni, že teď neexistuie vYznamňO
lidové hnutí za nezávislost mezi Charváty a Slovincii dospívá
lr závěru, že otázka prává národri na odáělení je otázka akademická. na každy zprisob palr neaktuální, To je ovšem nesprávné. I když p iznáme, že tato otázka je práv8 teď neaktuální, mriže se stát zcela aktuální, vypukňe-li uálka, nebo až
r,,ypukne válka, vzplane-li v Evropě ievoluce, nebo aŽ vzplane.
A že válka nevyhnutelně vypukne a že se tam oni nez}ytně
chytnou do k ížku,o tom nernriže b; t pochybností, máme-li
na z,8teli povahu a v voj imperialismu. _Roku 1912, když jsme mv, ruštímarxisté, sepisovali první
návrh národnostního prográmu, neměli jsme ještě ani v ;ednom okrajovém rizemí ruské íševyznamné hnutí za nózávislost. P ece jsrne však pokládali za ňutné pojmout do našeho
pr_o_g_r_amu člán_ek o právu národri na sebeuičění, t. j. o právu
každéhonároda na oddělení a samostatnou státní exis]enci.
Pr.oč? Poněvadž jsme vycházeli nejen z tóho, co tehdy skutďně bylo, rrybrž i z toho, co se wvíjelo a blížilov cbkové
soustavě mezinárodních vztahrl, t. j. počítalijsme tehdy nejen
s.p ítomností, n brž i s budoucností. A věděli jsme, že budÓ-il
nějaky národ žádat oddělení, budou se ruštímárxisté domáhat
toho, aby právo na oddělení bylo zajištěno kterémukoli ná,rodu. Semič se ve své eči nejednou
odvolával na Stalinovou
brožuru o národnostní otázce. v této stalinově brožu e se
však o sebeurčení a nezávislosti praví:
_,,Vzmáhání se _imperialismu v Evropě netrí zjev nahodil;í. V Enopě

T*e
_

začínáb t kapiťálu těsno a kapitál se dere do cizích zemí, Lledaje nové
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lrlrt,, lt,r,ttí, 1lrltc<rvní síly a nová nrísta pro uplatnění. To však vede k zalrr,rrr'iitríttl lirlrnplikacím a k válce.,. Je plně možná laková kombinace

,, unější"h olrolnosií, za které ten neb onen národ v Ruskrt
rlll,,tt lttllllÝ|rr,"aby rozvinul a vy ešil otázku své nezávislosti. A není

l rlililll1,1t

ttt,lt.ttt lltt rrtnrxisteCh,

aby tomu činili p ekážky."

'l'rr lrylo napsáno už roku 1912. Víte, že se pak tato these
;,lrr, 1lritvrdila iak za války, tak i po válce, zvláště po vítězství
rlikl:rlrlry proletariátrr v Ruskrr.
'|'írrt více je nutno wážit takové možnosti v Evropě vribec
rr v .Irtgoslavii zvláště, zejména nl,ní, kdy se národně revoluční
lrrrtrlí v rrtiskovan ,ch zemích prohloubilo a kdv zvítězila_ re-

si táké povšimnout té okolnosti, že
.l rrgrlslavie není zem,ě zce|a nezáyislá, že je spjata s určit mi
irlrllcrialisticlr mi skrrpinami, a že tudížnernrlže uniknout z l,elilril hry sil, kierá se odehrává mimo Jugoslavii. A sepisuiete-li
vrrlllr:c v Rusku. J-e nutno

rrírrodnbstní program pro jtrgoslávskou stranu

-

a o to tu právě

.itlc - pak jb tieba ii uvědomit, že program musí vycházet
i,cien z tohÓ, co nyní skutečně je, n brž i z toho, co se vvvíjí
,, Ón ," nevyhnutelně stane v d sledku rnezinárodních poměrri,
t)roto mám za to, že otázku práva

národ

na sebeurčenínutno

;lokládat za otázku aktuální, velmi ožehavou.
Nyní o národnostním programlr, Thesí, ze které vychází nálodnostní pfogram, ,musí lrl t these o sovětslré revolrrci v Ju$oslavii, lheje, Že bez svrženi buržoasie a vítězstvírevoluce neruťržeb;ít národnostní otázlra vv ešena byť jen poněkud uspokojivě. bvšem jsou možnév jimlry. Byla na_p íklad taková
vÝjimta p ed vílkou p i odclělení l,{ors[ra od švédska,o čemž
póáronnO pojednává Lenin v jednom svém článlru. To však
bylo p ed uatt o., a za vyjimečně p ízniv ch olrolností. Po válce
a"zvláště po vítězstvísovětské revoluce v Rusku, mohou b t
takové p,ipady sotva možné.Na každ; zp,usob ie nyní p_ro
takové *oŽrruŠti tak málo vyhlídek, že se tak ka rovnají nule.
Ale je-li tomu tak, palr je jasné, že nemrižeme budovat prosram na skutečnostéch, jejichž v z,nam se rovná nule. Proto
lresí, ze které vychází národnostní program, musí b; t these
o revoluci.

Dále. Rozhodně musí b t do národnostního programu pojat zvláštní čIánek o právu národii na sebeurčeníaž do státirího oddělení. Pravil jsem již vyše, proč není možnése obejít
bez takového článku za nynějších vnitŤních a mezinárodních
poměrťt.

ls3

Posléze musí b t v programu také zvláštní článek o národnostně-teritoriální autonomii pro ty národy v Jugoslavii, které neshledají nutn m, aby se oddělilv od Jugoslavie, Nemají
pravdu ti, kdož se domnívají,že taková kombinace musí b t
vyloučena. To je nesprávné. Za určit ch okolností, v drtsledku
r,ítězstvísovětské revoluce v Jugoslavii je zcela možné,že nékteré národy nezatouží po oddělení, poáobně jako tomu bylo
u nás v Ruskrr. Je pochopilelné, že pro takoq p ípad je nutno
mít v programu článek o autonomii,,neboť musíme mít na z eteli p ebudování jugoslávského státu ve federaci autonomních
národních státri na podkladě sovětského zíízení.
Tedy právo na oddělení pro národy, které projeví p ání se
oddělit a právo na autonomii pro národy, kteié dají p ednost
tomu, aby z staly v rámci jugostávského státu.
Abych se vyvaroval nedoroztrmění, muslYn íci, že prd,uo na
oddělení nesmí blít chápáno jako pouinnost, záyazek se oddělit, Národ mrlže potržíttohoto práva a usilovat o oddělení,
ale také ho použít nemusí a nebude-li to chtít učinit, je to
- Někte í soudruzi činíz piáva
jeho věcí, a s tím nutno počítat.
na oddělení povinnost, požadujícena p íklad od Charvát , aby
se oddělili sttlj co sí j. Toto stanovisko je nesprávné a muií
b t zavrženo. Není možno zaměňovat právo a povinnost,
,,Bolševik" č. 7,
15. dubna 1925,

o POLITICKÝCH t]xoLEcg
UNIVERSITY VÝCHODNÍCH NÁRODL]
|,llOJEv PŘEDNESENÝ ls. KVĚTNA 1925 NA scHúZI STUDENTŮ
KOMUNISTICKÉ UNIVERSITY PRACUJÍCÍCH VÝCHODU

Soudrrrzi a soudružkv! Dovolte p edevším, abych vám blahop ál k čty letému jubileu trvání l{omunistické university praeujícíchV chodu. Nemusím zdrlrazriovat, že p eji vašíuniversitě v nesnadném rikolu školeníkomunistick ch kádrrl pro
V chod plného zdaru.
Dále dovolte, abych se omluvil, že vás velmi z ídka navštěvuji, ačkoliv jsem povinen tak činit častěji. Co však naplat
jsem tak zaneprázdněn, že není možno, abych p išel mezi vás
casIeJr.

A nyní p ejděme k politick m rikolrim University pracujících v chodu.
Jestliže analysujeme složeníposluchačstva University pracujícíchV; chodu, musíme zpozorovat jistou nesourodost tohoto složení.Na této universitě studují zástupci alespoň 50
národri a etnografick ch skupin V chodu. Všichni posluchači
university jsou synové V chodu. To však ještě nevnáší do věci
jasnost a určitost. Jde o to, že mezi posluchači university jsou
dvě hlavní skupiny, p edstavuiící dvě adv naprosto odlišn; ch
v' vojovlich podmínek. první skupinu tvo í lidé, kte í k nám
p ijeli ze sovětského Vlfchodu, ze zeml, kde už nevládne buržoasie, kde imperialistické jho je svrženo a kde tnoc mají dělníci. Druhou skupinu posluchačrl tvo í lidé, ktďí k nám p ijeli
z koloniálních a závisl ch zemí, ze zemi, kde stále ještě vládne
kapitalisrnus, kde ja mo imperialismu se udrželo v plné síle
a kde je teprve nutno nezávislost vybojovat a vyhnat imperialisty.

Máme tedy p ed sebou dva v chody, žijícíodlišn m zprlživota a vy,víjejícíe v odlišn Ch podnnínkáetr"

oborrn
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Nemusím ani zvlášť íkat, že tato nesourodost složeníposluchačri musí mít nezbytně vliv na činnost University pracujícíchV; chodrr, Tím se právě také Ýysvětluje, proč tato universita jednou nohou stojí na srrvětské prld,ě a druhou na ptidě
kolonií a závisl;ich zemí.
Z toho vypl vají dvě linie v čirurosti university: jedna linie,
která sleduje snahu vytvo it kádry schoprré vyhovět pot ebám
sovětsk; ch republik V, chodu, a druhá linie, která sleduje
snahu vytvo it kádry schopné vyhovět revolučním'pot ebám
pracujících mas koloniálních a závisl ch zemí Vychodu.
Z toho vyplyvají pro Universitu pracujících V chodu koly

dvojího druhu.
Prozkorrmáme tyto rikoly Ko,munistické universitv pracujících v chodu, každ rikol zvlášť,

lvrl,it a rozšíit p edpoklad1,, kleré mohou popolrnat a urychlit

lcn[o proces.

z toho vyplllvají pro aktivní pracovníky sovětského v; chodu
Ivto nejbližšírikoly;
1, \rytvo it pr ,rnyslová st ediska v sovětsk;ích republikách

V,chodu jako základnu k semknutí rolnietva kolem dělnické
l ídy. \/íte, že s touto věcí se už začalo a bude v ní pokračováno ťrměrně s hospodá skym r stem Sovětského svazu. Suroviny r zného druhu, které jsou v těchto republikách, sk taji
zárukrt, že časem toho brrde dosaženo.

2. Zvelebit zemědělství a p edevším zavodtiování. Yíte, že
s touto věcí se rovněž hnulo, alespoň v Zakavkazsku a v Turkestanu.

zá|eži charakteristické rysv existence a rozvoje těclrto
zemí, těchto republik na rozdíl od koloniálních a závisllich

3. Rozvinout a uspíšit organisování širok ch mas rolrríkri
a domácích v robcri do družitev, což je nejspbtehlivějším prost edkem včleněnísovětsk ch republik V chodu do celkového
systému sovětské hospodá ské vl stavby.
1. zjednat užšíkontakt mezi sověty a masami, znárodnit složenísovětri a tírn vytvo it národně-sovětské státní z ízení,
blízkéa srozumitelné pracuiícím masám.
5. zvelebit národní kulturu, z.ídit široce rozvětvenou síť
kursri a škol jak všeobecně vzdělávacích, tak i odborně technickych s mate skou vyučovacíečí,aby byly vyškoleny sovětské,
stranické, odborové a hospodá ské kádrv z ad místních obv-

Za prvé v tom, že tyto republiky jsou zbaveny irnperialistického ritisku.
Za druhé v tom, že se vyvíjejía konsoliduií jako rrárody
nikoli pod ochranou buržoasního režimu, n brž pod ochranou
vlády sovětrl. To je sice jedinečnlífakt v dějinách, ale p ece
jen fakt.
Za tíetív tom, že pokud jsou prrimvslově málo vyspělé, mohou se ve svém q voji zce|a a naprosto op ít o podporu prrimyslového proletariátu Sovětského svazu.
Za čtvrtév tom, že tyto republiky, osvobozené od koloniálního ritisku, jsouce pod ochranou diktatury proletariátu a pat ícík Sovětskémrr svazu; mohou a musí se včlenit do socialistické v stavbv našízemě.
Hlarním rikolem je, abychom usnadnili dělnictvu a rolnictvu
těchto,republik včlenit se do v stavby socialismu .v.-našízemi
a pod,le specifick ,ch podmínek existence těchto republik rry.

Splnění těchto riliolri právě znamená usnadnění díla socialistické vystavby v sovětsk ch republikáclr V chodu.
Mlur,í se o vzorn ch republikách sovětského V chodu. Co
je však vzorná republika? Yzorná republika ie republika, která
plní všecky tyto rikoly poctivě a svědomitě, zprlsobujíc tím,
že dělníci a rolníci sousedních koloniálnich a závisl ch zemí
jsou p itahováni k osvobozenskému hnutí.
M]uvil jsem již o zjednání užšíhokontaktu mezi sověty a pracujícímimasami národťr, o znárodnění sovětrl. Co to však
znamená a jak to vypadá v praxi? I\íám za lo, že za vzor, jak
je možno toho dosáhnout, bylo by možno pokládat nedálrro za:
končenénárodnostní rozhraničenív Turkestanu. Buržoasní
tisk spat uje v tomto rozhraničení ,,bolševickou lest". Zatím
je však jasné, že se v tom neprojevila ,,le t", n brž nejhlubší
snaha lidov; ch mas v Turkmenistanu a Uzbekistanu mít své
vlastní orgány státní moci, jim blízkéa srozumitelné. Vdobě'p ed
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Nemusím ani zvlášť íkat, že tato nesourodost složeníposluchač musí mít nezbytně vliv na činnost University pracujícíchV chodrr. Tím se právě také Ýysvětluje, proč tato uni-

versita jednou nohou stojí na srrvětské prld,ě a druhou na p dě
kolonií a závisl;ich zemí.
Z toho vypl vají dvě linie v čirurosti university: jedna linie,
která sleduje snahu vytvo it kádry schoprré vyhovět pot ebám
sovětsk; ch republik V.ichodu, a druhá linie, která sleduje
snahu vytvo it kádry schopné vyhovět revolučním'pot ebám
pracujících mas koloniálních a závisl ch zemí Vychodu.
Z toho vyplyvají pro Universitu pracujících V chodu koly
dvojího druhu.
Prozkorrmáme tyto rikoly Ko,munistické university pracujících v chodu, každ rikol zvlášť.

lvtrit a rozšíit p edpoklad_v, které mohou popolrnat a rrrychlit
ltln[o proces.
Z tollo vyplyvají pro lktivní pracovníky sovětského V chodu
Ivto nejbližšírikoly:
1. \'ytvo it pr ,myslová st ediska v sovětsk; ch republikáclr

Vj,chodu jako základnu k semknutí rolnietva kolem dělnické
l ídy. \/íte, že s touto věcí se už začalo a bude v ní pokračováno měrně s hospodá skym r stem Sovětského svazu. Suroviny rrizného druhu, které jsou v těchto republikách, sk taji
záruktt, že časem toho brrde dosaženo.

2. Zve|ebit zemědělství a p edevším zavodťrování. Víte, že
s touto věcí se, rovněž hnulo, alespoň v Zakavkazsku a v Turkestanu.

zá|eži charakteristické rysv existence a rozvoje těclrto
zemí, těchto republik na rozdíl od koloniálních a závisll ch

3. Rozvinout a uspíšit organisování širok ch mas rolrríkri
a domácích v robcrl do družŠtev,což je nejspblehlivějším prost edkem včleněnísovětsk ch republik V chodu do celkového
systému sovětské hospodá ské v;istavby.
1. zjednat užšíkontakt mezi sověty a masami, znárorlnit slóženísovětri a tírn vytvo it národně-sovětské státní zíízení,
blízkéa srozumitelné pracujícímmasám.
5. zvelebit národní kulturu, z.ídit široce rozvětvenou síť
kursrl a škol jak všeobecně vzdělávacích, tak i odborně technick ch s mate skou vyqčovacíečí,aby byly vyškoleny sovětské,
strarrické, odborové a hospodá ské kádrv z ad místních obv-

Za prvé v tom, že tyto republiky jsou zbaveny irnperialistického ritisku.
Za druhé v tom, že se vyvíjejía konsoliduií jako rrárody
nikoli pod ochranou buržoasního režimu, n; brž pod ochranou
vlády sovětrl. To je sice jedinečn fakt v dějinách, ale p ece
jen fakt.
Za tíetív tom, že pokud jsou prrimvslově málo vyspělé, mohou se ve svém q voji zce|a a naprosto op ít o podporu prrimyslového tríroletariátu Sovětského svazu.
Za čtvrtév tom, že tyto republiky, osvobozené od koloniálního ritisku, jsouce pod ochranou diktatury proletariátu a pat ícík Sovětskémrr vazu; mohou a musí se včlenit do socialistické v stavbv našízemě.
Hlarním rikolem je, abychom usnadnili dělnictvu a rolnictvu
těchto"republik včlenit se do v stavby socialismu .v,-našízemi
a pod,le specifick ,ch pod,mínek existence těchto reptrblik qy"

Splnění těchto riliolri právě znamená usnadnění díla socialistické vystavby v sovětsk ch republikáclr V chodu.
Mluví se o vzorn3ich republikách sovětského V chodu. Co
je však vzorná republika? Yzorná republika ie republika, která
plní všecky tyto rikoly poctivě a svědomitě, zprlsobujíc tím,
že dělníci a rolníci sousedních koloniálnich a závisl;ich zemí
jsou p itahováni k osvobozenskému hnutí.
M]uvil jsem již o zjednání užšíhokontaktu nrezi sověty a pracujícímimasami národ , o znárodnění sovětrl. Co to lšak
znamená a jak to vypadá v praxi? Níám za ío, že za vzor, jak
je možno toho dosáhnout, bylo by možno pokládat nedárno zakončenénárodnostní rozhraničenív Turkestanu. Buržoasní
tisk spat uje v tomto rozhraničení ,,bolševiclrou lest". Zatím
je však jasné, že se v tom neprojevila ,,le t", n brž neihtubší
snaha lidov; ch mas v Turkmenistanu a Uzbekistanu mít své
vlastní orgány státní moci, jim blízkéa srozumitelné. Vdobě'p ed
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r volucí bylv obě tyto země rozervány na kousky mezi rrlzné
chanáty a státečky, sk tajícívhodné pole pro vyko isťovatelské
rejdy ,,mocnych". Nyní p išla chvíle, kdy se naskytla možnost
znouu. sjednotit tyto od sebe odtržené kousky v nezávislé státy
za tim čelem, aby pracujícímasy Uzbekistanu a Turkmenistanu byly sblíženva stmeleny s orgány státní moci. RozhraničeníTurkestanu znanrená p eder,šímopětné sjerlnocení od sebe
odtržen ch částítěchto zemí v nezávislé státy, Jestliže tyto
státy potom vyslovily p ání vstoupit do Sovětského svazu jako
rovnoprávní jeho členové,svědčíto jen o tom, že bolševici
nalezli klíčk nejtajnějším tužbám lidov ch mas V chodl a že
Sovětsk svaz je na světě jediné dobrovolné sjednocení pracujícíchmas rrizn; ch národri. K obnovení iednoty Polska pot ebovala buržoasie celé adv válek. kdežto komunisté k obnoveni
jednotv Turkmenistanír a Uzbekistanu pot ebovali jen někólik
měsícrl uvědomovací propagandy.
Takhle ie t eba zjednávat užšíkontakt mezi správními orgány, v našem p ípadě mezi sověty, a mezi širok mi masami

pracujícíchr zn; ch národností.
Tohle je d kaz, že bolševická národnostní politika je jedině
správnou politikou.
Mluvil jsem rláIe o povznesení národní kultury v sovětsk ch
republikách V chodu. Co je všalr národní kultura,? Jak je
možno ji uvést v soulad s proletá skou kulttrrou? Cožpak Lenin
již p ed válkou netvrdil, že máme dvě kulturv, kulturu buržoasnía kulturu socialistickou, že heslo národní kultury je
reakčníheslo buržoasie, která se snažíotrávit vědomí pracujícíholidu jedem nacionalismu? Jak je možno vytvá ení národní kultury, rozvoj škol a kurs v mate štině a školeníkádr
z ad místníchobyvatel uvést do souladu s qistavbou socialismu, s vytvá ením proletá ské kultury? Není v tom nep ekonatelnlí rozpor? ,Ovšem že ne! Vytvá íme proletá skort'kulturu.
To je naprosto správné. Ale správné je také, že proletá ská
kultura, sq m obsahem socialistická, nab; vá u rrizn;fch národ , vtažen ch do socialistické v stavby, rrlznr ch forem a
zptlsob vlirazu se z etelem k rozdílrim jazyka, zp sobu života
atd. Sv m obsahem proletá ská, svou formou národní * taková
je všelidská kultura, ke které spěje socialismus. Proletá ská
kultura nerušínárodrrí kulturu, n; brž dává jí obsah. A naopak,
národní kultura nerušíproletá skou kulturu, n brž dává jí
formu. Heslo národní kultury bylo heslo buržoasní,dokud moc
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llylrt v rukou buržoasie a konsolidace národrl se děla pod
kultury se stalo
1lrrllclít sk;im heslem, když moc uchopil proletariát a konsolillrrr:tl národ se začala uskutečňovat pod ochranou sovětské
ttlrlr:i. Kdo nepochopil tento zásadní rozdíl mezi dvěma rrlzn; rIri sittracemi, nikdy nepochopí ani leninismus, ani podstatrr ď
rtírrtltlnostní otázkv s hlediska leninismu.
Íltká se (na p íŘlad Kautsk tvrdí), že v období socialismu
vztrikne jedin všelidsk jazyk a že všechny ostatní eči odtttlr ou. Málo vě ím v tuto theorii jediného universálního jalrt:llrltlttttl buržoasního režimu. Heslo národní

zyka, Zkušenost alespoň nesvědčí pro tuto theorii, ale proti ní.
l)rlposud bylo tomu tak, že socialistická revoluce nezmenšovala,
rr; brž zvětšovala počet ečí,neboťburcujíc nejširšímasy lidstva
lt vynášejíc je rra politickou scénu, budí k novému životu celou
adu nov; ch národtl, d íve neznám ch nebo málo známÝch,
I(do by pomyslel, že v starém carském Rusku bylo alespoli
i-rO rrárod a etnografickl ch skupin? Avšak Říjnová revoluce,
l<dyž rozbila staré okovy a uvedla na scénu celou adu p ehlížench národrl a národností, pr,obudila je k novému životu
a k novému rozvoji. Nyní se mluví o Indii jako o jednotném
celku. Není však možno pochybovat o tom, že dojde-li v Indii
k revolučnímuot ,esu, vystoupí na scénu desítky d,íve neznám ch národri, které mluví svou zvláštní ečí,které mají svou
specifickou kulturu. A jde-li o p idružení rrizn ch národ
k proletá ské kultu e, není m,ožno pochybovat o tom, že tento
proces bude probíhat ve formách, odpovídajícícheči a zprisobu života těchto národrl.

Nedávno jsem dostal od burjatsk ch soudruhri dopis se

žádostí,abych jim vysvětlil dtiležitéa obtížnéotázky vzájemrrého poměru mezi všelidskorr kulturou a kulturou národní,
V tomto dopise se praví:
,,Žádáme snažně, abyste nárn vysvětlil tyto pťo nás velmi driležité
a obtížnéotázky. Konečn m cílem komunistické strany je jednotná všelidská kultura. Jak je myšlen p echod p es riárodní kultury, rozvíjejícíse
v jednotliv ch našich autonomních republikách, k jednotné všelidslré kultu,e? Jak nrá dojít k asimilaci zvláštností jedrrotliv ch národních kultur
( eč atd.) ?"

,Mám za to, že to, co jsem již p edtím uvedl, mohlo by b t
odpovědí na otázku, která znepokojuje burjatské soudruhy,
Burjatští soudruzi pojednávají o asimilaci jednotliv ch národ , v proce u budování všetidsképroletá ské kultury. Není
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pochyby, že některé národy molrou b t zasaženy procesem
asimilace a že se tak asi zcela jistě stane. To se stávalo i d íve.
Jde však o to, že proces asimilace jedněch národri nevylučuie,
n brž naopak p edpokládá opačn proc s zesílenía rozvoje
celé ady siln ch národ , neboť dílčíproces asimilace je v sledkem všeobecného procesu rozvoje národri. Právě proto
možná asimilace někter ch jednotliv ch národrl neoslabuje,
n brž naopak potvrzuje naprosto správnou thesi, že proletá ská
všelidská kultura nevylučuje národní kultrrru, n ,l:rž že ji p edpokládá a živí,stejně jako národní krrltura nerrršívšelidskou
proletá skou kulturu, nl brž ji doplňuje a obohacuje.
Takové jsou, celkem vzato, nejbližšíkoly, které stojí p ed
aktivními pracovníkv sovětsk ch republik Vychodu.
Takoq.i je táz a obsah těchto kolrl.
Je nutno využítpočínajícíhoobdobí zesílené hospodá ské
v stavby a novl ch stupk rolnictvu, abychom uspíšilisplnění
těchto rikolťr a tínr usnadnili včleněnísovětsk ch republik V chodu, které jsou p evážně rolnick mi zeměrni, do vystavby
socialismu v sovětském svazu.
Říká se, že novh politilra strany vriči rolnictvu, skytající
adu nov; ch ristuplrťr (krátkodob; pacht, p ipuštění námezdní
práce), chová v sobě některé prvky ristupu. Je to pravda? Ano,
je. To jsou však takové prvky stupu, ke kter m p ivolujeme,
udržujíce zdtoueň obrovskou p,evahu sil strany a sovětské
moci. Pevná měna, vzmáhající se prrimysl, rozvíjejíci se dopravnictví, zpevňující se livěrová soustava, s jejížpomocí je
možno prost ednictvím levného rivěru p ivést na mizinu nebo
zvednout na vyššístrrpeň kteroukoli vrstvu obyvatelstva, aniž
zprisobíme sebemenší ot esy
- to vše jsou zálohy v rukou
proletá ské diktatury,na jejichž podkladě rrěkteréprvky strrpu
na jednom riseku fronty mohou jen usnadnit p -ípravu ritolru
na celé frontě. Právě proto některé nové ristupky rolnictvu,
ke kter m strana p ivolila, nemohou znesnadnit včlenění rolnictva do socialistické v stavby, pybrž naopak je mohou v téttl
chvíli usnadnit.
Jak v znam nr že mít tato okolnost pro sovětské republiky
Vl chodu? Mrlže mít jen ten v znam, že vtiskne do rukou aktivních pracovník těchto republik novou zbrari, usnadňující a
urychlující spojení těchto zemí s celkov m systémem sovětského trospodá ského v voje.
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'l'lrk souvisí politika strany na venkor,ě s nejbližšímirikoly,
hlclri slojí p ed aktivními pracovníky sovětského V chodu.
V souvislosti s tím rikol l"Iniversity v chodních národrl se z elt,lrlrrr k sovětsklfm republikám V chodu tkví v tom, aby vy-

cltrlvitla kádry pro tyto republiky tak, aby bylo za..iištěn ,

s1llltění uvedenych naléhavych rikolri.
urriversita v chodních národri se nesmí odtrhnout od života.

Ncttí a nemriže b t stavem stojícím nad životem. Musí b t
slljata s reáln m životem všerni ko eny své existence. Nesmí
sc proto odvracet od naléhav ch ťrkolri, očekávajícíchsovětslré
lcpubliky V chodu. Proto rikol University národri V chodu
r,á|eží v tom, aby měla na z eteli nejbližšíkoly těchto republik
1l i školenípat ičnych kádrrl pro tyto republiky.
P i tom je t eba mít na z eteli, že v praxi aktivních pracovlrík sovětského V chodu se vyskytují dvě richylky, proti ktel rn je nutno bojovat v stěnách této urriversity, mají-li b t
vychovány pro sovětsk Vychod skutečnékádry a skuteční
revolucioná i.
První richylka záleži v zjednodušovací manii, v zjednodušování t,ěch rikolri, o kter ch jsern již mluvil, v pokusu mechanicky p enášet metody hospodá ského bu,dování zcela pochopitelné a p ijatelné v centru Sovětského svazu, avšak na_
prosto se nehorlící pro podmínky vl voje v tak zvan ch
okrajovych rizemích. Soudruzi, kte í se dopouštějí této tichylky,
nechápou dvě věci. Nechápou, že poměry v centru a v ,,okrajov ch zemích"nejsou stejné a napťosto ne totožné.Nechápou
kromě toho, že samy sovětské republiky Vychodu nejsou stejnorodé, že rrěkteré z nich, n,a p . Gruzínsko a Arménie, isou na
vyššímstupni národního rozvoje, kdežto druhé, na p . Čečensko a Kabardinsko, jsou na nižšímstupni národního rozvoje,
jiné pak, na p íklad Kirgizstan, jsou uprost ed mezi těmito
dvěma krajnostmi. Tito soudruzi nechápou, že nep izprisobíme-li se místnímpoměrrlm, nebudeme-li bedlivě p ihlížet
ke všem zvláštnostem každézemě, nemťržeme vvbudovat nic
q znamného. V sledkern této richvlky je odtrženíod mas a
zvrhnutí se v levé frázisty. t1kol University q chodních národri
tkví v tom, aby vyšlrolila kádry v duchu nesmi itelného boje
proti této zjednodušovací manii.
Druhá richylka tkví naopak v tom, že jsou zveličovány
místnízvláštnosti, že je zapomínáno rra to, co je společnéa
hlavní, co spojuje sor,ětské republiky V chodu s prrimyslovrími
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kraji Sovětského svazu, že socialistické rikoly jsou p echázeny
mlčením,že se lidé p izprlsobují rikolrlm rizkoprsého a omezeného nacionalismu. Soudruzi, kte í se dopouštějí této richylky, málo se starají o vnit ní v stavbu své země, a raději ponechávají tento v voj p irozenému běhu událostí. Pro ně není
hlavní věcí vnit ní q stavba, n;íbrž,,zahraniční"politika, rozšíení hranic vlastní republiky, spory s okolními republikami,
snaha vzít sousedrim nějak dalšíkus země a zalíbit se tak
buržoasním nacionalistrlm své vlastní země. v sledkem této
chylky je odpadnutí od socialismu a zvrlrnutí se v obyčejné
buržoasní nacionalisty. tJtrot University v clrodních národ tkví
v tom, aby vyškolila kádry v duchu nesmi itelného ,boje proti
tomuto skrytému nacionalismu.
Takové jsou rikoly University v ,chodních národrl se z etelern
k sovětsk; m republikám V chodu.

tI. ťIKOLY KOMUNISTICKÉ UNIVERSITY PRACUJÍCÍCH
VÝCHODU SE ZŘETELEM KE I(OLONIÁLNÍM
A ZÁUSLÝM ZEMÍM VÝCI{ODU

PrulaC*" nyní k druhému prolrlému, k tikolrim l(omunistické university pracujících V chodu se z etelem ke koloniálním

a závisl m zemím v chodu.
v čem záleží charukteristické rysy existence a v; voje těchto
zemí na rozdil od sovětsk;ich republik V chodu?
Za prvé v tom, že tyto zemé žijía vyvíjejíse pod ja mem
imperialismu.
Za druhé v tom, že dvojí ritisk, ritisk vnit ní (vlastní buržoasie) a tisk vnější (cizozemské imperialisticlré buržoasie)
zostfuje a prohlubuje v těchto zemích revolučníkrisi.
Za tíetív tom, že se v někter;ích těchto zemích, nrr pr*íklad
v Indii, vzmáhá kapitalismus urychlen;ím tempem, plodí a
utvá í více méně početnou t ídu proletá ťr z ad domácího obyvatel tva.
Za čtvrtév tom, že se s rrlstem revolučního hnutí nacionální

buržoasie těchto zemí štěpi na dvě části, na část revoluční
(drobná buržoasie) a na část kompromisnickou (velkoburl92

, p i černždrobná buržoasie pokraciuje rcvolučttírtt
','
lrrlji, kdežto velkoburžoasie uzavírá blók s imperialismern.

/rrrrsirl)

Zl

pálé v tom, že se kromě imperialisticliého bloku tvo í

v trrlrovl ch zemích druh5? blok, blok dělníkri a revolučnídrobné
llttržoasie, blok protiimperialistick , usilujícío plné osvoboztltrí od imperialismu.
Zn šestév tont, že otázka hegemonie proletariátu v takovych
rtllních__a vyproštění lidov ch mas z vlivu kompromisnické
rracionální buržoasie se stává stále ožehavější.
Za sedmé v torn, že tato okolnost značně usnadňuje sprrjení
rrsvobozensko-náro,dního lrnutí tako, ch zemí s prcrietáiskim
lrntttím pokročil ch zemí Západu.
Z t9ho vypl vají p i nejmenšímtyto t i poznatky:
1.Osvobození koloniálních n závi.sl;ích zěmí od imperialismu
je nemožnébez vltéznérevoluce: ňezávislost nikómu sama

lr spadne do klína.
2. Rozši ování revoluce a vydobytí riplné nezá.vislosti kapitalisticky vyspěl ch kolonií a závisl; ch zemí je nemožné bez
iso|ace kompromisnické nacionálni buržoasie,' Lrez vvproštění
maloburžoasních revolučníclrmas z vlivu této huržóaiie, bez
trsk_utečněníhegenronie proletariátu, bez zorganisování neivy,tpělejšíchživlri rlělnické t ídv l, sanrostatnou kornttnisticj<órr
It,anu.

3, Trvalé vítězství v koloniálrríclr a zár,isl: ch zenrích je ne-

rtrožnébez reálného spojení osvobozenského hnrrtí těchtď zemí

sk m hnutím vyspěl ch zemí Západu.
Hlavním rikolem kcrrnrrnistrl v koloniá,lních a závisl ch

s proletá
trríc_h

ze-

je, aby se ve své revolučníčinnosti rYídili těmito poŽnatky.

. _V _9ery tedy záleží ve spojitosti s tím nej,bližšíťrkolv rer,ňlučníhohnutí v koloniích a závisl ch zemíóh?
V značn nr rysem kolonií a závisl ch zemí y této chvili je.
že n_ení_už vťrbec je.dnotného a všeobsáhlóho lroloniálního V chodu. D íve byl koloniálrrí V chod líčenjako něco jednotnéňcl
a sourodélro. Nyní se už tato p edstava nesrovnává se skutečností. Máme nyní alespoň t i kategorie koloniálních a závisl clr
l,emí, Za prvé země jako Maroko, které nemají vribec žádn ,
nebo témě žádn , proletariát a prrimyslově isou naprosio
nevyspěJé. Za druhé země jako Cína a Egypt, které jsorr
prrlml,slově málo vyspělé a mají poměrrrě rnáÍÓ početn;r'prbletariát" Za t etí zerně jako Indie, které jsou kapitalistickv r,íce
rnéně vy"spělé n mají více méně <jetnÝ rlomácí pioletariát."
l:l
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kraji Sovětského svazu, že socialistické rikoly jsou p echázeny
mlčením,že se lidé p izptlsobují rikolrim rizkoprsého a omezeného nacionalismu. Soudruzi, kte í se dopouštějí této ťrchylky, málo se starají o vnit ní v stavbu své země, a raději ponechávají tento v voj p irozenému běhu událostí. Pro ně není
hlavní věcí vnit ní vl stavba, n;íbrž,,zahraniční"politika, rozšíení hranic vlastní republiky, spory s okolními republikami,
snaha vzít sousedrim nějak dalšíkus země a zatíbit se tak
buržoasnímnacionalistrlm své vlastní země. v sledkem této
chylky je odpadnutí od socialismu a zvrlrnutí se v obyčejné
buržoasní nacionalisty. t)trot University v clrodních národ tkví
v tom, aby vyškolila kádry v duchu nesmi itelného ,boje proti
tomuto skrytému nacionalismu.
Takové jsou rikoly University vj,chodních národrl se z etelern
k sovětsk; m republikám V chodu.

tI. ť]KOLY KOMUNISTICKÉ UNIVERSITY PRACUJÍCÍCH
VÝCHODU SE ZŘETELEM KE I(OLONIÁLNÍM
A ZÁUSLÝM ZEMiM VÝCI{ODU

Prular*" nyní k

druhému prolrlému, k tikolrim l(omunistické university pracujících V chodu se z etelem ke koloniálním
a závisl m zemím v chodu.
v čem záleží charukteristické rysy existence a v; voje těchto
zemí na rozdil od sovětsk; ch republik V chodu?
Za ptvé v tom, že tyto zemé žijía vyvíjejíse pod ja mem
imperialismu.
Za druhé v tom, že dvojí ritisk, ritisk vnit ní (vlastní buržoasie) a ritisk vnější (cizozemské imperialisticlré buržoasie)
zostfuje a prohlubuje v těchto zemích revolučníkrisi.
Za tíetív tom, že se v někter;ích těchto zemích, nrr pr*íklad
v Indii, vzmáhá kapitalismus urychlen;ím tempem, plodí a
utvá í více méně početnou t ídu proletá ťr z ad domácího obyvatel tva.
Za čtvrtév tom, že se s rrlstem revolučního hnutí nacionální

buržoasie těchto zemí štěpi na dvě části, na část revoluční
(drobná buržoasie) a na část kompromisnickou (velkoburl92

, p i černždrobná buržoasie pokračujtr v rcvolučrtírtr
llrlji, kdežto velkoburžoasie uzavírá blók s imperialismern.
Zl pálé v tom, že se ltromě imperialisticliého bloku tvo í
v talrovl ch zemích druh5? blok, blok dělníkri a revolrrčnídrobné
lrlrrsirl)

llttržoasie, blok protiimperialistick , usilujícío plné osvoboztltrí od imperialismu.
Zrr šesté v tonr, že otázka hegemonie proletariátu v takov;ich
rtllních__a vyproštění lidov ch mas z vlivu kompromisnické
rracionální buržoasie se tává stále ožehavější.
Za sednré v torn, že tato okolnost značnéusnadňu.je spr;iení

rrsvobozensko-národního lrnutí takol, ch zemí s proietáisť'Ým
lrntttím pokročil ch zemí Západu.
7, t9ho vypl vají p i nejmenšímtyto t i poznatky:
1.Osvobození kclloniálních n závi.sl;ích zěmí od imperialismu
.ie nemožnébez vltéznérevoluce: ňezávislost nikómu sama
ll spndne do klína.
2. Rozši ování revolrrce a vydobytí riplné nezá.vislosti kapitalisticky vyspěl ch kolonií a závisl cli zemí je nemožné bez
ísolace kompromisnické nacionálni brrržoasie,' bez vvproštění
maloburžoasních revolučníclrmas z vlivu této buržóaiie, bez
trsk_utečněníhegenronie proletariátu, bez zorganisování neivy,
spělejších živlri rlělnické t ídv v sanrostatnou korntrnisticiórr
[ťanu.

3, Trvalé vítězství v koloniálrrích a zár,isl: ch zenrích je neltrožnébez reálného spojení osvobozenského hnrrtí těchtď zemí
s proletá sk m hnutím vyspěl ch zemi Západu.

Hlavním rikolem kcrrnurristťt v koloniá.lních a závisl clr zt-

je, aby se ve své revolučníčinnosti rYídili těmito poinatky.
tedy záleží ve spojitosti s tím nej,bližšíťrkolv rer,ň_V _9eq

trríc_h

.

lučníhohnrrtí v koloniích a závisl ch zemíóh?
V značn nr rysem kolonií a závisl ch zemí v této chvili je,
že n_ení_už vťrbec je.dnotného a všeobsáhlého lroloniálního V chodu. D íve byl koloniální V chod líčenjako něco jednotnéňcl
a sourodélro. Nyní se už tato p edstava nesrovnává se skutečností. Máme nyní alespoň t i kategorie koloniálních a závisl clr
l,emí, Za prvé země jako Maroko, které nemají vribec žádn ,
nebo témě žádn , proletariát a prrimyslově isou naprosi,l
nevyspěJé. Za druhé země jako Cína a Egypt, kterci jsorr
pr m5l:]ově málo vyspělé a mají poměrrrě rnáÍÓ početn;r'prbletariát. Za t etí zerně jako Indie, které jsou kapitalistickv r,íce
rnéně vy"spělé n mají více méně <jetnÝ rlomácí pioletariát."
1:l Nlarxismu
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Je jasné, že není nrožno všecky tyto země stavět na rove r.
zemích jako Maroko, kde nacioná]ní buržoasie nemá
ještě drivodu, aby se štěpila na revolučnía kompromisnickou
stranu, tkví rikol komunistick ch živlri v tom, alry vykonaly
v_šecko k vytvo ení jednotné náiodní frontv p.oíi imp"riaiisnru.
oddělení kornunistick ch živlri ve zvláštni itrarr,, m že nastat
v talrov;ich zemíclr teprve v procesu boje proti imperialismu,
zejmóna pak po vítěznérevolučníválce proti imperialisrnu.
V zemích jako Egypt nebo Čína,kde se nacionální buržoasie
už rozštěpila na revolučnía kompronrisnickclu strarru, kde,se
však kompromisnická část buržoasie nemriže ještě semknout
s imperialism m, nemohou si již komunisté klást za cíl vytvoŤeníjednotné národní fronty proti imperialisnru. Oct po tiky
jednotné národní fronty musí lrornuňiste prelit v tďlrov ctr
zemích k politice revolučnílrobloku dělnictva a st ednícir
vrstev. Tento blok mriže rrab t v takoqích zellich forrny jeclnotné strany, strany děInicko-rolnické, jako je,,I(uotnintiui.'53,
pod podmínkou, že tato svérázná strana bude ue skutečnosti
blokeur dvou činitelťt, komunistické strany a tťany revoluční
rnaloburžoasie. Úkolem tolroto bloku je oáhalovat polovičato,st
a ned slednost nncionální buržoasie a eneťgickv bójovat proti
inrperialismu, Taková strana, skládající se ze dvou čásií,je
pot,ebná a ričelná, nespoutává-li komunistickou str;rnu na rukou i nohou, neomezuje-li volnost agitačnía propagační činrrosti komurristické strany, nep ,ekáží-lishromažďování proletá 11 kolem komunisticlré strany, usnadňuje-li faktické vedení
revolučního lrnutí komunistickou stranou. Taková strana, skládajícíse ze dvou částí,je nepot ebná a neričelná, neodpovídá-li
všem těmto podmínkám, neboť m že vést jen lr tonru, že by se
konrunistické živly rozplynuly v adách buržoasie, že by komrrnistická trana pozbyla proletá ské armády.
_ A nov rys v existenčních podmínkách takov ch kolonií,
jako
je Indie, záležínejen v tóm, že se nacionáIní brrržoasie
rozštěpila na revolučnía kompromisnickou stránu, n; brž p,edevšímv tom, že kompromisnická část_ této buržoaiie se- již
v hlavních věcech dohodla s imperialisinem. Tato část btiržoasie, část nejzámožnějšía nejvlivnějši, bojíc se revoluce vlce
než imperialismu, pečujíco zájmy svého měšce vice než o zájmy své vlasti, staví se oběma nohama do tábora nesmi iteln ch nep átel revoluce, azavírá blok s imperialismerrr proti
dělníkrirn a rolníkrlm své země. Bez rozbití tolroto bloku je

V

194

rlli,zsl.ví revolucc nennclžné,Aby však tento blok byl rozbit, je
ltr,lrrr sotrst edit palbu proti kompromisnické nacionální bur-

lrllrsii, odlralovat její zradu, vyprošťovat pracujícímasy z jejího
lltvtt a soustavně p ipravovat podmínky, nezbytné k hegemonii

Jirrlmi slovy, jde o to, aby v koloniích, jako je
k riloze vridce osvobozenského
lrrrrrlí, n,lcy krok za krokem vvtlačoval z tohoto čestnéhomísta
lrrrr,žtlitsii a její náhončí. IJkolem je vytvo iit revolučníprotiilrrlrcrialistick blok a zajistit v tomto bloku hegemonii prolelrrli:iltt. Tento blolr mrlže nab; t, ne ovšem vždy, formy jed1rlrllr,lltriátu.

lrrrlitl, byl proletariát vyškolen

r

rtll

rló dělniclro-rolnické strany, spjaté forrnáIně společnou plat-

samos,tatnost komunistické stranv v takov ch zemíclr
rrrrrsí bl t hlavním heslem pokročilych komunistick ch živlri,
rrt,llrlť hegemonie proletariátu mriže byt p ipravena a uskulr:č,ltěna jen komunisticlrou stranou. P esto komunistická strana
rlríižea má vstoupit do otev eného bloku s revolučním k í,dlem
lrrtržoasie, aby, isolujíc kompromisnickou nacionální buržoasii,
|'ltt,tllt_ltl,

lcrllt milionové masy městsk clr i

vt,slcv v boji proti imperialisnu.

venlrovsk

ch

st edních

Z taho vypl vají nejbližšíírkolv revolučníhohnutí kapitalisticky vyspěl ch kolonií a závisl;ich zemí:
|. Získánínejlepšíchživlrl dělnické t ídy pro komnnismtts
ll vytvorYení samostatn ch komunistick;fc}r stran.
2. Vytvo ení národně revolučního bloku dělník , rolrrík a
l,tlv<rltlční inteligence proti blokrr komprornisnickó naciorrální
lrrrržoasie a imperia}ismu.
3. Zajištěrrí hegemonie proletariátu v tonrto bloku.
4. Boj za vy,proštění městsk ch i venkovsk ch sťedníctr
vrstev z vlivu kornprornisnické nacionální buržoasie.
rl. Zajištění spojení osvobozenského hnutí s proletá sh nr
lrrrtt[ím pokročil ch iemí.
'l'airové jsou t i skupiny nejbližšíchrikolťr, jež stojí p ed
:rlrlivními pracovníky koloniálních a záv,isl ,ch zemí V chodu.
Tvto rikoly nab; vají mimo ádné závažnosti a zvláštnídťtležitosti, posuzujemeJi je ve světle nynějšímezináro,dní sitrrace.
Mtlzilrárodní situace je nyní charakterisována nastal m obrlrlbírn dočasného ztišeni revolučního hnutí. co však znamená
ltrlo ztišení,co m že znamenat v této chvíli? Mriže znamenat
,jrllr zesílenínáporu na dělrrictvo Západu, na kolonie na V cho,lčl, a p e,eievším na Scrvětslt; svaz jako na praporečníka revolrrť:ního hnutí všech zerní. Není možno pochybovat o tom, že
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Je jasné, že není možno všecky tyto země stavět na rove r.
zemích jako Maroko, kde nacionální buržoasie nemá
ještě drivodu, aby se štěpila na revolučnía kompromisnickou
stranu, tkví rikol komunistick ch živlri v tom, aby vykonaly
všecko k vytvo eni jednotné náiodní frontv p.oíi imp"ríaiisrrru.
oddělení kornunistick ch živlri ve zvláštni itran,, m že nastat
v talrovl ch zemíclr teprve v procesu boje proti imperialismu,
zejména pak po vítěznérevolučníválce proti imperialismu.
V zemích jako Egypt nebo Čína,kde se naciorrální buržoasie
už rozštěpila na rer-olučnía kompronrisnickclu strarru, kde se
však kompromisnická část buržoasie nemriže ještě semkrrout
s imperialism m, nemohou si již komunisté klást za cíl vytvoŤeníjednotné národní fronty proti imperialisnru. Oct po tiky
jednotné národní frontv musí lrornuňiste preiit v tďlrov ctr
zemích k politice revolučnílrobloku dělnictva a st ednícir
vrstev. Tento blok mriže rrab t v takov; ch zenlich forrny jeclnotné strany, strany děInicko-rolnické, jakc je,,I(uotnintiut.'53,
pod podmínkou, že tato svérázná strana bude ue sltutečnosti
blokerrr dvou činitelťt, komunistické strany a tfany revoluční
rnaloburžoasie. Úkolem tolroto bloku je ocihalovat polovičato,st
a ned slednost nncionální buržoasie a energickv bójovat proti
inrperialismu, Taková strana, skládající se ze dvou částí,je
pot,ebná a ričelná, nespoutává-li komunistickou stranu na rukou i nohou, neomezuje-li volnost agitačnía propagační činnosti komurristické strany, nep .ekáží-lishromtržďovárrí proletá 11 kolem komunisticlré strany, usnadňuje-li faktické vedení
revolučního lrnutí komunistickou stranou. Taková strana, skládajícíse ze dvou částí,je nepot ebná a ne čelná, neodpovídá-lí
všem těmto podmínkám, neboť m že vést jen k tonru, že by se
komunistickéživly rozplynuly v adách buržoasie, že by komrrnistická strana pozbyla proletá ské armády.
_ A nov rys v existenčních podmínkách takov ch kolonií,
jako
je Indie, záteží nejen v tóm, že se nacionální brrržoasie
rozštěpila na revolučnía kompromisnickou stranu, nlibrž p,edevšímv tom, že kompromisnická část_ této buržoaiie se] již
v hlavních věcech dohodla s imperialisinem. Tato část btiržoasie, část nejzámožnějšía nejvlivnějši, bojíc se revoluce vlce
než imperialismu, pečujíco zájmy svého měšce vice než o zájmy své vlasti, staví se oběma nohama do tábora nesmi iteln ch nep átel revoluce, azavírá blok s imperialismerrr proti
dělníkrirn a rolníkrlm své země, Bez rozbití tolroto bloku je
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rllrizsl.ví revolucc nenncržné, Aby však tento lrlok lryl rozbit, jc

ltr,lrrr sotrst edit palbu proti kompromisnické nacionální burtrlrrsii, odlralovat její zradu, vyprošťovat pracujícímasy z jejího

llir.,tr a.soustavně p ipravovat podmínky, nezbytné k hegemonii
;rrrllrllltriátu. Jirrlmi slovy, jde o to, aby v koloniích, jako je
llrrlitl, byl proletariát vyškolen k riloze vridce osvobozenského
lrrrrrlí, nby krok za krokem vvtlačoval z tohoto čestnéhomísta
lrrrržtlitsii a její náhončí.IJkolem je vytvo iit revolučníprotiilrrllcrialistick blok a zajistit v tomto bloku hegemonii prolellrli:ilt"t. Tento blolr mrlže nab;it, ne ovšem vždy, formy jedrtll rró dělniclro-rolnické strany, spjaté forrnáIně společnou plat|'llt,tllotl, samos,tatnost komunistické stranv v takov ch zerníclr
rrrtrsí bl t hlavním heslem pokročilych komunistiok ch živlri,
rlt,lltlť hegemonie proletariátu mrlže byt p ipravena a uskulcr\ltěna jen komunisticlrou stranou. P esto komunistická strana
rrríižea má vstoupit do otev eného bloku s revolučním k ídlem
l rrt l,žoasie, aby, isolujíc kompromisnickou
nacionální buržoasii,
lctlla milionové masy městsk clr i venlrov,sk ch st edních
vt,slev v boji proti imperialisnru.
r

Z toho vypl vají nejbližšíírkolv revolučníhohnrrtí kapitali,slicky vyspěl ch ko]onií a závisl;ich zemí:
l. Získánínejlepšíchživlrl dělnické tŤídy pro komnnismrts
ll vytvorYení -samostatn ch komunistick;fc}r stran.
2. Vytvo ení národně revolučního bloku dělníkrl, rolníkri a
l,t:v<rltlčníinteligence proti blokrr komprornisnickó naciorrální
lltrržoasie a imperia}ismu.
3. Zajištěrrí hegemonie proletariátu v torrrto bloku.
4. Boj za vy,proštění městsk ch i venkovsk; ch st edníctr
vrstev z vlivu komprornisnické nacionální buržoasie.
S. Zajištění spojení osvobozenského hnutí s proletá sk nr
lrlrtt[ím pokročil ch iemí.
'l'akové jsou t i skupiny nejbližšíchrikolťr, jež stojí p ed

závisl,ch zemí V chodu.
Tvto rikoly nab; vají mimo ádné závažnosti a zvláštnídťtležitosti, posuzujeme-li je ve světle nynějšímezináro,dní sitrrace.
Mr:zinárorlní situace je nyní charakterisována nastal m obrltlllírn dočasného ztišení revolučního hnutí. co však znamená
ltllo ztišení,co mrlže znamenat v této chvíli? Mriže znamenat
,jtlIr zesílenínáporu na dělrrictvo Západu, na kolonie na V chorlťl, a p e"eievším na Sclvětslt; svaz jako na praporečníka revolrrč:níhohnutí všech zemí. Není možno pochybovat o tom, že
;rlrtivním,i pracovníky kolorriálních a
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p ípravy k náporu na Sovětsk svaz v adách imperialistrl již
začaly. Pomlouvačná kampaň v souvislosti povstáníilr
v Bstonsku, darebácké štvanice proti Sovětskému svazu v sou,
vislosti s explosí v Sofii, r,šeobecnétaženíburžoasního tisku
proti našízemi * to všecko je p ípravná etapa k ritoku. To je
bubnová palba, 1ež má p ipravit ve ejné míněnía jejímžcílerrr
je učit šosáky, a,by si zvykali na v pady proti Sovětskému
svazu, a tak qltvá et morální p edpoklady pro intervenci. Co
vzejde z této kampaně lžía pomluv, odvážíli se imperialisté
vážnéhoritoku * ještě rrvidíme. Že však tvto v pady neslibují
pro kolonie nie dobrého, o tom snad není možno pochybovat.
Proto je p íprava protiritoku sjednocen ch sil revoluce proti
pravděpodobnémtl írtokrr inrperialismu neodklaclnou otázkou
dne.

Proto nab;ívá neochvějné plnění nejbližšíchrikolr1 revoluč.
rrího hnutí v koloniích a závisl ch zemíoh v této chvíli mimo,
ádnó drlležitosti.
v čenr tkví v souvislosti se r,šerni těnrito okolnostnri poslání
University v chodních národťr se z etelem ke koloniálnfim a závisl; m zemím? Toto poslání tkví v tom, aby obrátila z etel na
všecky zvláš|ní stránkv revcrlučního v voje těchto zemí a vy-

rl ;lt,izr rrkujícímsboru buržoasnich nacionalistrl. Rozhodrr hoj
1lrrrli_l{.1rl íichylce je p ímou povinností University v chcrdnícli
t

rň l,r

lrltl.

l)r,rrlrá (rchylka zálež| v p eceňování revolučníchmožností
rrrvtlllozenského hnutí a v nedoceňování svazku dělnické t ídv

r l,r,vrlIttčtlí buržoasií proti imperialismu, Touto rlchylkou trpi,
jrrk srl zrlá, kornunisté na Javě, kte í nedávno mviňC vytytiti
Ill,(l svou zemi lreslo vlády sovět . To je levá riohylka, chovájící
l rrlllč nebezpec!í, že se konrunistická strana odtrhne od mai
lt ;li'clttěrrí y sektu. Rozhodn boj proti této richylce je prr.l
v. t:|ttlvu, skutečně revolučníchkádrrl pro koloniá a žaviste
rlrrrč V5ichodu nezbytnou podurínkou.
jsclu vcelku politické rikoly [lrriversity v chodníclr
.'|'lrk;vé
ltítr<lrl se z etelem k národrlm sovětského a koli;niátního v -

clrrldu.

l)oufejme, že Universita 1,1,íclrodních národrl dovede tyto rikoly

11llrrit se ctl.

,,l'rrrvda" č. 1l5,
',l2.

kvčtna 1925,

školila kádry, které k nám p išly z těchto zemí, tak, alry bylo
zajištěno splnění uveden; ch rrlmorod ch nejbližšíchrikolri.
V Urriversitě v chodních národ je asi 10 rrlzn ch skupin poslrrchačťr,lrte í k nám p išli z koloniálních a závisl ch zemí.
.le všeobecné známo, že tito soudruzi prahnou po poznání rt
r,ědění. tlkol university v chodních náiodťr záležíli tom, aby
z nich ukovala opravdové revolucioná e, r,yzbrojené theorií
leninis,mu, obohacené pra'ktickÝmi zkušenostmi leninismu a
sclropné splnit nejbližšírikoly osvobozenskéhcr hnutí kolonii
a závisl ch zemí svědomitě a dob e.
P,itom je nutno mít na z eteli, že v praxi aktivrťch frrnkcioná 11 koloniálního V chodu se vyskyttrjí dvě richylky, proti
kter m je nutno bojovat, mají-li b t vychovány opravdu revolrrčníkádry
První richy|ka záleží v nedoceňovánl revolučníchmožností
osvobozenského hnutí a v p eceňování nryšlenky
universální národní fronty v koloniích a závisl ch"iednotné
zemích bez
ohledu na stav a v vojov stupeň těclrto zemí. To je pravá
richylka, chovající v sobě nebezpečízestrabení revolučního
hntrtí a rozplvnr"rtí komunistickyclr živlťrv celkovém, navzáiienr
l96

l}7

JJiŠTĚJEDNOU K NÁRODNOSTNÍ O,L^AZCE
K sEMIčovň čLÁNI(U

(l925)

l'rrl.rttl .jrle cl první cltázku, tvrdil jsem. že Semič,,si riplně
i r i,r lrrtnil základní podstatu bolševického pojetí národnostní
rrlitrlty", že ocllrrčuje národnostní otázku od všeobecné otázkv
lr,l,rtlllt:{l, že tak p echází na stanovisko, podle kterého národt

rlr

s redukuje na otázku ťrstavrrí.
všecko správné?

rrrr,ilrrí rllázl<a

,ll lrl

|'í,r.tYlěte

l,,rtttisi (30.

si tato místa ze Semičova piojevu v
b ezna 1925) a suďte sami:

jugosláv-slré

ristavní? prozkoujistém státě X žijí
líl rrírlorly A, B a C. Tyto t i národy vyslovujl píání,že chtějí žíti
- Oč tedy jde v toírto p ípadě? Ovšem, že o ripravu vnit níclr
v ,jlrllt<lnr stÁtě.
tomto
v
státě. To je tedy otázka rázu rlstavního. V tomto theorellrrtttť,t,tl
lilkí,rrr p ípadě vytisťuje národnostní otázka v otázku stavní... Jestliže
t lrlIttlo thcoretickém p ípadě redtrkujeme národnostní otázkrr na otázku
ttrlitvltí, rnusíme íci
že sebea já jsen to ustavičně zd razňoval
- otázky.
rtritrr[ nírodrl, až po-oddělení, je podmínkou roz ešenístavní
,,.lrl ttložno redukovat národnostní otázku na otázku
rtrr,jttttl otázlru p edevšímtheoreticky. Dejme tomrt, v

J"

*oZrro jen vítat, že se nyní, po skončenédiskusi v jugoslávské komisi, p ipojrrje Semič v svém článku plně a ceie
k stanovisku d ]egace komunistické strany Ruslra v Komirrterně, bylo by však nesprávné si proto myslit, že mezi delegací
komunistické strany Ruska na jedné straně a mezi Semičem na
straně druhé nebylo p ed diskusí nebo za diskuse v jugostávské
komisi diferencí. Semič ie z ejmě ochoten vykládat si diference
y národnosttti otázce právě tímto zprlsobem a snažíse ie vytíčit
jako nedorozumění, Na neštěstívšak se velmi rnyií. Ýe Švóm
článku tvrdí, že se polemika proti němu zakládá na ,, adě
nedorozumění", zprisoben ch ,,jednorr, ne plně p eloženou"
ečí,kterou p ednesl v jugosláyské komisi. Jin rni slovv, ie pr
lo tak, že je tu vinen p ekladatel, ktev z jak chsi drivodri
p eložii Semičovu eč ne plně. Jsem nucen v zájmu pravdy
prohlásit, že toto Semičovo tvrzení se naprosto nesrovnává sc
slrutečností,Bylo by ovšem lépe, kdyby Se,mič podep el toto
své tvrzení citáty ze své eči v jugoslávské komisi, eči, která ie
uschována v archivu Kominterny. To však z jak chsi drir,odti neučinil. .Isem proto nucen vykonat tuto nep ílišp íjemnou, avšak naprosto nezbvtrrou proceduru místo Semiče.
Je to tím nezbytnější, proiože v nynějším Semičově stanovisku je i teď, kdy zcela souhlasí se stanoviskem clelegace
komunistické strany Ruska, p ece ien mnohé nejasné.
Ve své eči v jugoslávsiré komisi (viz ,,Bolševik", č. 7) jserrr
rnluvil o diferencích ve t ech otázlrách: 1, v tom, jak; ch metod
t eba použítp,i ešenínárodnostní otázky, 2. v tom, jak .!e
vrriťrrí sociá]ní obsah národního hntrtí v nynější historické epoše,
3. iakou rilohrr má v národnostrií otázce rnezinároclní prvek.
l98

,\ jr.rlirtě v tomto smyslu mltrvím

I\'lírm za to,

o stavní oIázce."

že ta,to místa ze Semičova projelrr nepot ebrrjí

rlrrlšíchvysvě,tlivek. Je jasné, že ten, kdo pohlížína národnostní
rrlr'rzl<tr jako na součást všeo,becné otázky proletá ské revoluce,
lrcttttiže ji redukovat na otázku ristavní. A naopak: jen ten, lrrltr
rrrllrrrlrrjc národnostní otázku od r,šeobecné otázky proletá ské

jedině ten ii rnťrže redukovat na otázku stavnÍ.
V Semičově projevu se poukazuje na to, že právo národního
srlltlurčenínerrr že b; t vydobyto bez revolučníhoboje. Semič
;rt,ltví:,,Je pochopitelné, že taková práva je možno vydob t jen
lr,vrllučtrímbojem. I"{emohou b t vydcrbyta parlamentní cestou,
rryllrž mohou b t prosazena jedině masovl mi revolučními
ltltt:tttti.'t Co však znamená ,,revoluční boj" a ,,revoluční akce"?
,lrl nožno ztotožíovat ,,revolučníboj" a ,,revolučni akce" se
sr,,r,ženímpanujícít ídy, s vydobytíim moci, s vítězstvímrevrlIttce jako podmínkou vy ešení národnostní otázky? Ovšem
lr, nc. N{luvit o vítězství revoluce jako o hlavní podmínce rozrr,štlnínároclnostní otázky je naprosto něco jiného, než či,nit
,,r,tlvolučltí akce" a ,,revolllčníboj" podrnínkou roz ,ešenínál,rlrlrrostní otázky. Je nutno poznamel)at, že cesta reťorem, cesta
ílslltvnínaprosto nevylučuje ,,revoluční akce" a ,,revolrtčníboj",
ll,rzlrorlrrjící okolností p i stanovení revolučrríhonobc} reformislir:lrého rázu té neb oné strany nejsou ,,revolučníakce" samy
lr srlbě, n; brž politické cíle a lroly, ve jmónu kter ch strana
,,r,t,voluční akce" podniká a jich využívá. Ruštímenševici po
t.r,vrllttce,
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ro,.ehnání

l. dumv roku

1906 ]navrhovali, jak známo, uspo-

ádat ,,generální stávku'o, ba dokonce ,,ozbrojetré povstání''. Ale

to jjm nikterak nep ekáželo, aby nezrlsta]i menBeviky. Neboť
gl9č to lšecko tehdy navrihovali? Ovšem že ne proto, aby zrričili carismus a organisovali riplné vítězství róvoluce, irYn.l
proto, aby ,,vykonali rrátlak" na carskou vládu za ričeiern dosaženírefor.my, za ričelem rozšíení ,,listavy'', za ričelem svolání,,zreformované" dunry. ,,Revolučníakce;' ia čelem zreformování staréIro árlu za současnéhozachování mcci

v

rulrou panu-

jícít ídy-to je jedna věc, to je cesta stavní.
,,Revolučníikce.'
za čelem zničenístarého ádu, za ričelem svržení
parrujícít ídy
je druhá l,ěc, to je cesta revoluční,to je cesta íiphého vítěz-stvito revoluce.
V tom ie podstatn rozdíl.
Proto
mám
za to, že Semičclvo odvolávání se na ,,revoluční
.boj" za současného
redukování nárorlnostní otázky na otázku
}sta1$ nevyvrací, n;íbržnaopak jen potvrzuje mri; vYrok,
že si semič .,riplně neuvědornil zákládní potlstafu bolšěviciého
pojetí národnostní otázky", neboť nepoc-hopil, že národnostní
otázku je nutno posuzovat ne isolováně, i;Pbrž v nerozlučné
spojitosti s otázkou vítězsiví ťevoluce, jako část r,šeohecné
otázky revolrtce,
T'rvám-]i na těclrto názorech, rraprosto nechci íci, že jsern
tl Semič.ově
9trybě v léto otázce ekl-rrěco nového. Naprostó ne.
O této Semičově
chybě se zmínil sorrdruh Manuilsk už na
V. korrgresu Komintórrr5,, kde prohlásili
,,Ve_ své brožu e ,Národrlostrrí otázka v světle nrarxistlru'
,které
byly uve ejněrry v or8ánrr jugoslávské

a

v

atlě

článk ,

komtrnisticka si.a"y
razí sellič jako praktické heslo p,o komtrnistickou stranu treító,nuá"il',
loje zí
tevis,i tistavy, t. j. fakticky
.onrezule c,e!u otázku sebeurčenírrátodrl v lučně na ťrstavní rárrrcc" (viz
protókol V. korrgresu, str. 596).
,.

O.tóže clrytró mluvil Zittor,ěv l, jugoslávské komisi, kcle pro-

lrIásil:

, ,,}'.S9]]ťo]ě..pclspcktivě chvbi, jak se ukazrrje, rrraličkos.t * revolucr:'',
t:lrybi
zjištěrrí, že rrárodnoslní otázka jc problérň ,,revoluční,a rriko]i korrslitučnl" (viz ,,Pravda" č. 83).

Není možno, a,by r,šecky l],to poznámky zástupcrl korrru.
nistické strlny Ruska v Komirrterně o Semieově Ónyne byly
nahodilé a neod vodněné. l{ení d nru bez ohně.
Tak je tomu s první, zál<ladní Semičovou chybou.
Ostatní .j,eho ciryby p írrro vyvěraií z této iakladni chyby.
Poktrd jde cr tlrrrhotl otázkrr, tvrtlil jsem t,e své eči -(viz
:){}í|

,ltrrlšrlvilt" č. 7), že Sernič ,,tt chce posuztlvat nároclnostní
,rlrirktt ;jlrlirr otázku v podstatě rolnick<rtro'.
,lc lrl správné?
l|ít.ttlčl.csi toto nrísto ze Semičova projevu v jtrgoslávské
hrrtttiri n suďle sami:
,,V t\cltt zá'ležír"tÁže se enrič,,,sociální snrysI uárodrrílro h_n,uti

r ,lrrgrrsllrvii?" A iamtéžodpovldá:,,Tetrto sociálrrí obsah záležív konLrrlliir]rrlrn boji rnezi srbsk m kapitálern na jedné straně a mezi kapitáIern
t,lrrrrvótsk nr ň slovinsk m-rra stianě druhé" (viz jerničrlv projev v jugorlírvrlió lronrisi).
Nt,lrr že b t ovšem pochyby, že konkurenčrlíboj mezi sloittslrou a charvátskou buržoasii a mezi srbskou buržoasiítu
lrczlrytně hraje jistou rilohu. .4.1e stejně nesporné _je i to, že
llrl, tdo v konkurenčnímboji mezi buržoasiírťrznych rrárod
sllrrt uje sociální smysl lnárodního hnutí, nemrlže národnostní
r

,ltílzku posuzovat jako otázku v podstatě rolnickou. V čenr
ltiví poástata národnostní otázky nyní, kdy se národnostní
rllírzká z otázky místní a vnitrostátní p eměnila v otázku svěltlt,ou, v otázku boje kolonií a závisl ch národ proti irnperia|ismu? Podstata národnostní otázky spočívá nyni v boji lidovych mas kolonií a závisl; ch národrl ,proti finančnímuwli<l isťor,ání, proti politickému zotročenía zničeníkulturní osolrilosti těchtď koloňií a těchto národri imperialistickou buržoasií
1lnnrrjícího národa, Jak v_Ýznam mrlže mit p i takovém pojetí
irárodnostní otázky vzájenr,rr; konkurenčníboj mezi buržoasií
rťrzn; ch národri? Jistě ne rozhodujícía v někter;ich p ípadech
tltllroncc ne závažn . Je naprosto z ejmé, že zde nejde hlavně
rl lo, že buržoasie jednoho národa poňžínebo mrlže porazit
v konkurenčním'boji buržoasii druhého národa, n brž o to, že
iIrrperialisticlrá skupina panujícího,národa vyko isťuje a utiskuje základni masy, a to p edevšímrolrrické masy kolonií a
zrivisl ch národ , a že tim utiskovánírn a vyko isťováním
vtahuje je do boje proti imperialismu a činíz nich spojonce
1lroletá ské revoluce. Není možno posuzoyat národnostní otázku
iako otázku v podstatě rolnickou, jestliže sociálni smysl národirí,ho hntrtí je }edukován na konkurenčni boj mezi buržoasií
rrlzn; ch národri. A naopak: nelze spati-ovat sociál,ní sm.ysl
lrároáního hnutí v konkuienčnínrboji mezi buržoasiírrizn ch
lrárod , jestliže je národnostní otázka posuzována jako otázka
v podstalě rolnická. Učinit z,naménko rovnosti nrezi těmitc:
rlr,ětna pojetími ie riplně nemožné.
zfi1

rozehnání 1, dtrmv roliu 1906 navrhovali, jak známo, uspoádat ,,generální slár,ku'o, ba dokonce ,,ozbrojótlé povstáňí''. Alt:
to jj,m nikte_rak nep ekáželo, a,lry nezrlstali menševiky. Neboť
p.roč to r,šecko tehdy navrhovali? Ovšem že ne proto, abv zničili carismus a organisovali plné vítězství róvoluce, ňrYr"Z
proto, aby ,,vykonali rrátlak" na carskorr vládu zrr ričeiern dosaženíreformy, za ričelem rozšíení ,,listávy'', za čelem svolání,,zreformované" durrry. ,,Revolučni akceŽ' ia čelent zreformování staréIro árlu za současnéhozachováIrí mcci v rukou panujícít ídy-to je jedrra věc, to je cesta stavní.
,,Revolrrčni akce.'
za čelem zničenístarého ádu, za ričelenr svržení
panujícít ídy
je druhá věc, to je cesta revoluční,to je cesta tiplného vítěz-stvito revoluce.
V torn ie podstatn; rozdíl.
Proto
mám
za to, že Serničtlvo odvolávání se na ,,revoluční
.boj" za současného
redukování národnostní otázky na otázkrr
ltsta_vlí nevyvrací, n brž naopak jen potvrzuje mťrj vYrok,
že si Semič .,riplně neuvědornil zákládní podstafu boKěviclého
pojetí nár,oďnostní otázky", neboť nepoc-hopil, že národnostní
otázku je nutrro posuzor,,at ne isolováně, rr; brž v nerozlučné
spojitosti s otázkou vííězstvírevoluce, ja}io část r,šeohecné
otázky revolrtce.
T'rvánl-Ii na těclrtcl názorec}r, naprosto lteclrci íci, že
.jserrr
o Semičrrvě
9hybě v této otázce ekl rrěco nového. Naprostó ne.
0 této Senričově chybě se zmínil sorrdruh Manuilsi<li už rra
V. kongresu Komintórny, kde prohlásiii
- ,,Ve_ své brožu e ,Národrrostní otázka v světle marxislrru' a v -arlě článkrl,

které byly uve ejněrry.v_o1s_rán1 jugoslávské komnnistické Ši.o"y
razí seruič jako praktické lreslo p.o komunistickou stranu rreštó,n",i"ir.',
lo;e za
tevis_i tistrrvy, t, j. fakticky
.onrezu.ie celiu otázku sebeurčenínarodrl v lučtlě na ristavní rárnoc" iviz
protóko'| V, kongresu, str. 596).

,

_

0"1óžc chyl_rč tnluvil Zinor,ěv v jugoslávské komisi, kcle pro-

lrlásil:

Sg]l]i9o."-a._pelspc\tivě chybí, ,iak se ukazrrje, rnaličkos,t * revolucc'',
, ,,Y.
t:hybi
zjišlěrrí,že llárodnoslrrí otázka je problérri ,,re't,oluční,a lrikoli korrstitrrčrrí" (viz ,,Pravda" ti. 8il) .

Není rnožno, a,by všecky lyt<,r poznánky zástupcrl ktrmu.
nistické strnny Ruska v Kornir.rterně o Semičově Óhyně tryly
nahodilé a neod vodněné. Není d;,iimLr bez ohně.
Tak je tomu s první. zál<ladní Semičovou chybou.
Ostatní .j,eho chyby p írrro vyvěraií z této iatlaani chyby.
Poktrd jcle cr drrrhou otázkr| tvrtiil jserrr l,e své eči "(viz
:]l}í}

,llrrl r:r,ilr" č, 7), žtl Semič ,,tl chce posuzov&t národnostní
,tlítrlrtt jako otázku v podstatě rol,nickou".
,lr ltl správrré?
l)|'ct\lčtc si toto rnísto ze Semičova projevu v jtrgoslávské
hrltttisi tt suďte sami:
,,V rlcttr zá|ež1," táže se.Serrrič,,,sociální snrysl rrárodniho h_n,utí

r

.lrrgrlslavii?"

A iamtéžoclpovídá: ,,Tetlto sociální obsah záleží v kon-

lrrrlliitllrírrr boji mezi srbsk m kapitálern na jedné tťaně a mezi lrapitálem
rlrrll,vňtsk m ň stovinsk,m-rra stianě druhé" (viz Serničrlv projev v jugorllrvsltó k<rnrisi).

Netlr žc b t ovšem pochyby, že konkurenčníboj nrezi ,sltrrittslrou a charváts'kou buržoasiía mezi srbskou buržoasiíttr
rlt,zllytně hraje jistou rilohu. .4.1e stejně nesporné _je i to, že
l,,rr, kdo v konkurenčnímboji mezi buržoasiír znych rrárodtl
,s1llrl uje sociální smysl rnárodního hnutí, nemriže národnostní
,,lírzku posuzovat jako otázkrr v podstatě rolnickou. V čerrr
lkví poástata národnostní otázky nyní, kdy se národnostní
rllírzká z otázky místní a vnitrostátní p eměnila v otázku svělrtvou, v otázku boje kolo,nií a závisl ch národ proti imperia,
lismu? Podstata národnostní otázky spočívá nyní v boji lidovych mas kolonií a závisl ch národrl ,proti finančnímuvylro isťování, proti politickému zotročenía zničeníkulturní osollilosti těchto kolonií a těchto národri imperialistickou buržoasií
1xrrrrrjícíhonároda. Jak r,_Ýznam mriže mít p i takovém pojetí
irároánostní otázkv vzájenr,n; konkurenčníboj mezi buržoasií
l,iizn;iclr národrl? Jistě ne rozhodujícía v někter;ích p ípadech
tltllroircc tte závažny. Je naprosto zŤejmé, že zde nejde hlavně
rl to, že buržoasie jednoho národa poráží nebo mťržeporazit
v konlrurenčním hoji buržoasii druhého národa, n brž o to, že
irrrperialisticlrá skupina panujícího,národa vyko isťuje a utishtrje záĚladní rnasy, a to p edevším rolnické nrasy kolonií a
zitvisllích nároclri, a že tím utiskování,m a vyko isťováním
vtahuje je do boje proii imperialismu a činíz nich spojerrce
1troletá ské revoluce. Není možno posuzovat národnostní otázku
lako otázku v podstatě rolnickou. jestliže sociální smysl rlárodirího hnrrtí je redukován na konkurenční boj mezi buržoasií
rtlzn; ch národrl. A naopak: nelze spať,ovat sociální smvsl
lrárodního hnutí v konkurenčnímboji mezi buržoasií rliznych
rtárod , jestliže je národnostní otáz'ka posuzována jako otázka
v podstalě rolnická. Učinit z,naménko rovnosti nrezi těmito
rlr,čma pojetími ie riplrrě nenrrržné,
2fl1

, Semič se odvolár,á na jedno misto ve ,Slalinově brožu e
,,Marxismus a národnostni otázkai,-nnpsane koncem rokrr
1912. Fraví se tam,.že ,,národnostní t"j j; r,,áj"i."i
l"; -Jr
buržoasnírni t ídami". Ťí-." šá*it ,.";-o pokorrší
učirrit narážku na správnost svého lvrzetri o stlná'uení sociálního
smvslu
národnostního hnuti v nynějších r,istoricr<lrcňň;;;;i;.
ďáii;;
však byla napsáňa p ed imperiatisiict<ou;;ik",r,-il;y
:?}^rť:,,l
naroclnostní otázka,nemčla je.ště v p,edstavě rrrarxist&
,)r;";;
o tá zky,. kdy hlav n í poZn a-a*k ln a
rx,is tti,'prolelá
poZia" r:"i.
::1.o:_"ěl",ré
byl hodnocen ne jako součást
,skó
r:]í
""|r":,.č:r,j,,
revoluce,
n b.rž jako součást buržoasně demokratické revoluce.
by směšnénevidět, "že od té doby se mezinárodní situace
'yrozákladu zrněnilaod
a že válka na jeáné'stranu ; Ňil;á;:
v Ruslrtt na drrrhé straně pr.i"8"iry národnostní otázlrlr
'oluce součást
jakožto
buržoasně dem;kr;ii;i;é revoluce u ,o,r8ari
proletá sko-socialistické revolrrce. Již v íinrr roro praviiíenin
v čIánku_,,V sledky diskuse o sebeurčen'i'', ž" hlur.ri
boa náo|ázky
o r;rávu na sebeurčení,p estal tvo it sou1?To:t"1
cast všeobecného demokraticlrého hnuti, že ie již stal
součástí
-"
g,b^i.rť, pr:retá,ské,, socialisticlré ."uoruÓá. NemluvíÁ
.r.il
tch dilech o národnostni atázce, která napsal
LÓnin,
iak
tak
i jiní pŤ.edstavitelé rrrského koŇnisrnu. ,Íor.lr'u r"r- *rrZu
mít nyní po tom všem Serničovo odvolávání sďna známé
misiá
v Stalinově brožu e, napsané v období buržoasně á;*;il;tické revoluce v Rusku, nyní, r.av
;.áá v drisledku nové dě.:l*.""
vstoupili do nové
světor.é praletd sA,é rcry,l:
volnce7 i\luže mít jedině ten ,'yznant,
"po.ny
že semič ciiuje hez ohledu
na.prostrYedí_a dobu, bez ohledu na konkretní
ctějinnorr.iil;;i
.u rr5oh
proti elernerrtárn_ím požaclavkriÁ a.l"r.iň,
1
1í*_
_ešuje
neboť nep ihlížík tomu, že tg, co je správné jedné
v
d8jŇj
situaci, mrlže se ukázat nesprávn m u
aUji.r"e ,ii"á"i. V"
;i.re
svéŤečiv, jugoslávské.komjii isem už piavil, ž; p"j;ii;;;";:
nosj! otázky rusk mi bolševii<y ie nuino rozlišovÁt
" ávě stadia:
stadlum p ,ed íjtrové,kdy š1o o buržoasně demo]<ratickou
voluci_a krly rrárodnostní otázka byla posuzovárna jeko rečást
obecného demokratic,\ého hnutí, a "stad'ium íinové,r.av -Sro
sF."_". q kdy se národnosrni
:ž__:,,:.]nllci_proletá
v sggeá;t proletá ské reyoluce. Není t eba"iárďpi;_
dolrazovat,
T-ť]"
ze
toto rozlišování má rozhodující v},znam. Obávám se,
že si
sem]c, s.táIe ještě neur,ědomil snrysl a v znam tohoto
rozdílu

mezi dvěma stadii v pojetí nároct.rort.,í otďz,ky.

:G2

|'r,rl[o nrírm za to, že v Semičově polrusu posuzovat nárorlrrí
lrrtrrlí ne jako otázku v podstatě rolnickou, n brž jako otázku
lrrlIll<urence mezi buržoasií rriznlich národri, ,,skrl vá se n rlrlt:criování vnit ní síly národního hnutí a nechápání jeho hlul,tlt:c lidového, lrlubocó revolučního rázu" (viz,,}3olševik" č. 7).
'|'ak je tomu s druhou Semičovou chybou.

,lc charakteristické, že totéžpraví o této Semičově chybě
Zirrověv ve své eči v jugoslávské komisi, když prohlašuje:
je
buržoasií,
,,Semičovo rvrzení, že rolnické hrrutí v Jugoslavii
_v_edeno

,, 1iioto je nercvoluční, je nesprávné" (viz ,,Pravda" č, 83).

Je tato shodn nalrodilá? 0všem že ne!
Opět nutno íci: Není d mu bez ohně,
KÓnečně, pokud jde o t etí problóm, tvrdil jsem, že Semič

ť:iní,,pokus'zkoumat národrróstní otázku v Jugoslavii bez
spojitósti s mezinárodní situací a s pravděpodobn rni perspeklivami v Evropě".
Je to pravda?
Ano, je. Neboť Semič. neučinil ve své eči ani vzdálené rrarážky'ni ta, ž,e mezinároďní situace v nynějšíchplqěr_ech
zvláště se z etelem k Jr_rgoslavii, je velmi driležit m činitelem
jugoslávs\Ý stat
1l i ešerrínároclnostrrí oťazky. skutečnost, že
vznikl v d sleďkrr srážky dvou hlavních imperialistick; ch koalicí, že Jugoslavie ncmoiže uniknout z oné vetiké hrv sil,
l<terá se ny"rrí odehrává v okolních irnperialistick ch státech,
toho všehó si Sernič nepovšiml. Semičovo odvolávání se na
to, že nikterak nezapomíná na jisté změny v mezinárodní
.siiuaci, v cltis]edku liter ch se otázlra setreurčenímriže stát
otázkoir aktuálně praktickou - toto odvolávání musí b t nyní,
v dané mezinárodňí situaci, označeno již za nedostatečné, Dnes
v bec nejde o to, abychom zn jist ch zrněn v mezinárodní
.situaci v možnéa datěXé buďouctlclsti uznali aktualitu otázky
práva nároclri na seheurčení,to by rnolrli jako perspektivu
itznat nyní, v pi,ípadě pot eby, i buržoasnírlemokraté, O to
rrvní nelde, n_Ý'bri jde Ó to, Že nesrníme_ z nynějších hranic
jísoslávŠkOho' státu-, vznikl ch v drisledku válek a násilí,
a zákonit podklad k vv ešenínárodnostní
i:lňit n
,ltázky. "noaisko
Buď, anebo: brrď othzka národnostního sebeurčení,t, j,
je p íuěskemnárodnostního
1lodstáhé zrněny hranic Jugoslavie
suií v claleké budoucnosti,
jehož
se
rnlhavě_r
obrysy
l,.og.uorr,r,
každ;
zprisob
ie jasné, že člárrek o práŇa
ákladem.
i,erlÓ 3e ;et"roi
203

vu ná sebeurčenínemťtžeb t současně jaic p tvěskenr, íalc základem národnostního p,loq ll jugosláviké to*u"i.iitr.é-fi;;.
Ubávám se, že Semič stále ještě pokláclá právo na sebeurčeňí
za perspektivrrí pr'-ívěsek národnostníhtl programu.

Proto soudím, že Semič odluču.ie národ]nostní otázku od
tltázky všeobecnémezinárodní situáce, takže rr něho otázktr
sebettrčení,t.j. změny hranic Jugoslavie, je v podstatě otázkcrtr
nikoli aktuální, nÝbrž akademick<-ru,
Tak je tomu s t etí Semičovou chvbou.
.Ie charakteristické, že lotéžprauí o této serrričově chybě
soudruh Manuilsk; v referátu na V. kongr:esu KominŤe..ry, "
p edpoklade.rtr celého pojetí národnostrlí otázky u Semičc
._ ,]!]3:"1n,
Je _my.šlelrka, že proletariát ryu_9í plijimat. buržoasnístát i hranicích,
ugtuo en ch ad,ou ,uáIek a násíInljclt'čínri** (viz protokol v. i"iri.*,i

l(oninterny, str, 597).

Je možno pokládat tuto shoclu za rrahodilou? Ovšenr že nel
Tedy ještě jcdnoul Nerrí d rrru bez ohně.
,,Bolševik" č, 11-12,
30. června l925.

r\

Z DOP1SU SOUDRUHU KAGANOVIČOVI
JINÝM ČtBxŮivt I]STŘEDNíHO VÝBoRtj
I(OMUNISTICKÉ STRANY (BOLŠEVIKú)
UKRAJINY
(t926)

l)ro;evy Šumskéhoobsahují některé správrré myšlerrlrv. .íe
;lt,ltvda, že rra Ukrajině začalo a vzmáhá se rozsáhlé lrnutí
zrt ukrajinskou kulturu a ukrajinsk ve ejn život. Je pravda,
žrr není možno nižádn; m zprlsobem svě ovat toto hntrtí do
lrrkou živlrl, nám cizích. Je pravda, že celá ada komunistrl na
lll<rajině nechápe smysl l q znam tohtrto hnrttí, a ,proto neje nutno
1xrclnilrá nic, aby se ujala jeho verlení, Je pravda, že
tlosíci p elomu mezi kádry našich stranick ch a sovětsk ctr
l'rrnkcioná r1, kte í stále ještě jsoLr plni ironie a skepticismrt
,
1lrllrttrl jde o tlkrajinskou krrlturu a ukrajinsk ve ejn život.
,lc pravda. že je nutno pečlivě vyhledávat n 1,ychovávat kárlry

lirlí, schopn ch ujmout se vedení nového hnrttí na Ukrajině.
Ale Šumskj,se p i torn dopoušlí p i nej,
lltenšímdvou těžk ch chyb.
Za ptvé zarněriuje poukrajinštění našelrel stranickélto a so,
vtltského aparátu s poukrajinštěním proletariátu. Je možno
rt nutno poukrajinšťovat, ,brrdeme-li p i to,m zachovávat jisté
l()mpo, náš stranick1 , státní a jin aparát sloužícíobyvatel'|'o všeckó jó pravda.

slvu. Nesmí však b t poukrajinšťován shora proletariát. Ruské
rlělnické masy nesrnějí b t nuceng, aby se z ekly rrrské eči
lr ruslré kultury a za svou kulturu a eč prohlásily kulturu
lr eč ukrajinskou. Tcl odporuje zásadě svobodného q voje nárrlrl . To by nebyla národnostní svoboda, ale specifická forma
rrárorlnostního ,titiskrr. Je nesporné, že se složeni ulrrajinského
1lroletariátu liude měnit podle toho, jak se hude rozvíjet pr lrrysl na Ukrajině, podle toho, jak se budou rlo pr myslu včle'i'
:]t}+

Podtrženo mncru.

./.
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ukrajinští dětníci z okolních vesnic. Je nes,porné, že
1lroletariát ňa Ukrajině se burle poukrajinšťovat, stejně jako
ň<lvat

?0ó

pťoletariát, ekněme v Lotyšsku a Maďarsku, kter;i nrčl kdysi
německ;í ráz, se potom začal polotyšťovat alpo,maďaršťovat.
To je však proces zdlouhav , živeln a p irozen1. Pokoušet
se nah,radit tento živelnli proces násiln m poukrajinšťovánínr
proletariátu shola, znamená provádět utopickou á škodlivou
politiku, která je s to vyvolat mezi neukrajinsk; rni vrstvami
proletariátu na Ukrajině protiukrajinsk šovinisnrus. Zdá se
mi, že Šumsk nespráirrrě cnape poukrajinštování a nep ihlíží

k

tomrrto nebezpečí.

Za druhé, ačkoliv Šumsk naprosto správně

zdťrrazňuje

positivní rá,z nového hnutí na Ukrajině za ukrajinskou kultu,
ru a ukrajinsk ve ejn;i život, p ece jen nepost ehuje stinné
stránky tohoto lrnuti. Šu,msk p ehliží,že toto lrrruií, vedené
vesrněs nekomunistickou inteligencí, mrlže vzhledem k slabosti
základních komunistick ch kádrrl na Ukrajirrě nabyt místy rázu
boje za odcizení ukrajinské kultury a ukrajinskéIro i,e.einého
života kultu e a ve ejnému životu celé sovětské země, mťlže
nabl t rázu boje proti ,,Moskvě" vribec, proti Rrrsrinr vribec,
proti ruské kultu e a její nejvyššívymoženosti proti leninismu. Nebudu tlokazovat, že toto rrebezpeči rra- trJlrrajiné jtl
"stále reálnější. Chtěl bych jenom Ťíci, že těchto nedostatkri
nejsou prosti dokonce ani někte í ukraiinští komurristó. Márn
na z eteli takoq. všeobecně znám fakt, jako člárrelr CIrvyIevého v ukrajinskénr tisku. Požadavelr Chvylevého o ,,Ókamžitémodruštěníproletariátu" na Ukrajině, jeho názar, že ,,se
má ukrajirrská poesie od ruslré literatury, ocl .iejího stvlu co
nejrychleji odpoutávat", jeho prohlášení, že ,,myšienky proletariátu jsou nám známy i bez moslrevského untění'., jeho
nadšení pro jakousi mesiášskou rilohu ukrajinské ,,rnládé''
inteligence, jeho směšn a nemarxistick; pokus oddělit kulty._y o4 politiky
- to všeclro a mnohó iiné v risteclr rrkrajinského kcrmurristy zní dnes (a rnrrsí znít) více než prapodiině.
Zatím co západoevropští proletá i a jejiclr komrrnistické strany
jsou plni sympatií k ,,Moskvě", k této tvrzi mezinárodníhó
revolučníhohnutí a leni,nismu, zatírrr co západoevropští proletá i s nadšenínr upírajísvé zraky na prapor vlajícív-Moskvě,
ukrajinsk; komunista Chvylevoi nedovede íci o ,,Moskvě'' nic
3iného, než vv*bídnorrt ukrajinské pracovnílry, aby se ,,co nejrychleji" od ,,Moskvy" odpoutávali. A to se naz vá internaciÓrralisrnus! Co máme pak íci o jin ch ukrajinsŘych irrtelektuálech z nekonruni,stického tábora, začínají-likornrnisté nrluvit,
2CI6
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ll(.,i(,ll trrluvit, nybrž i psát v našem sovětském tisku ečí
(]lrrt,lrlvóllo. Šumsknechápe, že ujmout se vedení nového
lrttrltí ttu Ukrajině za ukrajinskou kultrrru mťižejedině ten,
lrrlrl 1rrllír,á krajnosti Chvylevého v adách komunistri. Šumslr
ltr,1,111il;g, že jedině potíráním těchto krajností je možno učinit
rl vzrrlírlrrtjícíse ukrajinské kultury a ukrajinského ve ejného
lir,rllit l<ulturu a ve ejnli život souětsk .
l|tl. rlrrllrrn l926.
lIvr,|,r,jňuje se po prvé.
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o č1l{Ě
z PRoJEVU,,MEZINÁRoDNI SITUACE A oBRANA sovĚTsKťiHo
SVAZU", PROSLOVENÉHO NA SCHŮZI SPOJENÉHO PLENA I]STŘED_
NÍHo VÝBoRU A úSTŘEDNí KoNTR0LNí KoMIsB 1. SRPNA l927

l,rlrl tttt<:iottální buržoasie rnťržev určiténrstadiu a na určittltt
,lrrlrtt 1ltlrlep ít revolučníhnutí své země proti imp_erialisnru,
h,lrl nhrodnostní činitel, jako činitel boje za osvobození, je
|'rtklrlretrr revoluce. Nerozlišovat to, nechápat tento rozdíl, zto-

lrlžňrlvlt revoluci v imperialistick;.ich zemích s revolucí v zerrrír:lt koloniálrrích, znamená opustit cestu rna,rxismu, cestu
lr.lrirrisrnu a vstoupit na cestu p ívržencriII. Internacionály.
V rcí'eráttr o národnostní a koloniální otázce na II. kongresu
l(rlrttintelny pravil o tom Lenin toto:
llozdíl
,,(lo je nejdriležitějšía nejzákladnější myš.]enlrou našich tlresí?
,,,,,,i uti,r/,orln mi a utiskujicími národy. Zdrlrazňujeme tento.rozdíl__
u 1,ir'iiit tuao ť IL Int...rrcionále a buržoasní demokracii*" (sv, XXV,
rlr, i}6l).

P

ejderue k činskó otázne. Nebudu se znrir'rovat o chybáclr
oposice, pokud jde o názory na povahu a perspektivy čínslré
revoluce. Neučinímtak proto, že o torn bylo mluveno dosti
obšírně a dosti p esvědčivě a že tedy není t eba zde tyto r,ěci

opakovat. Nebudu se rovněž zmiňovat o tom, že pr čínská
revoluce v nynějším stadirr je revolucí za celní auto,nomii
(Trock ). Není také t eba znriňovat se o tont, ž,e pr v Číně
neexistují fetrdálrrí p ežitky, a i když existuií, nema.ií pr
žádn , závažnějšív znam, p i čemžse agrární revoluce i Člne
,stává takto naprosto nepochopitelnou (Trock a Radek).
P teqnP a podobn ,ch chybách oposice v čínskéotázce jste riž
jistě informováni z našehó stranického tiskrr.
P ejděme k hlavním hlediskrim, ze kterl clr vycházl lerri,
rrismus p i ešení otá,zelt revrrlttce v koloniálních a závislÝch
zemích.

_Z čeh,o vychází Korninterrra a komunistické strany vťtbec,
"když
p istupují k projednávání otázek revcrlučního hnirtí v ko"
loniálních a závisl ch zerních?
Yycházi z p ísnéhoroztišou ní,mezi revolucí v zemích imperialistickl ch, v zemích utiskrrjícíchjiné národy, a mezi
revolucí v zemích kcrloniálních a závisllich, v zemích zakoušejícíchimperialistick ritisk jin ch státrl, Revoluce v imperialisticlr ch zemíclr, kde buržoasie rrtiskuje jiné národy, kde je kontrarevoluční ve všech stadiích r voluce. kde chybi národnostní
činitel jakočinitel osvobozenského boje, .je něco Žcela jiného než
revoluce v koloniálních a závisl ch zemiclr, kde rrja mení imperialismem jin ch státr1 je jedním z činitelri revoluce, lrde
tento lisk nezbytně zasahuje rovněž nacionální buržoasii.
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Zírkladníchyba oposice tkví v tom, že nechápe a nsp iznávír terrto rozdíi mezi revolucí jednoho typu a mezi revolucí
rllulróho typu.
Základňichyborr oposice je, že ztotožňuje revoluci roku 1905
v llusku, u ze*i imp-erialistické, která utiskovala jiné _národy,
* ievoluói v Číně,v zemi utiskované, polokoloniální, která je
llucena bojovat proti irnperialistic'kému uja mení jin mi státy,
U nás v Rusku smě ovala revoluce roku 1905 proti buržoasii,
1lroti liberální buržoasii, p estože revoluce byla buržoasně_
iernokratická. proč? proiožb Dberální buržoasie impefialistické
země je nezbytně konirarevoluční. Právě p1ot_o_ nebylo a rrelrrohlďb t teňdy u bolševikťr eči o dočasnl ch blocich,a dohodách s liberelni iburžoasií.Oposice z toho vychází a tvrdí, že
totéžje nutno provádět v číněve všech stadiích revolučního
lrnutí,-žedočasnédohody a bloky s nacionální buržoasiínejsou
v Čtně nikdy a za žádn ,ch oko[ností p ípustné.Avšak oposice
zapomíná, Že tak mohou ,rrrlrrvit jen_ ti, kdož nechápou a neuzirávají iozdíl mezi revolucí v utiskovan ch zemích 1. Te.li
revolucí v utiskujících zemích, že tak mohou mluvit jedině ti,
kdož se rozcházéjí s leninismem a klesají mezi p ívržence
II. Internacionály.
O p ípustnosti dočasn ch dohod a blokrl s baržoasně osvonozerrsk m hnutím v koloniálních zemích Lenin praví:
suazku*
,,komunistická Internacionála rnusí vstoupit do dočasného
r,,esmí_s__ní
. ťir.z""""i aemokracií v koloniích a zaostal ch zemích, ale
proletá skéhtl

;i,í:d;t;-;;si- lezpoa*tnečně zachovávat

samostatnost

* Podtrženo rnnou, J. , l.

'l4

&tplxi;rnn|i

x}9

o člNĚ
z PRoJEvU,,MEZINÁRoDNI SITUACB A oBnANA sovĚTsKťiHo
SVAZU", PROSLOVENÉHO NA SCHÚZI SPOJENÉHO PLENA I]STŘED_
NÍHo VÝBoRU A t]sTŘEDNí KONTROLNí KoMIsB 1. SRPNA 192?

l,rtr. lrut:iottálni buržoasie rnťržev určiténrstadiu

a rra určittlrt

,llrlrtl pttrlep ít revolučníhnutí své země proti imp_erialisnru,
h,lc rrárodnostní činitel, jako činitel boje za osvobození, je
|'rtlrlrlretrr revoluce. Nerozlišovat to, nechápat tento rozdíl, ztolrlžl"trlvitt revoluci v imperialistick;.ich zemích revoluci v zerrrír:ll koloniálrrích, znamená opustit cestu rna,rxismu, cestu
lr.llittisInu a vstoupit na cestu p ívržencriII. Internacionály.
V rcí'erátrr o národnostní a koloniální otázce na II. kongresu
l(rlrtrinterny pravil o tom Lenin toto:

ílozdíl
,,(lo je nejdriležitějšía nelzákladněj.ší myšlenkou našich tltesí?
,,,"ri uti*/rouan mi a utiskujicími národy. Zdrlrazňujeme tento.rozdíI__
u 1i.uiiktuao ť II. Int..rrrcionále a buižoasnídemokracii*" (sv, XXV,
rlr,. i}5l)

P

k činskéotázce.

|Jebudu se znrir'rovat o chybáclr
oposice, polrud jde o názory na povahu a perspektivy čínské
revoluce. Neučinímtak proto, že o torn bylo mlrrveno dosti
obšírně a dosti p esvědčivě a že tedy není t eba zde tyto r,ěci
opakovat. Nebudu se rovněž zmiňovat o tom, že pr čínská
revoluce v nynějším stadirr je revolrrcí za celni auto,nomii
(Trock ). Není také t eba zmiňovat se o tom, ž.e pr v Číně
ejderrre

neexistují ferrdální p ežitky, a i když existuií, nema.ií pr
žádn , závažnějšív znam, p i čemžse agrární revoluce i Čjne
.ďává takto naprosto nepochopitelnou (Trockl,s a Radek).
P tegnP a podobn ,ch chybách oposice v čínslréotázee jste rrž
jistě informováni z našeho stranického tiskrr.
P ejděme k hlavním hlediskrim, ze kterl clr vycházl lerri,
lrismus p i ešení otá,zek revolttce v koloniálních a závislÝch
zemích.

_Z čeh9 vychází Kominterrra a komunistické ,strany vťtbec,
"když
p istupují k projednávání otázek revcrlučního hntrti v ko"
loniálních a závisl ch zerních?
Yychází z p ísnéhorozlišou ní,mezi revolucí v zemích inrperialistick ch, v zemích utiskujících jiné národy, a mezi
revolucí v zemích koloniálních a závisl;ích, v zemích zakoušejícíchimperialistick ritisk jin ch státrl, Revoluce v imperialisticlr ch zemíclr, kde buržoasie rrtiskuje jiné národ5l, kde je konlrarevolučníve všech stadiích r voluce. ltde chybi národnostní
činitel jakočinitel osvobozenského boje, je něco Žcela jiného než
revoluce v koloniálních a závisl ch zemíclr, kde uja meni imperialismem jin ch státri je jedním z činitelrl revoluce, kde
tento rilisk nezbytně zasahuje rovněž nacionální buržclasii.
,Jt}8

.

Zírkladníchyba oposice tkví v tom, že nechápe a ngp iznávír tento rozdíi mezi revolucí jednoho typu a mezi reyolucí
rllulróho typu.
Základňichyborr oposice je, že ztotožňuje revoluci roku 1905
v llusku, u ze*i impbrialistické, která utiskovala jiné _národy,
* ievoluói v Číně,v zemi utiskované, polokoloniální, která je
rlucena bojovat proti irnperialistickému uja mení jin mi státy,
U nás v Rust u smě ovala revoluce roku 1905 proti buržoasii,
1lroti liberální buržoasii, p estože revoluce byla buržoasně_
iernokratická. proč? proiož-e liberální buržoasie imperialistické
země je nezbytně kontrarevoluční.Právě ppt_o_ nebylo a rrerrrohlďb t teňdy u bolševikťr eči o dočasn ch blocich,a dohodách s liberalni lburžoasií.Oposice z toho vychází a tvrdí, že
totéžje nutno provádět v číněve všech stadiích revolučního
lrnutí,-žedočasnédohody a bloky s nacionální buržoasiínejsou
v Čtně nikdy a za žádn ch okolností p ípustné.Avšak oposice
zapomíná, Že tak mohou ,rrlrrvit jen_ ti, kdož nechápou a neuzirávají iozdíl mezi revolucí v utiskovan ch zemlc! 1. Tu.li
revolucí v utiskujících zemích, že tak mohou mluvit jedině ti,
lrdož se tozcházéjí s leninismem a klesají mezi p ívržence
II. Inl.ernacionály.

O p ípustnosti dočasn ch dohod a blokrl s baržoasně osvo-

nozerrsk m hnutím v koloniálních zemích Lenin praví:

suazku*
,,Komunistická Internacionála rnusí vstoupit d,o dočasného

r,resmí_s__ní
. ťir.z""""i aemokracií v koloniích a zaostal ch zemích, ale
;r,í: .;t ;- ;;.i--u""poa-r"ečně zachovávat samostatnost proletá slrého

* Porllrženo rnnou. J. Sí.
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l,rtr. ttu<liotrálni buržoasie rnťržev určiténrstadiu

o čINĚ

,lrrlrtt 1ltltlep

z PRoJEvU,,MEZINÁRoDNI

SITUACB A oBnANA sovĚTsKťiHo
SVAZU", PROSLOVENÉHO NA SCHŮZI SPOJENÉHO PLENA IJSTŘED_
NÍHo VÝRoRU A úSTŘEDNí KONTROLNí KoMIsB 1. SRPNA 1927

ít revolučníhnutí své země proti

a rra určitott

imp_erialisnru,

,1r, rrirrodnostní činitel, jako činitel boje za osvobození, je
|'rtlrlrlretrr revoluce. Nerozlišovat to, nechápat tento rozdíl, ztolrlžňrlv;rt revoluci v imperialistick;.ich zemích s revoluci v ze1

rrrír:lt koloniálrrích, znamená opustit cestu rna,rxismu, cestu
lr,ltirrisrnu a vstoupit na cestu p ívržencriII. Internacionály.
V rcíeráttr o národnostní a koloniální otázce na II. kongresu

l(rlrlrinterny pravil o tom Lenin toto:

/lozdíl
,,(lo je nejdriležitějšía nelzdkladněj.ší myšlenkou našich tlresí?
,,,,,ri uti*lrouan mi a utiskujicími národy. Zdrlrazňujeme tento.rozdíI__
tuao ť II. Int..rrrcionále a buržoasní demokracii*" (sv, XXV,
u
1i.r'iiit

rlr. i}5l).

P

ejderrre

k činskéotázce. Nehudu se

oposice, polrud jde o názory na povahu

znrir'rclvat

o chybáclr

a perspektivy čínské
revoluce. Neučinímtak proto, že o torn bylo mlrrveno dosti
obšírně a dosti p esvědčivě a že tedy není t eba zde tyto r,ěci
opakovat. Nebudu se rovněž zmiňovat o tom, že pr čínská

revoluce v nynějším stadiu je revolrrcí za celní auto,nomii
(Trock ). Není také t eba zmiňcrvat se o tom, ž.e pr v Číně
neexistují ferrdálrrí p ežitky, a i když existuií, ňema.ií pr
žádn , závažnéjšív znam, p i čemžse agrární revoluce i Číně
.stává takto naprclsto nepochopitelnou (Trock a Radek).
P tegnP a podotn ,ch chybách oposice v čírrslréotázee jste riž
jistě informováni z našeho stranického tiskrr.
P ejděme k hlavním hlediskrim, ze kter; clr vycházi lerri,
lrismr,s p i ešení otá,zek revolttce v koloniálních-a závisll.fch
zemfch.

_Z čeh,o vychází Kominterrra a komunistické ,strany vťtbec,
"když
p istupují k projednávání otázek revcrlučního hntrti v ko"
loniálních a závisl ch zerních?
Yychází z p ísnéhorozlišou ní,mezi revolucí v zemích imperialisticklich, v zemích utiskujících jiné národy, a mezi
revolucí v zemích koloniálních a závisllích, v zemích zakoušejícíchimperialistick ritisk jin ch státrl, Revoluce v imperialisticlr clr zemíclr, kde buržoasie rrtiskuje jiné národ5l, kde je kontrarevoluční ve všech stadiích r voluce. kde chybi národnostní
činitel jakočinitel osvobozenského boje, je něco Žcela jiného než
revoluce v koloniálních a závisl ch zemíclr, kde uja meni imperialismem jin ch státri je jedním z činitelrl revoluce, kde
tento lisk nezbytně zasahuje rovněž nacionální buržclasii.
,]t}8

Zírkladníchyba oposice tkví v tom, že nechápe a nsp iznávír tento rozdíi mezi revolucí jednoho typu a mezi reyolucí
tlrulrého typu.
Základňfchyborr oposice je, že ztotožňuje revoluci roku 1905
v llusku, u ze*i impbrialistické, která utiskovala jiné _národy,
* ievoluói v Číně,v zemi utiskované, polokoloniální, která je
tlucena bojovat proti irnperialistickému uja mení jin mi státy,
U nás v Rust u smě ovala revoluce roku 1905 proti buržoasii,
1lrclti liberální buržoasii, p estože revoluce byla buržoasně_
iernokratická. proč? proiož-e liberální buržoasie imperialistické
země je nezbytně kontrarevoluční.Právě pryt_o_ nebylo a rrerrrohlďb t teňdy u bolševikťr eči o dočasnl ch blncich a doho_
tlách s liberelni lburžoasií.Oposice z toho vychází a tvrdí, že
totéžje nutno provádět v číněve všech stadiích revoluěního
lrnutí,-žedočasnédohody a bloky s nacionální buržoasiínejsou
v Čtně nikdy a za žádn ch okolností p ípustné.Avšak oposice
zapomíná, Že tak mohou ,rrlrrvit jen_ ti, kdož nechápou a neuzirávají iozdíl mezi revolucí v utiskovan ch zemlc! 1. T".1i
revolucí v utiskujících zemích, že tak mohou mluvit jedině ti,
kdož se tozcházéjí s leninismem a klesají mezi p ívržence
II. Inl.ernacionály.

O p ípustnosti dočasn ch dohod a blokrl s baržoasně osvo-

nozerrsk m hnutím v koloniálních zemích Lenin praví:

suazku*
,,Komunistická Internacionála rnusí vstoupit_ d,o dočasného

r,resmí_s__ní
. ťirrz""""i aemokracií v koloniích a zaostal ch zemích, ale
;ň v;t;-;;.i--l""poa_r"ečně zachovávat samostatnost proletá ského

* Porllrženo rnnou,

1{ &larri;uttti

J.

í.

x}9

o čtNĚ
Z PROJEVU,,MEZINÁRODNI SITUACB A OBRANA SOVĚTSKťIHO
SVAZU", PROSLOVENÉHO NA SCHÚZI POJENÉHO PLENA I]STŘED_
NÍHo VÝRoRU A t]sTŘEDNí KONTROLNí KoMIsB 1. SRPNA 192?

l,tlr. rrutliottálrrí buržoasie rnťržev určiténrstadiu

,lrrlrtt Jlttrlep

ít revolučníhnutí své země proti

a na určitott

imp_erialisnrrr,

k,lr, rrirrodnostní činitel, jako činitel boje za osvobození, je
|'rtklrlretrr revoluce. Nerozlišovat to, nechápat tento rozdíl, ztolrlžňrrvlt revoluci v imperialistick;.ich zemích s revolucí v zerrlír:h koloniálrrích, znamená opustit cestu rna,rxismu, cestu
lr,rrirrisInu a vstoupit na cestu p ívržencriII. Internacionály.
V rcíerátrr o národnostní a koloniální otázce na II. kongresu
l(rlrttintelny pravil o tom Lenin toto:
/lozdíl
,,{lo je nejdriležitějšía nejzákladnější myš.]enlrou našich tlresí?
,,,"ri uti*/rouon mi a utiskujicími národy. Zdrlrazňujeme tento.rozdíI__
u 1i.uiir.rua" ť IL Int..rrrcionále a buržoasní demokracii*" (sv, XXV,
rlr. i}5l).

I)

u;d"rrr" k činskéotázce. Nebudu se znrir'rovat o chybáclr
oposice, polrud jde o názory na povahu a perspektivy čínské
revoluce. Neučinímtak proto, že o torn bylo mlrrveno dosti
obšírně a dosti p esvědčivě a že tedy není t eba zde tyto r,ěci

opakovat. Nebudu se rovněž zmiňovat o tom, že pr čínská

revoluce v nynějším stadiu je revolrrcí za celni auto,nomii
(Trock ). Není také t eba zmiňovat se o tom, ž.e pr v Číně
neexistují ferrdálrrí p ežitky, a i když existuií, nema.ií pr
žádn , závažnějšív znam, p i čemžse agrární revoluce i Člně
.ďává takto naprclsto nepochopitelnou (Trockli a Radek).
P tegnP a podotn ,ch chybách oposice v čínslréotázee jste rrž
jistě informováni z našeho stranického tiskrr.
P ejděme k hlavním hlediskrim, ze kterl clr vychází lerri,
ltismus p i ešení otá,zek revrrlttce v koloniálních a závisl, ch
zemfch.

_Z čeh,o vychází Kominterrra a komunistické ,strany vťtbec,
"když
p istupují k projednávání otázek revcrlučního hnirtí v ko"
loniálních a závisl ch zerních?
Yychází z p ísnéhorozlišou ní,mezi revolucí v zemích inrperialistick ch, v zemích utiskujících jiné národy, a mezi
revolucí v zemích koloniálních a závisllích, v zemích zakoušejícíchimperialistick ritisk jin1 ch státrl, Revoluce v imperialisticlr clr zemíclr, kde buržoasie rrtiskuje jiné národ5l, kde je kontrarevoluční ve všech stadiích r voluce. ltde chybi národnostní
činitel jakočinitel osvobozenského boje, je něco Žcela jiného než
revoluce v koloniálních a závisl ch zemíclr, kde uja meni imperialismem jin ch státri je jedním z činitelrl revoluce, kde
tento rilisk nezbytně zasahuje rovněž nacionální buržclasii.
2t}8

Zírkladníchyba oposice tkví v tom, že nechápe a ngp iznávír tento rozdíi mezi revolucí jednoho typu a mezi revolucí
rllulrého typu.
Základňíchyborr oposice je, že ztotožňuje revoluci roku 1905
v llusku, n zer.,i imp-erialistické, která utiskovala jiné _národy,
* ievoluói v číně,v zemi utiskované, polokoloniální, která je
llucena bojovat proti irnperialistic'kému uja mení jin mi státy,
U nfu v Rust u smě ovala revoluce roku 1905 proti buržoasii,

1lroti liberální buržoasii, p estože revoluce byla buržoasně_
iernokratická. proč? proiož-e liberální buržoasie impefialistické
zcmě je nezbytně kontrarevoluční.Právě p1ot_o_ nebylo a rrerrrohlďb t teňdy u bolševikťr eči o dočasn; ch blncich a dohodách s liberelni lburžoasií.Oposice z toho vychází a tvrdí, že
totéžje nutno provádět v číněve všech stadiích revolučního
hnutí,"žedočasnédohody a bloky s nacionální buržoasiínejsou
v Čtně nikdy a za žádn ch okolností p ípustné.Avšak oposice
zapomíná, Že tak mohou ,rrlrrvit jen_ ti, kdož nechápou a neuzhávají iozdíl mezi revolucí v utiskovan ch zemic! 1. Tu.li
revolucí v utiskujících zemích, že tak mohou mluvit jedině ti,
kdož se tozcházéjí s leninismem a klesají mezi p ívržence
II. Inl.ernacionály.

O p ípustnosti dočasn ch dohod a blokrl s buržoasně osvobozensk m hnutím v koloniálních zemích Lenin praví:
suazku*
,,Komunistická Internacionála musí vstoupit_ d,o dočasného

r,resmí_s__ní
. ťirrz""""i aemokracií v koloniích a zaostal ch zemích, ale
;r,í:d;t ;- ;;ši--l""poa-r"ečnězachovávat samostatnost proletá ského

* tsodtrženo rnnou.
14 &larr!;rnti.s

J.

í.
c{}9

i v jeho zcela zárodečtléformě" (sv. XXV, str.290) ,..'J'
jako konunisló, rrrusirne a brtdeme podpotovat buržoasně asl)obo-

hnutí,.dokonce
,,myr_

;errs/ccí** hrruii v koloniálních zemích jedině- tehdy,budou-li tato hnuti
skutečrrě_ revoluční,nebudorr,li rránr jejich p, edstaviiele bránit vychovávat

1 o_rganisovat rolnictvo a široké masy
duchu" (sv.
XXV, str.

353) .x"l"i,

r.lyko isťovan;í,ch v róvo]učnírn

Jak se mohlo ,,stát", že Lenin, ktery metal hrorny a blesky
proti blokrim s ,buržoasiíu Rasftn, uznává p íp,irstnost takclq ch dohod a blokťr u ČíněgSnad se Lenirr zrnYtitt Snlad učinil
obrat od revoluční taktiky l< taktice oportunistické? Ovšem,
že ne! ,,Stalo se" tak proto, že Leni,n chápal rozdíl mezi revolucí v zemi utiskovanó a mezi revolucí v z mi utiskující.,,Stalo
se" talt proto, že Lenirr si lryl včdom, žc nacionální b,uržoasie
v kol,oniálních ze,mích rntiže v určitémstndiu svéh,o v; voje
podep ít revolučníhnutí ve své zemi proti cizozemskému irnperialismu. To nechce clrápat oposice, nechce to však chápnt
proto, že upouštíod revolučnítaktikv Leninovy, že u,pouštíod
revolučnítaktiky leninismu.

Povšimli jste si toho, jak vrldcové oposicc ve svyclr projevech pečlivě obcházeli tyto Leninovy poky,ny, bojíce se Ó rrě

zavadit, p estože jim je Buclrarin ve svém ieferátu p istrtil
p ímo až pod nos? Proč obcházejí tyto r,šem známé iaktidké
Leninovy pokyny ,pro ko,Ioniální a závislé zcmě? Proč se bojí
těchto ilokyn ? Proto, že se bojí prravdy. Ploto, že talrtické
Leninovy pokyny bo í celorr ideově politiolrou koncepci troclrismu v otázkách čínskérevoluce.
O etapáclr čínskérevoluce. Oposice se tl]t zmátla, že neuznává nyní r/e v voji čínskérel,,oluce žáctnéetarpv. Ale cožpalr
b vá revoluce Llez určit ch v;ivojor, oh etap? Cožpak riaše

revoltrce rrerněla své v vojor,é etapy? \'širnr-rěte si clubnov3,olr
thesí Leninor,;ich a uvidíte, že Lenin rozcztrával v ttaši revoirrci
clvě etapy: prvni etapa je buržoasně dcmokratická revoluce
,s agrárním hnutím jako h,lavní osou; druhá etapa je Ilíjnová
revoluce s vybojováním moci :proleta,riátem jako lrla,r,ní osort.
Jaké jsou etapy číns'kérevoluce? Jsorr,podle,mého rní,rrění t i:
první etapa je revoluce celonárodní sjednocené fronty, období
kantonské, kdy revoluce srněŤovala hlavně proti cizozem,skéa kdy nacionální buržoasie poclporovala

1=ry.r"lismu

'i Lenirr: ,,Prlvodnl náčrt thesí o národnostrtí a koloniálrrí otázce'., 1íj2i}.
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rlt,rrlitť,ttí lrtrutí; rlluhá etapa je buržoasně denroliralická rer.o-

lrrlr,. 1lttlr'l, lrcivž národní armády closrpě,ly k ece Jantselriang,
lv str ttltcitltlálrrí lruržoasie odvr"átilu od revoluce a kdy se agrárrrí
lrtrrrlí rozrostlo v mohutnou revoluci desetimilionov ch mas
trtltríkil (nyní je čínskárrevolrrce v druhé etapě svého v voje);
ltr,lí clnpa je sovětská revoluce, která ješiě nenastala, ale ktorá
1rrijrlrl. Kdo nepoclropil, že levoluce neprobíhá bez uŇit clr
r,Ývrrjov ch etap, ,ltclo nepoclropil, že čínskárevoluce má ve
,,r,ť,lrr v; r,oji t i eta,py, pranic ,rreporozuměl ani marxi mu, rani

lr

r

ť,lrtsltírotázce.

(lrl jc clrar,akteristick m rysem,první etapy číns[térevoluce?

(lllarlkteristickyrn rysem první etapy čínské,revoluceje, že
lrl llyla revo]trce celonárodní sjednocené frontv - to za prvé,
lr žrl smě ovaln hlavně proti vriějšímu inrperialistickému ťrtisku
ltl za dluhé (stávka v Honkong|u a j.), B1,1 tehcly Knntorr
rl rl<,liskerrr, nástrrrpištěrm revoluční,ho hnutí v Činrt zalisté
tltttl. 'fo mohort nyní popírat jedině slepí.
.ltl správné, že první etapa koiloniítlní revoluce má mít právě
lt,nto rá,z? My,slím, že arro, V ,,doplňujícíchthesích" II. kongrtlsu Kominterny, ktoré pojednávají o revoluci v Číněa v Indii,
srl p ímo praví, že v těchto zemích ,,p,evažujícívliv ciziny
rrslavičně hrzdí v voj sociálního života", že ,,proto ptuním
ltrokem revoluce v 'koloniíclr mrrsí b t svrženízahraničního
klrltitalismu"x (viz stenog,rafick; prototkol II. kongresrr Kominlcrrry, ,str. 605).

Clrarakteristick m rv ern čínsliérevoluce je, že učirrila tento
krdk", prošla první etrrpou svého v;ivoje, že prrošla
lrlrdobím r volnce celonárrodní sjedno,cené frontv a vstotlpila
rltr rlruhé etapy ,svého vyvoje, clo období agrární revolrrce,
Charakteristick m rvsbm na p,. turecké revoluce (kemalisté)
tt:ropak je, že rrvázla tla ,,prvním kroku", v první etapě svého
v. voje, v etap,ě buržoasně osvobozenského hrrutí, a že se ani
ltrlpokoušela p ejít k druhé et,apě svého v voje, k etapě agrrární
,,1lt,vní

rcvoluce.

Člmrryt l(uomintan n jeho vláda v první etapě retoluce,
otbdobí lrantonském? Byl to tehdy blok clě,lník , rolníkrl,
lluržoasníinteligence a nacionální buržoasie. Byl tehdy Kanton
sl ediskenr |revolučníhohrrutí, nástupištěm revoluce? Byla
ltllrdy politika podpory kantonského l{rr,omintanu jako vládv

r
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i v jeho zcela zárodečnéformě" (sv. XXV, str.290) ...'J'
jako konunisló, rtrusime a brtdeme podpotóuat butžoasně asl)obo-

lttlutí,.dokonce
,,nyr_

zerrs/ccí** hrruii v kolorriálních zemích jedině- tehdy,budou-li tato hnuti
skutečrrě_ revoluční,lebudorr,li nánr jejic-h p, edstaviielé brárrit vychováva!

1

o_rganisovat rolnictyo

duchrr" (sv. XX\I, lr.

a širokémasy
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r.ryko isťovan

,ch

v

róvo]učnírn

Jak se mohlo ,,stát", že Lenin, kter metal hrorny a blesky
proti blolrrim s ,buržoasiíu RttsÁ,u, uznává p ípustnost talrcrv ch dohod a blokťr u Číněgsnad se Lenin ,rnytitt snlad učinil
obrat od revoluční taktiky li taktice oportunistické? Ovšem,
že ne! ,,Stalo se" tak proto, že Leni,n chápal rozdíl mezi revolucí v zemi utiskovanó a mezi revolrrcí v z mi utiskující.,,Stalo
se" tak proto, že Lenirr si byl včdom, žc nacionální b,uržoasie
v kol,oniálních zerrních rntiže v určitémstndiu svéh,o vl voje
podep ít revolučníhnutí ve své zemi proti cizozemskému irnperialismu. To nechce clrápat oposice, nechce to však chápnt
proto, že upouštíod revolučnítaktikv Leninovy, že u,pouštíod
revolrtčnítaktiky leninismu.

Povšimli jste si toho, jak vrldcové oposicc ve svych projevech pečlivě obcházeli tyto Leninovy poky,ny, bojíce se Ó rrě
zavadit, p estože jim je Buclrarin ve svém ieferátu p istrčil
p ímo až pod nos? Proč obcházejí tyto r,šem známé taktidké
Leninovy pokyny ,pro ko,Ioniální a závislé zcmě? Proč se bojí
těchto pokyn ? Proto, že se bojí prravdy. Ploto, že taktické
Leninovy pokyny bo í celorr ideově politiolrou koncepci troclrismu v otázkách čínskérevoluce.
O etapác}r čínskérevoluce. Oposice se tlk zmátla, že neuznává nyní ve v voji čínskérer,,,oluce žáctlréetarpv. Ale cožpalr
b vá revoluce Llez určit ch v;ívojov oh etap? Cožpak riaše
revoluce neměla své v vojor,é etapy? \'šimnétesi clubrroví,olr
thesí Leninorlich a uvidíte, že Lenin rozeztrával v rrašírevoirrci
clvě etapy: první etapa je buržoasně dcmokratická revoluce
,s agrárním hnutím jako h,lavní osou; druhá etapa je Říjnová
revoluce s vybojováním moci :proleta,riátem jako lrla,r,ní osort.
Jaké jsou etapy číns'kérevoluce? Jsotr,podle,mého rní,rrění t i:
první etapa je revoluce celonárodní sjednocené fronty, období
kantonské, kdy revoluce směŤovala hlavně proti cizozemskému

r

impelialismu a kdy nacionální buržoasie ;poclporovala

'i Lenirr: ,,Prlvodni náčrt thesí o národnostrtí a koloniálrrí otázce'', 1'D2i}.
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rlytrlitť,ttílrtrutí; riluhá etapa je buržoasně denroliratická relolrrlr,. 1ttllr|r, lrclyž národní armády closrpě,ly k ece Jantsekiang,
|r rlv sc lt,tcitltlální lruržoasieodvr"átila od revoluce a kdy se agrárrrí
lrtrtrlí rozrostlo v mohutnou revoluci desetimilionov ch mas
t,rrltríltil (nyní je čínskárrevolrrce v druhé etapě svého v voje) ;
lí,r,líclnpa je sovětská revoluce, která ješiě nenastala, ale ktorá
1rrijrlrl. Kdo nepoclropil, že revoluce neprobíhá bez urči,t ch
vÝvrljov ch etap, ,ltclo nepochopil, že čínskárevoluce rná ve
,,vlttt v. r,oji t i eta,py, pranic ,rreporozuměl ani marxismu, fini
ť,lrtslrr'r

otázce.

je clrar,akteristick m rysem,první etapy čínsflrérevoluce?
(lllarakteristiclr rn rysem první etapy číns'ké,revoluceje, že
lrr llyla revoluce celonárotlní sjednocené fronty
- to za prvé,
lr žr. smě ovaln hlavně proti vriějšímu inrperialistickérnu ťrtisku
lrl za druhé (stávka v Honlrongu a j,), B1,1 tehcly Knntorr
.il tl<,liskerrr, nástrapištěrm revoluční,ho hnutí v Číně?Zajisté
tltttl. 'fo mohorr nyní popírat jedině slepí"
.lc správné, že první etapa koiloniální revoluce má mít právě
lt,nto rá,z? My,slím, že arro, V ,,doplňujícíchthesíclr" II. kongrtlstt Kominterny,kte,ré pojednávají o lrevoluci v Číněa v Indii,
(l<r

srl p ímo praví, že v těchto zemích ,,p,evažujícívliv ciziny

rrslavičně trrzdí v voj sociálního životn", že ,,proto ptuním
ltrokem revoluce v 'koloniích mttsí b]ít svrženízal"rraničního
ltltllitalismu"* (viz stenog,rafick; proiotkol II. kongresrr Kominlcrrry, ,str. 605).

Clrarakteristick; rn rvsem čínslrérer,oluce je, že učiurila tento
prošla první etrrpou svého v voje, že pn,ošla
rrlldobím r voluce celonárrodní sjedno,cené frontv a vsto[pila
rltt clruhé etapy ,svého vÝvoje, clo období agrární revolrrce.
Charakteristick m rysbm na p,. turecké revoluce (kemalisté)
lt:ropak je, že uvázla na ,,prvním kroku", v první etapě svého
v voje, v etap,ě buržoasně osvobozenského hrrutí, a že se ani
tttlpokoušela p ejít k druhé et,apě svélro v voje, k etapě agnární
,,1rt,vní krdk",

rcvoluce.

Čimrlyt Kuomintan a jeho vláda v první etapě revoluce,
otbdobí ltantonském? Byl to tehdy blok dě,lník , rolníkri,
lluržoasníinteligence a nacionální buržoasie. Byl tehdy Kanton
sl ediskem |revolučníhohnutí, nástupištěm revoluce? Byla
ltllrdy politika podpory kantonského l{rr,omintanu jalro vládv

r
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osvobozen,skélto lboje proti imperialisnru správnái' Měli jsnre
pravdu rny, jestliže jsme podporovali Kanton v Číněa ekněme
Angoru v Turecku v době, kdy l(anton a Angora bojovaly proti

imperialismu? Ano, měli jsrrr-e pravdu. Měli'jsme $ravau a Sti
jsmc tehdy v šlépějíchLeninoqfch, neboť rÓ1 rantonu a Angory t ištil síly imperialismu, oslaboval a diskreditoval iimperialismus a usnadňoval tím roavoj ohniska světové revoluce,
roz_voj sovětského vazu. Je pravda, že nynější vridcové oposice
podporovali tehdy pospolu s námi Kantón á Angor-u, poŠkytujíce jim určitou pomoc? Ano, je. Nechť se o tom poXuit nUt<do
zapochybovat,

Jak však máme chápat jednotnou frontu s nacionální buržoasiív první etapě koloniální revoluce? Znamená to snad, že
komunisté nemají zahrocovat boj dělníkri a rolník p,roti siatká rlnr a nacionální buržoasii, že proletariát má oběiovat, byť
v nepatrné mí e, byť jen na chvíli, svou samostatnost? Nikoii,
neznamená. Jednotná fronta rnriže mít revolučnív znam jedin9 tgld,v a jedině pod tou podmínkou, jestliže neprelraZi kornunistické straně.provádět samostatnou politickou a or anisační
činnost, organisovat pro,letariát jako -samostatnou ,fotitict ou
sílu, burcovat rolnictvo do boje proti statká m, oiganisovat
nepokry_tě revoluci dělníkrl a rolníkrl a tím p ipravČvat podnínky hegemonie pro,Ietariátu. Mám za to,- žď Bucha,rin ve
svém _referátu na podkladě všeobecně znám ch dokumentrl
plně dokázal, že Korrinterna vštěpovala čínsĚékomunistickó
straně právě toto pojetí jednotné fronty.
Kameněv a Zinovév se zde odvolávali na jeden jedin telegram, poslan do šanghaje v íjnu 1926, v kteiém .J pr"Íilo, ž.
prozatím, až_do dobylí Sa_nghnje, agrárni hnulí nerná b t vyhrocováno, Jsem dalek toho, abyclr označil tento teleg,rá^ iu
správnli. Nikdy jsem nepoilrládal a nepokládám náš Ús edni
v bor za . rreomylnli, P iházejí se jednotlivé chyby a tentg
telegram je ne.sporně chybn . AvšaŘ, za prvé, teátó tetegram
1sme. po.1ělkolika t; dnech (v listopadu 1916) zrušili mg Šami,
bez jakychkoliv pokynrl oposice. Ža druhé, proč dosuď o tori
qpo:]9. ryl9ela, proč si vzpomriěla na tento telegram tepr,ve po
deuíti měsícícň _a proč zátaluje p ed strano,u,*že jsme tento
telegram p ed deuíti měsíci sami zrušili? Proio ry nyto ziopy_lln m utrhačstvímmyslit, že tento telegram charakt'erisoval
linii našeho vedení. Ve.skutečnosti to byl ileainetlr,
telcgram, kter ntltry! nilktera,k p íaračnpro linii liomint"rní,
"pisoái"tY
12

lirrii našeho vedení. To je patrno, opakuji, t bas lž z laho,
lr. lr.ltlrr leleg|rarn byl zrušen po nělrolika |írlnech ,adou doku;rrrr

tttt,tlltl, l<teré stanovily náš postup a
rr:tšrl vcdení.

bylv zcela p íznačnépro

l)rlvtl}te, abvch se odvolal na tyto dokumentv,
l) cčtu vám na p íklad v ňatelr z resoluce VtrI. plena Komintr,I,tty z listopadu 1926, t. j. měsíc po zmíněném telegramu:
,,Spccifickou zvláŠtností nynějšísituace je její p echodn ráz, kdy prolr.lrrriát musí volit mezi blokem s vlíznamn mi vrslvarni buržoasie a mezi
,lrrlšírtr utužováním svého svazku s rolnictvem. Jestliže proletarídt neugtgčí

ttulikální agrární ptogram, nebude moci získat rolnictuo pto reuoluční
llnI u pozbude hegemonie u nátoďním osuobozenském hnuft,"*

A dále:
,,l{antonská lidová vláda nebude s to udržet se v revolrrci u moci,
dosáhnout plného vítězství nad cizozernsk;ím imperialismem
rr rrnd domácí reakcí, dokud národní osvobození nebude ztotožňouóno
l qlrdtnt reuolucí"* (viz res,oluci VIL rozší,eného plena EI(I) .
rrctlurle s to

'fo je dokument, ktorl skutečně charakterisuje lirrii vedení
l(rlminterny.
.Ie nejq š prapodivné, že vrldcové oposice obcházejí tento
r,šeohecně znám dokument Kominterny.
Snad to nebrrde neskromnost, odvolá,m-li se na svou eč
v čínskékomisi Kominterny u listopadu téhožroňtu 1.926,l<terá
vy|)racovala, ovšem rre bez mé ričasti, resoluci VII. rclzšíeného
;llena o čínskéotázce. Tato eč vyšla potom jako_zvláštní brožura pod názvem ,,O perspektivách revoluce v Cíně". P ečtu
rrókterá místa z této eči:
,,Yim, že mezi p íslušníkyKuornintanu a dokonce mezi čínskmi komurristy jsou lidé, kte í nepokládají za možnérozporrtat revoluci na venkově,

,,llávajíce se, že vtahování rolnictva do revoluce podlomí jednotnouprotiilnpcrialistickou frontr,, To je, soudruzi, velmi těžklJ omgl Protiimpetialisiická |ronta u Číněburle tím síIněišía mocnější, čímrgchleji a d klad,
ttě ji bude čínslcé
rolnictuo zataženo do revoluce."

A dále:
,,Vím,žernezi čínsklimikomunisty jsou soudruzi,kte í polrládají stávky
tltllnictva za zlepšení jeho materiálního a právního postavenl za nežádoucí
n zrazljí dělnlky od stávek. (Y lt ik: ,,To se stalo v Kantonu g v Sanglrrr ji.") Ťo je, soudruzi, velká chyba. To je velmi vážnénedoceňovánl r1lohy
,, nÝzna-o čínskéhoproletariátu. To mrtsí b t v thesích zaznamenáro jako
l]odtrženo mnou. J,,Sl.
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osvotJozen,skélro rbtlje pťoti impóTialismu spfávná? Měli jsure
pT avdu rny, jestliže jsme podporovali Kanton v ČtnU
ekn-ěrne

a

Angoru v Turecku v dobé, ktly l{anton a Angora bojovaly proti
imperialismu? Ano, měli jsmó pravdu. Měli-jsme pravau a Sti
jsmc tehdy v šlópějích Leninoq ch, neboť rÓ1 Xaňtonu a Angory t íštilsíly imperialismu, oslaboval a diskreditoval irnrperialismus a usnadňoval tím rozvoj ohnis'ka světové revoluce,
roz_voj Sovětslrého svazu. Je,pravda, že nynější vritlcové oposice
podporovali teirdy pospolu s námi Kantón á Angoru, poskytujíce ji_m určitou pomoc? Ano, je, Nechť se o tonipotrust nUt<do
zapochybovat,

Jalr však máme chálpat jednotnou frontu s nacionální buržoasiív první etapě koloniální revoluce? Znamená to snad, že
kornunisté nemají zahrocovat boj dělníkri a nolníktl proti,siatká tinr a nacionální buržoasii, žó proletariát má oběiovat, byť
v nepatrné mí e, byť jen na chvíli, svou samostatnost? Nikoii,
neznamená. Jednotná fronta rn že mít revolučnív znam jedin9 t9|dy a jedině pod tou podmínkou, jestliže nepreteZi kónunistické straně,provádět samostatnou politickou a organisační

činnost, organisovat proletariát jako samostatnou,fiotitictou
silu, burcovat rolnictvo do boje proti statká rlm, organisovat
nepokrytě revoluci dělníkrt a rolňíkrl a tím p ipravŇat portnrínky hegemonie proletariátu. Mám za to, žď Buchariň ve
svém referátu na podkladě všeobecně znám ch dokumontrl
plně dokázal, že Korninterna vštěpovala čínskékomunistické
straně právě toto pojetí jednotné fronty.
Kameněv a Zinovév se zde odvolávali na jetlen jedin telegram,_ poslan
,clo Šanghaje v íjnu 1926, v kteiém ." p."riilo, ž.
prozatínr, až_do dobytí Šn_nghaje, agrární hnulí nerná b t vyhrocováno. Jsem dalek toho, abyctr označil tento teleg,rám Ža
správn . Nirkdy jsem neporkládal a nepokládfun náš Ús ední
v ,bor za neomyln1 . P iházejí se jednotlivé chyby a tento
,
telegram j_e n_e.sporně chybn . Avša,li, za prvé, tentó tetegram
pme. po.1ělko]ika tj,dnech (v listopadu 1926.) zrušili mg Šami,
bez jakychkoliv pokynrl oposice, Ža druhé, proč dosuďo tá"i
9po:]9. ryl9ela, proč si vzpomriěla na tento telegram teprve po
deuíti měsícícň _a proč zátaluje p ed strano,u,*že jsme terlto
telegram p ed deuíti měsíci sami zrušili? Pnoto ry Uyto zioFy.:t" ry_ utrhačstvím,myslit, že tento telegram charaktórisoval
linii našeho vedení. ve.skutečnosti to byl "ojeainuty, episoáicty
telcgram. kteqi rlc.tlyl nirkterak p íznačnÝprb tinli xo*int"*ní,
1*

1rltr lirrii našeho vedení. To jepatrno, opakuji, t ebas už z toho,
ll. tt.ttttt teleg|rarn byl zrušen po několika rlnech ,adou doku-

tttr.tlltl, které stanovity náš postup a

I

bvly zcela p íznačnépro

rrltšrl vcdení.
l)trvo}te, abvch se odvolal na tyto dokumenty.

l) cčtu vám na p íklad v rlatelr z resoluce VII. plena l(omin-

llt,tly z listopadu 1926, t. j. měsíc po zmíněném telegramu:

,,Spccifickou zvláŠtností nynější situace je její p echodn;i ráz, kdy pro-

lr.lrrriát rnusí volit rnezi blokem s v znamnlími vrstvarni buržoasie a mezi
,llrlšíttr utužováním svého svazku s rolnictvem. Jestliže proletaridt n.eugtgčí

ttulikáIní agrární píogíam,nebude moci získat rolnictuo pro reuoluční
llol u pozbude hegemonie u nórodním osuobozenském hnuti""*

A dále:
,,I{antonslrá lidová vláda nebude s to udržet se v revoluci u moci,
to dosáhnout plného vítězství nad cizozemsk m imperialismem

rrt,llu<Ie s

rr nnd domácí reakcí, dokud národni osvobozeni nebude ztotožňaulino
l ullrárnt reuolucí"* (viz resoluci VII. rozšíi,enéhoplena EI(I) .

'fo je dokument, kter skutečně charakterisujc li,nii vedení

l(<lminterny.

.Ie nejv š prapodivné, že vrldcové oposice obcháze,ií tento
všeobecně znám, dolcument Kominterny.

snad to nebude neskromnost, odl,olárn-li se na svou

eč

Kominterny u listopadu téhožtolru 1926,která
vy;lracovala, ovšem ne bez mé ričasti, resoluci VII. rozšíeného
;llena o čínskéotázce. Tato eč vyšla potom jako,zvláštní broiura pod názvem ,,O perspektivách revoluce v Číně",PŤečtu
lrěkterá rnísta z této eči:
v čínskékomisi

íslušníkyKuornintanu a dokonce mezi čínsk,mi komuí nepokládají za možnérozpoutat revoluci na venkově,
,,llÁvajíce se, že vtahování rolnictva do revrrluce porllomí jednotnou protiirnperialistickou frontu.. To je, soudruzi, uelmi těžk omyl. Protíimpetia,,Vím, že mezi p
rristy jsou lidé, kte

lisiická |ronta u Číněburle tím silně jšía mocně jší,čímrgchle
ji bude čínskétolnictuo zataženo do teuoluce."

tt

ji a d klad,

A dále:
,,Vím, že rnezi čínskmi kcrmunisty jsou soudruzi, kte í polriádají stávky
tlčlnictva za zlepšení jeho materiálnílro a právní}ro postavení za nežádoucí
rr zrazují dělníky od stávek. (V lt ík: ,,To se stalo v Kantonu a v Sanglrrrji.") Ťo je, soudruzi, velká chyba. To je velmi vážné nedoceňování rilohy
,, uÝzna-ň čínskéhoproletariátu. To mrtsí blít v t}resích zaznamenáro jako
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213

osvobozen,ského lboje proti imperialisnru správnái' Měli jsnre
pravdu rny, jestliže jsme podporovali Kanton v Číněa ekněme
Angoru v Turecku v dobé, kdy l(anton a Angora bojovaly proti

imperialismu? Ano, měli jsrrr-e pravdu. Měli-jsme $.avau a Sti
jsmc tehdy v šlépějíchLenirroqfch, neboť rÓ1 Xantonu a Angory t íštilsíly imperialismu, oslaboval a diskreditoval irmperialismus a usnadňoval tím razvoj ohniska světové revoluce,
roz_vgj Sovětského . vazu. Je pravda, že nyrrější vriclcové oposice
podporovali tehdy pospolu s námi Kantón á Angorrr, poŠkytujíce jim určitou pomoc? Ano, je. Nechť se o tom poXuit nUtao
zapochybovat,

.trak však máme chápat jednotnou frontu s nacionální buržoasiív první etapě koloniální revoluce? Znamená to snad, že
komunisté nemají zahrocovat boj dělníkri a rolník p,roti
ká nr a nacionální buržoasii, že proletariát má oběiovat,siatbyť
v nepatrné mí e, byť jen na chvíli, svou samostatnost? Nikoii,
neznamená. Jednotná fronta rnriže mít revolučnív znam jedin9 t9!dy a jedině pod tou podmínkou, jestliže neprelraZi kornunistické straně.provádět samostatnou politickou a or$anisační
činnost, organisovat pro,letariát jako -samostatnou ,fotitict ou
sílu, burcovat rolnictvo do boje proti statká m, oiganisovat
nepokry_tě revo}uci dělníkrl a rolníkrl a tím p ipravňvat pottnrínky hegemonie pro,letariátu. Mám za to,- žď Bucha,riň ve
svém _referátu na podkladě všeobecně znám;ích dokumentr1
plně dokázal, že korrrinterna vštěpovala čínsĚékomunistické
straně právě toto pojetí jednotné fronty,
Kameněv a Zinovév se zde odvolávali na jeden jedin telegram, poslan do Šanghaje v íjnu 1926, v kteiém .. pr"riilo, žu
prozatím, až_do dob_ylí Ša_nghaje, agrárni hnulí nemá b t vyhrocováno. Jsem dalek toho, abycir označil tento teleg,rá^ iu
správnli. Nikdy jsem nepotlrládal a nepokládá,m náš Ús edni
v bor za . rreornyln;i, P iházejí se jednotlivé chyby a tentg
telegram je nesporně chybn . AvšaŘ, za prvé, teňtó tetegram
"sami,
1sme. qo.1ělkolika t; dnech (v listopadu 1916) zrušili mg
bez jak chkoliv pokynrl oposice. Ža clruhé, proč dosuď o tári
qpo:i9. ryl9ela, proč si vzpomriěla na tento telegram tepr,ve po
deuíti měsícícň _a proč zátaluje p ed sirano,u,"že jsme tento
lelegram p ed deuíti měsíci sami zrušili? Proio ny nyto zioFv_;lnY1r* utrhačstvímmyslit, že tento telegram charakt'erisoval
linii našeho vedení. Ve.skutečnosti to byl ileainetlr,
telcgram, kter} netryl nilktera,k p íznačnpro linii Ko-int"*ní,
"pisoái"tY

g1?

lirrii našeho vedení. To je patrno, opakuji, t bas lž z laho,
lr. lt.ltttt teleg|rarn byl zrušen po nělrolika I dnech ,adou doku1tlrr

tttt.ttltl, l<teré stanovily náš postup a
rr:tšrl vedení.

bylv zcela p íznačnépro

l)trvtl}te, abvch se odvolal na tyto dokumentv,

l'

cčtu vám na p íklad v ňatok z resoluce VtrI. plena Kominz listopadu 1926, t. j. měsíc po zmíněném telegramu:

lr,I,tty

,,Spccifickou zvláŠtností nynější situace je její p echodn ráz, kdy prolr.lrrriát musí volit mezi blokem s vlíznamn mi vrstvarni buržoasie a mezi
,lrrlšírlrutužovánlm svého svazku s rolnictvem. Jestliže proletaridt neugtgčí

ttulikální agrátní ptogram, nebude moci získat rolnictuo pro teuoluční
lll j u pozbude hegemonie u nátodním osuobozenském hnuft,"*

A dále:
,,l(antonská lidová vláda nebude s 1o udržet se v revolrrci u moci,
dosáhnout riplného vítězství nad cizozernsk; m imperialismem
rr nnd domácí reakcí, dokud národní osvobození nebude ztotožňou no
l ttgtátnI teuolucí"* (viz res,oluci VII. rozší,eného plena EI(I) .
rrt,lrurle s to

'fo je dokument, ktoq skutečně charakterisuje lirrii vedení
lirlminterny.
.Ie nejv š prapodivné, že vrldcové oposice obcházejí tento
r,šeohecně znám dokument Kominterny.
Snad to nebrrde ne kromnost, odvolám-li se na svou eč
v čínskékomisi Kominterny u listopadu téhožrolu 1926,l<terá
l,y;lracovala, ovšem ne bez mé ričasti, resoluci VII. rclzšíeného
;llena o čínskéotázce. Tato eč vyšla potom jako,zvláštní tlroitlra pod názvem ,,O perspektivách revoluce v Číně".P ečtu
rtókterá místa z této eči:
,mi

,,Yim, že mezi p íslušníkyKuornintanrr a dokonce rnezi čínsk komurristy jsou lidé, kte í nepokládají za možnérozporrtat revoluci na venkově,

,,llávajíce se, že vtahování rolnictva do revoluce podlomí jednotnou protiilnpcrialistickou frontu. To je, soudruzi, uelmí těžk omgl Protiimpetialisiická |ronta u Číněbude tím síIněišía mocnější,čímrgchleji a d kladltěji bude čínskérolnictuo zataženo do revoluce."

A dále:
,,Vím,žernezi čínsk;,',mikornunisty jsou soudruzi,kte í polrládají stávky
t|r]lnictva za zlepšení jeho materiálnitro a právního postavenl za nežádoucí

l zrazují dělníky od stávelr. (V lt ik: ,,To e stalo v Kantonu a v Sanglrrr ji.") Ťo je, soudruzi, velká chyba, To je velmi vážnénedoceňování rllohy
,, nÝ"na-r, 8ínského protetariátu. To mltsí b t v thesích zaznamenáro jako
l]odtrženo mnou. J,,Sl.

2í3

osvotJozen,skélro rboje

proti imperialismu správná? Měli jsnre

avdu rny, jestliže jsme podporovali Kanton v Čtně a ekn-ěrne
Angoru v Turecku v dobé, ktly l{anton a Angora bojovaly proti
imperialismu? Ano, měli jsmó pravdu. Měli-jsme pravau a Sti
jsmc tehdy v šlépějíchLeninoq ch, neboť rÓ1 Xaňtonu a Angory t íštilsíly imperialismu, oslaboval a diskreditoval irnrperialismus a usnadňoval tím rozvoj ohnis'k,a světové revoluce,
roz_voj Sovětslrého svazu. Je,pravda, že nynější vritlcové oposice
podporovali Ťeirdy pospolu s námi Kantón á Angoru, poskytujíce ji_m určitou pomoc? Ano, je, Nechť se o tonipotrusi nUt<do
pT

zapochybovat,

Jalr však máme chálpat jednotnou frontu s nacionální buržoasiív prr,ní etapě koloniální revoluce? Znamená to snad, že
kornunisté nemají zahrocovat boj dělníkri a nolníktl proti,siatká tinr a nacionální buržoasii, žó proletariát má oběiovat, byť
v nepatrné mí e, byť jen na chvíli, svou samostatnost? Nikoii,
neznamená. Jednotná fronta rn že mít revolučnív znam jedin9 tg|d,v a jedině pod tou podmínkou, jestliže nepraleZi kornunistické straně.provádět samostatnou politickou a organisační
činnost, organisovat proletariát jako samtlstatnou ,fiotitict ou

silu, burcovat rolnictvo do boje proti statká m, organisovat
nepokrytě revoluci dělníkri a rolníkrl a tím pŤipravŇat pottnrínky hegemonie proletariátu. Mám za io,- žď Bucharin ve
svém referátu na podkladě všeobecně znám ch dokumontrl
plně dokázal, že Korninterna vštěpovala čínsĚékomunistické
straně právě toto pojetí jednotné fronty.
Kameněv a Zinověv se zde odvolávali na jetlen jedin telegram,_poslan do anghaje v íjnu 1926, v kteiém ." p."riilo, ž.
prozatínr, až_do dobytí Šn_nghaje, agrární hnulí nerná b t vyhrocováno. Jsem dalek toho, abycť označil tento teteg,rám Ža
správn . Nirkdy jsem neporkládal a nepokládfun náš ÚsÉední
v ,bor za neomyln1 . P iházejí se jednotlivé chyby a tentg
,
telegram j_e n_e.sporně chybn .- Avša,li, za prvé, teátó telegram
pme. po.1ělkolika tj,dnech (v listopadu lg26) zrušili mg Šami,
bez jakychkoliv pokynrl oposice, Ža druhé, proč dosuď o tárr
qpo:]9. ryl9ela, proč si vzpomriěla na tento tólegram teprve po
deuíti měsícícň _a proč zátaluje p ed strano,rr,*že jsme terlto
telegram p ed deuíti měsíci sami zrušili? Pnoto ry nym zioutrhačstvím,myslit, že tento telegram
charaktórisoval
*ojeainety,
našeho vedení. ve.skutečnosti to byl
episoáicty
telcgram. kteqi rle.byl nirkterak p íznačnÝprb tinii xomint"*ní,

Fy.:l"
linii
!12

ry_

lirrii našeho vedení. To jepatrno, opakuji, t ebas už z toho,
lt. tt.ttltt teleg|ram byl zrušen po několika I rlnech ,adou dokutttt.ttllnt, které stanovity náš postup a bvly zcela píiznačnépro
1rl,tr

rrltšrl vedení.
l)rrvo}te, abvch se odvolal na tyto dokumenty.

l) cčtu vám na p íklad v ňatek z resoluce VII. plena l(ominz listopadu 1926, t. j. měsíc po zmíněném telegramu:

tr,t.tty

,,Spccifickou zvláŠtností nynější situace je její p echodn;i ráz, kdy prolt.lrrriát rnusí volit mezi blokem s vÝznamn]ími vrstvarni buržoasie a mezi
,lrrlšínr utužováním svého svazku s rolnictvem. Jestliže proletaridt n.eugtgčí

ttulikální agrární plogíam, nebude moci získat rolnictuo pro reuoluční
bol u pozbude hegemonie u nórodním osuobozenském hnuti""*

A dále:
,,I(antrrnslrá lidová vláda nebude s to udržet se v revoluci u moci,
to dosáhnout plného vítězství nad cizozemsk; m imperialismem
rr Irnd domácí reakcí, dokud národní osvobozeni nebude ztotožňaulino
rrt,llu<Ie s

l

ugrárnl reuolucí"* (viz resoluci VII. rozšíi,enéhoplena EI(I).

'fo je dokument, kter skutečně charakterisujc li,nii vedení

l(<rminterny.

.Ie nejv š prapodivné, že vrldcové oposice obcháze,ií tento
všeobecně znám, dolcument Kominterny.

snad to nebude neskromnost, odl,olárn-li se na svou, eč
čínskékomisi Kominterny u listopadu téhožtolru 1926,která
vy;;racovala, ovšem ne bez mé ričasti, resoluci VlI. rozšíeného
;llena o čínskéotázce. Tato eč vyšla potom jako,zvláštní broirrra pod názvem ,,O pers,pektivách revoluce v Číně",PŤečtu
llčkterá rnísta z této eči:
r,

íslušníkyKuornintanu a dokonce mezi čínsk,mi komuí nepokládají za možnérozpoutat revoluci na venkově,
,,tlÁvajíce se, že vtahování rolnictva do revcrluce porllomí jednotnou protiilnperialistickou frontu.. To je, soudruzi, uelmi těžk omyl. Protíimpetia,,Vím, že mezi p
rristy jsou lidé, kte

lisiická |ronta u Číněburle tím silně jšía mocně jší,čímrgchle
ttčji bude čínskétolnictuo zataženo do teuoluce."

ji a d klad,

A dálc:
,,Vím, že rnezi čínskmi komunisty jsou soudruzi, kte í polriádají stávky
t|r]lnictva za zlepšení jeho materiálnílro a právní}ro postavení za nežádoucí
rr

zrazují dětníky od stávek. (V lc ík: ,,To se stalo v Kantonu a v Sang-

lrrrji.") Ťo je, soudruzi, velká chyba. To je velmi vážné nedoceňování rilohy
,, uÝzna-ň 8ínského proletariátu. To mrtsí blít v t}resích zaznamenáro jako

I]odtrženo mnou. J.,Sí.
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,Jev ne,pIo to ?ápor!j-. B,vltr by velkou chybou, kdyby tlínšiílionrunisté
nevyužili 1,yrrější p íznívésituace k tomrt, aby pombhii dělnictvu zlepšit
.své materiální i právrr{ posjavení, t ebas i stávkarni, Pročpak by poiom
bylo zapot ebí revoluce v Číně?"(viz Stalin: ,,O perspektivách i,evoluce

v čtně").

A je tq t et-í c}okument, ž p osince 1926, z doby, kdy Konrinterna byla ,bombaldována ze všech čínskch měst rrjištěnínri,
že rozvíjeníboje dělnictl a vede ke krisi, k nózaměstnanbsfi, k zar,írání tor,áren a závo,dťt:
,,Všeobecrrá politika ristupu v nrěsteclr ;r rrporrštěrríod boje dělrrictva
za zlepšcníjelro poslaverrí je nespr uná. Je nuttro rozvíjet boj ira venkově,
ale zárovci-r je rrutirro využítp ,íznivého okamžiku tr itepšeii lrmotnélro
* právttího postaveni děInictva, všernožně se srražit dodat boji dělnictva
organisovarrého rázu, l,ylučujícíhov st elky a p elrotrré p -edbílr{ni. Zvtášf
je 19tno usilovat o to, aby boj v rlrěstecit slrrě.oval próti vrstvám velkoburžoasie a p edevším proti imperialistrXm, ahy tak dróbná a st ední čínská
buržoasie byla, podle možnosti udržována v ránrci jednotné fr.onty proti
společnémunep íteli. Pokláttámc ou tavu srnírč:íchkomor, rozhodčích
soudrl atd. za ričelnou, pod podmírrlrou, žc hude zajištěna správ,rrá clělnická

politika v těchto institucích. Ptlkládáme zárovcri za nulno upozornit, že
dekrety proti svobodě stávek, dělnick ch schrXzl atd. jsou náprosto ncptYípustné.Vzhledcm li drlležitosti této otázky posílejte pravidelné irr-

formace."

čtvrt1; dolirrmenl, kter byl vv,pracován prildrulrého rněsíce
p crl p evratcm Cankajška:
,,Je rrutno zcsílit v alruádě činnost kuorrrirrtansk ,ch a korrrunistickj,ch
bnněk, orgarrisovat je tam, kde jich ncní a kde je nrožno je zorganisovat;
lam, kde zorganisování komtrrristick ch btrněk je ncmožnó, je rrutno vést
zesílenorr činrrost pornocí tajn ch komurristrl,
Je nutrro sc orie.ntovat na azbrcljení děIník a rolník , na p enlěnu
rolnick clt vljbor u prauincii u skute né nloccttslcó orgáng s azbrojenou
sebeabranott atd,

Je

nUtno, aby T,ždy a všude konrurristická strana vystupovala jako

taková; je nop ,íprrstná politika doblovolrré pololegality; komunistická
strana nem že bj,t Llrztlou masového lrnrrtí; /romunistická sltrana aesmí
kt t proradnou a rcalcčnt polítiku prau ch p ísJušnílcrll(uomintanu;
k jejích odhalení ie nutno zmobilisovat masg kalem Kuomintanu a čínské
munis,tické r fonlt.
Je nuttro upozot,lrit všechny furrkcioná e, oddané revoluci, že v nyrrější
době čínská revoluce vzhledem k p eskupení t ídniclr sil a koncerrtraci
inrperialisticky',ch armÁd prožívá krítickéobdobi a že jejl dalšívítězství
.ilou možná jedině za. rozhodného kurstr na rozvíjení masového hnutí.
.tinak hrozí revoluci obrovské nebezpečí.proveclení direktiv je prolo nyní
nezbytnějšínež lidvkoliv iindy."
|,:

a

A ještě d íve, již u dubrut ?926, rolr p ed p

evratern, provcdení,,m p íslušní,kvz prar,óho k,íďla Krtomi,rrtanu a Čarr|kaj-

2l4

\licttt, r,ltrovala Kominterna čínskoukclmunisticliou stranu,
1riillrlrtrírrajíc jí, že,,je rrutno prlosazovat w toupeni nebo vyllrtt<Ycní pra!,] ch z Kuorrrintanu".
'I'ak chápala a sqále nyní cháp l{omin,terna taktiku jedrrrrlrró fronty proti impedalis,mu v první etapě kolorriální rcvt

llttce.

ví o tčchto jměrodatllÝch drikumentech oposice? ovšenr, že
lrntl. proč rnlčío těchto směrodatn ch dokumentech? poněvlrtlž vylrledává nesvár, a nikoliv pravdll.
A byla p,ece dolla, kdy nynějšívrl,dcové oposice, z jnróna
Zirtověv a Kanrerrěv, chápali leccos z lcninismu a v čínsilrém
rťvolllčnínrlrnutí zastár,ali v základě tutéžpolitiku, kterou
1rrováděla Kominterna a kterou nám nastínil ve sv ch thesích
sorrdruh Lenin. Mánr na mysli VI. plenum liomrrnisticlró
Internacionály v tlnoru až b eznu 1926, kdy ,p edsedou Kollrinterny byl Zinol.ěv, kdv b},l ještě leninovec a kdy ještě rre1l esedial do tá,bora Trockého. Zmiňuji se o VI. plenu Kornurristické internacionál_v, poněvadž existu,ie re oluce tohoto plena
o čínskórevoluci, jednomyslně p ijatá v tinonr až b eznu 1926,
ve ktet,é je podáno p ibližně ste.irré zlrodnocení první tapy

čínskérevoluce, lrantonského Krromint,anu a kantonské vlády,
.iaké podár,á Kominterna a Všesvazová kornuni,stická strana
rr lrterého se "nyní oposice zííká,Zniťtuji se o této resoluci
proto, že pro ni tehdy hlasoval Zinor,ěv a proti ní neměl
rrámitlry ani jeden z člen tist edního v boru, nev5,jimaje
'frockého, Ka,meněrla a jiné v dce nynějšíoposice.
I)clvolte, abych p ečetl rrěktorá místa z této resoluce.

V této resoluci se o -í(uornirtíanru prar,í:

,,Pcllitická stávka čírrskch dělnílrrir,Šarrghajia Honkongu (červen-zá í
1025) vytvo ila pi,elom v osvobcrzenslróm boji čínskéholidu proti cizozcnrslrj,m imperialist m .. . Politiclré vystoupení proletariátu bylo mocnj.nr
1lopudem k dalšírnuv voji a k upevnění všech revoluč,rrě demolrratick ch
orgarrisaci země a pŤedevšímlidové revoluční stran3l liuornintanu a revo-

ltrclní vlády v Kantonu. Strana Kuomintan,

jejížhlavní jádro rystupovalo

vc svazjiu s čínsknri konrunisty, p edstavuje reuolučnt blok děIník , rcIníktl, inteligence a městslté demokracie* na podkladě společenství t ídních
zírjrnrl těchto vťstev v boji proti cizozemsk m imperialistrlm a celému
vojensko-fetrdálnímu ádrr života, v boji za nezávislost zenrě a jednotnou
lc,volučně demoliratickorr vláclrr" (viz lesoluci VI. plena EKI) ,

Tcdy knntorrsltÝ ldrr,trmintt-lil j.lko livazek
Podiržerrtl nrnort.

.l.

61",,t",

tr",itl.

\Iiclite, že

í.

?ln

je to

téměŤ ,,rnartynovština",5l které nepožehnal nikrlo iirr ,
než tehdejšíp edseda Kominterny Zinor,ěv.
o kantonské kuomintanské uládě:
,,Reuoluční uldda, ugtuo ená stranou Kuomintan v Kantonu, dovedla
ltž navázat spojerri s nejširšímimasarni dělník , r,olníkrl a městské demokr:rcie, a opírajíce o ně, pot ela korrtrarevoluční bandy, podporovanó

impcrialisty (a radikálně demokratisuje vešker politick život provincie
Kvantun). I(antonská uldda,která je tedy p edvojem v boji čínskéholidu
za nezávislost, je uzorem pto budoltcí reuolučně demakratickou v staubu
t, zemi"* (viz tamtéž).

Ukazuje se, že karrtons,ká kuomintanská vláda, která byla
blokem čty t íd, byla vládou íeDoluční,a nejen revoluční,
n brž dokonce uzoíem pro budoucí revoltrčně demokratickou
vládu v Číně.
O jednotné frcntě děIttíkt1, rolník , a bmž'oasie:
,,Vzhledem h rrov;ím nebezpečímmusí čínskákomunistická strana a

I(uomintan rozvinout nejširšípolitickou činnost, organisovat masové akce
lr podpo e boje lidov ch armád, využítvnit ních rozporrl v táboi,e imperialistrl a proti nim postavit jednotnou nátodně teuoluční. frontu nejšíršícňursíeu oblluatelstua (dělník , rolníkrl a bužoasie\* pod vederrím
revolučně demokraticlrl ch organisací" (viz tamtéž).

Z toho vysvítá, že dočas,nébloky a dohody s Ďuržoasíív koloniálních zemích v určitéetapě koloniální revoluce jsou nejen
p ípustné,nybrž p ímo nezbytné.
Není-ližpravda, to se velmi podobá tomu, o čem nám mluví
Lenin ve sv ch známj,ch pok;rrech o taktice komunistri v koloniálních a závisl ch zemích? Št<odaien, ž,e na to Zincrr,ěv již
zapomněl.

Otázka ugstoupení z Kuomintanu:

,,Jednotlivé vrstvy čínskévelkoburžoasie, které se na krátkorr dobu
seskupily kolem strany Kuomintanu, se v posledním roce od ní odvr,átily,
což zprlsobilo, že se na pravém k ldle kuonrintanu vytvo ila nevelká sku_
pina, která se nepokrytě vyslovovala proti těsnému svazlru Kuomintanrr
s masami pracujících, pro vyloučeníkomunistrl z Kuomintanu a proti
revoluční politice kantonské vlády. Orlsouzení tohoto pravého kiidla na
Il, sjezdu Kuomintanu (v ledrru l926).a schuálení nutnosti boiouého suazku
Kuomintanu s 1tomunisíg utužuje reuoluční smět činnostíKuomintanu
a kantonské ulódg a zajišťuie Kuomintanu reuolučnípodpotu ptolcta-

riótu"* (viz tamtéž).

Vychází najevo, že kdybv byli komunisté v p,rvrrí etapě
čínskérevoluce vystoupili z Kuomintanu, byla by to těžká
'i'
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Por]Lržentl rnrrou. "l. ,Sí,

rltylltt. Škocla jen, že Zinověv, jenž hlasoval pr_o tltg resoluci,
rrr rrčjakl měsic už na to zapomněl. Neboť již v dubnu 192.6
{r,, ,ričsíó;požadoval, aby kómunisté z Kuomintanu okamžitě
vysl,<trrpili.

O

cfullkách u čínskékomunistické sttaně a o nep ípllstném
p rskakóuání kuomintanské f ze \euoluce:
,,Politickéosamostatňováníčínskchkomunistrlsebude.vyvíje-tvboji

pravému likvidátorství,
1,,,,iii au!*, stejně škoctliv m ťlghylkám:_proti
iii;;;é ig";;j" ,r"-o.trtrré triant ritóty čínského.pioletaliátu a vede k vol_
,,,i,rru,'iiičírn"nevázanému splynutí se-všeobecn m_demokratick. *._"{"o_q:

p eskočit
;,i-il;firrr, a pioti krajnÉ Iev m náladám lidí, kte í se snaží
ii' r'iiáii|"l'áemokrríickou btopu hnuíi p,ímo k rikolrlm proletá,s}é

llikt^tory a sovětské moci, zapomínajíce na rolnictuo,*,tohoto h]a.vní}ro
,, .""rr"árir"rho činitele rinsťého národně osvobozenského hnutí" (viz
1i,-i

lrrrntéž).

.le tr;, ja'k vidíte, shrnuto všecko, aby bvla nJní. opg:ic.c
usvědčenďjak z p eskakování kuomintanské fáze v; v_oje v Cíně,
t:rk i z nedoceňování rolnického hnutí, tak i z ukvapeného
1l eskakování k sovětrlm, To ťalo do živého.
Znaji tuto resoluci Zinověv, I(ameněv a Trock ?
Je nutno se domnívat, že ji znají. Na kažď zp sob ji j,l_t_"
zná Zinověv , za jehož pÍedsódnictvi nyta tato resoluce na VI,
pro ni hlasoval, Proč
1llenu Kornirrt.r.ry schválena a kterl sám
resoluci_nejvyššíintuto
obcházejí
oposice
iedy nyní vrltlcové
.toirce" světového komunistického hnutí? Proč ji zamlčují?
Proto, že ve všech otázkách čínskér voluce se obrací sqm
ost íÁ p]roti nim. Proto, že rozmetává_ celou nynější trockisticlrou lioncepci oposice, Proto, že se odvrátili od Korrrinterny,
že se odvrátifi od ieninismu, a nyní, bojíce se své vlastrrí rninu_
tos1i, nojice se svého vlastního itínu, jsorr nuc ni resoluei VI.
plena Kominterny zbalrěle obcházet.
Tak je tomu s první etapou čínskér voluce,
P ejděme nyní k d,ruhé etapě čínskérevoluce,
JesťliZe se první etapa vyznačovala tím, že revoluce smě ovala sv m oŠtrimhlavrrě ptoti cizozemskému imperialismu,
pak chárakteristick ,m ry em druhé etapy je_skutečnos|.že
ievoluce smě uje svl m ost ím hlavně proti vnit ním nep átel m a p edevší,mpioti feudálrim a proti feudálnímu režimu,
lloz ešiia první etápa svťrj tikol, rikol svrženícizího imperialismu? Nikoli, neroz ešilá. Zristavila provedení tohoto rikolu
,i Podtrženo mnou.

"I.

, t.
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druhé ctapě čírrskérer,oluce" Pobfdla jr:lr revolučnínrasy
k prvnímu vz,maclru proti inrperialismu, abv tínr skonči,la svrij

běh a zrlstavila tuto věc budoircnosti. Je rrrrírlo ,se domnívat, žó
:e 3ni.druhé etapě revoluce nepoda í zcela loz ešit tikol vy}mání_imp9rialistrl. Drrrhá etapa revoluce pobídrre širokémaŠy
č:ínskch dělníkťr a r,olníkrl I dalšímu vzmachu proti irnpárialisrnu. ale učinítak proto, aby ponecha]a dokoňání tohóto
díla datšícirlpě čínsliórevojuce, etapě sor,ěiskó. A na torn není
nic clivného, Cožpaik trení známo, ie se v dějináclr našírevoluce v5lskylovaly analogické p,ípady, .byť i v- jirré situaci a za
;tnyclr okolností? Cožpal< lrení znárno, že první etapa naší
revoluce neroz ešila zcela :iv j kol, ťrkol dovršcni agrární
revoluce, nybrž ponechala terrto rikrrl <lalšíetapě revolucě, Řijnové revoluci, která také roz ešiln riplně a nádobro ťlkol r,ym;fcení feudálních p ežitkrl? Proto ileblrde divu, nepoila í-li
se v_druhé etapě čínskérevoluce dovršit zcela agrární revoluci
a z staví-li druhá ctapa revoluce, která ,rozhl be milionové

masy rolniclva

a

zburcuje je do bcje proti f-errdál,rrím p

e-

žItlrrlm, dovršení tohoto díla dalšíetapě ,revoluee, etapě sovětské. A to bude jen plus pro budoucí sóvětslrou revoluci v Číně.
V čem tkvěl ťrkol tronrunistri v druhé etapě revoluce v Číně,
\dy se st edisko revolučního hnuti zjevně ,piesunutro z Kantoiru
do Vuhanu a kdy kromě revolučniho centra ve Vuhanu vznilrlo

kontratevoluční centrurn v Nankinu?

V

tom, abv bvlo plně

_využito možnostílegální organisace str,any, proleta,riátrr locí-

, revoluce v bec. V tom,
nby vuhanští p íslušnícil{uomintanu byli tlačeni cloleva,
srněrern k agrární revoluci. V tom. aby bvlo z vuhn,nského
bory) , rolnictva (rolnické olganisace)

Kuomintanu učiněno strYedisLko boje proti kontrarevoluci a
jádro budoucí revolučně tlemokratibte a;ttatury proletariátrr

a rotrnictva.
Ry}a tato politika sprárnlá? F'a[rta dokázala, že to byla je_.
dir}ě..správná po,Iitika, která byla s to vychovat širo,kémrriy
dělní'krl a rólníkrl v duchu dalšího rozvijóní revo,luce.
. Oposice požadovala tehdy' okamžitérrlvo ení sovětťr clělnick ch a r,olnick ch zástupiri. To však }:ylo hazardérství, lrazardérská tikva_penost, neboť okamžité tvó ení oovětri by i5ylo
lghd_r1znanrenalrr p eska:kor,ání levě kuomintanské reze i vÓie.
Proč? Proto, že I(rromirn.tan ve Vtrlranu, klcry ,podpcrroval svazék s liomrrnistv, nebyl ještě zdiskrer}itcrl,írn-a áemasls,ován
v očíchširokj,clr rr'ns clělníliťra rolnílr , ještě se jalro brrržoasně
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organisace rrep ežil. Proto, že razil heslo sovět a
lvržtlt,tívuhanslré vlády v době, kdy se masy ještě rra podJrladě
t,l,r,rllttc\trí

r llrslttíclr zkušenostínep esvěclčily o tom, že tat.o 1,Iáda nehájí
jcjiclr zájmy, že její svrženíje rlezbytné, ztramená ukvapovat
rr,, orltrhnout se od mas, p ipravit se o podporu rnas.a tírm
rtttlt it začatou věc. Oposice ntá za to, že, ,pochopila-li sarna
rrcspolehlivost, nepevnost a nedostatečnou revolučnost l(uomin|ltntl vc Vuhanu (a pochopit to rrení tak obtížnépro každého
1lrlliticlry kvalifikovaného firnkcioná e), ,plně tcl postačuje,
irllry to všeoko pocholpily i masy, tiplně to ,postačuje, aby Kuorttitltatr nrohl b t nahrazen sověty n abyclrom získa]i vedení
rtrlts. To lšak je orbqrklír ultralevá chyba oposice, která se dottlnívá, že nriliotrové rnasv dělnictva a rolnictr,a jsou stejně
rtr,ě,dornělé,a stejně chápou události ja,ko clposice sama. oposice
ttrít pravdu, když praví, že strana musí jít vp ed. To je obyčcjnírnrarxistická zásada, bez jejíhoždodr,žení neni a nem že
lr t skutečnékomunistické stra,nv. v tom však je jen krrs
pravdy. Celá pr,avda tkví v tom, že stran,a musí nejen iít vp ed,
Ir;fbrž i uésírnili,onové masy. Jít vp ed a nevést p i tonr rniliortor,é masy, znarnerrá ve ,skutečnosti p,okulhávat za hnutim,
tlctnout se v jeho vleku. Jít vp ed a p i torir se odtrhávat od
zadního voje a neumět vést zadrrí voj, znatnená zaběhnoul
pi,ílišr,p ed, což m&že na určitou dobu zrna it postu.p mas
vp ed. Leninské vedení tkr,í r,lastně právě v tom, aby p edvoj
rlovedl uásť zadní voj, tby p edvoj šel vp edu, ale neoc]trháual
se od mas. Aby však se p eclvoj nemohl o,dtrhnotrt od mas, aby
p edvoi skutečntj rno'lrl vést milionové ntasy, lr tonru je zapot,ebí jedné rozhodujicí prrdmínky, a to, aby ,se samg mO y
p esuědčoualg na podkladě ulrlstnich zlctlšeností o sprdunosti
pokgn , smérnic a hesel p eduaje, Neštěstíorpo,sice tkví právě
v tom, ženeuznává toto prosté leninslté pravicllo vedení miliorrovl ch mas a nechápe, že sarrrojediná strana, sanrojedi,ná
čelná skupina, neni-li podporován,a milionovlfmi rnasami, nerrí
s to provést revoluci, že revoluci ,,dělají" konec koncrl milionové nrasy irracujícího lidu.
Proč jsrne nry, ,}:olševici, v dubnrt 19t7 nevytyčili svržení
Prozatímní vlácly a nastolení sovětské moci jako alrčníheslo,
ačkoliv jsme byli p esvěilčeni, že c l, nej,lrližšílrudoucnosti
octncme p ecl nczbytnoslí svrhnout Prozatímní r,ládtt a nRstolit sovětskou moc? pro,to, že širokémasy ,pracujícílro lidrt
.iak v zázenrí. tn'k i na frontě, a koneč,,ně i snmy sor,ětv nehvly

2lr}

ještě s to pochopit takové heslo, že vě ily ještě v revolučno,sl
Prozatím,nívlády. Proto, že se Prozatírrnní vláda ještě nezostudila a nediskreditovala pod.porou kontrarevoluce v zázemí i na
frontě, Proč Lenin odsoudil v dubnu 1917 Bogdatěvovu sku-

pinu v Leningradě, která razila heslo okamžitého svrženíProzatímní r,Iády a nastolení sovětské moci? Proto, že Bogdatěvrlv
pokus by byl nebezpečn m skokem vp ed, kter by byl vyvolal
nebezpečíodtrženíbolševickéstrany od milionov ch mas dě,lnictva a nolrrictva,
Hazardér:ství v politice, bogdatěvština v otázkách čínské
revoluce * to nyní zabíjínaši trockistickou oposici.
Zinovév praví, že zmiňuji-li se o bogdatěr,štině, ztotožňuji
nynějšíčínskourevoluci s revolucí Řijnovou. To je ovšem nÓsmysl. Za prvé jsem,sám ve svém č]ánku ,,Poznámky na současná themata" poznamenal, že ,,analogie je tu podmínečílá'',
že ,,p ipouštímtuto analogii jedině se všemi v hradami, které
jsou nezbytné, máme-li na z eteli ro,zdíl ,mezi situací v Číně
dnes a v Rusku roku 1917". Za drtrhé bylo by hloupé tv,rdit,
že není,mož1opoužívatvtibec nějaké analógie z revolucí jin ch
zemí p i charakteristice těch neb oněch snaěr , těcň neb
oněch chyb v revoluci určitézemě. Cožpak se revoluce jedné
země neučíod revolucí druh ch zemi, i když tyto revoluce
nejsou stejného typu? V čem by jinak záleželo učenío revolrrci? Zinověv v p,odstatě tvrdí, že učenío revoluci .ie nernožné.
Cožpak není faktem, že Lenin v období p ed Říjnovou revolucí
obviiíoval Čchejdzeho, Ceretěliho, Stěklova a- jiné z ,,trouisblarrcovštiny" z dob francouzské revoluce rotu 1g48? Prečtěte si Leninrlv článek ,,Louis-blancovština" a pochopíte, že
Lenin hojně používalanalogie z frarrcouzské revoluce r,oku
1848 p i charakteristice chyb těch neb oněch politikrl p ed
Řiinem, ačkoliv dob e věd,ět,'že francouzská revo,luce roku i848
a naše Řílnová rey,olu,ce nejsou revolrrce stejného tvpu. A je-li
možno mluvit o ,,louis-blancovštině" Čchejdzeho a Ceretěii,ho
v období p ed Říjnovou revolucí, proč lby nóbylo možno mluvit
o ,.bogdatěvštině" Zi,nověva á Trockého v období agránní
revoluce v čině?
Oposice ujišťuje,že Vuhan nebyl st ediskem revolučního
hnutí. Ale proč potom Zinovév tvrdil, že ,,je nezbytná všestranná pomoc" vuhanskému Kuomintanu, aby z něho bylo
učiněno st edis'ko boje proti čínskymCavaignacrlm? Proč se
vu,hanské rizemí, a ne některé jiné rizemí, stalo st ediskem
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hnutí? Cožpak není faktonr, že
(Hunan,
Hupej) tbylo počátkem tohoto
izemí
Vuhanu
1rt,/rvtl
rrrltrr st ediskem vrcholného rozvoje agrárního hnutí? Pročpak,
l(trttltrn, kde nebylo rnasového agrárnílro lrnutí, |ze nazvat
,,lr:lstupištěm revoluce" (Tnock ), kdežto Vuhan, na jehož
rirrlrrrí začala a rozvinula se agrární revoluce, není možno
1lrlltlírdat za st edisko, za ,,nástupiště" revolučníhohr-rutí? Čím
tttítnre potom vysvětlit, že oposice požadovala, aby komunislir:ká strana ztlstala ve vuhanském kuornintanu a ve vuhanské
vlírdě? Cožpak b la oposice v dubnu 1927 pro blok s ,,kontraltlvolučnínr"vuhansk;im l(uomintanem? Z čeho vypl; vá tavrr:ttrllrrélto nozvoje agrárnlho

lrtlvá ,,zapomnětlivos,t" a ]zmatenost oposice ?
Oposice má škodoli,bou rado t, že blok s vuhansk

m Kuotvrdí p i tom, že Kominlorna nevaro,vala čínskékomunisty p ed tiln, že vuharrsk1
l(uomintan mrlže selhat. Není t eba dokazoyat, že škodolibost
()po ice svědčíjedině o jejím politickém bankrotu. Oposice si
z. ejmě myslí, že blokv s nacionální buržoasií v koloniálních
zemich musí mít dloruhé trvání. Ale to si nohou rnvslet jen
litlé, kte í pozbyli poslední špetky pochopení pro leninismus.
.lcstliže se feudálové a i,rnperialis TIus v Číněukázali v nyrějšírn
.stadiu sil,nějšími než revoluce, jestliže nátlalr těchto nep átelslr ch sil zprlsobil obrat vuhanského Kuomintanu doprava
u dočasnou porážku čínskérevoiuce, mohou se z toho škodolillě radovat jedině lidé nakaženídefaitismem. ,Pokud jde
o tvrzení oposice, že Kominterna nevarovala komunistickou
slranu v Číněp ed tím, že vuhansklf Kuo,mintan mriže selhat,
pak je to jeden z těch obvykl ch [<lepťr, kter mi dnes opl vá

trtitrtanem neměl dlouhého trvání, a

lrrsenál oposice.

Dovolte, abych vánr k vyvráceni oposičníchkleprl p ečetl
lrěkolik dokumentri.
První dokument z května 1927:
,,Nejctrlležitějšívěcí ve vnit ní politice Kuorrrintanu nyní je, aby byla

soustavně,rozvíjena agrární revoluce ve všech provinciích, také a zejména
v Kvantunu, pod heslem ,rVšecku moc rolnickl m organisacínr a v borrim
tta venkově''. V tom je základ itspěch reuoluce a Ruomintanu. V tom je
zÁklad toho, aby v Číněmohla b t vytvo ena rozsáhlá a mocná politická
u vojenská armáda proti imperialismu a jeho agentrim, Prakticky je heslo
korrfiskace prldy v této době zcela vhodné pro provincie, kde vyrostlo silné
Ilgrární hnuti, na p . Hurran, Kvantun atd, Bez něho není mož:no rozuíiet

tqt rní teuolucí . , ,*
t Podtrženo mnolt.

J, ,\í.

gt1

Je nutno ihncd pi,ilrročit lt ct,ganisování ost:rri nebo descti divisí z ad
revolučrrích rolrríkrl a dělníku s naprosto spolehliv m sborem ,"ritur,r.
To,19$.e gardaYuhanu jalr na froritÁch, taki v z*ze.rni k oclzbrojent nespolehliv ch jednotek. Otálct se s tím nesrttí.
Je nutno zesílit rozkladnou činnost v zázemí a mezi Čanka iškovÝmi oddílv
a pomoci rolnick m povstalcrlm v kvantunu, kde vlátla .r"tt eríi ,uieťt
ie
tresnesitelná."

Druh; rlokunrent z května

1927:
je
reuoluce
uítězstuí
nemožné.I}ez agrátní re,uolnce se
. ,r,Bez.,agrátní
lis,t ealní uljbor Ruomintan p emění u ubohou loutku něsp,olintiuEri,
nr;;j_e nutno bojovat, ale ne arnráda.i,
po-Áo.r
: |r.oli 1,1 st elkrlm
1,í{
rolnicklch
organisací. Jsme rozhodně pro faktické zabráni'pridv
"Yr.Z zdola.
Obavy_ vzlrledem k cestě Tanpinsiana jsbu do jisté nrír,y oprá'vne"né.;s Od
dělnicko-rolnického hnutí só nesnrírňe odtrliovat,
ir.ž *" mustme
všemožně pomáhat. Jinak uěc zma íte,
"
sta i p edd.ci z tist edního ugboru kuonintanu se boií udáIasti- Někte ípočínaií
kolísají
si kompromisnicky. Je nutno p ibrat do rist edníhd
_a
!Ýboru Kuomintanu více novlíc! rolniik ch a dělnickl ch preaai.,r ,áoiaJ_ejich směl hlas učinístaté-,čIeng
ledění rozhodttgiti,;rb;i;ri ádí,
Je nutno změnil nynějši strukturu kuominlanu.
vcdení kuominta"nu ic
nezbytně nutno omladit a doplnit nov mi p edáky, kle í vynikli v agrárňi
revoluci, a perifer.ii je_nutno rozšíit o-nrili,ony , áa aelniótYct a oŇ"k ch organisací, Jinak je nebezpečí, že se kuomintan odtrine od žiuota
tt pozbude jakékoliu autorítg.
Je nutno odstranit zóuislost na nespolehliu ch generdlecň. zmobilisuite
1ějak ch 20.000 komunisttl, p ipojte-k nim ňějaŘ ch 50.000 ,uuotue"ict
dělník a rolrríkrl z Hunan^u a Hupeje, e tavte ňgtótitr nov clr
sbolri, využijte posluchačrl vojensk ch škol jako vclitelrl ,o,rqontsiitr,".-ea"iór,
dokud není pozdě, suou ulastní spolehliuou armádu. Jinak
^ ne sou dánti
záruky p ed sclhánim. To je věc obtížrrá, avšak jinj"ch cest není.
Ulno_Ťt r_evoluč_nívojensk; tribunál v čele s vj;značrr mi nekomurristic.lrlími
,
p íslušníkyKuomintana._Trest,ejte d stojtlikg, któ í udížujíspolení
s_Cankajškem, nebo popouzejí uojdleg proti tidtt, dělníctuu a ral iciuu.
Není možtro zab; l.at se jen p emlouváníin. Je už na čnse začit jednat.

Je

nutno.tres.tat ničenry,
_Jes_iliže se piíslušníciKuomintanu ne"a
re,uolučtlimi jakobíng
budou ztruceni i pro lid i pro reuoluci.'''t

-

tt
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trll,jcvili rušiíCavaigrracové. Lcrrirr psal ve svérn člárrku

llt.slťtttt", že tierv ncová po,r"ážka je ,,vítěz,ství Cavaigttac ".

í\lrlrlšcviclise tehdy v,ztekali, tvrdíce, ,že ztození rušk Ch Catttlgllttctt zavinila politika Leninova. Níyslísnad Kameněv, že
ltrrzcní rusk c}r Cavaignacťr v období červencovépo,rážky 1917
rtrt,iltila Leninova politika, politika našístrany, a ne něco
iirríllo'i Slušíse Kameněvovi napodobit v tomto p ípadě pány
rrtcrtšr:viky? (\reselost.) Nemyďel jsem, že o,posice mrlže lrlesttrlttl lak hluboko .. . Je zmámo, že ,revoluce roku 1905 byla
1lrlt,ltžena, p i čemžtato porážka byla rnnohem těžšínež nynější
;,trt,íržklr čínskérevoluce. Menševici tehdy tvrdili, že porážku
t,tlvtllttcc roku 1905 zavinila krajně revolučnítaktika bolševikrl.

Nrllr<ltllá l(ameněv vzít si p iklad z menševickéhov}kladu
ltislrlrie trašírevoluce i zde a hodit kamenenr po bolševicích?
r\ rYítn vysvětlíme porážku bavo,rské sově,ts,ké ,republiky? Snad
1ltllitikou Leninovou, a nikoliv vzájemn; m pomě,rem t ídních
sil? Čímyysvětlíme porážku maďarské sovětské repu,bliky?
|iIrnd politiliou Korninterny, a rrikoli vzájemnym porněrem t ídrlítllr sil? Jak je možno tvrdit, že taktika té neb oné strany
rrtťižezrušit ndbo zvrátit vzájomny poměr t ídníchsil? Byla
lrttše politika roku 1905 správná, nebo ne? Proč jsme byli tehdy
;lonaženi? Cožpalr fakta nestódčí o tom, že za politiky oposice
llyla bv revoluce v ,Čín,ěrychleji poražena, než se stalo vó skulr,črrosti? Jak máme nazvnt lidi, kte í zapominají na vzájemn1
1ltlmfu t ídníchsil za ,revoluce a -saražíse vysvětlit všecko možné
.1ctlině taktilrou té neb oné strany? O těchto lidech ie možno
,írli jen jedno
Z

- že se ro,zešli s nrarxismertt.
áuěrg, Nejdrlležitějšíchyby oposice :

1. Oposice nechápe povahu a perspďltivy čínskérevoluce.
2. C}posice nevidí rozdíl rnezi rer.oltrcí v Číněa revolucí

O11t

Vidíte, že Komintorna p edvícla}a udá,lo,sti, že včas signarliovala ne_bezpečí,a yarovala čínskékomunistv p ed pádorn
vuhanského Kuonnintanu, jestliže se p íslušníóikuo,mintanu
nedovedou stát rrevolučrrími jakobíny.Kameněv pravil, že porážku čínskérevoluce zavinila politika
Ko,minterny, že jsme ,,odclrovali Cavaigrracy v Číně'..SÓud,ruzi
a
_soudr_užky, t_ak m že mluvit o našístraně jedině ten, kclo je
odhodlán spáchat z,ločin proti traně. Tatr mlňviii o bolševicíc-h
mgnševici v o'bdoibí červenco,vé porážkv ,roktr tg17, kdy se na
'i Po<ltrženo mnou. J.

,r,rittr,

,,li

l, Ilusku, rnezi revolucí v kolorriálních zemích a revolttcí v zerrrích imperialisticlrl ch.

k

3. Oposice upouští od leninské ta,ktiky, pokud jde o pomál
na,cionální buržoasii v koloniálních eemich r. první elapě

revoluce.

4. Oposice nechápe otázkrr časti kornunistrl v l{uomintanu.
5. Oposice se proh ešuje pr,oti hlavní,m zás,adám lerrinské
ltrktiky, pokud jde o vzájemrrl poměr mezi p edr,.ojem (stratrou) a zadním vojem (milionovymi nasanri pracujícíholidu).
6. Oposice se ocl íká ,resolucí VI. a VII. plena K,omunistické
lrrternacionály.

99q

Oposice }rlučně vyclrvaluje svou politiku v činskéotázce,
tvrdíc, že by za této politiky v Číněbylo nyní lépe. Není t eba
d,okazovat, že p i těch velmi hru,b ch chybách, kter ch se dopustila oposice, čínskákomunistická strana by byla nadobro
zaběhla do slepé uličky, kdyby byla p ijala protileninskou,
hazardérskou politiku oposice. Jestliže komunistická strana
v Číněvyrostla v krátké době z malé skupiny o 2000 č{enech
v masovou stranu o 60,000 členech; jestliže se za tuto dobu
čínskékomunistické straně poda ilo zorganisovat v odborovl clr
organisacích asi 3 miliony proletá ri; jestliže se čínskékomunistické straně poda ilo probudit ze spánku mnohamilionové
rolnictvo a získat desetimiliony rolníkrl do revo,Iučních rolnick ch organisaci; jestliže se za tuto dobu čínskékomunistické
straně poda ilo získat na svou stranu celé pluky a divise národních armád, jestliže se za tuto dobu čínskékomunistické
straně poda ilo p eměnit myšlenku hegemonie proletariátu
z píání ve skutečnost *- jestliže se číns,kékomunistické ,straně
poda ilo dosá}rnout v krátké době všech těclrto vymožeností,
pak se to vysvětluje mimo jiné tínr, že šla cestou vytčenou
Leninem, cestou, kterou jí ukázala Ko,minterna,
Je zbytečnédokazovat, že za politiky oposice, p i jejích
ch bách, za jejího protileninslrého kursu v otázkách koloniální revoluce by těchto vymožeností číns,kérevoluce buď vťr,bec
nebylo, nebo by byly omezeny na minimum,
O tom mohou pochybovat snad jen ultraleví renegáti a clobl:odruzi.
Sborník ,,O oposici",

Státní nakladatelství,
Moskva 1928.
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l( 0TÁZ(:E pROLETÁŘSKE il{E,ťoDY
VYŘEŠENÍxÁnor-iNosTNÍ OTÁZKY
í {]í..Á}{Kt] ",}{EZIN{ÁRoDNI RÁZ ŘIJNovÉ REtr,otucn"
{1927}

flilrroue r yoluce

otŤásla inrperialisrnem ne.lerr v st ediscíclr
parnství,
nejen
v
,,metropolích". Tím, že pcldlornila panslvi
,iclro

inrporialismu v koloniálních a závisl ch zemích, zasarlila také
ránu zázenrím imperialismu, jeho ,pcriferii.
Říjnová revoluce tím, že svrhla statkái*e a kapitalisty, trozbila okovy národnostního a koloniálníhp ritisku a vysvobodila
z něho všecky utis,lrované národy obrovského státu bez v iimky. Proleta,riát se nem že osvobodit, neosvobodí-li utiskované národy. Charakteristick m rysem Ríjnovérevolrrce je, že
uskutečnila v Sovět-ském svazu tyto nírrodnía koloniálni revclluce nikoliv pod praporem národnostrrí nevraživosti,a konfliktťr
urezi národy, nytrrž porl praporem vzájemné drivěry a bratrského sblíženídělníkri ,a rolníkrl národ ovětského svazu,
nikoliv ve znamení nacianalismu, mybrž ve jménu internacio,
riclismu.
Právě prclto, že národní a koloniální revoluce byly u nfu
provedeny za vťtdcovství proletariátrr a pod praporem internacionalis,mu, právě proto se národy bezprávné, národy zotročené,po prué v dějinách lidstva povznesly na národy sltutečně
svobodné a skutečně rovnoprávné, podněcujíce svym p íkladent
utiskované národv ce]ého světa.
To znamerrá, že Říjnová r,evoluce zah jilrl liovou epochu,
epochu kolonidlních revolucí, prováděn ch u rrtislcouangc}t
zemích světa ue suazkw,s proletariátem, za uedení proletariátu"
D íve ,,b;ivalo zvylrem" myslet, že svět je od neparrrěti rozdělen na nižšía vyššírasy, na rasy barevné a bíié,z nichž
ba,revné rasy jsou nezpťrsrrbilék civilisaci a jsou tudížodsouzeny blft p edrnětem vyko isťování, kdežto bílérasy jsou jedi15 Marxismus
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n;frni nositeli civilisace, a jejich posláním je tudížvyko i,sťovat
barevné. Nyní je nutno tuto báchorku polrládat za vvvrácenou
rr zavrženou. Jedním z nejdriležitějšíchv sledkrl Říjnovérevoluce je, že za"sadila této báchorce snrrtelnou ránu, neboť ukázala
v praxi, že osvobozené neevropské národy, uvedené na drálru
sovětského qfvoje, jsou s to rozvíjet skutečně progresivní kulturu a sňtutečně progresivni civi]isaci ne hťr e rrež národ1,

(
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D ive ,,byvalo zvykem" ,myslct, že jerlirrou metrrtlou osvobození utiskovanlí-ch rrár,odri je metcrda buržaasního nacianalismu,
metoda odlučováni se jednoho národa od druhélro, ,metoda
rrrcsvá ení národti, nretoda stupňování národnostní nevraživosti
lnezi pracujícími masarni rrlzn ch národrl. Nvní ie nutno tuto
báchorku pokládat za vyvrácenou. Jedním Í .rejatteZitelSict,
vÝslc.dk Říjnovércvoluce je, že zasadila této bácňorce smrtelnou ránu, neboť ukázala v praxi, že je možná a ričelná prolet sk , interntlciondlní ,metoda osvobození utiskovan ch národ jalro jedině správná metoda, neboť ukázala v praxi, že ie
ryožn; a čeln bratrsklf svazek dělníkrl a rolníkťr nejrriznějš{ch nároclr,l, vybudovan na zásadá ch dobrouolnosti a intetnucion*llstlla. Existence Svilzu sovětsk1 ch socialistick,iclr ne-

publik, kter je p edobrazern budoucíhcr sjednocení pracujícího
lidu všech zemí v jednotném světor,ém hospodá sfví, je tohtl
r'ezbytně p ím rrr d kazem.
_ Fylo by zbl,tečnédokazovlrt, že lyto a jirrí: podobné v; sledky
Ríjnovérevoluce musely a rnusí v znamně prlsobit na revoluční
hrruŤí v ]roloniálníclr a zár,isl ch zemích, Ťakové slrutečrrosti,
jako rrlst revolučníholrnutí utiskovan ch národrl v ,Číně,
i, Indonesii, v Indii atd. a rrlst sympatií těchtcl národťl k Sovětskému . \,azu, to nesporně dosvědčují.

Era nerušenéhor.yko isťování a utiskor,ání kolonií a závisch zemí minula.
Nasíala éra osvobozensk ch revolucí v koloniích a závisl ch
zcmích, éra prohuzení ptoletariáírr těchto zerní, éra jeha hegemanie v revolttci.

l;

,,Pravda" č. 255,

5.-7. listopadu
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( )trrn, boje proti richylkám ve strxtě
bv byl rreripln_r,, kdvll.ychom se nezmínili o lichylkách v nároánoitní otdzcá, tt"i.O
rrl vy,skytují ve straně. Márn na, mysli za prvé rich3,lku k velko,
lrtslrónru šovinismu a za druhé richvlku'k ,mistninru nacionnlisltltt" lito richylky nejsou tak ňápadné a prťrbojné jaltr_r
,lt,v_á* netro pravá richylka. Bylo by je možno nazvirt plížícími
srl ťrchylkami. To však ještě neznamená, že by rreexistrivalv.
Nikoli, existují * a co je hlavni
,e.'b to", nenrriŽe
- vzmáhají
l)yt žádnyih pochybností. o tom
nemťrže b t pochvbností,
;lt,rl|.ože celková atnrosféra zost eného t ídníhobóje nezbytrrě
vrlrle k jistérnu zost ení národnostrrích t enic, któré se zračí
l:rlió ve straně. P,roto,bude t eba odhalit povahu těc.hto richylek

l

ukázat je v pravérn světle.

V čem tlrví podstata chylkv k velkclruskému šrrvinismtt
našich nynějšíchpo,nn,ěrech?
Podstata ťrchylky k velkoruskému šovirrismu tkr.í f "inaz(,
1lrlrrrinout národnostní rozdily v eči, kultu e a ap sobu životrr;
\ (} snaze p ichystat likvidaci národních republik
a oblastí; vc
rlraze podlomit zásadu národnostní rovnoprár,rrosti a zrliskr.e,,

llilovat politiku strany, sledující znárodnění aparáiu. f,iláťOdrrť,Irítisku. škol a jin; ch státních a ve ein] ch inititucí.
tJchylká i tohoto typu vycházejí p i tom z tohoto názoťu:
1lrtrlože po vítězstvísocialismu musí národy ,iplynout vjedno
,r .itljiclr rrárodní eči se musi p errrěnit v jedinou společnou eč,
rrlrslal_ čas, aby_ národnostni rozdíIy byly zrušeny a aby se
rr;rtr_stilo od politiky podporující rozkr,ět národní hultury" nárrlrlrl, které byl;z d íve utiskovány. Odvolárají se p i tom rra
l,(,llilla, p itour ršak jej nesprávně citují n rrěkdy ieho slota
,}.,) Ť
:)
l

p ímo zkreslují a pomlouvají jej. Lenin tvrdil, že za socialismu
splynou zájmy národtl vjedno * ner,5lpllívá z toho, že je na
čase skoncovat s národlrími republikami a oblastmi v zájmu .. .
internacionalismu? Lenin roku 19l3 v polemice s brinrlovci
pravil, že heslo národní kultury je heslo buržoasní-*nevypl vá
z tolro, že je na čase skoncovat s národní kultr_lrou národr1
Sovětského svazu v zájrnu, . . internacionalismu? Lenin ,pravil,

že nároclnostní ritisk a bráze mezi národy jsou za socialismu odstrailovány
- nevypl vá z toho, že je na čase skoncovat s politikou respektující národní svéraz nár"odr} Sovětského svazu a p ejít

k poiitice asimilace v zájmu.., internacionalismu? A tak-dáie
a tak porlobně.
Nernrlže b t pochybností, že tato richylka v národnostní
otázce, která ie nadto zastírána rouškou internacionalisrnu a
Leninov m jménern, je nejrlfinovaně.!ší, a proto nejnebezpečnějšíformou velkoruského nacionalismu.
Za prvé, Lenin nikdy netvrdil, že národnostní rozdíly musí
zmizet a národní eči splynout v jedinou společnou eč v hranicích jetlnoho státu, p ed vítězstuím socialismu u suětauém
mě ítku. Lenin naopak tvrdil něco zcela opačného,a to, že

,,národnostní a státní rczdíIltr mezi národy a zeměrni. . . budou
se ještě uelrni a uelmi dlouho udržovat dokonce i po uskulečněrrí diktatury proletari áíu v suětouénr mě ítlru''ť(sv. XXV,
tr. 229) . Jak je,možno se odvolávat na Lenin,a a za,pomínat
p itom na tento jeho hlavní ptlkyn?
Pravda, jeden z b val ch marxistri a nyní renegát a reformista, p:rn Kautsky, tvrdí prav opak tolro, čemu nás učí
Lenin. T'vrdí, v rozporu s Leninem, že vítězství proletá ské
revoluce v rakousko-německém sjednoceném státu v polovině
rninulého století by ve_dlo k vvtvo ení jediné společnéněmecké
ť,ečia k poněmčeníČeclui, jetikož ,,pouhá síIa směny zboží,
zproštěné pout, pouhá síla moderní kultury, kterou p inášeli
s sebou Němci, bez jakékoli násilné germnnisace bg bgla musila
zctoslalé česltémaloměšťált1y, rolníkg a proletd e, ktergm jejich.
nuzná nárorlnost nemohla prnnic d t, učinit Něn:lrJ'' (viz p edrnluvu Kautského k německému vydání ,,Revoluce a kontrarevoluce v Německu"} . Je pochopitelné, že taková ,,koncepce''
dokonnle harrnonuje se sociálšovinismem Kautského. Piavě
tyto názory Kautského jsem potíral roku 1925 v p ednášce na
*

9rR

Podtrženo mnou. J..

f"

llttivt:rsitě v;.íchodních národrl. AIe cožpak pro,nás, rnarxistv,
klr,i'í chcerne z stat drlsledn mi internacionalisty, mrlže mít
lrť,.jlrl<y kJadn; vl znarn lenlo protimarxistick; žvást za,p irrilrlólro německého sociálšovinisty? Kdo má pravdu * Kautslry,
rltll<l Lenin? Má-li pravdu I(autsk; , jak si mánre pak vysvětlit
rlrrrlr:čnost, že takové poměrně zaostalé národy .iako Bělorttsrlvé a Ukrajinci, któ í .isou bližšíVelkorus nr než Češi
Nťilnc tn, se v ririsledku yítězstr,í proletá skó revoluce v Sovět,iliónl svazu neporuštily, n brž se naopak obrodily a vyvinuiy
v sltmostatné národy? "}ak si nráme vysvětiit, že takové národy
jlrlro Turkmeni, Kirgizové,
Uzbeci a Tadžici (nemluvě již
rl (irttzínech, Arménech a .Azerbajdžancíclratd.'! se p es svou
zltll.stalost v souvislosti s vítězstvírnsocialismu v SSSR nejen
rrtllroruštily, nykrrž naopak obrodily a vyvinuhl v !,amostatné
rr;irodv? Cožpak není jirsné, že naši vážení richylká i v honbě
zlr okázaly'"m internacionalismem se dostali do spár kautskyrirrslrélro sociálšovinisnru? Cožpalr není .iasné, že horujíce ,pro
.jtl<linou společnou eč v rámci jednolul státu, v rárnci Sovětskóho svazu, domáhaji se v podslatě obnovení u sod d íve vládrroucí eči, a to eči uelkoruské? Kde pak je tu internacionalismus'?

Zw druhé, Lenin nikdy netvrdil, že odstranění nároclnostnílro
rilisku a splynutí zájrnrl nároclrl vjedno se rovná odstraněni
rrárodnostních rozdíl . Odstraniii jsrne nártrdnostní tisk, zrušili jsrne národnostní q sady a zavedli rrárodnostrrí rovnopťávtrtlst. Odstranili jsme státrrí hranice ve starém smyslu lova,
1l<rhraničnílou,py a celní p ehrady mezi národy Sovětského
.svilzll. Z ídili jsrne jednotu hospodá sk ch a politick; clr zájmťt
rlílrodr1 S SR. Znarnená to však, že jsrne tím zároveň odstranili
rlírrodnostní rozdíly, národní Ťeči,národní kulturu, národní
zJlrlsokr života atd.? Je jasné, že neznamená. Zristávají-li však
rrírrodnostrrí rozdíly, národní eč, krrltura, zprisob života atd.,
r:ožpak není jasné, že pažaďavek zrušenínárodních republik
lr <lblastí v nynějšímhistorickém období. je požadavkem reakťlrrítn,smě ujícím proti zájrnrlin diktatury proletariáttr? Chá1lrlu naši richylká i, že zlušit nyní národní republiky a oblasti
ztlamená p ipravit nriiioriové masy národrl Sovětského svazu
ll možnost nab i vzdělání v mate ském jazyce, p,ipravit je
rl tnožnost ryrít školství,soudnictví, administrativu, ve ejné a jiné
í,rí]anisace a instituce prlsobícív mate skérrt jazyce, p ipravit
.irl rr

možnost včlenit se do socialistické v; stav}ry? Cožpak není
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jasné, že se

rraši chylká i

v lrcrnbě za okázall m itlternacionn.**lrt"i*rr-"eikoruskych šovini,st a
za,pclmněli, nadobro zapomněli na
heslo t uitorni- ;;;;i;.;
v období diktntirrv prolciariátu,
n".iá, tt"rJ |i"ii'rril"u'oi"
ušeck.g národy sou8trrel,o ,;";;,"u
J"k ;.á var"l*v,-;;'k'; ;;;
trevelkoruské národy?
I"enin nikcly netvrdil, že heslo rozr,íjení
, Z.a t etí,
nároclní
kultury
zct tliktaturg irotetaitii,i
iilr"
reakční.
Jxaonat,
I enin vždy zastávnl .{tanouisto, auy
iia.áJái, s-""*i.u,]l"."íÍ#
!_glo ,pomoženo, ;rby Tollv ;;;Í"il-;;"u národní kulturu,
Frávě za Leninova iedení, ;
h;;;#'ra ;eňá-;--d;i;'bil"
"
sjezdu
vy,pracována
u pi.ijut" resoiuee o ná"od]
l]*
I.' otázce, 9[any
nostní
kde se p,ímo praví:
iisnrern dostali do

spár

,ruliolcnt stranv ie- atry-pomohla pracrrjicínr lta áttl nevelkoruskích
tl do h o ni t ó,, t.ir l, i" n'o. t{ kT-i, j"."',o;#: l
liil; ;;" j' il'
a) zvelcbit a ttpcvnil vc sv_é zenri'sověrsk'é
siiinl ,rlr"nt ve ťolnrách odtriovídajícíchnárodním a životnim poáil ntá"*"te"nto národri;
b} vvbudovat a upcvnit ve své zemi.oua"i"t'oi,
r'#ácenské orgány, ri nduiícl vrnale šrini'i-áirr"r".e
"áffiiilfi;;r,áJp"áái,.íi
inístnírni
lidmi, kte í
znají zp sob živola n mentalilu

;,Hii;

ná rod

t

a"*n.it.i"fiái"r.ru"; c) zvelebit ve své
zemi, lisk, školy, divadla,
;-; b;'k;lturrrě-osvětové inslitucc
|r]yrly
prisobící v mate štině: d)
.z idit á oyl"áoi,ut rizsarrrou sííkursrl a kol

i3h,li"u:l*,o

vzclělávací'ch,

i;k

i

'b;;ě-;["riňr"Ě

"ň,

ď,Í;";i;í"; i,ffi:

lo,Znali ncrrí jasué, že l"enin eastával zcela a iiplrrě lreslr,r
..--'zveleborání
národní kultury za diktatuig ptoletariáiii
jt:é. Xe Ódmitat hestJ národní kultury za
,,,,.9:í,ošjlť.
t,
lk[átul-} proletariátu anarnenír popírat nezbytnost
tutrrrrnin.,
"Sclvětského
,zestupu nevelkorusk ch národtl

.;r;;-;;";;;;í

nezbytnrrst všeobecné školnípoui""orti pro
tyto národy, vytiávat

tvto rrárodv na pospas reakčrrínriacionatistli;,;ňy
iitleologicky zotroóili ?
, Lenin vslrutku označil lreslo národní lrultury -- dokud utddne
buržaasie
- za lreslo r"eakční. moňro iomu'však nYi ii""ni
Co_ je národní krrltura za panství nacionální
r".zorr"i*ť-íu-io
ob;a|rem buržoas,ni ;';;;., ro.-o,,"-ňe.áár,i
Ly,'3:"^;::i-.
cilern je otrávií *_ory_ jedem nacio,nalism" ,
JeJlmZ
panství buržoasie. co je rráródňí kultura
"Ň;;ii
za aiktatury pi"l;i;:
riáiu? Jc to.kultura, svllm orsanem sáciái'rti"ma
svou formort
národní, jejímžcílem je vychovat
-ury u duchu internacioa upevnit diktatuiu proletariátu.

iri

*oi"o ,"*err"""t

;"
tyto dva zásndně odlišnézjevy a nez íci .se"p
i tom rrrarxi.mu?
|i,_*u_
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(ill)1llrk není jasné, že Lenin, potí,raje heslo národní liultury

zrr

lrllt,)rlltsnílro ádu, točil proti buržoasnímu obsahu národní
krr|lrtt,y, d nikoli proti je;'í národní formě? Bylo by pošetilé
l)l'(,(l|)oliládat, že Lenin pokládal socialistickou kulturu za kul"
ltu,u bcznátadni, za kulturu, která nemá tu neb ontt národní
ll l|,Illll. Bundovci opravdu svého času p ipisovali í.eninovi
llttlrt nesmysl. Ale z Leninovl ch děl je známo, že rrst e prolls|rlvlll proti tornuto utrhačství,že prohlašoval, že s tírrrto ne,,lrtysletn nerná naprosto nic společného.Cožpak se opravtlu
rr:rši ctihodní richylká i dali po stopách bundovcri?
(lo ieště zbylo po tom všern, co bylo ečeno, z nrgumenttl
rriršiclr chylká ťl?
Nic než kejklí ství prnporem internncitrrralismu a nic než
lr:rtrobeni Lenina.
'l'i, kdož se ctropotrštějí richylky k velkoruskému šovinisnru.
,irl vclnri m; lí, riornnívají-lise, že období q stavby socialisrnu
v SSSR je obdobim rozpadu a likvidace národrriclr l*uitur. Jc
1,l1nu právě naopak, Období diktatury proletariátu a vlista,r,by
srlcialismu v SSR je l,e skutečnosti obdobim razkuětu národrríclr kultur, svyrn ohsahem socialisticlryc}r a svou fornrorr nál,tldních. Z,ejmě rrechápou, že národní kultury mttsí s nolrou
.silou rozkvést se zavedením * vžiiímse všeobecně pclvinné
rrávštěvy obecnych škol s vyučovacímjazykem mate slr rn.
Neclrápou, že jenonr tehdy, budou-li se rozvíjet národní lrrrlttrry, trude možno skutečně včlenit zaostalé národy do socialis,
lické v,stavby. Nechápou, že právě v tom tkví základ leninskó
1lolitiliy, napomáhající a padpotuiící rczkuěí národních kultlrr
rrírrod sovětskéhosvazu.
Mriže se zdát podivn m. že rny, p ivrženci budcrucího splglrlttí národníclr liultur y jedinou (formou i o}:sahenr) společnou
litrlturu s jedinou, společnou ečí,isme zároveň p ívrženci
roz]nětu národníclr lrultur v nynějšídobě, v olrdolrí diktatury
;lroletariátu. Ale na tom neni rric podivného. Je t eba urnožnii
ttílrodnímkulturám, aby se mohly vyvinout a rozkvést, aby
rrrohly vyjevit všecky své skryté rrrožnosti a talr vytvo it poclurínky k jejich splynutí v jedinr:u společnou kulturu s jedinott
.společnou ečí.Rozkvět kultur, svou forrrlorr národních a sv;rn
rlbsahem socialistick ch, za diktatury proletariátu v jedné zemi
:a ličelen jejich stoučenís jedinou společnou (fclrmou i obsalrcrn) socialistickou kulturu s iedinou společnou íďi, až prolellrriát zvítězíne celém světě a socialismus pronikne do všed23í

- v torn právě ťkvídjalektičnost leninského pojetí
otázky národní kultury.
liJěkdo rnťržerramitnout" že v takovémto poíetíotázky stl
skr3,vá ,,rozporoo. Ale cožpak neůbsahuj t ž ,,rozpon" i naše
projeii otázky státu? Jsme pro oclurníránísiátu. Ale zároveň
jsme pro zesílení diktatury proletariátu, která p edstavuje nejsilně.!šía nejrnohutnější státní rnoc, jnká dosud byla vytvo ena. Nejvyššíztlokonalcní státní moci za čelem p ípravy podmínek pro
odumírání státní moci ._ to je marxisiická these. Je v tom
.,rozpor"? A,t-ro, v torrr je o,ťOzpor". Ale terrto rozpor je rcztrror
lronkr:etnf skrriečnosti a zcele se l- ntjm zračíNíarxcrva dialektika.
Nelrc na p íklad lenins'lré ,pojetí tltázky práva nároď na
sel]eurčeníaž do odttělení. },errin .rrěkdv tíčilt}resi nártrďníhcl
sebeurčenív potlobě jednorluclré ťorrnulc:
",Odděiit se za ričelern sjednocení". F edstavte si ien: oddě]ii se za ťrčelernsjerlrrocerrí. Tcr vypaelá dokonce jako paradox. Zatím však se v tétcr
r,ťOzpoťuplné"formuli zračíkonkretrrí pravdivost Marxovy
dialektiky, lrterá umožňuje, že balševici v oblasti ná.rodnostní
,.ltázky berou íttokem nejnep ístupnějšípevnosti.
Totéžplatí o fotrnuli národní kulturv: rozkvět rrárodních
}rultur (a ečí}v obdotrí diktaturv proletariátu v jedné eemi
za ričelem p ípravy podmínek pro jejic r odurníránía spl5lpplf
v jeclinou .společnou sociaiistickou kttlturu (a _r, jedinou }:}{)lečnou eč) v obdotrí vítězstvísocialismu na celórn světě.
Kdo nepochopil tuto osobitost a ,,rozpoťuplnost" rrašeho ,p cchodného obclobí, kdo nepochopil tulo dialelitiku historick ch
procesrl, je pro rnarxisrnrrs ztracen.
Neštěstím našich richylká & je, že nechápou a nechtčjípotlhopit h{arxovu dialektiliu.
Tak je tomu s richylkorr k velkorLrskérnu štrvinismu.
Není tak těžkó pochopit, že v této írchylce se zrači snalra
rrdurnírr.ljícícht íd d íve parrrrjícího vellroruského nárorla znovu
se zmocnit ztracen ,ch v sad.
Z toho vypl vá nebezpečívelkorrrskéIro šovinismu jakožttl
_ _
|r]avního nebezpeclí ve straně, pokud jde o rrárodnostní Óterku.
V čem tlrví podstata riclrylky lr rnístnímu nacionalismu?
Podstata richylky k rnístnínrunacionalismu tlrr,í ve naze
separovat se a rrzavlYít do vlastní nároclní ulity, ve snaze zast ít
t ídnírozpory v adách vlastního národa, ve snaz ochránit
se p eel velkcrrrrsk; m šovinisrnem odtržením se rrrl všeobecného
rrího života
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1rrouflu socialistické vj,stavby, ve snaze neviděl, to, co sbližrrie

;r ,s.icdnocrtje

pracujícímasy národrl Sovětského syazut a vidět

lrl, crr jc rnnlže rravzá.iem oddálit.

V tichylce k mísirrímurracionalismu se zračínespoko.jenost
íd d ive utiskovan;ich národrl s režimern dilr-

,rrirtrnírajícícht

jejich snaha odděiit se ve vlastní národní
z ídit tarn své ťlídnípanství.
Nelrezpečítéto richyttiy záležl, v tom, že kultivuje buržoasní
ltlrcionaligmus, oslabuje jednotu pracujícíchmas národri Sovětského svazrr a jde na ruku intervencionist m.
Taková je podstata richyllry k místnírnu nacionalisnu,
ť}kolem strany je, aby veriia rozhodn Lloj proti této richylce
ir vytvo ila podrrrínky nezb3ltné lr internacittnální v clrově pra,
l.rrturv proletarir'rtu,

.slát a

r:lljícíchmas národrl Sovětského sy&zu,

UE ZÁVĚREČNÉHOI OVA
písemn3ich dcrtazr1 ptljettnává o rrárodnostní
z těchto dotaz , kter pokládám za nejzajímavější, porovnává pojetí problému národních jazykri v mérn
referátu na XVI. sjezdu s pojetím, které jsem podal v své p ed-

f}ruhá skupina
rltázce. Jeden

nášce rrir l]niversitě vlíchoalnich národrl rolru 1925, a shledává,
že je til jistá nejasnosl, lrŤerá má b t vysvětlena. ,nVy," praví se

v

dot:lzlr, ,,jste telrdy pcrlemisoval proti theorii (Katttského)
rr odumírání národních jazykrl a vytvo ení jednotné společné

cči v období socialisrnu (u letínézemi), nvní však ve svém

referátu na XVI. sjezdrr prohlašujete, že kornunisté jsou p ívrženci splynutí národních kultur a nárotlních ečív jedinou
:lpolečnou kulturu s jedinou společnou ečííu obdobi uítězstui
.socinJjsmrr ue suětouém mě ítku) - není v tom nejasnost?"
h{ílm za to, že v tom není ani nejasnost, ani jak koli rtrzpor.
V projevu rcrku 1925 jsem polcrnisoval proti nacionálně-šovinistickó theorii Kautslrého, podle které vítězství proletá ské
revolt-lce v polovině ,minu]ého století ve sjednoceném rakouskorrěmeclrérn státě hy hylo nuselo vést k splynutí národ v jedin
společny německlj národ s jedinou společnou německou ečí
;a k poněrnčeníCechťr. Polemisovatr jsem proti této theorii
'dňĎ

- v tom právě ťkvíclialektičnost leninského pojetí
otázky národní kultury.
}.Jěkdo rnťrženamítnout, že v takovérnto po.ietí otázkv stl
skr vá ,,rozporoo. Ale cožpak neobsahuje t ž ,,rozpon" i naše
pojeti otázky státu? Jsme pro odurnírání siátu. Ale zároveň
jsme pro zesílení diktatury proletariátrr, která p edstavuie nejsilně.!šía nejrnohrrtnější státní rnoc, jnká dosud byla vytvo ena. Nejvyššíztlokonalcní státní moci za iičelem p ípravy podmínelr pro
odumírání státní moci ._ to je rnarxisiická these. Je v tom
.,trdlzpor"? Á,t-ro, v trlrrr je o,ťOzpor". Ale terrto rozpoť je roztrror
konkr:etní skrrtečnosti a zcela se l- nčlm zračíNfarxcrva dialcktika,
Nelro rra p íklad }enins'l<é ,pojetí tltírzky práva národ na
"qebeurčeníaž do odelělení. Lerrin .rrěkdv líčilt}resi nártrďníhcl
sebeurčenív podobě jednoduclré í]orrnulc; ,,Odděiit se za ťlčelern sjednocení". F edstavte si ien: oddě]ii se za ričelem sierlnocení. To vypadá dokonce jako paradox. Zatím však se v tétcr
l,rozpoťuplné" formuli zračíkonkretní prar,ďivost Mflrxovy
dialektiky, lrterá umožriuje, že bolševici v oblasti n6.rodnostní
,:tázky berou íttokem nejnep ístupnějšípevnosti.
Totéžplatí o forrnuli národní lrultury: rozlrvět rrátodnícb
}rultur (a ečí}v obdolrí diktaturv proletariátu y je{né zemi
za ričelem p ípravy podmínek pro jejic r odurníránía spl5lpplf
v jeclinou .spalečnou sociaii,stickou kttliuru (a l, jedinou }]0lečnou eč) v olrdcrbí vítězstvísocialismu na celóm světě.
Kdo nepochopil tuto osobitost a ,,rozpoťuplnost" rrašeho ,p echodného obclobí, kdo nepochopil tulo dialelitiku historick ch
procesrl, je pro rnarxisrnus ztracen.
Neštěstím našich clrylká je, že nechápou a. nechtčjíptltlhopit h{arxovu dialektiliu.
Tak je tomu s richylkorr k velkorLlskérnu šeivinismu.
Není tak těžkó pochopit, že v této írchylce se zrači fialra
trdurnírr.ljícícht íd d íve panujícího velJraruského nárorla znovu
se zmocnit ztracen ,ch v sad.
Z toho vypl vá nebezpečíveikoruskéIro šovinismu jakožttl
_ _
lr]avního nebezpečíve straně, pokud jde o národnostní Ótarku.
V čem tlrví podstata riclrylky k rnístnímu nacionalismu?
Podstata richylky k rnístnínrunacionalismu tkr,í ve naze
separovat se a rrzav.tYít do vlastní národní ulity, ve snaze zast ít
t ídnírozpory v adách vlastního národa, ie snaze ochránit
se p ed velkeirrrsk; m šovinisrnem odtržením se orl všeobecnélro
rrího života
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1rrouflu socialistict<é v stavby, ve snaze neviděl. to, co sbližrrie
lr ,sjcdnocuje practející masy národrl Sovětského syazu, a vidět
lrl, crr je rnrlže rrnvzá.lem oddálit.

V ťrclrylce k rnístnímttnacionalismu se zračínespokojenost
,rrirtrrrírajícícht íd d íve utiskovan; ch národrl s režimem dilr-

lrrturv proletariíttu, jejich snaha oddělit se ve vlastní národní
slírt a z {dit tam své tlídnípanství.
Nelrezpečítéto richytliy záležI v tom, že kultivuje buržoasní
ltrtcionalismus, oslatruje jednotu pracujícíchmas národ Sovět,
,,ikého svazir a jde na ruku intervencionistrim.
Taková je podstata richyllry k místnímunacionalismu,
ť]kclern strany je, aby ved}a rozhodn boj proti iéto richylce
ir vytvo ila podrnínky neztr3,,tné lr itrternaciilnální v clrově practljícíchmas národ Snvětského vauu.

Zn UÁVĚREČNÉHOSLOVA
I}ruhá skupina písemn3?ch dotazrl ptljetlnává o rrárodnostní
otázce. Jeden z těchto dotazrl, kter pokládám za nejzajíma-

vější, porovnává pojetí problému národních jazykri v mérn
referátu na XVI. sjezdu s pojetím, které jsem podal v své p ednášce na l,jniversi ě vlí,ctioďnich národrl rolru í925, a shledává,
že je til jistá nejasnost, lrterá rrrá byt vysvětlena. ,nVy," pr&ví se
v dotazlr, ,,jste telrdy pcrlemisoval proti theorii (Katttského)
rr odumírání národních jazyk a vytvo ení jednolné s,polečné
eči v období socialisrnu (u jeelné zemi), nvní však ve svém
referátu na XVI. sjezdu prohlašujete, že kornunisté jsou p ívrženci splynutí národních kuliur a národních ečív jedinou
společnou kulturu s jedinou společnou ečí(u obdtlbí uítězstuí
.socioJisrntt ue suětouém mě ítku) - není v tom nejasnost?"
Mám za to, že v tom není ani nejasnost, ani jak koli rozpor.
V projevu roku 1925 jserrr ,polernisoval proti nacionálně-šovinistické theorii Kantslrého, podle které vítězství proletá ské
revoluce v polovině ,rninu]ého století ve sjednoceném rakouskorrěmeclrérnitátě by bylo muselo vést k splynutí národ v jediny
společny německ{ národ s jedirrou společnou německou ečí
;a k poněrnčeníČechťr.Polemisoval jsem proti této theorii
lňĎ

jakožto theorii protimanxistické a protileninské, odvr:lávaje se
lta skutečnosti ze života našízemě po vítězství socialismrr
v_ SSSR, které vyvracejí tuto theorii, I nyní se vyslovuji proti
télo theorii, jak je patrno z mé zprávy na tomto XVI. ijezdu.
Vyslovuji se proti rrí, jelikož theorie splynutí r.šeclr národrl,
ekně,rne národťr Sovětského svazu, v jedin společn uelkaru.slql !4rod s jedinou společnou uelkórustcou reff ;e theorie
nacionálně-šovinistická, theorie protileninská, theorie odporujícíhlavní poučce leninismu, která tkví v tom,že národnosini
rozdíly v nejbližšímobdobí nemolrou znrizet, že musí zrlstat
ještě dlouho, dokonce po vítězství proletá ské revoluce u suětauém mě ítkrr. Pckud jde o vzdáIenější perspektivy národních
lrultur a národních i,ečí,vždy jsem zastával á nadálenzastávám
leninsk;rr názor, že v období vítězstvísocialismu u suětouém
mě ítltu, kdy socialismus zesílía vžije , musí národní eči
nevyhnutelně splynout v jedinou společnou eč, která ovšem
nebude ani velkoruská, ani německá, n brž cosi nového. Tcl
jsem rovněž jasně prohlásil ve zprávě na XVl. sjezrlu.
Kdepak je tu nejasnost a co je tu vlastně t eba olrjasnit?
Je patrno, že tazate|é si plně nerrvědomili nlespoň dvě věci:
Neuvědomili si p edeuším ťakt, že jsme v SSSR už vstoupili
do období socialismu, p esto však národy nejen neodumírají, ale naopak se rozvíjejí a rozkvétají.Vstotlpili jsrne už
opravdu rio období socialismu? Naše o}:dobí se otryčejně
nazl vá období,m p echodu od knpitalisrnu k socialismir. Naz;ivalo se p echodn; m obdobím roku 1918o v době, kdy Lenilr
v proslulém článku ,,O ,levém' dětinství" po prvé charakterioval toto období s jeho pěti soustavami hospodá ského života.
it{a4 vá se p echodn m dnes, v roc 1930, kcty některé z těchto
soustav jako zastaralé již zanikají, kdežto jedna z nich, a to
nová_ soustava v prrimyslu a zemědělství vzkvétá a vyvíjíse
nevídaně rychle. Je možno snad tvrdit, že tat"o dvě p eihódná
období jsou totožná, že se navzájem od záklatlu neliší?Je
jasné, že to není nrožné.Co jsme měli roku 1918 v národnínr
hospodá ství? Měli jsrne rozvrácen prrlmysl a nouzovorr v robu zapalovačrl, neměli jsme kolchozy ani sovc}tozy jako hrcrmaclnyí zjev, měli jsme vzmáhajíci se ,,novou'' buržoasii ve
nrěstech a vzmáhající se kulaky na venkově. Co ,máme dnes?
MáTg_znovrrz ízen;i a rekonstruovan; sociatistick prrlmysl,
rozsáhlou sou tayu soychoztl a kolchozt}, které pouze ja í Ósévají p es 40% asevné ploch;, v SS}l, máme odumírající,,ncl234

ltrtl" bu,ržOasii ve městeclr a odrrmírajici krrlactvo na venkovč.
l telrdy to bylo p echodné obdo,bí, I nyní je to p eclrodnó
tllrdobí. A p esto se tato p echoclná oirdohí od záliladu na"
vzájern }išíjako den a noc. A p esto nikdo nern že popírat, žtl
stojíme na prahu likvidace poslední v znamné kapitalistické
lr',ítiy, t ídy kulakrl, Je jasné, že p echodrré období ve staréut
stnv:slu je už za námi a že jsrrre vstoupili do rrbdobí p.írného
lt rozvinutého socialistického bridování na celé frontě. .Ie jasné,
že jsme už vstoupili do období socialisrrru, neboť socialistick
sektor rná nyní y rukorr všecky hospodá ské pákv cclého národního hospotlá ství, p estože do vyburlováni socialistické
společnosti a riplného rrdstranění t ídnícbrozdílťrje ještě da-

A p esto národní eči nejen neoelumírajía nespl vají
v jedinou společnou eč. rr bť rlaopak, nároclní krrltury a nárndní rYďi se rozvíjejía vzlrvétají" Cožpak není jasné, že theorie
rrritlmírání národníctr ečía jejich spl l,ání v jedinou společnou
eč v rámci ierlnolrc státtt v období rozvin,,tté socialistické
lelio.

l

stavby, v období socialisnru v jedné zemi je t,lreorie neprotirnarxistická, protilerrinská?
Tazate}é si za druhé nerrvědourili, že atázka odumír,árrí národrríclr ečín jejich splynutí v jedinou společtrott eč nerrí
otírzkoLt unitrust tní, že ta rrení otázka vítězství socialisnrti
v jedné zemi, n btž otázka m.ezinórodní, otázka vítězství socialisnrrr v rneziruiror]ním mě ítlru. Tazatelé nepochopili, že není
možno zaměňrrvat vítězstvísocialismu v jedné zemisvítězstvím
"rocialismu v mezinárodním mě ítku. Lenin naclarmo ne íkal.
že národnostní rozdíly zťrstanou ještě dlouho, dokonce i ,ptl
vítězství dilrtatury proletariátu v mezinárodním nrě ítku. Kromě to}to je nutno si povšimnout ještě jedné okolnosti, která se
t ká některj,,ch národri v SSSR. Je zďe llkrajina ve svazku
ovětského svazu. Je zde r,šalr takó druhá ukrajina ve svazku
.iin ch síátri. Je ztXe ,RěIo,rusko ve svazku Sor,čtskéhosvazu.
Je zcle však také druhé Bělorusko ve svazku jin ch -qtát .
Mysiíte, že alázka ukrajinského a }rěloruského jazvka mriže
b t vy ešena, rrebude-li p ihlédnuto k těrnto specifick; rrr podmínkám? Všimněte si dále národťr Sovětského svazu, které ob i,ají jeho jižníhranici, otl Azelbajdžanu až po Kazakstan a Bur,iato-Mongolsko. Yšeckv tyto národy jsorr v stejné situaci jakt:
Ukrajina a Běloruskcr. Je ,pochopitelné, že i zde burle nutno naít
na z eteli zvláštní ráz q vojov ch potlminek těchto národrl.
Cožpak není jasné, že všectriy t1,io a podobnó otázky, spjaté
,,rprár,ná,
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jakožto theorii protima,rxistické a protileninské, odvolávaje se
lta slrutečnosti ze života našízemě po vítězství socialismrt
v_ SSR, které vyvracejí tuto theorii, I nyní se vvslovuji proti
této theorii, jak je patrno z rné zprávy na tomto XVI. ijezdu.
Vyslovuji se proti rrí, jelikož theorie splynutí r.šeclr národrl,
ekněrne národťr Sovětského svazu, v jedin společn; uelkaru.slql !4rod s jedinou společnou uelkaruslcou ďí je theorie
nacionálně-šovinistická, theorie protileninská, theoiie odporujícíhlavní poučce leninismu, která tkví v tom,že národnosini
rozdíly v nejbližšímobdobí nemolrou znrizet, že musí zrlstat
ještě dlouho, dokonce po vítězství proletá ské revoluce u suětauém mě ítku. Pokud jde o vzdáIenější perspektivv národníc}r
lrultur a národních i,ečí,vždy jsem zastával á nadálenzastávám
leninsk;rl názar, že v období vítězstvísocialismu u suětouém
mě ít}tu, kdy socialismus zesílía vžije e, musí národní eči
nevyhnutelně splynout v jedinou společnou eč, která ovšem
nebude ani velkoruská, ani německá, n brž cosi nového. Trr
jsem rovněž jasně prohlásil ve zprávě na XVt. sjezrlu.
Kdepak je tu nejasnost a co je tu vlastně t eba olrjasnit?
Je patrno, že tazatelé si plně nerrvědomili nlespoň dvě věci:
Neuvědomili si p edeu.šímťakt, že jsme v SSR už vstoupili
do období socialismu, p esto však národy nejen neodumírají, ale naopak se rozvíjejí a rozkvétají.Vstotlpili jsrne už
opravdu rio období socialismu? Naše období se otryčejně
nazl vá období,m p echodu od kapitalisrnu k socialismir, Naz;ivalo se p echodn; m obdobím roku 1918, r, době, kdy Lenilr
v proslulém článku ,,O ,levém' dětinství" po prvé charakterioval toto o,bdobí s jeho,pěti soustavami hospodá ského života.
it{az vá se p echodn m dnes, T roc lS30, kdy některé e těchto
soustav jako zastaralé již zanikají, kdežto jedna z nich, a to
nová_ soustava v prrimyslu a zemědělství vzkvétá a vyvíjíse
nevídaně rychle" Je možno snad tvrdit, že tat"o dvě p echódná
období jsou totožná, že se navzájem od základu neliší?Je
jasné, že to není nnožné.Co jsme měli roku 1918 v národnínr
hospodá ství? Měli jsrne rozvrácen prrlmysl a nouzovor.r v robu zapalovačrl, neměli jsme kolchozy ani sovcltozy jako hrtrmaclnyí zjev, měli jsme vzmáhajíci se ,,noyou'' buržoasii ve
městech a vzmáhající se kulaky na venkově. Co ,máme dnes?
MáT9_znovrrz ízen;i a rekonstruovarrl socialistick pr mysl,
rozsáhlou soustayu sovchozrl a kolchoz , které pouze ja í Ósóvají p es 40% asevné ploch;, v SSS}I, máme odumírající.,ncl234

a odumírajici krrlactvo na venkovč.
telrdy to bylo p echodné období, I nyní je to p eclrotlnó
tllrdobí. A p esto se tato p ,echoclná otrrdotrí od záliladtr na,
vzájern lišíjako den a noc. A p esto nikdo nernrlže popírat, žtl
stojíme na prahu lilrvidace po lední vliznarnné kapitalistické
l,ítly, t ídy kulakrl, Je jasné, že p echodné období ve staré 1
stnv:rlu je už za námi a že jsrne vstoupili do období p,írnéht;
lt rozvinutého socialistického hrrdování na celé frontě" Je jasné,
že jsme už vstoupili do o ldobí socialisrrru, neboť socialistick
sektor rná nyní v rukou všecky hospodá ské pákv celého národního hospodá ství, p estože do vybrrdováni socialistické
společnosti a riplného rrdstranění t ídníchrozdílťrje ještě dale|io. A p esto národní eči nejen neodumírají a nespl;ivaji
v jedinou společnou eč, rr bť naopak, nároclní krrltur5, a nárndní rYeči se rozvíjejía vzlrvétají" Cožpak není jasné, že tlreorie
rrriumírání národních ečía jejich spl i,ání v jedinou společnou
ecj v rámci jednolrc státu v období rozvin,ttté socialistick{
v stavby, v období socialisnnu v iedné zemi je t,lreorie ne
rprávná, protimarxistická, protileninská?
Tazatelé si za druhé neuvědonrili, že atázka odumírárrí národrrích ečín jejich splynuti v jediirou společtrott eč nerri
tttázkolt unitrastótní, že ta rrení otázka vítězství socialisnrri
v jedné zemi, n,ltbrž otázka meziruirodní, otázka vítězství socialisnrrr v rnezindrcdním mě ítlru. Tazatelé nepochopili, že neni
možno zamět-rovat vítězstvísocialismu v jedné zemis vítězstr,ím
"rocialismu v mezinótodním mě ítku. Lenin nadarnro ne íkal.
že národnostní rozdíly ztlstarrou ještě dlouho, dokonce i ptl
vítězství dilrtaturv proletariátu v mezinárodním rně ítku. Kromě toho je nrrtno si povšimrrout ještě jedné crkolnosti, která se
t ká někter ch nárocl v SS,SR. .Ie zrle llkrajina ve svazku
sovětského svazu. Je zde r,šalr takó druhá ukrajina ve svazku
iin ch státr1. Je zde lBělo,ruskrr ve svazku Sor,ětského svazu.
Je zrle však také druhé Bělorusko ve svazku jin ch státťr,
Mysiíte, že alázka ukrajinského a }rěloruského jazyka mrlže
b t vy ešena, rrebuťle-li p ihlédnuto k těrnto specifick rrr podlnínkám? Všimrrěte si dále národťt Sovětského svazu, které o l ,
vají jeho jižníhranici, od Azerbajdžanu až po Kazakstan a Bur,iato-Mongolsko. Yšeckv tyto národy jsou v stejné situaci jaktr
Ukrajina a Bělorusko. Je ,pochopitelné, že i zde bude nutno nrít
na z eteli zvláštní ráz q vojovl ch potlminek těchto rrárodri.
Ccržpak není jasné, že všeclry ty"to a ,potlobné otázky, spjaté
r,<rtl" buťžOasii ve městec}r
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problémem nárrrdnich kulíur a nárrrdrrích eči, nemohou b t
roz,ešeny v rámci jednoho státu, v rárnci Sovětského svazu?
' ak je tomu, soudruzi a soudružky, 5 nároclnostni otázkou
vtibec a se zrníněnÝm už dotazenr o národnostní otázce zvláště.
,"XVI. sjcz,d Všesvazové korrrunistické

strany (bolševik )."

o I]CHYLKÁCH K

NACIONAI,ISMU

ZE zPRÁvY o čINNoSTI I]STREDNIHO Vl,tsoltu
lrŠEsYAzovÉKOMUNIsTlCKÉ sl,RANY (BoLŠEvIKl]),

pŘEDNEsllNÉ

26,

LEDNA

1934

NA

xvll. SJEZDU TRANY

tenografick protokol, Státní nakla-

datelsiví. 1930.

I{.no si všimněnre na p íklad národnostr otdzkg, 'faké zde,
v národnostní otázce, stejně jako v jin,ch otázkách, vládne
u jedné části strany názorov; zmatek, vytvá ejícíjisté nebezpeči. Ntltrvil jsem o odolnosti p ežitk kapitalismu. Je nutno
poznamenat, že p ežitky kapitalismu ve vědomí lidí jsou na

poli národnostní otázky mnohem odolnější než kdekoliv jinde,
Jsou odolnější, protože mají možnost dob e se maskovat v národním hávu. Mnozí si myslí, že Skrypnikrlv pád je ojediněl
p ípad, vl jimkn z pravidla. To je nesprávné. Pád Skrvpnika
a jeho skupiny na Ukra.iině není v jimka. Stejné klop; tnutí je
rncžno pozorovat u jednotliq ch soudruh také v jin;ich národních republikách.
Co znamen,á richylka k nacionalismu. ať už jde o tichylku
k velkorrrskému nacionalismu. nebo o richylku k nacionalisrnu
místnínru?t}chylka k nacionalismu je p izprisotrení internacionalistické politiky dělnické t ídy nacionalistické politice buržoasie. V richylce k nacionalismu se zračípolrusy ,,vlastní'o,
,.domácí" buržoasie podlomit sovětsk ád a obnovit kapitalismus. Zdroj obclu chylek je, jak vidíte, t ž. Je to odklon od
Ieninslrého intérnacionalisrnu. chcete-li současně,potíratobě
richylky, je nutno p edevšínrsoust edit palbu na tento zdroj,
na ty, kdož se vzdalují internacionalismu, ať už jtle o richylku
k místnímunacionalismu, nebo o richylku k nacionalismu
velkoruskénu. ( Bou liulj potlesk.)
Jsou spory o to, která richylka znamená hlavní nebezpečí,
zda chylka lt velkoruskému nacionalismu, nebo richylka k nacionaiismu místnímu.Za dnešníclr poměr je to spor formální
a proto plan . Byla by hloupost p edpisovat hotov recept na
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to, co je hlavní a co vedlejši rrebezpečí,recept, hodící se pro
všecky časy a poměry. Takovl ch recept na světě vrlbec není.
Hlavním nebezpečím je ona richylka, proti které se p estalo
bojovat a kterou proto nechali vyrrlst v nebezpečípro stát.

Dlouhotrurljící potlesk. )
Na Ukrajině ještě zcela nedávno nep edstavovala rir:}rylka
k rrkrajinskému nacionalisnru hlavni nebezpečí;když však se
proti rrí p estalo bojovat a nechali ji rozrrlst talr, že še sp áhla
s intervencionisly, stala se tato chylka hlavním nebezpečím.
Otázka hlavního nebezpečív národnostní otázce je ešena nikoli
plan nri ťorrnálními spory, n; brž marxistick nr rozborem situ*
ace l, té které chvíli a prozkoumáním chyb, které se v tomto
(

směru staly,

,,Pravda", č. 23,
28, ledna

1$3.1.

PŘÁTELSTVI
MEZI NÁRODY SoVĚTSKÉHcl SVAZU --\IELKÁ A VÝZNAMNÁ \/YMOŽENOST
Z pRoJEvU PŘEDNDSENÉI-I() 4. PRosINcn 1935
NÁ PORADĚ ČDLNÝCH KOLCHOZNIKÚ Á KOLCHC}ZNIC
TADZIKISTÁNU Á TURI{MENISTÁNLl
s \rEDoUCíMi osol}NosTh{l STRANY A VLÁDY

ŘiU;r

mi odevšud, že mám promluvit,
-Yljk ikg: Tak jest! (Potlesk,)
O čem mám promluvit? Všecko bylo ečeno.
Je jasné, že s bavlnou ttt u vfu prijde dob e. To je patrrro ze
všeho toho, co se zde u vás děje. Kolchozy se u vás vzmáhají,
pracovat chcete, stroje dáme, hnojivo dostanete, všemožrrá
ťOn]ocj které je jen zapot ebí .- soudruh Molotov, p edseda
Rady lidov ch komisa 11, vám to již ohlásil
- bude poskytnuta. 'ťedy, s lrav]nou to u vás pťljde dob e a blahobytny
život
sc rtrzvíjí.

Ale je, soudruzi, věc, která má většíceuu než bavlna *
a to je p átelství mezi národy naši zenrě. Tato porada, vaše
projevy, laše skutky svědčl o totn,,že p átelství mezi národy
našíveliké země se upevňuje. To je souclruzi, velmi driležité
a. v znamné. Za star ch čas , kdy vládl v našízemi car, kapitalisté, statká i, tkvěla politika vlády v tom, že se -"nažila,
aby jederr národ

*

- národv pod ízenlf,mi. uja nren
a všechn}, ostainí
rrri. To bylrr
bcstiální, vlčípolitika. V íjnu 1917, kdyŽ byla u nás pro"vedena Veliká proletá ská revoluce, když }sme svrhli cara, statká e a kapitalisty, pravil velikl Lenin. náš trčitel, náš otec
národ rusk;i

stal se národem vládrroucím

a vyghovatel, že ode dneška rrcsrní byt ani národrl vládrroucíclr.

ani národri

poroben ,ch,

že národv musí b;it

rovrroprávné

a svobodné. Tínr pochoval starou clrskou, buržoasní pbiitiku
a p.rohlásil novou, bolševickou politiku
politiku p átelstr,í,
politiku bratrstr,í rnezi národy našízenrě. O_"d té doby u,plynulo 18 let. A dnes už vidíme kladné v,_
sledky této politiky. Tato porada ie q.,ístižn3.nr tl .kazem, Že
23tt
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.

\
s d ívějšínedrivěrou rnezi národy ovětskóho svazu rrž dávrro
bylo skoncováno, že nedrivěra ustoupila plně vzájenrné rl vě e, že p átelství mezi národy Sovětsllélto svazu roste a sílí"
To je, soudruzi, nejcenrrější z toho, co nám p inesla btrtrševiclcťi

() I{ÁVRHLi USTAyY Str,AZLí sovĚT,sKÝCFI
soClALl TICKÝCH REPL]BLIK

I

národnostní poiiiii<a.

z nEFEItÁTLl PRo LOvEl{tiíIů 25. ][,isToPADLi

tr átelství mezi národy ovětskéhů svauu je velká a v ,
ertamná vymoženost, Nelroť doktld toto p átelství bude existovat, tludou národv nešízemě svo}rodné a ncp ernožitelnó.
Dokud toto p áteiství bude žíta vzkvétat, nernusíme se nikoho
bát, ani vnit ních, ani vnějších nep,á,tel. O tom, soudruzi. ne,
pochybujte.
(Bou liué luace, r.lšícňnťp ítomnípoustáuají; rroťrírrť.,,,o*ld-
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NA ,\l]l{oŘÁDNlr]u VJII. vŠtisvAzox/]i}I SJEZDU soVĚTů

tla Sťolinouí/o')

,,Porady čeln ch llolchozník a kolchoznic
Tadžikistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu"
tr(azakstanu a Kara-Kalpakie s vedoucími
osobnoslmi tťany a vlády", str. 59-*60.
ZeměděIské státní nakladatelství, l936.

změn ve spoiečensk,Ýc}r ,porrrěreclr
Prrlu,
byl by neripln;f.

Sor,ětského svazu
kriyb3,chorn ncróttl ntjkolik slov o zrněnách
ještě v jedné oblasti. Márrr rra mysii ohlast vzájemnych vztah
mezi n rodu l, SíiSR, V Sovětsliérn sr,azu žije, lak žnámo, lro-

lem 60 národri, národních skrrpin a nároclriosti, sovatstry'stát
je státem nírrodnosttrim., Je póclropiteln é, že otázka urál*i"néhri potrrč:ru mezi ,nátod1, Sovrtsteho sr,ilztt tnu í rnít pro'nás
q jinečrrÝ v znam.
Syaz_sovětsk ch socialisticlr clr ropublik se utvo il, jak známo,. rok,u 1922 na prvním sjezdu sovětťr SSSit, Vyívo il se
porile zásad rovnosti a do,brcrvolného souhlasu nároári sovětského svazu. Dosud platná ristava, sclrválená rokrr 1924, je
pr.'rrí ristzrvou sssR, To bylo období, kdy ještě nebyly nátežiíčl
Llprave_ny lztahy nrezi nárocly, kdy ještě nevynrizelf pbz statky
nedrivěry k Velkorus m, kcly siáie ještě -date p iobily odst edivé síly. Za těclrto podrnínek bylo t eba zorganisovai bratrskott spolrrpráci národrl na zákládě hospodáňké, politické
e vojenské vzájemné _pomoci, a to ta,k, že bytv sjerinoceny
v jeden svazov národnostní stílt, sovčtská móc"ooňre viděla
abtíže,spojené s touto lěcí, Měla p erl selbotr nezria .ené pokusy
národnostních státrl v buržonsníóh zerních. Měla p eď sebou
ztroskotavšípokus starého Rakouslro-Uherska. Á p esto se
pokusila o vytvo ení nároclnostnílro státtt, rreboť si byla l.ědoma, že národnostní stát, kter vznikl na základě sociálismu,

nrusí obstát ve všech zkouškách.
t_é doby uplyntrlo 14 let. Obctobí dosti cllouhé, aby po.kusO+byl:"_"i*|.
jak to dopadlo? Uplyrrulé o,brlobí nnprorto
1\
nesporně dolrázalo, že pokrrs o rrtvo -ení národnostníhď státu
240
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na základě socialismu se plně zda il. To je nesporné vítězstvi
leninské národnostní potitiky. ( D l ouhotruajícípotle sk, )
Čírnvysvětlujeme toto vítězství?
Tim, Že v SÓvětském svazu rrení vyko isťovatelsk; ch t íd,
které jsou hlavnírni organisátorv štvanic mezi nárotly; tím"
že v Sbvětském svazu neni vyko isťování, které pěstuje vzájemnou nediivěru a rozdmychává nacionalistické vášně; tím,
Že moc nrá v rukorr dělnická t ída, která je nep ítelern jakékoliv poroby a která je spolehliv; m nositelern idejí interrrllcionáiisrnu; tím, že se fakticky stala skutkern vzájernná pornoc národrl r,e všeclr oblastech hospodá ského a společenského
života; posléze tím, že rozkvetla národní kultura národri Sovětskéhó svazu, kultura svou forrnou národní, sv m obsahem
pak socialistická. Všecky tyto a jirré podobné fakt,.lry zpťtŠobily, že se od základu změnila tvá rrost národrl Sovětského
svazti, že u nich zmize| pocit vzájemné ned věrv, že se u niclr
vyvinul pocií vzájemnéňo p átelství, a tak se rozvinula skutěčná bratrská spolr.lpráce mezi národy v soustavě jednotného
svazovélro státu.
V dťrsledku toho máme nyní národnostní socialistickl stát,

kter

se riptně zkonsolidoval a obstál ve všech zkouškách,
stát, jehož stabilitu by mu mohl závidět kter koliv národni
stát kclekoli na světě. (Bou liulj potlesk.)
Takové jsou změny ve uzájemném poměru mezi ruircdg
v Sovětském svazu, ke kter m došlo v uplynulém obdobi,

PŘíLoHY
I. NEJDÚLEžITĚJŠl USNE ENÍ .fnAN}"
O NÁRODNO TNÍ OTÁZCE

REsoLUcE o NAttoDNOSTNl o,r.{z()E,
p ílatá na VlL (dubnoué) všeruské kon|erenci soci lně demokruIické
dělaické strung Ruska u ilubnu (kuětnu) 19t7

Pontitu

národnostního ritisku, zděděná ,po samovládě a rrronarchii, je podporována statliá. i, kapitalisty a drobnou buržoasií,kte í tak chtějí uhájit své t ídnív; sady a znesvá it
rlělnictvo rrlzn ch národností. Soudob; imperialismus, tím že
zesiluje snahy o podmanění slab ch uárodrl, je novly.m činitelem zost ujícímnárodnostní ritisk.
Pokud je vribec možno v kapitalistické společnosti dosáhnout
rtdstraněrrí národnostniho ritisku, je to možnó jedině za drisledně demokratického republikánského zíízenía správy státu
zajišťujícíriplnou rovnoprávnost všech národr1 a jazykrl.
Všem národrlm, které jsou ve svazku Ruska, je nutno p iznat právo na svobodné oddělení a na utvo ení samostatnéhtl
státu. Upíránl tohoto práva a bojkotovárrí opat ení zzrruču_
jícíchjeho praktickou uskutečnitelnost rovná se podpo e politiky teritoriálních v boj nebo anexí. Jedině tehdv, kclvž se
proletariát vysloví pro právo národrl na odděiení, bude zajištěnu
ptná solidarita dělnictva rrlzn;ich národťr a hude pomoženo
skutečně demokratickému sblížerrinárodrl.
Konflikt, kter vznikl nyní mezi Finskem a ruskou Prozatímni vládou, zvlášť názo,rně ukazuje, že upírání práva na
svobodné oddělení vede k p ímémupokračovánív politice caris.mu.

Otázka práva národrl na svobodné oddělení nesmí b t zaměňována otázkou, zda je oddělení toho neb onoho národa
v té neb oné chvíli ričelné.o ričelnosti oddělení musí proletá ská strana rozhodnout v každémjednotlivém p ípadě naprosto
samostatně, s hlediska zájmrl celého společenskéhovyvoje a
s hlediska zájmrl t ídníhotioje proletrrriátu za socialismus.
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Strana požaduje rozsáttlou olilastní autonrrrnii, zrušeníporučrríkováníshr.lrlr, zrušenípovinného státního jazyka a stanovení hrlnic sirnrosprávn; ctr a autononrních oblastí rra porl,
kladě zjištěni hospodá -sk5,ch a sociálníclr porněr , národnostrrího složeníobyvatelstťii atd., provedeného samÝm místním
obyvatelstvenr.

Proletá ská strana rozhodně zavrlru,ie t. zv. ,,kulturně ttárodnostní atttonomii", t. j. vyrrětí školství atd, ze správv
státu a jeho p evedení do správy zvláštnich rrárodních sněmťl.
Kulturně národnostní autonomie uměle rozděluje dělrríliy, žijícív jednom místě a dokonce pracující v tychž pod,rricích,
poclle p íslušnosti k té rreb oné ,,národní kultu e", t. j. uttlžuje spojení dělnictva s buržoasníltrrlírrrou jednotliv ch národri. ,ktležto rikolem sociální demokracie je rozvíjet internacionální krrlturu mezinárodního proletariátu.
,Strana požaduje, aby do stavy byl pojat základní zákon,
kter;im by byly prohlášerry za rreplatné jakékoliv vysady jednoho,n;iro,da a jakékoli porušovárrí práv národnostních menšitl.
Zájmy clělnické t ídy vyžadují slorrčenídělnictva všech národností Ruska v jednotnych proletá skych organisacích, r, organisacích politick clr, odborovych, družsfevních, vzdělávacich atd. Jerlině takové sloučenídětníkri rťlzn ,clr národností
v jednotn ch tlt,ganisacích umožníproletariátu vést vítězn;
boj proti nrezinárodnín.u kapitálrt a ,proti buržoasrrinu rrácionalismtr,

o N EJBLIžšíCH1']K0LECH

STRl\-rr-\

v I{/iRoDNoSTi\iÍ OTÁZC,E

(Ileso!Ltte

p ijatá

ntl

X,sjezdu konlunísticlté strcm1l1bolšeuikft) tluska
u bíetnu 19211

I. KAPITALIST,ICKÝ ŘÁl] A NÁítoDNosTi{I úlTIsK

1, Soudobé národy jsou produktem určitéepochy, epoqhy
rozvíjejícíhose knpitalismu. Proces likvidace feudalismu a tozvoje kapitalisrnu je zároveň procesenr konstituování lidí v národy. Angličané, Francouzi, Němci a Italové se konstituovali
v národy z.a vílézméhorozvoje kapitalismu, triumfujícího nad
feudál,ní rozt íštěností.
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2. l'nrn, kde vytvá ení rrároclri spadaltr tlelkent tltl

,slc.itt(l

,lrllr_v,s 1,yfr,á ením centra].isovanÝch státťr, vza]v na scbe nát,lltl1, 5ilpn sebou fo,rmu státu n vyvinuly se v sarnostatrté buru rrltsttč: národní stát,v. Tak !i s[ ic.l v Anglii (bez lrska), ve
Fratr.

rlii a r. trtalii" Na
r'rllrlrltli.sovan

(vpírdv 'Iurk

v; chodě Evropv rraopalr došlo k vvtvá errí
lclr státťr, rrryclrlelrému rrutností sebeobra,tty

, },íongolri a pod.), p ed

li]<r,idací feudalismu,
Proto se zde nárotlv rrevyvinulv
;l ncmoltly vvvinout v nároďní státy, n3,brž i.vtvo ily něko}ik
slllíšeuryctrr, rrárodnostních buržeiasních státri, ve któr; clr b;,l
,;r,dcn siln3i, panujícílrárod a několik národri slab ch, poro[rtltl5í,ch, Takov,mi státv bvly Rakou:sko, Uhersko a Rusko,
3. Národni -státy jako Francie a ltalie, které se opí,raly zprvu
ll|itvrrě o svó vlastní rrárodní síly, celkern atti národnostní
rilisk neznaly. Naproti tornu státv národnostni, vybudované
tta panstr,í jednoho národa -- p esrrěji ečeno, jeho parruiící
! ídy nad eistatními národy, jsorr 1rrlr,o,dni kolébkou a hlar,llím ctějištěm rrárorlnclstního tisku a národních hnutí. Rozpory
lnezi zájmy panirjíciho národa a zájrnv národrl podmaněnlirch
.!sou takovó, že bez jejich vy "ešení je nemožná stabilni existence
ltárodnostního státrr. Tragedie národnostního bur.žoasníhostátu
tkví v tom, že není s 16 1,y ešit tvto rozporv, že lraždÝ jeho
pokus o ,,vyrovnání" mezi národy a o ,,ochťanu" ttá,rodntrstních
rnertšin za současnéhozaclror,ání soulrrorného vlastnictr,í a t í,dtrí nerovnosti korrčíobyčeině irovyrn nezdrrrcm. noq m zost ellím konfliktri mezi národy.
4. Dalšírrlst kapitalisrnu v Evropě, pot e,ba rrov}ch o,dbytišť,
hledání surovin a paliva, a potom v; voj imperialismu, vyvoz
kapitálu a nezbytnost zajištění r,elik; ch nárnoňrích a že|ezriičnich spojri riedly jeďnak rk uchvácení noq,ch zerní star nri
národními státy a k p eměně těchto státri v státv národnostní
(ktlloniálni) s národnostnírn ťrtiskem a národnostnimi konflikt5,
pro ně p ,ízrračnrni (Ánglie, Francie, Německo, Italie) , jednak
zesílilv rnezi panující,mi národy star ch národnostních státri
srrahu nejen o udržení star ch státních hranic, n brž i o jejich
rozšíení, o podmaněni noq ch (slabl ch) národri na kor sousedních státri. Tím byla národnostrrí otázka rozši ena a konec
l<onc saml m 1, vojem událostí sloučenir s všeobecnou otázkou
kolonií, a rrárodnosiní tisk se takto z olázky vnitrostátní p ernčnil v otázku rnezistátní, v otázku,lroje (a válk5r) imqrerialistick í,clr,,velmocí " za pod,m a něn í slaby;ch, neplnoprár,nÝch rrárodri.
lt,<ly ptYed v5ltvoŤctrím národťr.
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ó. Inr,perialistická válka, která obnažila až na sam ko en
nesrni itelné národnostní rozpory a vnit ní nemohoucnost buržoasníchnárodnrrstních státrl, vedla ke krajnímu whrocení
nártrdnostních konfliktrl ve vítězn ch koloniálních státech (Anglie, Francie, Italie) , k riplnému rozpadu poražen ch star; ch
národnostních státťr {Rakorrsko, Uhersko, Rusko 1917) a konečně jako,,nejradikálnější",buržoasníí.ešenínárodnostní
otázky - k vytvo ení nov ch buržoasníchnárodních státrl (PoIsko, Československo, .Iugoslavie, Finsko, Gruzínsko, Arménie
n j.). Avšak vytvo ení nor,Ých samostatn; ch národních státri
nep ineslo a nemohlo p inést pokojné soužitínárodri, neodstranilo a nemohlo odstranit ani národnostní nerolŤIost, ani
národnosttrí ritisk, nebclť nové národní státy, za|ažené na soukromém vlastnictví a t ídnínerovnosti, nemohou existovat: a)
bez utiskování vlastních národnostních urenšin (Polskcl, utiskujícíBělorusy, Židy, Litevce a Ukrajince; Gruzínsko, tislrujícíOsetince, Alrcházce a Armórly; Jugoslavie, utiskující Charváty, Bosňáky atd.); b) bez rozši ování vlastního zemí na kor
sousedri, což vyvolává konflikty a války (Polsko proti Litvě.
U,krajině a Rusku; Jugoslavie proti Bulharsku; Gruzínsko proti
Anménii, Turecku atd.); c) bez pod ízeníse irnperialistick m
,,velmocem" v ohledu finančním,hcrsporiá ském a vojenském.
6, Tak sk tá poválečnéobdobí neutěšen; obraz národnostní
nevraživosti, nerovnosti, ritisku, konfliktrl, válek a imperialistick; ch zvěrstev, páchanl ch národy civilisovan ch zemí jak
navzájem mezi sebou, tak i vrlči neplnoprávn m nároclťrrn: na
jedné straně několik ,,vellnocío', utiskuiicích a vykcr isťuiícícti
velkou masu závisl ch i ,.nezávisl ch" (fakticky naprostcr
závisl ch) národníclr státťr, a vzájemn boj mezi těmito mocnostmi cr monopol vyko isťování národních státrl, rrtr druhé
straně boj národních státtl, závisl ch i nezávi,-sl ch, proti nesnesitelnému jhu ,,velmocí"; vzájernn boj rnezi národními
státy za rozšíení ílzemí; boj národních státri, každéhozvláště,
proti vlastním utiskovanlim národnostním rnenšinám; konečně
zesíIeníosvo,bozenského hnutí. kolonií proti ,,velmocern" a
zost ení národnostních konfliktri jak uvnit těchto mocností, tak
i uvnit národních státtl, ve kter ch je zpravidla ně'kolik národnostních menšin. Takov je ,,obraz světa", kter zanechala
jako dědictví irnperialistická válka.
Buržoasní spolďnost p i ešenínárodnostní otázky riplně
zbankrotovala,
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IL SOVĚTSKÉ ZŘÍZENÍ A NÁRODNÍ SVOBODA

t. .Iestliže soukromé vlastnictví a kapitál nevyhnutelně rozlrrr'uje licli, rozdmychává národnostní nesváry a zesiluje nárrlrlnbstní litisk, pak kolektivni vlastnictví a práce stejrrě nevyhrrutelně }idi sbliZuje, podlamuje národnostní nesváry a ods irlr r-l uje n árodnostní ri tisk. Existence kapitalisrrru bez národnostlrílro ritisku je ,stejně nemy litelná, iako je nemyslitelná exisltlnce socialismu bez osvobození utiskovan; ch národtin tsez ná,

rorlní svobody. Šovinismus a hoj mezi národy jsou nezbytlé
neodvratne, Ookua rolnictvo (a st ední vrstvy velmocensk; ch
rtírrod p edevším), plné nacionalistick ch p edsudkrl, ide
s buržoaiií,a naopak národnostní mír a národní svobodu lze
pokládat za zajištěné, jde-li rolnictvo r proletariátern, t. j, je-li
iajištěna diktatura proletariátrr. Proto vítězství sovět a nastólerlí diktatury proletariátu je hlavním p edpokladem od.stranění národnbstního ritisku, zavedení národnostní rovnosti,
zajištění práv národníoh rnenšin.
2. Tato poučka je zcela potvrzena zkušenostmi sovětské revoluce. Nastolení sovětského zíIzeni v Rusku a vyhlášení práva ,národrl na státní oddělení p eměnilo od ,základu vztahy
rnezi pracujícími masami národ Ruska, podlomilo ,starcru ná,rodnoitní nel,raživost, vzalo p du národnostnímu iitisku a získalo ruskl m dělníkrim drlvěru je.iich jinonárorlních brat í nejen v Rusku, n;ibrž i v Evropě a v Asii, vystupňovalo tltto
áriuěru v nadšení,v odhodlanost bít se za spolďnotr věc. Vytvo ení sovětskych republik v Azerbajdžanu a v Anrrénii vedlo
k t mž v ,sledkrlm, nóboť odstranilo národnostní srážky ? p e_koňalo ,,Óduěké'o nep átelství mezi tureck; mi a arménsk; mi,
rnezi arménsk mi á azerbajdžansk ,mi pracuiícímimasarni.
Totéžplatí o k,rátkodobéur vítězsivísovětrl v Maďa,rsku, v Bavorsku-, ve Finsktt a v Lotvšsku. Naproti tomu je rnožno
s jistotou ííci,že ruštídělníci bv nelrvli s to porazit_Kolčaka
n berrikina a že Azerbajdžanská a Arménská republika by se
nebyly molrlv vzchopit tlez vyml cení národnostní nevraživosti
a náródnostního ťrtisku na sr,ém tizemí, bez drlvěry a nadšení,
projevovanóho k nirn pracujícímimasami národrl Západrt
i V;fchodu. Upevnění soiětskYch republik a odstranění národnostního rltiskrr jsou dvě stránky jednoho a téhožprocesu
vysvobození pracujícího lidu z imperialistické poroby.
3. Avšak existence sovětsk;.,&ch reputrlik, byt byly rozsahgrn
tr
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seh nepltrnější, znamená prcl irnperialisrirus smrtelrré nebezp:Ťí.Trt" nebezpečíspočívánejen v tom, že sovětské republiky, jakrnile hyl3l zri8tovaly ,s imperialis nem, se prenrěniiy
z..kolonií a ,polokolonii ve skutečně sanrostatné státy, a tím
p ipravily
_imperialisty o dalšíkus zerní a o da}šíááohod5,,
n; brž p edel,šímv tom, že už sama existetrce sovětskÝch rÓpublik. každ ,krolr těclrto republik lr potlačeníbu,ržoasie
a k upevnění diktatur1,.proletariáttr je obrór,skou agitací proti
kapitalismu rr. irnperiáfiŠmu, agitací za osvobozeni' zar,isi; ch
!9*i u irnperialistického područí.nezdoln m óinitelern oz]riadl.r a clesorganisacc kapitalismu ve všeth jeho r".*Á"t .
Z taho vypl;fvá nevyhnutólnost boje inrperiatistick;fcn ,,r,-eimocí" ,proti sovětsk m republikám, snaňa ,,"elmoóí'' Áičit
tyto repulrliky. Dějiny boje ,,velmocí'' ,p,roti sovětskému Rusku, podněcrrjících pro_ti ,něrnu jcden buižoasnístát na pomezí

clruhym, jednu ,skupinu }rorrtrarevolučrrích sóneraia
_za
za ,clruhou, pečlir,ě prováděiíóích btokádu Ruska a .i.lbe"
..,
snaŽÍcích. isolovat je h_ospodá sky
y3,ryl|pvrrě dosr,ědčují, že
v n-vrnějších mezinárodních poměrech, za ;kapitalistickóhó
obklíčeníani jeclna sovětská iepu,blika sama b sobě se nesrní
považovat za zajištěnolr ,p eď hospodá skym vyčerpánírn a
vojensk;ím rozdrcenírn se strany svBtového -i-p"ii"liioru.
4. Froto oddělcnost jertnotliv ch sovětslr;ich repulrlik činí
jejich existenci labilní ,r ,repeonbu, ielikož jejich Óxiste"." j.
olrrožena kapitalistickl mi stát3l. Spol'Óčné zájniv obrany sověi,_k gn republik na jedné strirně, obnovir proóuĚtivnich sil zničenl ch váIkotr na druhé straně a za tietí nutrrost, aby sovětské republiky, které mají hojnost obilí, pomáhalv poiravi,rgnu'blikám, Iitenm se obilí nedostává, kategoricky
1api
lují státní_ svazek icdnotlivych sově skych repurTik jaÉodikjetti,n3í, prost edek záchrany p ed impeiialistickYm póaruCinr
a ,národnostní,rn ritiskem. Ná,rodní sbvětské reprrbliky, které
se osvohodily od ,,své" i ,,cizi" butžoasie, ,rnohou "ubránit
svou existenci a po,razit sjednocené síly imperialils,mu jedině
tťy, spcljí-li se v těsny státní svazek,' jinaÉnezvílézíl].ib"".
5, Federace sovětskl clr repuhlik, zalr:žená na společném
spra_vováni vojenskyclr i hospoilá sk ch záležitolstí,ie onou
všeobecnou í]ormou stáiniho Švazku, ,lrterá umožr'lrrje: a) zajistirt celistvost a hospodá,ňsk rozvoj jak jed,notli"v"ri
pu-blik, tak i ferlerirce v celku;-b) zvláánóut r,"eškerou innolro""
tvánrrost zptilsobu života, lrrrltury q hospodá ského stavu nrlztrltlska

_
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rrÝclr níl.odrl a rrárodností, stojícíchna rtlzuÝch sitlpních v}ia pocXle toho použítté neb oné fclrmy-federacó;
zďrgllnisovat pokojné soužitía hrirtrskort spolrrpr,áci národ Q'a nárlrdností, Irteré spjaly tak neb onak svrij dsuP s osndy fede1,1tcc. Zkušerrosti Ruska s porržitínr rrizn;íclr 'ftrrem federace,
v<-rie,

s

p echodem od federace založerréna sovětslré autonomii

(Kirgizie._I3aškir.ie. 'Faitarsko, horské národy, Dagestan)

k

fe-

t|erirci založené tla snrluvních vztazích s nezávisl ,nti sovětsk;illrri
_repulrlikarni (Ulrrajina, Ázerbaidžan) a p ipuštění p ecltodn;fch stupňťr mezi nimi (Tur:kestán, }3ě}orusko) plně',potvrdily vešlreru ričelnost tr pružnost federace jako obecrré fo,rmy
státniho svazku sovětsklich reprrblik.
6, Avšak federace nlriže bj,t stalrilní rr vÝsledky ťederace
rnohou b; t leálnó jedině v totlt p ípttdě, opir:á-li se federace
tl vzájerrnou dtlr"ěl,u a dol,r,lovolnÝ souhlas zemí, lrteré lr ní

1lat í. Je-li Ruslrá socialislická feder.ativrrí sor,ětská republika
jedinou zemí na světč, kcle se zdaŤil pokus o pokoiné soužití
a bratrskou spolup,ráci celé ady národr]r a ná,r,odností,"rtedv
.1en proto, že tam není ani parrujícic}r, anr,i poroben ch, ani
nrate slré zerně, ani kolonií, arri im,perialismrr, ani národ,nos,trrího rltisku * že tam federace spóčíuá na vzájemné dťrvě c
a do}rrovolném risilí pracujícíclrmas r zn;iclr národťr o spojeni. T]enttl dob,rovoln; ráz federacc ,rt si b; t nezbvtně iachován i v budoucrrosti, neboť jedině lakor,á feclerace .se mťrže
stát rp echoclnorr formou k vvššíjednotč ,p,racujících všech
zemí v jednrrtnénr sr,ětor,óm hosporlá ství, jejížneztrvtnost je

stále nalélravější.

III. NEJBLIžŠIúKoLY KOi{UNlSTICI{E sl.ltANY

ltu KA

1, Jelikož prtrletá ská revoluce místo i,mperialistického národnostního státu z izuje svobclcltlou federaci národních ,sovětsli clr republilr, zajišťrrjesor,ětské z íuelli pracuiícím masám d íve utiskovan;íclr národností ponerráhl a bezbotestrr
v; voj ke kornuni,smu a umožňuje jirn, aby ie vé svém lrorji
proti p ežitk m národnostního ,titisku, nerol,nosti i proti vhsÍrťrn vyko isťovatelsk; m ho ejšínrvrstvám op ely o revoluěni
zlrušentlsti a orgarrisovanou sílu prolelariátu pokiočil ch zemí.
Ruskou socialistickou federativní sovětskou republiku a s ní
spojené nezávislé sovětskó republiky obl vá krrlem 140 milionri
249

obyvatel. Z niclr je asi 65 miliontl nevelktlruského obyvatelstva

{Ukrajinci, Bělorusové, Kirgizové, Uzbeci, Turkmeni, Tadžici,
Azerbajdžanci, povolžštíTata i, krymšti Tata i, Btrcha i, Chivinci, Eaški i, Arméni, Čečenci,Kabardinci, Osetinci, Čerkesové,
Ingušové, Karačajevci, Balkarci*, Kalmyci, Karelové, Av3Ťi,
Da}ginci, Kazikumuchci, Kjurinci, I{umyci**, Mariové, Čuvaši, Votjaci, Němoi, Burjati, Jakuti a j.), Politika carisrnu, politika statká ťr tr buržoasie virči těmto rrárodťrrn zátrežela v tom, že se snažila potlačit mezi nirni zárodky jakl chkoliv státoprávních -snah, zmrzačit jejich kulturu, om zovat
jazyk, udržova,t je v nevědomosti a posléze je podle možnosti
poruštit. V sledlrern takové politiky byla nevyspělost a politická zaostalost těchto národr}.
Nyní, kdy statká i a buržoasie jsou, svrženi a kdy lidové
rnasy vyhlásily sovětskou vládu i v těchto zemích, je rikolem
strany, aby ,pomohla pracujícínmasám nevelkorusk ch národ dohonit centrální Ruslro, které je p edstihlo, aby jim pomohla: a) zvelebit a upevnit ve sq ch zemích sovětské státní
:l ,ízeníve formách otlpovídajícíchnárodním a životnírnpodmínkám těchto národrl; b) vybutlovat a upevnit ve sqich
zemích soud,nictví, administrativu, hospodá ské a mocenské
orgárry ri,adujícív mate štině a obsazené rnístnímilidmi,
kte í znají zp sob života a rnentalitu domácího obyvatelstva;
c) zvelebit ve sv ch zemích tis}r, ško;l,y, divadla, lrlubv a vťtbe9
kulturně-osvětové instituce prlsobícív m.ate štirrě; d) z ídit
n vybudovat rozsáhlou síťkursrl a škol jak všeobecně vzdělávacích, tak i odhorně,techniclr;ich, vyučujícíchrnate sk m
jazykem (v první adě pro Kirgizy, Baškiry, Turkrneny, Uzbeky, Tarlžiky, Azerbajdžance, Tatary a Dagestánce) za ričelem
urychlenétro vyškolenímístníclrkádr kvalifikovan ch dělní,kťr a sovětsk;íclr i stranick ch ťunlrciorrá 11 pro všechny
ohory správy, p edevším pak ,pro osvětovcru činnost,
2. Vyloučírne-li ze 65 milion nevelkoruského obyvatelstva
Ukrajinu, Bělorusko, část Azerbajdžanu a Arrnénii, které prošly v tom neb onoqrr stupni ob.dobím pr myslového kapitalismu, zbude asi 30 milionri p evážně turko-tatarského obyvatelstva (Turkestan, většíčást Azerbajdžanu, Dagestan, horské
nílrody, Tata i, Baški i, Kirgizi a jiní), kleré ještě neprošlo
*

**
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Posledních sedm národností tvoí,ískupinu ,,horsk ,ctr národ ",
Posledních pět národností tvo

í skupinu

,,I)agestáncr1".

kapitalistick m v vojem. ,nemá, nebo témě nemá, svťri prťrnryslov;f proletariát, které si většinou uchovalo Pastevecké
lrospodá ství a patriarchálně-rodové zíízemi(Kirgizie, Baškirie,
ljeverníKavkaz) ,nebo které ieště zcela nepokročilo zazpolapalriarchální, zpola feudální zprlsob života (Azerbajdžan, Kryrn a i.) ,
nvšak bylo již zataženo na všeobecnou dráhu sovětského v voje.
Odstranění f_aktické národnostní nerovrrosti je zdlouhavyi
proces, kterlí vyžaduje riporného a houževnatélro boie proti
všem p ežitkrim nánodnostního tisku a koloniálního otroctví.
Národnostní nerovnost zde dosud spočívalana hospodá ské
nerovnosti, vzniklé historicky. Tato ,nerovnost se projevovala p edevším v tom, že tato okrajová zemí Ruska (zvláště
Turkestan) , která byla v postavení kolonií nebo ,polokolonií,
byla násilí,m udržována v iiloze dodavatelrl surovin všeho druhu, které byly zpracovává4y v centru. To bylo p íči,noujejich
stáIé zaostalosti a to bránilo vzniku, a tím spíšerozvoji ,prrlrnyslového proletariátu mezi těmito utiskovan mi narody. Na
to všecko nevyhnutelně musela narazit proletá ská revoluce
ve v chodních okrajovlich rizerrrích a jejim nejp .ednějším
rikolem je tedy dťlsledná likvidace všech zbytk národnostní
nerovnosti ve všech oblastech spolďenského a hospoclá ského
života a p edevšímplánovité budování prrlmyslu v okrajov ch
zemích p evádění,m továrerr k zclro.iťrm surovin (T"urkestan,
Eaškirie, Kirgizstnn, Kavkaz - textilní, vlna sk; , kožerlěln
prrimysl a pod,).
Strana, jež získává dth,ěru ,pracujících mas v chodních
olrrajov; ch zemí sv m energick ,,m a drisiedn m lrojem za
odstranění všech forem národnostní nerovnosti, zároveň tyto
masy strneluje a sjednocuje k definitiv,nímu odstranění patriarchálně-feudálních poměr uvnit těchto d íve utiskovan ch rrárod a k jejich včlerrěnído kom,unistické v stavby.
Prv nr krokem politiky t ídnídiferenciace ve v chodních
crkrajov; ch rizemích musí b; t ztravení všech místníchwkoisťovatelsk ch živlťrvlivu na, ma y, boi proti nim ve všech
orgánech sovětské sarnosprávy a zrušení jejich t,ídníchq sad
tírn, že se masy rnístníhoobyvatelstva samy zorganisují v sověty pracujících.P itom musí b,t v první adě zorgtnisovány
n do ad komunistické stranv a pro sovětskou činno,st co rrejpečlivěji získávány poměrně málo početnémístníproletá ské
živly, pracujícív rrlzn ch prrimyslov ch odvětvích, v dolech,
na železnicích,v solivarech a kulack ch hospodá stvíclt,
251
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""jtrit,r,

ttclrr,írtiI jejich nejlepšíornou pridrr a systematickv je vvtlačují
rlrl neplriclnych ptrstin. Prrlitika caris,mu, politirka staťká 11 a
lltrržoasie záležela v tom; že se snažili rrmí,stit v těchto ,ltrajích
<,tl ne.}více kulack ch živltt z i.ad rusk$,-ch rolníkťr a kozák a
trt]irrit z těchto kcrzákíi spolehlivou oporu velrnocenskych snalr,
VÝsleclkenr této politiky nyto ponónáhlé lymírání tuzemc
(lfirgizrl, Baškirri), zatlačovanych do pustin. I]kolem strant,
sc z etelerrr k pracujícímmasárn lěchto národností (kromč
rikolri rrvederr5ích v 1. a 2. bodu) je, aby spojila iejich srrahy
so snahami pracujících mas rnístního rrrského obyvaíel,vtva
v boji za o! vobození od,kulactva v bec, zejména pa'k od cham,
tivélrcl velkorusrliého kulactva, abv jin pornohla ze r.šech rsil
l všerni,prost edky syrhn,crut s beder kulaclié lrolonisátory a za,iistila jim tak pozemky hodící se k obdělávání, jichž nezhytně
pot,ebují, aby nrohli žítjako lidé.
4. I{romě,uvcden ch ,národťr a rrárodností, které se vyznačují
ttrčitou t ídnístrilkturorr a oh vají určitézenrí, žijíi svaaktr
Ruské socialistické federativní sově,tské republiky ještě jednotlivé flu'ktující národtlostní skupiny, národnostní menšiny, jež
.isou vklíněrry do jinonárodních kompakhrích l.ětširr a ňeob;.ivají většinotl určitérlzemí (Lotyši, Estonci, Poláci. Židé
a pod.). Politika carismu záležela v tottt, že se snažila vyhlardit
tyto menšiny všerni prost edky, nevyjímaje po$ťomy (protižidovsképogromy).
Nyní, kdy rrárodnostní v sady jsou ,odstlaněny, kdv ror.nos,t
mezi národy byla rrskutečněna a lrdy právo národnostních rrenšin na svobodrr národní v voi je zajištěno amou povtrhou
,sovětskélro zíízení,spočívárikol stra,ny se z etelem k pracujícírnrnasá,m těchto národnostních skupin v ,tom, aib-y jim
pomohla zcela využíttohoto jim zaručeného prírva na svobodn1
rOzvoJ,

5, Rozv.oj komurristick ch organisací v okrajov1',ch ťrzemich
probílrá v poněkud svérázn;ích poměrcch, kter; mi je nonrnální
rťtst strany v tčclr,to ťlzemích brzděn. Na jedné it.anU v,elkorušlí
komrrnisté, kte í pracují v okrajov;ich rizemích a kte í l,yrostli

v exi-stenčníclr podmínkách ,,velmocenského" náloda a aleznali
národnostní ťrtisk, často poclceňují vyznam národnostníclr
oso,bitostí pro stranickou a ,sovětslrorr činnost, nebo iich vťrbec
nedbají, nep ihlížejíp i své činnosti k zvláštním stránkám t ídní
struktury, kultury, zp sobu živola a historické minulosti toho
neb onoho národá, vulgarisujíce tak a zkreslrrjíce politiku
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trany v národnostní otázce, Tato okolnost vede k richylce od
komunismu k velmocenské, kolonisátorske pohtice, t"
rurskému šovinismu. Na druhé straně komunisté z ad ""ir.":
domácí,lro obyl,atelstva, kte í prošli těžk m obdobím narodnostniho
titisku a.ještě se zcela nezhustili p izrakrl tohoto ritisku,-easiá
p ece rují v;yiznam národ,ní osobiiosti pro stranickou a'sovětskou čintrost, odsrrnují.do pozadí t ídnízájmv
nebo prosiě směšují ,ájnry pracujícího lidu toňo ttereho národa
s_ tak zvan]ími
,,celonárodnírni'' zájmy téhožnároda,
protože ne';;ají.íh;;á;
dovedou od ,,celonárodních'' z_ájrnri oádělovat zajmy
|.acuií"ih"
lidu a budovat na nich stranic"kou činnost. rató ďkbtno.ť u"áá
zase k.riclrylce od komu,nismu k buržoasně demokraticke-u
cionalismu, klrÝ na!
"áněkdv formy panislamism;;;;;;;turkismu (na V;lichodě)..vá
obě tyto škodlivérichvlky od zásad komunistického internacionnlismu čerpajísílu z toho, že komunistickO organisa;e
v_ okrajov;ích zemích jsou v první
době nevyhnutelňě zaneNa ledné siraně se ke straáě tepí kfua;k;{1a{Cnrv :izími_živly.
kolo,nisátorslié živly,.na_druhé slrlně pronikají do
sirany p edstavi,tel_é místních vyko isťovatelsk ch
skupin.
Sjezd katego_ricky odsuzuje obě tyto ricirylky jakožto škod,.
pr.o věc komunismu a pokládá za nezbyrtné
:::,1nebezpečné
poukázal
na zvláštní nebezpečnost a zvláštní škodlivost pivní
richylky k velmocónské, kolonisátorské politice. Šj;á
"|vl|y,_
|!a9tÝ\a,_.i_e bez p ekonání kolonisátorsk ch
k,ch p ežitkri v adách strany.není možnó v5rtvo
" """io"otiiiio
it v okrajor ch rizemích silné a s masami spjaté, skuteč-ně komunistické
!!8|nisac,e,. .\tg.9..!v_ sdružoval5l ÝÓ sv; ch adáclr protetarsiiě
a poloproletá ské živly místního a ruského obyvatelsiva
na podkladě internacionalismu. sjezd proto prórrraš"u;e, že oastranĚňi
nacionalistického a v první raau nbtonisator&aLo*ilií.á;i
v komunismu je jedním z nejdrlležitějšíchkolrl
jov ch rizemích.
"trňy;;k;k
energickému
yy!ízí
proti
boji
všelik
m
lžikornunis". 9j9"a
tick
m živlrim, které se lepí k proiet'arste shanÉ, varuje,i"n""
p ed ,,rozši ováním" sv ch ad p ijímáním maloměšťáckonacionalistiak ch a kulack ch Zivl ,. Žároveň sjezd ,a,rrurru;á,
že jenutno obratně a orgaňisovaně využívat v sovětské
cinnosti
v9 v
,cty{n]ch okrajov ch rizemích-všech pootiv ch živlrl nacioná]ní inteiigence d íve utiskovan ch nároart, živltl, které
prokázaly svou oddanost sovětské m-oci.
2b4

NÁlloDNosTNl PHVKY VE vÝSTAvl]Ě STRAI{Y
A STÁTU
(

Itcsoluce piijatá nu XIl. sjezdu kamunistické sirarrg (óoťšeuikrlj lťrrsl,tr

u clubnu 1923)
I

1.

Ve vyvoji klpitaiisnru se již v nrinulérn století projevila
v roby a směny, k od-

lerrdence ilr internacionalisaci zprisobrl

stranění národní uzav enosti, k hospodá skému sblíženínároclrl
a lr postupnému sjednocení velik;ich rizemí v jeden souvislÝ
celek. Dalšív voj kapitalismu, qivoj světovéhrr ;trhu, z izení
velikych námo ních a železničníchspoj , v voz kapitálu a poc!.
tuto tendenci ještě více zesílilv, nelroť sp.ialy rrejrozmanitější

národy svazky mezinárodní dělby práce a všestrannévzáienrrré
závislosti. Pokud se v tornto procesu zračil kolosální rozvoj
produktivních sil, pokud usnadňoval odstranění národní vl lučnosti a protikladu mezi zájnry rrlzn ch národťt, byl a je procesem progresivním, neboť p ipravuje materiálni p edpoklady
budoucího světového socialistického hospodá ství.
2. Avšak tato ten,dence se vyvíjela ve svérázn ch formáclr,
které se naprosto nesrovnávaly s jejím vnit ním }ristorick m
smyslem. Vzájemná závislost národrl n hospodá ské sjednocení
jednotliv ch orblastí vznikaly v prťrběhu qivoie kapitalismu
nikoliv spclluprací národri jalrožto rovnoprávnych jedno,tek,
rr brž podmaňováním jedněch národri národv drulr mi, utiskováním a vyko isťováním národri méně vvspěl ch národy vyspělejšími. KoloniáIní loupeže a teritoriální q boje, rrárodnostní
ritisk a lterovno t, imperialistická zvrile a násilí, kolorriátrni
otroctví a národnostní bezpráví a pak vzájemny bo.i rnezi
,,civilisovan mi" rnárody o parrství nad národy ,,necivilisove*
!Ými" to jsou formy, v jejichž rámci probíhal proces hospodá ského sbližování národ .Proto zároveň s tenrlencí k sjednocení se vzmáhala tendence k odstranění násilrr; ch forem totroto
sjednocení, boj za osvobozerrí utiskovan; ch kolonií a závi,slych
národri z im,perialisticlrého ja ma. Pokud tato drr_lhá tendence
znamenala,pobou ení utiskovanlich mas proti imperialistiak m
formám"sjednocování, pokud vyžadovala sjednocování národrl
na poďkladě spolupráce a dobrovolného svazku, pak to byla
a je tentlence progresivní, neboť p ,ipravuje psychologické p edpokla dy budoucího světor,ého socialistického hospodáis lví.
?s&

,3- Zállas nrezi těrrrito th,tjma
základriírrri,tenclencenri. lrteró stl
projevovaly ve í:ormáclr, chartrliterirtior.rl.r, pi.o -iip,iji;,"r..
zlryl11le. de,jiny národnostních burZoasniclr
.tat* i, ;;;i;ilili
piilstoletí. Nesmi, itelny ,rozpor n,...ri to*iio
tendencerni v ránrci
kapitatistickélro vÝvojó podrrrínil u"ilriiiir"*ohou"r,ort'a-Ň;nickou vrrrtkcrst t tr.zóaslricn r;i";ť,ili;h státri.
konflikty uvnit takol,Ýclr státťr a ,r"u}t rr.,tetneNevvhnutelnťl

vala naše strana ve své činnosti jak proti otev eně ul,is'kovatelcari mu, tak i proti pótouieato, z,pola imperia,Iistické

ské. politice

takorr,l,nri stát5,; rozpaá staryclr i.;i;rriáili;;'".ieie,'
"drr.i,-*"ri
r' -"iíi
nov ch; rrová honba- za kolónierni a nové rorpa.t,l*i-rrár-oanostních státri, ktcr,ó l,ede k nor,,énrLr děIeni ,p|ritior.a;"""
to jsou qisleciky tohoto ,er.l,,aniirá".Ír.e".-."nffi;
::ět1,
sla'ého
Ruslra, Rakousko-Uherska a ]]urectra
a dějin.r,,,takov,',ch Ť<oloniálních státťr,
"" ;ua"ait.I"r,
je Yeka
nrrt*riiĚ
.iako
a staré lič,rnccko na dltrhé, stra_uě, a ,pirrtéze
ť'];;;ir.
,,u"iit
listickír váltka a vzrťrst revolrrčního tr,ri,iii.otoniálních
l,neplnoprávn1-,ch národ
r,šeckv tyto rr poáolrne skutec]nosti z eimě
svědčío vrl tkosti a rrepevnbsti nárrotlnostni.rJr.zá-š"i;f;;#i;
V drisledlru toho porlmírril nesmi iteln rozpor *""i p-""sem hosipoclá ,ského lsjednocování národď
rr nrózi
lrÝmi rnetoclami tohoitl .r;eano"ouari'ňchopuost,imperiálisticbezradno:st
a bezrnocnost bulžoasie nalózt .p.írunoi, cestu
,ešcnínárocili
nostní otázkv.
N"š.
,_,^U_,
)'.,.11,.-,i"',má na z eleli tyto okolnosti, rrčitrila záslc1 tpolitik1, v rrárorl,nostní otázce pr/tvo
národrl na
:111",T
SeDellrcenl, ,právo národťr na sam,ostatnorr
státní existe rci. Již
v prvních dnech své existcnce, nlt
"svóm l, s.iezdrr (rotrr, rti9bl.
ka;lilali mj nn pori ,ii.naij;r;; H;;i;
ii
l1i;",^:"_loorlz
tlprne ;asnč nev5rlrr.anily, p iznala stran,a
národrlrn t.,to n'"""uánpráv.,, P-oaději ustavič,ně utvrz,or,rala svrlj národnostní
]_elne
prograrn ,e z,láštních usneseníclr a rozhtld""ťr"ii-"ri
"r":r-ii
sjezr,leclr a [iorrfe,errcích
ti};"""err"
p e,ratu. Inrperia.ažz-a"
'i;"uni.*"í
]istická l,álka a s ní sortvisíci uir"e
lrnutí v ko]oniích
byly jen_dalšínr potvrzením správnosti
v národnostní otázce. Tato usnesení mají ten srn},sl:
"s""serri,strany
r,l ."rrr'"a"Jj."1,
f ormy don ucolání un!ii,e.n,i i;"
; |i ;; ;;;:
:ťT':,:i_
:šelilié
vana rovno,st
a suverenita národťr p -i rozhodováni o' i-l"ri"ri"
osudu; c) je p iznávána poučk", ZL i.o,il .sjednocení
;d;ii
mťržeb;ít provedeno j_ectiňl .,o poa,t t"aO'spótuprac*
u aon.*
je plohlašována zásada, Ze tďr.ouá qi;il;ň';"
,:."]:::'t:_1l
,rŤ:*o, pl:uest .ien
|"!dy, bude-li svržena nroc t<apitat,r.--.- "*
rento osyobozertsk
národnostní,program rrstavičně vvtyčo-

politice menševikrl a eser , Jestliže poruťťovacípotitika carismu vyhloubila propast mezi carism-em a národy ve starém
Rusku, a jestliže zpo,la imperialistická ,politika menševikťr a
es_erťr zp sobila, že se nejuvědo,mětejší živly těch{o národr.r
odvrátily od kerenštiny, pak osvobozeňská poiitika našístrany
získala straně svm,patie a pod,poru širok;íclr mas těchto nárrrd
jejím boji proti carismu a imperialistické ruské buržoasii.
_v_
Není možno pochv.bovat,_že tyto sympatie a talo podpora byly
,;edním z rozhodujícíchčinitelrl, které podmínily vítězství nuíí
strany v íjnov ch dnech.
5. Říjrrová revoluce vyvodila praktické závéry z usnesení
naší_ strany v národnostní otázce. Říjnová o*uoiuce tím, že
s,rhla vlárlu statká r1 a kapitalistrl, hiavrrích nositelrl národnostního ritisku, a že uvedla k moci proletariát, jedním rázem
rozbila okovy národnostního ja ma, irrrěnila staré vztahy mezi
národy, porllomila starou národnostní zášť, p ipravila pridu
pro s,polupráci národri a získtrla ruskému proietariátu dr}věru
jeho brat z jin ch národri nejen v Rusku, n!,brž i v Evropě
a v Asii. _í_
Není t eba dokazovat, že bez této clilvěry bv rrrsŘ;1
proletariát nebyl s to porazit kolčaka a Derrikiná, Judeničž
a Wrangela, Na druhé straně je nesporné, že utiskovarné národy
!y s_e nemohl5, domoci svého osvobózení,,lrdy,by nebyla v cerrtrir
Ruslra nastolena diktatura proletariátu. Náródnostni zášť a najsou nevyhnutelné a rreodvratné, dokurl vlárlne
_cionální srážky
kapitál, dokud st ední vrstvy a p edevšímrolrrictvo b;ivalého
,,velmocenského" národa, plné nacionalistick ch lp eásudkri,
jagl ! kapitalisty; a naopa[., ,mír mezi národy a svoboclu
národ,ti je možno pokládat za zajištěné, jdeJi rolnictvo a ostatní
maloburžoasní vrstvy s proletariátcm, i. 1. je-li zajištěna diktatura proletariátu. proto vítězs,tví sovětri a -nastolóní diktatrrry
proletariátu je tlnou základnou, oním základem, rna kterém
mriže b t vybudována bratrská spolupráce nároá v jednotném státním svazku.
_6. v; sledkv ňíjnovérevoluce se však nevyčerpávají odstraněním ná_rodnostního ritisku a p ipraveni,m firiay k sjednocení
1{r9ari. Řílnová revoluce u pirir'en., svélro v voje vytvo ila
takó ťormy tohoto sjednocení a nastínila hlav,ní iiniě, ,rď jejictrž
podkladě
b t budoláno sjednclcení rrároclrl v jeden Špolkovl stát. 1á
V prvnírrrr období róvoluce, kdy pracují.i *u.y ,.a-
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t'odri si po prvé uvědomil}-,
že jsou samostatn mi národními
činileli, zatím co nebezpcďí'.iri"i-n"ti.uu"ce
nebylo .ieště aktuální, nenabvla snolupráŽ" irai"a,r'iiSiC,
r""tn
určité,.jasně vyhraněné formv. V
a intervence, kdv se
zá jmy vojen ské ."r,"n
"b'd;;"il;;:[ji,"jiO"
n.o n j n"i.i'á,ir.ň'."o ubli k
dos tlr lv do-,pop edí, zatím co otázky, h"spodili;;rlyrr"ulv
nebyly .i.Ste..,"
progrl.mu, nabyla spó-Iupráce
rormy io;"nrÉeiio"i,;rí.;:'Krnečně v období oováiečné.rn,
\av "ta'rny obnovy,produkíivních
sil zrričenych váikou .".aÁi"iy"aá'}.dr"ai,
byl vojerrsk svazelr dtrplněn svazkem,trospr-,áarsilJ"-]'
sj"anocení národníeh
repu,bti k ve S r.a z .:_:"^':q"É
;;ň"ilik. j; zá věrečno u
r'"v
*oje ťorent s po l u Dráce, e tapo
u, * tera" ierito"*.U *", j"Íu"
"i"b" iJ;,
vojerrsko-hrlspodá ského
3 n"iiti"iiĚirJsjeanocení
národ v jednotn.v národnostní sovětsk;í
;iái.'^'"" T'ak našel proletariát
-v"sovttsiiém ádu lrlíčk správnému
vv ešenínárodnostní otázky,;j;;;i
stabilního národnostr no .íátu-""o' u'.rom cestu k utvo ení
páar.rnae rovnoprávnosti

národri a ttobrovolnoslr.
7. Najézt klíčk sprárnému
vy ešenínárodnostní otázky však
ještě neznamgná roirešit ji;;"il;";;ó;"
tipl,ně v kon,kretni praxi." A,by-il";;;; , toto ešeníprovést

Ři j n o v o u .
; l ;l,
""11XŤ,
iJť,'J'r"#l
"
" "
konal p ekážkv.
:rj nám zanechnlo
i ;. 9, ,Í:'i,' É.
které
1ako dědictví d ívě.iší
j'.,'"n
u"' i. *
o h o u by t p r"r. á"
a,iv
3',*oali J i:"rr"j""T ; i [" .:i;H
Toto dědictví záležíza plv_e v p
ežitcíchvelmocenského šovinismu. klerÝ ie oclrazem ryvalerro
prii,itegouanerro postavení
Velkorusri. rvr. .rJirrqy ;i ,iá.z";ij"liu
mentalitě ,našich
sovětskl ch pracovníkri v eentru
i ti.ji"rr, "rrdržuji se v našicli
státních orgánech,
"
posiIy ve frlrmě,.nov-Ý.h",,i*inoui"iror;šr.J"ň;.-;;ň";rrk;']
"",,t.'ni"ň i *j.'t*"rr, a dostává se iim
šo,in is tick'ich Dro u d ri, * te.e se-s-tá
""r-arru
re"
jí v so u vis lo,sti
s Novou hosnodá skou politikiu.-iililti";y
"i."
se
projevují
v pov šeneekv opovržlivém i n"rarll-ňo'r'ári.te*
-ir"ti,.nár
poměru rusk ch sovetst
,i,*"dnrr.ď
T'pozuaav:krim národních republik."r,Národnort"i ioulffi^'ria'
,u m že opravdu
upevnit a s,polupráce národri
;-ěÁ se" mrize stát opravdu
bratrskou .iedině u tuT prípadě,
" káyi"tyto p ežitky budou
z praxe našich státnich orgánri r^znÉa--naa.;l- ,v^v.".*
Situlce

{ď

i

v adě rtárodních *piiuiiť'iÚ,i."rajina, Belorusko,
Azeibajdžan, Turkestan)
;" r....iplii.*il;]'.i', že značnáčást děl258

terá j9_h|3v_ni oporou sověiské moci, pat í k velkolav,,t
1::.I:
|,llste 'narodnosti.
V ]š:\tq krají9h naráží,uur"k,mezi měst5l
rt.venlkovem, mezi dělnickou
iriaou a .ot"iciu"m-""
silnou prYelrážku v podobě p ežitkri r,rlkoruskeh"
""iár
s"ri"iš*"
jll<, ve stranicrklích, tak i v'sovětskl
cň orgánech. Za těchto
1todmínek mluvit o ,p,ednostech ru ké r.,rítr.y n
1loučku o neodvratrrém vítězstvívyššíruské,r."itir.v .""ďi;ň"vrrĚá"".t
-urá.národťr (nad kulturorr rrkrajinsIto",
l].T,,"
1u:.tulejších
l)aJclžanskou, uzbeckou, kirgizskou a pod.)
není ňic jiného než
upe,n_it panslr,í velko uské náro'Jnoiti. Proto prrnim
|':|y.,
n"l-

l)tlzsim ukolem našístrany je energick; boj proti p

ežitktió
velkoruského šovinismu.
Toto dědictví záležíza druhé ve fakticlié, t, hospod,á
i.
ské
rr kulturní nerovnosti národrl Svazu repubtitr.
iiravni;;;;;i
ttárodri, vydobytá Říjnovou revolucí, je veliká
rodrl, ne ešívšak sam,a o sobě celou'ňárodnostní
"n;";;"*;';;otarr".-Řnaa
republik a národ , které. v trec neprošly, nebo témě -;pŇ}1
obdobím kapitalismu, tteré .ru*ulí vťrÉcžádn
, nebo'témĚr
žádn , proletariát, které proto hospodá sky n r.,irio."Ě-r,lrt"
y
plně uyužit práv a rnožností, které
3ť_.1l_dl.Ti._",",s.to
skyta narodnoslní rovno_právrrrost, nejsou s to se povznést"rra
vyššístuper1 v voje a doňonit tak národv, které p
ie ;á;ithi;;
bez ričilrnéa dlouhotrvající pomoci rr""ii Ěričil}i];;;'f;ť]

ffi

tické nerovnosti tlrví neP, u dějinách-io"tto ,a.áarr,""in.z
v lpolitice carismu a ruské burz"oasie,- která se ,"axrá
uÉ;.rit
z okrajovych rizemí vyhratlně ob]asti 'dodávající .ň;l";-;;ko isťovanépr m5,slově vyspěI mi contratnimiiir"ir. Pl"Í""át
tuto nerovnost v krátké době, zlikvidovat toto dědictví
za rok
j9
Již X. sjezd našístrany ;;r;
1Ťíldvě,léta
1r9.1oile]
menal, že ,,oclstranění flktické nároclnostní neror.nosli je
zdlouhav;í proces, ktery vyžaduje ripor,ného a houževnatého
boie
p:oti. vj91 p ežitkrim náróclnostního tisĚu r[J""ier"r"r,1,
otroctví". Je však nezbytně nutno ji p ekonat. A
to je -oj"o
jedině. tehdy, bude-li ru št<Y protet
ariát'ri Ji"" e a .*"l" "r,
zaostalym národrlm Svazu, aby hospodá,sky a kultur,ně "*d. ;;
taly. Tato pomoc se musí_ pródevšim prolevit rl toÁ, ;;k;aZ" luj"
vy.konána_,ada praktick}cť opat eni,,it y"u ."poniiii"r,
Jniu
utislrovan ch nárorlri byla vytvo ena prriilystova st ediska
s co
nejhojnějšjm p ibráním dómácího_ obyvaíelstva.
Ť;iň;;;;
ntusi.b;it konečně podle,resoluce X, sjezdu p.okarovani-so,rDezne s boJem, kter vedou pracující masy zá
upevnění svlich

i
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t'odri si po prvé uvědomil}-,
že jsou samostatn mi národními
činileli, zatím co nebezpcďí'.iii"i"n"ti.uu"ce
nebylo ještě aktuální, nenabvla snolupráŽĚ irai"a,r^j"SiC,
r""ln
určité,.jasně vyhraněné formv. V
a inlervence, kdv se
zá jmy vojen ské ."rr"n
"lr-d-;;"il;;:[di,"jiO"
n.o ny n"i.i"á,r"r.ň'."o ubli k
dos tl lv do-,pop edí, zatím co otázky, h"sŇ
;i;;rly.rrutv nebyly-iešlě.na
progrl.mu. nabyla spó_lupráce
rormy io.|enského

nečně v období oováiečné_rn,

sr.azku. Ktr-

\av "t?'rny obnovy,produktivních
sil zrričenych válkou .",.rÁi"iy"aá'}udr"ai,
byl vojerrsk svazelr doplněn svazkem
-trospoáarsiJ"-l' sjuanocení národních
repu,btik ve Sr.rz .:_:"^':ki:t;;ň"ilil.
j; závěrečnou
*oje ťorent s po l u práce, e tapo
u, * t".a" ien to"t .u *", j"lr""
"i;b;il)'
vojerrsko-htlspodá ského
n'tiiti"iiĚirJsjeanocení
9
národ
v jednotny národnostní sovětsk;í
;iái.'^'.." Tak našel proletariát
_u"routtri.é- ádu lrlíčk správnému
vv ešerrínárodnostní otázky,;j;;i
u',rrom cestu k utvo ení
stabilního národnostrrího .íátu-""o "páar.ruae

ii;,

-'-- 1rq ťvL
rovnoprávnosti
tlobrovolnosli.
7. Nalézt klíčk sprárnému vv
e.šení národnostní otázky však
ještě neznamená roi
ešit ji;;"il;";;;br", toto
ešeníprovést
národri a

ripl,ně v kon{iretni praxi."

A,by-;á";;;;

u . ; ; l ;l,
;. "J 9Í:'i' É'""Ť uXŤ' ;;ť,'J'r"*l
"
"
konaí p ekážkv.
:rj {r.1",
9
které
nám zlnechnlo
.;ako dědictví d ívě.iší
;" t i ;á' ;'.,,, o h o u by t p r"r
aiv
3',*"uii á i,:"_ť L.* l [" .::;f
""
Toto dědictví záIežíza pyv9v p
nismu. klerÝ ie oclrazem b}ryalahoežitcíchvelmocenského šovip;ii,ilegouanerro postaveni
Velkorusri. n:ro nrJirqy ;i ,iá.z";ij"liu
Ři

j

n ovo

mentalitě ,našich
sov.ětslil ch pracovníkrl
"
il"i"ňl,
rrdržuji
se v našicli
: 9,unt|u i "
státních orgánech. ceIltráIních
i *J.'tlirr, a dostává se
iim
posiIy ve frlrnrě,.nov_Ý.h.',,i*ináui"iro"šr.r'"ň;.-;;ň"ň.rk;.:
šo,inistick,tich Droud , *te.e se

s-táĚ"i
v souvislo,sti
s Novou hosnodá skou politikiu.-iililti"iy
"""r-arrují
se
projevují
v pov šeneekv oóovržlir,ém i, n"rarll'ňo't'ári"te*
poměru rus_
kÝch sovětsÉ.rcrr rireanirtď ,
národních republik, Národnort"i ioulffi'ria'
"b#T'poZaaao:krim
,u mťtžeopravdu
upevnit a s,polupráce národri
še" m,nze stát opravdu
bratrskou .iedině u tuT p ípadě,
"-;-ěri,
r.áiZ ivt" p ežitky budou
z praxe našich státnich orgánri r^znÉa--naa.;l- ,v^v.**
Situlrce v adě rtárodních *piiuiiť'iÚi.".ajinu,
Belorusko, Azeibajdžan, Turkestan) j" k.r.i,plii;il;]'.i',
že značnáčást děl258

terá
oporou sověiské moci, pat í k velkolav,,t
li:.I:
t,ttslte 'národnosti.
V ]::\tq krají9h naráží,uur"k,mezi měst5l
rt. venlkovem, m.ezi dělnickou iriaou
a roilici;;;-"" i"Ér
silnou prYelrážku v podobě p ežitkri r,rlkoruskeh"
s"ri"i.r""
jll<. ve stranicrk ch, tak i v'sovětskl
cň orgánech , Za těchto
1todmínek mluvit o ,p,ednostech ruské r.,,Ítu.v á ,vrrŽár"t
j9_h|3v_ni

1loučku o neodvratném vítězstvívyššíruské,r."itir.v

-;;;;-

"""ďi;ňl].T,"
1u:.tulejších národri (nad kulturorr rrkrajinsko;,
l)aJclžanskou,
uzbeckou, kirgizskou a pod.) není ňic jiného než
upe,n_it panslr,í velko uské nnro'JnoÁti. Proto prrnim
|,9|y.,
nellltlzsim ukolem našístrany je energick; boj proti p

ežitktiá
velkoruského šovinismu.
Toto dědictví záležíza druhé ve fakticlié, t, hospodá
i.
slré
rr kulturní nerovnosti národri Svazu repubtik.
iiravni;;;;;t
tlárod , vydobytá Říjnovou revolucí, je veliká
rodrl, ne ešívšak sam,a o sobě celou'ňárodnostní
"n;";;"*;';;otarr".-Řnaa
republik a národ , které. v trec neprošly, nebo témě -;p;ily,
obdobím kapitalismu, }teré .ru.rrulí vťrÉcžádn
, nebo'témĚr
žádn , proletariát, které proto hospodá sky n r.,irior"É-r.lr,"
p:11_do,_nejsou s to plně uyužit práv a
rnožností, které
sklitá národnoslní rovno_právrrost,'nejsou s to se povznéstffi
rrra
'
vyššísttrper'r u{yoj9 a doňonit tak národy, kteró
p edstihir,.
ie
bez ričinnéa dlouhotrvající pomoci ,renbi. Pliti"ile
tické nerovnosti tkví ne;b, u dějinách těchto
"'rrtj
i v lpolitice carismu a ruské burz"oasie,- která se,.a.áarl""
"in.z
'dodávajícís"azirá uÉ;rrit
z okrajovych rizemí

vyhratlně ob]asti
.ň;i";-;;ko isťovanépr m5,slově vyspěI mi contretnimiiir"ir. Pr"Í""át
íuto nerovnost v krátké době, zlikvidovat toto dědictví
za rok
j9
Již X. sjezd našístrany ;;r;;:"!_1íldvě,léta
19.1o11e]
menal, že ,,oclstranění flklické nároclnostní neror.nosli je
zdlouhav;í proces, ktery vyžaduje ripor,ného a houževnatého
troie
p:oti.vj9t p ežitk m náróclnostního tisĚu a-r."r""inr"r"r,1,
otroctví". Je však nezbytně nutno ji p ekonat. A
to je ."oj"o
jedině. tehdy, bude-li
št Y protet ariát'ri Ji"" c a t*"l" ",,
-.u
zaostalym národrlm Svazu,
áby hospodá,sky a kultur,ně ","d;;;
taly. Tato pomoc se musí_ pródevšim prolevit rl to-, ;;k;eZ" ruj"
vy.konána_,ada praktrck}cť opat e"i, at y"u repubiikácrr
arive
utistovan ch nárorlri byla vytvo ona prriirrystova st ediska
s co
nejhojnějšim p ibráním dómácího_ obyvatelstva.
Tatá ;";;;
nusí.bl t konečně podle,resoluce X, sjezclu p.okarovani-so,rDezne s boJem, kter vedou pracující masy zá
upevnění svlích

11'
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SOciálnich posic proti rnistním a p istě,hoval m vyiro isťovateisk m ho ejšímvrstvám, vzmáhajicím se v souvislosti s Novort
hospodá skou politikou. Pokud tvto repu,bli,ky jsou p evážně
zemědělsk mi kraji, musí vni,t ní sociální opat ení záIežet
p edevšímv tom. že pracujícím masám bude p idělena p da
z fondu volné státní pridv. Jinak není možno očekávat, že se
rozvine áctná a trvalá spolup,ráce národri v rámci jednotného
silolkovéh,o státu. Proto druhÝm nejbližšímtikolem našístrany
je oj za odstraně"rrí faktické nerovnosti národ , boj za zv šení
kulturní a hospodá ské rirovně zaostal ch národri.
Toto dědictví zá|eží posléze v p ežitcíchnacionalis,mu u celé

ady národ , které zakusily těžkéjho ,národnclstního ritirsku
a ještě se nemohly zhostit pocitu star; ch nacionálních k ivd,
Konkretrrrě se tyto p ežitky projevují v tom, že se dr*íve uja rnené ná,rody do jisté míry rrárodnostně uzavírají v sebe a že
nechovají ,plnou drlvěru v opat ení vvcházejicí od Rusri. Avšalr
v někter; ch republikách, které ob; vá několik národťr, se tentcr
obrannlí nacionalismus mění často v naoiorralismus ritočn ,
v zaviiÝ šovinismus silnějšíhonároda, namí en proti slabl m
nárorlrlm těchrto republik, Šovinismus gruzinsk (v Gruzínsku)
narní,enli proti Armén m, Osetinc m, Adžarc m a Ahchazc rm; šovinismus azerbajdžansk (v Azerbajdžanu) rramí orr
proti Arménrim; šovinismus uzbeck; (v l}ucha_ e a v Chivě)
rramí eny proti'furknrenrinr a Kirgiz m; šovinismus arrnénsky
a pr.ld. - všech,ny tyto druhy šovinismu, ,povzbuzovanó rrad to
podmín'kami Nové hospodá ské politiky a ikonkurence, jsou
o lrovsk;ím ziorrr, které ,hrozí .p em,ěnit některé rrárodní repub-

liky v pole t enic a nesvár , Není t eba dokazovat, že všenri

těmito zjevy je brzděno faktické sjednocení národrl v jednotn;

státui svazek. Pokud p ežitkv nacionalismu jsou svéráznou
formou ohranv proti velkoruskému šovinismu, potud je nejspolehlivějším prost edkem k p ekoná,ní nacionalisticlryc}r p ežitkri roztrotlrrÝ boi proti velkoruskému šovinismu. Pokud však
se tyto p ežitky p eměI'rují v místníšovinismus, naml en; proti

slab; m národnostním skupinám v jednotliv; ch republikách, pak
je povinností členťrstrany, abv je p ímo potírali. Proto t ,etím nej-

bližšímrikolem našístrany je boi proti nacionalistick m p ežitk m a p edevším proti šovinistick; m formám těclito p ežitkťr.
8. Za jeden,z pronikavlích v razrl dědictví minulosti je nutno
pokládat slrutďnost, že značná část sovětsk ch ri edrríkrl
v centru i v krajích nopohlížína Svaz republik jako na svazek
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rovn ch státních jednotek, jehož posláním je zajistit svorbod,n
rozvoj národních republik, n brž jako na krok k riplnému
zrušení těchto reputrlik, iako na počátek vytvá ení tak zva,ného
,,jerlnotného netlělitelného Ruska".
Za stejn p ežitdk minrrlo,sti nutno pokládat snahu rrěkter; clr
ad Ruské socialistické federativni sovětské repuhliky podírtit si samostatné komisariáty autonorrr,ních repubtik a p ipravit cestu k jejich zrušení.
Sjezcl odsuzuje toto pojetí jakožto protip,roletá ské a realrční,
prohlašuje absolutní nezbvtno,st existence a dalšíhov voie rrárodních reprrblik a vybízíčleny strany, aby bedlivě bděli nad
tím, aby šovinisticky smly&šlejícísovětští ri edníci nevyužívali
sjednocení republik a sloučeníkomisariátti jako roušky k zastírání sv c,h ,pokus ignorovat hospodá ské a kulturní pot eby
národníclr reprrbli,lr. Sloučeníkomisariátrl je zkouška sovětského apa,rátu: kdvby se tento pokus v praxi zvrhl v provárlění
velmocenské politiky, byla by strana nucena proti takovému
komolení co nejrázněji zakročit, ba dokonce bv musela uvážit,
zr]a nemá bÝt zrevidováno sloučeníněkteq ch komisariátrl,
dokud sovětsk a,parát nebude pat ičně p evvchován, a;by skutečně proletá slry a skuteč,ně bratrslry p ihlíželk pot ebám a
požadavkrlm mal; ch a zaostal ch národri.
9. vaz republik, vrrtvo en na podkladě rovného a do'brovolnóho spojení d,ělnictva a rolnictva jertnotliv ch reputrlik, je
prvním,pokusem proletariátu o ripravu mezinárodních vzájemn ch vztatrrl mezi mezávisl1',mi zeměmi a prvním krol<em k vytvo ení budoucí Světové ,sovětské repulbliky práce. Jelikož Svaz
republik je novou formou soužití národťr, novou formou jejich
spolupráce v jednotném spolkovém státě, v jehož rámci musí
b; t p ekonány shora uvedené pl*ežiťkvv procesu spolrrpráce
národri, musí b t nejvyššíorgány Svazu vybudovány tak, aby
zcela vviad ovaly nejen spolďné pot eby a požadavky všech
národťl Svazu, n brž i speciální pot eby a požadavky jednotliv ch národrl. Proto kromě existujících centrálních orgán
Sva,zu, zastupujícíchpracujícímasy celého Svazu bez ohledu
na národnost, musí b t vytvo en speciální orgán, zastupující
národy podle zásady rovnosti. Takové uspo ádání centrálnlch
orgánll Svazu hy riplně umožnilo bedlivě si všímaipot eb a požadavkri národrl,,po,skytovat jirn včas nezbytnou pomoc, vytvoit atmosťéru riplné vzájemné drlvěry a tím zlikvidovat nejbezbolestnější,m zpťrsobem zmíněnédědicťví,
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10. Sjezd na základě toho, co bylo uvedeno, doporučuje
členrim strany, aby jako praktická opat ení prosadili,
a) aby ve v;istavbě rist edních orgánťl Svazu byla zajištěna
rovnost práv a povinností jednotliv ch republik jak ve vzájemn ch vztazích mezi nirni, tak i v poměru k centrální vládě
Svazu;

b) ab5l v soustavě nejvyššíchorgánri Svazu byl z ízen speciální orgán, zastupující trez v jimky všechny národní republiky a národní oblasti porlle zásady rovnosti, a ,p i tom vzat
podle možnosti ohled na zastoupení všech národri ob vajících
tyto republiky;
c) aby vl lronné orgány Svazu,byly vybudovány na zásadách,

kter mi by byla zajištěna reálrrá ričast zástupcri republik
v těchto orgá|nech a

ulrojení pot eb

a ,požadavkri

národtl Svazu;

d) aby byla vyhrazena republikám dosti široká firranční
a zejména rozpočtová prár,a, která by iim zajišťovala ,možnost
rozvinot:t vlastní státně-ad,mini,strativní, kulturní
skori irriciativu;

i

hospodá

-

e) aby orgánv národních republik a oblastí byly obsazovány p evážně místnímilidmi, kte í ,znají jazyk, zprlsob života, mravy a obyčeje p íslušnch národri;
f) aby byly vydány speciálrrí zákony, kter; mi by,bylo zajištěno užívánímate štirry ve všech státních orgánech a ve
všech institucích sloužícíchdomácímu jinonárodnímu obyvatelstvu a národnostním menšinám zákony, podle kterych by
byli s veškerou revolučníp ísnostístíhánía trestání všichni,
kdož se proh ešují,proti národnostním právrl,m a zejména proti
právťrm národnostních menšin ;
g) aby byla zesílena vlichovná práce v Rudé armádě v duchu

bratrství a solidarity národri ,Svazu a aby byla podniknuta
praktiaká opat ení, smě ujícík organisaci národních vojenskych jednotek, za současnéhododržová,ní všech opat ení nezbytn; ch k zajištění riplné schopnosti obrany republiky.
II

, 1. Organisace našístrany se ve většině rrárodních republik
vyvíjejí v podmínkách, které nejsou zcela p íznivéjejich rrlstu
a upevnění. Skuteč,nost, že tyto republikv jsou hospodá sky
zaostalé, že je v nich málo'domácí,ho proletariáfu, že kádry
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starÝch stranick cň pracovníkrl z Ťad místníhoobvvatelstva
jsou slabé n bo neexistují dokonce vrlhec, že ehvhí vÝznamná
mnrxistická literatura v m,ate štině. že vÝchov,ná činnost strany
je slabá a poslóze, že tu isou p,ežitkv rarlikálně nacionnlistickÝch tradic, které stále ještě nevyprchaly - tvto skrrtečnosti
zplorlily mezi místnímikomunistv určitort riehvlku k pŤeceriování národních o,so,bito,stí, k nedoceňování t ídníchzáimrl proletariátu, richvlku k nacionalismu. Tento zjev se stává zvlášť
nebezpečn m v republikách obÝvanÝch několika národv, kde
často nablívá formv richvlky komu,nistri si,lnější národnosti
k šovini,smu. zahrocenému proti komunistrlm slnhÝch národností íGruzínsko. Azerbajrlžan, Buchara, Chiva) . ťlchvlka k nacionalismu je škodlivá proto. že brzdí proces vvproště,ní místního proletariátu z itleologického vlivu naeionální buržoasie
a íímznesnarlňuje semknrt,tí proletá 11 rrl,zn;ích národrl v jednotnou internacionální organisaci.
2. Na druhé straně skutečnost. že iak v riqt erlníeh orgáneeh
stranv, tak i v organisacích komtrnistick ch stran národních
reprrblik jsou velmi četnékádrv star ch stranickÝch pracovní,kr1 rrrského ,prlvodu, kte í neznají mravv, obvčeje a eč pracujících mas těchto reprrhlik, a proto r,ždy nevěntrií dostatečnou
pozornost iejich požadalikrl,m, zplodila v našístraně richvlku
k nedoceňování národního svérázu a národního iazv,ka v stranické činnosti. ,povÝšeneckép ezí,rá,nítohoto svérá,zrr. richvlku
k velkoruskému šovinismu, Tato richvlka ie škodlivá nejen
proto, že hrzdí vytvá ení komunistick ch kádr z ad domácího obyvatelstva, ká<trrl ovládajících národní iazyk, a že vytvá í nebezpečíodtrženíst,rany od proletá skÝch mas národníeh republik, ní,bržp etlevším i proto. že živi a pěstuje zmín,ěnou ťrchvlku k nacionalismu a znesnadňuje boj proti ní.
3. Sjezd odsuzuje obě tvto richvlky iakožto škodlivéa nebezpečnépro věc komunismu, upozorňuje čIeny s,trany na
zvláštní škodlivost a zvláštní nebezpďnost richvlky k velkoruskému šovinismu a vvbízístranu. ahy co nejrychleji vym; tila
tyto p ežitky minulosti ve v.ístavbě našístrany.
Sjezd ukládá IJst ednímu q boru tato praktická opat ení;
a) wtvoŤit marxistické krorržkv vvššíhotypu pro místní
stranické praeol,níky národních republik;
b) postarat se o hojnějšívydávání zásadní marxistické literatury v mate štině;
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Universitu v chodních národrl
a její odbočky
,:}"r'il,T"it
" d) v y9}1i o i.rist
v boreclr komunistick ch stran
. ."p,' b k . k edních
i;
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Z PROGRAMU BOLŠEVICKÉSTRANY
leného na VIII. r',"O",Ii:::istické
strang (bol,Seuik

se o hojněj,ší vydávání masové
stranické

literaíury
zesílit vÝchovnou činnost strany
v republikách;
g) zesílit činnost nrezi mládeii'
4, Vzhledem t< or,rovske J,1l.;tt"rlí"kterou
"'.iprnrir.a"rr.
rná činnost odpovčdn ch ťunkcioná ri ,"t;;;;;i"h
,
nurauisl
kách a v okraior.Ých. tizemíc
" r-",rm"'ir.nrtečnění ch republisvazku Dracujících u rči é" reň u Ěl l ;
+' ;;?";;i"ii"i i"ror," ostatního Surlu;,
ukláclá sjezd IJsi edníáu';)'ň;i;;;}
se portoral o zvlášť
pďli5i v5,běr těchto
ň,i'#'ly sv,,mi scho,pnostmi
-p.r.orn"i
skutečnér,.;;fr;';;esení
stra,nv o- národ-

í::ii,T,*tl

Z RtrSOLUCE KE ZPRÁVĚ I]STŘEDNIHO
VÝBORU
p ijaté na XVL sjezilu Všesuazoué
komunistické
a čeruenci 1930

strang

(bolšeurriS

Y'n]:g".*
.t|d,ní!ro_ boje v z_emi poukaztl.ie s.iezd
na
aktivisaei nárorl nostnt-cn
ingtží"k'uá,-o"unskému a místnímu šotinismu ve straně.
Hla,ní nebeznečív nylější etapě prredstavuje
z9strelj

tlelmocenská
tichglka, která ie nokoriší
;.;;d;;:"i;;vní zásady
|eninské
národnostní politikl,
zastírá
orlumirající"t 1 _,99a_r9u1,Iráo-iniu.nr.ionalismu
trr,- iái,iji"jr,. rur'."ruského
::ihy
,llig
národ.a. znovu se zmoenit
ztracenÝcň
Zároveň se aktivisu,i" ,r"Ňr." "rr;á;:'
ť ijr'.ri*u nacionalismu,
jednotu ;ároá,í'Š;;eirr.ei,"
svazu a jde na nuku
,|:i"T#iť,je
Strana musí zesílit boj. proti
oběma richylkám v národnostní
proti smí,Iivosti 't .i;;';';;rii"n
:j:::: pozo
_a
*uri věnovat zvÝsenou
rnost ora k ti c*tmu prora J;;i
;"h.i;'#;;.il""Jň;
politiky, p ekonár:ání,pl+ii
na
mu zvelebor,árrí nárcr'dní"b
k;l "á;;;ili;"."vnosti a rozsáhlé-

;;;;áb'šovctsterro
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Ruska

v oblasti rrárodnostních vztahr1

f,;

l

)

ynárr:dnostní

otázce se komunistická strana Ruska
ryídítěmito zásadami:
1. Hlavní drlraz
klade na politiku sbtíženíproletá 11 a
poloproletá ri rrlzn _se
ch_na.oano.ti r.'.|ot"erre*u revolučnímu
boji za svrženístatŘa n*i-_"^iá. '''"
" nea vlra pracujícíeň
h1,Ia_ p ek_onána
mas rrtisko,an5,ch
'.. +O,zemí k nroletariátu start uti!i.u:i"i.t"'ivi"-;.il;;^;;
t eba zrrršit r,šelii<O Wsaav-i"Ř?k"ri'"ár*"ostní
skupiny, je
t eba riplné ro,,nnn.dun"dii'"i."ň,r
prrznani práva koloa
niálním a nernunonrannYm na.oatl"ri
,iu i'a'ni odděIení,
t;

mž čeiem_n'avrhuje

.t."*-rua"rativní sjednocení
jako jednu

. !."Z^
státťt,
zorganisovan;ích poal""- rouJtriOt
o typu,
z pŤechodn1,,ch forem na Zestě
k riplné Ňnotě.

4.

Y

otázce. krlo vyjadrui"

zastává
ko,munistieká slrana li".*"" nirt*i"r.v'iiiarr
"nIi'nai,ij"""aaclení,
stanovisko. o ihJížejíck tom u, n a j akém .i-"p.i' "rrii
t".t
skutečně je: zda na c-estě oa striáovoi.u*t "i; il.i,i;;jT'',iuiJ'J
nurzorsní demokracii nebo od buržoasni aemotrracie r.'áJ*otrucii
sovětské nebo
proletá ské atd.
V každém p ípadě musí proletariát nárorlrl, které
bvlv náj]lr_ki;icjmi, projevo.uát
št"í'"r".r",i"'pl*.i i'rrr"ráii_
:?.|I^
nl
pozornost po,zristatktim

k

;;

národního cílěni , óňrjí;;;;
";ij"i;:
mas ná rod ti utis kovan;rích, neb.9 nulin
op"ar")r. h. i;
kové, politice je možnó vytv_o it
Ňffii,íky Ií skutečně trvaló
a,dobrovolné jednotě
r,irno.oay"h
mezinárodního proletariátu, "a""la"o.tňJ
jak to utarrrv')"r.ušenostiživlrl
se siednocením ady národních sávětsk .r,-*p""riir.
*;ěť; ;'n;
Ruska.

ilffi

svazu,
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Universitu v chodních národrl
a její odbočky
,i}";'i|,ll"it
" d) r.v,tvo it
o i.,tist edních v boreclr komunistick
ch slran
.k;;i;';;nii.i,r.l"',,i z ad místni;h
'epi,bIik
ň"_

:#i-t'

Prť. liltt

se o hojnější vydávání masové
stranické literatury

" ť) zesílit
v chovnou činnost strany v republikách;
g) zesítit činnost rnuri
-'ráa"ii' i'.r"runrir.a.rr.
4, Vzhledem k olrovske;ňi.;it*tí"kterou
má činnosi odpovědnlích funkcioná r-1
a
nezeuisl
ch republikách a v okraior.Ýgh. 7,rnr.r,-"ň*"'iu.nu'ueneni
";;t;;;;;ch
svazku Drac ujících u rči te"rer]u
H
ty ; ;;;""Jilii"i iacr," osta tního Su"iu;,
ukládá sieza ťlst eani,mu';rili;5}
pečliv; vj,běr těchto p.""orrii*,i,i'#'lys" portr.al o zvlášť
svymi schopnostmi
í::ii,,;,*:i. skutečnép.;;-áJd"?';;esení stra,ny o. nároá-

Z RtrSOLUCE KE ZPnÁVĚ ÚSTŘEDNÍHO
VÝBORU
p tiaté na XVI.

sjezdu'"ť;!rrril!r"i

iistické

strany ]botleuikt)

z9st e_nj,t|d,ní!ro_

bo.ie
Y'n]:g"."'
na
aktivisaci!r ndrodnosttticn inlltŽĚ v z_emi poukaztr.ie s.iezd
k'rrátrno""nskému a místnímu šovinismu ve straně.
Hia,ní nebezpečív nynčjšíetapě p
";;;#;i;Lrní
erl,stavuie uelmocensltá
tich11l ka, která se
zásady leninské
""k;',š}
národnostní politikv
a_pod_
snnhv odumírající"l,jri9 rouškňu..ini..n""ionalismu zastírá
arr1" p""";i"jr-,o r"rr.oruského národa, znovu se zmocnit ztracenÝcÉ

Záraveň se aktivisu.i"_ ;"_ň;,iň "Ý;;;.
ť i.ír'nr*u nacionalismu,
jednoiu ;á";á,i'Š;;d;kéil
vazu a jde naruku,
,*g..filť,rje
Strana musí zesílit boj. proti
oběma richytkám v národnostní
smí livosti'k ;il,;;.ii,in
:j::::a_proti
Šenou
-uri věnovat zvÝPozornost nraktict tmu prouaJeňi"teninste
národnostní
politiky, p ekonárlání.py.r.,i
nal;á;;;#;.rovnosti a rozsáhlé_
mu zvelebování národní"h
k;lL;;;;áir'šouctskoho
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Z PROGRAMU BOLŠEVICKÉSTRANY
schuáleného na VIII. r'rr
",Ii:;:istické strang (boliSeuik

)

Ruska

v oblasti rrárodnostních vztahr!
ynárodnostní

otázce se komunisticlrá strana Ruska
ryídítěmito zásadami:
1. Hlavní d raz
_se klade na politiku sblíženíproletá 11 a
poloproletá ri rrlznych
na"oanosti t<'
revolučnímu
'''"
boji za svrženístatkar n*iár.i". .por.crre*,t
"
h;,la p ek_onána nearlvtra pracujícícň
'., +O,zemí k oroletariátrr start utilitují;í;h mas rrlisko_
,an5-ch
]il;-;;;;,^;"
t eba zrrršit r,šelikéWr"av
irr.?r."ri'náioano.tní skupiny, je
t eba riplné ro''nnn.ďun".'ri'ri."jii
a prIznani práva koloniáIním a .u.ounoniar"Y- na.oa,iil
,i, ira'ni oddělení.
.7."Zu t mž čeiem_navrhuje rt."*"rua"rativní sjednocení
státrl,
zorganisovanlfch poal""-sáuJhieiro
typu, jako jednu
z pŤechodnl,ch forem na cestě k
riptné.iánotě.
'"aaclerrí,
4. Y otázee. krlo vyjadro;u
zastává
komunistická strana ri.ri*"" nirto.i"r.y'iiiarr
"nň'ná-.,ij"' stanovisko,
p ihlížejíck- tomu, na jakém .upňi'"rrrit".ického
v;ívoje
náiorl
skutečně je: zda na c-estě oa .tr,iáouÉi.u-t
rurzorsní demokracii nebo od buržoasni aemolracie r.'á.'*or..ucii
rrqu|r sovětské
Juvtl,!Ár Ileoo
nebo
proletá ské atd.
V každém p ípadě musí proletariát národrl, které
hvlv národy u tisk uiícím],projevo.uát ;;il š t.ť'"n*rá,i
rbl *.' i"r'"ráiiní_ pozornost k_ požristátr,im
naroán}no' cítěníu pracujících
mas národ utiskovan;ích nebo
n.finop.a"" ch. Jen ,p i takové, politiee je možno vytvo it
p"ili;k;
t-'.r.rr"r"le"#";t
a,dobrovolné jednotě naioanostňJ
rtir"oroay"h
národního proletariátu, jalr to-iitárrrv'r'r."sunosti živlrl mezise siednocením adv národních sóvětsk .ň-ffiuÍit
k;ffi;;u"ťrH'n;
_

Ruska.

sva zu.
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II. POZNÁh,IKY

1 Článek soudruha Síalina
,rMatxismus a národnostní otázka'' byl napsán koncem roku 1912 a začátkem roku 1913 ve Vídni a byl pó prvé
otištěn s podpisem I(. Stalin roku 1913 v č. 3-4 bolševickéhó časopisu
,,Prosvěščenije" pod názvem ,,Národnostní otázka a sociálni demokraóie''.
Roku 1914 byl vydán ve zvláštní brožu e pod názvem,,Národnostrrí otázlra
a marxismus" v nakladatelství ,,Priboj'. (Petrohrad) .
Roku 1920 byl článek znovu vydán lidovÝm komisariátem národrl
v ,,Sborníku článlrri" Stalinov ch b nár,odnoštn| otázce (Státní nakladatelství, Tula). Tomuto sbornílrq byla p edesl{na p edmiuva ,,Od autora", v které soudruh Stalin vykládá olrolnosti, za kier chbylynopsány
práce, pojaté do sborníku. Speciálně o článku ,Marxisnius a ňarodnostňi
otázka" soudruh Stalin v p edmluvě psal:
) ... v čIánku se zračíobdobí zásadnlch diskusí o národnostní otázce
v adách sociální demokracie Ruska v epoše statká sko-carské reakce
p ldruhého ro_ku p ed počátkenr imperialistické války, v epoše nartlstání buržoasně demokratické revoluce v Rusku. Dvě theorie národa,
a ve slrodě s tím i dva národnostní programy, se tehily st etly mezi
sebou: program rakousklJ, podporoyan]_ Bundem a nrenševiky, a program rus/tf, bolševick ,. Charakteristiku obou směrrl rrajde čtená
v článku. Pozdějšíudálosti, zejména.imperialistická válkaa rozpadnutí
Rakousko-Uherska na jednotlivé rrárodní státy, názorně ukázaly, na
čístraně je pravda. Nyní, kdy Springer a Bauer sedí nad rozbit m
hrncem svého národnostního pr.ogramu, 'není možno pochybovat, že
historie ,,rakouskou školu" odsoudila. Dokonce i Bund musel pl,iznat,
že ,,požadavek národnostně-kulturní autonomie" (t. j. rakouského ná_
rodnostního programu * J. ,Sť,), vznesen v rámci kapitalistického
ádu, pozb;ivá smyslu v podmínkách socialistické revoluce (viz ,,XII.
konferenci Bundu", 1920). BLrnd ani netuší, že tím p íznal (bezděky
p iznal) zásadní neudržitelnost theoreticlr ch základ rakouského národnostního programu, zá adní rreudržitelbost rakou kó theorie národa.

<

O této Stalinově stati,,Marxismus a nálodno tní otázka" psat Lenťri
v druhé polovině rinora 1913 Gorkému: lU nás si jeden skvěl Giuzínec za'r,Prosvéščenije"
sertl a píšépro
velkoir stať, pró kterou sŇ.omáždil pše267

1 jinÝ_materiál.< A kttyž práce vyšla, I.enin ji vvsoce
ocenil v článku,,o národnostn ím progranlu sóciálně áembkra tická arrtnicte
strarrv._Ruska",.ktery., bvl o_lištěn v časopise ,,Sociální Demokrat'', č.-3i
z_2_8. {15,) prosinee tg13, Ukazuje no pitriny, z kterÝch s" u to-to
obcfien.,rakorrskÝ

dobí národnostní otázka dostala do póp edí,'píše:,,V theorelické-m;;xistické literatu e tento stav věcí a základy náioanostntro pr;í;;;-;;ciálních demokratr1 bv!y. už v poslední dóbě oblasnen;, (p' ed6v.šfm zde

vyniká Stalinrlv článek),"
St;. 7.
íonismns
reakční
nacionalistick
politick směr, kterl.t měl p í'
vržence mezi -obchodní a emeslnickou 'drobnou a st ední -žiclovskrrrr
buržoasi! intelig_encí, otlchcl<lními z ízenci, emeslníkv n
šímivrstvami žitlovského dělnictva, směr, inažícíse založit""i"ro.t"t";ť patestidě
židovskÝ buržoasní stát a odlorrčir židovikédělnické masy od .poi"8-

ného boje proletariálu.
3 P,anislamísmu9

_

Stť. 7.

_-: potitická ideotogie tureckÝch, tatarsk;ích a jinÝch
ejších vrstev íchán , _mullahri, tatká.r1, kupcrl a poa.i, usitri;idicrr
o sjednocení všech nárorlrl vyznávajících islam' (molrameaánste irebóženství) . panislamismu je blízkl panturkisnus. usilujícío sjednocenl
turko-tatarsk ch moslemínsk ch národrl pod nadvládou rurkrl."- Str. á.

,ho

_ Všeobecn židovsk dělnick svaz v Lirvě, Polsku a Rusku
_Bund
byl založen v zá í 1897 na sjezdu ve Vilně a rozvinul rozsáhlou čin-no_st p
_evážně v masách žirlovskÝch enreslníkrl. Rtrnd vstoupil do sociálně demokratické rlětnické strany Ruska na I. sjezdrr této st'rany roliu
_1!9 ,,jlkg autonomní organisace, podržujícísamóstatnost jedině v otázkách tÝkajíeích se speciáině židovskóho ,pro|etariátu... Až áo roku 1,901
vznášel
,Bund _rnezi politick;ími ,požadavtiy jako zvláštní požartavek jedině požadavek rovnoprávnosti žid . Na Ii. s-iezdu sociálně demokraticié
dělnické strany Ruska roku lg03 vystorrpil'Bund ze strany poté, když
sjezd zamítl nacionalistickÝ poža<lavek Eiundu, aby byl uznďn jedin:m
p edstavitelem židovskéhoTrroletariátu a aby'strana -byla v5,budrrvána
porlle federativních zásad. Na svém VI. sjezáu roku 1005 vznáší Bunrl
požadavek,kulturně-národnostní autonomie'., kter;í byl formuIován
tak, aby, ,rz ptavomoci státu a orgánrl místní á teritoriální samtrsprávy
byly vyňaty všecky funkce t; kajícíse otázek kulttrry (tidová vÝÓhová
j.) aby byly p edány samému národu, p etlstavovarrému zvláštními
" jak místnimi, tak i rist ednínri, volón;fmi všemi p íslušníkvna
"o|_8í"{.
3ákladě všeobecného, rovného, p íméhoa tajného hlasovacího prá.,a''.
po
druhé se Bund sjednotil se sociálně demok}atickorr děInickorr it.nrrou
Ruska na IV. (slockholmském) sjezdu strany roku 1906. jezd národnostní program Bundu neprojednával a poneclral otázku neroz ešenu, Ve
vnitrostranickém boji zastával Bund většinou pravé názory, podporoval
menševiky a od roku 1912 navázal těsné organisačnísp-oje.ní i lit"idátory. Za války zastával (s v jinrliou několika málo intórnacicrnnlistick ch živlrl) stanovisko obrany vlasti a po rinorové revoluci podporoval
koaličnl vládu a bojoval p_roti.bolševikrlm. I(onccm rokrr 191b se začaly
v Bundu ustavovat levé skupiny a v květnu lg19 se konala v Kijevi
první konferenc_e odštěpiv^šíhose ,,Komunistického Bundu.. Ukrajiny, na
které se tÝž sjednotil se ,,Sjednocenou židovskou komunistickoo.i."nbrr'.
a

v jednotn ,,Židovsk komunistick svaz" (,,Komfarband.'), kter byt p ijat
v lpnu 1919 do komunisiiťkó stranv (bolš'evikrt) Ruska" V-Baloiusiru
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vsíoupilo _v bl,ezlu igt tevé k íiiio Bunctu, které se zorganisovalo v ,,ži_
dovskou kornunistickou stranu", rovněž do komunistióké strarry (6olševiktl) Ruska. Konečně v b eznu 1921 na konferenci v Minsl<u .u it yte
9_rganisace IJundu usnesly oficiálně vstoupit do komunislické strany
(bolševikri) Ruska. Mimo rámec strarry zrisiala jen rrepatrná část člení
Bundu v čele s Abramovičem. Ještě pi,edtím, rotu rgZO na své Xll. konfererrci, která se usnesla, že je nutno upustit od oposičnítakliky oproti
sovětské moci, Burrd oficiálně uznal, že lrlavní jeho nacionatistíck; po-

žadavek, požadavek ,rkulturně-národnostní autoňomie'. se stal zbytečnl rrr,
a plohiásil,. ž9. r,požadavek kulturně-národnostní autonortie, vrrresenY
v rámci kapitalistického ádu, pozb vá smyslrr v porlnrínkách socialistickb
revoluce". _ Str. 8.

6 IX. kan|erence Bundu se konala v červnu 1912 ve Víd.ni a projerJnávala otázky, souvisící s volbami tlo Iv. státní dumv a se svoláním
Srprrové (Iikvidátor_ské) konference (r,iz pozn. 6), které se bundovci, jak
známo, zričastnili. Usnesení IX. konfer.ence tsundu měla ráz vvslovóně
oportunistick a likvidátorslr (obsahovala upuštění od hesla republiky,
p_odc_etlování nelegální činnosti, opomijení revolučníchrikolr1 proleiariátu).
Konťererrce schválila otev ené souručenství Bundu s rrrenševiky likviriá-

tory a ,,levicí" polské socialistické strany (PPS).
- Str. 8.
6 Jde o tak zvanou Snpnovou konferenci likvidátorrl, která se konala
ve Vídni v Ipnu 1912, jejímžcílem bylo ustayeni protibolševického
bloku. Konference se zričastnili likvidáto i, Bund, Lotyši a část kavkazsk;ích sociálních demokratrl. Ilavnírn organisáiorern a irrspiráiorenr
konference byl L. Trock . O usnesenl korrťererrce v národnosfni otázce
a o jeho kritice viz str. 48-á2 této knihy.
Str. 8,

lY,

-

konal lroncern dubna r. lg0l,v l]ělostoku, Sjezd
prohlásil, že ,,pojern ,národa' se vztalruje i na židovsk národ", že
Rusko musí b; t p etvo erro ve federaci národrl s riplnou autonorrrií
každéhonárorla bez ohledu na zeml, které ob vá; rnísto d ír.ějšího
svého požadavku občarrské rovnoprávrrosti vznesl heslo národnostní
rovnoprávnosti a požadavek, aby sociálně demokratická dělnická strana
Ruska byla reorganisována podie federativních zásad. Jak tato usnesení,
1

tak

i

sjezd. IJundu se

požadavek ,,kulturně-národnostrrí autononrie",

kter byl

vznesen

ua tomio sjezdu a potom obhajován v bundovské literatu e, zprlsobily,
jak znárrro, ostrou polemiku star,é ,rJiskry" a zejména Lenina proti
Rundu.

tr. 22.

8 Brněnsk
sjezd rakouské sociální demokracie se konal 24._.29, záít

1899, Hlavním bodem sjezdové debaty byla národnostní otázka. Sjezd
zamítl rrávrh resoluce, p edloženl jilroslovanskou sociální demokracií,

kter

zastával nryšlenku exter.itoriální kulturně-národnostní autonornie,

a p ijal rcsoluci, navrženou spojenlfm v;ilronn;im v borem, ktcrá poža-

dovala svazek nárotlnostně rozlrlaničen;ích zemí a byla tedy konrpiornisem mezi ralrouskl rni něrrrecklími sociálními demokraty, kie í propagovali nryšlerrku centralisovaného státu, a mezi jihclslovansk mi, česk mi

í zastávali nacionalistické stanovisko. V organisační otázce, pokud jde o osamostatrrění sociálně demokraticklfctr skupin jednottiv ch národtl, šel pak brněrrsk sjezd ještě
dále rrež sjezd winrbergsk ,. (viz pozn. 1l) a pi.etvoi.il rist edni p eda ostatními sociálnínri denrokrat;r, kte
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slavcnslvg stl.any ve ťederativní_ orgán, siožen

sociálnč dernokratickÝch slran;"anorTi"i,"ň'ná-rodri z v konn ch vÝborrl
(stlciálrrí <lerrrcrkracie
polské, .u.in.ilt-furl.rjl';,.r,ái, ilalskó a jihoslovanské).
ťtii]'

l.'*ké,

g

nás, bohudíku, není
"U financí
.parlament"
ministra
trožáeii -iiii.r...r.Ět,"
na t908.
Str. ž5.
10

- z lI.

Cilát

,rok

v
V. l{tlkovceva, carského
-pr"affi)
v Státní drrnrě 2{. dub-

kaoitoIy (,,Proletái,i a lromunislé'')
,,Manifestu komu*'Šir.
á n.

nistic]ré strany" K.'Marle

n"gá.",

aZ.

11 Vídeňskli
íneboli roimberg_sl - podle rrázr.u hole)u, v kterém za_
sedal) sjc--d ,akouské sociálné a"*.r.i"ii"ie"št.n,,y
se konal vc t]ncch
6,-l2, června 1897, Na tontto sjeztlu ryra to.ua jednorná
slr:rna rozdělena na šest samoslátnYctr soci"alnÉ auilJr.L"ti"r.y,čr,
.r."" :"JJá,;i"'ó
národri 1sociální dcmokrácie
á".i.n,-pol.r.á, .r.]^.ía Iňr.."jIr'j
skál, ilalská a_ jihoslovanstat,"e-u.r.a,
ti.* n'yrv;;j'Ó
společnlj,m s.iezdem
a společrr m rist edním piedstavelrstveni. :"Sir. J."
J3.
12

Jde o Marx v článek
,,,K židovskéotázce'', lrterl vyšei roku 1844
v,,Deutsch-franzósische-Jaňrbiicher'!
; ki;é* Marx,polemisoval oroti
vťtdci německj,ch svobodomysln clr .áaiťai,r
ri."", B;í;;;;i."- šti.;'i:
13
.tomto
.VL sjezd Buntlu se".konal v .íjnu 1905 v Curychu ve Šv;ícarsku.Na
sjezdu Bund defirrilivně zfór.lnulou"r ."n;'
vznesl požadavek,,vytvo ení lakov ch vc.ejnopiávIrictr
"a."a"*i;ii;;;"^
insrituc'i:.ireLé
,,se mohou pi,etvo it icn v exteriIoiiáIni
,'páiárra xri'r."a]
národnostní autonomie'', l.rera
"ulo,,L,rri
aby z pravontrlci slátu
a orgánri ntistIrí a leriloriálIrí ,,|r"alor.l;j;;';.
Íu*o.'p.auv
tlkajicí se otázck kullury tridová v clio"i nviy vyriaty všcckv funkce
z''"rv ti:iĚ i;iii;;
by.ly p edány samému národu, pi,.d".t";;";ftňu
"'páa.j]
zvláštninri orgánv iak
lnístními, tak i rist edním], voicnl;mi ,:s"-i
lri.l"l"ik;';;";kráť J*:
obecného, rovného, p íméÍro, triŇrr" lllá.áu*iho
práva.'.
- Str. 35.
konf erence Burulu se korrala v zá 1 1910 ve
__14 ^VIII,
Lvově
v Haliči.
konference věnovala hlavní pozorrro.i p.orr-iÁriim
botního o.dpočinlru. Resoluce' k t^ěni;'r."blé;;- židovslréclbce a so."ĚaJiž"síleni llacionalismu v Bundu. _ Str. 38]
"t"á"rsi.i
fi Slov o ,,p izpt\sobení socialisntu
nacíonalismu" bundovci a kavkaz,
sk;!'mi sociálními clemokraty použil l. Pr""t""",
článku ,,Ještě jedna
rozbíječskákonference", lrtirl vyšel , č. á--;'l;. v(2.)
iina 1912 v listu
-,Za. Partiju" (orgárr piecharigr,Óti-,,**s vi"ikrl]stranit<ri'' a smíi.liv.í.ch
,,bolševikri-straníkri,'. vycházející
;. ffiii;i,;;
v tomto čIánl<u oslie ódsuzoval j.k--;;;hri,
""i;iň']91i;il;
íak i usnesení Stllnové
likvidátorské

lronfcrerrce, _ Sri. +'O-.-J*
o dopis Vl. Kossovského rcdakci likvidátorského časooisu
_]*,
,,Na.ša Zarja" (č. 9-10 z r, lg1.2) p"a
o8]e", v kterém Vl. Kossovsk5t pdremi.áuái-p.óti
"er"u--;;Ňil;;,;iii;l";"i""Í;;:
J, Plechanova ..Ješlě ierlna .ort ij"t.t a l-ňf"ňr,""", ,Ň;8;é;;,-. čl;;ň
.3 listu ,,Za eariiju'' (viz pozn. le;l _
""orffire*-u'
Št..iii."''

sjezd Bunclu se konal koncem roku 1906 ve Lvově
se vyslovil pro vstup tsundu clo-so"iar"e a.*or..atické v Haliči.

^.17 _VII.
Sjezd
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dělnické

strany Ruska na zákiadé organisaěního ,ádu, schváieného IV. (stocklrtllrnsk;ím) sjezdem, avšak s v ,hradou, že ,,vstupuje do sociá}ně delrroklatické dělnické strany Ruska a p ijimaje její progtam, podržuje
v národnoštní olázce svrij program". Po VII. sjezdu Bnnd ripině a nadobro pl,ešel na menševickou cestu.

*

-

Str. 41.

legální bundovskÝ tlídeník, kter vycházel ve Vilně
loku 1906. Celkem vyšlo g čísel. Str. 41.
18

,,Naše S/ouo"

-

Jde o zvolení Jagella, člerra ,,levice" polské socialistické strany
(PPS), poslancem za Varšavu do IV. státní dumy. Jeho zvolerrí bylo
pťosazeno blokem bundovcrl a polslré socialistické strany s židovsk mi
19

buržoasními nacionalisty proti hlas m poisk ,ch sociálně derrrokratick ch
volitelrl, kte í měli v kurii dělnick ch volitelri většinu. Stlciálně demokratická frakce IV. státrrí dumy, v které nrěIi tehdy většinu likvitláto i,
p ijaia Jagella za svého člena, ač nebyl sociáInínr dernokratenr, a tím
podep ela rozbíječsk;krok tsundu a prohloubila rozkol mezi dělrictvem
Polska. Viz o tom Stalin v článek ,,Jagello jako neplrroprávrr člen
sociálně-demokratické frakce" v č. 182 ,,Pravdy" z 1. prosince 1912.
Str. 42.

-

20 Stará,,Jískru" je,,Jiskra" z období 1900-1903 (až do č.51), kdy
rozhodující vliv v t,edakci měl Lenin. Naz vala se tak na rozd1l od noué
,rJiskry", když p, ešla na tanovisko rncnševikri. Stará ,,Jiskra" vedla
velmi lrouževnat boj ,proti naciorralismu Brrndu. Kritice Bundu a jelro
stanoviska v národnostni olázce a v otázkách organisačni v;ístavby
strarry byla věrrována ce]á i,ada článk ,,Jiskry", z nicltž nejd ležitější
byly články Leninovy.
Str. 42.

česk sociální demokrat, poslanec lakouské íšské
rady a moravského zemského sněmu, editel nenrocenské pokladny
21

Karel Vaněk

v Blně, jeden z v dcri česk ch separatistri. Roku 1910 napsal K. Yaněk
do listu ,,Rovnost" adu článk pod názvern ,,Chcerne b ,t pod kulatelou

nebo svobodni?'i, lrteré byly věnovárry obraně myšlerreli separatismu
a prodchnuty nacionálním šovinismerrr. Tyto člránky (vydané rovněž ve
zvláštní brožu e) byly spolu s ostatními dolrumenty otištěny v sborníku
,,Dokumenty separatismu", kter vydal ralrorrsk svaz kovodělnik ,
chtěje vydánírrr tohoto sbolnílru paralysovat rozkol, ke kter,ému vedii
českédělnické hnutí Vaněk, Tusar a jiní v dcové česk ch separatistri.
Místo z brožuly K. Vaňka, o lrterém se zmiňuje Stalin, znělo:
,,Jak nr že česk dělník doufat, že ještě p ed obrozením společnosti
zachrání svého synka nebo dcerlru p,ed zkázou, nebo že jim zajistí
v budoucnosti lepšíexistenci, než jaká je jejich ridělem, jestližtl konsumentské síly českéhonároda nepokládaji za nutné použivat služeb

ch cmeslníkri, kupcrl a živnostníkrl?
A jak mrlže česká děInická masa očekávat, že v
dostane to, co jí právem pat í, že se stane politicky,
sv

státě budoucnosti

sociálně a národnostně rovnoprávrrou, vydává-li cizirrcrim svou lrospodái-skou základnu,
dáváJi své v ,robní možnosti, svou peněžní sílu k využitíp íslušníkrlm

jiného národa?"

Str. 43.
,pseudonym Noja Žordanija, pi,edália gruzírrsk ch merrševikrl,
N.
- ministerského p edsedy nrenševické vlády v Gruzínsku, nyrrí
b valého
22
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bíléhoemigranta, zběsilého p ívrženceintervence proti
svazu.

_

Str. 44.

Sovělskénru

,,Čueni Cchoureba" (Náš život) - deník gruzín.sk; ch menševikrl,
vyclrázel roku 1912 v Kutaisu. Vyšlo t9 čísel.
Uvedónó citáty jsou z jednoho z ady článkrt N. _(Noja_žordanija)
po<l názvem,,Staré a novď', které vyšly v č. 11-14,,Čveni Cchovreba".
Str. 44.
- !{
v článku o sebeurčenív programu sociálně demokratické rtělnické
strany Ruska, kter byl p ijat na II, sjezdu roku 1903,.se pravilo:
,,9.-Právo na sebeurtení pro všechny národy ve státě." - Str. 48.
rr Jde o prvnl balkánskou,_válku, která byla zahájena v ljnu 1$12
rnezi Bulhaiskem, Srbskem, Řeckern a Černou Horotr na jedné straně
a mezi Tureckern na traně druhé. Tato válka byla vl sledkenr zájmového konfliktu mezi nlocno tmi Dohody (Francie, Anglie a Rusko)
a rnezi nrocnostmi 'frojspolku (Nělnecko, Rakousko-Uhersko a ltalie)
na Balkáně. Jak tato válka, tak i druhá balkánská válka (1913), která
vzplanula mezi nedávnj,,mi spojenci, kte í se nepohodli o ko isť, a skončilá porážkou Bullrarska, jen pevněji zadrhla uzel imperialistick ch rozporď na Balkáně a byla p edehrou světové irnperialistické války, ._
Str. 52.
16 Jde o usnesení IV. (tak zvané ,,III. všeruské") konference Sociálně
demokratické dělnické strany Ruska, která se kcrnala ve dnech t8.
(5.)-25. (l2.) listopadu 1907 a V. (tak zv. .rplosincové") konference
Šoóiatně demokratiihé dělrrické strany Ruska, která se konala ve dnech
3.-9. leclna 1009 (21.-27. prosince 1908 podle starého kalendaŤe).
28

kter

Str.

Yiz pozn.

19

Str. 61.
,,rinorovou".
r0 ČIánku ,,Řílnou! p eurat a národnostní o,tázltrí' byl v ,,Slorníku
článk " StatínoiYctr- o národrrostní olázce, vydaném roku 1920 lido-

v rn komisariátem národrl, věnován v p edmluvě ,,Od autora" íenlo
or]stavec:

l

...

próti svetovénlu imperialisnru. člárrck poukazuje na ne_rozlttčnou
iouvislost národnostní otázky s otázkou nroci a posuzuje národnostnj
politiku jako část všeobecnéotázky,utiskovan ch národ a kolonií,
't.
ško1. upt son"-, proti kterérnu měla obyčejně námitky ,,rak_ouská
la'ť, enševici, ieformisté, II. In_lernaciorrála, a jehož správnost byla

Str, 64,
poíom potvrzóna veškerum vyvojem událostí.<
st Centtální tar]a tta I}krajině byla ustavena v dubnu 1917 v Kijevě
ch
,-ra kó.rgrese ukrajinsk ch maloburžoasních stran a naciorralistickl
prozatímní
Rada só dosiala vícekráte do ostr;ich konfliktri s
"rg""i.i"r.
která sahala k represivninr opat ením k potlačenínárodních
vlídou.
hnutí.'po Říjnovó r.evoluci se Rada slává bašlou ,,hur,žoasni kontra_
revoluce, halícíse v nacionáIně_demokratick háv" (Stalin). V referátu
iri.-.j""á" sovětri (leden 1918) charakterisoval Stalin malorněšfácko_
",
kulacké',,socialisty" (Vinničenko a j.), kte,í vedli Radu, takto:
aby
,rSlovy se v Universálu prohlásili _zá stoupence _p,ožadavku,
ve'škerá" prlda byta p edáná lidu, Ieč později vyhlášenl m komentá em omezili tóto b edárrí a prolrlásili část statká ské ptldy za
rredotknutelnou a
:-šL";'

V

článku se zračíobdobi po Říjnové revoluci, kdy se sovět-

ská moc po porážce kontrarevolucó v centrálním Rusku st etla s burto"s"t_""žioiralistick mi vládami v okrajov ch zenrích jako s ohnisky
kontrarevoluce, kdy Dohoda, znepokojená rostoucím vlivenr, kter

sovětské tunt<ciónáre
sovětťr.

lidu nepodléhající,

a

,rra,iti jakoukoliv možnost dalšiho trvání

Na oko mluvili o oddanosti revolrrci, ve slrutečnosti však se ukázaii rihlavními nepí.áteli revoluce. l\Iluvili o ne.utralitě v boji proti
donské kontrarevoluci, ve skutečnosti však p ímo a nepokrytě podpá.""rri generata Kal,edina, pomáhujíce st ílct do sovětsklf.ch vojsk
a nepouštějíce obilí na scver."
l91B byla Rada vzbou ivšímise ukrajinsk;imi_ dělníky a
V noru
-svržena,
b la však záhy__ znovuz _ízena rakouskl mi a_ něrnecrolníky

iÝmi-á.Áea"lni, tá'irnoucírni na Úkrajinu.,V dubnu 19.18 mělo lY|.:::t
vcur ordlru,
Sta,linl
Lcluu .vedl
at,u,
komisa_
lidovl.í,,ch Ko[l
racly lrdov!,cn
, kterou
á"t"g""i rady
Rady a delegací
;;ilp;i".ii;Jr-i
zástupci
;;háj!n" ny;Óanavani''o mír iv_Kursku) ; avšak p evrat lrejtmana Skorópaáskéhď zlikvidoval tehdy _Centrální _radu nadobro,
'O Řadě viz tovnéž tyto ialinovy články a,projevy: ,Rada _lirlov ch

Xo-i.urď o Ukrajině"" (rozhovor ie s_oudr.__Sergějem Baki:rsk_{,m) ,Rady a.ka;;i";ě.tij;" č,234Ž 7. pr'osince 1917; ,,Generá_lní sekretariát

áeisko_katedinská konirarevoluce" _' ,,pravda" č, 20 z 21,. prosince
i na frontě" ióiZ, ,,Oaponěď soudruhrlm Ukrajinc m _v _1ázentí
191Ť; ,,0 Radě" (,eč na schrizi Vgerys.;
;ir;"rd;; ě. Zn r 26" prosince
iietá,i.trua"ího v konného v boru 2i, pl,osince 1917);,,Co r" .l.d""
č,2lb z 28. prosince l9l7l ,,Ó kijcvskó buržoasníRadě" -..Pravda"
Str. 64.
é.9
z 26. ledna l9IB.
,,Píávda"

-

!

2,12

oclevzdáni

prohlásili svou loyalitu,k iovětrim, avšak ve skulečnosii
,kali
n"áii ;ueiiry boj proti nim, orlzbrcljovali sovětské vojsko, zat

-

56.

Str. 56.
na str. 271.
2E VII. (dubnová) všeruská konference bolševikrl, která_se
._konala
v Petrohradě ve dnech 7.-12. květrra (24.-29. dubna) l9l7, věnovala
značnou pozornost projedrrání národnostní otázky, o které referoval
sotrdruh št"li.r. vlí".ramn projev o národnostn1 otázce p edne,sl Lenin.
Lenin a Staiin se prtre poŠtauili proti oportunistickému v padu Pjatakova. Pjatakovovo stanovislio, odŠuzujícírevoluci k isolaci a por,ážce,
bvlo konferencí zamítnuto a zdrcujícívětširrou hlasrl byla p ijata reStr. 58.
sóluce hájená Stalinem.
20 Jde o poradu rist edního v; boru s funkcioná i tťany, která _se
konala v Krakově ve dnech 28. prosirrce 1912 - 1. ledna 1913 (podle
starého kalendá e). Pora<la byÉz konspirativních drlvod nazvána
P?

její kolonie, začala otev eně podporovat brrra,
žoasně_nacionalisticiré u av ra ričelem zardoušení sovětslrélrir Rqs ,m
Xay ." v pr běhu vítěznéiro boje proti brrržoasně-nacionalistick
vtďdám vynoi,ila p ed námi praktická otázlia konkretnicb forem
órganisování autonomrrích sovětsk ch
oblastni ;větské áutonornie,
sovětrl_ na
republik v okrajov ,ch rizemich, rozšíi,ení_ vlivu vlády
,clr rizemí
utiskované země v ,it,odu ponroci v chodních okrajov
_Ru_s_
ka_ otázka vvtvo bní iednotné rcvolučnl fronty Západu i Vj,clrodu

mě}a vláda sovětrl na

8

Maťxismu
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sz&ada u BěIorusku,- maloměšťáck nacionalistick or8án, kter_
byl utvo en na sjezdu bělorusk ,ch národních or6anilací v. červenci
tórZ v Minsku. Éada, vedená šovinislick mi nacionalisticklínrr živly,
_

p echází po vítězství Říjnové revoluce do ad nep átel so_vě.tské .mggt,
irohlašujó místnísověty za rozpuštěné, proklamuje ,,nezávislost" Běioruské iidové republiky a vyslovuje Vilémovi II. !íky za oku,paci
Běloruska německl - m v-o;skem-. 1. ledna 1919 byla Rada Prozatímní
dělnicko-rolnickou vládou Běloruska prohlášena za stojícímimo záStr. 6tl.
kon a Bělorusko bylo proklamováno sbvětskou republikou.

-

s3 Slaíul Ceríj (Xemsk rada)
zemsk: ,,parlament", kter ,_ byl
(v
Kišiněvě) agenty rumun_ského
Bessarabii
zorganisován v bbsazené
štá u. Existoval od listopadu 1917 až do t<once listopadu t9_18. Skládal
se z jmenovan ch (nevólenych) zástupcri_ moldavsl<é ,,národní _strany"
*- ruav bezv zňamn1,3ch organisací a byl._bojkotován adou okresťr a
o.garrísací. Ý br"rrr,, 1918 se Sfatul Cerij usnesla na,pŤipojeni Bessa abie k Rumunsku na podkladé autonomie, p i čemždolronce značná

v listopadu 1917 v I(okandě (odlttrl ,trítzcv: ,,kokandská autonomie"). Tato vláda, podpol,ovaná rusk ,lrrl llčlogvardějci, zahájila občanskou válku v Turkestanu, byla však
lvržcttn v rinoru 1918 taškentsk mi a samarkandsklími rudoarmějsk lrrttstlč-ttttcionalisticklr'ch orgarrisací

rrri tlrltlíly.

rť.ttovírn t

nto od tavec:
,,,.. Článek se 1 ká nynějšího období ještě nedokončeného admirristrativního znovurozdělení Ruska na podkladě oblastní autonorrric, období organisace administrativních komun a autonomních

v okrajov]ích rizemích jakožto součástech Ruské
stlcialistické federativní sovětské republiky. Jádrerrr stati je otázka
íirktického z ízenísovětské autonomie, t. j. otázka zajištěnírevolrrťlního svazku mezi centrent a okrajov] mi rizemími jako záruky
proti intervencionistick nr podnikrim inperialismu. Mrlže se zdát
;lodivn;ím, že článek kategoricky zavrhuje požadavek oddělení
rlkrajov ,ch rizemí od Ruska jako kolrtrarevolučrrízáměr. Jsme pro
rl<ldělení Indie, Arabie, Egypta, Maroka a ostatních kolonií od Dolrody, neboť oddělení znamená v tomto p ípadě osvobození těchto
stlvětsk ch republik

,ipr"er., (dokonce bez ;átrétrotiv autonomie) p ipojení Fessarabie.k TuBesŠarabie vyvolalo jak_ tehdy,_ tak_ i později,_ jak
-uist,u. iripojeni
i"XY boj obyvatels va proti okupantrim, kteq nejednou
".rá^o,
vál "rr..
ráztikrvavě potlačovanli.ch povstání (povslání cholinské, lalar_
nab
bunarské a j,)._ Str. 64.
s4 Kujultaj na Krgnu byl svolán 10. prosince 1917 do Bachčisaraje
(po"atii ,r.Ldrl v Šimíerópolu);ve své většině vyjad oval. tužiy.a
inahv tatarské drobné buržoasie, která šIa za latarskou nacronallstlc_
'n

pace Krymu.

Str. 64,

ss Rurultai- u Buškirii byl svolán v listopadu 1917 do Orenburgu,
čelnou rllohu v něm hrálv nacionalistické živly v čele s zaki validoveÁ, ttu-oticí zájmy buržoasnía kulacké části baški.ského obyvatel_
stva. Baškirská viáda, ustavená Klrrultajem, jížstál v čele Validov,
rozvinula protisovětskou činnost,a spi,áhla,_se 1 8_!n9rálem D,utovenr
kteru vydal
a Kolčakem, Avšak velmocensk ráz politiky Kolčaka,
Áimo jiné tozkaz o zrušení baškir ké autonomie, p iměl _Validovovu

vládu pod tlakem mas roku 1919 .k prohláš_ení, že píechází na stranu
.ouOt.Xt vláťly. Po utvo ení baškirskésovětské r,e,p9,b_liky záhy pod_
niklv buržoašně_nacionalistickéživly v čele s Validovem povstání
p.ot'i .""Ot*r.é vládě, které však baškirsk mi placujícími masami
podporováno nebylo.

Str, 64.

s6 Autonomnt uldd,a
u Turkestanu v čele s Tanyšbajevem, ŠagiAclrmetovem a Čokajevem byla ustavena proti tehdejšírarlě l_idov: ch
komisa ťr v Taškentir na tak zvaném všěmoslemínském sjezdrr bur_
274

Str. 64.

u ndrodnostní otázce u Rusku"
vl. ,,litlorrríku článkrl" Stalinov ,ch o národnostní otázce, vydaném ro_hrr l$20 lidov m komisariátem národtl, byl v p edmluvě ,,Od autota"

Éá.i jáji"t vlastnlch členri odmítla tento návrh odhlasovat, V listo_
p"ao"tóts rumunští okupanti prosadili v,této._,,Zemské radě" usnesení

kou",,lidonou stranou.. (,,milti_iirkovcrt"). Kurullaj zv^olil tala,skou
krymsLou ,,národní vládu;' (,,direktorium") v čele s C, Celebije_v_em
u "O. Su.iáríi"tem, která se ve"své čirrnosti opírala o ozbrojené oddíly
7..Át uaiorr"",.) óod velením rusk ch kontiarevolučníchdrlstojník ,
své ozbrojené s{ly
ť'-l"dň rSrS, ťavZ se Kurultaj pokusil postavit
,boru,
s ,,národní
proti sevastopótrt Ó^u vojensko-ievolučnírnuv
.b_vl i
utádoo.. rozeirnán a na jistou dobu zttovu ožil v době německó olru_

-

il7 Člírrrku,,Politika souětské uládg

rrtiskovan

ch zemí od imperialismu, oslabení posic

imperialismu,

zcsílení revoluce. Jsme proííoddělerrí okrajov; ch rizemí od Ruska,
rreboť oddělení v tomto p ípadě znamená pro okrajová zemí impcrialistickou porobu, oslabení revolučnímoci Rrrska, zesíleníposic
imperialismu. Právě proto f)ohoda, bojujíc proti oddělení Indie,
Ilgypta, Arabie a ostatních kolonií, bojuje zárover'r za oddělení okra.iovj,ctr rizemt od Ruska. Právě proto komunisté, bojujíce za, odděierri kolonii od Dohody, nemohou zároveň nebojovat proti oddělení
okrajov; ch rizemí od Ruska. Je z ejmé, že otázka odděle_ní je ešena
podló konkretníclr mezinárodníclr poměr , podle zájmri levoluce."
Slr.72.

-cB Jde o články J. V.

Čičerina,tehdejšího lidového konrisa e zalrrarričí,které vyšiy v č. 50, 51 a 52 ,,Pravdy" 9" 6.,,7. 9, 9, b,ezna
t1l21) pott názvem,,Proti thesím soudruha Stalina". -- Str. 96,
r0 Dvaap Itá lnternacionáI,a

t. zv. Mezinárodní sdružení sociali
,mi,

- O. Bauerem,
lickyích stian, vedené B. Adlerem,

L. I\{artovem a jin
celou adou stran (také stranou rtrslr;íclr menševiktl), které vystoupily v období revolučníhorozmachu nakiírtko z II. Internacionáiy. Cílem Dvaaptllté Internacionály bylo čelit
slítlc rostoucímu vlivu Kominterny mezi dělnick mi masarni, které se
rrrlvrátily or] zdiskreditované 1I. Internacionály. Roku 1923 se DvrrStr. 102.
rrllrlltá Iinternacionála znovu p ipojila k II. Internacionále.
aí ,,Ptopagační a akčnírada ndrod V chodu" byla ustaverra v zá i
11)20 na ijeŽdu národrt V chodu v Baku a jejím kolem bylo organisrrvrrt propagandu, podporu a sjednocení osvobozenského hnutí na
v clrodě ri Íoji próti imperialismu pod heslem slltové_ prolelá ské
l,tivoluce. Existóvaia asi rok. Vydávala svrlj orgán ,,Národy Vlichodu"

znlož,enéve

Vídni v rinoru

1921

v ruské, trtrecké, perské a arabské eči. -- Str.
l

tl,

104,
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az&ada u BěIorusku * nraloměšfáck , nacionalistick or8án, kter]
byl utvo en na sjezdu bělorusk ch národních organilací v. červenci
tórZ v Minsku. Éada, vedená šovinistick mi nacionalistick mr živly,
_

p echází po vítězství Říjnové revoluce do ad_ nep átel sově.tské .moci,
Běilrohlašujó místnísověty za rozpuštěné, proklamuje ,,nezávislost" ,,Faci
ioruské iidové republiťy a vyslovuje Vilémovi II. !íky 13 ok
Běloruska německ - m v-ojskem-. 1. ledna 1919 byla Rada Prozatímní
dělnicko-rolnickou vládou Běloruska prohlášena za stojícímimo zákon a Bělorusko bylo proklamováno sbvětskou republikou. - Str. 64.
3 ,Sfaťul Cerij (Z'emsk rada)
zemsk; ,,parlament", kter . byl
- (v Kišiněvě)
agenty rtrmun_ského
zorganisován v bbsazené Bessarabii
štáťu. Existoval od listopadu 1917 až do l<onee listopadu 1918. Skládal
.u j-u"oo"n;ích (nevólen ch) zástupcri moldavské ,,nár,odní _strany"
" bezv zňamnj,ch organisací a byl. _bojkotován arlou okres a
*- r"av
organísací.Ý brurr,,, 1918 ie Sfatul Cerij usncsla na,pi,ipojeni B.es-

k Rumunsku na podkladě autonomie, p i čemždolronce značná
!ári iuii.t vlastních členri odmítla tento návrh odhlasovat. V listo_
radě" usnesení
prosadili

sa abie

v.této_,,Zemské

páarr"tóts rumunští okupanti

i

,ipr"Orrl (dokonce bez ;át<ékoliv autonomie) p ipojení Fessarab_ie.k Ru_
jak
,rruiist u. iripojeni BesŠarabie vyvolalo jak_ tehdy,_ tak_ i později,_
boj obyvatels va proti okupantrim, kter _nejedrrou
"rrárrro,
vál "rr"r!i"iy
ráztikrvavě potlačovanj,ch povstání (povstání cholinské, talar_
nab

bunarské a

j,).-

Str. 64.

sl Kurultaj na Krgmu byl svolán 10. prosince 1917 do Bachčisaraje
lporaeii ,".'"drl v Šimferópolu) ; ve své většině vyjad oval. tužby. a
inahv iatarské drobné buržoasie, která šla za latarskou naclonallstlc_

kou ",,lidono,, sIranou,, (,,milli_íirkovcri") . Kurullaj zvolil tala,skou
krymsLou ,,národní vládu" (,,dir ktorium") v čele s C, Celebije_v_enr
u íi. šu:á"ál"tem, která se ve své činnosti opírala o ozbrojené oddíly
l..Át raior."",.) óod velením ruskj,ch kontiarevolučníchdrlstojník .
ť'k.l"; rSrS, ÉOvZse Kurultaj pokusil postavit své ozbrojené síly
p.oii ievastopírt.tc*u vojensko_ierolučnírnuvlboru,,b_rl i s,,ttárodttí
utádou.. rozeirnán a na jisIou dobu zttovu ožil v době německó oltu_
pace Krymu.

-

sa l{urultai

u

Str, 64.

Buškirii byl svolán

v listopadu

1917

do

Orenburgu,

čelnou rilohu v něm hrá]v nacionalistické živly v čele s zaki validovem, ttu*oticl zájmy buržoasnía kulacké části baškirskéhoob},vatel_
stva. Baškirská viáda, ustavená Krrrullajcm, jížstá1 v čele Validov,
rozvinula protisovětsk-ou činnost,a sp ,áhla ._se s,_ g_9n9rálem D,utovern
vydal
kter
a Kolčakem. Avšak velmocensk ráz politiky Kolčaka,
'!
mimo jinO tozkaz o zrušení baŠkir ké autonomie, p,iměl alidovovu
vládu pod tlakem mas roku 1919.k prohlášení, že p echází na stranu
.ou8t.r.'i oUay. r'o utvo ení baškirskésovětské r,e,p9-b_Iiky záhy pod,
niklv buržoašně_nacionalistickéživly v čele s Validovem pov tání
p."t'i i""er.t é vládě, kterré však baškirsk rni pracujícímimasami
podporováno nebylo.

g6 Autonomní

-

Str. 64.

uldťl,a u Turkestanu

v čele s

Tanyšbajevem, Šagi-

Achnáovem a Čokajevem byla ustavena proti tehdejšíradě lidov ch
konrisa
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ri v

Taškentir na

tal

zvaném všémoslemínskémsjezdu but,-

ch organisací v listopadu 1917 v Kokandě (odzcv: ,,kokandská autonomie") . 'fato vláda, podporovaná rusk ,rrrl ltčlogvardějci, zahájila občanskou válku v Turkestanu, byla však
rrvt,ítlttn v rinoru 1918 taškentsk5hi a samarkandsklimi rudoarmějsk ltlttsttč-ttttcionalisticlr

lttrl

,tr

Str, 64.
s? Člírnku,,Politika sovětské uládg u národnostní ot zce u Rus/cu"
vr. ,,Sllorrríku článkrl" Stalinov ch o národnostní otázce, vydaném ro_lrrr lí)20 lidov;ím komisariátem národ , byl v p edmluvě,,Orl au-tora"
rrri rrtlrlíly.

tť,tttlv n lento odstavec:

,,... Článek se t ká nyrrějšíhoobdobí ještě nedokončeného admirristrativního znovurozdělení Ruska na podkladě oblastní autonorrrie, období organisace administrativních komun a autonomních
s<lvětsk ch republik v okrajov ch rizemích jakožto součástech Ruské
stroialistické federativní sovětské republiky. Jádrem stati je otázka
ljrl<tického z ízenísovětské autonomie, t. j. otázka zajištěnírevolrrčníhosvazku mezi centrem a okrajovlfrni rizemími jako záruky
ploti intervenciorristick n podnilrrim imperialismu. Mťržese zdát
;lodivn;ím, že článek kategoricky zavrhuje požadavek oddělení
rlkrajov ch rizemí od Ruska jako korrtrarevolrrčrrí záměr. Jsme pro
tlddělení Indie, Arabie, Egypla, Maroka a ostatních kolonií od Dolrody, neboť oddělení znamená v tomto p ípadě osvobození těchto
rrtiskovan

ch zemí od imperialismu, oslabení posic

imperialismu,

zcsílení revoluce. Jsme proťíoddělerrí okrajov; ch rizemí od Ruska,
rrcboť oddělení v tomto p ípadě znamená plo okrajová rlzemí impcrialistickou porobu, oslabení revolučnímoci Rrrska, zesílení,po,lic
imperialismu, Právě proto Dohoda, bojujíc proti oddělení Indie,
tlgypta, Arabie a ostatních kolonií, bojuje zároveli za oddělení okrajo-v ctr rizemí od Ruska. Právě proto komrrnisté, bojujíce za, odděnebojovat proti oddělení
odděleni
Dohodv, nem,ohou zároveň nebo
lcrrí kolonii od Dohody,
icui
otázk oddělení je ešena
eimé, že otázka
rrkraiovÝch
ch rizemí od Ruska. Je z ejmé,
okrajov;
podlě konkretníclr mezinárodních poměr , podle zájm revoluce."
Slr.72.

-su Jde o články J. V.

Čičerina,tehdejšíholidového komisa e zalrrarričí,které vyšiy v č. 50, 5l a 52 ,,Pravdy" 9" 6.,_ 7. 9, 9. b,ezna
l$2t) porl názvem ,,Proti t resím soudruha Stalina". -- Str. 96.
r0 Dvaap Itá lnternacionáI,a

t. zv. Mezinárodní sdružení sociali

- O. Bauerem,
tickl ch stian, vedené B. Adlerem,

L. Martovem a

-

jirr; mi,

Vídni v rinoru 1921 celou adou stran (také stranou ruslrÝch menševikrl), které vystoupily v období revolučníhorozmachu nazrrložené ve

z II. Internacionáiy. Cílem Dvaap lté Internacionály byto čelit
slítlc rostoucímu vlivu Kominterny mezi dělnick; mi masarni, které se
kiiírtl<o

rrrlvrátily od zdiskreditované II. Internacionály. Roku 1923 se Dv:rltá Internacionála znovu p ipojila k II. Internacionále. - Str. 102.
afr
,,Ptopagační a akčnírada ndrad Vlchodu" byla ustaverra v zá i
lí)20 na ;je;du národ V chodu v Baku a jejím rikolem bylo organisrlvut propagandu, podporu a sjednocení osvobozenského hnutí na
v clrod'ě ri boji próti imperialismu pod heslem slltové, plolelá ké
t,rivoluce. Existóvaia asi rok. Vydávala svrlj orgán ,,Národy Vl chodu"
v t,uské, turecké, perské a nrabské eči. -- Str. 104,

rr1l
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a| Jqnou a í.lail!) -* rrrezinárodní lrospodá ské konťerence,
\teré se
konaly roku 192? v Janově (Italie) a v Haagu (Hcllandsko) . Účastnily
se jich jetlnak lrapitalistické státy (Anglie, Francie, Italie, Japonsko
a ada rrrnoh_Ých jin;ich stál.tl) a jednak sovětské Rusko. Cílerrr těchto
konferencí bylo, aby projcdnaly opat ení ,rk hospodá skénru znovuz ízenícentrální a v;chodní Evropy", ve slrutečnosti však k roz,ešení
,,ruské" otázky, t. j. ripravy vztabtl mezi sovětsk;im lluskem x kapita,listick n svótem, Sovětské Rusko, které šlo do Janova ,,s praktick m cílem rozši ,it obchod a vytvo it podmínlry, za kter ch by se
mohl co nejdalelrosáhleji a nejzdárněji rozv{jet" (Lenin), postavilo
se na této konferenci rozhodně na odpor cizozenrskénru kapitálu, lrter;í
se domáhal od sovětského Ruska zaplaccní všech vá]cčnÝch a p edválečxr_Ých dluhtl, vrácen1 cjzln státrrím pr'íslušníltrn jejich nacionalisovaného vlastnictví, vytvo ení v Rusku takového právrrího a finančního
ádrr, kter;i by v podstatě vedl k p eměr-rě sovětské země v kolonii západoevropslrého kapitálu.
Str. l12.
eE Utquhatt ._ anglick pr myslnllr, kter vlastnil p ed revolucí
v Rusku obrovské rozlohy ptldy a les , rudrré doly a šachty attl. a později byl jerlrrínr z organisátor boje proti sovětské vládě, Kolóakov m
rádcem. Y záí1 1922 uzav el Urtluhart s lidov m komisa em zahraničního obchodu L. Krasinem pi,edběžnou smiouvu, podle které měl dostat
od sovětské vlády do koncese značnou část svého d ívějšíhomajetku

na Ulalu a v Kazachstanu. Avšak velmi nevl hotlné podrnínky této
smlouvy, jakož i p ík,e protisovětská politika nnglické vlády, vedená
lordem Curzonem, která se zvláště projevila v snaze nep ipustit zástupce
sovětského Ruska na konferetrci v Lausanne (viz pozn. 43), p iměly

sovětskou vlárlu, že o<lep ela ratifikovat srrtlouvu Urquhartem. -Str.112.
d3 Lctu.rannskfi

konference byla svolárra

v listopadu

1922

za

čelenr

uzav ení mírovésnrlouvv mezi Beckcnr a Tureckem, ZričasLnily se ji
Spojené státy arrlelické, Anglie, Frarrcie, Italie, Japonsko, Rulnunsko,
Jugoslavie, Ěecko a Turecko; sor,ětské Rusko bylo na naléhání dohodov ch strlojencťr, ze.irnéna Arrglie, p ipuštěno jerr k projednání
otázky žin (Dardanel). Sr:větská vláda několikrát enelgicky protestovala proti tornuto usnesení spojencrl; na samé konferenci pak proti
imperialistickému hledisku, podle kicróho bylo žádáno riplné otev ení
rižin pro válečnélodi jak v době nríru, tak i za vállry (tento požadavek byl zahrocen proti sovětskénru Rusku), rozvinula své hledisko, aby
žiny byly riplně uzavi,eny pro válečrrélodi všech státri kromě Tureclra.
Pozděii se spojenci pokoušeli sovětskou delegaci z konference rraproslo
odstranit. 10. května 1923 byl sovětsk zástupce V. Vorovsi<;_í zaStr. 112.
vražděn v Lausanne bělogvardějcem Conradim.
aa
proud,
ktcr;f vznikl roku 1921 v cizinč rrrezi
,,Směnouěchoustuí"
ruskou bělogvarCějskou- emigrací a hlavně mezi jejínri intelektuálskl mi vrstvami, veden N. V. Ustrjalovem a j., kte í vydali sborník
,,Směna Věch" a později vydávali časopis téhožnázvu. ,,Směnověchov tví je ideologie nové brrržoasie, která se vyvíji a ponenáhlu sc
sp ahujc s kulaky a s ri ednickou inteligencí. Nová buržoa,sie vytvo ila svou
ideologii, ideologii ,,směltověclrovskou", která spoč{vá v tom, že komunistická strana se musí p erodit a nová buržoasie se musí rkonsolidovat,
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bolševici, santi si to pr neuvědornrrjíce, rrrusíme se p ibllžit
1lrtthrt demokratické repulrliky, potom p ekročit tento prtlh á s potrrrlt:í rrějakého Cósara, ať už se objeví mezi vojensk mi rrebo civiln{nri
1rlÁi ť,tltrržmy,

k

v postavení obyčejrtéburžoasní republiky"
(Sllrlin).
128.
|í l)ošna,ci
strarra ,Dašnakcutiurr", arménsk{ lruržoasně-nacio- která vznikla
rrrrlislická strana,
počátliem devadcsát,ch let a prodělala
l,t:vtlluci od maloburžoasního stanoviska k stanovisku nepokryt ch
klrrlr.y, se nrusíme octnout

clr obrárrc zájnrrl velkoburžoasie. \r letcch reakce a
vírllry plnila nejšpinavějšíkoly této ]:uržoasie a bránila zájrrry cat,istttu. V olrdobi Říina se dašnaci postavili na stanoyisko velrni aktivních
lt1.1t,álcl proletá ské revoluce. V letech 1918-1920, lrdyž se dašnaci
rlrrsl:tli do čela buržoasni Ármérrskérepubliky, vytvo ené tureck m
vrtlhnírn velerrinl, učinili z této republiky opěrn bod arrglo-francouzsk clr ilrterventri a rusk;ích bělogvaldějcri v boji proti sovětské vtádě
n ktlmunisiické straně. Po sovělisaci Arménie emigrovali p edáci dašlrrrk do ciziny a vedli zběsil , boj proti sovětské Arnrénii, Dašrraci se
trrrt:ionalistick

sllrli kontrarevoluční fašistickou bandou.
Str, 144.
a6 Mussauatisíé
strana,Mussavat", azerbajdžanstriá buržoasnězaložená r<lku 1912 v lJakrr. I}yla prodchnuta
,,rltlmokratická" strana,
l,;tltislamismem a panlurkismem. Roku 1918 byta hlavtrí kontrarevolrrriní silou v Azerbájdžanu, zosnovula povstání proti Bakinské komuně,
1rrlvolala na pomoc Turky a později Angličany a vedla urputnj. boj
1lroti dělnickému a rolnickému hrrutí. Po sovětisaci Azerbajdžarru roku
lt)20 pozbyla vlivu a nyní má své p ívržencejen mczi zalrrarričninri
llrrigrarrly, kte í pracují ve prospěch irrter"-ence.
Str. 145.
a7 .lde o p ipad, vylíčensoudruhem S. Ordžonilridze
na XII. sjezdu
strany, kdy gruzínští,, clrylká,i" vydali ,,nehorázrl "
podle v razu
stltrdruha stalina
buržoasně-nacionalistick dekret o-uzav ení hranic
(iI,uzínska p ed běženci
ze Sevelnílro Kavkazu a Povolží,postižen;ich
rtrl rodou, a na ídilio aby na hranicích byly postaveny ochranné korrltlIry, kterl mi se gluzínšti ,, clrylká,i" pokoušeli uměle otldělit Gruzítrsko od ostatních sověisklyach republik.
Str. tr45.

-

Jde o komisi soudruha F. Dzeržinskéhoa o komisi soudruha V.
l(ujbyševa (telrdy sekretá e rist ednílro v boru), které byly [joslány
r. 1923 do Gruzínska k objasnění ady otázek spjat ch desorganisnč:Iríčinnosiínepatrné hoi'ejší skupiny gruzínskÝclr ,,riclryllrá ri"
(Mdivani, Cincadze a j.), kte í se u tavičně proh ešovali proti usnestltrím r'rsti,edtrího v !:olu strany a nyní jsou většinou usvědčcni jako
a8

rrrlp

_ Str. 147.
je p evzat z Leninova článlru ,,O právu rrárodrl na

,átelé lidu.

{íl Citát

rtri,ení",

-

Str. l53.

sebe-

Oba citáty jsou p evzaty z Lenirrovliclr thcsí ,,Socialisťická revonárodíl na sebeurčení." Str. l55,
í| ČtDrtá parada st edního uljboru
s odpouědn mi |unkcícn i ttárodních tepublik a obl,astí, svolarrá z iniciativy oudrulra Stalirla, re
ktlltala v Moskvě 9.-12. červrra 1923. Hlavnírn bodem denního ptl adrt
,ch opat eníc}r ir pro1rtlrudy byl referát soudruha Stalina o praktick
60

lttce a právo

ál l

a| Janou a í.í,ltllg._ mezinárodní lrospodá ské konťerence,
\teré se
konaly roku 192? v Janově (Italie) a v Haagu (Hcllandsko) . Účastnily
se jich jetlnak kapitalistické státy (Anglie, Francie, Italie, Japonsko
a ada rrrnoh_Ýctr jin;ich stál.tl) a jednak sovětské Ruslro. Cílerrr těchto
konferencí bylo, aby projcdnaly opat ení ,rk hospodá skénru znovuz ízenícentráIní a v; chodní Evropy", ve slrutečnosti však k rozi,ešení
,,ruské" otázky, t. j, ripravy vztabtl mezi sovětsk;im lluskem x kapita,listick rn světem. Sovětské Rusko, které šlo do Janova ,,s praktick m cílem rozši ,it obchod a vvtvo it podmínky, za kter ch by se
mohl co nejdalekosáhleji a nejzdárněji rozv{jet" (Lenin), postavilo
se na této konferenci rozhodně na odpor cizozenrskénru kapitálu, lrter;í
se domáhal ód stlvětského Ruska zaplaccní všech válcčnÝch a p edváleč;rr_Ých dluhtl, vrácen| cizln státrrím pr'íslušnílrrn jejich nacionali-

sovaného vlastnictví, vytvo ení v Rusku takového právrrího a finančního
ádu, kter;i by v podstatě vedl k p eměr-rě sovětské země v kolonii západoevropslrého kapitálu.
Str. l12.
eE Utquhatt ._ anglick pr myslnilr, kter vlastnil p ed revolucí
v Rusku obrovslié rozlohy ptldy a les , rudrré doly a šachty attl. a později byl jerlrrím z organisátor boje proti sovětské vládě, Kolčakov m
rádcem. Y záí1 1922 uzav el Urtluhart s lidov m komisa em zahraničního obchodu L. Krasinem pi,edběžnou smiouvu, podle které měl dostat
od sovětské vlády do koncese značnou část svého d ívějšíhomajetku

na Ulalu a v Kazachstanu. Avšak velmi nevl hotlné podrnínky této
smlouvy, jakož i p ík,e protisovětská politika nnglické vlády, vedená
lordem Curzonem, která se zvláště projevila v snaze nep ipustit zástupce
sovětského Ruska na konferelrci v Lausanne (viz pozn. 43), p iměly

sovětskou vlárlu, že o<lep ela ratifikovat srrtlouvu Urquhartem. -Str.112.
a3 Lctusannskfi konference

byla svolárra v listopadu

1922

za

čelenr

uzav ení mírovésnrlouvv mezi Reckcnr a Tureckem, Zričaslnily se ji
Spojené státy arrlelické, Anglie, Frarrcie, Italie, Japonsko, Rurnunsko,
Jugoslavie, Ěecko a Tqrecko; sor,ětské Rusko bylo na naléhání dohodov ch strlojencťr, zejrnéna Arrglie, p ipuštěno jerr k projednání

otázky žin {Dardanel). Sr:větská vláda několikrát enelgicky

protes-

tovala proti tornuto usnesení spojenc ; na samé konferenci pak proti
imperialistickému hledisku, podle kicrého bylo žádáno riplné otev enl
rižin pro válečnélodi jak v době nríru, tak i za války (tento požadavek byt zahtocen proti sovětskénru Rusku), rozvinula své hledisko, aby
rlžiny byly liplně uzavi,eny pro válečrré lodi všech státri kromě Tureclra.
Pozděii se spojerrci polroušeli sovótskou delegaci z konference naproslo
odstranit. 10. května 1923 byl sovětsk zástupce V. Vorovsk zavražděn v Lausanne bělogvardějcem Conradim. * Str. 112.
aa
proud, ktcr; vznikl roku 1921 v cizinč rnezi
,,Směnouěchoustuí"
ruskou bělogvarCějskou- emigrací a hlavně mezi jejínri intelektuálsk; mi vrstvami, veden N. V. Ustrjalovem a, j., kte í vydali sborník
,,Směna Věch" a později vydávali časopis téhožnázvu. ,,Směnověchov tví je ideologie nové brrržoasie, která se vyvíjía ponenáhlu sc
sp ahuj<l s kulaky a s ri ednickou inteligencí. Nová buržoa,sie vytvo ila svou
ideologii, ideologii ,,směltověclrovskou", která spoč{vá v tom, že komunistická strana se musí p erodit a nová buržoasie se musí zkonsolidovat,
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ť,tltrržmy, bolševici, santi si t<l pr nerrvědornrrjíce, rrrusíme se p iblížit
1lrttlttt demokratické repulrliky, potom p ekročit tento prtlh a s porrlrlr:í nějakého Cósara, ať už se objeví mezi vojensk mi rrebo civilnínri
1r|Ái

k

klrrlt.y, se nrusíme octnout v postavení obyčejné buržoasní republiky"
(Slrrlin).
128.
aí I)ašna,ci
strarra ,Dašnakcutiurr", arménsk{ lruržoasně-nacio- která vznikla
trrrlislická strana,
počátliem devadcsát,ch let a prodělala
l,t:vtlluci od rnaloburžoasního stanoviska k stanovisku nepokryt ch

clr obránc zájnrrl velkoburžoasie. V letcch reakce a
vírlky plnila nejšpinavějšíkoly této ]:uržoasie a bránila zájrrry cat,istltu, v olrdobi Říina se dašnaci postavili na stanoyisko velmi akiivních
ttr.;t,átcl proletá ské revoluce. V letech 1918-1920, když se dašnaci
rlrrslali do čela buržoasni Armérrskérepublik;y, vytvo ené tureck rn
vrt:hnírn veleninl, učinili z této republiky opěrn bod arrglo-francouzsk ch ilrterventri a rusk;ích bělogvaldějcri v boji proti sovětské vládě
rrrrt:ionalistick

Po sově|isaci Arménie emigrovali p eCáci dašlrlrk do ciziny a vedli zběsilj, boj proti sovětskó Arnrénii, L)ašrraci se
sllrli kontrarevoluční fašistickou bandou.
Str, 144.
a6 Massouaíisté
trana ,,h{ussavai", azerbajCžanshá buržoasnězaložerrá roku 1912 v lJakrr. Byla prodchnuta
,,rltlmokratická" strana,
l,;trtislamismem a panlurkismem. Roku 1918 byta hlavtrí kontrarevolrrrjní silou v Azerbajdžanu, zosnovlla povstání proti Balrinské komuně,
1rrlvolala na pomoc Turky a později Angličany a vedla urputn . boj
1lroti dělnickému a rolnickému hrrutí. Po sovětisaci Azerbajdžarru roku
lt}20 pozbyla vlivu a nyní má své p ívržencejen mczi zalrrarričninri
t,lrrigrarrly, kte í pracují ve prospěch irrter"-ence.
titr. 145.
a7 .Jde o p ipad, vylíčensoudruhem S. Ordžonilridze
na XII. sjezdu
strany, kdy gruzínští,,riclrylká,i" vydali ,,nehorázn "
podle v razu
srlttdruha stalina
buržoasně-nacionalistick dekret o-uzav ení hranic
(iI,uzínska p ed běženci
ze Sevelnílro Kavkazu a Povolží,postižen;ích
rtrl rodou, a na ídilio aby na hranicích byly postaveny ochranné kor<ltltry, kterl mi se gruzínštl,, clrylká,i" pokoušeli uměle oddólit Gruzíttsko od ostatních sověisklyach republik.
Str. 145.
a8 Jde o komisi soudruhrr F. Dzeržinskéhoa o komi i
soudruha V.
l(ujbyševa (telrdy sekretá e rist ednílro v boru), které byly poslány
r. 1923 dtl Gruzínska k objasnění ady otázek spjat ch deso ganisnč:lríčinnosiínepatlné hoi,ejšískupiny gruzlnskÝclr ,, clrylká ti"
(Mdivani, Cincadze a j.), kte í se ustavi(]ně proh ešovali p Oti usnestllrím ťrsti,edtrího vlíboru slrany a nyní jsou většinou usvědčcni jako
rrrlp ,átelé lidu.
Str. 147.
{tl Citát je p evzat z Leninova článlru
,,O právu rrárodrl na sebertlč,ettí",
Str. l53.
60 Oba- citáty jsou p evzaty z Lcnirrovliclr thcsi
,,Socialistická revolrtce a právo národ na ebeurče]rí."
Str. 155,
í| ČtDrtá parada st edního uljboru s odpouědn mi funkcíon i ltárodních tepublik a obl,astí, syolarrá z iniciativy oudrulrá Stalirra, re
ktlltala v Moskvě 9.-12. června 1923. I{lavnírn bodem denního ptl adrt
;rrlludy byl referát soudťuha Stalina o praktick; ch opat eníclr k prorr komunistické straně.

Ál l

XII. sjezdu strany o ltárodnostní otázce. Referáty
o situaci v klajich p ednesli zástupci dvaceti stranicklích organisací
národních republik a oblastí. Porada také projednala p ípad Sultanvederrí resoluce

lll. ltli;s,IŘíx cnov.q,tqÝcH ltrrnÁnNícn pnaupNů

Galijeva, tatarského funkcioná e, člena kolegia lidového komisariátu
národ , kterlí vyrržil svého odpovědného nlísta k vytvo ení nelegální
organisace, jejímžcílem bylo čelit opat ením strany v národnostní
otázee a navázat spojení s vysloveně kontrarevoltlčnínri činiteli, jmenovitě s Basmači v Bucha e a Turkestanu. Porady se zričastnilo kromě
členrl a náhradníkrl rist edního v boru 58 zástupcrl národních republik
a oblastí.
Str. 156.

J2 Citát- je p evzat z dopisu K. l\íarxe B. Engelsovi z 16, dubna
1856.
Str. 169.
rs podrobněji
o kuonrirrtanu viz riryvek ze stalirrovy eči ,,o Číně"
rra spojeném plenu risti,edního v boru a st ední kontrolní komisc
1. srpna 1927, kter je otištěn v tomto sborníku, str. 208. -- Str. 194.
5a
podle jména A. Martynova, b valého nrerr,,Martgnoušiina"
ševika, kter byl na -XII. sjezdu p ijat do Všesvazové komunistické
strany (botševikrl). V jednom článku o čínskérevoluci razil A. Mar,tynov thesi o pokojném pi,echodu k diktatu e proletariátu ,,bez tozhodné srážky a bez ostrého boje proti stávajicí vládě, bez druhé revoluce". Odpovědnost za tuto poclrybenou thesi A. Martynova se trockistó
a zinověvci všemožrrě pokoušeli s provokačními cíIi svóst rra vedení
Str. 216.
Kominterny a Všesvazové komunistické strany (bolševik,1) .
55 Tanpinsian roku 1927, když byl ministrem zernědělství ve vuhanské vlád8, všernožně brzdil rozvoj ágrární revoluce v Číně.Později byl
vyloučen z kornunistické stfany e p ešel do tábora lrontrarevo]uce.
Stť. 222.

-

Vídeň 1924,
OTTO: ,,Ndrodnostní otázka a socídlní dentoktacie",
št.. rz-tá, t+_ts, 20, 23, 24, 25, 27_30,31, 32, 34, 35,
(;t(:lrRIN JIŘI: ,,P.oťi thesím soudtuha Síalinc", "Pravda" č, 50, 51 a 52
i o., a. Ó. brer.r, 1921. - Str, 96, 97,
"
A KOLONIÁLNí oTÁZcE"

-lr^U!,R
--

NÁRoDNosTNí
"J;;;i
,,l)oPLŇoVACí THESE o
Komunistícké internacionálg".

*

ir"gres
viz v publikaci
ster,olr,,protokol." Ýy^dávatels,tvi Komunistické internacionály.

Petroňrad 1921.

-

Str. 211,

,,l)OKUMENTYoSEPARATIsNÍU'..Vydáno.rakousl<ym'svazem.k^ovol01l, str, 166,
dělníkrl k X. raUndmu,uu"one",u sjezdu, Víder'r
Str, 43.

-

I,NTERNACIoNÁLY", Sterro.,l)RUHÝ I(oNGRES KoNíUNISTICKÉKomunistické
.",^,",g."ri"r*
internacionály.
l."t"r."r",v};,;".t"l.ir],
ijetrohiatt-l92l, str, 682,

-

Str, 211,

DĚLNICKÉ
ŘÁDNÝ SJEZD socIÁLNÉ IEMoKRATICKÉ
_.I]RUHÝ
,", " ",šine,ŇÝ,
v bo_
nusx e.i irpi"y í"_i p."L"kolu. Vyd_á^rr o _rist edním
190a, str] 39"4+IL'- str, 23, 37, 50_51,
;Á.
BUNDU... Vydáno gomelskm v'borern

'.;.*
KONFERENCE
..DvANÁcTÁ
_.
".- ' --,,nundu".
Gomel 1920.

Str, 74,

RakouskoNÁRODNíHO HNUTÍ v I!íoDlRNicT sTÁ,IEcH",
..IroRMY
,"
"""Uh;i:Jlň"rirr,
I. Kastel ianského. Vvdáno
družstvem ,,v.
Str. 35.

iva_

črii.,zi i"a^kce

"j;i";;;pá;i,

A,

ts,i;;h,ad

1910,

itr, xlv+szl,

a život" č, 13,
CHVYLEVOJ N.z ,,Apologeli piscrisrnu" ("Kultura

-

-

1926)

,

Str. 206.

socIÁLNl DEMoI(RACIE v RA,,JEDNÁNí sPoLEčNÉHosJEzDUa"""t,
zá í 1899 v Dělnickérn
to"""é'nŇĎ,"J"e
KOUSKU,
?42S,Vídeň
1899, str, t44,
p,otokolu,
stenšgr*'ri"rr'ar,o
domu." eoare
tr. 27, 30-31.
27g
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KAUTSKÝ K.: ,,Kišiněusk masakr a židouskd ot zka''.,,Die Neuc Zeit'',
1903,

_ P

XXI. ročník,2. část, str. 303 a násl.

Str. 34.'

- q kontrareuoluce u Něedmluua k německému ugdání ,,Revoluce
mecku" B. Engelse. _ Str. 228.

KOSSO_VSKY YI' ,,Neoďpustitelrui demagogie'.. Dopis redakci
,,Naša
Zarja", č. 9-10, 1912. _ Str. 40, 51.
nfuodhosťi".
Nakladatel tví,,Tribuna''. Vilno 19tl7, str, 110.
_,,0tázkg
Str. 22.
,,K OTÁZCE NÁRODNOSTNÍ AUTONOMIE A PŘETVOŘENI SOCIÁLNĚ

DEMOKRATICI(É DĚLNICKÉ STRANY RUSKA NA FEDERATIVNiCH ZÁSADÁCH*. 1Autor Vl. KossovskyJ..) Vydáno VSeolec"Ym
židovsk; m dětnick m,svazem v Litvě, v Potjku á v Rusku. Lond;ín,
tlnor 1902, str. 24.
Str.41, 42.

-

LENIN Y.L:,,Dětskd nemoc,leuič ctuí'u komunísmu... Spisy, sv. XXV.
(Všechny gltáty3 Lenirrov ch spisrl jsou uvedeny poató Z. a 3. vydání.)
Str. 165, 228.
,,K hesl- m". Spisy, sv, XXI.

_

Str. 223.

.Kíitícképozn mkg k národnostní
otázce''. Spisy, sv. XVIL -*
Str. l77.
,,Louts-blancouština". Spisy, sv. XX.
Str. 220.
- Spisy, sv. XXII. _ Str. 234.
,,O ,leuém' détínstuía maloměšťácíuí".
,,O práuu nórodťt na sebeurčení".Spisy, iu, XVn.
Str. l53, 179.
,,O tikolech proletariátu u ngnější rbuÓIuci (these)".- Spisy, sv. XX.
Str. 210.

,,P uodní náčrt thesí o ndrodnostní a koloníáIni otdzce... Spisy,

sv. XXV.

Str. 209, 2r0.

- te,u,oluce a prdvo národ na sebeurčení... Spisy, sv,
,,Socialislická
XIX. _ Str. 154, 155.
,,V sledk11 diskuse o sebeurčení".Spisy, sv. XIX.
Str. 175, 176,
178-179, 202,

-Zprdua komise pro nátodnostní a koloniáIní otázku na II. kongresu
Komirrterny 26. července 1920". Spisy, sv, XXV.
tr, 2l0.
MANUILSKÝ D. Z.: ,,Řeč o národnostní otózce na V. kongresu Kominterny
20. června 1924"
viz publikaci
suětou kongres KomuniŠ- 17. června ,,Páttj
tické internacionáIg"
8. července 1924. Sten.ografick
- Státní nakladatelství, iSZS,
protokol, část, I. 1\{oskva-Leningrad,

-

Str. 200, 204.

MARX K.: ,,Dapis B, Engelsovi z 16. dubna 1856", _ Str. l71.
,,K žídouslcéotdzce", Marx-Engels; riplné vydáni spis 1. oddíl.
sv. L, str. 576 a násl.
- Str. 34..
MARX K, a ENGELS B.: ,,Mani|est kamunístické strang".
Str. 32, 33.
N. (NOJ ŽORDANIJA)
Str. 44, 45.

: ,,Staré a noué",

-

,,Čveni Cchoureba" č. í2, |Sl2.

-

,.NAšA ZARJA". Měsíčník.Petrohrad, č. 9-10, 1912.
- tr, 40" 51.
,,NAŠESLOYO", č. 3, 1906, (Je citován článek V. Medema: ,,Sjednoce,ní
280

Bundu se SocíáIně demokratickou děInickou stíamo,1 fruslta".) _
Str. 41.
č.8. 1906. (Je citován článek ,,,Sjednocouací sjezd Sociálně demoktatíckédělnické sťr,anp laslca o národních sociálně demokmtick ch
oryanisa.cích". Stenografick protokol 24. a 25. schrlze,)
Str. 51.

-

,,() Nt JBLIžšICH ťTKoLECH STRANY v NÁRoDNosTNí oTÁZCE".
Str. 230.
Resoluce X. sjezdu komunistické strany Ruska.

-

,,()ZNÁMENI o (SRPNovÉ) KoNFERENCI oRGAŇISACI soCIÁLNĚ
DF]MOKRATICI(E DĚLNICKÉ STRANY RUSKA". Vydáno orgaStr. 8, 48.
nisačnínrv borem. (Víderi.) Zaí| 1912, str. 110.
1906,
tr. 18. _
BUNDU".
Ženeva,
zá
í
,,OZNÁI\{ENÍ o vII. SJEZDU
Str. 41.

I'LECHANOV J.: .,Ještě jedna rozbíječskd kon|erence". ,,Za Partiju", č. 3,
15. (2.) íjna 1912.
Str. 40.

-

PROGRANI KoMUNlsTtcKÉ STRANY RUSKÁ.

-

Str. 79.

viz brožurtt ,,Vl. rozšíené plenum
,,RESOLUCE O ČÍNSKÉOTÁZCE"
- These
a resoluce. Státní naklaV konného u botu Kominterng".
Str. 215-216.
datelství. Moskva-Leningrad 1926,

,,RESOLUCE O SITIIACI

V

viz brožurl ,,These a resoluce
V konného ul|boru Kominterng" (22.Iis-

ČINĚ"

sedmého tozší eného plena
16. prosince 1926.) Státní nakladatelství. Moskva-Lenintopadu
grad 1927.
Str. 222-223.
SEMIČ M,: ,,K nrirodnastní otázce o lugoslauii".,,Bolševik", č. 11-12, l925.
Str. 198.
-,,Řeč u jugoslduské leomisi EKI." _ Str. l99, 200,
SPRINGER RUDOLF: ,,Boj rakousk ch národ o stát", Lipsko-\Zídeň
1902.
Str. 12,23,24,25,27*2g.
STALIN tr.:,,K'n rodnostni otdzce u Jugoslauii".,,Bolševik", č, 7, 1g25.

str. 198,

200.

-

álodnostní otázka a marxismus" . NakladateIství ,,Pribo j", PetroStr. 181, 182-183, 202,203,
hrad 1914, str. 80.
,,O perspektiaách -reuoluce u Číně".(Řeč v čínskékomisi EKI
30. listopadu 1926.) ,,Komunistická internacionála", č. 13 (71),
prosinec 1926. Jako zvláštní brožura vydáno Státním nakladatelStr. 2l3.
slvlm, l\{oskva
- themata". ,,Pravda", č, 169, 28. července
aktuáIní
,,Poznámkg na 'g27.
192?. Ve zvláštní brožu e vydáno StÁtním nakladatelstvím, Moskva
1927.
Str. 220.
,,N

-

STRASSER JOSEF: ,,Dělník a národ". 2. rozší,enévydánl, Liberec l0l2,
tr. 71.

-

Str. 18, 56.

,,TURKESTANSKÁ DELEGACE NA X. SJEZDU STRANY". Pozměňoaact
a doplňouclcí náuthg k thesím soudrulta Stalina o ruirodnostní
Str. 100.
ofdzce. ,,Plavda", č. 53, 10. b ezna 192l.
VANĚK K.: ,,Chceme b t pod kuratelou anebo suobodní? Odpověď na
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KAUTSKÝ K.: ,,Kišiněusk masakr a židouskd ot zka''.,,Die Neuc Zeit'',
1903,

_ P

XXI. ročník,2. část, str. 303 a násl.

Str. 34.'

- q kontrareuoluce u Něedmluua k némeckémuugdání ,,Revoluce
mecku" B. Engelse.
Str. 228.
-

KOSSO_VSKY YI' ,,Neoďpustítelrui demagogie''. Dopis redakci
,,Naša
Zarja", č. 9-10, 1912. _ Str. 40, 51.
nfuodhosťi".
Nakladatel tví,,Tribuna''. Vilno 19tl7, str, 110.
_,,Otázkg
Str. 22.

,,K OTÁZCE NÁRODNOSTNÍ AUTONOMIE A PŘETVOŘENI SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICI(É DĚLNICKÉ STRANY RUSKA NA FEDERATIV_
NiCH ZÁSADÁCH*. (Autor Vl. KossovskyJ..) Vydáno VSeolec"Ym
židovsk; m dětnick m,svazem v Litvě, v Potíku á v Rusku. Lond;ín,
tlnor 1902, str. 24.
Str.41, 42.

-

LENIN Y.I.:,,Dětskd nemoc,leuič ctuí'u komunísmu... Spisy, sv. XXV.
(Všechny

dání.)

:!tátl: Lenirrov
Str. 165, 228.

,,K hesl- m". Spisy,

_

ch spisrl jsou uvedeny poató Z. a 3. vy-

XXI.
- Str. 223.otázce''. Spisy, sv. XVIL -*
.Kíitícképozn mlcg k národnostní
sv,

Str. l77.
,,Louts-blancouština". Spisy, sv. XX.
Str. 220.
- Spisy, sv. XXII. _ Str. 234.
,,O ,Ieuém' détínstuía maloměšťácíuí".
,.O práuu národťl na sebeutčení".Spisy, sv-XVII.
Str. l53, 179.
,,O kolech proletaridtu u ngnější rbuÓIuci (these)".- Spisy, sv. XX,

Slr.

210.

,,P uodní náčrt thesí o ndrodnostttí a koloniáIni otdzce... Spisy,

sv. XXV.

Str. 209,

2r0.
- íe,u,oluce
a prdvo nfuod
,,Sociali,slická
XIX. _ Str. l54, 155.

na sebeurčení... Spisy, sv,

sledk11 diskuse o sebeurčení". Spisy, sv. XIX.
Str. 175, 176,
178-179, 202,
-Zprdua komise pro nátodnostní a koloniální otázku na II. kongresu

,,V

Kominterny 26. července 1920". Spisy, sv, XXV.

tr, 2l0.

-

MANUILSKÝ D. Z.: ,,Řeč o národnostní otózce na V. kongresu Kominterny
20. června 1924" _- viz publikaci ,,Páttj suětou kongres KomuniŠtické internacionáIg" 17. června
8, července 1924. Sten.ografick
- Státní nakladatelství,
protokol, část I. 1\{oskva-Lenir-rgrad,
iSZr,

-

Str. 200, 204.

MARX K.: ,,Dopis B, Engelsovi z 16. dubna 1856", _ Str. l71.
,,K žídousltéotdzce", Marx-Engels; riplné vydáni spisrl 1. oddít.
sv. L, str. 576 a násl.
- Str. 34..
MARX K, a ENGELS B.: ,,Mani|est kamunístické strang".
tr. 32, 33.
N. (NOJ ŽORDANIJA)
Str. 44, 45.

-

: ,,Staré a noDé", ,,Čveni Cchoureba"
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