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PŘEDMLUVA 

Do 16. svazku Sebraných spisů V. I. Lenina jsou zařazeny 
práce napsané od června 1907 do března 1908. Lenin je 
psal v letech reakce, v jednom z nejtěžších období dějin 
bolševické strany. 

Dne 3. (16.) června 1907 provedla carská vláda státní 
převrat a nemilosrdně se vypořádala s revolučně smýšlejí
cími dělníky a rolníky. Vojenské polní soudy, trestné vý
pravy, které postřílely tisíce rolníků a dělníků, vyhnanství 
a věznice přeplněné revolucionáři, neustálé pronásledování 
masových dělnických a rolnických organizací a dělnického 
tisku, to jsou hlavní charakteristické rysy politické situace 
v Rusku v tomto období. 

Bylo to ovšem také období, v němž se carismus vyvíjel 
cestou buržoazní monarchie, buržoazně černosotňovského 
parlamentarismu a buržoazní politiky carismu na vesnici. 
Ve snaze vytvořit si z kulactva svou třídní oporu carismus 
násilně potlačoval rolnickou občinu a začal uskutečňovat 
novou agrární politiku; .kterou Lenin nazval „agrárním 
bonapartismem". Byl to· pokus přizpůsobit carismus no
vým podmínkám, otevřít poslední ventil, aby byla v bu
doucnu odvrácena revoluce. 

Politický nátlak carské vlády na dělnickou třídu a její 
organizaci provázel hospodářský nátlak kapitalistů, kteří 
se snažili zlikvidovat vymoženosti dosažené v průběhu re
voluce. Všude se snižovaly mzdy, prodlužovala se pracovní 
doba, docházelo k četným masovým výlukám, byli pro
pouštěni revolučně smýšlející dělníci atd. Průmysl v letech 
1907-1909 stagnoval. Řada průmyslových odvětví snižo
vala výrobu i stavy dělnictva, stoupala nezaměstnanost. 
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Zvlášť nenávistně pronásledovala carská vláda bolševiky 
jakožto iniciátory boje proti absolutismu a nesmiřitelné 
nepřátele starého režimu. Tajná policie se pokoušela za
tknout V. I. Lenina, který tehdy žil ilegálně ve Finsku. 

V těžkých podmínkách nastupující reakce se Lenin teo
reticky i organizačně věnoval upevnění bolševické strany, 
přípravě a sjednocení sil pro blížící se revoluci. Později 
charakterizoval toto období v knize Dětská nemoc „levi
čáctví" v komunismu těmito slovy: ,,Léta reakce (1907 až 
1910). Carismus zvítězil. Všechny revoluční a opoziční 
strany jsou poraženy. Místo politiky skleslost, demoraliza
ce, roztržky, rozháranost, renegátství, pornografie. Zesíle
né sklony k filozofickému idealismu. Mysticismus zastíra
jící kontrarevoluční nálady. Zároveň však právě velká po
rážka je cennou a velmi prospěšnou školou pro revoluční 
strany a revoluční třídu, školou dialektiky dějin, školou 
chápání, schopnosti a umění vést politický boj. V neštěstí 
se poznávají přátelé. Poražené armády se dobře učí" 
(Spisy 34, Praha 1955, s. 21). 

V dílech zařazených do tohoto svazku vypracovává Le
nin program, taktiku a organizační zásady bolševismu, 
obhajuje a rozvíjí marxistickou teorii v boji proti buržoazní 
ideologii, oportunismu a revizionismu. Zvláštní pozornost 
věnuje marxistickému hodnocení tehdejší situace a úkolům 
strany v období nástupu reakce, analýze ekonomiky a roz
ložení třídních sil v Rusku, shrnutí výsledků první ruské 
revoluce a perspektivám revolučního boje. 

Při analýze zvláštností ekonomiky Ruska poukazuje Le
nin na hluboké rozpory podmiňující specifičnost ruské re
voluce: ,,Nejzaostalejší pozemková držba a nejprimitivněj
ší vesnice - nejvyspělejší průmyslový a finanční kapita
lismus!" (tento svazek, s. 426). Rusko vstoupilo do mono
polistického stadia kapitalismu a průmyslová výroba se za
čala v širokém měřítku koncentrovat. Tento proces zesílil 
zejména po průmyslové krizi v letech 1900-1903, která 
zruinovala a zničila spoustu drobných podniků a urychlila 
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růst monopolistických svazů. Syndikáty a monopoly se 
zmocňovaly velkoprůmyslu, dopravy a bankovnictví. Sou
časně však v ekonomice přetrvávaly nejzaostalejší formy 
zemědělství, jako byla feudální statkářská pozemková drž
ba a upadající rolnické hospodářství s primitivní technikou. 

Stále se prohlubující rozpory mezi výrobními silami 
rozvíjejícími se na kapitalistickém základě a mezi po
zůstatky feudalismu - statkářská pozemková držba a ca
rismus-, které brzdily rozvoj výrobních sil, mohla vyřešit 
jen revoluce. Lenin upozorňoval, že úkoly, které pro ruskou 
revoluci vyplývají z objektivního chodu dějin a z postavení 
širokých lidových mas, nejsou vyřešeny, a zdůrazňoval, že 
v Rusku musí v nejbližší době zvítězit revoluce. ,,Rusko," 
psal v řfjnu 1907, ,,se nemůže vymanit ze své nynější krize po
kojnou cestou" (s. 159). 

Mocnou zbraň této revoluce viděl Lenin v proletářské 
straně, věrné marxistickým zásadám. ,,Dokázali jsme bo
jovat dlouhé roky před revolucí. Nadarmo nás nenazývali 
skálopevnými," říká o bolševicích. ,,Sociální demokraté 
vybudovali proletářskou stranu, která při neúspěchu první-
ho vojenského náporu neklesá na duchu, neztrácí hlavu 
a nedá se strhnout k hazardérství. Tato strana kráčí k so
cialismu a nespojuje svůj osud s výsledkem toho či onoho 
období buržoazní revoluce. Právě proto také nemá slabé 
stránky buržoazních revolucí. A tato proletářská strana 
kráčí k vítězství" (s. 430). 

Lenin učil, že strana dělnické třídy musí při vypracování 
své taktiky počítat s tím, že brzy nevyhnutelně dojde k nové 
revoluční krizi, která vzejde z objektivních podmínek 
života v Rusku. Úkolem strany je připravovat se na ni, 
upevňovat ilegální stranické organizace, spojovat ilegální 
práci s činností v nejrůznějších legálních organizacích 
sdružujících dělníky a připravovat dělnické masy k novému 
rozmachu revolučního hnutí. 

V letech reakce Lenin energicky bojoval proti menševi
kům a jiným oportunistům. Menševici nevěřili v nový 
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rozmach revolučního hnutí a odmítali plnit nejdůležitější 
požadavky stranického programu, usilovali o likvidaci ile
gální revoluční strany dělnické třídy a chtěli místo ní vy
tvořit širokou legální indiferentní „stranu" podle vzoru 
anglické labouristické strany. Lenin zhodnotil sociální 
kořeny likvidátorství slovy: ,,Likvidátorství je hluboký so
ciální jev, který je nerozlučně spjat s kontrarevolučními 
náladami liberální buržoazie, s rozkladem a demoralizací 
v řadách demokratické maloburžoazie" (Spisy 16, Praha 
1958, s. 99). 

Bolševici rozhodně bojovali proti likvidátorům a zároveň 
odhalovali i otzovisty (kteří usilovali o odvolání sociálně 
demokratických poslanců z dumy), ,,likvidátory naruby", 
jak je nazýval Lenin. Otzovisté odmítali využívání legál
ních možností (zejména tribuny Státní dumy, různých le
gálních dělnických organizací apod.) k práci v revoluč
ním hnutí a naléhali na bolševiky, aby se odtrhli od mas 
a přeměnili stranu v sektu. Lenin přikládal boji proti sek
tářství velký význam; skutečně revoluční marxistická strana 
dělnické třídy mohla vzniknout pouze v boji na dvou fron
tách - proti pravici a proti sektářům. Proto vyzýval bol
ševiky, aby důkladně analyzovali zkušenosti z boje proti 
nejrůznějším oportunis�ům a revizionistům. V předmluvě 
ke sborníku Za 12 let, který byl ve skutečnosti prvním vydá
ním Leninových spisů, zdůrazňuje, že je to nutné, ,,má-li 
se upevnit revoluční marxismus, má-li se zocelit ruská děl
nická třída ve svém osvobozeneckém boji" (tento svazek, 
s. 130).

Když shrnuje výsledky ideového boje proti legálním
marxistům, ekonomistům a menševikům v letech 1895 až 
1907, píše, že celé dějiny „ukazují praktickou politickou 
hodnotu nesmiřitelné teoretické polemiky" (s. 114). V le
tech reakce význam teoretického boje nesmírně vzrostl, 
neboť kontrarevoluce útočila i na ideologické frontě. Častě
ji se vyskytovaly pokusy o „kritiku", tj. o revizi základů 
marxismu. Do boje proti marxismu se zapojila část stra-
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nických publicistů, kteří se jej snažili pod rouškou „obra
ny" revidovat. Nejdůležitějším úkolem bolševiků se stal 
boj na ideologické frontě. Lenin odhalil a potřel „kritiky" 
marxismu a obhájil teoretické základy marxistické strany. 

Velký význam přikládal Lenin shrnutí výsledků první 
revoluce v Rusku. Nabádal bolševickou stranu, aby chrá
nila a pěstovala revoluční tradice v řadách dělnické třídy 
a rolnictva a pokládala to za jeden ze svých základních agi
tačních a propagandistických úkolů v období reakce. 
Upozorňoval, že období dočasného klidu musí bolševici 
využít ke kritickému studiu zkušeností z této revoluce, mu
sí je zhodnotit„ zbavit všeho škodlivého a předat masám 
jako směrnici pro další boj. 

Lenin zhodnotil základní výsledky první ruské revoluce 
v článku Revoluce a kontrarevoluce, v němž především 
konstatoval, že „revoluce dala za pravdu naší teorii, proto
že je to jediná skutečně revoluční teorie" (s. 136). Život 
potvrdil bolševickou tezi o vedoucí úloze (hegemonii) 
proletariátu v revoluci. Proletariát skutečně stál po celou 
dobu v čele revoluce a jeho marxistická strana byla sku
tečným ideovým předvojem dělnické třídy. Vše, čeho do
sáhlo osvobozenecké hnutí v Rusku, je zcela a bezvýhradně 
výsledkem revolučního boje mas v čele s proletariátem. 
Lenin dokazoval, že proletariát jako avantgardní bojovník 
za zájmy lidu musí upevnit svou organizaci, stmelit své 
síly pro stejně důsledný a houževnatý boj v budoucnosti: 
„Zárukou nepřemožitelnosti proletariátu je ekonomický 
vývoj v Rusku i v celém světě" ( s. 141). 

Zkušenosti z první ruské revoluce potvrdily správnost 
Leninovy teze, že věrným a spolehlivým spojencem prole
tariátu v buržoazně demokratické revoluci je rolnictvo. 
Podle Lenina „jediným základem buržoazní demokracie 
jako historické síly v Rusku jsou rolnické masy" (s. 142). 
Tato revoluce skutečně ukázala, že vůdcem této masy může 
být jedině proletariát, jedině on může vést rolnictvo do 
boje proti statkářům a carismu. 
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Revoluce názorně potvrdila, že ruská buržoazie je reakč
ní a že přisluhuje carismu. Zájmy velkoburžoazie a stat
kářských vlastníků půdy se stále více prolínaly; velkobur
žoazie a statkáři společně bojovali proti proletariátu a rol
nictvu a kapitalisté se čím dál více klonili na stranu vlády. 
Maloburžoazní strany se v boji projevily jako nesmírně zba
bělé, bezcharakterní a renegátské. Lenin píše v Poznám
kách publicisty: ,,Nechť si tedy náš proletariát odnese 
z ruské buržoazní revoluce trojnásobnou nenávist k bur
žoazii a odhodlání bojovat proti ní, trojnásobné opovržení 
k maloburžoaznímu slabošství a kolísavosti." Byl pevně 
přesvědčen, že bez ohledu na další průběh ruské revoluce 
a velmi obtížnou situaci pro proletariát tato nenávist k bur
žoazii a opovržení vůči maloburžoazním stranám „stmelí 
jeho řady, zbaví ho ničemných vetřelců z cizích tříd, zná
sobí jeho síly a zocelí ho, aby mohl v pravý čas zasadit 
zničující rány celé buržoazní společnosti" (s. 87). 

Lenin věnoval velkou pozornost teoretickým otázkám 
týkajícím se charakteru příští revoluce v Rusku, podmínek 
a perspektiv jejího vývoje. Na základě zobecnění zkuše
ností z první ruské revoluce dospěl k závěru, že revoluce 
může v Rusku zvítězit pouze jako revoluce uskutečňo
vaná pod vedením proletariátu a že v dané historické si
tuaci tato buržoazně demokratická revoluce nevyhnutelně 
přeroste v revoluci socialistickou. Tyto teze všestranně 
zdůvodnil v práci Agrární program sociální demokracie 
v první ruské revoluci 1905-1907. Mimo jiné tu píše: 

„Agrární otázka je základem buržoazní revoluce v Rusku 
a podmiňuje národní zvláštnosti této revoluce. 

Podstatou této otázky je boj rolnictva za odstranění stat
kářské pozemkové držby a pozůstatků feudalismu v země
dělství, a tedy i v sociálních a politických institucích 
Ruska" (s. 411). 

Tato práce se opírá o závěry z knihy Vývoj kapitalismu 
v Rusku, v níž Lenin podal marxistickou charakteristiku 
ekonomiky a třídní struktury Ruska koncem 19. století 
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a analyzoval rozložení třídních sil bezprostředně před 
první ruskou revolucí. Jeho analýza jasně odpověděla na 
otázku, jaký charakter bude mít blížící se revoluce, jaké 
budou její hybné síly a úloha různých tříd. Všechny Leni
novy prognózy plně potvrdil průběh revoluce v letech 
1905-1907. 

Lenin analyzuje a zobecňuje zkušenosti z boje bolševiků 
za získání rolnictva jako spojence dělnické třídy a všestran
ně zkoumá vývoj boje rolníků o půdu v první ruské revo
luci. Odhaluje ekonomické pozadí všech agrárních pro
gramů v tomto období a příčiny tohoto velkého historické
ho boje. 

Zkušenosti ze dvou let revoluce v Rusku názorně po
tvrdily obrovský význam rolnického hnutí, boje rolníků 
o půdu. Během revoluce se ukázalo, že pozůstatky feuda
lismu na vesnici jsou daleko silnější, než se dříve předpoklá
dalo; byly příčinou celonárodního hnutí rolnictva. Chtěl-li
proletariát dosáhnout vítězného vývoje buržoazní revo
luce, musel vést za sebou rolnictvo. Lenin zdůrazňuje
a zdůvodňuje tezi, že likvidace statkářské pozemkové
držby a dalších pozůstatků feudalismu připraví půdu pro
třídní boj proletariátu s buržoazií a proletariátu usnadní
vedení boje za socialistickou revoluci ve svazku s vesnickou
chudinou.

V Agrárním programu sociální demokracie v první ruské 
revoluci 1905-1907 rozvíjí Lenin rovněž tezi o dvou ty
pech vývoje kapitalismu a o revolučním boji proletariátu 
a rolnictva za rolnickou, demokratickou cestu tohoto 
vývoje. 

Lenin dokázal, že pozůstatky feudalismu, které brzdí 
ekonomický vývoj Ruska, mohou být odstraněny dvěma 
způsoby: buď reformou v zájmu statkářů, nebo revolucí 
v zájmu rolnictva. Tomu odpovídaly návrhy dvou typů 

· agrárních programů: 1. statkářský program vykořisťo
vání a zbídačování rolnictva a program kadetů, který rov
něž počítal se zachováním statkářských hospodářství a stat-
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kářských privilegií; 2. rolnický program vyvlastnění stat
kářů, tj. odstranění statkářské pozemkové držby. Zájmy 
statkářů podporovala Stolypinova agrární politika, jejímž 
cílem byla likvidace občiny. 

Lenin zdůrazňoval, že revoluční rolnický program po
žadující agrární převrat nelze v Rusku uskutečnit bez ra
dikálního politického převratu. ,,Rolnictvo nemůže usku
tečnit agrární převrat, dokud neodstraní starou moc, pra
videlnou armádu a byrokracii, protože to všechno jsou 
nejspolehlivější opory statkářské pozemkové držby spjaté 
s ní tisícerými nitkami" (s. 339). 

Lenin podrobně zkoumal základní etapy vývoje agrár
ního programu sociální demokracie Ruska a na zkuše
nostech ukázal, jak v letech první ruské revoluce obstál. 
Život potvrdil, že požadavek bolševického programu zkon
fiskovat statkářskou půdu a nacionalizovat veškerou půdu 
byl správný. Tento požadavek vycházel z perspektivních 
potřeb ekonomického rozvoje Ruska a odpovídal zájmům 
rolnictva. Lenin odhalil objektivní příčiny, které nutily 
drobné vlastníky půdy požadovat její nacionalizaci, a do
kázal, že jen nacionalizací půdy lze zlikvidovat statkářskou 
pozemkovou držbu, vysvobodit rolnictvo ze jha statkářů 
a odstranit i ostatní překážky svobodného rozvoje rolnic
kého hospodářství včetně občinové pozemkové držby ja
kožto pozůstatku feudalismu. 

V uvedené práci Lenin teoreticky zdůvodnil nacionali
zaci půdy a zdůraznil její ekonomický a politický význam. 
Program nacionalizace půdy hodnotil jako tvůrčí aplikaci 
Marxovy teorie na podmínky Ruska. Ve své práci rozvi
nul Marxovu teorii pozemkové renty a obhájil tezi, že sou
kromé vlastnictví půdy brání svobodnému a rychlému vý
voji kapitalismu, vyhrocuje rozpory mezi městem a vesnicí 
a prohlubuje zaostávání zemědělství za průmyslem. Pře
svědčivě dokázal, že odstranění soukromého vlastnictví 
půdy (nacionalizace půdy) umožní rychlý rozvoj výrob
ních sil. Podle jeho slov by nacionalizace půdy pomohla 
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proletariátu zasadit jedné z forem soukromého vlastnictví 
takový úder, ,,který nevyhnutelně vyvolá ohlas na celém 
světě" (s. 315). 

Leninova práce zároveň objasňuje, že nacionalizaci půdy 
lze v Rusku uskutečnit jedině po vítězství rolnické revo
luce, v podmínkách demokratické diktatury proletariátu 
a rolnictva. 

Bolševický agrární program, program likvidace statkář
ské pozemkové držby a nacionalizace veškeré půdy, vychá
zel z možnosti a nevyhnutelnosti přerůstání buržoazně de
mokratické revoluce v revoluci socialistickou. V doslovu 
k uvedené knize, napsaném v září 1917, Lenin upozorňuje, 
že v podmínkách dozrávající socialistické revoluce „musí
me nutně jinak pohlížet i na nacionalizaci půdy obsaženou 
v agrárním programu. Nacionalizace půdy je totiž nejen 
,posledním slovem' buržoazní revoluce, ale i krokem k so

cialismu" (s. 422). 
Nesmírný vědecký a politický význam má Leninova kri

tika odpůrců nacionalizace půdy. Lenin rozebírá menše
vický program municipalizace půdy a dochází k závěru, 
že je teoreticky naprosto neudržitelný a chybný. Menše
vičtí teoretikové municipalizace půdy, Petr Maslov aj., 
odmítali Marxovo učení o pozemkové rentě, opakovali 
výmysly buržoazních apologetů a revizionistů o „zákonu 
klesající úrodnosti půdy", který měl zastřít společenské 
a historické příčiny zaostávání zemědělství a žalostného 
postavení pracujících (soukromé vlastnictví půdy, vysoká 
renta, pozůstatky feudalismu v zemědělství), a svalovali 
vinu na „konzervativnost přírodních sil". Tito municipa
listé zanesli do agrárního programu reformistické myšlenky 
„municipálního socialismu". Buržoazie takový socialismus 
dovoluje, trpí, protože směřuje k otupení třídního boje, 
k zachování její nadvlády. 

V politickém smyslu vyjadřoval municipalizační pro
gram chybné a škodlivé menševické názory vyplývající 
z popírání rozhodujícího významu svazku proletariátu 
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a rolnictva pro vítězství buržoazně demokratické revo
luce a vedoucí úlohy proletariátu v této revoluci. Lenin 
ukázal, že municipalizační program nesměřuje k dobytí 
moci proletariátem a rolnictvem, že tříští rolnické hnutí 
na provincionální a národní. Podle Lenina „municipali
zace je reakční heslo, které idealizuje středověkou izolova
nost oblastí a otupuje v rolnictvu vědomí nutnosti centra
lizované agrární revoluce" (s. 327). 

V praxi neobstály ani argumenty menševiků proti na
cionalizaci půdy a jejich odvolávání se na zájmy a poža
davky rolnictva, na nebezpečí, že se rolnictvo postaví proti 
proletariátu a revoluci. Ve skutečnosti bylo rolnictvo pro 
nacionalizaci půdy, jak vyplývá z Leninova rozboru pro
jevů rolnických poslanců v dumách a návrhů pozemkových 
zákonů vyjadřujících zájmy rolnictva. Lenin vyzdvihl 
přednosti těchto pozemkových návrhů před menševickým 
požadavkem municipalizace půdy a obhajoval jejich po
krokový revolučně demokratický obsah. 

Lenin prozkoumal různé formy využití zkonfiskované 
statkářské půdy a vyslovil se proti jejímu rozdělení do 
vlastnictví rolníků. Nevylučoval však, že za určitých pod
mínek je toto rozdělení možné. Napsal: ,,Sociální demo
kracie se nemůže zaříkat, že nebude podporovat rozdělení. 
V jiném historickém období, na jiném stupni agrární evo
luce může být rozdělení nevyhnutelné" (s. 282-283). 

Leninova práce Agrární program sociální demokracie 
v první ruské revoluci 1905-1907 je obrovským přínosem 
pro marxistickou teorii, pokračuje ve zkoumání zákonů 
vývoje kapitalismu v zemědělství a rozvíjí teorii přerůstání 
buržoazně demokratické revoluce v socialistickou. 

V době, kdy Lenin psal tuto zásadní práci o agrárním 
programu, pokračoval současně v díle Agrární otázka a 
,,kritikové Marxe", jehož poslední (X.-XII.) kapitoly
byly napsány a uveřejněny v letech 1907-1908 (viz Sebra
né spisy 5, Praha 1981, s. 231-276). Dokazuje to, jaký 
význam přikládal Lenin rozpracování a zdůvodnění 
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agrárního programu revoluoní dělnické strany, obraně 
a dalšímu rozvíjení marxistické teorie agrární a rolnické 
otázky, teorie tříd a třídního boje na vesnici, svazku prole
tariátu s rolnictvem pod vedením proletariátu, jejich spo
lečnému boji proti statkářům a kapitalistům, za demokra
cii a socialismus. Tyto otázky byly zvlášť aktuální v epoše 
imperialismu a proletářských_ revolucí. 

Ve svých pracích o agrární otázce vyvrátil Lenin bur;. 
žoazní reformistické teorie a argumenty apologetů kapita
lismu a „kritiků Marxe" o pověstném „zákonu klesající 
úrodnosti půdy", názory malthuziánů na příčiny bídy pra
cujících, útoky revizionistů na marxistickou teorii pozem
kové renty a zákony koncentrace výroby v zemědělství, do
kázal nesprávnost buržoazní apologetiky „stability" a 
,,rozkvětu" malých hospodářství v zemědělství za kapita
lismu apod. Leninovy práce jsou skvělým příkladem vě
decké analýzy agrárních vztahů. Na rozdíl od tvrzení 
buržoazních ekonomů, reformistů a revizionistů, že obecné 
zákony kapitalismu nelze aplikovat na zemědělství, Lenin 
na základě spolehlivých údajů přesvědčivě dokázal, že 
i v zemědělství je kapitalistická velkovýroba produktivnější 
než malovýroba a nevyhnutelně ji vytlačuje; velkokapitál 
vyvlastňuje drobná rolnická hospodářství, pracující rol
nictvo upadá do bídy a proletarizuje se. Taková je obecná

zákonitost kapitalistického vývoje zemědělství, i když se 
tento vývoj v různých zemích projevuje různě.

Leninovy programové směrnice v agrární otázce po
máhají komunistickým a dělnickým stranám v kapita
listických a koloniálních zemích správně řešit důležitou 
otázku vztahu dělnické třídy k rolnictvu jakožto spojenci 
v boji za demokracii a socialismus. Leninova kritika proti
marxistických teorií v agrární otázce je dodnes význam
ným příkladem nesmiřitelného boje proti nepřátelské 
ideologii, buržoazní apologetice, současnému revizio
nismu a reformismu. 

V jiných pracích zařazených do tohoto svazku je roz-
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pracovavan a zdůvodňováfi Leninův nový plán taktiky 
bolševiků, který bylo třeba realizovat v prvních letech 
reakce. V článku Proti bojkotu, napsaném záhy po kontra
revolučním převratu z 3. června, v Tezích referátu o vzta
hu sociálně demokratické dělnické strany k III. dumě, 
předneseného na petrohradské městské konferenci 8. čer
vence, v Návrhu rezoluce o účasti ve volbách do III. státní 
dumy aj. Lenin dokazuje, že za dané situace se strana mu
sí aktivně zapojit do kampaně kolem voleb do III. státní 
dumy, musí se snažit prosadit své zástupce do této reakční 
instituce, aby jí mohla využít jako celoruské tribuny pro 
agitaci. Důkladně rozebral a vyvrátil argumenty stoupenců 
bojkotu a přesvědčivě dokázal, že bolševismus nelze smě
šovat s bojkotismem. Bolševici uskutečňovali taktiku tak
zvaného aktivního bojkotu jen za vzestupu revoluce, tj. 
spojovali bojkot s masovým ozbrojeným povstáním proti 
staré moci. Bojkot proto nemůže být univerzálním bojo
vým prostředkem vhodným v každém období. Lenin kriti
zoval dogmatismus stoupenců bojkotu a vysvětloval, že 
marxismus vyžaduje od revolucionářů, aby „uměli myslet, 
aby uměli analyzovat podmínky, v nichž lze použít starých 
metod boje, a neopakovali pouze známá hesla" (s. 49). 

III. konference SDDSR (II. celoruská), svolaná v čer
venci 1907, schválila po Leninově referátu jeho návrh re
zoluce a tím taktická linie bolševiků zvítězila v celé straně; 
stoupenci bojkotu byli ideově poraženi. Leninova taktika 
spojující legální a ilegální metody boje umožnila bolševi
kům ustoupit s nejmenšími ztrátami, zachovat pořádek 
ve svých řadách a shromáždit síly k novému rozmachu re
volučního hnutí. 

V řadě prací zařazených do tohoto svazku Lenin odha
luje kontrarevoluční složení a protilidovou činnost III. 
státní dumy a dále propracovává základy bolševické tak
tiky v parlamentě. Jsou to např. články Třetí duma, Třetí 
státní duma a sociální demokracie, Příprava „odporných 
orgií" a projevy a rezoluce předložené na konferenci 
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petrohradské organizace SDDSR a na IV. (III. celoruské) 
konferenci SDDSR. 

O složení III. dumy Lenin řekl, že odpovídá přání inspi
rátorů a autorů reakčního volebního zákona z 3. června. 
V dumě se vytvořily dvě většiny - černosotňovsko-okťab
ristická a okťabristicko-kadetská, které byly svou třídní 
podstatou kontrarevoluční; carská vláda se o ně opírala 
při uskutečňování své protilidové politiky. 

Na podkladě třídního hodnocení III. státní dumy vypra
coval Lenin taktiku bolševické strany v dumě. Za hlavní 
podmínku úspěšné práce sociálně demokratické frakce 
v dumě považoval to, že se frakce podřídí ústřednímu vý
boru strany. Při veškeré své činnosti byli sociálně demokra
tičtí poslanci povinni řídit se tou pasáží rezoluce V. (lon
dýnského) sjezdu, v níž se praví, že ,celkový charakter boje 
v dumě je nutno podřídit úkolům proletářského boje mimo 
tento orgán. Na prvním místě to musí nutně být agitační 
a propagandistická činnost, odhalování protilidové politiky 
carské vlády a přisluhovačství liberálních stran. Tuto 
stránku činnosti je třeba doplňovat předkládáním interpe
lací a návrhů zákonů, přičemž lze vytvářet bloky s poslanci, 
kteří stojí víc nalevo než kadeti, ne však přímo s kadety. 

Lenin usvědčoval z oportunismu a dogmatismu menše
vické teoretiky, kteří tvrdili, že sociálně demokratičtí po
slanci musí v dumě vyvíjet ,,zákonodárnou" činnost. Ostře 
kritizoval menševiky, kteří v letech reakce pokračovali 
ve své staré oportunistické taktice, stále více se přikláněli 
ke kadetům a snažili se uzavírat s nimi bloky a dohody. 
Lenin zdůrazňoval, že je třeba odhalovat demagogii ka
detů, kteří se rádi halí do hávu „levé opozice", a znemož
ňovat jim působení na masy, ,,houževnatě bojovat za demo
kratické a revoluční úkory nejen proti vládě, černosotňovcům a 
ok(ahristům, ale i proti kadetům" ( s. 161). 

Práce K rozpravám o rozšíření rozpočtových práv dumy, 
Vlastenecké proslovy na objednávku policie a další doka
zují, že Lenin neustále pozorně sledoval činnost sociálně 
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demokratické frakce v III. dumě, kritizoval její chyby a 
omyly a ukazoval, jak je napravit. Doporučoval poslan
cům, aby využili zejména rozprav o rozpočtových právech 
dumy k usvědčování západoevropských kapitalistických 
zemí, které se vychloubají svou demokracií a přitom pod
porují reakční carský režim. Přesvědčoval, že carská vláda 
se nemůže udržet bez pomoci světového kapitálu. Buržoa
zie celého světa poskytuje carovi miliardové půjčky nejen 
v naději na vysoké zisky, ale i proto, že má zájem na tom, 
aby v Rusku starý režim zvítězil nad revolucí, v jejímž 
čele stojí proletariát. 

Taktika bolševické strany, kterou Lenin vypracoval pro 
období stolypinské reakce, má i dnes velký význam pro 
dělnické strany v kapitalistických zemích. Lenin později 
napsal, že v žádné zemi nezískalo revoluční hnutí tak 
bohaté zkušenosti, nikde se tak rychle nestřídaly nejrůzněj
ší formy hnutí, pokojné s bouřlivými, ilegální s legálními, 
úzce kroužkařské s masovými, jako v Rusku. Nynější ko
munistické a dělnické strany využívají zkušenosti bolše
vické strany a učí se správně hodnotit politickou situaci 
vznikající v tom nebo onom okamžiku boje, učí se apliko
vat takové metody a způsoby boje, které odpovídají kon-
krétní historické situaci. 

Širší okruh prací uveřejněných v tomto svazku je věno
ván otázkám VII. (stuttgartského) kongresu II. inter
nacionály: Mezinárodní socialistický kongres ve Stutt
gartu, Poznámky k rezoluci stuttgartského kongresu 
o „militarismu a mezinárodních konfliktech", Poznámky
k článku C. Zetkinové Mezinárodní socialistický kongres
ve Stuttgartu, Antimilitaristická propaganda a svazy so
cialistické dělnické mládeže, Jak „socialisté-revolucionáři"
píší dějiny, Předmluva k Voinovově (A. V. Lunačarského)
brožuře o vztahu strany k odborům a Neutralita odborů.
Některé z nich jsou uveřejňovány poprvé.

Mezinárodní socialistický kongres ve Stuttgartu byl první 
kongres, jehož se Lenin zúčastnil bezprostředně. Sešel 
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se v době, kdy se zvlášť vystupňovaly základní rozpory 
kapitalismu, který dospěl do stadia imperialismu. Nej
důležitějším bodem programu kongresu byl boj meziná
rodní dělnické třídy a jejích stran proti militarismu a válce, 
kterou stále zjevněji připravovali imperialisté na celém 
světě. 

Lenin aktivně pracoval v komisi pro vypracování ná
vrhu rezoluce o militarismu a mezinárodních konfliktech, 
k němuž předložil zásadní pozměňovací návrhy a doplň
ky. Vycházel z toho, že imperialistické války jsou nezbyt
ným průvodním jevem kapitalismu. Zároveň poukazoval 
na to, že dělníci mají možnost a jsou povinni bojovat proti 
nebezpečí války, a odhaloval oportunisty, kteří neuznávali 
reálný význam takového boje a tím předem odsuzovali 
dělníky k pasivitě. Důležitým úkolem revoluční sociální 
demokracie v tehdejší době byla podle Lenina antimilita
ristická propaganda a šíření myšlenky mezinárodní solida
rity pracujících. 

V důsledku Leninova houževnatého boje proti oportu
nistům, v němž jej podporovala německá levice a polští 
sociální demokraté, schválil kongres rezoluci v duchu re

volučního marxismu a ta se stala na dlouhá léta směrnicí 
pro boj mezinárodní dělnické třídy. Tato rezoluce obsaho
vala prohlášení, že boj proti imperialistické válce musí 
vyústit v nahrazení kapitalismu socialismem, a vysvětlo
vala, proč je nutné přistupovat k boji proti válce z revo
lučních pozic. Vyzývala, aby revoluční krize vyvolané 
válkou bylo využito k rychlejšímu svržení buržoazie. 

Následující kongresy v Kodani a Basileji potvrdily 
správnost rezoluce stuttgartského kongresu o boji proti 

imperialistickým válkám. Přesto na počátku první světové 
války oportunistická většina sociálně demokratických 
stran II. internacionály zradila svůj dřívější postoj a přešla 

na stranu svých imperialistických vlád. Pouze bolševická 
strana v čele s Leninem zaujala důsledně internaciona

listické, revoluční stanovisko. 
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Leninovy teze o nutnosti boje proti nebezpečí válečných 
konfliktů jsou zvlášť aktuální právě dnes, kdy stále rychleji 
vzrůstá síla a mezinárodní vliv světové socialistické sou
stavy, stále výrazněji se projevuje převaha sil socialismu 
nad imperialismem, sil míru nad silami války, kdy proti 
mezinárodnímu imperialismu lze postavit nejen sílu orga
nizovaných dělníků v kapitalistických zemích, ale i vojen
skou sílu socialistických států, jejichž zahraniční politika 
je především založena na boji za upevnění míru. 

V článcích o stuttgartském kongresu věnoval Lenin 
velkou pozornost problematice kolonialismu. Demonstro
val v nich houževnatý boj mezi revolučními marxisty a 
oportunisty při projednávání a schvalování rezoluce o ko
loniální otázce, odhaloval třídní kořeny oportunismu a vy-

• 
tyčoval úkol semknout dělnickou třídu všech zemí k roz
hodnému boji proti kolonialismu. Na vztahu ke kolo
niální otázce dokládá, jak oportunisté přisluhovali vlastní 
imperialistické buržoazii, když na kongresu ospravedlňo
vali koloniální války a zastírali krutost koloniálního reži
mu řečmi o „civilizátorské" úloze imperialistů. Lenin vy
soce hodnotil rezoluci o koloniální otázce, která ostře a ne
smlouvavě odsuzovala veškerou koloniální politiku. Po 
dlouholetém houževnatém boji, který vedly kolonizované 
národy ve svazku s revolučním dělnickým hnutím v čele 
s komunistickými a dělnickými stranami, bylo dosaženo 
významných úspěchů: Národy Asie jsou nezávislé, ruší 
se koloniální pořádky v Africe, národy Latinské Ameriky 
důsledně bojují za národní nezávislost. Blíží se úplný krach 
systému koloniálního otroctví. Myšlenky, které obhajovali 
a bránili revoluční marxisté na stuttgartském kongresu, 
se úspěšně realizují. 

Velký význam měla rovněž rezoluce kongresu o vztahu 
mezi socialistickými stranami a odbory. V pracích za
řazených do tohoto svazku Lenin obhajuje a propaguje 
zásadu stranickosti odborů, ostře kritizuje menševické stou
pence „neutrality" včetně G. V. Plechanova, který hájil 
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neutralitu odborů i na tomto kongresu. Lenin poukázal 
na to, že práce strany v odborech má stále větší význam, 
neboť bolševici musí usilovat o sbližování odborů se stra
nou a prohlubovat socialistické uvědomění proletariátu, 
je totiž nutné, aby proletariát pochopil své revoluční 
úkoly. Myšlenka neutrality a nestranickosti odborů, psal 
Lenin, všude těžce poškozuje zájmy dělnické třídy, protože 
vede odbory k oportunismu. Lenin vyzýval bolševiky, aby 
usilovně pracovali v odborech, aby „pracovali všude, kde 
lze šířit revoluční marxistickou teorii mezi proletariátem 
a budovat ,tvrze' třídní organizace. Všechno ostatní přijde 
samo" (s. 203-204). 

Do šestnáctého svazku bylo zařazeno pět dosud nepubli
kovaných Leninových dokumentů. Čtyři z nich- Poznám
ky k rezoluci stuttgartského kongresu o „militarismu a me
zinárodních konfliktech", Poznámky k článku C. Zetkino
vé Mezinárodní socialistický kongres ve Stuttgartu, Anti
militaristická propaganda a svazy socialistické dělnické 
mládeže a Jak „socialisté-revolucionáři" píší dějiny -
objasňují jednání stuttgartského kongresu II. internacio
nály a propagají jeho závěry. Pátý dokument, článek 
Třetí státní duma a sociální demokracie, charakterizuje 
složení dumy z hlediska zastoupení politických stran a pro
pracovává taktiku bolševiků v tomto orgánu. 

INSTITUT MARXISMU-LENINISMU 
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Nedávný sjezd učitelů2, jehož většina byla ovlivněna socia
listy-revolucionáři 3, schválil za přímé účasti významného 
zástupce eserské strany rezoluci o bojkotu III. dumy. So
ciálně demokratičtí učitelé spolu se zástupcem SDDSR 
se zdrželi hlasování, protože podle jejich názoru se taková 
otázka musí řešit na sjezdu nebo konferenci strany, a ne 
v nestranickém, odborově politickém svazu. 

Otázka bojkotu III. dumy[25'] se tak stává aktuální 
otázkou revoluční taktiky. Eserská strana, soudíme-li podle 
projevu jejího zástupce na uvedeném sjezdu, už tuto otázku 
vyřešila, ačkoli ani oficiální usnesení této strany, ani pí
semné dokumenty eserů dosud nemáme. Sociální demokra
té si tuto otázku položili a zabývají se jí. 

Jak vlastně eseři své usnesení zdůvodňují? Rezoluce uči
telského sjezdu v podstatě říká, že III. duma není vůbec 
k ničemu, že vláda, která provedla státní převrat 3. červ
na4, je reakční a kontrarevoluční, že nový volební zákon 
je výhodný jedině pro statkáře atd. apod.* Zdůvodnění 

• Zde je text této rezoluce[331): ,,Vzhledem k tomu, 1. že nový vo
lební zákon, na jehož základě se svolává III. státní duma, bere pracu
jícím i ta skrovná volební práva, která dosud měli a za něž tak draze 
zaplatili; 2. že tento zákon zjevně a hrubě falšuje vůli lidu ve prospěch 
nejreakčnějších a nejprivilegovanějších vrstev obyvatelstva; 3. že III. 
duma je způsobem voleb a svým složením produktem reakčního pře
vratu; 4. že účast lidových mas ve volbách do dumy má být pro vládu 
důkazem, že lid státní převrat schvaluje, usnáší se IV. sjezd delegátů 
Celoruského svazu učitelů a výchovných pracovníků: 1. odmítnout 
veškeré styky s III. dumou a jejími orgány; 2. nezúčastnit se jako orga-
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vyznívá tak, jako by z ultrareakčnosti III. dumy už přiro
zeně a zákonitě vyplýval takový bojový prostředek nebo 
takové heslo, jako je bojkot. Každému sociálnímu demo
kratu je na první pohled jasné, že toto uvažování není 
správné, protože se vůbec neanalyzují historické podmínky, 
za nichž lze bojkotu použít. Sociální demokrat jakožto 
marxista nevyvozuje bojkot z toho, jak dalece je ta či ona 
instituce reakční, ale z toho, existují-li ony zvláštní pod
mínky k boji, za nichž, jak už dnes ukázaly zkušenosti 
z ruské revoluce, lze použít onoho svérázného prostředku, 
kterému říkáme bojkot. Kdo uvažuje o bojkotu a přitom 
nepřihlíží ke zkušenostem ze dvou revolučních let, kdo 
o těchto zkušenostech nepřemýšlí, ten hodně zapomněl a ni
čemu se nenaučil. A právě pokusem o analýzu těchto zku
šeností začneme náš rozbor otázky bojkotu.

I 

Největší zkušeností naší revoluce s použitím bojkotu byl 
nepochybně bojkot Bulyginovy dumy5

• Tento bojkot byl 
kromě toho korunován opravdu naprostým a bezprostřed
ním úspěchem. Proto musíme rozebrat především histo
rické podmínky bojkotu Bulyginovy dumy. 

Na první pohled jsou při tomto rozboru nápadné dvě 
okolnosti. Za prvé bojkot Bulyginovy dumy byl bojem 
proti přechodu naší revoluce (i když jen dočasnému) 
na cestu monarchistické ústavy. Za druhé tento bojkot 
probíhal za velmi rozsáhlého, všeobecného, mohutného 
a rychlého revolučního rozmachu. 

Podívejme se na první okolnost. Bojkot, to nikdy není 
boj v rámci dané instituce, ale boj proti zrodu nebo, v šir
ším smyslu, proti realizaci této instituce. Proto ten, kdo 

nizace voleb ani př-ímo, ani nepřímo; 3. jako organizace rozšiřovat 
o Státní dumě a o volbách do ní názor vyjádřený touto rezolucí."
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jako Plechanov a četní jiní menševici bojoval proti boj
kotu obecnými úvahami, že marxista musí využívat zastu
pitelských institucí, si počínal jen jako směšný doktrinář. 
Uvažovat takto znamenalo vyhýbat se podstatě sporné 
otázky přežvykováním nesporných pravd. O tom, že mar
xista musí využívat zastupitelských institucí, není sporu. 
Vyplývá však z toho, že marxista nemůže být za jistých 
podmínek pro boj, ne v rámci určité instituce, ale proti 
jejímu ustavení? Ne, nevyplývá, protože tato obecná úva
ha platí jen tehdy, kdy boj proti vzniku takové instituce 
není možný. A u bojkotu je sporné právě to, je-li možné 
bojovat už proti vzniku takových institucí. Plechanov 
a spol. sl!f,mi argumenty proti bojkotu prozradili, že vůbec 
nechápou samu podstatu otázky. 

Dále. Není-li bojkot nikdy bojem v rámci dané instituce, 
nýbrž proti její realizaci, pak bojkot Bulyginovy dumy byl 
mimo to ještě bojem proti vytvoření celého systému insti
tucí typických pro konstituční monarchii. Rok 1905 jasně 
ukázal, že je možné vést bezprostřední masový boj formou 
všeobecných stávek (vlna stávek po 9. lednu) a vojenských 
povstání (Potěmkin). Bezprostřední revoluční boj mas byl 
tedy skutečností. Naproti tomu byl také skutečností zákon 
ze 6. srpna, který se pokoušel převést hnutí z revoluční 
cesty (v tom nejbezprostřednějším a nejužším smyslu slova) 
na cestu monarchické ústavy. Boj mezi touto a onou cestou, 
mezi cestou bezprostředního revolučního boje mas a cestou 
monarchické ústavy, byl objektivně nevyhnutelný. Měli 
jsme, abych tak řekl, ;::,uolit cestu pro nejbližší vývoj revoluce, 
přičemž samozřejmě o této volbě nerozhodovala vůle těch 
či oněch skupin, ale síla revolučních a kontrarevolučních 
tříd. A sílu bylo možné změřit a vyzkoušet jedině v boji. 
Heslo bojkotu Bulyginovy dumy bylo právě oním heslem 
boje za cestu bezprostředního revolučního boje proti cestě 
konstitučně monarchické. I na této cestě byl ovšem boj 
možný, a nejen možný, ale i nevyhnutelný. I za monar
chické ústavy lze pokračovat v revoluci a připravovat její 
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nový rozmach; i za monarchické ústavy může a musí re
voluční sociální demokracie bojovat - tato elementární 
pravda, kterou v roce 1905 tak horlivě a nevhodně doka
zovali Axelrod[6] a Plechanov [241, 246], platí stále. Tehdy
však dějiny kladly jinou otázku: Axelrod a Plechanov ne
uvažovali „na dané témar', čili, jinak řečeno, zaměnili 
otázku, kterou dějiny položily bojujícím silám, za otázku 
z nejnovějšího vydání německé sociálně demokratické 
učebnice. Zápas o to, jakou cestu boje zvolit v nejbližší bu
doucnosti, byl historicky nevyhnutelný. Svolá stará moc 
poprvé v Rusku zastupitelskou instituci a tak na určitou 
dobu (možná na velmi krátkou, možná na poměrně dlou
hou) převede revoluci na monarchickokonstituční cestu, 
anebo lid přímým náporem starou moc smete - nebo jí 
při nejhorším alespoň otřese - zabrání jí převést revoluci 
na monarchickokonstituční cestu a zajistí (zase na delší 
nebo kratší dobu) cestu bezprostřednímu revolučnímu boji 
mas? Tuto otázku, která svého času ušla Axelrodově a Ple
chanovově pozornosti, položily dějiny revolučním třídám 
Ruska na podzim roku 1905. Hlásala-li sociální demokracie 
aktivní bojkot, byl to právě způsoh,jak tuto otázku chápat, 
jak ji uvědoměle chápala proletářská strana, bylo to heslo 
zápasu o to, jakou cestu boje zvolit. 

Hlasatelé aktivního bojkotu, bolševici, správně pocho
pili otázku objektivně danou dějinami. Boj v říjnu až pro
sinci 1905 byl skutečně zápasem o to, jakou cestu boje 
zvolit. Tento zápas byl veden se střídavým štěstím: zpo
čátku se vzchopil revoluční lid a znemožnil staré moci pře
vést revoluci ihned na monarchickokonstituční koleje, vy
tvořil místo zastupitelských institucí policejně liberálního 
typu zastupitelské instituce ryze revolučního typu, sověty děl
nických zástupců atd. Období od října do prosince bylo 
obdobím největší svobody, největší aktivity mas, nejroz
sáhlejšího a nejrychlejšího rozmachu dělnického hnutí, 
kdy nápor lidu odstranil konstitučně monarchické insti
tuce, zákony a šikanování, kdy nastalo „mezivládícc, kdy 
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stará moc už ztratila sílu, ale nová, revoluční moc lidu 
(sověty dělnických, rolnických a vojenských zástupců 
aj.) nebyla ještě dost silná, aby mohla starou moc plně na
hradit. Prosincový boj rozhodl jinak: stará moc odrazila 
nápor lidu, udržela své postavení a zvítězila. Tehdy však 
ještě přirozeně nebyly důvody pokládat toto vítězství za 
rozhodující. Na prosincové povstání z roku 1905 navazovala 
celá řada roztříštěných a dílčích vojenských povstání a stá
vek v létě 1906. Heslo bojkotu Vitteho dumy6 bylo heslem 
boje za soustředění a všeobecné rozšíření těchto povstání. 

A tak první závěr vyplývající z analýzy zkušeností ruské 
revoluce s bojkotem Bulyginovy dumy je, že objektivní zá
kladnou bojkotu byl historicky aktuální boj o formu nej
kratší cesty vývoje, boj o to, svolá-li první zastupitelské 
shromáždění v Rusku stará moc,.anebo nová moc, kterou 
si lid sám vydobyl, byl to boj o bezprostředně revoluční 
cestu, anebo (na určitou dobu) o·cestu monarchické ústavy. 

S tím souvisí otázka, která se často vyskytovala v litera
tuře a na niž neustále narážíme v diskusích o tomto tématu, 
otázka jednoduchosti, jasnosti a „přímočarosti" hesla boj
kotu, jakož i otázka přímé nebo klikaté cesty vývoje. Bez
prostřední svržení nebo v nejhorším případě ochromení 
a oslabení staré moci, bezprostřední vytvoření nových mo
cenských orgánů z vůle lidu, to vše je nepochybně nejpfi.,. 
mější, pro lid nejschůdnější cesta, vyžaduje však také nej
větší vypětí sil. Při rozhodující převaze sil je možné zví
tězit přímým čelným útokem. Při nedostatku sil lze použít 
i oklik, vyčkávání, kličkování, ústupů atd. apod. Cesta 
monarchické ústavy ovšem ještě naprosto nevylučuje re
voluci, jejíž prvky tato cesta také nepřímo připravuje a roz
víjí, je to však cesta delší a plná oklik. 

Celou menševickou literaturou, zejména z roku 1905 
(před říjnem), se táhne jako červená nit obviňování bol
ševiků z „přímočarosti« ; jsou poučováni, že se musí po
čítat s klikatou cestou dějin. Díky tomuto rysu nám men
ševická literatura poskytuje pěknou ukázku úvah o tom„ 
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že koně žerou oves a že Volha se vlévá do Kaspického 
moře, úvah, které přežvykováním nesporných věcí za
temňují podstatu věcí sporných. Že dějiny jdou obvykle 
klikatou cestou a že marxista musí umět počítat s jejich 
nejspletitějšími a nejfantastičtějšími oklikami, je nesporné. 
Ale toto přežvykování nesporných pravd nemá vůbec 1ůc 
společného s otázkou, co má dělat marxista, když tytéž 
-dějiny postaví bojující síly před rozhodnutí, zda mají zvolit
cestu přímou, nebo klikatou. Kdo v takových chvílích nebo
okamžicích odbývá věc úvahami, že dějiny jdou obvykle
klikatou cestou, je vlastně člověkem ve futrálu* a hloubá
o elementární pravdě, že koně žerou oves. A revoluční
období bývají většinou právě takovými obdobími dějin, kdy
v poměrně krátkém časovém úseku srážka bojujících spo
lečenských sil rozhodne, zda země zvolí na poměrně velmi
dlouhou dobu přímou, anebo klikatou cestu vývoje. Nut
nost počítat s klikatou cestou vůbec nezbavuje marxisty
povinnosti umět masám vysvětlit v rozhodujících okamži
cích jejich dějin výhody přímé cesty, povinnosti pomáhat
jim v boji za zvolení přímé cesty, razit bojová hesla atd.
A jenom nenapravitelní šosáci a naprosto tupí pedanti by
se mohli po skončení rozhodujících lůstorických bitev, které
určily klikatou cestu místo přímé, posmívat těm, kdo až
do konce bojovali za přímou cestu. Bylo by to něco podob
ného, jako když se němečtí státotvorní historikové typu
Treischkeho posmívali revolučním heslům a Marxově re
voluční přímočarosti v roce 1848.

Marxismus zaujímá ke klikaté cestě dějin v podstatě 
shodné stanovisko jako ke kompromisům. Každá oklika 
v dějinách je kompromisem, kompromisem mezi starým, 
které už nemá dost sil, aby odmítlo všechno nové, a mezi 
novým, které ještě nemá dost sil, aby svrhlo všechno staré. 
Marxismus se kompromisů nezříká, pokládá za nutné jich 

* - postava ze stejnojmenné povídky A. P. Čechova, typ zkostna
tělého člověka, který se bojí všeho nového. Čes. red.
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využívat, to však nikterak nevylučuje, aby jako živá ·a čino
rodá historická síla proti nim s veškerou energií nebojoval. 
Kdo není s to tento zdánlivý protimluv pochopit, nezná 
základy marxismu. 

Engels jednou neobyčejně názorně, jasně a stručně de

finoval stanovisko marxismu ke kompromisům, a to v člán
ku o manifestu blanquistů, uprchlíků Komuny[424] (1874)* ..
Blanquisté, uprchlíci Komuny, ve svém.manifestu napsali, 
že nepřipouštějí žádné kompromisy. Engelsovi byl tento 
manifest k smíchu. Nejde o to, řekl, odmítat kompromisy, 
k nimž nás odsuzují okolnosti ( nebo k nimž nás okolnosti nutí: 
omlouv.i.m se čtenáři, že musím citovat zpaměti, protože 
nemohu nahlédnout do textu). Jde o to, abychom si jasně 
uvědomili skutečné revoluční cíle proletariátu a dovedli 
za nimi jít za všech okolností, přes všechny okliky a kompro
misy. 7 

Jedině z tohoto hlediska lze hodnotit jednoduchost, pří
most a jasnost bojkotu jako hesla apelujícího na masy. 
Všechny uvedené vlastnosti tohoto hesla nejsou dobré samy 
o sobě, ale jen tehdy, jsou-li v objektivní situaci, v níž se
tohoto hesla používá, podmínky pro zápas o volbu přímé,
nebo klikaté cesty vývoje. V období Bulyginovy dumy bylo
toto heslo správným a jedině revolučním heslem dělnické
strany ne proto, že bylo nejjednodušší, nejpřímější a nej
jasnější, ale proto, že historické podmínky uložily tehdy
dělnické třídě, aby se zúčastnila boje za jednoduchou a pří
mou revoluční cestu proti klikaté cestě monarchické
ústavy.

Co je tedy kritériem toho, že tehdy zde byly tyto zvláštní 
historické podmínky? V čem tkví hlavní specifičnost objek
tivní situace, v níž jednoduché, přímé a jasné heslo nebylo 

* Tento článek byl zařazen do německého sborníku Internationales·
aus dem Volksstaat[m]. Ruský překlad: Staťji iz Volksstaat, vydava-
telství Znanije[300, 397] .[K mezinárodním problémům z Volksstaatu.
Čes. red.]. 
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frází, ale tím heslem, které jedině odpovídalo skutečnému 
boji? Právě k této otázce nyní přejdeme. 

I I 

Když se ohlédneme nazpět na boj, který již skončil (alespoň 
ve své přímé a bezprostřední formě), pak samozřejmě není 
nic lehčího než vyvodit z různých, vzájemně si odporují
dch znaků a symptomů oné doby obecný závěr. Výsledek 
boje řeší všechno naráz a velmi jednoduše odstraňuje všech
ny pochybnosti. My však nyní musíme určit takové znaky 
tohoto jevu, které by nám pomohly orientovat se v situaci 
pfed bojem, protože chceme poučení z historických zkuše
ností aplikovat na III. dumu. Už výše jsme poukázali na to, 
že podmínkou úspěchu bojkotu v roce 1905 byl zvlášť roz
sáhlý, všeobecný, mohutný a rychlý revoluční rozmach. 
Nyní se musíme podívat za prvé na to, jak souvisí zvlášť 
silný rozmach boje s bojkotem, a za druhé, jaké jsou cha
rakteristické rysy a specifické znaky tohoto zvlášť silného 
rozmachu. 

Řekli jsme už, že bojkot není boj v rámci dané instituce, 
ale boj proti jejímu vzniku. Jakákoli instituce může vznik
nout jen na základě už existující, tj. staré moci. Bojkot je 
tedy takový bojový prostředek, který je zaměřen přímo na 
svržení staré moci, nebo v nejhorším případě, tj. když ná
por není dostatečně silný, aby starou moc svrhl, na takové 
její oslabení, aby nemohla zajistit vytvoření dané instituce, 
aby ji nemohla uvést v život.* Úspěšný bojkot tedy vy-

• V textu jde všude o aktivní bojkot, tedy ne o pouhé odmítání
účasti v institucích staré moci, ale o nápor na tuto moc. Čtenářům, 
kteří neznají sociálně demokratickou literaturu z období bojkotu Bu
lyginovy dumy, musíme připomenout, že sociální demokraté tehdy 
mluvili přímo o aktivním bojkotu a rozhodně ho stavěli proti pasívní
mu bojkotu, a nadto aktivní bojkot rozhodně spojovali s ozbrojeným 
povstáním. 
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žaduje bezprostřední boj se starou mocí, povstání proti ní 
a hromadné vypovězení poslušnosti v celé řadě případů 
(hromadné odepření poslušnosti je jednou z podmínek pří
pravy povstání). Bojkot je odmítnutí uznávat starou moc, 
ne ovšem slovy, ale skutky, tj. odmítnutí projevující se ne
jen v provoláních nebo heslech organizací, ale i v kon
krétním hnutí lidových mas, které soustavně překračují zá
kony staré moci, vytvářejí soustavně nové, protizákonné, 
avšak skutečně existující instituce atd. atd. Souvislost 
bojkotu s rozsáhlým revolučním rozmachem je tedy zřej
má: bojkot je nejenergičtější bojový prostředek, který ne
zavrhuje organizační formy dané instituce, ale samu její 
existenci. Bojkot je vypovězení přímé války staré moci, je 
to přímý útok proti ní. Bez rozsáhlého revolučního rozma
chu, bez pobouření mas, které všude, dá-li se to tak říci, 
přetéká přes okraje staré zákonnosti, nemůže být o úspě
chu bojkotu ani řeč. 

Když přejdeme k charakteru a znakům rozmachu z pod
zimu 1905, snadno zjistíme, že tehdy to byl masový a ply
nulý nástup revoluce, která soustavně útočila na nepřítele 
a zatlačovala ho. Represáliemi hnutí neochabovalo, ale 
mohutnělo. Po 9. lednu následovala obrovská vlna stávek, 
barikády v Lodži a povstání na Potěmkinu. V tisku, 
v organizacích, ve školství, všude se soustavně překračoval 
zákonný rámec stanovený starou mocí a nepřekračovali 
ho jen „revolucionáři", ale i řadoví občané, protože stará 
moc byla skutečně ochromena a otěže jí skutečně padaly 
ze slábnoucích rukou. Jak mohutný byl tento rozmach, 
ukázala zvlášť názorně a nepopiratelně (z hlediska revo
lučních organizací) skutečnost, že hesla revolucionářů ne
jen nezůstávala bez odezvy, ale přímo zaostávala za živo
tem. Jak 9. leden, tak následující masové stávky i Potěm
kin - všechny tyto události předstihovaly přímé výzvy 
revolucionářů. Na žádnou výzvu revolucionářů v roce 1905 
nereagovaly masy trpně, mlčením nebo odmítnutím boje. 
Za takových okolností bojkot přirozeně doplňoval ovzduší 
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nabité elektřinou. Tenkrát toto heslo nic „nevymýšlelo", 
jen přesně a správně formulovalo stále mohutnější roz
mach, směřující kupředu, k přímému náporu. - Naopak, 
kdo „si vymýšlel", to byli naši menševici, kteří se od re
volučního rozmachu distancovali, uvěřili carovým pla
ným slibům, jako byl manifest[160] nebo zákon ze 6. srpna,
a brali vážně slibovaný obrat ke konstituční monarchii. 
Menševici (i Parvus) nebudovali svou taktiku na tehdejším 
velmi rozsáhlém, mohutném a rychlém revolučním roz
machu, ale na carových slibech, že nastane obrat ke konsti
tuční monarchii! Není divu, že se pak ukázalo, jak směšný 
a ubohý oportunismus byla tato taktika. Není divu, že ze 
všech menševických úvah o bojkotu se teď pečlivě vypouští 
analýza bojkotu Bulyginovy dumy, tj. největší zkušenosti 
s bojkotem za revoluce. Nestačí však tuto, snad největší 
chybu menševiků v revoluční taktice jen přiznat. Je nutné 
si jasně uvědomit, že vyplynula z nepochopení objektivní 
situace, v níž se revoluční rozmach stal skutečností, kdežto 
obrat ke konstituční monarchii byly jen plané policejní 
sliby. Menševici nechybili proto, že by k této otázce ne
zaujali subjektivně revoluční stanovisko, ale proto, že tito 
takérevolucionáři ve svých názorech zaostali za objektivně 
revoluční situací. Obě příčiny této chyby menševiků lze 
snadno zaměnit, marxista je však zaměnit nesmí. 

I I I 

Souvislost bojkotu se specifickými historickými podmín
kami určitého období ruské revoluce musíme prozkoumat 
ještě z další stránky: Jaký byl politický obsah sociálně de
mokratické kampaně za bojkot na podzim 1905 a na jaře 
1906? Obsahem této kampaně samozřejmě nebylo opako
vání slova bojkot nebo vyzýv.ání k neúčasti ve volbách. 
Ani to nebyly výzvy k přímému náporu ignorujícímu cesty 
se zacházkami a oklikami, které navrhovalo samoděržaví. 
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Kromě toho, a to ne jako něco vedlejšího, ale jako těžiště 
veškeré agitace za bojkot, tu byl boj proti konstitučním iluzím. 

Tento boj byl skutečně živou duší bojkotu. Vzpomeňte si 
na projevy stoupenců bojkotu a celou jejich agitaci, podí
vejte se na jejich nejdůležitější rezoluce a přesvědčíte se 
o správnosti tohoto tvrzení.

Menševici nikdy nebyli s to tuto stránku bojkotu pocho
pit. Vždy se jim zdálo, že bojovat proti konstitučním iluzím 
v době, kdy se. konstitucionalismus· rodí, je nehoráznost, 
nesmysl a „anarchismus«. I v projevech[283] na. stockholm
ském sjezdu8, zvláště - jak si vzpomínám� v Plechano
vových, je toto jejich hledisko vyjádřeno jasně, o menše
vické literatuře už ani nemluvě. 

Na první pohled se postoj menševiků v této věci skutečně 
může zdát tak nezvratný, jako postoj člověka, který samo
libě poučuje své bližní, že koně .žerou oves. Vyhlašovat 
boj konstitučním iluzím v době, kdy se konstitucionalismus 
rodí! Není to anarchismus? Není to jako pěst na oko? 

V těchto úvahách se líbivým odvoláváním na prostý 
zdravý rozum tato otázka vulgarizaje, neboť se specifické 
období ruské revoluce přechází mlčením, zapomíná se na 
bojkot Bulyginovy dumy, místo o .konkrétních stupních, které 
naše revoluce na své cestě překonala, se mluví o celé naší 
revoluci, minulé i budoucí, jako o revoluci, z níž se rodí 
konstitucionalismus. Je to pěkná ukázka, jak metodu dia
lektického materialismu porušují lidé, kteří podobně jako 
Plechanov o ní mluvili s největším patosem. 

Ano, celá naše buržoazní revoluce, jako ostatně každá 
buržoazní revoluce, není koneckonců nic jiného než pro-' 
ces vytváření konstitučního zřízení. To je pravda. Je to 
pravda užitečná k odhalení kvazisocialistických znaků toho 
či onoho buržoazně demokratického programu, teorie, tak
tiky apod. Umíte však využít této pravdy, kdyžjde o otáz
ku, k jakému konstitucionalismu musí vést dělnická strana 
zemi v období buržoazní revoluce? Když jde o to; jak 
vlastněmá· dělnická strana bojovat za·určitý (to jest republi-

37 



kánský) konstitucionalismus v určitých obdobích revo
luce? Ne. Pravda, kterou si oblíbili Axelrod a Plechanov, 
vám objasní tyto otázky právě tak málo, jako vám málo 
pomůže tvrzení, že koně žerou oves, chcete-li si vybrat 
vhodného koně a naučit se na něm jezdit. 

Boj proti konstitučním iluzím, říkali bolševici v roce 
1905 a počátkem roku 1906, se musí stát aktuálním heslem, 
protože právě v nynějším období ukládá objektivní situace 
bojujícím společenským silám, aby rozhodly, zvítězí-li 
v nejbližším období přímá cesta bezprostředního revoluč
ního boje a revolucí bezprostředně vytvořených zastupi
telských institucí, založených na úplném demokratismu, 
anebo cesta se zacházkami a oklikami, cesta monarchické 
ústavy a policejně „konstitučních" (v uvozovkách!) insti
tucí typu „dumy". 

Vyplývala tato otázka skutečně z objektivní situace, 
anebo si ji „vymyslelirr bolševici jako opovážlivou teorii?
Na to už dějiny ruské revoluce odpověděly. 

Boj v říjnu 1905 byl právě bojem proti převedení revo
luce na konstitučně monarchické koleje. Období od října 
do prosince bylo právě obdobím, kdy se uskutečňoval kon
stitucionalismus proletářský, opravdu demokratický, širo
ký, smělý, svobodný, skutečně vyjadřující vůli lidu, tak 
odlišný od pseudokonstitucionalismu Dubasovovy a Stoly-

� pinovy ústavy. Revoluční boj ve jménu konstitucionalismu 
skutečně demokratického (tj. založeného na úplném odstra
nění staré moci a všech s ní spojených zlořádů) vyžadoval 
co nejenergičtější boj proti tomu, aby se lid nedal zvábit 
policejně monarchickou ústavou. A právě tuto jednodu
chou věc nemohli nijak pochopit sociálně demokratičtí 
odpůrci bojkotu. 

Dnes vidíme dvě období ve vývoji ruské revoluce úplně 
jasně: období rozmachu (rok 1905) a období úpadku (léta 
1906 až 1907). Období největšího rozmaéhu aktivity lidu, 
vytváření svobodných a početných organizací, zahrnují
cích všechny třídy obyvatelstva, období maximální svobo-
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dy tisku, období, kdy lid maximálně ignoroval starou moc, 
její instituce a nařízení, a to vše bez jakéhokoli oficiálně 
uznaného a formálními statuty nebo ustanoveními vy
jádřeného konstitucionalismu. A potom období nejpoma
lejšího vývoje a ustavičného ochabování aktivity a orga
nizovanosti lidu, svobodného tisku atd., období, v němž 
existovala „ústava" - je to rouhání ji tak nazývat -, 
kterou Dubasovové a Stolypinové vymysleli, Dubasovové 
a Stolypinové uznávali a Dubasovové a Stolypinové chrá
nili. 

Dnes, kdy při ohlédnutí nazpět je všechno tak dobře, jasně 
a zřetelně vidět, nenajde se snad ani jediný pedant, který 
by se odvážil popírat oprávněnost a nutnost revolučního 
boje proletariátu proti tomu, aby se události dostaly na 
konstitučně monarchické koleje, popírat oprávněnost a 
nutnost boje proti konstitučním iluzím. 

Dnes se jistě nenajde ani jeden alespoň trochu rozumný 
historik, který by nerozdělil průběh ruské revoluce od roku 
1905 do podzimu 1907 na tato dvě období: období „proti
konstitučního" (smím-li to tak říci) rozmachu a období 
„konstitučního" úpadku, období, kdy si lid vydobyl 
a uskutečnil svobodu bez policejního (monarchického) 
konstitucionalismu, a období útisku a potlačování svobody 
lidu monarchickou „ústavou". 

Dnes vidíme období konstitučních iluzí, období I. a II. 
dumy9

, zcela jasně, a proto pochopit význam tehdejšího 
boje revolučních sociálních demokratů proti konstituč
ním iluzím už není nic těžkého. Ale tehdy, v roce 1905 
a počátkem roku 1906, to nechápali ani liberálové v bur
žoazním táboře, ani menševici v proletářském táboře. 

A období I. a II. dumy bylo obdobím konstitučních 
iluzí v každém smyslu a v každém ohledu. Slavnostní slib, 
že „žádný zákon nevejde v platnost bez schválení Státní 
dumy", nebyl v té době porušen. Ústava na papíře tedy 
existovala a všechny lokajské dušičky ruských kadetů10 

se nad ní bez ustání rozplývaly. V tomto období i Dubasov 
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a Stolypin ověřovali ruskou ústavu v praxi, poměřovali ji 
a zkoušeli a snažili se ji podřídit a přizpůsobit starému 
samoděržaví. Tito pánové, Dubasov a Stolypin, byli zdán
livě nejmocnějšími muži té doby a snažili se všemožně udě
lat z „iluze" skutečnost. Ukázalo se však, že iluze je iluze. 
Dějiny daly plně za pravdu heslu revoluční sociální demo'
kracie. Avšak nejen Dubasovové a Stolypinové se pokou
šeli zavést „ústavu", nejen kadetští přisluhovači ji vychva
lovali a byli ochotni obětovat tělo i duši (a la pan Rodičev 
v I. dumě[341]), aby dokázali, že monarcha není za pogro
my odpovědný a že by bylo opovážlivé činit ho za ně odpo
vědným. Ne. I široké masy lidu v tomto období ještě určitě 
více nebo méně věřily v „ústavu", věřily v dumu, přestože 
e sociální demokracie yarovala. 

Lze říci, že období konstitučních iluzí v ruské revoluci 
bylo takové období, kdy celý národ podlehl buržoaznímu 
·fetiši, jako někdy celé západoevropské národy podléhají
fetiši buržoazního nacionalismu, antisemitismu, šovinismu
atp. A je zásluhou sociální demokracie, že ona jediná ne
podlehla balamucení buržoazie, že ona jediná v tomto
období konstitučních iluzí nepřestala proti nim bojovat.

Proč tedy, ptáme se dnes, byl bojkot specifickým prostřed
kem boje· proti konstitučním iluzím? 

Bojkot má jeden rys, který hned na první pohled bez
děčně odpuzuje každého marxistu. Bojkotovat volby zna
.mená zřeknout se parlamentarismu; je to něco takového, 
co musí nutně vypadat jako pasívní odmítání, zdržování se 
a vyhýbání. Tak se na to díval Parvus[221, 224] uznávající
pouze německé vzory, když na podzim roku 1905 marně 
soptil hněvem ve snaze dokázat, že aktivní bojkot je špatná 
věc, vždyť je to pfece jen bojkot... Tak se na to dívá také 
Martov, který si dosud neodnesl z revoluce žádné poučení 
a který stále více propadá liberalismu. Jeho poslední člá
nek[169] v listu Tovarišč11 dokazuje, že neumí ani formulo-
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vat otázku, jak se na revolučního sociálního demokrata 
sluší. 

Avšak tento, marxistům nejméně sympatický rys boj
kotu, dá-li se to tak říci, je možné plně vysvětlit speci
fičností doby, v níž se tento bojový prostředek zrodil. 
První monarchická duma, Bulyginova, byla vnadidlem, 
které mělo odvrátit lid od revoluce. Byl to hastroš navle
čený do hávu konstitucionalismu. Dal se na něj nachytat 
kdekdo. Někdo sedl na vějičku nejdříve Bulyginovy a poz
ději Vitteho dumy ze zištných třídních zájmů, někdo z ne
rozumu. Všichni se dali svést, všichni upřímně věřili. 
Účast ve volbách, to nebylo běžné, prosté splnění obyčejné 
občanské povinnosti. To byla inaugurace monarchické 
ústavy. To byl obrat od přímé revoluční cesty k cestě kon
stitučně monarchické. 

V takové době musela sociální demokracie protestovat 
a varovat co nejenergičtěji, co nejdůrazněji. A to znamenalo 
odmítnout účast, sama se nezúčastnit a vybízet k neúčasti 
také lid, vyzývat k náporu na starou moc, a ne pracovat 
v instituci zřízené touto mocí. Když všechen lid podlehl 
buržoazně policejnímu fetiši „konstituční" monarchie, 
musela sociální demokracie jakožto strana proletariátu 
právě tak před vším lidem „proklamovat" svůj protest 
a demaskovat tento fetiš, musela ze všech sil bojovat proti 
realizaci institucí ztělesňujících tento fetišismus. 

V tom je tedy plné historické ospravedlnění bojkotu 
nejen Bulyginovy dumy, který byl korunován bezprostřed
ním úspěchem, ale i dumy Vitteho, který, jak se zdálo, 
skončil neúspěšně. Dnes je zřejmé, proč to byl jen zdánli
vý nezdar, proč musela sociální demokracie ve svém pro
testu proti obratu naší revoluce ke konstituční monarchii 
vytrvat až do konce. Tento obrat ve skutečnosti vedl do slepé 
uličky. Iluze monarchické ústavy byly jen předehrou nebo 
reklamním štítem, cetkou, něčím, co mělo odvést pozor
nost, aby se stará moc mohla připravit na zrušení této 
,,ústavy" ... 
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Řekli jsme už, že sociální demokracie musela ve svém 
protestu proti potlačení svobody „ústavou" vytrvat až 
do konce. Co znamená toto „až do konce"? To znamená 
do té doby, dokud se instituce, proti níž sociální demokraté 
bojovali, nestala proti vůli sociálních demokratů skuteč
ností, dokud se tento obrat ruské revoluce ke konstituční 
monarchii, který nevyhnutelně znamenal ( dočasně) pokles 
revoluční vlny, porážku revoluce, nestal proti vůli sociál
ních demokratů skutečností. Období konstitučních iluzí 
bylo pokusem o kompromis. Bojovali jsme a museli jsme 
proti němu bojovat ze všech sil. Byli jsme nuceni jít do II. 
dumy, byli jsme nuceni počítat s kompromisem, když už 
nám jej okolnosti vnutily proti naší vůli, přes všechny naše 
snahy, za cenu porážky v našem boji. Na jak dlouhou dobu 
jsme s ním museli počítat, to už je jiná otázka. 

Jaký závěr tedy z toho všeho vyplývá, pokud jde o boj
kot III. dumy? Snad že bojkot, který byl nutný na po
čátku období konstitučních iluzí, je nutný také na konci 
tohoto období? To by byla „hra myšlenek" v duchu „ana
logické sociologie", a ne seriózní závěr. Takový obsah, jaký 
měl bojkot na začátku ruské revoluce, dnes už mít ne
může. Dnes nemůžeme ani varovat lid před konstitučními 
iluzemi, ani bojovat proti tomu, aby se revoluce nedostala 
do slepé uličky konstituční monarchie. Svou dřívější život
nost bojkot už mít nemůže, a jestliže k němu přece jen do
jde, pak bude mít rozhodně jiný význam, bude mít roz
hodně jiný politický obsah. 

Nejen to. Z našeho rozboru historické svéráznosti boj
kotu vyplývá jeden argument proti bojkotu III. dumy. 
Na počátku konstitučního obratu byla pozornost celého 
národa nevyhnutelně zaměřena na dumu. Bojkotem jsme 
bojovali a museli jsme bojovat proti tomuto zavádění po
zornosti do slepé uličky, museli jsme bojovat proti na
dšení pro dumu, které pramenilo ze zaostalosti, nevzděla
nosti, slabosti nebo zištné kontrarevolučnosti. Dnes se o ně
jakém nadšení nejen celonárodním, ale alespoň širších 
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vrstev pro dumu jako takovou nebo pro III. dumu nedá 
vůbec mluvit. V tomto směru není bojkot potřebný. 

IV 

Podmínky, za nichž je bojkot vhodný, musíme tedy nespor
ně hledat v dané objektivní situaci. Srovnáme-li z tohoto 
hlediska podzim roku 1907 s podzimem roku 1905, musíme 
nutně dospět k závěru, že dnes nemáme důvod k vyhlášení 
bojkotu. Dnešní situace se jak z hlediska vzájemného vzta
hu mezi přímou revoluční cestou a „oklikou" přes konsti
tuční monarchii, tak z hlediska masového rozmachu, 
i z hlediska specifického úkolu boje proti konstitučním 
iluzím velmi ostře liší od situace před dvěma léty. 

Tehdy byl historický obrat ke konstituční monarchii 
pouhým policejním slibem. Dnes je to skutečnost. Bylo by 
směšné bát se pravdy a nechtít si tuto skutečnost otevřeně 
přiznat. A bylo by chyba vyvozovat z tohoto přiznání zá
věr, že ruská revoluce skončila. Ne. Pro tento závěr ještě 
nemáme potřebná fakta. Marxista je povinen bojovat za 
přímou revoluční cestu vývoje, jestliže to vyžaduje objek
tivní situace, to však, opakujeme, neznamená, že bychom 
neměli počítat s obratem ke klikaté cestě, k němuž už fak
ticky došlo. V tomto směru se průběh ruské revoluce už 
plně vyhranil. Na počátku revoluce nastal krátký, avšak 
neobyčejně rozsáhlý a závratně rychlý rozmach, potom ne
obyčejně pozvolný, avšak trvalý pokles, který začal pro
sincovým povstáním roku 1905. Zpočátku to bylo období 
bezprostředního revolučního boje mas, potom období 
obratu ke konstituční monarchii. 

Znamená to, že tento obrat je definitivní? Že revoluce 
skončila a nastalo „konstituční" období? Že není důvodů 
ani očekávat nový rozmach, ani jej pfipravovat? Že máme 
republikánský charakter našeho programu hodit přes pa
lubu? 
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Naprosto ne. Takhle usuzovat mohou jedině takoví li
berální ničemové jako naši kadeti, kteří jsou ochotni 
ospravedlňovat podlézavost a patolízalství prvními argu
menty, které jim přijdou pod ruku. Ne. To pouze zname
ná, že když hájíme celý svůj program a všechny své revoluční 
názory, musíme bezprostřední výzvy přizpůsobit dané 
objektivní situaci. Hlásáme nezbytnost revoluce, hroma
díme soustavně a vytrvale zásoby hořlavin všeho druhu, 
pečlivě pro tento cíl střežíme, pěstujeme a oprošťujeme 
od liberálních cizopasníků revoluční tradice nejlepšího 
období naší revoluce, nevyhýbáme se však přitom všední 
práci na všedním obratu ke konstituční monarchii. A to 
je vše. Musíme připravovat nový mohutný rozmach, ne
máme však žádné důvody, abychom mermomocí prosa
zovali heslo bojkotu bez přihlédnutí k situaci. 

Řekli jsme už, že v této době může mít v Rusku smysl 
jedině bojkot aktivní. Tedy ne pasívně se vzdát účasti ve 
volbách, ale ignorovat volby s cílem provést přímý nápor. 
Bojkot v tomto smyslu se nevyhnutelně rovná výzvě k co 
nejenergičtějšímu a rozhodujícímu útoku. Existuje snad 
v tomto okamžiku takový mohutný a všeobecný rozmach, 
bez něhož taková výzva nemá smysl? Ovšemže neexistuje. 

Ostatně, pokud jde o „výzvy", je v tomto směru mezi 
dnešní situací a stavem na podzim roku 1905 velmi značný 
rozdíl. Tehdy,jak jsme už na to poukazovali, v celém před
cházejícím roce nenechaly masy ani jednu výzvu bez ode
zvy. Energický masový nástup předbíhal výzvy organizací. 
V současném období došlo k takovému přerušení, že na 
celou fadu výzev masy vůbec nereagovaly. Tak tomu bylo s vý
zvou ke smetení Vittcho dumy (na počátku roku 1906), 
s výzvou k povstání po rozehnání I. dumy (v létě roku 
1906) i s výzvou k boji, který měl být odpovědí na rozehnání 
II. dumy a státní převrat z 3. června 1907. Vezměte si le
ták našeho ÚV, vydaný k těmto akcím12

• Najdete v něm
přímou výzvu k boji odpovídajícímu místním podmín
kám (demonstrace, stávky, otevřený boj s ozbrojenou silou
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absolutismu). To byla výzva slovy. Vojenské povstání 
v červnu 1907 v Kyjevě a v Černomořském loďstvu, to byla 
výzva činem. Ani ta, ani ona se nesetkala s masovou ode
zvou.Jestliže rozmach nenastal ani poté, kdy se útok reakce 
na revoluci projevil tak výrazně a tak bezprostředně -
rozehnáním dvou dum a státním převratem, kde jsou pak 
důvody, aby vzápětí následovala další výzva, a to vyhláše
ní bojkotu? Není zřejmé, že za takovéto objektivní situace 
by toto „vyhlášení" bylo jen voláním na poušti? Když je 
boj v plném proudu, když se šíří, nabývá na síle a rozrůstá 
se na všechny strany, pak je „vyhlášení" oprávněné a ne
zbytné, pak je povinností revolučního proletariátu razit 
bojové heslo. Ale pouhou výzvou nelze tento boj ani vy
myslet, ani vyvolat. A když celá řada bojových výzev, 
které jsme vyzkoušeli za mnohem příznivějších okolností, 
zůstala bez odezvy, pak přirozeně musíme hledat závažné 
důvody pro „vyhlášení" hesla, které by bez možnosti usku7 

tečnit bojové výzvy nemělo smysl. 
Kdo chce přesvědčit sociálně demokratický proletariát, že 

heslo bojkotu je správné, nesmí podlehnout jen pouhému 
zvuku slov, která svého času sehrála velkou a slavnou re
voluční úlohu. Musí se zamyslet nad tím, jaké jsou objek
tivní podmínky k použití podobného hesla, a uvědomit si, 
že razit heslo už znamená nepřímo předpokládat, že existu
jí podmínky pro rozsáhlý, všeobecný, mohutný a rychlý 
revoluční rozmach. Avšak v takových obdobích, jaká pro
žíváme dnes, v obdobích dočasného přerušení revoluce, 
nestačí takovou podmínku v žádném případě jen nepřímo 
předpokládat. Musíme si ji bezprostředně a přesně uvě
domit, sami ji dobře pochopit a jasně ji vysvětlit dělnické 
třídě. Jinak hrozí nebezpečí, že budeme jako onen člověk, 
který užívá velkých slov, aniž si uvědomuje jejich pravý 
význam, nebo nemá odvahu nazvat věci přímo a bez okol
ků pravým jménem. 
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Bojkot patří k jedné z nejlepších revolučních tradic nej
hrdinnějšího a na události nejbohatšího období ruské re
voluce. Výše jsme řekli, že jedním z našich úkolů je pečlivě 
střežit všechny tyto tradice, pěstovat je a oprošťovat od li
berálních (a oportunistických) cizopasníků. U tohoto 
úkolu se musíme krátce zastavit, abychom správně stano
vili jeho obsah a předešli tak případnému nesprávnému vý
kladu a nedorozumění. 

Marxismus se od všech ostatních socialistických teorií liší 
tím, že analýzu objektivní situace a objektivního vývoje 
pozoruhodně spojuje s dokonalou vědeckou střízlivostí a 
zároveň plně uznává význam revoluční energie, revoluční 
aktivity a revoluční iniciativy mas a ovšem i jednotlivců, 
skupin, organizací a stran, které umějí nalézt a navázat 
spojení s těmi či oněmi třídami. Vysoké hodnocení revo
lučního období ve vývoji lidstva vyplývá ze všech Marxo
vých názorů na dějiny: právě v těchto obdobích se řeší 
ony nesčetné rozpory, které se pozvolna hromadí v obdo
bích takzvaného pokojného vývoje. Právě v těchto obdo
bích se velmi silně projevuje bezprostřední úloha různých 
tříd při určování forem života společnosti, vytvářejí se 
základy politické „nadstavby", která se pak dlouho udržuje 
na bázi obnovených výrobních vztahů. Právě v těchto 
obdobích neviděl Marx na rozdíl od liberálních buržoaz
ních teoretiků odklon od „normální" cesty, symptomy 
,,sociální nemoci" nebo smutné výsledky extrémů a omylů, 
ale ty nejživotnější, nejzávažnější, nejpodstatnější a vskut
ku rozhodující okamžiky v dějinách společenských forma
cí. V činnosti samého Marxe a Engelse je ústředním bo
dem období, kdy se zúčastnili masového revolučního boje 
v letech 1848-1849. Z tohoto bodu vycházejí při určování 
osudů dělnického hnutí a demokracie v různých zemích. 
K tomuto bodu se vždy vracejí, chtějí-li určit vnitřní pova
hu různých tříd a jejich tendencí v nejjasnější a nejčistší 
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formě. Pozdější menší politické útvary, organizace, poli
tické úkoly a politické konflikty vždy hodnotí _z hlediska 
tehdejšího, revolučního období. Ne nadarmo ideoví vůdci 
liberalismu, jako například Sombart[69], tento rys v Mar
xově činnosti a v jeho literárních dílech z celé duše nená
vidí - a přičítají jej na vrub „emigrantské zatrpklosti". 
Vždyť je to přece docela ve stylu štěnic policejní buržoazní 
univerzitní vědy vykládat to, co je u Marxe a Engelse na
prosto neoddělitelnou součástí celého jejich revolučního 
světového názoru, jako osobní zatrpklost a osobní obtíže 
emigrantského života. 

V jednom ze svých dopisů, myslím že Kugelmannovi, vy
slovuje Marx[164] mimochodem jednu velice charakteristic
kou a pro naši otázku zvlášť zajímavou poznámku, že 
v Německu se reakci podařilo téměř úplně vyhladit z vědo
mí lidu vzpomínky na revoluční rok 1848 a vymýtit jeho 
revoluční tradice13

• Názorně tam srovnává úkoly reakce 
a úkoly proletářské strany v souvislosti s revolučními tra
dicemi dané země. Úkolem reakce je vymýtit tyto tradice 
a vylíčit revoluci jako „šílený živel", což je Struveho pře
klad[349] německého výrazu „das tolle J ahr" (,,šílený rok" 
- výraz německých státotvorných buržoazních historiků,
a dokonce i německé profesorské univerzitní historiogra
fie pro rok 1848). Úkolem reakce je donutit obyvatelstvo,
aby zapomnělo na ony formy boje, formy organizace,
myšlenky a hesla, které v takové hojnosti a rozmanitosti
přinášela revoluční doba. Podobně jako se Webbovi, tito
nekritičtí obdivovatelé anglického maloměšťáctva, snaží
vylíčit[13J chartismus, revoluční období anglického dělnic
kého hnutí, jako pouhé dětinství, jako „hřích mládí", jako
projev naivity, který ani nestojí za opravdovou pozornost,
jako náhodnou a abnormální úchylku, tak se také němečtí
buržoazní historikové dívají opovržlivě na rok 1848 v Ně
mecku. Stejné stanovisko zaujímá reakce i k Velké fran
couzské revoluci, o jejíž stálé životnosti a síle jejího vlivu
na lidstvo svědčí zuřivá nenávist, kterou dodnes budí.
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Stejně tak naši hrdinové kontrarevoluce, zvláště včerejší 
„demokraté" jako Struve, Miljukov, Kizevetter et tutti 
quanti, soutěží spolu v hanebném špinění revolučních tra
dic ruské revoluce. Ještě neuplynuly ani dva roky od doby, 
kdy proletariát v bezprostředním masovém boji vydobyl 
tu trošku svobody, nad níž se tak rozplývají liberální přislu
hovači staré moci, a už se v naší publicistice zrodil mohut
ný proud, který si říká liberální(!!), který pěstují kadeti, 
ve svém tisku a který se bezvýhradně věnuje tomu, že líčí 
naši revoluci, revoluční metody boje, revoluční hesla-a tra
dice jako něco přízemního, elementárního, naivního, ži
velného, šíleného atd... až zločinného . . . od Miljukova 
ke Kamyšanskému il n'y a qu'un pas*. Naopak úspěch 
reakce, která napřed vyhnala lid ze sovětů dělnických 
a rolnických zástupců a vehnala ho do Dubasovovy a Sto
lypinovy dumy a dnes ho žene do dumy okťabristické, 
tento úspěch se hrdinům ruského liberalismu zdá být 
,,růstem konstitučního uvědomění v Rusku". 

Je nespornou povinností ruské sociální demokracie, aby 
co nejpečlivěji a nejvšestranněji prostudovala naši revo
luci, seznámila masy s jejími formami boje, s formami orga
nizace aj., upevňovala v lidu revoluční tradice a vštípila 
masám přesvědčení, že jedině a výhradně revolučním bo
jem je možné dosáhnout alespoň trochu podstatnějšího 
a trvalejšího zlepšení, a aby vytrvale odhalovala celou 
nízkost samolibých liberálť1, kteří infikují společenskou 
atmosféru miasmy ,,konstitučního" poklonkování, vě
rolomnosti a molčalinovství**. V dějinách boje za svobodu 
znamenal a znamená jediný den říjnové stávky nebo pro
sincového povstání stokrát víc než celé měsíce lokajského 
tlachání kadetů v dumě o tom, že monarcha a konstitučně 
monarchické zřízení nenesou za nic odpovědnost. Musíme 
se postarat - vždyť kromě nás se o to nikdo nepostará -

* - je pouze krok. Red.

** Molčalin - postava z dramatu A. S. Gribojedova Hoře z rozu

mu, typ bezcharakterního kariéristy. Čes. red. 
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aby lid znal tyto dny kypící životem, bohaté obsahem a vel
ké svým významem a výsledky, mnohem podrobněji, de
tailněji a důkladněji než ony měsíce „konstitučního" dusna 
a balalajkinovsko-molčalinovských úspěchů*, jež tak hor
livě rozhlašují orgány našeho stranického liberálního a ne
stranického „demokratického" (fuj! fuj!) tisku za shovívavé 
blahosklonnosti Stolypina a jeho cenzorů a četníků. 

Sympatie k bojkotu rozhodně mnohdy pramení právě 
z této úctyhodné snahy revolucionářů podpořit tradici nej
lepší revoluční minulosti; oživit bezútěšné bahno nyněj
ších chmurných všedních dnů jiskrou smělého, otevřeného 
a rozhodttjícího. boje. Avšak právě proto, že jsou nám re
voluční tradice drahé a chceme je střežit, musíme ener
gicky protestovat proti názoru; že jedno z hesel speci
fického historického období může pomoci znovu vytvořit 
podstatné podmínky tohoto období.Jedna věc je_ zachová
vat revoluční tradice, umět jich využít k soustavné propa
gandě a agitaci, k seznamování mas s podmínkami bez
prostředního a útočného boje proti staré společnosti, a jiná 
věc je opakovat jedno z hesel vytržené ze souhrnu podmí
nek, za nichž vzniklo a získalo si úspěch, a aplikovat je na: 
podmínky podstatně odlišné. 

Týž Marx, který tak vysoce hodnotil .revoluční tradice 
a nemilosrdně pranýřoval renegátský nebo šosácký postoj 
k nim, zároveň požadoval, aby revolucionáři um'ěli myslet; 

aby uměli analyzovat podmínky, v nichž lze použít starých 
metod boje, a neopakovali pouze známá hesla. ,,Národní" 
tradice roku l 792 ve Francii zůstanou asi provždy vzorem 

určitých revolučních metod boje, to však Marxovi vůbec 
nebránilo, aby v roce 1870 ve známé Adrese internacio.,'.. 
nály varoval francouzský proletariát před nesprávným pře
nášením těchto tradic do podmínek jiného období.14 

* Balalajkin - postava z díla M. J. Saltykova-Ščedrina Soudobá
idyla, ztělesňující liberálního tlučhubu, dobrodruha a prolhaného 
člověka. Čes. red. 
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Tak je tomu i u nás. Musíme zkoumat podmínky, za 
nichž lze bojkotu použít, musíme vštípit masám myšlen
ku, že bojkot je ve chvílích revolučního rozmachu zcela 
oprávněný a někdy nevyhnutelný (ať si pedanti, kteří 
berou Marxovo jméno nadarmo, říkají, co chtějí). Avšak 
otázku, nastal-li tento rozmach, což je základní podmínka 
pro vyhlášení bojkotu, musíme umět položit samostatně 
a odpovědět na ni po důkladném rozboru fakt. Naší po
vinností je tento rozmach připravovat, pokud je to v naší 
moci, nezříkat se použití bojkotu ve vhodném okamžiku, 
avšak domnívat se, že hesla bojkotu lze použít vždy vůči 
každé špatné nebo velmi špatné zastupitelské instituci, by 
byla nesporná chyba. 

Podívejte se na motivaci, které bylo použito k obhajobě 
a zdůvodnění bojkotu ve „dnech svobody", a hned uvi
díte, že jednoduše přenášet takové argumenty do dnešní 
situace není možné. 

Když jsme byli v roce 1905 a na počátku roku 1906 pro 
bojkot, říkali jsme, že účast ve volbách znamená způsobit 
pokles nálady, vydat pozice nepříteli, dezorientovat revo
luční lid, usnadnit carismu dohodu s kontrarevoluční bur
žoazií apod. Jaký je základní předpoklad pro tyto argu
menty, o němž se vždy nehovořilo, ale vždy se chápal 
jako něco, co bylo v oné době samozřejmé? Tento předpo
klad, to je mohutná revoluční energie mas, která si hledá 
a nalézá přímou cestu mimo všechny „konstituční" kanály. 
Tento předpoklad, to je nepřetržitý nápor revoluce na 
reakci a bylo by zločinem oslabovat ho obsazením a obra
nou pozice, kterou nepřítel schválně vyklidil, aby tak osla
bil celkový nápor. Zkuste opakovat tyto argumenty, když 
pro tento hlavní předpoklad nejsou podmínky, a hned usly
šíte, jak falešně zní celá ta vaše „píseň", jak nesprávný je 
její základní tón. 

Beznadějný by byl také pokus ospravedlňovat bojkot 
rozdílem mezi II. a III. dumou. Považovat rozdíl mezi 
kadety (kteří v II. dumě definitivně vydali lid napospas 

50 



černosotňovcům) a okťabristy15 za závažný a podstatný, 
přikládat jen trochu reálný význam věhlasné „ústavě", 
zmařené státním převratem z 3. června - to všechno odpo
vídá daleko více duchu vulgárního demokratismu než du
chu revoluční sociální demokracie. Vždy jsme říkali, 
tvrdili a opakovali, že „ústava" I. a II. dumy je pouhý 
přelud, že žvanění kadetů má odvést pozornost, aby se za
střela jejich okťabristická podstata, že duma je naprosto 
nevhodný prostředek k uspokojení požadavků proletariátu 
a rolnictva. Pro nás je 3. červen 1907 přirozeným a ne
vyhnutelným důsledkem prosincové porážky v roce 1905. 
Nikdy jsme nebyli „okouzleni" půvaby „dumské" ústavy, 
proto nás ani nijak zvlášť nemůže zklamat přechod od při
krášlené a Rodičevovými frázemi opentlené reakce k reakci 
nezastřené, otevřené a surové. Možná že tato reakce je 
dokonce daleko lepším prostředkem, po němž vystřízlivějí 
všichni ti patolízalští liberální hlupáci nebo jimi popletené 
skupiny obyvatelstva ... 

Srovnejte menševickou stockholmskou a bolševickou lon
dýnskou rezoluci o Státní dumě. Uvidíte, že menševická 
je nabubřelá, frázovitá, plná halasných slov o významu 
dumy, že se naparuje vědomím, jak vznešená je práce 
dumy. Bolševická je jednoduchá, stručná, střízlivá a skrom
ná. Menševická rezoluce je nasáklá duchem maloměšťác
kého triumfu nad tím, že sociální demokracie uzavřela 
sňatek s konstitucionalismem (s „novou mocí, zrozenou 
z lůna lidu" apod. apod., stále v duchu stejného oficiálního 
pokrytectví). Bolševickou rezoluci můžeme reprodukovat 
asi takto: Když už nás ta prokletá kontrarevoluce zahnala 
do toho zatraceného svinčíku, budeme i přesto pracovat pro 
revoluci a nebudeme přitom fňukat, ani se naparovat. 

Když menševici ještě v období bezprostředního revoluč
ního boje hájili dumu před bojkotem, slibovali, abych tak 
řekl, lidu, že duma bude jakýmsi nástrojem revoluce. 
A s těmito svými sliby pěkně pohořeli. Jestliže jsme však 
my bolševici něco slibovali, ,pak to bylo jedině to, že od 
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dumy jakožto výplodu kontrarevoluce se nedá čekat nic 
dobrého. Správnost našeho názoru se až dosud skvěle po
tvrzovala a můžeme se zaručit, že ji potvrdí i další udá
losti. Dokud se na základě nových skutečností „neopraví(( 

a nezopakuje strategie z období října až prosince, nebude 
na Rusi svoboda. 

Když mi tedy někdo říká, že III. dumu nelze využít jako 
II. a že masám není možné vysvětlit, proč je nutné, aby se
jí zúčastnily, mám chuť odpovědět: Jestliže si toto „vy
užití(( představujete jako něco menševicky mnohomluvné
ho, něco jako nástroj revoluce atp., pak to ovšem možné
není. Vždyť i první dvě dumy byly ve skutečnosti jen stu
pínky k okťabristické dumě, a přesto jsme jich využili k to
mu prostému a skromnému* cíli (propaganda, agitace,
kritika a vysvětlování masám všeho, co se děje), k němuž
vždy budeme umět využít i těch nejodpornějších zastupi
telských insti�ucí. Projev v dumě žádnou „revoluci(( ne
vyvolá a propaganda v souvislosti s dumou také nevyniká
žádnými zvláštními vlastnostmi, ale sociální demokracie
z toho nebude mít o nic méně užitku - naopak někdy ho
bude i více - než z některého otištěného nebo na nějakém
jiném shromáždění proneseného projevu.

A svou účast v okťabristické dumě musíme masám vy
světlovat stejně prostě. Po porážce v prosinci 1905 a po ne
úspěšných pokusech v. letech 1906 až 1907 tuto porážku 
„odčinit(( nás reakce nevyhnutelně vháněla a i nadále bude

ustavičně vhánět do stále horších a horších kvazikonstituč
ních institucí. Budeme vždy a všude hájit své přesvědčení 
a prosazovat své názory, budeme stále ópakovat, že dokud 

. * Srovnej Proletarij. (ženevský) z roku 19051•, článek o bojkotu
Bulyginovy dumy, v němž se poukazuje na to, že netvrdíme, že jí nebu
deme využívat vůbec, že_ však dnes máme před sebou jiný úkol: bojovat 
za bezprostředně revoluční cestu. Srovnej také �roletarij (ruský) z roku 
·190617, č. 1, článek o bojkotu (Sebrané spisy 11, Praha 1982, s. 189 až
197; sv. 13, Praha 1983, s. 360-368. Red.), kde se zdůrazňuje, jak
-skrořnnj užitek přinášela práce v dumě.
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trvá stará moc, dokud není vyrvána i s kořeny, nemůžeme 
nic dobrého očekávat. Budeme připravovat podmínky pro 
nový rozmach, ale dříve, než k němu dojde a aby k němu 
došlo, musíme houževnatě pracovat, nevydávat však hesla, 
která mají smysl jedině v období rozmachu. 

Rovněž by nebylo správné dívat se na bojkot jako na tak

tickou linii, která staví proletariát a část revoluční buržoazní 
demokracie proti liberalismu a reakci. Bojkot není taktická 
linie, ale zvláštní bojový prostředek, vhodný za určitých 
podmínek. Směšovat bolševismus s „bojkotismem" je stejná 
chyba jako směšovat jej s „bojůvkářstvím". Rozdíl mezi 
taktickou linií menševiků a bolševiků se už zcela vyhranil 
a byl zakotven v zásadně odlišných rezolucích na jaře roku 
1905 na III. bolševickém sjezdu v Londýně[362J a na men
ševické konferenci v Ženevě[289]. Ani o bojkotu, ani o „bo
jůvkářství" tehdy nebyla a ani nemohla být řeč. Každý 
ví, že jak při volbách do II. dumy, kdy jsme nebyli stou
penci bojkotu, tak i v II. dumě se naše taktická linie zásadně 
lišila od menševické. Taktické linie se rozcházejí ve všech 
způsobech a prostředcích boje, na každém kolbišti, a při
tom vůbec nevytvářejí nějaké zvláštní, té či oné linii vlast
ní, způsoby boje. A kdyby byl bojkot III. dumy ospravedl
ňován nebo vyvoláván zhroucením revolučních nadějí vklá
daných do I. nebo II. dumy, ztroskotáním „zákonné", ,,sil
né", ,,trvalé", ,,opravdové" ústavy, byl by to menševismus 
nejhoršího druhu. 

VI 

Rozbor nejpádnějších a výhradně marxistických argumen
tů pro bojkot jsme ponechali na konec. Aktivní bojkot ne
má smysl bez rozsáhlého revolučního rozmachu. Budiž. 
Ale rozsáhlý rozmach vzniká z méně rozsáhlého. Sympto
my určitého rozmachu tu jsou. Musíme tedy vyhlásit heslo 
bojkotu, protože toto heslo podporaje, rozvíjí a posiluje 
začínající rozmach. 
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To jsou podle mého názoru hlauní argumenty, jimiž se 
v sociálně demokratických kruzích více nebo méně jasně 
odůvodňuje tendence k bojkotu. A přitom soudruzi, kteří 
mají nejblíže k bezprostřední práci mezi proletariátem, 
nevycházejí z argumentace „vytvořené" podle určitého 
typu, ale z některých dojmů získaných při styku s dělnic
kými masami. 

Jednou z mála otázek, o nichž, jak se zdá, není nebo do
sud nebylo mezi oběma sociálně demokratickými frakcemi 
sporu, je otázka, co je příčinou dlouhé přestávky ve vývoji 
naší revoluce. ,,Proletariát se nevzpamatoval," to je ta 
příčina. A skutečně, téměř celou tíhu boje v období od 
října do prosince nesl na svých bedrech jen proletariát. 
Za celý národ bojoval soustavně, organizovaně a bez pře
stávky jen sám proletariát. Není divu, že v zemi s nejnižším 
(podle evropského měřítka) procentem proletářského oby
vatelstva se musel proletariát tímto bojem nesmírně vy
čerpat. A k tomu ještě vládní a buržoazní reakce spojenými 
silami už od prosince útočila a neustále útočí právě na pro
letariát. Půldruhého roku ho decimovaly policejní perze
kuce a popravy; soustavné výluky, počínaje „trestním" 
uzavíráním státních závodů a konče paktováním kapita
listů proti dělníkům, způsobily, že bída dělnických mas 
nabyla nevídaných rozměrů. A dnes, podle slov některých 
sociálně demokratických pracovníků, se v masách objevují 
příznaky toho, že se nálada proletariátu zlepšuje, že se 
v něm hroma-dí síly. Tento těžko definovatelný a těžko po
stižitelný dojem doplňuje pádnější argument: v některých 
průmyslových odvětvích lze pozorovat nepochybné ožive
ní. Zvýšená poptávka po dělnících musí nutně posílit stáv
kové hnutí. Dělníci se budou muset pokusit vynahradit 
alespoň částečně nesmírné ztráty, které utrpěli v době repre
sálií a výluk. Konečně třetí a nejpádnější argument spočívá 
v tom, že se nepoukazuje na problematické, všeobecně oče
kávané stávkové hnutí, ale na jednu obrovskou stávku, kte
rou už dělnické organizace připravily. Zástupci 10 000 
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textilních dělníků už na počátku roku 1907 jednali o své 
situaci a navrhli opatření,jak v tomto průmyslovém odvět
ví posílit odbory. Podruhé se sešli už zástupci 20 000 děl
níků a usnesli se, že vyhlásí v červenci 1907 generální stávku 
textilních dělníků. Toto hnutí může bezprostředně pod
chytit až 400 000 dělníků. Vychází z Moskevské oblasti, 
tj. z největšího střediska dělnického hnutí a největšího 
střediska obchodu a průmyslu v Rusku. Právě v Moskvě 
a jedině v Moskvě se může masové dělnické hnutí co 
nejrychleji změnit v široké lidové hnutí, které má rozho
dující politický význam. Textilní dělníci jsou ze všech 
dělníků nejhůře placeni, jsou nejméně vyspělí, nejméně se 
podíleli na dosavadním hnutí a jsou nejtěsněji spjati s rol
nictvem. Z iniciativy těchto dělníků se dá usuzovat, že 
hnutí podchytí mnohem širší vrstvy proletariátu než dosud. 
A že stávkové hnutí souvisí s revolučním rozmachem, to 
se v dějinách ruské revoluce názorně projevilo už ne
jednou. 

Je přímou povinností sociální demokracie soustředit co 
největší pozornost a mimořádné úsilí právě na toto hnutí. 
Právě této práci je bezpodmínečně třeba dát přednost před 
volbami do okťabristické dumy. Masy je nutno přesvědčit, 
že toto stávkové hnutí se nezbytně musí přeměnit ve vše
obecný a mohutný nápor proti samoděržaví. A právě heslo 
bojkotu znamená přenést pozornost z dumy na bezprostřed
ní masový boj. A právě heslo bojkotu znamená naplňovat 
nové hnutí politickým a revolučním obsahem. 

Přibližně takto usuzovali někteří sociální demokraté 
a dospěli k přesvědčení, že je nezbytné III. dumu bojko
tovat. Je to nesporně marxistická argumentace pro bojkot 
1 nemá nic společného s pouhým opakováním hesla vy
:rženého ze souvislosti zvláštních historických podmínek. 

Ať je však tato argumentace jakkoli pádná, přece jen 
,odle mého názoru ještě nestačí k tomu, abychom heslo 
lojkotu schválili hned teď. Tato argumentace zdůrazňuje 
o, o čem by ruský sociální demokrat přemýšlející o pouče-
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ní z naší revoluce vůbec neměl pochybovat, že totiž ne
můžeme odmítnout bojkot, že musíme být připraveni vy
dat toto heslo ve vhodném okamžiku a že naše pojetí boj
kotu nemá nic společného s liberálním, šosácky ubohým 
pojetím - vyhýbat se, nebo nevyhýbat?* - v němž není 
nic revolučního. 

Předpokládejme, že všechno, co říkají sociálně demo
kratičtí stoupenci bojkotu o změně v náladách dělníků, 
o oživení v průmyslu a o červencové stávce textilních děl

níků, je dokázáno a zcela odpovídá skutečnosti.
Co z toho všeho plyne? Jsme na začátku určitého částeč

ného rozmachu, který má revoluční význam.** Je naší 
povinností ze všech sil jej podporovat a rozvíjet, snažit se 
jej přeměnit ve všeobecný revoluční rozmach a pak ve 
hnutí útočné. Nesporně. Mezi sociálními demokraty (snad 
kromě těch, kteH spolupracují s listem Tovarišč) na to ne
může být dvojí názor. Je však v tomto okamžiku, na počátku 
tohoto částečného rozmachu, dříve než se definitivně stane 
všeobecným rozmachem, heslo bojkotu pro rozvoj hnutí 
nutné? Může toto heslo přispět k rozvoji současného hnutí? 
To je jiná otázka a na tu budeme muset podle mého ná
zoru odpovědět záporně. 
. Rozšiřovat částečný rozmach ve všeobecný je možné 

a nutné přímými a bezprostředními argumenty a hesly 
bez ohledu na III. dumu. Celý vývoj událostí po prosinci 
plně potvrzaje sociálně demokratický názor na úlohu mo-

* Viz ukázku liberálních úvah bývalého autora sociálně demokra

tických publikací a dnešního spolupracovníka liberálních novin L. Mar

tova[1••] v listu Tovarišč. 
** Vyskytuje se názor, že stávka textilních dělníků je hnutí nového 

typu, které izoluje odborové hnutí od revolučního. My však tohoto ná

zoru nedbáme za prvé proto, že vykládat všechny symptomy složitých 

jevů pesimisticky je vůbec nebezpečné a často zmátlo sociální demokra

ty nepříliš „pevné v sedle". Za druhé, kdyby stávka textilních dělníků 

měla takové rysy, museli bychom my, sociální demokraté, proti nim 

nesporně co nejenergičtěji bojovat. Kdyby byl náš boj úspěšný, zněla 
by otázka právě tak, jak ji klademe. 
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narchické ústavy, na nutnost bezprostředního boje. Bu
deme říkat: Občané! Nechcete-li, aby demokracie v Rusku 
tak nezadržitelně a stále rychleji a rychleji upadala, jak 
tomu bylo po prosinci 1905, kdy hegemonii v demokra
tickém hnutí měli páni _J(adeti, jestliže to nechcete, pod
pořte rozmáhající se dělnické hnutí, podpořte bezprostřed
ní masový boj. Jiná záruka svobody na Rusi není a ne
může být. 

To bude nesporně naprosto důsledná revoluční sociálně 
demokratická agitace. Bude pak nutné ještě k ní dodávat: 
Nevěřte ve III. dumu, občané, a podívejte se na nás, na so
ciální demokraty, jak ji bojkotujeme na důkaz svého pro
testu! 

Takový dodatek za dnešních podmínek nejenže není 
nutný, ale zní dokonce dost podivně, skoro jako výsměch. 
Vždyť ve III. dumu beztak nikdo nevěří, tj. ty vrstvy oby
vatelstva, které mohou být živnou půdou pro demokratické 
hnutí, nejsou a nemohou býf tak nadšeny ústavní III. du
mou, jako byly nesporně v širokém měřítku nadšeny I. du:
mou, prvními pokusy vytvořit na Rusi jakékoli, jen když 
ústavní instituce. 

V roce 1905 a na počátku roku 1906 se pozornost širo
kých kruhů obyvatelstva soustřeďovala na první zastupi
telskou instituci, i když zřízenou na základě monarchické 
ústavy. To je fakt. Proti tomu museli sociální demokraté 
bojovat a velmi ostře protestovat. 

Dnes je tomu jinak. Pro dnešek není charakteristické 
ani nadšení pro první „parlament«, ani víra v dumu, ale
nevíra v rozmach. 

Vydáme-li za takovéto situace heslo bojkotu předčasně, 
nijak tím hnutí neposílíme a ani neparalyzujeme skutečné 
překážky, které mu stojí v cestě. Nejen to, riskujeme tím 
dokonce, že oslabíme účinnost své agitace, protože boj
kot je heslo odpovídající rozmachu, který už nastal, a celé 
neštěstí je teď v tom, že široké kruhy obyvatelstva v roz
mach nevěří, že nevidí jeho sílu. 
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(Nejdříve se musíme vynasnažit prakticky dokázat sílu 
tohoto rozmachu a pak budeme mít vždy dost času vydat 
heslo, které nepřímo tuto sílu vyjadřuje. A to ani není 
jisté, zda bude revoluční hnutí útočného rázu potřebovat 
zvláštní heslo, které by odvádělo pozornost od ... III.. du111JI. 
Možná že nebude. Aby bylo možné projít kolem něčeho 
tak důležitého, co by opravdu mohlo strhnout nezkušený 
dav, který ještě nikdy neviděl parlament, bylo by snad 
nutné to, kolem čeho musíme projít, bojkotovat. Ale pro to, 
abychom mohli projít kolem instituce, která vůbec není 
s to strhnout dnešní demokratický nebo polodemokratický 
dav, není vůbec třeba bojkot vyhlašovat. Dnes nejde 
o bojkot, ale o přímé a bezprostřední úsilí přeměnit částeč
ný rozmach ve všeobecný, odborové hnutí v hnutí revoluč
ní a obranu před výlukami v útok proti reakci.

V I I 

Shrnujeme. Heslo bojkotu se zrodilo ve specifickém histo
rickém období. Objektivní situace v roce 1905 a na za
čátku roku 1906 postavila bojující společenské síly před 
volbu nejkratší cesty: buď bezprostředně revoluční cestu, 
anebo obrat ke konstituční monarchii. Přitom se pro boj
kot agitovalo především bojem proti konstitučním iluzím. 
Podmínkou úspěchu bojkotu byl rozsáhlý, všeobecný, 
rychlý a mohutný revoluční rozmach. 

Situace koncem léta roku 1907 ve všech těchto aspek
tech toto heslo vůbec nevyžaduje a neospravedlňuje. 

Budeme pokračovat ve své každodenní práci na přípravě 
voleb a nebudeme předem odmítat účast v nejreakčněj
ších zastupitelských institucích, zároveň však musíme za
měřit svou propagandu a agitaci mezi lidem na vysvětlo
vání, jak souvisí prosincová porážka s následným okleš
těním svobody a zhanobením ústavy. Musíme masy 
pevně přesvědčit o tom, že bez bezprostředního masové-
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ho boje bude hanobena i nadále a mnohem intenzívněji. 
I když nejsme proti použití hesla bojkotu v těch chvílích 

rozmachu, kdy by tohoto hesla bylo opravdu zapotřebí, 
musíme dnes všechny své síly a všechen svůj přímý a bez
prostřední vliv zaměřit na to, abychom přeměnili ten či 
onen rozmach dělnického hnutí ve hnutí všeobecné, roz
sáhlé a revoluční, útočící proti veškeré reakci i proti jejím 
pilířům. 

26. června 1907



PAMÁTCE 

HRABĚTE GEJDENA 

(ČEMU UČÍ LID NAŠI „DEMOKRATÉ" 
NE O R G A N I Z O V A N f V 2 AD N É ST R A NĚ ? ) 1s 

„Všechen pokrokový tisk projevil hluboké politování nad 
těžkou ztrátou, kterou utrpělo Rusko úmrtím hraběte 
P. A. Gejdena. Ušlechtilá osobnost Petra Alexandroviče 
působila přitažlivě na všechny slušné lidi bez ohledu na to, 
k jaké straně nebo směru patřili. Jaký to vzácný a šťastný 
úděl!!!" Pak následuje obšírný výňatek z pravicového 
kadetského listu Russkije vědomosti19

, kde se nad životem 
a činností „podivuhodného člověka" rozplývá kníže P. D. 
Dolgorukov[34J, jeden z onoho rodu Dolgorukovových, 
jehož představitelé otevřeně přiznali, kde jsou kořeny je
jich demokratismu! Lépe s rolníky vyjít po dobrém než 
čekat, až si půdu vezmou sami ... ,,Sdílíme hluboký žal, 
který způsobilo úmrtí hraběte Gejdena všem, kdo jsou 
zvyklí vážit si člověka, ať už je v tom či onom stranickém 
rouchu. A zesnulý Gejden byl právě především člověkem."

To se píše ve 296. čísle listu Tovarišč[305] z úterý 19. 
června 1907. 

Publicisté z tohoto listu nejsou jen nejhorlivější demokra
té v našem legálním tisku. Považují se za socialisty, za kri
tické socialisty ovšem. Jsou to skoro sociální demokraté; 
a menševici Plechanov, Martov, Smirnov, Perejaslavskij, 
Dan aj. aj. jsou velmi srdečně vítáni v listu, pod jehož 
sloupci se skví podpisy pana Prokopoviče, paní Kuskovové, 
pana Portugalova a jiných „bývalých marxistů". Není 
zkrátka nic tak jisté jako to, že publicisté z Tovarišče 
jsou ti „nejlevější" představitelé naší „osvícené", úzkému 
ilegalismu cizí, ,,demokratické" atd. společnosti. 
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A když se nám před očima objeví takové řádky, jaké 
jsme ocitovali, je těžké se zdržet a na adresu tohoto panstva 
nezvolat: Jaké štěstí, že jsme my, bolševici, rozhodně ne
patřili mezi slušné lidi z okruhu Tovarišče ! 

Vážení „slušní lidé" z ruské osvícené demokracie! Otu
pujete ruský lid, šíříte v něm miasmy pochlebnictví a pato
lízalství stokrát víc než pověstní černosotňovci Puriškevič, 
Kruševan a Dubrovin, s nimiž vedete tak usilovnou, tak 
liberální, tak lacinou a pro sebe tak výhodnou a bezpeč
nou válku. Krčíte rameny a obracíte se ke všem „slušným 
lidem" z vaší společnosti s opovržlivým úsměvem, jímž 
reagujete na tyto „nejapné paradoxy"? Ano, ano, však 
my víme velmi dobře, že vaším trapným liberálním sebe
vědomím.nemůže otřást nic na světě. Právě proto nás také 
těší, že se nám podařilo celou svou činností oddělit se od 
slušných lidí z ruské vzdělané společnosti pevnou zdí. 

Může někdo uvést nějaký příklad, že by černosotňovci 
zdemoralizovali nebo zmátli trochu širší vrstvy obyvatel
stva? Nemůže. 

Ani v jejich tisku, ani v jejich svazu, ani na jejich schů
zích, ani při volbách do I. nebo II. dumy bychom takové 
příklady nenašli. Černosotňovci roztrpčují lid násilím 
a zvěrstvy, na nichž se podílí policie a vojsko. Černosot
ňovci budí k sobě nenávist a opovržení pro své darebáctví, 
šejdířství a úplatkářství. Černosotňovci organizují za vládní 
peníze hloučky a bandy opilců, které smějí řádit jen s do
volením policie a ·podle jejího návodu. Nic z toho všeho 
nemá ani v nejmenším nebezpečný ideový vliv na poněkud 
širší vrstvy obyvatelstva. 

A naopak, stejně nesporné je, že takový vliv má náš le
gální, liberální a „demokratický" tisk. Volby do I. a II. 
státní dumy, schůze, spolky, osvěta - to vše je toho dů
kazem. A úvaha v Tovarišči o Gejdenově smrti ukazuje 
velmi jasně, jaký je to vliv. 

,, Těžká ztráta ... ušlechtilá osobnost ... šťastný úděl... byl přede
vším člověkem.'' 
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Statkář hrabě Gejden ze sebe dělal velkodušného libe
rála až do říjnové revoluce. Ale hned po prvním vítězství 
lidu, po 17. říjnu 1905, přešel bez nejmenšího zaváhání do 
tábora kontrarevoluce, do strany okťabristů, do strany 
statkářů a velkokapitalistů, rozlícených na rolníky a na 
demokracii. V I. dumě obhajoval tento ušlechtilý muž 
vládu, a když byla duma rozehnána, dohadoval se, ale 
nedohodl, že vstoupí do vlády. To jsou v hrubých rysech 
hlavní etapy životní kariéry tohoto typického kontrarevo
lučního statkáře. 

A teď přijdou pěkně oblečení, osvícení a vzdělaní pánové 
s frázemi o liberalismu, demokratismu a socialismu na 
rtech, s řečmi o sympatiích ke svobodě, k boji rolníků se 
statkáři o půdu, pánové, kteří mají ve skutečnosti monopol 
na legální opozici v tisku, ve spolcích, na schůzích a při 
volbách, a s očima obrácenýma k nebi kážou lidu: ,,Jaký 
to vzácný a šťastný úděl!. .. Zesnulý hrabě byl právě pře
devším člouěkem." 

Ano, Gejden byl nejen člověk, ale i občan, který se uměl 
povznést k pochopení celkových zájmů své třídy a tyto 
zájmy velmi chytře hájit. A vy, vážení osvícení demokraté, -.... 
vy jste prostě ubrečení hlupáci, kteří liberálním blouzně
ním zastírají svou neschopnost být něčím jiným než vzdě
lanými lokaji této statkářské třídy. 

Vliv statkářů na lid není nebezpečný. Nikdy se jim ne
podaří oklamat na poněkud delší dobu jen trochu větší 
počet dělníků ani rolníků. Ale vliv inteligence, která se na vy
kořisťování přímo nepodílí, která umí operovat s abstrakt
ními slovy a pojmy, která má stále na mysli všelijaké 
,,ušlechtilé" myšlenky, která někdy ve své upřímné omeze
nosti povyšuje své postavení mezi třídami na princip ne
třídních stran a netřídní politiky, vliv této buržoazní inte
ligence na lid je nebezpečný. To a jenom to ohrožuje široké 
masy nákazou, která může způsobit skutečnou škodu, proto 
musí socialismus proti tomuto jedu ze všech sil bojovat. 

- Gejden byl člověk vzdělaný, ušlechtilý, humánní,
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snášenlivý - rozplývají se liberální a demokratičtí hňu
pové, kteří si o sobě myslí, že jsou povzneseni nad jakou
koli ,,stranickost" a že zaujímají ,,všelidské" stanovisko. 

Mýlíte se, vážení. To není stanovisko všelidské, to je sta
novisko všech patolízalů. Otrok, který si uvědomuje své 
otrocké postavení a bojuje proti němu, je revolucionář. 
Otrok, který si své otroctví neuvědomuje a bídně živoří jako 
mlčenlivý, neuvědomělý a nerozumný tvor, je prostě jen 
otrok. Otrok, který slintá blahem, když sebevědomě líčí 
půvaby otrockého života, a jehož dojímá pánova dobrota 
a laskavost, je patolízal a chám. A takoví patolízalové jste 
také vy, pánové z Tovarišče. Rozplýváte se s odpornou 
laskavostí nad tím, že kontrarevoluční statkář, který pod
poroval kontrarevoluční vládu, byl vzdělaný a humánní 
člověk. Nechápete, že místo abyste dělali z otroků revo
lucionáře, děláte z nich patolízaly. Vaše slova o svobodě 
a demokracii jsou falešné pozlátko, naučené fráze, módní 
tlachání nebo pokrytectví. Je to křiklavě pomalovaná re
klamní tabule. A vy sami jste obílené hroby. Vaše mizer
ná duše je veskrze patolízalská, celá vaše vzdělanost, kul
tivovanost a osvícenost není nic jiného než svého druhu 
dokonalá prostituce. Protože vy prodáváte své duše a ne
prodáváte je jen z nutnosti, ale i z ,,lásky k umění"! 

- Gejden byl přesvědčený konstitucionalista - rozplý
váte se v dojetí. Lžete nebo vás Gejdenové už úplně obala
mutili. Nazývat před lidem, veřejně, přesvědčeným konsti
tucionalistou člověka, který založil stranu podporující 
vládu Vitteho i Dubasova, Goremykina a Stolypina, to je 
stejné jako tvrdit o nějakém kardinálovi, že je přesvědče
ným bojovníkem proti papeži. Místo abyste učili lid správně 
chápat ústavu, děláte z ní vy demokraté ve svých výplo
dech něco blahodárného. Protože pro kontrarevolučního 
statkáře je ústava nesporně něco hlahodárného, je to nej
dokonalejší způsob, jak okrádat a zotročovat mužiky a vů
bec lidové masy. Byl-li Gejden přesvědčeným konstitucio
nalistou, znamená to, že i Dubasov a Stolypin jsou přesvěd-
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čenými konstitucionalisty, protože Gejden ve skutečnosti 
podporoval jejich politiku. Dubasov a Stolypin by nemohli 
být tím, čím byli, nemohli by provádět svou politiku bez 
podpory okťabristů včetně Gejdena. Podle čeho, velemou
dří demokraté z řad nslušných" lidí, se má usuzovat 
o politickém profilu člověka (,,konstitucionalisty")? Podle
toho, co říká, jak se bije v prsa a prolévá krokodýlí slzy?
Nebo podle jeho skutečné činnosti ve veřejném životě?

Co je charakteristické, co je typické pro Gejdenovu po
litickou činnost? To, že se po rozehnání I. dumy nemohl 
dohodnout se Stolypinem o svém vstupu do vlády, nebo to, 
že po takové události vůbec mohl jít vyjednávat se Stolypi
nem? To, že kdysi, tehdy a tehdy, pronášel jakési liberální 
fráze, nebo to, že se ihned po 17. říjnu stal okťabristou 
(=kontrarevolucionářem)? Když nazýváte Gejdena pře
svědčeným konstitucionalistou, učíte lid tomu, že cha
rakteristické a typické je to první. To ovšem znamená, že 
nesmyslně opakujete útržky demokratických hesel a při
tom nerozumíte ani základům demokracie. 

Neboť demokracie, pamatajte si to, vážení slušní lidé 
ze slušné společnosti, znamená boj právě proti nadvládě 
kontrarevolučních statkářů v zemi, proti nadvládě, kterou 
pan Gejden podporoval a kterou celou svou politickou ka
riérou ztělesňoval. 

- Gejden byl vzdělaný člověk - rozplývají se naši sa
lónní demokraté. Ano, to jsme už uznali a rádi uznáváme, 
že byl vzdělanější a chytřejší (to nebývá vždy spojeno se 
vzdělaností) než sami demokraté, protože lépe chápal zá
jmy své třídy a svého kontrarevolučního společenského hnutí 
než vy, panstvo z Tovarišče, chápete zájmy osvobozenec
kého hnutí. Vzdělaný kontrarevoluční statkář uměl obrat
ně a chytře hájit zájmy své třídy, dovedně zastíral šlechet
nými slovy a džentlmenským vystupováním zištné snahy 
a dravčí chutě feudálů, naléhal (na Stolypiny), aby tyto 
zájmy byly chráněny co nejcivilizovanějšími formami tříd
ní nadvlády. Celé své nvzdělání" dal Gejden a jemu po-
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dobní do služeb statkářských zájmů. Skutečnému demokra
tu, ne ovšem „slušnému" patolízalovi z ruských radikál
ních salónů, by to mohlo posloužit jako skvělý námět 
k článku o tom, jak se v současné společnosti prostituuje 

vzdělání. 
Když „demokrat" tlachá o vzdělanosti, chce u čtenáře 

vyvolat představu o bohatých vědomostech, o širokém 
rozhledu, o zušlechtěném rozumu i srdci. Pro pány Gejde
ny je vzdělání pozlátko, drezúra, ,,zběhlost", jak džentl
mensky vyřizovat nejhanebnější a nejšpinavější politické 
kšefty. Neboť celý Gejdenův okťabrismus, celá jeho „po
kojná obnova"20, celé jeho dohadování se Stolypinem po 
rozehnání I. dumy, to vše byl v podstatě nejhanebnější 
a nejšpinavější kšeft, to vše mělo pokud možno spolehlivě, 
chytře a obratně, uvnitř pevně a navenek nenápadně chrá
nit právo urozené ruské šlechty na krev a pot miliónů „mu
žiků", které tito Gejdenové odjakživa a neustále okrádali, 
jak před rokem 1861, tak v roce 1861, po roce 1861 i po 
roce 1905. 

Už Někrasov a Saltykov učili ruskou společnost rozezná
vat pod uhlazenou a napomádovanou vzdělaností feudál
ního statkáře jeho zištné zájmy, nenávidět pokrytectví a 
bezcitnost těchto typů, ale současný ruský inteligent, který 
se považuje za strážce demokratického dědictví a patří ke 
kadetské straně* nebo ke kadetským poskokům, učí lid 
patolízalství a je pyšný na svou nezaujatost demokrata ne
organizovaného v žádné straně. Je to podívaná snad ještě 
odpornější než na hrdinské .činy Dubasova a Stolypina ... 

- Gejden byl „člověk" - zalyká se nadšením salónní
demokrat. Gejden byl humánní. 

Toto dojetí nad Gejdenovou humánností nás nutí při
pomenout nejen Někrasova a Saltykova, ale i Turgeněvovy 

* Kadeti hodnotili Gejdena se stokrát větší podlézavostí než panstvo
i: Tovarišče, které nám posloužilo jako vzor „demokratismu" ,,sluš
ných lidí" z ruské „společnosti". 
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Lovcovy zápisky(386]. Máme před sebou civilizovaného,
vzdělaného statkáře, kultivovaného, jemných společenských 
způsobů a evropsky vybroušeného. Statkář častuje hosta 
vínem a vznešeně s ním rozpráví. ,,Proč není to víno ohřá
to?", zeptá se lokaje. Ten mlčí a zbledne. Statkář zazvoní 
a říká, aniž zvýší hlas, vcházejícímu sluhovi: ,,S Fjodorem 
to vyřídit!"lll 

To je ukázka gejdenovské „humánnosti" čili humán
nosti a la Gejden. Turgeněvův statkář je také „humánní" 
člověk ... například ve srovnání se Saltyčicí natolik hu
mánní, že se sám nejde podívat do konírny, je-li všechno 
v pořádku s Fjodorovým výpraskem. Je natolik humánní, 
že se nezajímá o to, zda namočili důtky pro Fjodora do 
slané vody. Tento statkář nikdy neuhodí ani nevyplísní 
lokaje, on jen zpovzdálí „udílí pokyny" jako vzdělaný 
člověk, jemným a humánním způsobem, bez hluku, bez 
skandálu, ne „na veřejnosti" ... 

Přesně taková je humánnost Gejdenova. On sám se ne
účastnil bití a týrání rolníků spolu s Luženovskými a Fi
lonovovy. Nejezdil ani s Rennenkampfy, ani Mellery
Zakomelskými na trestné výpravy. Nedal s Dubasovem 
ostřelovat Moskvu. Byl natolik humánní, že se zdržel po
dobných hrdinských činů, ponechával těmto hrdinům 
celoruské „konírny", aby „plnili pokyny", kdežto on 
sám v klidu své tiché a dobře vybavené pracovny vedl po
litickou stranu, která podporovala vládu Dubasovů a jejíž 
vůdci pili na zdraví tohoto vítěze nad Moskvou ... Není 
to vskutku humánní posílat Dubasovy, aby to „s Fjodorem 
vyřídili", místo aby sám šel do konírny? Pro staré baby, 
které řídí politickou rubriku v našem liberálním a demokra
tickém tisku, je to vzor humánnosti ... - Byl to zlatý člo
věk, ani mouše neublížil! ,Jaký to vzácný a šťastný úděl" 
podporovat Dubasovy, užívat plodů jejich represálií a při
tom za tyto Dubasovy neodpovídat. 

Salónní demokrat považuje za vrchol demokratismu 
vzdychání, proč nám nevládnou Gejdenové (protože toho 
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salónního hňupa ani nenapadne, že mezi Gejdenem a Du
basovem je „přirozená" dělba práce). Poslouchejte: 

,,A jaká škoda, že zemřel (Gejden) právě nyní, kdy mohl být nej
prospěšnější. Teď by bojoval proti krajní pravici, rozvíjel nejlepší strán
ky své duše a hájil ústavní zásady s celou svou typickou energií a vyna
lézavostí" (Tovarišč, pátek 22. června, č. 299, Památce hraběte 
Gejdena[uo], dopis ze Pskovské gubernie). 

Škoda že vzdělaný a humánní Gejden, stoupenec po
kojné obnovy, nezastírá svými konstitučními frázemi na
hotu III., okťabristické dumy, nahotu samoděržaví, které 
dumu ničí! Úkolem „demokratického" publicisty není 
strhávat roušky lži a odhalovat lidu nepřátele, kteří ho 
utlačují, v jejich celé nahotě, ale litovat, že nemáme dost 
zkušených pokrytců, kteří jsou ozdobou řad okťabristů ... 
Was ist der Philister? Ein hohler Darm, voll Furcht und 
Hoffnung, dass Gott erbarm! Kdo je to filistr? Prázdné 
střevo, plné strachu a naděje, že se bůh smiluje. 22 Kdo je 
to ruský liberálně demokratický filistr z kadetského nebo 
kadetům blízkého tábora? Prázdné střevo, plné strachu 
a naděje, že se kontrarevoluční statkář smiluje! 

Červen 1907 

Otiitěno v Petrohrad[ 

začátkem zář{ 1907 

v prvním sborníku Golos liz.ni 

Podle textu sborníku 



TEZE REFERÁTU O VZTAHU 

SOCIÁLNĚ 

DEJvIOKRATICKÉ DĚLNICKÉ 

ST R A N Y K I I I. DUMĚ, 

PŘEDNESENÉHO 

NA PETROHRADSKÉ 

MĚSTSKÉ KONFERENCI 

8. Č E R V E N C E2
3 

1. Jak ukázaly zkušenosti z ruské revoluce, je bojkot
dumy jedině správné rozhodnutí revoluční sociální de
mokracie za takových historických podmínek, kdy je boj
kot skutečně aktivní, tj. kdy vyjadřuje sílu rozsáhlého a 
všeobecného revolučního rozmachu, bezprostředně smě
řujícího k přímému náporu na starou moc (tedy k ozbro
jenému povstání). Bojkot plní velkou historickou úlohu, 
jestliže jím proletariát varuje všechen lid před slepým ma
loburžoazním nadšením pro konstituční iluze a pro první 
pseudokonstituční instituce darované starou mocí. 

2. Dívat se na bojkot jako na prostředek, který působí
sám o sobě nezávisle na rozsáhlém, všeobecném, mohut
ném a rychl_ém revolučním rozmachu a přímém náporu 
všeho lidu na starou moc, nezávisle na povinnosti bojovat 
proti nadšení lidu pro darovanou ústavu, znamená řídit 
se citem, a ne rozumem. 

3. Vyhlašovat tedy bojkot na základě toho, že volební
zákon příznivý kadetům byl nahrazen volebním zákonem 
příznivým okťabristům, že místo II. dumy, která mluvila 
jako kadeti, ale jednala jako okťabristé a v níž působili 
i sociální demokraté, a nikoli bez užitku pro revoluci, na
stupuje otevřeně okťabristická duma, vyhlašovat bojkot 
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z těchto důvodů by znamenalo nejen nahrazovat trpělivou 
revoluční práci revoluční nervozitou, ale i prozrazovat, že 
saini sociální demokraté podlehli nejhorším iluzím o ka
detské dumě a kadetské ústavě. 

4. Veškerá agitační práce revoluční sociální demokracie
se musí soustředit na vysvětlování lidu, že státní převrat 
z 3. června 1907 vyplývá přímo a naprosto nevyhnutelně 
z porážky prosincového povstání roku 1905. Z druhého 
období ruské revoluce, z let 1906 a 1907 vyplývá poučení, 
že stejný systematický nástup reakce á ústup revoluce, jaký 
probíhal v celém tomto období, je nevyhnutelný, panaje-li 
víra v ústavu, je nevyhnutelný, používá-li se pseudokonsti
tučních způsobů boje, je nevyhnutelný do té doby, dokud 
se proletariát nezotaví z porážek a nenabere nové síly, ne
pozvedne se jako mnohem širší masa k rozhodnějšímu 
a útočnějšímu revolučnímu náporu zaměřenému na svržení 
carské moci. 

5. Na stávkové hnutí, které se dnes zvedá v moskevské
průmyslové oblasti a začíná se šířit i do jiných oblastí Rus
ka, se musíme dívat jako na nejlepší záruku revolučního 
rozmachu, k němuž může dojít v blízké budoucnosti. 
Proto musí sociální demokracie ze všech sil nejen podporo
vat a rozvíjet hospodářský boj proletariátu, ale musí se vy
nasnažit přeměnit toto dosud jen odborové hnutí v mo
hutný revoluční rozmach a v bezprostřední boj dělnických 
mas proti ozbrojené síle carismu. Jedině tehdy, až tyto 
snahy sociální demokracie dosáhnou úspěchu, až tu bude 
útočné revoluční hnutí, může nabýt vážného významu 
heslo bojkotu, pevně spjaté s přímou výzvou k masám, 
aby povstaly se zbraní v ruce, svrhly carskou moc a na
hradily ji prozatímní revoluční vládou, která by na zákla
dě všeobecného, přímého a rovného volebního práva s taj
ným hlasováním svolala ústavodárné shromáždění. 

Napsáno před 8. (21.) červencem 1907 
Otištěno v červenci 1907 jako leták 

Podle textu letáku 





NÁVRHr REZOLUCÍ 

PR O I I I. (,,II. CEL O R U S K O U") 

KONFERENCI SDDSR 24 



Napsáno v červenci 1907 

Poprvé otiitlno v roce 1933 v publikaci 

Leninskij sborník XXV 

Podle rukopisu 



1 

NÁVRH REZOLUCE 

O ÚČASTI VE VOLBÁCH 

DO III. STÁTNÍ DUMY 

Vzhledem.k tomu, že 
1. aktivní bojkot, jak ukázaly zkušenosti z ruské revo

luce, je správnou taktikou sociální demokracie jedině za 
rozsáhlého, všeobecného a rychlého revolučního rozma
chu, přecházejícího v ozbrojené povstání, a je-li spojen 
s ideovým úkolem boje proti konstitučním iluzím o prv
ním zastupitelském shromáždění svolaném starou mocí; 

2. když tyto podmínky chybějí, vyžaduje správná takti
ka revoluční sociální demokracie účast ve volbách dokonce 
i za všech podmínek revoluční doby, jako tomu bylo za II. 
dumy; 

3. sociální dem�kracie, která vždy poukazovala na
okťabristickou podstatu kadetské strany a na nepevnost 
kadetského volebního zákona (11. XII. 1905)25 za samo
děržaví, nemá žádné důvody ke změně svě taktiky, když 
byl tento zákon nahrazen okťabristickým volebním zá
konem; 

4. stávkové hnutí, které se dnes rozvíjí v centrální prů
myslové oblasti Ruska a je největší zárukou revolučního 
rozmachu, k němuž může dojít v blízké budoucnosti, zá
roveň vyžaduje houževnatou práci, aby hnutí dosud jen 
odborové přerostlo v hnutí politické a bezprostředně revo
luční, spojené s ozbrojeným povstáním, konference se 
usnáší: 

a) účastnit se voleb i do III. dumy;
b) vysvětlovat masám souvislost státního převratu

z 3. VI. 1907 s porážkou prosincového povstání roku 1905 
a se zradou liberální buržoazie, dokazovat přitom, že úzký 
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odborový boj nestačí, a usilovat o přeměnu odborového 
stávkového hnutí v hnutí politické a v bezprostřední revo
luční boj mas za svržení carské vlády povstáním; 

c) vysvětlovat masám, že bojkot dumy nemůže sám
o sobě pozvednout dělnické hnutí a revoluční boj na
vyšší stupeň a že taktika bojkotu by mohla být namístě
jen za předpokladu, že by se riám podařilo přeměnit roz
mach odborového hnutí v revoluční nápor.



2 

KONCEPT NÁVRHU 

REZOLUCE 

O CELORUSKÉM 

ODBOROVÉM SJEZDU 

Konference povazUJe za povinnost všech členů strany, 
aby energicky uváděli v život rezoluci londýnského sjezdu 
o odborech[166], aby při navazování organizačního spojení
odborů se sociálně demokratickou stranou nebo při půso
bení na odborové organizace ve smyslu, aby uznaly ve
doucí úlohu strany, přihlíželi ke všem místním podmínkám 
a vždy a za všech okolností věnovali prvořadou pozornost 
tomu, aby se sociální demokraté v odborových organiza
cích neomezovali na pasívní přizpůsobování „neutrální" 
platformě, oblíbené u nejrůznějších buržoazně demokra
tických směrů (kadeti, nestraničtí progresisté26, socialisté
-revolucionáři atd.), ale aby neochvějně obhajovali sociálně 
demokratické názory v jejich celistvosti a neustále napo
máhali tomu, aby odbory uznaly ideové vedení sociální 
demokracie a pomáhali navázat s odbory stálé a skutečné 
organizační spojení. 
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POZNÁMKY PUBLICISTY 

Po rozehnání II. dumy převládla v politické literatuře ma
lomyslnost, kajícnost a renegátství. Vidíme, jak se mnozí, 
od pana Struveho přes list Tovarišč až po řadu publicistů 
přiklánějících se k sociální demokracii, odvracejí od re
voluce, jejích tradic a způsobů boje a jak se snaží dostat 
nějak víc doprava. Abychom charakterizovali, jak dnes 
někteří sociální demokraté mluví a píší, vybíráme na
mátkou ze současného periodického tisku dvě jejich práce, 
článek pana Něvědomského[184] v 7. čísle časopisu Obra
zovanije27 a článek pana V. Gorna[27] v 348. čísle listu 
Tovarišč. 

Pan M. Něvědomskij uvádí svůj článek velmi ostrou kri
tikou kadetů v II. dumě a velmi ráznou obhajobou taktiky 
levicového bloku a postupu sociálních demokratů. A uzaví
rá jej takto: 

,,Budu mluvit v oznamovacím způsobu a řeknu, že každému sociál
nímu demokratu musí být jasné jedno: v dnešním stadiu politického 
vývoje činnost socialistických stran koneckonců pouze razí cestu stra
nám buržoazním a připravuje jim dočasné vítězství. 

Z toho vyplývá rozkazovací způsob: Ať už ta ,mimikrová' (,hned 
brunet, hned blondýn') kadetská strana představuje cokoli, pokud je 
to jediná opoziční strana, musí se s její činností koordinovat činnost 
socialistická. To diktuje princip úspory sil" ... ,,Celkem vzato, bez ja
kékoli ironie" (pan M. Něvědomskij musel použít tohoto obratu, pro
tože bez frází a strojeného slohu, které matou čtenáře i autora samého, 
psát nedovede) ,,tato Miljukovova věta naprosto přesně definuje v pod
statných rysech vzájemný vztah těch a oněch stran ... " (jde o tuto 
Miljukovovu větu: ,,Hrozbu, že lid zasáhne, je možné splnit jedině 
tehdy, je-li tento zásah předem připraven - a na tuto přípravu se 
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právě musí ve své práci zaměřit všichni ti, jimž se zdá, že dumě její 
vlastní moc nestačí na to, aby mohla splnit své obrovské úkoly." Ať jen 
levice připravuje a buduje hnutí - správně vykládá tuto větu pan 
Něvědomskij - ,,a páni kadeti a duma by tuto práci brali na vědo
mí") ... ,,Snad je to trochu cynické, když to říká mluvčí té strany, 
která by to vzala na vědomí, když to však podobně chápe například 
Plechanov, pak se tím přesně a realisticky určuje sociální demokracii, 
co má dělat a jak má využít liberální opozice." 

Rádi uznáváme, že Plechanovovi je jaksi ... mírne re
čeno, trapně, když mu takoví pánové vlídně poklepávají 
na rameno. Ale svými kadetskými hesly typu jednotná 
plaďorma sociálních demokratů a kadetů nebo ochrana 
dumy jim dal Plechanov nesporně právo l!)'UŽívat jeho pro
jevů právě tímto způsobem. 

Teď si poslechněte pana V. Gorna. 

„Je jasné, že k tomu, abychom ji porazili" (protidemokratickou 
koalici statkářů a velkoburžoazie, vytvořenou volebním zákonem 
z 3. června), ,,potřebujeme nezbytně dvě podmínky. Za prvé se musí 
dohodnout všechny demokratické vrstvy, proletariát nevyjímaje, aby 
mohly postavit proti jedné koalici druhou, a za druhé nesmí se bojo
vat l!JmjJlen(m co nejrozhodnljJú:h hesel, která by odradila ne dost revoluční síry 
a prosazovala hnut{ �evnl revoluční menJiny (podtrženo panem Gornem), ale 
musí to být reálný konkrétní boj, který získá masy, boj proti právě tak 
konkrétním opatřením protidemokratické koalice. Aby se vytvořila 
demokratická koalice, k tomu není zapotřebí splynutí, je třeba jen 
dohoda o formách a bezprostředních cílech boje. A tato dohoda je 
zcela možná, jestliže budou uvědomělí mluvčí mas, strany, vycházet 
ze snahy dosáhnout reálné změny sociálních existenčních podmínek 
a nebudou chtít jen agitovat." 

Není z těchto výňatků jasné, že oba naši hrdinové, 
blýskající se módními kadetskými slovy, říkají v podstatě 
totéž? Pan Gorn je jen trošičku otevřenější a trochu víc 
odhalil své ledví, ale rozdíl mezi ním a panem Něvědom
ským není o nic větší než rozdíl mezi panem Struvem 
a pány Nabokovem či Maklakovem. 

Politika má svou vnitřní logiku. Kolikrát se už pouka
zovalo na to, že mezi sociálními demokraty a liberály je 
možná dohoda týkající se metod, a ta vůbec nevede k po-
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litickému bloku, který všichni ve straně organizovaní sociální 
demokraté vždy odmítali ( o těch, kteří nejsou ve straně, 
nebo o těch, kteří hrají obojakou hru, když říkají něco ji
ného ve straně a něco jiného ve „svobodném", nestranic
kém tisku, zde nemluvíme). A život neodvratně rozbíjel 
tyto krásné konstrukce a zbožná přání, protože pod pláští
kem dohod „týkajících se metod" si vytrvale razily cestu 
ideje politického bloku. V maloburžoazní zemi, v období 
buržoazní revoluce a za situace, kdy je v dělnické straně 
plno maloburžoazní inteligence, má tendence podřídit pro
letariát politicky liberálům velmi reálné kořeny. A tato 
tendence, která má kořeny v objektivní situaci, to je to, 
oč ve skutečnosti jde při každém kvazisocialistickém politi
kaření na téma koalicí s kadety. Pan Gorn ve své naivitě 
inteligenta, u něhož jsou sociálně demokratická pouze 
hezká slova, kdežto celé jeho myšlení, celé jeho ideové 
podhoubí, celé jeho „ledví" je čistě liberální nebo měšťác
ké, tento pan Gorn nepropaguje nic jiného než právě po
litický blok, ,,demokratickou koalici", nic víc a nic méně. 

Je velice charakteristické, že to panu Gornovi nedalo, 
aby předem nepoznamenal: ,,Není zapotřebí splynutí!" 
Tím jen prozradil, že mu ještě něco zbylo z nečistého so
cialistického svědomí. Když totiž řekl, že „není zapotřebí 
splynutí, je třeba jen dohoda", hned nato tuto „dohodu" 
tak popsal a tak definoval její obsah, že to zcela jasně odha
luje jeho sociálně demokratické renegátství. Vždyť přece 
nejde o slova, nejde o to, zda se tomu říká „splynuti" nebo 
,,dohoda". Jde o to, jaký je reálný obsah tohoto „spojení". 
Jde o to,jakou cenu nabízíte sociálně demokratické dělnické 
straně za to, aby se stala metresou liberalismu. 

Cena je stanovena jasně: 
1. Zanechat agitace.
2. Zříci se „vymýšlení" radikálních hesel.
3. Neodrazovat nedostatečně revoluční síly.
4 .. ,,Neprosazovat" hnutí zjevné revoluční menšiny.
Dal bych ochotně zvláštní odměnu tomu, kdo by uměl
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vypracovat jasnější a přesnější program nejdokonalejšího 
a nejodpornějšího renegátství. Pan Gorn se od pana Stru
veho liší jen tím, že pan Struve vidí jasně svou cestu ajde 
po ní do jisté míry „samostatně". Pana Gorna však prostě 
vedou na provázku jeho kadetští opatrovníci. 

- Zanechat agitace - to neustále vštěpovali kadeti
lidu v II. dumě. To znamená nezvyšovat uvědomění 
a náročnost dělnických mas a rolnictva, ale obojí omezovat, 
otupovat, potlačovat a hlásat sociální mír. 

- Nevymýšlet radikální hesla - to znamená přestat,
jak to také udělali kadeti, hlásat ta hesla, která sociální 
demokraté razili už dávno před revolucí. 

- Neodrazovat nedostatečně revoluční sily - to zna
mená vzdát se veškeré kritiky pokrytectví, prolhanosti 
a reakčnosti kadetů, která by poučila masy, to znamená 
padnout si do náruče s panem Struvem. 

- Neprosazovat hnutí zjevné revoluční menšiny - to
v podstatě znamená upustit od revolučních metod boje, 
protože je naprosto nesporné, že po celý rok 1905 se re
volučních akcí účastnila <,jevně revoluční menšina: právě 
proto, že ačkoli bojovaly i masy, ale přece jen masy, které 
byly v menšině, právě proto nedosáhly v boji plného úspě
chu. Avšak všechny úspěchy, které osvobozenecké hnutí 
v Rusku vůbec dosáhlo, všechno, co si vůbec vybojovalo, 
všechno to bylo zcela a bez výjimky dosaženo Jedině tímto bo
jem mas, které byly v menšině. To za prvé. A za druhé 
to, co liberálové a jejich přizvukovači nazývají „prosazo
vaným hnutím", to bylo jediné hnutí, jehož se masy 
(třebaže bohužel poprvé a v menšině) účastnily samostat
ně, a ne prostřednictvím zástupců, jediné hnutí, které 
se nebálo lidu, které vyjadřovalo zájmy mas a s nímž sym
patizovaly (to dokázaly volby do I. a zvláště do II. dumy) 
obrovské masy, které se revolučního boje bezprostředně 
nezúčastnily. 

Když pan Gorn mluví o „prosazování hnutí zjevné re
voluční menšiny", zveličuje, jak je běžné, v čistě bureni-
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novském duchu. Když Bureninův list28 bojoval za II. dumy 
proti Alexinskému, líčil vždy věc tak, že nepřátelství vůči 
Alexinskému se netýká jeho boje za politickou svobodu., 
.ale toho, že Alexinskij chce svobodu ... vytloukat okna, 
lézt na kandelábry atp. Stejně černosotňovsky argumentuje 
také publicista z listu Tovarišč. Snaží se vylíčit věc tak, že 
dohodě socialistů s liberály naprosto nestojí v cestě to, že 
socialisté vždy byli a budou pro rozvoj revolučního uvědo
mění a revoluční aktivity mas vůbec, ale jen to, že socia
listé prosazují, tj. podchycují a uměle stupňují hnutí, a že 
podněcují hnutí ;:jevně beznadějná. 

Naše odpověď na tyto útoky bude stručná. Všechen 
:Socialistický tisk, i menševický, i bolševický v období I. 
i II. dumy odsuzoval jakékoli ,,prosazování" hnutí ... 
Kadeti nebojují v I. ani II. dumě se sociálními demokraty 
proto, že prosazují hnutí, ale proto, že sociální demokraté 
prohlubují revoluční uvědomění a náročnost mas, odhalují
reakčnost kadetů a vidinu konstitučních iluzí. Těmto vše
.obecně známým historickým faktům se nelze vyhnout žácf.. 
nou novinářskou ekvilibristikou. Pokud jde o formu pro
jevu pana Gama, je nanejvýš charakteristická pro naši 
dobu, kdy se ,,vzdělaná společnost" zříká revoluce a zají
má se o pornografii. Individuum, které se považuje za so
-ciálního demokrata, odchází do nestranického listu, aby 
v duchu listu Novoje vremja vykládalo široké veřejnosti, 
:že dělnická strana ,,prosazuje" hnutí ,,zjevné" menšiny! 
Renegátské nálady vytvářejí u nás také renegátské mravy. 

'Podívejme se nyní na tuto otázku z druhé strany. Názory 
pánů Něvědomských a Gornů, které jsou tak odporné, 
když je vyslovují domnělí sociální demokraté, jsou nespor
ně nanejvýš typické a přirozené pro široké kruhy naší 
'buržoazní inteligence, pro liberálně se tvářící „společnost", 
pro úřednictvo hrající si na opozici apod. Tyto názory 
nestačí charakterizovat jako projev politicky slabošské a ko-
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lísavé maloburžoazie. Musíme je ještě vysvětlit i z hlediska 
dnešní situace ve vývoji naší revoluce. 

Proč právě dnes, před III. dumou, vznikají v určitých 
maloburžoazních kruzích takové názory? Proto, že tyto 
kruhy poslušně mění své přesvědčení ihned po každém 
obratu vládní politiky, věří v okťabristickou dumu, tj. 
domnívají se, že její poslání je splnitelné, snaží se rychle 
přizpůsobit „okťabristickým reformám" a své přizpůso
bení okťabrismu ideově zdůvodnit a ospravedlnit. 

Posláním okťabristické dumy je podle záměru vlády 
ukončit revoluci přímou dohodou staré moci se statkáři 
a velkoburžoazií na základě určitého minima konstituč
ních reforem. Abstraktně řečeno, není to nic absolutně ne
možného, protože v západní Evropě končí řada buržoaz
ních revolucí upevněním „okťabristického" konstitučního 
zřízení. Jde jen o to, jsou-li v současném Rusku možné 
takové okťabristické reformy, které by byly s to zastavit 
revoluci. Neodsuzuje hloubka naší revoluce okťabristické 
,,reformy" ke stejnému krachu jako kadetské „reformy?" 
Nebude okťabristická duma právě takovou krátkou epizo
dou jako dumy kadetské, epizodou na cestě k obnovení 
vlády černosotňovců a samoděržaví? 

Prožili jsme období bezprostředního revolučního boje 
mas (rok 1905), jímž bylo dosaženo určitých svobod. Po
tom jsme prožili období, kdy byl tento boj zastaven (rok 
1906 a první polovina roku 1907). Toto období přineslo 
řadu vítězství reakci a ani jediné vítězství revoluci, která 
ztratila vymoženosti dosažené v prvním období. Druhé 
období bylo obdobím kadetským, obdobím konstitučních 
iluzí. Masy ještě více nebo méně věřily v „parlamentaris
mus

(( za samoděržaví, a samoděržaví, které chápalo, jak 
nebezpečná je čistě černosotňovská nadvláda, se pokoušelo 
dohodnout s kadety, experimentovalo, zkoušelo si rozmanité 
konstituční kostýmy a zkoumalo, jakou míru reformy jsoú 
s to přijmout „vládci" Ruska, páni velkostatkáři. Pokus 
s kadetskou ústavou zkrachoval, přestože kadeti si v II. 
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dumě počínali úplně stejně jako okťabristé, nejenže ne
útočili na vládu, nepodněcovali proti ní masy, ale naopak 
soustavně je konejšili, bojovali s „levicí", tj. se stranami 
proletariátu a rolnictva, a podporovali přímo a výslovně 
tehdejší vládu (rozpočet atd.). Pokus s kadetskou ústavou 
se zkrátka nezdařil ne proto, že by kadeti nebo vláda neměli 
dobrou vůli, ale proto, že objektivní rozpory ruské revoluce 
byly příliš hluboké. Byly tak hluboké, že překlenout je ka
detským můstkem nebylo možné. Pokus ukázal, že i když 
masový boj byl na určitou dobu úplně potlačen, i když 
stará moc naprosto svévolně zfalšovala volby atd., rolnické 
masy ( a výsledek buržoazní revoluce závisí především na 
rolnictvu) předložily takové požadavky, které žádné diplo
matické umění kadetských zprostředkovatelů není s to 
uvést v soulad s nadvládou privilegovaných statkářů. Je-li 
dnes pan Struve rozlícen na trudoviky29 (nemluvě ani 
o sociálních demokratech), vede-li Reč3° proti nim celé ta
žení, pak to není náhoda ani prostý vztek buržoazního
advokáta, jehož služby mužik odmítl. Je to nevyhnutelný
politický krok ve vývoji kadetů: smířit statkáře s trudoviky
se nepodařilo, to znamená (pro buržoazní inteligenci je
možný jedině takový závěr), to znamená nepodněcovat pro
ti statkářům širší masy, ale slevit z trudovických požadavků,
ještě více ustoupit statkářům, .,,zavrhnout revoluční utopie",
jak říká Struve a Reč, čili přestat vymýšlet radikální hesla
a neprosazovat hnuti, jak i'.-ťká nový sluha kadetů pan
Gam.

Vláda vychází vstříc statkářům tím, že jim dává celé volby 
do rukou a zbavuje fakticky rolnictvo volebního práva. 
Kadeti vycházejí vstříc statkářům tím, že tepají trudoviky 
pro jejich revolučnost a neústupnost. Bezpartijní politikáři, 
jako jsou napi'.-ťklad spolupracovníci listu Tovarišč vůbec 
a pan Goro zvláště, vycházejí statkářům vstříc tím, že vy
bízejí proletariát a rolnictvo, aby svou politiku „uvedli 
v soulad" (podle pana Něvědomského „koordinovali") 
s politikou kadetů, vstoupili s kadety do „demokratické 
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koalice", upustili od ,,radikálních hesel" atd. apod. 
Vláda postupuje systematicky. Krok za krokem odnímá 

to, co bylo dobyto ,,prosazovaným hnutím" a co v klidném 
období tohoto hnutí nikdo nechránil. Krok za krokem 
zkouší, k jakým „reformám" by bylo možné získat souhlas 
pánů statkářů. Nedokázali to kadeti? Nedokázali, protože 
jim v tom bránila levice, ačkoli kadeti sami si to upřímně 
přáli a všemožně o to usilovali. Je tedy třeba oklestit vo
lební práva ,,levice" a rozhodování dát do rukou okťabris
tům. Teprve kdyby se ani tento pokus nezdařil, nezbude nic 
jiného než se úplně podřídit Radě spojené šlechty31

• 

V tom, jak vláda postupuje, je smysl, systém a logika. 
Je to logika třídních zájmů statkářů. Je třeba uhájit tyto 
zájmy, je přece třeba stůj co stůj chránit buržoazní vývoj 
Ruska. 

Aby se tyto plány vlády mohly uskutečnit, musí se ná
silně potlačit zájmy a hnutí mas, vzít jim volební právo 
a dát je napospas 130 000. Podaří-li se jim tyto plány usku
tečnit, na to dnes nikdo neodpoví. Odpověď na tuto otázku 
může dát jedině boJ. 

My sociální demokraté řešíme tuto otázku svým bojem. 
I kadeti řeší tuto otázku bojem ... proti levici. Kadeti bojují 
za vládní řešení této otázky: dělali to systematicky v II. 
dumě na parlamentním fóru. Dělají to systematicky i teď 
svým ideologickým bojem proti sociálním demokratům 
a proti trud<?vikům. 

Průměrnému ruskému inteligentovi stejně jako každé
mu polovzdělanému maloměšťákovi to připadá jako para
dox: Kadeti, kteří si říkají demokraté a mluví řečí liberálů, 
bojují za vládní řešení otázky! Tady zřejmě něco nesou
hlasí! Když jsou to demokraté, tak s nimi do „demokratické 
koalice"! Vždyť to je tak jasný závěr pro politické prosťáč
ky, kteří se ani za dva roky ruské revoluce nenaučili hledat 
v boJi různých tfíd skutečné pozadí jak vládních opatření, 
tak i liberálního řečnění! A kolik máme u nás mezi inte
ligencí ,,marxistů", kteří uznávají zásadu třídního boje, 
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ale ve skutečnosti pohlížejí na kadety i na úlohu dumy a 
na bojkot z čistě liberálního hlediska! A kolika kadetských 
hlasování o rozpočtu bude ještě zapotřebí, aby tito političtí 
analfabeti pochopili to, co v Evropě už dávno vědí, že totiž 
liberál řeční proti vládě, ale přitom v každé vážné otázce 
vládu podporuje. 

Vystřídání II. dumy III. dumou znamená, že kadeta 
jednajícího jako okťabrista vystřídal okťabrista jednající 
s kadetovou pomocí. V II. dumě vládla strana buržoazní 
inteligence, která se před lidem nazývala demokratickou 
a před buržoazií podporovala vládu. Ve III. dumě má 
vládnout strana statkářů a velkoburžoazie, která si pro hru 
na opozici i pro věcné služby najme buržoazní inteligenci. 
Tuto jednoduchou věc dokázala kadetská strana a zejmé
na II. duma c_elým svým politickým postupem. Tuto jed
noduchou věc začal dnes chápat už i šosák; odvoláváme 
se na takového svědka, jako je pan Žilkin, kterého by bylo 
směšné podezírat ze sympatií k bolševismu nebo z před
pojatého a nesmiřitelného nepřátelství vůči kadetům. 

V dnešním (351.) čísle listu Tovarišč líčí pan Žilkin[37] 

dojmy „bodrého" (sic! ,,bodrost" chápe pan Žilkin asi stej
ně jako Gorn nebo Něvědomskij) venkovana takto: 

„Okťabrističtf statkáři, s nimiž jsem mluvil, uvažují takto: ,Kadety 
volit můžeme. Co je na nich dobrého? To, že si dají říci. V I. dumě 
žádali mnoho. V II. dumě slevili.· Dokonce i z programu ledacos vy
pustili. To znamená, že ve III. dumě jistě sleví ještě víc. Je vidět, že 
se s nimi dá smlouvat. A pak, mám�li být docela upřímný, z okťabristů 
ani nemáme koho doporučit . 

. . . Jen ať vyhrají kadeti. Vždyť mezi námi a jimi ani není tak velký 
rozdíl. Však oni se ve III. dumě otočí víc doprava... S okťabristy 
se přátelíme jenom z nouze ••. Vždyť nemají řečníky ani významné 
lidi!"' 

Kdo posuzuje strany podle jejich názvů, programů, slibů 
a řečí nebo komu stačí neohrabaný, pobernsteinštěný 
,,marxismus", jehož podstatou je omílání pravdy o podpo
rování buržoazní demokracie v buržoazní revoluci, ten 
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může od demokratické koalice levice a kadetů v III. dumě 
něco očekávat. Kdo však má alespoň trochu revolučního 
smyslu a přemýšlí o poučení z naší revoluce nebo se sku
tečně řídí zásadou třídního boje a posuzuje strany podle 
jejich třídního charakteru, ten se vůbec nepozastaví nad 
tím, že se strana buržoazní inteligence hodí jen k tomu, aby 
lokajsky přisluhovala straně velkoburžoazie. Páni Gornové 
a Něvědomští jsou s to se domnívat, že rozpory kadetů 
s demokraty jsou něco výjimečného, kdežto jejich rozpory 
s okťabristy pravidlem. Je tomu však právě naopak. Kadeti 
jsou celou svou třídní podstatou skuteční příbuzní okťab
ristů. Demokratismus kadetů je pozlátko, krátkodobý odraz 
demokratismu mas, nebo vyložený podvod, jímž se dají 
ošálit ruští bernsteinovci a maloměšťáci, a ti z Tova
rišče zvláště. 

A tak podíváte-li se na otázku, která nás zajímá, z této 
stránky, pochopíte-li skutečnou historickou úlohu kadeta, 
tohoto buržoazního inteligenta, který pomáhá statkáři 
ukonejšit mužika žebráckou reformou, pak se. před vámi 
objeví v celé své kráse moudrost pánů Gornů a Něvědom
ských, kteří radí proletariátu, aby koordinoval své akce s ka
dety! Obraz slibovaných „okťabristických" reforem je 
zcela jasný. Statkář „se stará" o mužika a stará se o něho 
tak, že bez trestních výprav, bez bití rolníků a střílení 
do dělníků nelze obyvatelstvo donutit, aby reformy přijalo. 
Kadetský profesor je v opozici: dokazuje z hlediska sou
časné právní vědy, že předpisy o trestních výpravách musí 
být nezbytně potvrzeny ústavou, a odsuzuje přílišnou hor
livost policie. Kadetský advokát je v opozici: dokazuje, že 
podle zákona je třeba trestat šedesáti, a ne dvěma sty ra
nami .a že vláda má uvolnit peníze na důtky pod pod
mínkou dodržování zákonnosti. Kadetský lékař je ochoten 
sledovat tep trestaného a napsat pojednání o tom, že je 
nutné snížit stanovený počet úderů na polovinu. 

Nevypadala snad takhle kadetská opozice v II. dumě? 
A není snad jasné, že pro takovou opozici bude okťabristic-
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ký statkář nejen volit do dumy kadeta, ale že bude také 
ochoten platit mu profesorský či nějaký jiný plat? 

Za objektivní situace by demokratická koalice socialistů 
s kadety v II. dumě, po II. dumě nebo za III. dumy ne
znamenala ve skutečnosti nic jiného než přeměnu dělnické 
strany v slepý, bezmocný přívěsek liberálů, nic jiného než 
úplnou zradu zájmů proletariátu a zájmů revoluce, jíž by 

se socialisté dopustili. Je docela možné, že pánové Něvě
domští a Gornové nechápou, co dělají. Takoví lidé často 
mívají přesvědčení pouze na jazyku. V podstatě však usi
lují jen o to, aby skoncovali se samostatnou stranou děl
nické třídy, se sociální demokracií. Sociální demokracie 
chápe své úkoly a musí s takovými pány skoncovat. U nás 
se bohužel kategorie buržoazní revoluce dosud chápe příliš 
jednostranně. U nás se například zapomíná, že tato revo
luce musí ukázat proletariátu - a jen ona to může proleta
riátu jako první ukázat -, jaká je ve skutečnosti buržoazie 
dané země, jaké jsou národní zvláštnosti buržoazie a malo
buržoazie v dané národní buržoazní revoluci. Proletariát 
se může doopravdy, definitivně a v masovém měřítku osa
mostatnit jako třída a postavit se proti všem buržoazním 
stranám jedině tehdy, když mu dějiny jeho vlastní země 
ukážou celou tvář buržoazie jako třídy, jako politického cel
ku - pravou tvář maloburžoazie jako vrstvy, jako určité 
ideové a politické veličiny, která se v takovýchto otevře
ných, široce politických akcích odhaluje. Musíme prole
tariátu ustavičně vysvětlovat teoretické pravdy o podstatě 
třídních zájmů buržoazie a maloburžoazie v kapitalistické 
společnosti. Tyto pravdy však přejdou skutečně širokým 
proletářským masám do krve jedině tehdy, když tyto třídy 
budou vidět a přímo hmatatelně pociťovat, jak si počínají 
strany té či oné třídy, když nejen jasně poznají jejich třídní 
podstatu, ale navíc budou celou svou proletářskou psychi
kou bezprostředně reagovat na celkový profil buržoazních 
stran. Snad nikde na světě se buržoazie v buržoazní revo
luci nedopustila takové reakční bestiality. nebyla tak těsně 
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spjata se starou mocí, nebyla tak „prosta" čehokoli, co by 
se jen vzdáleně podobalo upřímným sympatiím ke kultuře, 
pokroku, k ochraně lidské důstojnosti,jako tomu bylo u nás. 
Nechť si tedy náš proletariát odnese z ruské buržoazní re
voluce trojnásobnou nenávist k buržoazii a odhodlání 
bojovat proti ní. Nikde na světě pravděpodobně neproje

vila maloburžoazie počínaje „lidovými socialisty"32 a tru
doviky a konče inteligenty, kteří se vetřeli do sociální de
mokracie, takovou zbabělost a bezcharakternost v boji, 
tak hanebně rozbujelé renegátství, takovou podlézavost 
vůči hrdinům buržoazní módy nebo reakčního násilí; 
nechť si tedy náš proletariát odnese z naší buržoazní re
voluce trojnásobné opovržení k maloburžoaznímu slaboš
ství a kolísavosti. Ať bude naše revoluce nadále probíhat 
jakkoli, ať bude proletariát občas prožívat sebetěžší chvíle, 
tato nenávist a toto opovržení stmelí jeho řady, zbaví ho 
ničemných vetřelců z cizích tříd, znásobí jeho síly a zocelí 
ho, aby mohl v pravý čas zasadit zničující rány celé bur
žoazní společnosti. 

Napsáno 22. srpna (4. záff) 1907 
'Jtištěno v Petrohradě polátkem záff 1907 
1 prvním sborníku Golos žizni 
Podepsán N. L. 

Podle textu sborníku 



MEZINÁRODNÍ 

SOCIALISTICKÝ KONGRES 

VE STUTTGARTU33

Mezinárodní socialistický kongres, který se konal letos 
v srpnu ve Stuttgartu, se vyznačoval hojnou účastí a vyso
kou reprezentativností. Poslalo na něj delegáty všech pět 
světadílů - celkem 886 osob. Avšak kromě velkolepé ma
nifestace mezinárodní jednoty proletářského boje sehrál 
kongres významnou úlohu také proto, že určil taktiku so
cialistických stran. V celé řadě otázek, které se dosud řešily 
výhradně uvnitř jednotlivých socialistických stran, schválil 
kongres společné rezoluce. Rostoucí množství otázek vy
žadujících stejné zásadní řešení ve všech zemích dokazaje 
zvlášť názorně, že socialismus se semkl v jednotnou mezi
národní sílu. 

Stuttgartské -rezoluce[290] otiskujeme v plném znění 
níže.34 Teď se však krátce zastavíme u každé z nich a všim
neme si hlavních sporných bodů a charakteru diskuse 
na kongresu. 

Koloniální otázkou se mezinárodní kongresy nezabývají 
poprvé. Dosud jejich rezoluce vždy neodvolatelně odsuzo
valy buržoazní koloniální politiku jako politiku loupeží 
a násilí. Tentokrát byla kongresová komise sestavena tak, 
že v ní převládaly oportunistické živly v čele s Holanďa
nem Van Kolem. Do návrhu rezoluce[462-454] byla vsu
nuta věta, že kongres neodsuzuje zásadně každou kolo
niální politiku, protože za socialistického zřízení může se
hrát civilizační úlohu. Menšina komise (Němec Lede
bour, polští a ruští sociální demokraté a mnozí jiní) proti 
této myšlence energicky protestovala. Otázka byla před
ložena k rozhodnutí kongresu, na němž, jak se ukázalo, 
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byly oba směry téměř stejně zastoupeny, takže došlo k ne
obyčejně vášnivému zápasu. 

Oportunisté se semkli kolem Van Kola. Bernstein a Da
vid se jménem většiny německé delegace vyslovovali pro 
,,socialistickou koloniální politiku", doráželi na radikály_. 

že je zbytečné odporovat, že nechápou význam reforem_. 

že nemají praktický koloniální program atd. Oponoval jim 
mimo jiné Kautsky, který byl nucen požádat kongres, aby 
se směl vyjádřit proti většině německé delegace. Správně 
vysvětloval, že vůbec nejde o odmítnutí boje za reformy: 
v ostatních, nesporných částech rezoluce se o tom mluví 
docela jasně. Jde o to, máme-li ustupovat soudobé vlád
noucí buržoazii, která loupí a dopouští se násilí. Kongres 
se má zabývat dnešní koloniální politikou a ta je založena 
na vysloveném zotročování domorodců; buržoazie v kolo
niích skutečně zavádí otroctví, ponižuje domorodce a do
pouští se na nich neslýchaného násilí, ,,civilizuje" je alko
holem a syfilidou. A za takové situace by měli socialisté 
vyhýbavě mluvit o tom, že zásadně je možné koloniální 
politiku uznat! To by znamenalo přejít rovnou na bur
žoazní stanovisko. To by byl rozhodný krok k tomu, aby se 
proletariát podřídil buržoazní ideologii, buržoaznímu 
imperialismu, který dnes zvlášť zpupně zvedá hlavu. 

Návrh komise byl na kongresu 128 hlasy proti 108 za
mítnut; 10 delegátů (ze Švýcarska) se zdrželo hlasování. 
Připomínáme, že ve Stuttgartu dostaly jednotlivé národy 
poprvé rozdílný počet hlasů, od 20 hlasů (velké národy 
včetně Ruska) do 2 hlasů (Lucembursko). Malé národy, 
které buď neprovádějí koloniální politiku, nebo samy 
touto politikou trpí, společně přehlasovaly státy, které na
kazily touhou po výboji částečně i proletariát. 

Toto hlasování o koloniální otázce je velmi důležité. 
Za prvé se tu zvlášť názorně demaskoval socialistický opor
tunismus, který neodolal svodům buržoazie. Za druhé se 
zde projevil jeden záporný rys evropského dělnického hnu
tí, který může proletariátu způsobit velké škody, a zaslu-
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huje proto opravdovou pozornost. Marx nejednou pn
pomínal(163] jeden nesmírně významný výrok Sismon
diho(486]: Proletáři ve starověku žili na úkor společnosti. 
Moderní společnost žije na úkor proletářů36. 

Třída nemajetných, avšak nepracujících není s to 
svrhnout vykořisťovatele. Jedině třída proletářů, která živí 
celou společnost, je s to provést sociální revoluci. A teď 
vidíme, jak v širokém měřítku prováděná koloniální poli
tika přivádí evropského proletáře částečně do takové situa
ce, kdy celá společnost není živa z jeho práce, ale z práce 
téměř zotročených domorodců v koloniích. Anglická bur
žoazie například vyždímá z desetimiliónů a stamiliónů 
obyvatel Indie a jiných svých kolonií více než z anglických 
dělníků. Za takových podmínek se v některých zemích vy
tvářejí materiální, ekonomické zdroje nákazy, které infi
kují proletariát v těchto zemích koloniálním šovinismem. 
Může to být-ovšem jen přechodný jev, přesto však si mu
síme toto zlo dobře uvědomit a pochopit jeho příčiny, aby
chom mohli sjednotit proletariát všech zemí k boji proti 
tomuto oportunismu. A tento boj zcela jistě skončí ví
tězně, protože „privilegovaných" národů mezi kapita
listickými národy stále ubývá. 

Otázka volebního práva žen nevyvolala na kongresu 
skoro žádnou diskusi(430]. Pouze jedna Angličanka z krajně
oportunistické anglické Fabiánské společnosti36 se poku
sila hájit názor, že je přípustné, aby socialisté bojovali 
za omezené volební právo žen, tj. za právo nikoli obecné, 
ale omezené censem. Fabiánku nikdo nepodpořil. Pozadí 
jejích názorů je prosté: anglické buržoazní dámy doufají, 
že si vymohou volební právo pro sebe, nebudou-li je po
žadovat také pro proletářské ženy. 

Současně s mezinárodním socialistickým kongresem se 
ve Stuttgartu v téže budově konala první mezinárodní 
socialistická konference žen. Na této konferenci a v kongre
sové komisi došlo při projednávání rezoluce(427] k zajíma
vé diskusi mezi německými a rakouskými sociálními de-
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mokraty. Rakouští sociální demokraté při boji za všeobec
né volební právo odsunuli poněkud do pozadí požadavek 
rovného volebního práva pro ženy a pro muže; z prakti
cismu zdůrazňovali požadavek volebního práva pro muže, 
a ne všeobecné volební právo. Zetkinová a· další německé 
sociální demokratky ve svých projevech zcela právem vy
tkly Rakušanům, že nejednali správně a oslabovali masové 
hnutí, když nepožadovali co nejenergičtěji právo nejen 
pro muže, ale i pro ženy. Poslední slova stuttgartské rezo
luce (,,je nutné požadovat všeobecné volební právo sou

časně pro muže i pro ženy<') se nepochybně vztahují k to
muto příkladu přehnaného „prakticismu" v dějinách ra
kouského dělnického hnutí. 

Rezoluce o vztahu socialistických stran a odborových 
organizací[295J má zvlášť velký význam pro nás Rusy.
Stockholmský sjezd SDDSR[283] se vyslovil pro nestranické

odbory[208] a tím zaujal neutrální stanovisko. Totéž sta
novisko hájili vždy naši nestraničtí demokraté, bernstei
novci a eseři. Londýnský sjezd naproti tomu vytyčil[156J 
jinou zásadu: Sblížení odborů se stranou až k uznání odbo
rových organizací (za jistých podmínek) za stranické. 
Ve Stuttgartu se sociálně demokratická podsekce ruské 
sekce (socialisté každé země tvoří na mezinárodních kon
gresech samostatné sekce) při projednávání této otázky 
rozštěpila (při projednávání ostatních otázek k rozkolu ne
došlo). Bylo to tak: Plechanov byl zásadně pro neutralitu. 
Bolševik Voinov vystupoval proti neutralitě v duchu sta
noviska londýnského sjezdu a belgické rezoluce ( otištěné 
zároveň' s de Brouckerovým referátem[408J v kongresových
materiálech. Tento referát vyjde brzo rusky[11]). Clara 
Zetkinová[496J ve svém listu Die Gleichheit37 správně pozna
menala, že Plechanovovy argumenty pro neutralitu byly 
právě tak nevhodné jako argumenty Francouzů. Rezo
luce stuttgartského kongresu[405], jak správně poznamenal
Kautsky[446] a jak se přesvědčí každý, kdo se s ní dobře
seznámí, se zásadním uznáváním „neutrality" skoncovala. 
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O neutralitě nebo nestranickosti v ní není ani slovo. Na
opak nutnost úzkého spojení odborů se socialistickou stra
nou a upevňování tohoto spojení uznává zcela jedno
značně. 

Londýnská rezoluce SDDSR o odborech má teď ve 
stuttgartské rezoluci pevnou principiální základnu. Stutt
gartská rezoluce stanoví v obecných rysech a pro všechny 
země, že je nutné usilovat o pevné a úzké spojení odborů 
se socialistickou stranou, londýnská ukazuje, že v Rusku 
má být za příznivých podmínek formou tohoto spojení 
stranickost odborů a že se členové strany musí na to ve 
své činnosti zaměřit. 

Připomínáme, že ve Stuttgartu se ukázalo, jak škodlivá 
je zásada neutrality, když polovina německé delegace, 
zástupci odborů, trvala co nejrozhodněji na oportunistic
kém stanovisku. Proto se například v Essenu Němci po
stavili proti Van Kolovi (v Essenu se konal jen sjezd strany, 
a ne odborů), kdežto ve Stuttgartu s Van Kolem souhla
sili. Hlásání neutrality způsobilo v Německu skutelnou

škodu, protože šlo na ruku oportunismu v sociální de
mokracii. S touto skutečností musíme ode dneška počítat, 
zejména my v Rusku, kde tolik buržoazně demokratických 
rádců doporučuje proletariátu „neutralitu" odborového 
hnutí. 

O rezoluci o vystěhovalectví a přistěhovalectví[420] se 
zmíníme jen stručně. I tady došlo v komisi k pokusu pro
sadit úzké profesionální · stanovisko a zakázat přistěhova
lectví dělníků ze zaostalých zemí (kuliů z Číny apod.). 
V tom se také projevuje onen duch aristokratismu prole
tářů některých „civilizovaných" zemí, kteří mají určité 
výhody ze svého privilegovaného postavení, a proto snad
no zapomínají na mezinárodní třídní solidaritu. Na kon
gresu samém toto úzce profesionální a šosácké stanovisko 
nikdo neobhajoval. Rezoluce plně odpovídá požadavkům 
revoluční sociální demokracie. 

Přecházíme k poslední, a snad nejdůležitější rezoluci 
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kongresu: k rezoluci o antimilitarismu[468]. Známý Her
vé[435], který způsobil takový rozruch ve Francii a v celé 
Evropě, hájil v této otázce poloanarchistické stanovisko, 
když naivně navrhoval, aby se na každou válku „odpově
dělo" stávkou a povstáním. Jednak nechápal, že válka je 
nevyhnutelný produkt kapitalismu a že proletariát ne
může odmítnout účast v revoluční válce, protože i takové 
války jsou v kapitalistických společnostech možné a také 
tam k nim docházelo, a pak nechápal, že možnost „odpo
vědět" na válku záleží na povaze krize, kterou tato válka 
vyvolá. Podle toho je nutné volit bojové prostředky a tento 
boj nesmí usilovat jen o to, aby válka byla vystřídána mí
rem (a to je třetí bod, který hervéismus nechápe nebo ne
uvážil), ale aby byl kapitalismus vystřídán socialismem. 
Nejde o to, aby se zabránilo pouze válce, ale o to, aby se 
využilo poválečné krize k rychlejšímu svržení buržoazie. 
Ale všechny tyto poloanarchistické hervéistické nesmysly 
byly motivovány jednou prakticky správnou myšlenkou: 
podnítit socialismus k tomu, aby se neomezoval jen na 
parlamentní prostředky boje, ale aby mezi masami šířil 
myšlenku, že v období nevyhnutelných poválečných krizí 
je nutné při akcích používat revolučních metod, a konečně 
aby v masách probouzel živější vědomí mezinárodní soli
darity dělníků a přesvědčoval je o pokrytectví buržoazního 
patriotismu. 

Bebelova rezoluce[403], kterou navrhli Němci a která se 
ve všem podstatném shodovala s rezolucí Guesdovou[434J,
měla tu chybu, že neobsahovala nic, co by zaměřovalo 
oroletariát na aktivní úkoly. Tak se stalo, že Bebelovy 
)rtodoxní teze se daly číst oportunistickými brýlemi. 
'\. Vollmar této možnosti ihned využil. 

Proto Rosa Luxemburgová a ruští sociálně demokratičtí 
lelegáti[457] podali k Bebelově rezoluci pozměňovací ná
rrhy, v nichž se 1. uvádělo, že militarismus je hlavní ná
troj třídního útlaku; 2. poukazovalo na nutnost agitovat 
nezi mládeží a 3. zdůrazňovalo, že sociální demokracie 
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musí bojovat nejen o to, aby zabránila válkám nebo do
sáhla co nejrychlejšího ukončení válek, které už začaly, 
ale také o to, aby krize vyvolané válkou bylo využito k rych
lejšímu pádu buržoazie. 

Všech těchto pozměňovacích návrhů použila podkomise 
(zvolená komisí pro otázku antimilitarismu) v Bebelově 
rezoluci. Kromě toho přišel J aures[439] se šťastným ná
vrhem, aby se neuváděly bojové prostředky (stávka, po
vstání), ale historické příklady boje proletariátu proti 
válce, od demonstrací v Evropě až po revoluci v Rusku. 
Po tomto přepracování vznikla rezoluce nepoměrně dlou
há, ale zato myšlenkově opravdu bohatá a přesně stanovila 
úkoly proletariátu. Kromě přísně ortodoxního, tj. jedině 
vědeckého marxistického rozboru obsahovala doporučení, 
aby dělnické strany používaly co nejrozhodnějších a nej
revolučnějších metod boje. Tuto rezoluci nelze číst voll
marovsky a nelze ji ani vtěsnat do úzkého rámce naivního 
hervéismu. 

Celkově lze říci, že stuttgartský kongres názorně kon
frontoval v celé řadě nejzávažnějších otázek oportunistic
ké křídlo mezinárodní sociální demokracie s jejím křídlem 
revolučním a otázky vyřešil v duchu revolučního mar
xismu. Rezoluce kongresu, doplněné diskusí, která je vy
světluje, se musí stát vodítkem pro každého propagandistu 
a agitátora. Jednota taktiky a jednota revolučního boje 
proletářů všech zemí přispěje k prohloubení a rozšíření 
toho, co bylo ve Stuttgartu vykonáno. 

Napsáno koncem srpna a začátkem 

záff 1907
OtiJténo 20. října 1907
v listu Proletarij, é. 17

· Podle listu Proletarij



POZNÁMKY K REZOLUCI 
STUTTGARTSKÉHO 

KONGRESU O „MILITARISMU 
A MEZINÁ RODNÍCH 

K O N F L I K T E C H" [46s] 

Kongres proto považuje za povinnost dělnické třídy a zejména je
jích zástupců v parlamentech, aby vzhledem k třídnímu charakteru 

buržoazní společnosti bojovali ze všech sil proti agresívní politice 

států i tím, že odmítnou poskytovat potřebné prostředky k takové 

politice, a aby svou éiTlfl(}st{ vychovávali de'1nickou mládež v duchu socialismu 
a uvldomllého bratrství národů.* 

* V ruském pozměňovacím návrhu[212] byla ještě teze:
,,Tak, aby se vládnoucí třídy neodvažovaly zneužívat jí (mlá
deže) jako nástroje k upevnění své třídní nadvlády proti bojují
címu proletariátu". Komise tato slova nevyškrtla pro něčí 
zásadní nesouhlas, ale proto, že Němci je pokládali za nezákon
ná, takže by se mohla stát záminkou k rozpuštění německých 
sociálně demokratických o_rganizací. Hlavní myšlenka přísluš
ného místa rezoluce se tím nezměnila. 

Bude-li hrozit nebezpečí války, jsou dělnická třída i její zástupci 
v parlamentech zainteresovaných zemí povinni za podpory mezinárod
ního byra učinit vše, aby vypovězení války zabránili všemi prostfedky, 
které uznávají za racionální a které závis{ na ostrosti tffdn!ho boje i na cel-
1:ové politické situaci.** 

** V ruském pozměňovacím návrhu se uvádělo, že prostřed
lty (k zamezení yálky) se mění a zesilují (sich andern und 
rteigem) podle zostřování třídního boje. Komise vyškrtla „zesi
lují" a nechala jen „mění se". 

Vapsáno v druhé polovin! srpna 1907 
)tiJtlno v Petrohradě počátkem záff 1907 
' prvn{m sbom{ku Golas f.izni 
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MEZINÁRODNÍ 

SOCIALISTICKÝ KONGRES 

VE STUTTGARTU38

Kongres, který nedávno skončil ve Stuttgartu, byl dva
náctým kongresem proletářské internacionály. Prvních 
pět kongresů připadá na období První internacionály 
{léta 1866---1872), v jejímž čele stál Marx, pokoušející se, 
jak výstižně řekl Bebel, vytvořit mezinárodní jednotu bo
jujícího proletariátu shora. Tento pokus nemohl mít 
úspěch, dokud se nesemkly a neupevnily národní socia
listické strany, avšak činnost První internacionály velmi 
posloužila dělnickému hnutí ve všech zemích a zanechala 
trvalé stopy. 

Druhá internacionála začíná pařížským mezinárodním 
socialistickým kongresem roku 1889. Na dalších kongresech 
v Bruselu (1891), v Curychu (1893), v Londýně (1896), 
v Paříži (1900) a v Amsterdamu (1904) se tato nová 
internacionála, opírající se o pevné národní strany, de
finitivně upevnila. Ve Stuttgartu bylo 884 delegátů vysla
ných dvaceti pěti národy z Evropy, Asie (z Japonska 
a částečně z Indie), z Ameriky, Austrálie a Afriky (1 dele
gát z jižní Afriky). 

Mezinárodní socialistický kongres ve Stuttgartu má vel
ký význam zejména proto, že ·znamenal definitivní upevně
ní Druhé internacionály a že přeměnil mezinárodní kon
gresy v pracovní shromáždění, která mají značný vliv na 
celkový ráz a zaměření práce socialistů na celém světě. 
Oficiálně nejsou usnesení mezinárodních kongresů pro 

jednotlivé národy závazná, ale jejich morální význam je 
tak velký, že v praxi nejsou dodržována jen výjimečně, 
snad výjimečněji, než když některá strana nedodrží usne-
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J�1ma 25 KOII, 

Obálka Kalendáře pro každého na rok 1908, 
v němž byl otištěn Leninův článek 

Mezinárodní socialistický kongres ve Stuttgartu 

Leninův vlastní výtisk 

,ZmenJeno 





sení vlastních sjezdů. Amsterdamský kongres dosáhl sjed
nocení francouzských socialistů a jeho rezoluce proti mi
nisterialismu[436] skutečně vyjádřila vůli uvědomělého pro
letariátu celého světa a určila politiku dělnických stran. 

Stuttgartský sjezd udělal velký krok vpřed v témže 
směru, neboť se v celé řadě závažných otázek stal nejvyšší 
instancí pro stanovení politické linie socialismu. Ještě 
důsledněji než amsterdamský sjezd zdůraznil tuto linii, 
a to v duchu revolučnosti sociální demokracie jako proti
klad oportunismu. Orgán německých sociálně demokra
tických dělnic Die Gleichheit, redigovaný Clarou Zetki
novou[496J, k tomu právem poznamenává: ,,Zásluhou spo
lupráce socialistů ze všech zemí byly různé oportunistické 
úchylky jednotlivých socialistických stran ve všech otáz
kách korigovány v revolučním duchu." 

Pozoruhodné a málo potěšitelné však bylo, že německá 
,ociální demokracie, která dosud hájila v marxismu revo
luční hledisko, tentokrát kolísala nebo zaujímala oportu
růstické stanovisko. Stuttgartský kongres potvrdil správ
r10st hluboce pravdivé Engelsovy poznámky o německém 
iělnickém hnutí. Engels napsal 29. dubna 1886(390] vete
ránovi První internacionály Sorgemu: ,,Vůbec je dobře, 
�e u Němců, zvláště poté, kdy zvolili do Říšského sněmu 
:olik šosáků (což ostatně bylo nevyhnutelné), se stala spor-
1ou úloha vůdců mezinárodního socialistického hnutí. 
i/ Německu se v obdobích klidu všechno stává šosáckým, 
t tu je nanejvýš zapotřebí žihadlo francouzské konkurence. 
\ toho se nebude nedostávat."39 

Ž:ihadlo francouzské konkurence ve Stuttgartu nechybělo 
L bylo ho opravdu třeba, protože Němci šosáctvím oplý
rali. Ruští sociální demokraté to musí mít obzvláště na 
:řeteli, protože naši liberálové (a nejen liberálové) se usi
ovně snaží vydávat za příklad hodný následování právě 
y nejméně světlé stránky německé sociální demokracie. 
IJ"ejopravdovější a nejvýznamnější ideoví vůdci německých 
ociálních demokratů si této okolnosti sami povšimli a 
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bez nejmenšího falešného studu na ni ukázali jako na od
strašující příklad. ,,V Amsterdamu," píše orgán Clary 
Zetkinové, ,,byla drážďanská rezoluce revolučním leit
motivem všech diskusí v parlamentě světového proleta
riátu; na kongresu ve Stuttgartu vyzněly Vollmarovy 
diskusní příspěvky.v komisi pro otázky militarismu, Paplo
wovy v komisi pro otázky vystěhovalectví, Davidovy (a já 
dodávám, že i Bernsteinovy) v komisi pro koloniální otázku 
jako trapná oportunistická disonance. Ve většině komisí 
a ve většině otázek vystupovali tentokrát němečtí delegáti 
jako oportunisté." A K. Kautsky při hodnocení stuttgart
ského kongresu napsal: ,,Vedoucí úloha, kterou dosud 
fakticky měla v Druhé internacionále německá sociální 
demokracie, se tentokrát nijak neprojevila." 

Podívejme se nyní na jednotlivé otázky projednávané 
na kongresu. Rozpory v koloniální otázce se v komisi ne
podařilo odstranit. Spor mezi oportunisty a revolucionáři 
řešil přímo kongres a vyřešil ho ve prospěch revolucionářů 
většinou 127 hlasů proti 108 při 10 abstencích. Přitom, 
poznamenáváme mimochodem, bylo potěšující, že všichni

socialisté z Ruska hlasovali jednomyslně o všech bodech 
v revolučním duchu. (Rusko má 20 hlasů, z toho 10 
SDDSR kromě Poláků, 7 eseři a 3 zástupci odborů. Pol
sko má 10 hlasů: 4 hlasy mají polští sociální demokraté, 
6 hlasů Polská socialistická strana a neruské části Polska. 
Dva delegáti z Finska měli 8 hlasů.) 

Při projednávání ·koloniální otázky se v komisi vytvořila 
oportunistická většina a v návrhu rezoluce[464] se objevila
nehorázná věta: ,,Kongres neodsuzuje zásadně a na věčné 
časy každou koloniální politiku, protože za socialistického 
zřízení může působit jako civilizační faktor." Ve skuteč
nosti nebyla tato teze nic jiného než přímý přechod k bur
žoazní politice a buržoaznímu světovému názoru, ospra
vedlňujícímu koloniální války a bestialitu. To je ústupek 
Rooseveltovi, řekl jeden americký delegát. Pokusy ospra
vedlnit tento ústupek úkoly „socialistické koloniální poli-
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tiky" a pozitivní reformátorské práce v koloniích nadobro 
selhaly. Socialismus nikdy nebyl a není proti obhajobě re
forem také v koloniích, to však vůbec neznamená a nesmí 
znamenat, že snad ustupujeme z našeho zásadního. stano
viska proti anexím, podrobování cizích národů, agresi 
a loupežím, které tvoří „koloniální politiku". Minimální 
program všech socialistických stran platí jak pro metropole, 
tak i pro kolonie. Už sám pojem „socialistická koloniální 
politika" je úplně zmatený. Kongres zcela právei:n uvedená 
slova z rezoluce vypustil a nahradil je ještě ostřejším od
souzením koloniální politiky, než tomu bylo v dřívějších 
rezolucích. 

Rezoluce o vztahu socialistických stran a odborů[295] 

má zvlášť velký význam pro nás Rusy. U nás je to velmi 
aktuální otázka. Stockholmský sjezd se vyslovil pro ne
stranické odbory, tj. schválil stanovisko našich stoupenců 
neutrality v čele s Plechanovem. Londýnský sjezd učinil 
krok vstříc stranickým odborům proti neutralitě. Londýnská 
rezoluce vyvolala jak známo velké rozepře a nespokoje
nost v některých odborových organizacích a zvláště v bur.:. 
žoazně demokratickém tisku. 

Ve Stuttgartu šlo v podstatě o toto: mají být odbory 
neutrální, nebo se mají stále úžeji sbližovat se stranou? 
A mezinárodní socialistický kongres, jak se čtenář může 
přesvědčit z jeho rezoluce, se vyslovil pro užší sblížení odbo
rů se stranou. Ani o neutralitě, ani o nestranickosti odborů 
se rezoluce vůbec nezmiňuje. Proto Kautsky, který v ně
mecké sociální demokracii na rozdíl od neutrality hlásané 
Bebelem hájil sblížení odborů se stranou, ve své zprávě 
o stuttgartském kongresu adresované lipskému děhiictvu
(Vorwarts40, 1907, č. 209, Beilage[446]) plným právem pro
hlásil:

,,Rezoluce stuttgartského kongresu říká vše, co potře
bujeme. Vypořádala se navždy s neutralitou." Clara Zetkinová 
píše: ,,V zásadě už nikdo nic nenamítal (ve Stuttgartu) 
proti hlavní historické tendenci proletářského třídního boje 
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spojit politický boj s hospodářským a právě tak spoJit 1 

organizace co nejtěsněji v jednotnou sílu socialistické děl
nické třídy. Pouze mluvčí ruských sociálních demokratů 
soudruh Plechanov" (měla říci: mluvčí menševiků, kteří 
ho navrhli do komise jako obhájce „neutrality") ,,a vět
šina francouzské delegace se pokoušeli dost nevhodnými 
argumenty zdůvodnit částečné omezení této zásady tím, že 
poukazovali na zvláštní podmínky ve svých zemích. Zdrcu
jící většina kongresu se vyslovila pro rozhodnou politiku 
sjednocení sociální demokracie s odbory ... " 

Musíme poznamenat, že nevhodný, jak správně řekla 
Zetkinová, Plechanovův argument koloval v ruském le
gálním tisku v tomto znění: Plechanov se odvolával v ko
misi stuttgartského kongresu na to, že „v Rusku je jede-· 
náct revolučních stran"; ,,s kterou z nich se tedy mají 
odbory sjednotit?" (citujeme podle Vorwarts, č. 196, 1. 
Beilage[405]). Toto Plechanovovo tvrzení není správné 
ani věcně, ani principiálně. Věcně proto, že o vliv na so
cialistický proletariát neusilují v žádné národnosti v Rusku 
více než dvě strany: sociální demokraté a socialisté-revo
lucionáři, polští sociální demokraté41 a Polská socialistická 
strana, lotyšští sociální demokraté42 a lotyšští socialisté-re
volucionáři (tzv. ,,lotyšský sociálně demokratický svaz"), 
arménští sociální demokraté43 a dašnakcuthjuni atp. Na dvě 
části se ve Stuttgartu hned od začátku rozdělila i delegace 
z Ruska. Počet 11 je uveden naprosto svévolně a dezorien
tuje dělnictvo. Principiálně nemá Plechanov pravdu proto, 
že boj mezi proletářským a maloburžoazním socialismem 
v Rusku je nezbytný naprosto všude, tedy i v odborech. 
Angličany například ani nenapadlo postavit se proti rezo
luci, ačkoli mají také dvě vzájemně se potírající socialistic
ké strany: Sociálně demokratickou federaci (Social-Demo
cratic Federation)44 a „nezávislé" (Independent Labour 
Party)45

• 

Jaké škody způsobila dělnickému hnutí myšlenka neutra
lity, zavržená ve Stuttgartu, je zvlášť jasně vidět na příkladu 
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Německa. Tam se neutralita nejvíce propagovala a uplat
ňovala. Vedlo to k tomu, že odbory v Německu se tak 
zjevně přiblížily k oportunismu, že to musel přiznat už 
i Kautsky, který byl v tomto ohledu velmi opatrný. Ve své 
zprávě říká lipským dělníkům přímo, že „konzervativnost" 
německé delegace ve Stuttgartu „je pochopitelná, uváží
me-li její složení. Polovinu delegace tvořili zástupci odbo
rů, a tak ,pravé křídlo' naší strany bylo na kongresu sil
nější, než je ve skutečnosti." 

Rezoluce stuttgartského kongresu. zcela jistě přispěje 
k tomu, že ruská sociální demokracie se rychleji nadobro 
vzdá myšlenky neutrality, na níž tak lpí naši liberálové. 
Musíme svou práci v odborech neúnavně zaměřovat na 
stále užší sbližování odborů se sociálně demokratickou 
stranou a musíme přitom postupovat obezřetně a pozvol
na, bez překotnosti a s taktem. 

Dále, v otázce vystěhovalectví a přistěhovalectví se 
v komisi stuttgartského kongresu zcela zřetelně projevil 
rozpor mezi oportunisty a revolucionáři. Oportunisté trvali 
na myšlence omezit právo na stěhování zaostalých, nevzdě
laných dělníků, zvláště Japonců a Číňanů. Duch úzké, 
profesionální uzavřenosti a tradeunio1ůstické výjimečnosti 
u nich převažoval nad vědomím socialistické povinnosti
vzdělávat a organizovat vrstvy proletariátu dosud neza
pojené do dělnického hnutí. Kongres všechny tyto pokusy
odmítl. I v komisi zůstaly hlasy pro omezení svobody stěho
vání zcela osamoceny a rezoluce mezinárodního kongresu
plně uznává solidární třídní boj dělníků všech zemí.

Také rezoluce o volebním právu žen[430] byla schválena 
jednomyslně. Pouze jedna Angličanka z poloburžoazní 
Fabiánské společnosti zastávala názor, že je přípustné bo
jovat za volební právo ne pro všechny ženy, ale jen pro 
ženy majetné. Kongres tento názor kategoricky odmítl a 
doporučil dělnicím, aby nebojovaly za volební právo po 
boku buržoazních vyznavaček rovnoprávnosti žen, ale 
společně s třídními proletářskými stranami. Kongres uznal 
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za správné, že v kampani za volební právo žen je nezbytné 
bezvýhradně obhajovat zásady socialismu a rovnopráv
nost mužů a žen a že od těchto zásad se nesmí ustoupit ani 
pro snadnější dosažení cíle. 

Přitom došlo v komisi k zajímavému sporu. Rakušané 
(Viktor Adler a Adelheid Poppová) zdůvodňovali svou 
taktiku v boji za všeobecné volební právo mužů takto: 
Pro dosažení tohoto práva není vhodné zdůrazňovat v agi
taci požadavek volebního práva i pro ženy. Proti tomu 
protestovali němečtí sociální demokraté, zvláště Zetki
nová, už tehdy, když Rakušané vedli kampaň za všeobecné 
-volební právo. Zetkinová prohlásila v tisku, že požadavek
volebního práva pro ženy se v žádném případě neměl odsu
novat do pozadí, že Rakušané oportunisticky obětovali
zásadu, aby snáze dosáhli cíle, že by nesnížili, ale zvýšili
účinnost agitace a sílu lidového hnuti, kdyby stejně ener
gicky hájili také volební právo žen. K Zetkinové se v ko
misi plně připojila jiná významná německá sociální de
mokratka Zietzová. Adlerův pozměňovací návrh, v němž
se taktika Rakušanů nepřímo omlouvala (mluví se v něm
jen o tom, aby se v boji za volební právo pro skutečně
všechny občany pokračovalo, a ne o tom, aby se v boji

· za volební právo vždy požadovala rovnoprávnost mužů
a žen), byl zamítnut 12 hlasy proti 9. Stanovisko komise
a kongresu lze nejpřesněji vyjádřit slovy z projevu už uve
dené Zietzové na mezinárodní konferenci Socialistek[427]
(konala se ve Stuttgartu současně s kongresem): ,,Musíme
zásadně požadovat všechno, co považujeme za. správné,"
řekla Zietzová, ,,a jedině tehdy, když nemáme dost sil pro
boj, přijímáme to, - co můžeme dosáhnout. Taková byla
vždy taktika sociální demokracie. Čím skromnější budou
naše požadavky, tím skromnější budou i ústupky vlády ... "
Z tohoto sporu rakouských a německých sociálních demo
kratek může čtenář vidět, jak přisně posuzují nejlepší mar
xisté. i sebemenší úchylky od důsledné, principiální revo-..
luční taktiky.
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Poslední den kongresu byl věnován otázce militarismu, 
která všechny zajímala nejvíce. Známý Hervé zastával 
naprosto neudržitelné stanovisko[436], protože neviděl sou
vislost války s kapitalistickým řádem a antimilitaristické 
agitace se vší socialistickou činností. Jeho plán „odpově
dět" na jakoukoli válku stávkou a povstáním svědčí o tom, 
že vůbec nepochopil, že revolucionáři se nemohou předem 
rozhodnout pro ten či onen bojový prostředek, protože 
to závisí na objektivních podmínkách hospodářské a poli
tické krize, kterou válka vyvolá. 

I když však Hervé nesporně usuzuje lehkomyslně a po
vrchně a dává se unést efektní frází, bylo by nanejvýš krát
kozraké oponovat mu pouhým dogmatickým výkladem 
obecných pravd socialismu. Této chyby (které se zcela ne
vyvarovali ani Bebel[403] a Guesde[434]) se dopustil zvláště
Vollmar. Pustil se do Hervého až s přílišným sebevědomím 
člověka lpícího na šablonovitém parlamentarismu a při
tom si nevšiml, že svým omezeným a nepružným oportu
nismem získává uznání tomu, co je v hervéismu živé, 
ačkoli sám Hervé chápe tuto otázku teoreticky absurdně 
a nesmyslně. Stává se přece, že pod teoretickými nesmysly 
se při novém obratu hnutí někdy skrývá konkrétní pravda. 
A právě tuto stránku.věci, výzvu;že je třeba uznávat nejen 
pouze parlamentní způsoby boje,. výzvu k akcím přizpů
sobeným novým podmínkám budoucí války a budoucích 
krizí, zdůraznili revoluční sociální demokraté, zvláště 
Rosa Luxemburgová ve svém projevu. Společně s ruskými 
sociálně demokratickými delegáty (Leninem a Martovem 
-·V této věci byli zajedno) podala Rosa Luxemburgová 
k Bebelově rezoluci pozměňovací návrhy[467], v nichž se
zdůrazňovala nutnost agitovat mezi mládeží, nezbytnost 
využít krize vyvolané válkou k urychlenému svržení bur
žoazie a nezbytnost mít na zřeteli, že podle toho, jak se 
bude zostřovat třídní boj a měnit politická situace, se musí 
nutně měnit způsoby boje a bojové prostředky. A tak se 
;,; dogmaticky jednostranné, neživé Bebelovy rezoluce, při-
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pouštějící Vollmarův výklad, nakonec stala docela jiná 
rezoluce. Byly v ní zopakovány všechny teoretické pravdy 
určené hervéistům, kteří byli s to zapomenout pro anti
militarismus na socialismus. Tyto pravdy však nevedou 
k ospravedlňování parlamentního kretenismu, ke schvalo
vání pouze pokojných prostředků, ke kapitulaci před da
nou, poměrně pokojnou a klidnou situací, ale k uznání 
všech bojových prostředků, ke zvážení zkušeností z re
voluce v Rusku a k rozvíjení činorodé, tvůrčí stránky 
hnutí. 

V časopisu Zetkinové, na nějž jsme se už několikrát 
-0dvolávali, je neobyčejně správně vystižen právě tento 
nejvýznačnější a nejdůležitější rys kongresové rezoluce 
o antimilitarismu. ,,I zde," říká Zetkinová o antimilita
ristické rezoluci, ,,zvítězila nakonec revoluční energie
(Tatkraft) a neotřesitelná víra dělnické třídy ve vlastní
bojeschopnost, zvítězila jednak nad pesimistickým evange
liem bezmocnosti a zatvrzelým lpěním pouze na starých,
výhradně parlamentních způsobech boje a jednak nad
naivním antimilitaristickým sportem francouzských polo
anarchistů a la Hervé. V energických slovech rezoluce,
kterou nakonec jedn<:>myslně schválila i komise, i téměř
·900 delegátů ze všech zemí, se odráží obrovský rozmach
revolučního dělnického hnutí od posledního mezinárod
ního kongresu. Rezoluce zdůrazňuje jako princip ·prole
tářské taktiky její pružnost, její schopnost vývoje, její
�ostfován{ (Zuspitzung) podle toho, jak dozrávají pod
mínky.

Hervéismus byl zamítnut, ne však ve prospěch oportu
nismu, ne z pozice dogmatismu a pasivity. Mezinárodní 
proletariát plně uznal živé úsilí o stále rozhodnější a nové 
způsoby boje a konstatoval, že toto úsilí souvisí s celkovým 
zostřením hospodářských rozporů, se všemi podmínkami 
krizí vznikajících za kapitalismu. 

Ne plané hervéistické vyhrožování, ale jasné vědomí, že 
sociální revoluce je nevyhnutelná, pevné odhodlání bo-
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jovat až do konce, odhodlání použít pro boj nejrevoluč
nější prostředky - v tom je význam rezoluce mezinárod
ního socialistického kongresu ve Stuttgartu o militarismu. 

Proletářská armáda sílí ve všech zemích. Ne každým 
dnem, ale každou hodinou se stává uvědomělejší, semknu
tější a odhodlanější. A kapitalismus úspěšně zajišťuje stále 
častější krize, kterých tato armáda využije k jeho zničení. 

Napsáno v záfí 1907 
Otištlno v říjnu 1907 v publikaci 
Kalendar dlja vsech na 1908 god, 
kterou ID'dalo v Petrohradě 
ID'davatelstv{ Zemo 
Podepsán N. L-n 

Podle textu publikace 



POZNÁMKY K ČLÁNKU 

C. ZE T K I N O V É

MEZINÁRODNÍ 

SOCIALISTICKÝ KONGRES 

V E S T U T T G A R T U46

MEZINÁRODNÍ SOCIALISTICKÝ 

KONGRES VE STUTTGARTU* 

* Tento článek je překladem úvodníku z německého sociálně
demokratického čtrnáctideníku Die Gleichheit, org;:í.nu žen
ského dělnického hnutí v Německu, který rediguje Clara ·zetki
nová. Je to pozoruhodně správné a výstižné zhodnocení stutt
gartského kongresu: ve stručných, jasných a výrazných 
formulacích je shrnut nesmírně bohatý ideový obsah diskusí na 
kongresu a jeho rezolucí. Doplňujeme tento článek několika 
vlastními poznámkami, abychom tak ruského čtenáře seznámili 
s některými skutečnostmi, známými ze západoevropského socia
listického tisku, které naše kadetské a polokadetské listy (jako je 
Tovarišč) většinou zkomolily, neboť přinášejí o stuttgartském 
kongresu spoustu lží. 

Při řešení otázky vzájemného vztahu sociální demokracie a odboru 
nejvíce vynikla jednomyslnost uvědomělých proletářů všech zemí. 
V zásadě už nikdo nic nenamítal proti základní historické tendenci 
proletářského třídního boje spojit politický boj s hospodářským a právě 
tak ty i ony organizace co nejtěsněji v jednotnou sílu socialistické děl
nické třídy. Pouze zástupce ruských sociálních demokratů Plechanov 
a většina francouzské delegace se pokoušeli dosti nevhodnými argu
menty* zdúvodnit určité omezení této zásady odvoláním se na speci
fické podmínky ve svých zemích. 

* Ruská sociálně demokratická organizace ve Stuttgartu
předběžně projednala podstatu otázek, aby mohla navrhnout 
své zástupce do komise. V komisi, která se zabývala vztahem 
odborů k socialistickým stranám, nezastupoval Plechanov všech-

108 



ny ruské sociální demokraty, nýbrž menševiky. Šel do komise 
hájit zásadu „neutrality". Bolševici vyslali do komise Voinova, 
který obhajoval názor strarry, tj. usnesení v duchu londýnského 
sjezdu proti neutralitě, za co nejužší sblížení odborů se stranou. 
Clara Zetkinová tedy považuje za „neuspokojivé" argumenty 
ne zástupce SDDSR, nýbrž zástupce menševické opozice 
v SDDSR. 

I zde nakonec revoluční energie a neotřesitelná víra dělnické třídy 
ve vlastní bojeschopnost zvítězila jednak nad pesimistickým přiznáním 
vlastní bezmocnosti a zatvrzelým lpěním na starých, výhradně parla
mentních metodách boje a jednak nad naivním antimilitaristickým 
sportem francouzských poloanarchistú a la Hervé. * 

* Autorka článku konfrontuje obě úchylky od socialismu za
mítnuté kongresem: Hervéův poloanarchismus a oportunismus 
obsažený ve „výhradně parlamentních" metodách boje, ale 
přitom nejmenuje ani jednoho představitele tohoto oportunismu. 
V komisi stuttgartského kongresu pro otázky militarismu kon
frontoval tyto dvě věci také Vandervelde, když vystoupil proti 
oportunistickému projevu Vollmarovu. Řekl: ,,Vollrnar naráží 
na vyloučení Hervéa, já proti tomu protestuji a varuji Vollmara, 
protože vyloučení krajní levice by navodilo myšlenku na vylou
čení krajní pravice" (Vollmar je jeden z „nejpravicovějších" 
německých oportunistů). 

Také v otázce volebního práva žen nakonec zvítězilo vyhraněné zá
sadové třídní hledisko, podle něhož je volební právo žen pouze orga
nickou součástí třídního práva a třídních zájmú proletariátu, nad opor
tunistickým buržoazním pojetím, jehož zastánci doufají, že na vlád
noucích třídách usmlouvají okleštěné, omezené volební právo pro 

ženy.* 

* Na kongresu ve Stuttgartu obhajovala toto buržoazní hle
disko pouze jedna Angličanka z Fabian Society (Fabiánská 
společnost - kvazisocialistická, krajně oportunistická organi
zace anglické inteligence). 

Kongres, který v tomto smyslu potvrdil usnesení mezinárodní kon
ference žen, zároveň jednoznačně prohlásil, že socialistické strany 
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ve svém boji za volební právo musí vytyčit a obhajovat zásadní poža

davek volebního práva pro ženy bez ohledu na cokoli, co by „usnad

ňovalo dosaženi cíle".* 

* To je narážka na rakouské sociální demokraty. Jak na
mezinárodní socialistické konferenci žen, tak v kongresové 
komisi pro ženskou otázku polemizovaly německé sociální de
mokratky s rakouskými. Clara Zetkinová už předtím vytýkala 
v tisku rakouským sociálním demokratům, že v agitaci za voleb
ní právo odsunuli do pozadí požadavek volebního práva pro ieny. 
:Rakušané se hájili velmi neobratně a pozměňovací návrh 
Viktora Adlera, který opatrně propašovával do této otázky 
„rakouský oportunismus", byl v komisi zamítnut 12 hlasy 
_proti 9 . 

. Napsáno v záff až začátkem ffjna 1907 
Otištěno v ffjnu 1907 v Petrohradě 
ve sbornfku Zamicy, se!it 1 

Podle textu sborníku 
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PŘEDMLUVA 

KE SBORNÍKU 

Z A 1 2 LE T47

Sborník článků a brožur[113], který předkládáme čtenáři, 
zahrnuje období od roku 1895 do roku 1905. Tématem 
prací shromážděných ve sborníku jsou programové, tak
tické a organizační otázky ruské sociální demokracie, které 
neustále přináší a prohlubuje boj proti pravému křídlu mar� 
xistického směru v Rusku. 

Zpočátku probíhá tento boj v ryze teoretické oblasti 
proti hlavnímu představiteli našeho legálního marxismu 
v 90. letech panu Struvemu. Koncem roku 1894 a počát
kem roku 1895 došlo v naší legální publicistice k prudkému 
Jbratu. Poprvé do ní pronikl marxismus nejen z pera za
araničních pracovníků skupiny Osvobození práce, ale 
. ruských sociálních demokratů. Oživení v literatuře a roz-
1ořčené spory marxistů se starými narodniclrými předáky, 
r.teří dosud v pokrokové literatuře panovali (například 
�- K. Michajlovskij) téměř neomezeně, ohlašovaly roz
nach masového dělnického hnutí v Rusku. Publicistická 
:innost ruských marxistů bezprostředně předcházela bo
ovým akcím proletariátu, známým petrohradským stáv
:ám roku 1896, kterými začíná éra neustále mohutnějícího 
lělnického hnutí, tohoto nejmocnějšího činitele celé naší 
·evoluce.

Tehdejší situace v publicistice nutila sociální demokraty
,oužívat jinotajů a omezovat se na nejobecnější teze, co nej
·íce vzdálené praxi a politice. Tato okolnost zvláště usnad
tila spojení různorodých marxistických sil k boji proti
tarodnictví. Po boku zahraničních a ruských sociálních
lemokratů stáli v tomto boji takoví lidé, jako pánové Stru-
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ve, Bulgakov, Tugan-Baranovskij, Berďajev a další. Byli 
to buržoazní demokraté, pro něž rozchod s narodnictvím 
neznamenal přechod od maloburžoazního (nebo rolnické
ho) socialismu k proletářskému jako pro nás, ale k bur
žoaznímu liberalismu. 

Celé dějiny ruské revoluce, zejména dějiny kadetské 
strany a vývoj pana Struveho (téměř až k okťabrismu) změ
nily dnes tuto pravdu na naprostou samozřejmost, udělaly 
z ní běžnou, drobnou novinářskou minci. Tehdy, v letech 
1894 až 1895, se musela tato pravda dokazovat na základě 
poměrně nevelkých úchylek toho nebo onoho publicisty 
od marxismu, tehdy se tato mince musela teprve razit. 
Když tedy dnes přetiskaji svou práci, namířenou proti 
panu Struvemu, v nezkráceném znění[155] (stať Ekono
mický obsah narodnictví a jeho kritika v knize pana Stru
vehó,* podepsanou K. Tulinem ve sborníku Materiály 
k otázce hospodářského vývoje v Rusku, Petrohrad 1895(154],
který cenzura spálila), sleduji tím trojí dl: Za prvé, 
protože se čtenářská veřejnost seznámila s knihou pana 
Struveho[352] a s články narodniků proti marxismu v le
tech 1894 až 1895, má pro ni význam také kritika stano
viska pana Struveho. Za druhé, výstraha, kterou dává 
panu Struvemu revoluční sociální demokrat současně s na
šimi společnými akcemi proti narodnikům, má význam 
i jako odpověď těm, kdo nás nejednou obviňovali ze spoje
nectví s podobnými pány, i jako zhodnocení velmi vý
znamné politické kariéry pana Struveho. Za třetí, stará 
a v mnohém směru už zastaralá polemika se Struvem 
má význam jako poučný příklad, který ukazuje praktic
kou politickou hodnotu nesmiřitelné teoretické polemiky. 
Revolučním sociálním demokratům bylo už bezpočtu
krát vytýkáno, že mají velký sklon k takové polemice jak 
s „ekonomisty", tak s bernsteinovci a menševiky. Ani dnes 
těmito výtkami rozhodně nešetří jak „smířlivci" uvnitř 

• Sebrané spisy 1, Praha 1979, s. 363-538. Red.
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sociálně demokratické strany, tak „sympatizající" polo
socialisté mimo tuto stranu. U nás se velmi často říká, že 
všichni Rusové, zvláště sociální demokraté a zejména bol
ševici, mají nadměrný sklon k polemice a k rozkolům. 
A také se u nás velmi často zapomíná na to, že nadměrný 
sklon k přebíhání od socialismu k liberalismu vyplývá 
z podmínek kapitalistických zemí vůbec, z podmínek bur
žoazní revoluce v Rusku zvláště a z podmínek života 
a činnosti naší inteligence především. A proto bude jistě 
užitečné připomenout si, jak to vypadalo před deseti lety, 
jaké teoretické rozpory se „struvismem" se daly tušit už 
tehdy, jaké malé (jen na první pohled malé) rozpory vedly 
k úplnému politickému rozchodu stran a k nemilosrdné
mu boji v parlamentě, v četných tiskových orgánech, na 
shromážděních lidu atd. 

Ke stati proti panu Struvemu musím ještě poznamenat, 
že podkladem k ní byl referát, který jsem přednesl na pod
zim roku 1894 v nevelkém kroužku tehdejších marxistů. 
Ze skupiny sociálních demokratů, kteří tehdy pracovali 
v Petrohradě a za rok nato založili Svaz boje za osvobození 
dělnické třídy, jsme byli v tomto kroužku St., R. a já. 
Z legálních marxistických publicistů tam byli P. B. Stru
ve, A. N. Potresov a K. V tomto kroužku jsem přednesl 
referát s názvem Odraz marxismu v buržoazní literatu
ře[131]. Jak je vidět z názvu, šlo zde o mnohem ostřejší
a vyhraněnější polemiku (pokud jde o sociálně demokra- _ 
tické závěry) proti Struvemu než ve stati otištěné na jaře 
roku 1895[178]. Zmírnil jsem ji částečně s ohledem na cen
zuru, částečně s ohledem na „spojenectví" s legálním 
marxismem ve společném boji proti narodnictvf. Že se 
tehdy petrohradským sociálním demokratům podařilo 
,,postrčit" pana Struveho trochu „doleva", to jasně doka
zuje jeho článek ve spáleném sborníku[363] (1895) a ně
které jeho články[364, 365] v časopisu Novoje slovo48 (1897).

Kromě toho musíme mít při čtení stati proti panu Stru
vemu z roku 1895 na zřeteli, že je to v mnohém směru 
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koncept pozdějších ekonomických prací (zvláště Vývoje 
kapitalismu[144]). A konečně musím upozornit čtenáře 
na poslední stránky stati, kde se zdůrazňují kladné -
z marxistického hlediska - rysy a stránky narodnictví 
jakožto revolučně demokratického směru v zemi proží
vající předvečer buržoazní revoluce. Jsou to teoreticky 
zformulované teze, které se po dvanácti třinácti letech 
uplatnily v politické praxi „levicového bloku" při volbách 
do II. dumy a v jeho taktice. Ta část menševiků, která 
bojovala proti myšlence revolučně demokratické dikta
tury proletariátu a rolnictva a kategoricky odmítala levi
cový blok, zradila v tomto směru prastarou a velmi vý
znamnou tradici revolučních sociálních demokratů, tra
dici, kterou zvlášť silně podporovala Zarja49 a stará Jiskra 6°. 

Je pochopitelné, že z těchto základních teoretických ná
zorů marxismu na narodnictví nevyhnutelně vyplývá, že 
za určitých podmínek a s určitým omezením je taktika 
,,levicového· bloku" přípustná. 

Po stati proti Struvemu (1894-1895) následují Úkoly 
ruských sociálních demokratů[115]*. Napsaljsem je koncem 
roku 1897 na základě zkušeností z práce sociálních demo
kratů v Petrohradě roku 1895. Názory, které v ostatních 
článcích a brožurách tohoto sborníku vykládám formou 
polemiky s pravým křídlem sociální demokracie, jsou v této 
brožuře vyloženy pozitivní formou. Různé předmluvy 
k Úkolům[7, 8] se přetiskují proto, aby bylo vidět, jak tato 
práce souvisí s různými obdobími vývoje naší strany 
(např. Axelrodova předmluva zdůrazňaje souvislost bro
žury s bojem proti „ekonomismu", předmluva z roku 1902 
vývoj narodovoljovců a narodopravovců). 

Stať Pronásledovatelé zemstva a Hannibalové libera
lismu[106]** byla otištěna v zahraniční Zarji v roce 1901. 
Tato stať likviduje, abych tak řekl, styky sociálních demo
kratů se Struvem jako politikem. V roce 1895 jsme ho va-

* Sebrané spisy 2, Praha 1980, s. 427--461. Red.

** Sebrané spisy 5, Praha 1981, s. 37-85. Red.
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rovali a opatrně jsme se od něho distancovali jako od spo
jence. V roce 1901 jsme mu vypověděli válku jako libe
rálovi, který není s to hájit alespoň trochu důsledně ani 
ryze demokratické požadavky. 

V roce 1895, několik let předtím, než se na Západě začala 
šířit „bernsteinovština"61 a než se v Rusku četní „pokro
koví" publicisté definitivně rozešli s marxismem, jsem 
poukazoval na to, že pan Struve je nespolehlivý marxista 
a sociální demokraté se od něho musí distancovat. V roce 
1901, několik let předtím, než kadetská strana vystoupila 
v ruské revoluci a než utrpěla politické fiasko v I. a II. 
dumě, jsem poukazoval právě na ty rysy buržoazního li
beralismu v Rusku, které se projevily v letech 1905 až 
1907 v masových politických akcích a vystoupeních. Stať 
Hannibalové liberalismu kritizuje chybné úvahy jednoho 
liberála a tato kritika dnes téměř v plném rozsahu platí 
o politice největší liberální strany v naší revoluci. Těm,
kdo si snad myslí, že my bolševici jsme zradili starou so
ciálně demokratickou politiku vůči liberalismu, když jsme
v letech 1905-1907 nemilosrdně bojovali proti konstituč
ním iluzím a kadetské straně, těm stať Hannibalové libe
ralismu ukáže, jak se mýlili. Bolševici zůstali věrni tradi
cím revoluční sociální demokracie a nepodlehli buržoazní
mu opojení, které podporovali liberálové v období „konsti
tuční okliky" a které na nějaký čas zatemnilo vědomí
pravého křídla naší strany.

Další brožura, Co dělat?[160J, vyšla v zahraničí hned na 
počátku roku 1902*. Je věnována kritice pravého křídla, 
avšak ne už v publicistice, ale v sociálně demokratické orga
nizaci. V roce 1898 se konal I. sjezd sociálních demokratů 
a byla založena Sociálně demokratická dělnická strana 
Ruska. Zahraniční organizací strany se stal Svaz ruských 
sociálních demokratů, který zahrnoval také skupinu Osvo
bození práce. Avšak ústřední stranické instituce byly ro-

* Sebrané spisy 6, Praha 1981, s. 17-203. Red.
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zehnány policií a nemohly být obnoveny. Jednota strany 
ve skutečnosti neexistovala; byla to pouze idea, směrnice. 
Z nadšení pro stávkové hnutí a pro hospodářský boj vznikla 
tehdy zvláštní forma sociálně demokratického oportu
nismu, takzvaný ,,ekonomismus". Když skupina Jiskry 
zahájila těsně před koncem roku 1900 v zahraničí svou čin
nost, došlo už vlastně k rozkolu. Na jaře roku 1900 vystoupil 
Plechanov ze zahraničního Svazu ruských sociálních de
mokratů a založil vlastní organizaci Sociální demokrat. 

Jiskra zahájila svou práci formálně nezávisle na obou 
frakcích, ve skutečnosti však společně s Plechanovovou 
skupinou proti Svazu. Pokus o sloučení (sjezd Svazu a So
ciálního demokrata v Curychu v červnu 1901) se nezdařil. 
Brožura Co dělat? systematicky vysvětluje příčiny neshod 
a charakter jiskrovské taktiky a organizační činnosti. 

O brožuře Co dělat? často mluví nynější odpůrci bolše
viků, menševici, jakož i publicisté z buržoazně liberálního 
tábora (kadeti, ,,bezzaglavovci"52 z listu Tovarišč atd.). 
Proto ji otiskuji znovu jen zcela nepatrně zkrácenou a vy
nechávám pouze podrobnosti o organizačních vztazích 
nebo drobné polemické poznámky. Vzhledem k podstatě 
této brožury je nutné upozornit dnešního čtenáře na toto: 

Základní chybou, které se dopouštějí lidé polemizující 
v současné době s Co dělat?, je, že vytrhují tuto práci 
úplně ze souvislosti s určitou historickou situací, s určitým, 
dnes už dávno uplynulým časovým úsekem vývoje naší 
strany. Názorně lze pozorovat tuto chybu například 
u Parvuse (o četných menševicích ani nemluvím), který
za mnoho let po vyjití této brožury napsal, že jsou v ní ne
správné nebo přehnané myšlenky o organizování profesio
nálních revolucionářů.

Dnes působí takové řeči přímo směšně: jako by lidé 
chtěli přejít bez povšimnutí kolem celého období ve vývoji 
naší strany, kolem všech těch vymožeností, za které bylo 
svého času nutné bojovat a které dnes už dávno mají své 
pevné místo a splnily svůj účel. 
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Zabývat se dneš tím, že Jiskra zveličovala (v letech 1901 
a 1902!) význam myšlenky organizování profesionálních 
revolucionářů, je totéž, jako kdyby někdo po rusko-japon
ské válce vytýkal Japoncům, že přehnali odhad ruských 
vojenských sil a že si před válkou dělali nadměrnou starost 
s bojem proti nim. Pokud chtěli Japonci zvítězit, museli 
proti možnému maximu ruských sil shromáždit všechny 
své síly. Mnozí lidé posuzují naši stranu bohužel jen po
vrchně, nevědí, oč jde, a nevidí, že dnes myšlenka organi
zování profesionálních revolucionářů už plně zvítězila. 
Ale toto vítězství by nebylo možné, kdybychom byli tuto 
myšlenku v pravý čas nekladli na první místo, kdybychom 
byli o ní „přehnaně" nepřesvědčovali lidi, kteří se stavěli 
proti uskutečňování této myšlenky. 

Co dělat?, to je souhrn jiskrovské taktiky a jiskrovské orga
nizační politiky v letech 1901 a 1902. Je to „souhrn" -
nic více a nic méně. Kdo nelituje práce a prostuduje 
Jiskru z těchto let, ten se o tom jistě přesvědčí.* Kdo však 
tento souhrn posuzuje, aniž zná boj Jiskry s tehdy pfe
y[ádajfcfm „ekonomismem", aniž tento boj chápe, ten prostě 
mluví do větru. Jiskra bojovala za organizaci profesionál-
11ích revolucionářů, zvláště energicky za ni bojovala v le
'.ech 1901 a 1902, zvítězila nad tehdy převládajícím „eko-
1omismem", v roce 1903 l!Jivofila tuto organizaci a udržela 
i i přes pozdější rozkol mezi jiskrovci a přes všechny nesná
:e v období bouře a vzdoru, udržela ji po celou dobu ruské 
·evoluce, udržela a uchovala ji od let 1901-1902 až do
·oku 1907.

A teď, když boj za tuto organizaci je dávno skončen,
:dyž setba vzešla, uzrála a byla sklizena, teď přijdou někte
'Í lidé a prohlašují: ,,Myšlence organizace profesionálních
evolucionářů se přikládá nadměrný význam!" Není to
: smíchu?

* Ve 3. svazku tohoto sborníku budou přctištěny nejdulcžitějšf

lánky z tehdejších čísel Jiskry. aa
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Podívejte se na celé předrevoluční období a první dva 
a půl roku revoluce (1905-1907) vcelku. Uvažte, jak byla 
v této době naše sociálně demokratická strana ve srovnání 
s jinými stranami semknutá, zorganizovaná a jak si zacho
vávala kontinuitu. Budete muset uznat, že v tomto směru 
je převaha naší strany nad všemi ostatními stranami, i nad 
kadety, i nad esery atd. nesporná. Sociálně demokratická 
strana si před revolucí vypracovala program, který ofi
ciálně uznali všichni sociální demokraté, a i když v něm 
provedla změny, nerozštěpila se proto. Sociálně demokra
tická strana bez ohledu na rozkol poskytovala veřejnosti 
od roku 1903 do roku 1907 ( oficiálně od roku 1905 do roku 
1906) nejvíce_ informací o svých vnitřních poměrech (pro
tokol II., společného[18], IIL, bolševického[362] a IV. neboli
stockholmského společného sjezdu[283]). Sociálně demokra
tická strana bez ohledu na rozkol využila dříve než všech
ny ostatní strany krátkého záblesku svobody k tomu, aby 
uskutečnila ideálně demokraticky uspořádanou legální 
organizaci s volební soustavou a se zastoupením na sjez
dech podle počtu organizovaných členů strany. Něco ta
kového dosud nemají ani eseři, ani kadeti, tato téměř le
gální, nejlépe organizovaná buržoazní strana, která má 
ve srovnání s námi mnohem větší finanční prostředky, větší 
možnosti používat tisk a může existovat veřejně. A ne
dokázaly snad volby do II. dumy, jichž se zúčastnily 
všechny strany, nedokázaly názorně, že naše strana a naše 
frakce· v dumě jsou organizačně semknutější než všechny 
ostatní strany? 

Ptáme se, kdo tedy realizoval, kdo uvedl v život tuto 
maximální semknutost, pevnost a kontinuitu naší strany? 
Je to dílo organizace profesionálních revolucionářů, která 
se vytvářela hlavně za účasti Jiskry. Kdo zná dobře dějiny 
naší strany, kdo sám prožíval její výstavbu, tomu stačí pou
hý pohled na složení delegace kterékoli frakce, například 
na londýnském sjezdu, aby se o tom přesvědčil, aby si hned 
všiml toho starého, původního jádra, které vynaložilo více 
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úsilí než druzí na to, aby strana rostla, a ona vyrostla. 
Hlavní podmínkou tohoto úspěchu ovšem bylo, že dělnic
ká třída, z jejíhož výkvětu se vytvářela sociální demokra
cie, vyniká z objektivních ekonomických příčin nad všech
ny třídy kapitalistické společnosti největší schopností orga
nizovat se. Bez této podmínky by byla organizace profe
sionálních revolucionářů hračkou, dobrodružstvím, pou
hým reklamním štítem. V brožuře Co dělat? se mnohokrát 
zdúrazňaje, že organizace, kterou tato brožura obhajaje, 
má smysl jedině ve spojení se „skutečně revoluční třídou, 
která živelně povstává k boji". Avšak objektivně maxi
mální způsobilost proletariátu sjednotit se v třídu realizují 
živí lidé a nerealizají ji jinak než určitými organizačními 
formami. A žádná jiná organizace kromě jiskrovské by 
nemohla v našich historických podmínkách, v Rusku v le
tech 1900-1905, vytvořit takovou sociálně demokratickou 
dělnickou stranu, jakou máme dnes. Profesionální revo
lucionáři udělali v dějinách ruského proletářského socia
lismu svou práci. A toto dílo, které dávno přerostlo úzký 
rámec „kroužků" z let 1902-1905, dnes nezničí žádná 
síla a žádné opožděné nářky nad tím, že ti, kdo svého času 
mohli zajistit správnou cestu ke splnění těchto úkolů 
jedině bojem, tyto bojové úkoly zveličovali, nesníží vý
znam toho, co už bylo vybojováno. 

Právě jsem se zmínil o úzkém rámci „kroužků" z časů 
staré Jiskry (koncem roku 1903, od 51. čísla přešla Jiskra 
k menševismu a prohlásila: ,,Mezi starou a novou Jiskrou 
zeje propast." Jsou to slova Trockého[363] v brožuře 
schválené menševickou redakcí Jiskry.). O tomto kroužka
ření je třeba říci dnešnímu čtenáři několik slov na vy
světlenou. Jak v brožuře Co dělat?, tak i v další brožuře, 
kterou přetiskajeme, Krok vpřed, dva kroky vzad[152]*

vidí čtenář, jak vášnivý, někdy až zuřivý a zhoubný boj 
vedly zahraniční kroužky. Je nesporné, že v tomto boji je 

• Sebrané spisy 8, Praha 1982, s. 203-431. Red.
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mnoho nepěkného. Je nesporné, že takto bojovat mohou 
kroužky jedině v době, kdy dělnické hnutí v zemi je ještě 
velmi mladé a nezralé. Je nesporné, že dnešní činitelé sou
•Časného dělnického hnutí v Rusku musí od četných tradic 
kroužkaření upustit, musí zapomenout na četné malicher
-nosti kroužkařského života a na kroužkařské nesváry a za
nechat jich, aby mohli vynaložit více sil na splnění 30-
•ciálně demokratických úkolů v této době. Jedině tehdy,
.až strana rozšířená o proletářské síly bude vyvíjet legální
masovou činnost, může vymýtit všechny pozůstatky krouž
kaření, které jsou dědictvím minulosti a neodpovídají
úkolům přítomnosti. A když bolševici v listopadu 1905,
hned jak vznikly podmínky pro legální činnost, prohlási-
1i[128] v listu Novaja žizň64*, že přecházejí k demokratické
,organizaci dělnické strany, už tento přechod v podstatě
znamenal, že se provždy rozcházejí s tím, co v starém
kroužkaření patří minulosti .•.

Ano, ,,s tím, co patří minulosti", protože nestačí krouž
kaření jen odsoudit, je třeba umět pochopit jeho význam 
za specifických podmínek v minulosti. Svého času byly 
kroužky nezbytné a sehrály kladnou úlohu. V zemi s abso
lutistickou vládou a zvláště v podmínkách, které se vy
tvořily během celých dějin ruského revolučního hnutí, se 
nemohla socialistická dělnická strana vyvinout jinak než 
z kroužků. Kroužky, tj. nevelké, uzavřené, téměř vždy 
na osobním přátelství založené skupiny několika málo 
-0sob, byly nutnou etapou ve vývoji socialismu a dělnické
ho hnutí v Rusku.Jak toto hnutí rostlo, bylo nutné kroužky 
sjednotit, vytvořit mezi nimi pevné spojení a zajistit konti
nuitu jejich činnosti. To nebylo možné bez pevné opera
tivní základny „mimo dosah" samoděržaví, to znamená 
:v zahraničí. Zahraniční kroužky tedy vznikly z nutnosti. 
Neměly mezi sebou spojení, nestála nad nimi autorita 
ruské strany;a tak se nutně rozcházely v pojetí základních 

* Sebrané spisy 12, Praha 1983, s. 103-113. Red.
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úkolů tehdejšího hnutí, tj. v tom,jak vlastně je třeba vybu
dovat tu či onu operativní základnu a v jakém směru po
máhat výstavbě celé strany. Za takových podmínek muselo 
mezi kroužky nezbytně dojít k boji. Dnes, kdy se ohlížíme 
zpět, vidíme jasně, který kroužek skutečně mohl splnit 
funkci operativní základny. Avšak tehdy, kdy různé krouž
ky teprve zahajovaly svou činnost, to nemohl říci nikdo 
a spor o to se dal vyřešit pouze bojem. Parvus, jak si vzpo
mínám, později vytýkal[223] staré Jiskře zhoubný boj mezi 
kroužky a dodatečně hlásal smířliveckou politiku. Říkat 
to dodatečně je ovšem lehké, ale znamená to, že se nevy
znal v tehdejší situaci. Za prvé neexistovalo žádné krité
rium síly a významu těch či oněch kroužků. Mnohé z nich 
byly bezvýznamné, dnes už jsou zapomenuty, ale ve své 
době chtěly bojem dokázat své právo na existenci. Za dru
hé se kroužky nemohly shodnout v tom, jak zaměfit svou 
práci, tehdy ještě novou. Už tehdy jsem poznamenal 
(v Co dělat?), že i když se tyto neshody v názorech nezdají 
být nijak závažné, mají ve skutečnosti dalekosáhlý význam, 
protože na počátku nové práce, v začátcích sociálně demo
kratického hnutí má celkové zaměření této práce a tohoto 
hnutí velmi podstatný vliv na propagandu, agitaci a orga
oizaci. Ve všech pozdějších sporech mezi sociálními demo
!craty šlo o to, jak zaměřovat politickou činnost dělnické 
;trany v jednotlivých případech, kdežto tehdy šlo o sta-
10vení nejobecnějších základů a hlavních úkolů jakékoli 
:ociálně demokratické politiky vůbec. 

Kroužkaření splnilo své poslání a teď se samozřejmě 
>řežilo. Přežilo se však proto a jen proto, že boj mezi
;roužky velmi jasně nastolil základní otázky sociální de
nokracie, vyřešil je v nesmiřitelném revolučním duchu a
'Ybudoval tak pevnou základnu pro stranickou práci v ši
okém měřítku.

Z dílčích otázek, o nichž se psalo v souvislosti s brožurou 
Jo dělat?, se zmíním pouze o dvou. V roce 1904, brzy po 
yjití brožury Krok vpřed, dva kroky vzad, prohlásil Ple-
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chanov v Jiskře, že se mnou zásadně nesouhlasí v otázce 
živelnosti a uvědomělosti.Já jsem neodpověděl ani na toto 
prohlášení (s VÝ.Íimkou jedné poznámky[141] v ženevském 
listu Vperjod55), ani tehdy, když se toto téma často opako
valo v menševické literatuře. Neodpověděl jsem proto, 
že Plechanovova kritika mě patrně měla jen vyprovoko
vat, byla založena jen na jednotlivých, ze souvislosti vy
tržených větách, na některých mých ne dost výstižných 
a ne dost přesných formulacích, ale celý obsah a celkový 
duch brožury ignorovala. Co dělat? vyšlo v březnu 1902. 
Návrh programu strany[276] (Plechanovův, opravený re
dakcí Jiskry) byl otištěn v červnu nebo červenci 1902. 
Poměr mezi živelným a uvědomělým byl v tomto návrhu 
formulován s celkovým souhlasem redakce Jiskry (můj 
spor s Plechanovem o programu probíhal uvnitř redakce, 
nebyl to však spor o tuto otázku, ale o vytlačování malo
výroby velkovýrobou, přičemž já jsem trval na přesnější 
formulaci, než byla Plechanovova, a o rozdílné hledisko 
proletariátu nebo pracujících tříd vůbec, přičemž já jsem 
naléhal na užší vymezení čistě proletářského charakteru 
strany). 

O nějakém zásadním rozdílu mezi návrhem programu 
a Co dělat? v této otázce nemohla tedy být vůbec řeč. 
Na druhém sjezdu (v srpnu 1903) vystoupil Martynov, 
tehdy „ekonomista", proti našim názorům na živelnost 
a uvědomělost vyjádřeným v programu. Martynovovi opo
novali všichni jiskrovci, jak zdůrazňuji v brožuře Krok 
vpřed atd.* Z toho je zřejmé, že v podstatě šlo o rozdílné 
názory mezi jiskrovci a „ekonomisty", kteří napadali to, 
co bylo společné v brožuře Co dělat? a v návrzích programu. 
Své vlastní formulace z Co dělat? jsem ani na II. sjezdu 
vůbec nechtěl uplatňovat jako něco „programového", 
prosazovat nějaké zvláštní zásady. Naopak, použil jsem 
výrazu narovnávání hole, který byl později často citován. 

• Viz Sebrané spisy 8, Praha 1982, s. 228-229. Red.
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V Co dělat? se narovnává hůl, kterou „ekonomisté" ohý
bají, řekl jsem (viz Protokol II. sjezdu SDDSR v roce 
1903, Ženeva 1904[18]), a právě proto, že energicky narovná
váme to, co je ohnuté, bude naše „hůl" vždy nejrovnější.* 

Smysl těchto slov je jasný: Co dělat? koriguje polemi
kou „ekonomismus" a není správné posuzovat obsah tohoto 
díla bez ohledu na tento jeho úkol. Musím poznamenat, 
že Plechanovův článek proti Co dělat? není přetištěn ve 
sborníku nové Jiskry (Za dva roky[79]), a proto si teď ne
všímám Plechanovových argumentů a vysvětluji čtenáři 
pouze podstatu věci, neboť odvolání se na tuto otázku lze 
najít v četných menševických publikacích. 

Druhá poznámka se týká hospodářského boje a odboro
vých organizací. V literatuře se mé názory na tuto otázku 
vykládají často zkresleně. Musím proto zdůraznit, že v Co 
dělat? na mnoha stránkách objasňuji nesmírný význam 
hospodářského boje a odborových organizací. Tehdy jsem 
se vlastně vyslovil pro neutralitu odborů. Později jsem se ani 
v brožurách, ani v novinách nevyslovoval jinak, i když mí 
odpůrci tvrdí mnohdy něco jiného. Teprve londýnský sjezd 
SDDSR a stuttgartský mezinárodní socialistický kongres 
mě přivedly k názoru, že principiálně hájit neutralitu odborů 
nelze. Jedině správná zásada je co nejužší sblížení odborů 
se stranou. Ve své politice musíme usilovat o sblížení 
a spojení odborů se stranou a tuto politiku musíme vytrvale 
a důsledně prosazovat v celé naší propagandě, agitaci a 
organizační činnosti, nesmíme se honit za pouhým „uzná
váním" a vyhánět z odborů ty, kdo s námi nesouhlasí. 

Brožura Krok vpřed, dva kroky vzad vyšla v Ženevě v létě 
roku 1904. Popisuje první stadium rozkolu mezi menše
viky a bolševiky, který začal na II. sjezdu (srpen 1903). 
l této brožury jsem vypustil asi polovinu, protože ne-

* Sebrané spisy 7, Praha 1981, s. 291. Red.
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podstatné detaily týkající se organizačního boje, a zvláště 
složení stranických ústředí, nemohou současného čtenáře 
vůbec zajímat a v podstatě si zasluhují zapomenutí; Za 
podstatnou zde považuji analýzu boje názorů na taktiku 
a jiné otázky na II. sjezdu a polemiku s názory menševiků 
na organizační otázky. To obojí je nezbytné pro pochope
ní menševismu a bolševismu jako směrů, které pozname
naly celou činnost dělnické strany v naší revoluci. 

Z diskusí na II. sjezdu sociálně demokratické strany při
pomenu diskusi o agrárním programu. Události nesporně 
dokázaly, že náš tehdejší program (navrácení odřezků) 
byl příliš úzký a podceňoval sílu revolučně demokratického 
rolnického hnutí - podrobněji o tom budu mluvit v dru
hém svazku tohoto sborníku*. Zde však je důležité zdů
raznit, že i tento příliš úzký agrární program se zdál v té 
době pravému křídlu sociálně demokratické strany příliš 
široký. Martynov a další „ekonomisté" proti němu bojovali 
kvůli tomu, že prý jde příliš daleko! Z toho je vidět, jak 
velký praktický význam měl celý boj staré Jiskry s „eko
nomismem", boj proti zužování sociálně demokratické 
politiky a snižování jejího významu. 

Neshody s menševiky se tehdy (v první polovině roku 
1904) omezovaly na organizační otázky. Formuloval jsem 
stanovisko menševiků jako „oportunismus v organizačních 
otázkách". P. B. Axelrod ve svém dopise Kautskému['] 
proti tomu namítal: ,,Nemohu svým chabým rozumem 
pochopit, co to vlastně je ten ,oportunismus v organizač
ních otázkách', který se tu předkládá jako něco samostat
ného, co organicky nesouvisí s programovými názory ani 
s názory na taktiku" ( dopis ze 6. června 1904 přetištěný 
ve sborníku nové Jiskry Za dva roky, díl II, s. 149). 

Jak oportunismus v názorech na. organizační otázky 
-organicky souvisí s oportunismem v názorech na taktiku,
dokázaly dostatečně celé dějiny menševismu z let 1905 až

• Viz tento svazek, s. 244-246. Red.

126 



1907. Pokud jde o ten „nepochopitelný" ,,oportunismus 
v organizačních otázkách", potvrdil život správnost mého 
úsudku tak skvěle, že jsem to ani neočekával. Stačí uvést,. 
že dokonce i menševik Čerevanin musel teď přiznat (viz 
jeho brožuru o londýnském sjezdu SDDSR roku 1907(380]) ,

že z Axelrodových organizačních plánů (pověstný „děl-• 
nický sjezd" atd.) vyplývají pro proletariát jen zhoubné 
rozkoly. A to ještě není vše. Tento menševik Čerevanin 
tam také vykládá, že Plechanov musel v Londýně bojo
vat v menševické frakci proti „organizačnímu anarchismu".

Jestliže i Čerevanin, i Plechanov museli v roce 1907 
konstatovat „organizační anarchismus" u vlivných men
ševiků, pak jsem v roce 1904 nebojoval proti „oportunismu 
v organizačních otázkách" bezdůvodně. 

Od oportunismu v organizačních otázkách přešli men
ševici k oportunismu v otázkách taktiky. Brožura Zemstev
ní kampaň a plánJiskry[122]* (vyšla v Ženevě koncem roku
1904, asi v listopadu nebo prosinci) zaznamenává jejich 
první krok na této cestě. V současné literatuře se často 
setkáváme s tvrzením, že k neshodám v otázce zemstevní 
kampaně došlo proto, že bolševici odmítli demonstrace 
před zemstevními činiteli jako naprosto neužitečné. Čte
nář uvidí, že je to zcela pochybený názor. K neshodám 
došlo proto, že menševici tehdy mluvili o tom, že by se ne
měla vyvolávat panika u liberálů, a ještě spíše proto, že 
po rostovské stávce v roce 1902, po letních stávkách a ba
rikádách v roce 1903 a v předvečer 9. ledna 1905 menševici 
vychvalovali demonstrace před zemstevními činiteli jako 
demonstrace vyššího typu. V 1. čísle bolševického Vperjodu 
(Ženeva, leden 1905) bylo hodnocení menševického „plánu 
zemstevní kampaně" vyjádřeno v nadpise fejetonu věno
vaného této otázce: O· dobrých demonstracích proletářů 
a špatných úvahách některých intelektuálů[129J**.

• Sebrané spisy 9, Praha 1982, s. 77-101. Red.

•• Tamtéž, s. 140-145. Red.
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Poslední brožura, kterou zde přetiskujeme, Dvětaktiky 
sociální demokracie v demokratické revoluci[1°8]*, vyšla 
v Ženevě v létě roku 1905. Zde už se systematicky vysvětlují 
hlavní neshody v názorech na taktiku s menševiky. V re
zolucích jarního, III. sjezdu SDDSR v Londýně (bolše
vického) [362] a menševické konference v Ženevě[230] byly
tyto neshody přesně formulovány a vyústily v principiálně 
rozdílné hodnocení celé naší buržoazní revoluce z hlediska 
úkolů proletariátu. Bolševici předurčovali proletariát pro 
úlohu vůdce v demokratické revoluci. Podle menševiků 
měl plnit pouze úkoly „krajní opozice". Bolševici jasně 
vymezili třídní ráz a třídní význam revoluce tezí, že vítězná 
revoluce je „revolučně demokratická diktatura proleta
riátu a rolnictva((. Menševici vykládali pojem buržoazní 
revoluce nesprávně; podle nich se měl proletariát spokojit_ 
s podřízenou a na buržoazii závislou úlohou v revoluci. 

Jak se tyto zásadní názorové neshody projevily v praxi, 
všichni víme. Bolševici bojkotovali Bulyginovu dumu, 
kdežto menševici kolísali. Bolševici bojkotovali Vitteho 
dumu, kdežto menševici kolísali, doporučovali volit, ne 
však do dumy66

• Menševici podporovali kadetskou vládu 
a kadetskou politiku I. dumy, kdežto bolševici rázně roz
bíjeli konstituční iluze a kontrarevolučnost kadetů a záro
veň propagovali myšlenku „výkonného výboru levicea67

• 

Dále, bolševici utvořili při volbách do II. dumy levicový 
blok, kdežto menševici blok s kadety atd. 

Dnes je „kadetské období(( ruské revoluce (výraz z bro
žury Vítězství kadetů a úkoly dělnické strany, březen 
1906(134])** ,jak se zdá, u konce. Kontrarevolučnost kadetů 
byla plně odhalena. Kadeti se sami začínají přiznávat, že 
celou dobu bojovali proti revoluci, a pan Struve vyslovuje 
nejtajnější myšlenky kadetského liberalismu naplno. Čím 
pozorněji se dnes bude uvědomělý proletariát dívat zpět 

• Sebrané spisy 11, Praha 1982, s. 25-154. Red.

*"' Sebrané spisy 12, Praha 1983, s. 286-367. Red.
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na celé toto kadetské období, na celé toto „konstituční 
kličkování", tím mu bude zřejmější, že bolševici už dříve 
naprosto správně zhodnotili jak toto období, tak i podsta
tu kadetské strany a že menševici skutečně prováděli ne.,. 
správnou politiku, která objektivně znamenala, že samo
statná proletářská politika byla nahrazována politikou 
podřizování proletariátu buržoaznímu liberalismu. 

Při celkovém pohledu na boj dvou směrú v ruském mar
xismu a v ruské sociální demokracii během dvanácti let 
(1895-1907) musíme nutně dospět k závěru, že „legální 
marxismus", ,,ekonomismus" a „menševismus" jsou různé 
formy jedné a téže historické tendence. ,,Legální marxis
mus" pana Struveho (1894) a jemu podobných byl od
razem marxismu v buržoazní literatuře. ,,Ekonomismus" ja
kožto zvláštní směr v sociálně demokratické činnosti v roce 
1897 a dalších letech fakticky realizoval program 'bur� 
loazně liberálního Creda[98] : dělníci mají vést hospodářský 
a liberálové politický boj. Menševismus, to není jen teo
retický směr, jen orientace sociálně demokratické čin
nosti, ale semknutá frakce, která v prvním období ruské 
revoluce (v letech 1905-1907) prosadila zvláštní politiku 
bodřizující ve skutečnosti proletariát buržoaznímu liberalismu.* 

Ve všech kapitalistických zemích je proletariát nevy
lmutelně spjat tisícerými přechodnými stupni se svým sou-· 
sedem zprava - s maloburžoazií. Ve všech dělnických 
;tranách nutně musí vzniknout více nebo méně vyhraněné 

* Analýza boje různých směrů a odstínů na II. sjezdu strany (viz
brožuru Krok vpřed, dva kroky vzad, 1904) dokazuje nepopiratelnou, 
?římou a bezprostřední spojitost „ekonomismu" z roku 1897 a dalších 
.et s „menševismem". Na spojitost „ekonomismu" v sociální demokra
:ii s „legálním marxismem" čili „struvismem" v letech 1895-1897 
sem poukázal v brožuře Co dělat? (1902). Legální marxismus, eko-
10mismus a menševismus nesouvis{ spolu pouze ideově, ale je mezi 
1imi také přímá historická kontinuita. 
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pravé křídlo, v jehož názorech, taktice a organizační „li
nň" se projevuje tendence k maloburžoaznímu oportu
nismu. V takové maloburžoazní zemi, jako je Rusko, se 
musely v období buržoazní revoluce, v období prvních 
počátků mladé dělnické sociálně demokratické strany pro
jevit tyto tendence mnohem ostřeji, konkrétněji a výrazněji 
než kdekoli jinde v Evropě. Má-li se upevnit revoluční 
marxismus, má-li se zocelit ruská dělnická třída ve svém 
osvobozeneckém boji, musí nezbytně poznat různé formy, 
v nichž se tyto tendence v ruské sociální demokracii v růz
ných stadiích jejího vývoje projevují. 

Září 1907 

OtiJ_téno v listopadu 1907 
ve sborníku vydaném v Petrohradě 
ve vydavatelství :(,emo 

Podle textu sborníku 



ANTIMILITARISTICKÁ 

PROPAGANDA A SVAZY 

SOCIALISTICKÉ DĚLNICKÉ 

MLÁDEŽE 

Na mezinárodním socialistickém kongresu ve Stuttgartu 
se jak známo jednalo· o militarismu a v souvislosti s tím 
i o antimilitaristické propagandě. Ve schválené rezoluci 
k této otázce se mimo jiné říká, že kongres považuje za po
vinnost pracujících tříd, ,,aby pomáhaly vychovávat děl
nickou mládež v duchu bratrství národů a socialismu 
a vedly ji k třídnímu uvědomění". Kongres v tom vidí 
záruku, že vojsko už nebude slepým nástrojem v rukou 
vládnoucích tříd, jež ho používají podle svého a mohou jej 
kdykoli obrátit proti lidu. 

Provádět propagandu mezi vojáky v aktivní službě je 
nesmírně obtížné a někdy téměř nemožné. Život v kasár
nách, přísný dozor a sporadický pobyt mimo kasárny vel
mi ztěžují kontakt s vnějším světem; vojenská kázeň a ne
smyslná drezúra zastrašují vojáky; vojenští velitelé vy
nakládají všechny síly, aby z „toho divokého stáda" vy
tloukli jakoukoli živou myšlenku, jakýkoli lidský cit a 
vtloukli do něho slepou poslušnost a nesmyslnou divokou 
nenávist k nepřátelům „vnějším" i „vnitřním" ... Najít 
cestu k vojákovi vytrženému z obvyklého prostředí, osa
mělému, neuvědomělému a zastrašenému, kterému vtloukli 
do hlavy ty nejnesmyslnější názory na všechno, co ho 
obklopuje, je mnohem obtížnější než přiblížit se k bran
cům, kteří žijí v kruhu rodiny a přátel, s nimiž je pevně 
spojují společné zájmy. Antimilitaristická propaganda mezi 
dělnickou mládeží dosahuje všude vynikající výsledky. A-to 
má dalekosáhlý význam. Dělník, který přichází do armády 
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jako uvědomělý sociální demokrat, je špatnou oporou 
mocných tohoto světa. 

Ve všech evropských zemích jsou svazy socialistické děl
nické mládeže. V některých zemích, například v Belgii, 
Rakousku a Švédsku, to jsou velké organizace, které vyko
návají zodpovědnou stranickou práci. Hlavním cílem svazů 
mládeže je ovšem sebevzdělávání a vytváření jasného, 
uceleného socialistického světového názoru. Zároveň však 
svazy mládeže vykonávají také praktickou práci. Usilují 
o lepší postavení učňů a snaží se je bránit před přílišným
vykořisťováním zaměstnavatelů. Ještě více času a pozor
nosti věnují svazy socialistické dělnické mládeže antimili
taristické propagandě.

Proto se snaží navázat těsné styky s mladými vojáky. 
Dosahají toho takto: už předtím, než se stane mladý děl
ník vojákem, je členem svazu· a platí členské příspěvky. 
Když se pak stane vojákem, udržuje s ním svaz i nadále 
spojení a posílá mu pravidelně nevelkou· peněžitou podpo
ru (,,sou na vojáka", jak se říká ve Francii), která má pro 
mladého člově�a značný význam, i když je sama o sobě 
nepatrná. Jeho povinností je zase informovat svaz pravi
delně o všem, co se děje v jeho kasárnách, a psát o svých 
dojmech. A tak ani po nástupu vojenské služby neztrácí 
voják kontakt s organizací, jejímž členem byl. 

Voják vždy musí sloužit co nejdále od svého rodiště. 
Dělá se to proto, aby ho nespojovaly s místním obyvatel
stvem žádné společné zájmy, aby se mezi ním cítil cizf. 
Pak hQ lze snáze přimět, aby uposlechl rozkazu střílet do 
davu. Svazy dělnické mládeže se snaží překonat tuto izo
lovanost vojáků od místního obyvatelstva. Jednotlivé svazy 
mají mezi sebou spojení. Vojáka, který byl členem svazu 
ve svém rodišti, uvítá po jeho příchodu do nového města 
místní svaz jako milého hosta, ihned ho seznámí s místní
mi poměry a všemožně mu pomáhá. Už není cizincem, 
přivandrovalcem. Ví také, že kdyby se mu přihodilo něco 
zlého, najde zde pomoc a podporu. To mu dodává odvahu, 
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počíná si v kasárnách směleji, směleji hájí svá práva a svou 
lidskou důstojnost. 

Těsné spojení s mladými vojáky umožňuje svazům mlá
deže provádět mezi nimi rozsáhlou antimilitaristickou pro
pagandu. Slouží jim k tomu hlavně antimilitaristická lite
ratura, kterou svazy mládeže vydávají a rozšiřují ve vel
kém množství, zejména ve Francii a Belgii, právě tak jako 
ve Švýcarsku, Švédsku a jinde. Jsou to nejrozmanitější 
tiskoviny: pohlednice s antimilitaristickými náměty, vo
jenské antimilitaristické zpěvníky (mnohé písně z těchto 
zpěvníků jsou mezi vojáky velmi rozšířeny), ,,vojenský 
katechismus" (ve Francii byl rozšířen ve více než 100 000 
výtiscích), různé brožury, proklamace a letáky; týdeníky, 
čtrnáctideníky a měsíčníky a časopisy pro vojáky, některé 
z nich ilustrované. La Caserne, Recruit, Mladý voják, 
Pioupiou (zdrobnělé pojmenování branců) a En Avant 
mají velký odbyt. Například v Belgii se odebírá list Recruit 
a La Caserne v 60 000 výtiscích. Zvláště mnoho časopisů 
vychází v době odvodů. Na adresy všech branců se rozesí
lají zvláštní čísla novin pro vojáky. Vojákům doručují 
antimilitaristickou literaturu do kasáren, rozdávají jim 
ji na ulicích, setkávají se s ní v kavárnách i hospodách, 
všude, kam jen přijdou. 

Zvláště mnoho pozornosti se věnuje nováčkům. Pořá
dají se pro ně slavnostní rozloučení a v době odvodů pro
cházejí městem průvody. Tak například v Rakousku po
chodují smutečně odění branci za zvuků smutečního po
chodu celým městem. Před nimi jede rudě vyzdobený vůz. 
Všude jsou na zdech vylepeny rudé plakáty, na nichž je 
velkými písmeny napsáno: Nestřílejte do lidu! Na počest 
odvedenců se pořádají večírky se zanícenými antimilita
ristickými projevy. Dělá se zkrátka všechno pro to, aby si 
branec uvědomil, oč jde, aby byl imunní vůči škodlivému 
vlivu těch myšlenek a představ, které do něho budou 
všemi možnými prostředky vtloukat v kasárnách. 

A tato práce socialistické mládeže není zbytečná. V Bel-
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gii mají vojáci už asi 15 vojenských svazů, které jsou vzá
jemně těsně spjaty a většinou se hlásí k sociálně demokra
tické dělnické straně. V některých plucích jsou vojáci 
organizováni ze dvou třetin. Ve Francii dosáhlo antimi
litaristické cítění masového měřítka. ?:a stávek v Dunker
que, Creusotu, Longuivy, Montceau-les-Mines prohlásili 
vojáci vyslaní proti stávkajícím, že jsou s nimi solidární ... 

V armádě denně přibývá sociálních demokratů, vojsko 
je stále méně spolehlivé. Až se buržoazie bude muset posta
vit přímo tváří v tvář organizované dělnické třídě, na čí 
straně pak bude vojsko? Socialistická dělnická mládež se 
vší energií a zápalem mládeži vlastním dělá vše pro to, 
aby vojsko bylo na straně lidu. 

Vperjod, č. 16 
8. Hjna 1907

Podle listu Vperjod 



REVOLUCE 

A KONTRAREVOLUCE 

V říjnu 1905 prožívalo Rusko největší revoluční rozmach. 
Proletariát smetl ze své cesty Bulyginovu dumu a získal 
obrovské masy lidu pro bezprostřední boj se samoděrža
vím. V říjnu 1907 prožíváme zřejmě největší odliv otevře
ného masového boje. Avšak období odlivu, které začalo po 
prosincové porážce roku 1905, nejenže nepřineslo rozkvět 
konstitučních iluzí, nýbrž naopak jejich úplný krach. 
III. dumou, svolanou po rozehnání dvou dum a státním
převratu z 3. června, zjevně končí období víry v pokojné
soužití samoděržaví s lidovým zastupitelským orgánem
a ve vývoji revoluce nastává nové období.

V takové situaci, v jaké jsme nyní, se samo nabízí srov
nání revoluce s kontrarevolucí v Rusku, období revoluč
ního náporu (1905) s obdobím kontrarevoluční hry na 
ústavu (1906 a 1907). Z tohoto srovnání musíme nezbytně 
vycházet, chceme-li určit politickou linii pro nejbližší 
dobu. Současná politická literatura se zabývá hlavně tím, 
že staví do protikladu „chyby revoluce", čili „revoluční 
iluze" a „pozitivní konstituční činnost". Vykřikují to 
kadeti na předvolebních schůzích. Pěje o tom, kvílí a hla„ 
holí liberální tisk. Také pan Struve vášnivě a zlobně soptí 
proti revolucionářům, protože definitivně pozbyl naděje 
na „kompromis". Také Miljukova[191] donutil běh udá
lostí přes všechnu jeho škrobenost a pokrytectví kjasnému, 
přesnému - a co je nejdůležitější - pravdivému prohlá
šení: ,,Nepřátelé jsou vlevo/' Také publicisté, píšící v du
chu listu Tovarišč - Kuskovová, Smirnov, Plechanov, 
Gorn, Iordanskij, Čerevanin aj. - prohlašují boj z období 
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října až prosince za lehkomyslnost a hlásají víceméně 
otevřeně „demokratickou« koalici s kadety. Skutečně 
kadetské živly tohoto kalného proudu vyjadřují kontrare
voluční zájmy buržoazie a bezmeznou podlézavost malo
měšťácké inteligence. A pro ty živly, které ještě nedospěly 
tak daleko jako Struve, je příznačné, že většinou nechápou

souvislost mezi revolucí a kontrarevolucí v Rusku a ne
dovedou se podívat na všechno, co jsme prožili,jako na jed
no ucelené společenské hnutí, které se vyvíjí podle své 
vnitřní logiky. 

Období revolučního náporu ukázalo v akci třídní složení 
obyvatelstva Ruska a vztah různých tříd ke staré absolu
tistické vládě. Události dnes naučily skutečně každého, do
konce i ty, jimž je marxismus naprosto cizí, počítat léta 
revoluce od 9. ledna 1905, tj. od prvního uvědomělého poli
tického hnutí mas náležejících k jedné určité třídě. Když 
sociální demokracie·po analýze hospodářské situace v Rus
ku- dospěla k závěru o vedoucí úloze, hegemonii proleta
riátu v naší revoluci, zdálo se, že to není nic jiného než 
pouhé akademické horování teoretiků. Revoluce dala za 
pravdu naší teorii, protože je to jediná skutečně revoluční 
teorie. Proletariát skutečně stál po celou dobu v čele re
voluce. Sociální demokracie byla skutečně ideovým před
vojem proletariátu. Boj mas se za vedení proletariátu rozví
jel neobyčejně rychle, rychleji, než očekávali mnozí revo
lucionáři. Během jediného roku dosáhl nejrozhodnějších 
forem revolučního náporu, jaké vůbec znají dějiny, dospěl 
až k masové stávce a ozbrojenému povstání. Organizova
nost proletářských mas se s překvapující rychlostí-zvyšo
vala přímo v boji. Po proletariátu se začaly organizovat 
další vrstvy obyvatelstva a vytvořily bojové kádry revoluč
ního lidu. Organizovaly se poloproletářské masy různých 
zaměstnanců, demokraticky smýšlející rolníci, pracující 
inteligence atd. Období proletářských vítězství bylo obdo
bím, kdy všeobecná organizovanost mas vzrostla v Rusku 
dosud nevídanou a i z evropského hlediska obrovitou�mě-
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rou. Proletariát v té době dosáhl celé řady zlepšení svých 
pracovních podmínek. Rolnické masy dosáhly „omezení« 

zvůle statkářů, snížení pachtovného a prodejních cen 
půdy. Celé Rusko dosáhlo značné svobody shromažďování,. 
svobody slova a spolčování, dosáhlo toho, že samoděržaví 
se veřejně zřeklo starých pořádků a uznalo ústavu. 

Všechno, co bylo dosud v Rusku vybojováno osvoboze
neckým hnutím, bylo vybojováno pouze a výhradně revo
lučním bojem mas vedených proletariátem. 

Obrat ve vývoji boje nastává po porážce prosincového 
povstání. Podle toho, jak masový boj ochabuje, přechází 
kontrarevoluce krok za krokem do útoku. V období první 
dumy se tento boj projevil ještě velmi výrazně tím, že zesí
lilo rolnické hnutí, bylo zničeno mnoho sídel feudálních 
statkářů a došlo k celé řadě vojenských povstání. Reakce 
tehdy útočila pomalu, nemohla se odhodlat provést státní 
převrat okamžitě. Teprve po potlačení sveaborského a kron
štadtského povstání v červenci 1906 nabývá odvahy, zavádí 
vojenské polní soudy, postupně omezuje volební právo (vy
světlení senátu) 58

, nakonec definitivně obklíčí IL dumu 
policií a zruší celou slavnou ústavu. Všechny spontánně 
vznikající svobodné masové organizace byly v té době na
hrazeny „legálním bojem« v rámci policejní ústavy v Du
basovově a Stolypinově pojetí. Místo sociální demokracie 
zaujali vedoucí postavení kadeti, kteří panovali v obou 
dumách. Období odlivu masového hnutí bylo obdobím 
největšího rozkvětu kadetské strany, která tohoto odlivu 
využila ve svůj prospěch, vystupovala jako „bojovnice" 
za ústavu, podporovala ze všech sil v lidu víru v tuto ústavu 
a hlásala, že je nutné omezit se jen na výslovně „parla
mentní« boj. 

Krach „kadetské ústavy« je krach kadetské taktiky a.ka
detské hegemonie v osvobozeneckém boji. Při srovnání 
obou revolučních období se viditelně projevuje prospě
chářský třídní charakter všech úvah našich liberálů o „re
volučních iluzích" a „chybách revoluce«. Masový boj 
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proletariátu dosáhl vymožeností pro všechen lid. Hnutí 
vedené liberály nedosáhlo ničeho kromě porážek. Revo
]uční nápor proletariátu neustále zvyšoval uvědomění mas 
:a jejich organizovanost, protože jim ukládal stále těžší 
úkoly, vedl je k stále větší samostatnosti v politickém životě 
.a učil je bojovat. Hegemonie liberálů v období obou dum 
-oslabovala uvědomění mas, rozkládala jejich revoluční orga
nizovanost a otupovala jejich smysl pro demokratické úkoly.

Liberální vůdcové I. a II. dumy předvedli lidu skvělou
ukázku legálního „boje" na kolenou, jímž dosáhli toho, že
zastánci absolutismu a nevolnictví jediným škrtnutím pera
:sprovodili ze světa konstituční ráj liberálních žvanilů a vy
smáli se důvtipné diplomacii návštěvníků ministerských
předpokojů. Liberálové nedosáhli za celou dobu ruské re
voluce zhola ničeho, v ničem neměli úspěch, nezdařila
se jim jediná alespoň trochu demokratická akce, která by
-organizovala síly lidu v boji za svobodu.

Do října 1905 se liberálové občas stavěli k revolučnímu
boji mas s blahovolnou neutralitou, avšak už tehdy začali
proti němu vystupovat tím, že posílali k carovi deputace
:s podlými řečmi[364, 375] a podporovali Bulyginovu dumu
ne z nerozumu, nýbrž ze zřejmého nepřátelství k revoluci.
Po říjnu 1905 nedělali liberálové nic jiného, než že hanebně
:zrazovali věc svobody lidu.

V listopadu 1905 tajně posílali pana Struveho důvěrně
si pohovořit s panem Vittem. Na jaře roku 1906 mařili
revoluční bojkot a tím, že odmítli vyslovit se před celou
Evropou proti půjčce, pomáhali vládě získat miliardy
na podmanění Ruska. V létě roku 1906 se potají handrko
vali s Trepovem o ministerská křesla a bojovali v I. dumě
proti „levici", tj. proti revoluci. V lednu 1907 si zase před
cházeli mocné pány od policie (Miljukovova návštěva
u Stolypina). Na jaře roku 1907 podporovali vládu v II.
dumě. Revoluce neobyčejně rychle odhalila liberalismus
a ukázala jeho pravou kontrarevoluční podstatu.

V tomto směru bylo období konstitučních nadějí pro 
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lid rozhodně užitečné. Zkušenost s I. a II. dumou byla 
víc než poučná pro pochopení celé té bezmezně ubohé 
role, kterou hraje liberalismus v naší revoluci. Tato zku
šenost ve skutečnosti zmařila pokus o to, aby demokratické 
hnutí vedla strana, kterou mohou považovat za skutečně 
konstitučně „demokratickou« jedině nováčci v politice nebo 
lidé zdětinštěli stářím. 

V roce 1905 a počátkem roku 1906 nebylo ještě třídní 
složení buržoazní demokracie v Rusku každému jasné. 
Ve slučitelnost samoděržaví se skutečným zastupitelským 
orgánem širších lidových mas doufali nejen zaostalí a za
křiknutí obyvatelé různých odlehlých končin, ale i vlád
noucí absolutistické kruhy. Proč poskytoval volební zákon 
při volbách jak do Bulyginovy, tak i do Vitteho dumy 
značné zastoupení rolnictvu? Proto, že se ještě věřilo v mo
narchistické smýšlení vesnice. ,,Mužik nás vytrhne«[329], 

toto prohlášení vládního listu na jaře roku 1906 vyjadřo
valo naději vlády, že rolnické masy jsou konzervativní59• 

Kadeti si tehdy nejen neuvědomovali antagonismus mezi 
demokratismem rolníků a buržoazním liberalismem, ale 
měli dokonce strach ze zaostalosti rolníků a přáli si jen, aby 
duma pomohla přeměnit konzervativního nebo lhostejného 
rolníka v liberála. Na jaře roku 1906 vyslovil pan Struve 
smělé přání, když napsal[350] : ,,Rolník bude v dumě ka
detem.« A v létě roku 1907 tento pan Struve vyhlásil
boj trudovickým neboli levicovým stranám jakožto hlavní 
překážce, která stojí v cestě uzavření dohody buržoazního 
liberalismu se samoděržavím. Během půldruhého roku 
zaměnili liberálové heslo boje za politickou vyspělost rol
níků heslem boje proti „příliš« politicky vyspělým a ná
ročným rolníkům! 

Nic nevyjadřuje naprostý krach liberalismu v ruské re
voluci tak jasně jako tato změna hesel. Třídní antago
nismus mezi masami demokratického vesnického obyva
telstva a feudálními statkáři byl mnohem hlubší, než se 
domnívali zbabělí a tupohlaví kadeti. Proto také tak rychle 
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a definitivně ztroskotal jejich pokus převzít hegemonii 
v boji za demokracii. Proto také zkrachovali s celou svou 
„orientací(( na smíření maloburžoazních demokratických 
lidových mas s okťabristickými a černosotňovskými stat
káři. Proto je tento krach zrádcovských „bojovníků" za 
,,svobodu lidua přes svůj negativní charakter velmi vý
znamným přínosem kontrarevolučního období obou dum. 
Třídní boj, který probíhal dole, hodil tyto hrdiny minister
ských předpokojů přes palubu a udělal z uchazečů o ve
doucí postavení obyčejné pfisluhovače okťabrismu s tenkou 
vrstvou konstitučního pozlátka. 

Kdo stále ještě nevidí tento krach liberálů, kteří zkusili 
v praxi, zda jsou s to bojovat za demokracii nebo alespoň 
v řadách demokracie, ten vůbec nepochopil politické dě
jiny obou dum. Nesmyslné omílání naučené fráze o podpo
rování buržoazní demokracie se u těchto lidí mění v kon
trarevoluční fňukání. Sociální demokraté nesmějí truchlit 
nad krachem konstitučních iluzí. Musí ř-íci to, co řekl 
Marx[167J o kontrarevoluci v Německu: Lid získal tím, že 
ztratil své iluze60

• Buržoazní demokracie v Rusku získala 
tím, že ztratila neschopné vůdce a slabé spojence. Tím lépe
pro politický vývoj této demokracie.

Strana proletariátu se musí postarat o to, aby si široké 
masy hlouběji promyslely a lépe osvojily bohatá politická 
poučení z naší !'evoluce a kontrarevoluce. Období náporu 
na samoděržaví znásobilo síly proletariátu, naučilo ho 
základům revoluční taktiky a ukázalo mu, co je podmín
kou úspěchu bezprostředního boje mas, kterým jako je
diným lze dosáhnout alespoň trochu významná zlepšení. 
Akcím .statisíců dělníků, které zasadily smrtelné rány sta
rému samoděržaví v Rusku, předcházelo dlouhé období, 
kdy proletariát připravoval své síly, kdy se vychovával 
a organizoval. Výbuchu skutečně masového boje před
cházela dlouhá neviditelná práce vynaložená na řízení 
všech projevů třídního boje proletariátu, na vytvoření pev
né, zásadově důsledné strany, práce, která zajistila pod-
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mínky pro to, aby se tento výbuch mohl přeměnit v revo
luci. A dnes je povinností proletariátu jakožto předního 
bojovníka lidu, aby upevnil svou organizaci, zbavil se 
všelijaké plísně intelektuálského oportunismu a semkl své 
síly k právě takové vytrvalé a houževnaté práci. Úkoly, 
které vyplývají pro ruskou revoluci z historického vývoje 
a z objektivního postavení širokých mas, nejsou splněny. 
Prvky nové, celonárodní politické krize nejen nebyly od
straněny, ale naopak ještě se prohloubily a rozšířily. Jak
mile tato krize vypukne, dostane se·proletariát zase do čela 
všelidového hnu.tf. Na tuto úlohu musí být dělnická sociál
ně demokratická strana připravena. Na půdě zúrodněné 
událostmi roku 1905 a následajících let dá setba desate.
ronásobně bohatší úrodu. Jestliže za stranou několika ti
síců uvědomělých průkopníků z řad dělnické třídy povstal 
koncem roku -1905 milión proletářů, pak dnes za naší 
stranou, která má desetitisíce v revoluci zkušených a v bez
prostředním boji s dělnickými masami úzce spjatých 
sociálních demokratů, půjdou desetimilióny a porazí ne
přítele. 

Jak socialistické, tak demokratické úkoly dělnického 
hnutí v Rusku se vlivem revolučních událostí vyhranily 
mnohem ostřeji a vystoupily do popředí s mnohem větší 
naléhavostí. Boj proti buržoazii se dostává na vyšší stupeň. 
Kapitalisté se sdružají v celoruské svazy, spojají se těsněji 
s vládou a častěji používají nejkrajnější prostředky hospo
dářského boje včetně hromadných výluk, aby „zkrotili" 
proletariát. Pronásledování však nahání hrůzu jenom do
žívajícím třídám, kdežto proletariát roste a sjednocuje se 
tím rychleji, čím rychlejší jsou úspěchy pánů kapitalistů. 
Zárukou nepřemožitelnosti proletariátu je ekonomický 
vývoj v Rusku i v celém světě. Buržoazie se v naší revolůci 
rnčala jako první utvářet jakožto třída, jednotná a uvě
iomělá politická síla. Tím úspěšněji se budou v jednotnou 
:řídu organizovat také dělníci v celém Rusku. Tím hlubší 
Jude propast mezi světem kapitálu a světem práce, tím 
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vyšší bude socialistické uvědomění dělníků. Socialistická 
agitace mezi proletariátem, obohacená revolučními zku
šenostmi, bude konkrétnější. Politická organizace buržoa
zie, to je ten nejlepší impuls ke konečnému zformování so
cialistické dělnické strany. 

O úkolech této strany v boji za demokracii mohou ode 
dneška diskutovat jedině „sympatizující" inteligenti, kteří 
se chystají přejít k liberálům. Pro dělnické masy se tyto 
úkoly staly v ohni revoluce zcela konkrétními. Proleta
riát ví ze zkušenosti, že základem, a to jediným základem 
buržoazní demokracie jako historické síly v Rusku jsou 
rolnické masy. Proletariát už vystoupil v boji proti feu
dálním statkářům a carskému samoděržaví jako vůdce 
těchto mas v celonárodním měřítku a teď žádná síla na svě
tě nesvede dělnickou stranu ze správné cesty. Liberální 
strana kadetů, kteří pod praporem demokratismu vedli 
rolnictvo pod ochranná křídla okťabrismu, svou úlohu 
dohrála a sociální demokracie bude bez ohledu na ojedi
nělé fňukaly i nadále vysvětlovat masám, že liberálové 
zkrachovali, bude jim vysvětlovat, že buržoazní demokra
cie nemůže splnit své poslání, nezřekne-li se definitivně 
spojenectví s přisluhovači okťabrismu. 

Jaké budou další osudy buržoazní demokracie v Rusku, 
to dnes nemůže nikdo říci. Je možné, že po krachu kadetů 
se vytvoří rolnická demokratická strana, skutečně masová 
strana, a ne taková teroristická organizace, jako byli a jsou 
socialisté-revolucionáři. Také je možné, že pro objektivní 
obtíže, které stojí v cestě politickému sjednocení malo
buržoazie, nedojde ke vzniku takovéto strany a rolnická 
demokracie bude ještě dlouho takovou nepevnou, bez
tvarou, nesoudržnou trudovickou masou, jakou je dnes. 
Ať tomu bude tak či onak, pro nás platí pouze jedno: zoce
lovat demokratické síly neúprosnou kritikou sebemenšího 
zakolísání a nesmiřitelným bojem proti připojení demokra
cie k liberalismu, o jehož kontrarevolučnosti jsme se už 
přesvědčili. 
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Čím dále zachází reakce, tím více řádí černosotňovštf 
statkáři, čím více moci nabývají nad samoděržavím, tím 
pomalejší bude ekonomický vývoj Ruska a jeho osvobozo
vání od pozůstatků feudalimu, a to znamená, že tím silněji 
a šířeji se bude rozvíjet uvědomělý a bojovný demokra
tismus mezi masami městské a vesnické maloburžoazie. 
Tím silnější bude masový odpor proti hladovění, násilí 

· a ponižování, k němuž odsuzují rolnictvo okťabristé. Až
vypukne nevyhnutelný demokratický boj, sociální demo
kracie se přičiní, aby banda liberálních kariéristů, takzvaná
kadetská strana, nemohla znovu rozdělit řady demokracie
a vnést do nich zmatek. Buď s lidem, nebo proti lidu -
to je alternativa, před kterou sociální demokracie už.
dávno postavila všechny uchazeče o úlohu „demokra
tických" vůdců v revoluci. Dosud se nedovedli všichni so
ciální demokraté touto zásadou důsledně řídit; někteří sami
uvěřili slibům liberálů, jiní zavírali oči před pletkami libe
rálů s kontrarevolucí. Dnes jsme po zkušenostech s oběma
dvěma dumami už moudřejší.

Revoluce naučila proletariát masovému boji. Revoluce
dokázala, že proletariát může v boji za demokracň vést
za sebou rolnické masy. Revoluce pevněji stmelila ryze
proletářskou stranu, když ji zbavila maloburžoazních
živlů. Kontrarevoluce odnaučila maloburžoazní demokra
cň pokusům vyhledávat si vůdce a spojence mezi liberály,
kteří se bojí masového boje jako čert kříže. Poučeni takto
minulostí, můžeme říci na adresu vlády černosotňovských
statkářů: Jen pokračujte v tomto duchu, páni Stolypinové !
Vy sejete, ale my budeme sklízet!

Proletarij, é. 17 
W. října 1907

Podle listu Proletarij 



JAK „S O C I AL I S T É

-R E V O L U C I O N Á Ř I" 

PÍŠÍ DĚJINY 

V pátém čísle ústředního orgánu socialistů-revolucionářů 
Znamja truda61 čteme úvodník o stuttgartském kongre
:su[182J, vyznačující se u nich obvyklou záplavou frází a vel
kou dávkou vychloubačnosti. Přetiskuje se tu telegram, 
v němž ÚV strany socialistů-revolucionářů oznamoval 
Evropě, že „revoluční boj mu velí, aby vytrval na stráži". 
Tlumočí naprostou spokojenost tohoto ÚV s „obvyklou 
•energií" zástupce socialistů-revolucionářů v byru. ,,So
cialistická internacionála svou rezolucí schválila to sta
novisko k odborovému hnutí, které jsme vždy prosazovali,"
ujišťuje Znamja truda. Pokud jde o uzákonění minimální
mzdy, ukázalo se, že přes tvrzení dogmatika Kautského
„je kongres na naší straně". Během tří let „ jsme my ruští
,socialisté" vyrostli ve velkou masovou stranu a interna
.cionála to veřejně a s uznáním ( ! ! !) potvrdila.

Zkrátka z Evropy bylo vysláno třicet tisíc spěšných
poslů, aby vyslovili uznání socialistům-revolucionářům.

A zlí sociální demokraté prováděli v ruské sekci „drob
né intriky": bojovali totiž proti rovnosti hlasů pro sociální
demokraty a socialisty-revolucionáře, kterou· požadovali
socialisté-revolucionáři. Sociální demokraté požadovali
pro sebe 11 hlasů, pro socialisty-revolucionáře 6 a pro od
bory 3. Byro se usneslo: 1 O hlasů pro sociální demokraty,
7 pro socialisty-revolucionáře a 3 pro odbory. ,,Adler
a Bebel, kteří hlasovali proti našemu požadavku, přitom
prohlásili, že rozhodně nechtějí snižovat význam strany
·socialistů-revolucionářů, kterou uznávají za významného
,činitele ruského socialismu a revoluce. Chtějí však být
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spravedliví a konstatovat přibližný poměr sii« (Znamja 
truda). 

Jak neopatrní jsou nas1 Chlestakovové* ! Ani o vý
znamu socialistů-revolucionářů, ani o „významném čini
teli(( v byru nebyla a ani nemohla být zmínka. Má-li strana 
přístup na kongres a do byra, pak byro a jeho členy vůbec 
ani nenapadne hodnotit její význam a důležitost. Byro 
může hodnotit jen početní sílu stran, aby mohlo rozdělit 
hlasy. Bebel a Adler souhlasili s argumenty našeho sociál
ně demokratického zástupce v byru, že síly sociálních de
mokratů a socialistů-revolucionářů si nejsou rov,ry. Když 
souhlasili s těmito argumenty, poznamenali přitom samo
zřejmě, že neposuzují ani zásady, ani směry, ani nerozho
dují spor mezi programem sociálních demokratů a socia
listů-revolucionářú, ale výhradně zvažují jejich početní 
sílu, aby mohli rozdělit hlasy. Kdo z takové samozřejmé 
výhrady dělá uznání socialistů-revolucionářů za „vý
znamného činitelea, počíná si jako Chlestakov. 

A postup socialistů-revolucionářů je tím neopatrnější, 
že Bebelovu a Adlerovu výhradu citují zpaměti a vykládají 
nesprávně její smysl a přitom zamlčují argumenty o podstatě 
věci. Bebelovy výhrady přikrášlili, ale o našich sporech 
o podstatě věci pomlčeli. Proč asi?

Spor našich zástupců o podstatě věci probíhal v byru
takto: Sociální demokrat se odvolával na počet poslanců 
v II. dumě jako na nejpřesnější kritérium početní síly 
;tran s výhradou, že pro rolníky je volební zákon přízni
;ější než pro dělníky. Socialista-revolucionář namítal, že 
cromě frakce socialistů-revolucionářů byli v dumě téměř 
en eseři - trudovici a lidoví socialisté. Trochu jich je prý 
řeba přidat k eserům! Lidoví socialisté navíc ještě mají -
·ekl doslova socialista-revolucionář - ,,prvotřídní publi
:istya (,,écrivains de premier ordrea, řekl Rubanovič).

* Chlestakov - postava vychloubačného podvodníka z Gogolovy
ry Revizor. Čes. red. 
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Zástupce sociálních demokratů na to odpověděl: Ano, 
lidoví socialisté mají „prvotřídní publici sty", jako je mají 
francouzští radikální socialisté a radikálové82

, třeba jako 
Clemenceau (také „prvotřídní publicista"!). Sluší se však, 
aby samostatná strana dokazovala svou sílu poukazováním 
na ci;:,í stranu? Sluší se to, když samy ��prvotřídní publi
cisty" lidových socialistů ani nenapadlo žádat o účast 
na sjezdu? 

Sluší se, dodáváme my, dělat ze sebe v Rusku ultrarevo
lucionáře a v Evropě si na pomoc přitahovat za vlasy li
dové socialisty? 

Proletarij, č. 17 
20. f{jna 1907

Podle listu Proletarij 
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1 

REFERÁT 

O III. STÁTNÍ DUMĚ 

Z NOVINOVÉ ZPRÁVY 

Referent především charakterizoval složení III. dumy. 
Vláda podle jednoduché empirie přistřihla volební zákon 
z 3. června tak, že v dumě Jsou možné pouze dvě větširry :
okťabristicko-černosotňovská a okťabristicko-kadetská. Ta 
i ona je bezvýhradně kontrarevoluční. Vláda se bude ve své 
reakční politice opírat hned o jednu,. hned zase o druhou 
z nich. Přitom bude svá opatření absolutistického a feudál
ního rázu zastírat frázemi o papírových ,,reformách". Při
tom se kadeti, kteří ve skutečnosti provádějí zrádcovskou 
kontrarevoluční politiku, budou-tvářit jako strana opravdu 
demokratické opozice. 

Dohoda kadetů s okťabristy v dumě je nevyhnutelná 
a první kroky k ní se už udělaly, jak dokazuje referent čet
nými citáty z kadetských a okťabristických listů, četnými 
fakty ze života těchto stran a zprávami z posledního sjezdu 
kadetské strany. Kadetská politika dohody- se starým re
žimem se v· III. dumě rýsuje ještě výrazněji než dosud 
a o jejím skutečném charakteru riemůže nikdo pochybovat. 

Avšak ani první, ani druhá většina v dumě není objek
tivně s to uspokojit naléhavé hospodářské a politické poža
davky širších mas proletariátú, rolnictva a demokraticky 
smýšlejících městských vrstev: Potřeby těchto vrstev lidu 
bude, jak tomu bylo i dosud, vyjadřovat především sociální 
iemokracie. Lze očekávat, že složení a činnost III. dumy 
poskytne sociální demokracii bohatý a skvělý agitační ma
teriál, který musí použít proti černosotňovské vládě, proti 
�jevným feudálním statkářům, okťabristům a kadetům. 
Úkolem sociální demokracie zůstává i nadále popularizo-
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vat mezi masami myšlenku všelidového ústavodárného 
shromáždění voleného na základě všeobecného atd. vo
lebního práva. O tom, že by podporovala v dumě „levi
cové" okťabristy nebo kadety, nemůže tedy být ani řeč. 
Sociální demokraté, přestože jsou v III. dumě zastoupeni 
v tak malém počtu, musí prosazovat samostatnou socia
listickou a důsledně demokratickou linii, musí využívat 
tribunu dumy, interpelační právo atd. Mohou uzayírat 
určité dohody pouze se skupinou levicových poslanců 
(zvláště proto, že k podání interpelace je třeba 30 pod
pisů), ale jen takové, které nejsou v rozporu s programem 
a taktikou sociální demokracie. Proto je nutné vytvořit 
informační byro, které nebude nikoho zavazovat, ale pouze 
umožní sociální demokracii působit na levicové poslance. 

Referent dále poznamenal, že někteří sociální demokraté 
jsou pro podporu „levicových" okťabristů (například při 
volbách předsednictva), pro vytvoření informačního byra 
spolu s kadety a pro takzvanou „ochranu" naší frakce 
v dumě. Řeči menševiků o podpoře okťabristů svědčí 
o naprostém neúspěchu jejich taktiky nejnázorněji. Když
byla duma kadetská, volali menševici po podpoře kadetů.
Stačilo, aby Stolypin změnil volební zákon ve prospěch
okťabristů, a menševici jsou ochotni podporovat okťabristy.
Kam se vlastně menševici nakonec po této cestě dostanou?

Informační byro společné s kadety považuje refereµt 
za nepřípustné, znamenalo by to totiž informovat vlastní 
zjevné nepřátele. 

O „ochraně" frakce referent řekl: Frakci je opravdu 
třeba chránit. Ale proč? Jedině proto, aby v dumě vysoko 
držela prapor sociální demokracie, proto, aby tam nesmi
řitelně bojovala proti kontrarevolucionářům všech barev 
a odstínů, od svazovců* až po kadety. Nikdy však proto, 
aby podporovala „levicové" okťabristy a kadety. Kdyby 
měla existovat jedině s podmínkou, že bude muset pod po-

* - tj. členů Svazu ruského národa čil(čemosotňovců. <'!es. red.

150 



rovat tyto skupiny, tj. podporovat dohodu se stolypinov
ským absolutismem, pak by pro ni bylo lépe, kdyby sama 
čestně nadobro skoncovala se svou existencí, a bude-li 
vyhnána z dumy, aby vysvětlila všemu lidu, proč byla 
.vyhnána. 

V závěru věnoval Lenin pozornost především hlavní chybě 
menševismu,· myšlence „celonárodní opozice". Buržoazie 
Ruska nikdy nebyla v pravém smyslu slova revoluční, 
a to ze zcela pochopitelného důvodu,jímž je postavení děl
nické třídy v Rusku a její úloha v revoluci. Po rozboru 
všech ostatních argumentů menševiků navrhl Lenin re
zoluci[146], která byla otištěna v 19. čísle Proletarije. 

Proletarij, č. 20 

19. listopadu 1907

Podle listu Proletarij 
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REZOLUCE 

O III. STÁTNÍ D.UMĚ 

Konference petrohradské organizace SDDSR uznává, že 
pro sociálně demokratickou frakci v III. dumě je závazná 
rezoluce londýnského sjezdu o Státní dumě[293J, jakož i re
zoluce o neproletářských stranách[236J, a považuje za nutné 
takto je rozšířit: 

1. V III. dumě se už vytvořily dvě většiny: černosotňov
sko-okťabristická a okťabristicko-kadetská. První z nich je 
kontrarevoluční. Zasazuje se zvláště o zesílení represí a 
ochranu statkářských výsad a dospívá přitom až ke snaze 
úplně obnovit samoděržaví. Druhá většina je také nesporně 
kontrarevoluční, má však tendenci zastřít boj proti revo
luci určitými iluzorními byrokratickými „reformami". 

2. Taková situace v dumě je neobyčejně příznivá pro
dvojakou politickou hru jak vlády, tak i kadetů. Vláda, 
ačkoli zesilttie represe a pokračuje v „podmaňování" Ruska 
vojenskou silou, se tváří jako stoupenec konstitučních re
forem. Kadeti, ačkoli ve skutečnosti hlasují s kontrarevo
lučními okťabristy, se tváří nejen jako opozice, ale dokonce 
jako představitelé demokracie. Za této situace má sociální 
demokracie zvlášť naléhavý úkol tuto hru nemilosrdně 
odhalovat, odhalovat před lidem jak násilí páchaná reakč
ními statkáři a vládou, tak i kontrarevolučnost kadetů. 
Kdyby sociální demokraté podporovali kadety přímo nebo 
nepřímo (ať už volbou pravicových kadetů nebo „levi
cových" okťabristů do předsednictva, nebo vytvořením 
informačního byra s účastí kadetů, či koordinováním svých 
akcí s jejich politikou apod.), přímo by tím v dnešní době 

152 



poškozovali třídní uvědomování dělnických mas a revo
luci. 

3. Sociální demokraté, kteří hájí své socialistické cíle
v plném rozsahu a kritizují z tohoto hlediska všechny, i ty 
nejvíce demokratické a „trudovické" _buržo_azní strany„ 
musí při své agitaci především vysvětlovat širokým lido
vým masám, že. III. duma naprosto neodpovídá zájmům 
a požadavkům lidu, a zároveň [je nutné] v co největším 
rozsahu energicky propagovat myšlenku ústavodárného 
shromáždění; svolaného na základě všeobecného, přímého 
a rovného volebního práva s tajným hlasováním. 

4. K hlavním úkolům sociální demokracie v III. dumě
patří odhalovat třídní pozadí vládních a liberálních návrhů 
a zároveň věnovat .zvláštní pozornost hospodářským záj
mům širokých lidových mas ( dělnická a· agrárrií otázka, 
rozpočet atd.), a to tím spíše, že složení III.. dumy slibuj<: 
pro agitační činnost sociální demokracie neobyčejně bo
hatý materiál. 

5. Zejména musí sociální demokracie v dumě využívat
interpelačního práva, což bezpodmínečně vyžaduje spo
lečný postup s ostatními skupinami, levějšími než kadeti, 
nesmí však naprosto nic slevit ze svého programu a taktiky 
ani uzavřít žádný blok. 

Aby se sociální demokracie nedopustila téže chyby jako 
v IL dumě, musí sociálně demokratická frakce neprodleně 
)ředložit levicovým a jedině levicovým (tj. schopným bo
ovat proti kadetům) poslancům dumy návrh na vytvoře-
1í informačního byra, které by své členy k ničemu neza
razovalo, avšak umožňovalo dělnickým poslancům sou
tavně ovlivňovat demokratické síly v duchu sociálně de
nokratické politiky. 

'roletarij, č. 19 Podle listu Proletarij 

. listopadu 1907 
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INFORMACE O SPOLUPRÁCI 

SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ 

S BURŽOAZNÍl\tI TISKEM 

Z NOVINOVÉ ZPRÁVY 

Druhý referát soudruha Lenina se týkal spolupráce so
dálních demokratů s buržoazním tiskem. Referent vyložil 
,stanovisko obou křídel mezinárodní sociální demokracie 
k této věci, zvláště názory ortodoxních a revizionistů ze 
Sociálně demokratické strany Německa. Ortodoxní na 
drážďanském Parteitagu64 souhlasili s formulací při
pouštějící spolupráci s tiskem, který není sociální demokra
di nepřátelský, a zdůvodňovali· to tím, že to prakticky 
znamená totéž jako úplný zákaz, protože v dnešní vyspělé 
kapitalistické společnosti neexistují takové buržoazní listy, 
které by nebyly sociální demokracii nepřátelské. 

Podle referentova názoru je politická spolupráce s bur
žoazním tiskem, zvláště s tiskem zdánlivě nestranickým, 
naprosto nepřípustná. Takové listy jako například Tova
rišč způsobují svým skrytým, pokryteckým bojem proti so
ciální demokracň mnohem větší škody než listy buržoaz
ních stran, které jsou sociální demokracii zjevně nepřátel
ské. Nejlépe to mohou dosvědčit články Plechanova, Mar
tova, Gorna, Kogana aj. v listu Tovarišč. Všechny jsou 
namířeny proti straně a ve skutečnosti nevyužili soudruzi 
.gociální demokraté buržoazního listu Tovarišč, ale tento 
list naopak využil jmenovaných soudruhů proti nenávi
děné SDDSR. Dosud se nevyskytl jediný článek sociál
ních demokratů, který by se redakci Tovarišče nelíbil. 

.Proletarij, č. 20 
19. listopadu 1907
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T Ř E T Í D U M A6
5 

Vláda realizuje výsledky svého odporného zločinu proti 
lidu z 3. června: zdeformovaný volební zákon, který ve 
prospěch hrstky statkářů a kapitalistů úplně překrucuje 
nejen vůli všeho lidu, ale i menšiny požívající volebního 
práva, přinesl carismu kýžený výsledek. Ze 442 poslanců, 
kteří mají být do dumy zvoleni, je ve chvíli, kdy píšu 
tento článek, zvoleno 432; má jich být zvoleno ještě de
set, takže celkové výsledky voleb jsou už dostatečně jasné. 
Z přibližného propočtu je zřejmé, že bylo zvoleno 18 
sociálních demokratů66

, 13 ostatních levicových poslanců, 
46 kadetů, 55 členů skupin jim blízkých, 92 okťabristů, 
21 členů skupin podobného zaměření jako okťabristé, 171 
různých pravicových poslanců včetně 32 členů Svazu ruské
ho národa a 16 nestraníků. 

Ponecháme-li tedy stranou bezvýznamný počet nestra
níků, můžeme všechny ostatní poslance rozdělit na 4 sku
piny: krajní levici, představující pouze o něco více než 
7 procent, levý (kadetský) střed 23 procent, pravý ( okťab
ristický) střed 25,1 procenta a pravici 40 procent; poli
ticky neorganizovaní představují necelá 4 procenta. 

Ani jedna z těchto skupin netvoří sama o sobě absolutní 
většinu. Přáli si a očekávali inspirátoři a tvůrci nového vo
lebního zákona právě takový výsledek voleb? Máme za to, 
že na tuto otázku musíme odpovědět kladně a že nový 
ruský „parlament" je z hlediska vládnoucích skupin, pod
porujících absolutistický carismus, v pravém smyslu slova 
chambre introuvable*. 

• Taková, že se lepší nenajde, řekl v roce 1815 Ludvík XVIII. o re
akční francouzské poslanecké sněmovně. 
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Jde o to, že u nás, jako v každé zemi s absolutistickým 
nebo poloabsolutistickým zřízením, máme vlastně dvě 
vlády; jednu oficiální - vládní kabinet, a druhou zákulisní 
- dvorní kamarilu. Ta se vždy a všude opírá o nejreakčněj
ší společenské vrstvy, o feudální, jak se u nás říká černo
sotňovskou šlechtu, jejíž hospodářská moc je založena na
velkém pozemkovém vlastnictví a s ním spojeném polone
volnickém hospodářství. Tato zhýčkaná, demoralizovaná
a degenerovaná společenská skupina je názornou ukázkou
toho nejodpornějšího parazitismu. Jakého stupně zvráce
nosti dosahuje .tato degenerace, o tom svědčí .skandální
proces Moltke versus Harden v Berlíně, který odhalil
špinavou stoku vlivné kamarily u dvora poloabsolutistické
ho německého císaře Viléma II. Pro nikoho není tajem
stvím, že ani u nás v Rusku nejsou podobné ohavnosti
v příslušných kruzích něčím výjimečným. Obrovské množ
ství „pravých« v III. dumě bude v drtivé· většině, ne-li
celé, hájit zájmy. právě této společenské plísně a hniloby,
těchto „obílených hrobů«, které nám odkázala .temná mi
nulost. Zachování feudálního hospodářství, šlechtických
výsad a absolutisticko-šlechtického zřízení· je pro tyto
mastodonty a ichtyosaury- ,,zubři«* je pro ně ještě poklo
na - otázkou života a smrti.

Mastodonti a ichtyosauři obvykle všemožně usilují o to� 
aby si prostřednictvím všemohoucnosti u dvora úplně 
a bezvýhradně podřídili i oficiální vládu - vládní kabi
net. Proto také zpravidla mívají ve vládě značné množství 
svých exponentů. Přesto však stále většina vlády svým slo
žením nevyhovuje plně požadavkům kamarily. Konku
rentem předpotopního dravce, dravce z období feudalis
mu, je v ·daném případě dravec z období původní aku
mulace, právě tak surový, nenasytný a parazitický, ale 
přece jen trochu uhlazenější, především však lačný po tom, 
aby si mohl také ukousnout pořádné sousto z erárního 

* V ruštině slovo zubr označuje zaryté zpátečníky. Čes. red.
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koláče, tj. získat záruky, subvence, koncese, ochranná cla 
atd. Zájmy této vrstvy agrární a průmyslové buržoazie, 
tak typické pro období původní akumulace, vyjadřuje 
okťabrismus a k němu se přiklánějící směry. Tato vrstva 
má sans phrases* mnoho zájmů společných s černosot
ňovci - hospodářský parazitismus, výsady a nabubřelé 
vlastenectví jsou právě tak nezbytné z okťabristického hle
diska jako z černosotňovského. 

Tak se v III. dumě vytváří černosotňovsko-okťabristická 
většina; dosahuje impozantního čísla 284 ze 432, tj. 65,7 %, 

více než 2/3 celkového počtu poslanců. 
Je to pevná záštita, která vládě umožňuje, aby svou agrár

ní politikou pomohla statkářům, kteří prohospodařili své 
jmění, výhodně se zbavit půdy a přitom dohola oškubat 
drobné rolníky, aby z dělnického zákonodárství udělala 
nástroj nejbezohlednějšího vykořisťování proletariátu ka
pitálem a ve finanční politice ponechala nejtěžší daňové 
břímě na bedrech lidových mas. Je to pevná záštita pro
tekcionismu a militarismu. Kontrarevoluční charakter 
okťabristicko-černosotňovské většiny nikdo nepopírá. 

Je tu však háček: není to jediná většina v III. dumě, je tu 
eště druhá většina. 

Černosotňovci jsou spolehlivými spojenci okťabristů, 
stejně jako je dvorní kamarila spojencem vládního kabi
netu, když jde o obranu carismu. Avšak právě tak jako 
dvorní kamarila nepociťuje přirozenou touhu po spoje
nectví s vládním kabinetem,. ale spíše po tom, aby ho 
ovládla, tak černosotňovci prahnou po diktatuře nad okťa
bristy, nedělají s nimi žádné okolky a snaží se je podrobit. 

Zájmy kapitalismu, jakkoli bezohledně dravého a para
átního, se nesnášejí s neomezenou vládou šlechtických 
vlastníků půdy. Obě tyto spřízněné sociální skupiny se 
maží ukousnout co největší a nejchutnější sousto z téhož 
coláče a z toho nevyhnutelně vyplývá, že nemohou mít stej.,. 

* - bez frází; zde - bez nadsázky. Red.
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ný názor na místní samosprávu a ústřední organizaci státní 
moci. V zemstvu a v městské dumě nepotřebují černosot
ňovci nic jiného, než co tam je, ale v ústřední vládě -
„pryč s prokletou ústavou"! Okťabristům jde o to, aby 
v zemstvu i v dumě měli větší vliv, ale v ústřední vládě 
nezbytně potřebují „ústavu'', i když velmi okleštěnou a pro 
masy fiktivní. 

Russkoje znamja67 nepomlouvá „pány" okťabristy bez
důvodně a Golos Moskvy

68 zase zjišťuje, že v III. dumě je 
pravice početnější, než je třeba. 

A tak pod tlakem objektivního běhu věcí musí okťabristé 
hledat spojence z tohoto hlediska. Mohli je už dávno nalézt 
v levém (kadetském) středu, který už dlouho mluví o své 
upřímné oddanosti ústavě, jenomže mladá ruská buržoa
zie z období kapitalistické akumulace, kterou dnes kadeti 
reprezentují, si zachovala z minulosti velmi nepohodlné 
přátele a některé nepříjemné tradice. Rozejít se s tradicemi, 
to konečně není, jak se ukázalo, v politice nic těžkého: 
za monarchisty se kadeti prohlásili už dávno, už před I. du
mou, odpovědné vlády se mlčky vzdali v II. dumě a v ka
detských návrzích na rúzné „svobody" je tolik zábran, 
ostnatého drátu a vlčích pastí nastražených na tyto svobo
dy, že je velká naděje na další pokrok v tomto směru. Na 
povstání a stávku reagovali kadeti i dříve výčitkami, zpo
čátku laskavými, později melancholickými, po prosinci 
1905 už nic nevyčítali, ale spíše dávali najevo pohrdání 
a po rozehnání I. dumy je už odmítali a ostře odsuzovali. 
Diplomacie, dohody a smlouvy s mocnými, to je podstata 
kadetské taktiky. A pokud jde o nepohodlné přátele, z těch 
se už dávno stali pouze „sousedé" a nedávno byli hezky 
hlasitě prohlášeni za „nepřátele". 

Dohodnout se je tedy možné, a tak nová, zase kontrare
volučp.í většina je okťabristicko-kadetská. Je sice prozatím 
o něco menší než polovina zvolených poslanců, 214 ze 432,
avšak za prvé se k ní bezpochyby přikloní když ne všichni,
pak jistě alespoň část nestraníků. A za druhé, lze důvodně
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předpokládat, že při dalších volbách vzroste, protože 
ve městech a ve většině guberniálních volebních shromáž
dění, v nichž dosud volby neproběhly, bude mezi zvolený
mi drtivá většina okťabristů nebo kadetu. 

Vláda se považuje za pána situace. Liberální buržoazie 
má zřejmě za to, že je tomu opravdu tak; Za těchto okol
ností musí dohoda více než kdy jindy probíhat ve znamení 
nejpodlejšího a zrádcovského kompromisu, přesněji ústupu 
ze všech liberálních pozic se sebemenším nádechem de
mokratismu. Je jasné, že takovou dohodou a bez nového 
masového hnutí nelze dosáhnout alespoň trochu demokra
tické místní správy a ústředních zákonodárných orgánů. 
Okťabristicko-kadetská většina nám to dát nemůže. A mů
žeme snad od černosotňovsko-okťabristické většiny, od su
rových statkářů spolčených s kapitalistickými dravci oče
kávat alespoň poněkud přijatelné vyřešení agrární otázky 
a ulehčení těžkého postavení dělníků? Odpovědí na tuto 
otázku může být jen trpký úsměv. 

Situace je jasná: Naše chambre introuvable není schopna 
splnit objektivní úkoly revoluce ani v té nejubožejší podobě. Ne
může ani částečně zacelit otevřené rány, které Rusku za
sadilo staré zřízení, může je jen zakrýt ubohými, nedope
čenými a fiktivními reformami. 

Výsledky voleb znovu potvrzují to, o čem jsme pevně pře
svědčeni: Rusko se nemůže l!Jmanit ze své n)'nější krize pokojnou 
cestou. 

Za těchto okolností je zcela jasné, co je v dané chvíli nej
naléhavějším úkolem sociální demokracie. Protože koneč
ným cílem sociální demokracie je vítězství socialismu, pro
tože je přesvědčena, že k dosažení tohoto cíle je třeba po
litické svobody, a kromě toho má na zřeteli, že v dnešní 
době není možné dosáhnout této svobody pokojnou cestou, 
bez přímých masových akcí, musí dnes, jako už předtím, 
na první místo postavit demokratické a revoluční úkoly, 
přičemž se ovšem nesmí ani na okamžik vzdávat ani pro
pagandy socialismu, ani obrany proletářských třídních 
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zájmů v úzkém smyslu slova. Jako představitelka nejpokro

kovější, nejrevolučnější třídy současné společnosti - pro -
letariátu, který. v ruské revoluci skutečně dokázal, že je 
schopen vzít na sebe úlohu vůdce v masovém boji -, 
musí mu sociální demokracie všemožně pomáhat, aby tuto 
úlohu mohl plnit i v novém stadiu revolučního boje, v ta

kovém stadiu, kdy uvědomělost převažuje mnohem více 
nad živelností, než tomu bylo dříve. Proto se musí sociální 
demokracie ze všech sil snažit dosáhnout hegemonie nad demokra
tickými masami a rozvinout v nich revoluční energii. 

Tímto úsilím se proletářská strana dostává do ostrého 
konfliktu s ostatními třídními politickými organizacemi, 
které ve shodě se zájmy skupin, jež zastupují, demokratic
kou revoluci nenávidí a bojí se jí, nejen pro ni samu, ale 
proto, že hegemonii v ní má proletariát, což přináší nebez
pečí socialismu. 

Je zcela jasné a jisté, že obě většiny v dumě - černo
sotňovsko-okťabristická a okťabristicko-kadetská, které 
mají být střídavě oporou balancující Stolypinovy vlády, 
že-obě tyto většiny budou - každá svým způsobem - v  růz
ných otázkách kontrarevoluční. O tom, že by jedna nebo 
druhá většina nebo dokonce její jednotlivé složky bojovaly 
proti vládě jen trochu soustavně a plánovitě, o tom nemůže 
být ani řeč; Může dojít jen k ojedinělým a dočasným kon
fliktům, především mezi černosotňovci z první většiny 
a vládou. Nesmíme však zapomínat, že to nemohou být 
nějak zvlášť hluboké konflikty a že vláda nemusí ani v nej
menším slevovat ze své kontrarevolučnosti, aby z nich zcela 
pohodlně a lehce vyšla jako vítěz, opře-li se o druhou vět
šinu. Revoluční sociální demokracie a spolu s ní všichni 
ostatní revolučně smýšlející členové III. dumy nemohou 
ani při nejlepší vůli využít těchto konfliktů v zájmu revo
luce jinak než k čistě agitačním účelům; o „podpoře« ně
které z obou střetávajících se stran nelze vůbec mluvit, 
protože už jen tato podpora by byla kontrarevolučním 
činem. 
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Spíše a lépe bude snad možné využít případných konflik
tů mezi jednotlivými složkami druhé většiny, mezi kadety 
na jedné straně a okťabristy a vládou na straně druhé. 
Avšak i zde je situace taková, že nejen v důsledku subjek
tivních nálad a úmyslů, ale i objektivních podmínek bu
dou konflikty plytké a přechodné, budou pouze prostřed
kem, který usnadní politickým kramářům uzavřít dohodu 
za podmínek napohled sice přijatelnějších, ve skutečnosti 
však odporujících zájmům demokracie. Sociální demokracie 
tedy nesmí odmítat využití ani takových plytkých a ojedi
nělých konfliktů a musí houževnatě bojovat za demokratické 
2 revoluční úkoly nejen proti vládě, černosotňovcům a okťabristům, 
zle i proti kadetům. 

Takové jsou hlavní cíle, které si musí vytyčit sociální de
nokracie ve III. státní dumě. Je zcela zřejmé, že jsou to 
:tejné cíle, jaké měla proletářská strana v II. dumě. Jsou 
iaprosto jasně formulovány v prvním bodu rezoluce lon
lýnského sjezdu o Státní dumě[293]. Tento bod zní: ,,Přf
né politické úkoly sociální demokracie v dumě jsou: 
.) vysvětlovat lidu, že duma je naprosto nevhodná jako 
,rostředek k uskutečnění požadavků proletariátu a revo
!lČní maloburžoazie, zvláště rolnictva; 
,) vysvětlovat lidu, že není možné dosáhnout politické svo
ody parlamentní cestou, dokud skutečná moc zůstává 
rukou carské vlády, a vysvětlovat nevyhnutelnost otevře
ého boje lidových mas proti ozbrojené síle absolutismu, 
oje, jehož cílem je zajistit úplné vítězství - přechod moci 
o rukou lidových mas a svolání ústavodárného shromáž
ění na základě všeobecného, rovného a přímého voleb
ího práva s tajným hlasováním.«
V této rezoluci, zejména v jejích posledních slovech, je
rmulován také nejdůležitější speciální úkol sociální de
.okrade při její činnosti v III. dumě, úkol, který sociálně
:mokratičtí poslanci musí splnit při odhalování ohavného
očinu z 3. června. Nesmějí ovšem tento zločin odhalovat
liberálního hlediska jakožto formální porušení ústavy,
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ale jako drzé a hrubé poškození zájmů širokých lidových 
mas, jako bezostyšnou a pobuřující falzifikaci lidového 
zastupitelského orgánu. Právě z toho se musí vycházet jak 
při vysvětlování .širokým lidozým masám, že Ill. duma vůbec 
neodpovídá zájmům a požadavkům lidu, tak i při z toho vyplýva
jícím všestranném a energickém propagování myšlenky ústavodár
ného shromáždění s úplnou mocí, založeného na všeobecném, pří
mém a rovném volebním právu s tajnjm hlasováním. 
· V téže londýnské rezoluci je velmi přesně určen cha

rakter stranické práce sociální demokracie ve Státní dumě 
těmito slovy: ,,Do popředí musí být postavena kritická, 
propagandistická, agitační a organizační úloha sociálně 
demokratické frakce v dumě"; ,,celkový ráz boje v dumě 
musí být podřízen veškerému boji proletariátu mimo dumu, 
přičemž je zvlášť důležité využívat masového hospodářské
ho boje a sloužit jeho zájmům." Je zcela jasné, jak těsně 
a nerozlučně souvisí takto zaměřená práce v dumě s cíli, 
které si musí sociální demokracie, jak bylo řečeno shora, 
vytyčovat v dumě dnes. Pokojná zákonodárná práce so
ciálních demokratů v III. dumě by byla za podmínek, kdy 
nanejvýš pravděpodobně dojde k masovým hnutím, nejen 
bezúčelná a nejen směšně donkichotská, ale byla by to 
přímá zrada zájmů proletariátu. Dovedla by sociální de
mokracň nevyhnutelně k ;,oslabování jejích hesel, což by 
ji mohlo jen diskreditovat v očích mas a odtrhnout od re
volučního boje proletariátu"69

• Horší zločin by zástupci 
proletariátu v dumě ani nemohli spáchat. 

Svou ki:itickou činnost musí sociální demokracie plně 
rozvinout a co nejvíce zostřit tím spíše:, že v III. dumě bude 
mít materiálu víc než dost. Sociální demokraté musí v du
mě důsledně odhalovat třídní pozadí jak vládních, tak i li
berálních opatření a návrhů, které budou v dumě projed
návány, a přitom musí přesně podle rezoluce sjezdu vě
novat zvláštní pozornost těm opatřením a návrhům, které 
se týkají hospodářských zájmů širokých lidových mas; patří 
sem dělnická a agrární otázka, otázka rozpočtu atd. Ve 
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všech těchto otázkách musí sociální demokracie postavit 
proti vládnímu a liberálnímu hledisku své vlastní socia
listické a demokratické požadavky, vždyť tyto otázky jsou 
tím nejcitlivějším nervem života lidu a zároveň tím nejbo
lavějším místem vlády a těch sociálních skupin� o něž se 
opírají obě většiny v dumě. 

Všechny tyto agitační, propagandistické a organizační 
úkoly budou sociální demokraté plnit nejen svými proje
vy v dumě, ale také tím, že budou předkládat návrhy zá
konů a vznášet interpelace na vládu. Přitom však narazí 
na závažnou překážku: k předložení návrhu zákona nebo 
vznesení interpelace je třeba podpisu nejméně třiceti

poslanců. 
Třicet sociálních demokratů v dumě není a nebude. To 

je mimo vši pochybnost. Sociální demokracie tedy sama,

bez spoluúčasti jiných skupin nemůže ani předkládat ná
vrhy zákonů, ani interpelovat vládu. To rozhodně celou 
situaci značně zt�žuje a komplikuje. 

Jde samozřejmě o návrhy zákonů a interpelace důsledně 
demokratické povahy. Můž_e sociální demokracie počítat 
v tomto směru se spoluprací Konstitučně demokratické 
,trany? Ovšemže nemůže. Nebo se snad kadeti, dnes už 
:locela ochotní k otevřenému kompromisu za podmínek, 
�dy z jejich už beztak okleštěných a různými výhradami 
1 výjimkami na minimum zredukovaných programových 
Jožadavků nic nezbude, odváží dráždit vládu demokra
:ickými interpelacemi? Vždyť si všichni pamatujeme, jak 
1ž v II. dumě projevy interpelujících kadetských řečníků 
:tratily hodně na účinnosti a někdy vyzněly jako dětské 
:vatlání nebo zase zdvořilé, ba téměř uctivé dotazy dopro
rázené poklonami. A dnes, kdy se „pracovní schopnost" 
lumy, když jde o to uplést na lid co nejpevnější a nejspo
ehlivější sítě, které by se mohly změnit v okovy, stala příslo
·ečnou, dnes mohou jejich excelence páni ministři klidně
pát: kadeti je budou vyrušovat opravdu málokdy - to
:i.k, vždyť oni musí vydávat zákony! A budou-li je vůbec
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vyrušovat, pak přitom zachovají všechna pravidla sluš
nosti. Však Miljukov neslibuje na předvolebních schůzích 
jen tak pro nic za nic, že bude „hlídat oheň«. A pouze 
Miljukov? Co to znamená, když Dan neodvolatelně odmí
tá heslo Pryč s dumou? Není to zrovna. takové „hlídání 
ohně«? A neradí snad Plechanov sociální demokracii, aby 
jednala stejně „slušně«, když jí doporučuje svou „podporu 
liberální buržoazie«, jejíž celý „boj« není nakonec nic 
jiného než uctivé a hluboké poklony. 

Připojení kadetů k návrhům zákonů, které předložili so
ciální demokraté, nepřichází vůbec v úvahu; vždyť tyto 
návrhy zákonů budou mít výrazně agitační ráz, budou 
vyjadřovat nezkrácené, důsledně demokratické požadavky, 
a to vyvolá mezi kadety samozřejmě právě takové podráž
dění jako mezi okťabristy a ovšem i černosotňovci. 

S kadety tedy ani v tomto směru nemůžeme počítat. 
Sociální demokracie může při vznášení interpelací a před
kládání návrhů zákonů počítat jedině s podporou skupin 
stojících nalevo od kadetů. Bude to se sociálními demokra
ty patrně 30 poslanců, takže prakticky bude možné pro
jevit v tomto směru iniciativu. Nejde tu samozřejmě o ně
jaký blok, ale o takový „společný postup", který podle re
zoluce londýnského sjezdu „musí vylučovat každou mož
nost jakýchkoli ústupků od sociálně demokratického pro
gramu a taktiky a musí sloužit jen společnému náporu jak 
proti reakci, tak i proti zrádcovské taktice liberální bur
žoazie"70. 
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O P L E C H A N O V O V Ě Č L Á N K U71

V článku uveřejněném v Tovarišči z 20. října[251] po
kračuje Plechanov ve své lživé kampani zlehčující kázeň 
sociálně demokratické strany. Zde jsou ukázky těchto lží: 
,,Tovarišč byl jak známo orgánem levicového bloku," 
ohrazuje se Plechanov proti obvinění, že se stal stálým 
spolupracovníkem pana Prokopoviče, paní Kuskovové 
a spol. To je lež. Za prvé, Tovarišč nikdy nebyl orgánem 
levicového bloku. Levicový blok nemohl mít společný 
orgán. Za druhé, bolševici nikdy v Tovarišči žádnou poli
tickou kampaň nevedli a nikdy v něm proti ostatním čle
nům sociálně demokratické strany nepsali. Za třetí, když 
bolševici utvořili levicový blok, rozštlpili tím Tovarišče, 
protože z něho vypudili (sice jen na týden) příznivce kade
tů. Plechanov však zatahuje do přisluhovačství kadetům 
jak proletariát, tak i maloburžoazní demokracii. Bolševici 
s Tovariščem nespolupracovali, a přesto jej posunuli do
leva. Plechanov s ním spolupracuje a vleče jej doprava. 
Jeho odvolání na levicový blok se mu tedy opravdu po
dařilo! 

Když se Plechanov takto vyhnul otázce, zda ho přijímají 
v buržoazních novinách proto, že píše věci pro buržoazii 
příjemné, působí teď ještě větší potěšení liberálům svým 
znevažováním kázně dělnické strany. Nemusím se přece 
podřídit, prohlašuje, když na mně někdo žádá, abych se 
zpronevěřil zásadám! 

To je, vážený a milý, otřepaná anarchistická fráze, pro
tože v období mezi sjezdy střeží a vykládá zásady strany 
ústřední výbor. Máte právo nepodřídit se, jestliže ÚV po-
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rušuje vůli sjezdu, stanovy strany atp. V daném případě 
se však vůbec nikdo ani nepokoušel tvrdit, že by ÚV svými 
směrnicemi k volbám porušoval vůli sjezdu. A tak slovy 
o ,,zpronevěření se zásadám" Plechanov jednoduše zastí
rá, že sám stranu zradil.

Nakonec chce Plechanov popíchnout petrohradský vý
bor, že prý se při volbách do II. dumy sám nepodřídil 
ústřednímu výboru. Na to odpovíme: Za prvé, petrohrad
ský výbor neakceptoval požadavek, aby se organizace 
rozdělila, tj. odmítl zasahování do své autonomie zajištěné 
stanovami strany. Za druhé, při volbách do II. dumy orga
nizaci rozštěpili menševici; o této stránce tehdejšího kon
fliktu Plechanov v buržoazních novinách mlčí! Svými argu
menty říká Plechanov jen toto: Při volbách do II. dumy 
menševici rozštěpili petrohradskou část strany, -to zname
ná, že já mám teď právo rozštěpit celou stranu!! Takhle 
tedy Plechanov uvažuje a takhle jedná. Ať si to všichni 
do hře zapamatují: Plechanov zasévá rozkol. Bojí se jen nazvat 
věc pravým jménem. 

_Proletarij, č. 18 
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PŘÍPRAVA 

,,ODPORNÝCH ORGIÍ" 

Když známý německý marxista Franz Mehring hodnotil 
úkoly sociální demokracie v II. ruské dumě a snahy rus
kých liberálů, napsal, že německý liberalismus jde už .po 
šedesát let politováníhodnou a hanebnou cestou a zastírá 
to heslem „pozitivní ·práce". Když jedné letní noci v roce 
1789 osvobodilo Národní shromáždění francouzské rolní
ky, pokřtil mimořádně prodejný dobrodruh Mirabeau, 
největší hrdina konstituční demokracie, tuto událost 
okřídlenými slovy „odporné orgie". Ale v našich očích 
(v očích sociálních demokratů) to byla pozitivní práce. 
A naopak, v očích našich liberálů" bylo „pozitivní prací", 
jejíž slávu hlásají na všechny strany, osvobození pruských 
rolníků, které se vleklo hlemýždím tempem šedesát let, 
od roku 1807 do roku 1865, a při němž bezpočet rolníků 
zahynulo surovou, nelítostnou smrtí. Podle našeho názoru 
to byly „odporné orgie". 

Tak psal Mehring. 72 A dnes, k·dy zahajuje svou činnost 
III. duma, kdy okťabristé už už chtějí začít s odpornými
orgiemi, kdy kadeti jsou ve své podlézavé horlivosti ochótni
se jich zúčastnit, kdy i mezi sociálními demokraty (k naší
hanbě) se vyskytují plechanovovci ochotní při těchto orgiích
pomáhat, dnes si nemůžeme na tato jeho slova nevzpome
nout. Podívejme se na všechny tyto přípravy trochu blíže.

Předvečer III. dumy se vyznačoval intenzívními pora
dami různých stran o jejich taktice v dumě. Okťabristé 
vypracovali na své moskevské poradě návrh programu par
lamentní frakce Svazu 17. října[225] a jejich řečník, pan 
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Plevako, pozvedl na banketu v Moskvě „prapor ruské li
berálně konstituční strany". Kadeti po třech nebo čtyřech 
dnech ukončili svůj V., takzvaný „stranický" sjezd. Levico
ví kadeti byli na hlavu poraženi a úplně vyhnáni z kadet
ského ÚV (jejich ÚV má 38 členů, kteří se „stranou" dě
lají, co chtějí). Pravicoví kadeti získali úplnou svobodu 
jednání - v duchu „referátu o taktice v III. dumě", 
tohoto pozoruhodného, ,,historického" ospravedlnění „od
porných orgií". Sociální demokraté začali projednávat 
taktiku v III. dumě v ÚV a na konferenci petrohradské 
organizace SDDSR. 

Pro parlamentní program okťabristů je příznačné, že se 
otevřeně přiznávají ke kontrarevoluční politice, kterou 
v podstatě uplatňovali v II. dumě i kadeti pod rouškou 
všelijakých frází. a s všemožnými výhradami. Okťabristé 
například otevřeně prohlašují, že revize základních zákonů 
a volebního zákona je „předčasná"; napřed se prý má 
,,četnými neodkladnými reformami" dosáhnout „uklid
nění a odstranit boj vášní a třídních zájmů''. Kadeti sice 
takto nemluvili, ale v II. dumě jednali přesně tak. A další 
příklad: okťabristé prosazují, aby „do samosprávy byl za
pojen co nejširší okruh osob", zároveň však aby šlechta 
„měla zajištěno odpovídající zastoupení". Tato otevřená 
kontrarevolučnost je čestnější než kadetská politika: sli
bovat všeobecné, přímé, rovné a tajné volby, ve skuteč
nosti však i v I. i v II. dumě zběsile bojovat proti takovým 
volbám do místních pozemkových výborů a navrhovat do 
těchto výborů právě tolik statkářů jako rolníků, to je totéž 
jako „zajišťovat zastoupení šlechtě". A ještě jeden příklad. 
Okťabristé otevřeně odmítají nucené zcizení statkářské 
půdy. Kadeti je „uznávají", ale tak, že když se měla v II. 
dumě uzavřít debata o agrární otázce všeobecnou formu
lací uznávající nucené zcizení, hlasovali společně s pra
vicí proti trudovikům a sociálním demokratům. 

Jde-li o upevnění „vítězství" kontrarevoluce, jsou 
okťabristé ochotni slíbit jakékoli liberální reformy. Je to 

168 



buď ,;větší pravomoc dumy při rozpočtech" (to není vtip!) 
a „rozšíření jejích práv dohlížet na zákonnost činnosti 
vlády", nebo zajištění nezávislosti soudů, ,,zrušení omeze
ní dělnických hospodářských organizací a hospodářských 
stávek" (,,pokud neohrožují státní a veřejné zájmy")

,. 

,,upevnění principů zákonné občanské svobody" atd. 
apod. Vládní strana „pánů" okťabristů je na „liberální" 
fráze stejně štědrá jako sama vláda pana Stolypina. 

Jak tedy vlastně formulovali kadeti na svém sjezdu otáz
ku vztahu k okťabristům? Ukázalo se, že hrstka levico
vých kadetů jsou jen křiklouni, kteří ani neuměli tuto 
otázku řádně formulovat, kdežto řady pravicových bojov
níků přestrojeného okťabrismu se pevně semkly k tomu 
nejhanebnějšímu ututlávání pravdy. Bezmocnost levico
vých kadetů se nejvýrazněji projevila v jejich návrhu re
zoluce[209]; její první bod doporučuje kadetům „setrvat 
ve vyhraněné opozici a nesbližovat se s ,okťabristy', kteří 
jsou jí (kadetské straně)· cizí duchem i programem" .. 
Avšak druhý bod nabádá „neodmítat podporu návrhů 
zákonů, které vedou zemi k osvobození a k demokratickým 
reformám, ať už vycházejí odkudkoli". To je komické„ 
protože návrhy zákonů, schopné získat většinu v III. du
mě, nemohou vycházet odnikud jinud než od okťabristů! Páni 
levicoví kadeti si plně zasloužili porážku, protože si počína-
1i jako ubozí zbabělci nebo hlupáci, kteří neumějí jasně 
1 přímo říci, že připravovat se na zákonodárnou činnost 
, takové dumě není nikomu ke cti a že hlasovat s okťabristy 
mamená podporovat kontrarevoluci. Někteří jednotliví 
evicoví kadeti zřejmě chápali, oč jde, avšak jako salónní 
lemokraté neměli na sjezdu dost odvahy. Jedině pan Žil
:in reprodukuje v Tovarišči[38], co řekl kadet Safonov 
oukromě: ,,Kadetská frakce musí teď podle mého názoru 
aujmout postavení Trudovické skupiny z I. dumy. Opozi
e, silná slova - a nic víc. Ale oni se chystají vydávat zákony. 
ak si to představují? Přátelství, spojenectví s okťabristy? 
lějaké podivné tíhnutí doprava. Celá země jde doleva, ale-
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my doprava" (Tovarišč, č. 407). Jak je vidět, mívá pan 
Safonov světlé chvilky, kdy se stydí a kdy se v něm pro
bouzí svědomí ... jenomže jen soukromě. 

Zato pan Miljukov[187J a jeho banda se  předvedli v celé 
kráse jako staří bezohlední kariéristé bez kouska studu. 
Ve schválené rezoluci zakamuflovali podstatu věci, aby 
podvedli širokou veřejnost, stejně jako vždy podváděli 
lid liberální hrdinové parlamentní prostituce. V rezoluci 
sjezdu (,,teze") není o ok(abristech ani jediné slovo! I Je to 
neuvěřitelné, ale je to tak. Hlavní věcí na kadetském sjezdu 
byla otázka hlasování kadetů s okťabristy. Kolem toho se 
točila celá diskuse. Avšak celé umění buržoazních politi
kářů je právě v tom, že klamou masy a tají své parlamentní 
triky. ,,Teze o taktice", schválené 26. října sjezdem kade
tů, jsou klasickým dokumentem, který ukazuje za prvé, 
jak se kadeti slučují s okťabristy, a za druhé, jak se píší 
rezoluce, kterými liberálové hodlají oklamat masy. Tento 
dokument je třeba srovnat s „parlamentním programema 

Svazu 17. října. Tento dokument je třeba porovnat s „re

ferátem o taktice", který na sjezdu kadetů[359J přednesl Mil
jukov (Reč, č. 255). Uvádím nejdůležitější místa z tohoto 
referátu: 

„Strana v opozici nebude však" ( to je to: však!) ,,hrát 
úlohu neodpovědné menšiny v tom smyslu, v jakém sama 
používala tento termín, když charakterizovala postup kraj
ní levice v dumě" (přeloženo z parlamentního do prostého 
a srozumitelného jazyka: Smilujte se a dejte nám nějaké 
místečko, páni okťabristé, vždyť my jsme opozice jen podle 
jména!). ,,Na dumu se nebude dívat jako na prostředek 
k přípravě akcí mimo dumu, ale jako na nejvyšší státní 
orgán, vybavený určitou částí svrchované moci, přesně vy
mezenou zákonem" (nejsou čestnější okťabristé, když ří
kají přímo: Revize základních zákonů je předčasná). 
,,Do III. dumy jde strana stejně jako do prvních dvou s pev
ným úmyslem aktivně se podílet na její zákonodárné čin
nosti. Tuto činnost považovala strana vždy za hlavní a zá-
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kladní, stavěla ji jak proti agitačním cílům levice, tak proti 
konspirativní činnosti pravice." O té „konspiraci" také 
lžete, pánové, protože v obou dumách Jste se paktovali s mi
nistry nebo s jejich přisluhovači! A vzdát se agitace zna
mená vzdát se úplně a navždy demokracie. 

Aby bylo možné vyvíjet ve III. dumě zákonodárnou 
činnost, je třeba se tak či onak, přímo nebo nepřímo spojit 
s okťabristy, připojit se plně ke kontrarevoluci a bránit její 
vítězství. Kadeti se snaží tuto zřejmou skutečnost zamlčet. 
Na jiném místě referátu se však podřekli: ,,Zákonodárnou 
iniciativu lze 'uplatňovat, až bude jasné, jsou-li stranické 
návrhy prakticky proveditelné." A zda jsou prakticky prove
ditelné, to závisí na okťabristech. Zjistit, jsou-li prakticky 
proveditelné, to znamená obrátit se potají na okťabristy. 
Uplatňovat svou iniciativu podle toho, co se zjistí, to zna
mená oklestit své návrhy podle přán{ okťabristů, to znamená 
podřídit svou politiku „pánům" okťabristům. 

Střední cesta neexistuje, pánové. Buď strana skutečné 
opozice, a to je pak neodpovědná menšina, anebo strana 
aktivního kontrarevolučního zákonodárství, a to je pak 
přisluhování okťabristům. Kadeti zvolili druhou možnost 
a černosotňovská duma se jim prý za to odvděčí tím, že 
prosadí pravicového kadeta Maklakova do předsednictva! 
Maklakov si to zaslouží. 

Ale jak se mohli najít sociální demokraté ochotní ještě 
dnes mluvit o podpoře kadetů? Takové sociální demokraty 
zrodila maloměšťácká inteligence, celý maloměšťácký ruský 
�ivot. Takové sociální demokraty odchoval Plechanovův 
�vulgarizovaný marxismus. Na konferenci petrohradské 
:ociálně demokratické organizace se ukázalo, že menševici 
dou za pravicovou dumou ještě dále doprava. Jsou ochotni 
)odporovat okťabristy, tj. vládní stranu! Proč by neniohli 
:ociální demokraté hlasovat pro Chomjakova, když je lepší 
1ež Bobrinskij? Jde o to, co je účelnější! Proč nehlasovat 
>ro Bobrinského, jestliže je možné volit pouze mezi ním
L Puriškevičem? Proč nepodporovat okťabristy proti čer-
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nosotňovcům, když Marx učil, že je třeba podporovat bur
žoazii proti feudálům ?73 

Ano,je hanba si to přiznat, ale nedá se zatajit, že menše
vici vedení Plechanovem nesmírně zostudili sociální de
mokracii. Jako onen člověk ve futrálu[383J omílal Plecha
nov nabiflovaná slova o „podpoře buržoazie" a tímto 
naučeným tvrzením způsobil úplný zmatek v chápání zvlášt
ních úkolů a zvláštních podmínek boje proletariátu v re
voluci a boje proti kontrarevoluci. Celý Marxův rozbor 
revolučních období se točí kolem boje opravdové demo
kracie a zvláště proletariátu proti konstitučním iluzím, 
proti věrolomnosti liberalismu a kontrarevoluci. Plechanov 
uznává Marxe, ale zfalšovaného podle Struveho. Teď ať 
sklízí, co zasel! 

Kontrarevoluční charakter liberalismu v ruské revoluci 
byl prokázán celým průběhem událostí před 17. říjnem 
a zvláště po něm. III. duma přiměje prohlédnout i slepé. 
Sblížení kadetů s okťabristy je politická skutečnost, kterou 
nemohou zastřít žádné výmluvy ·a vytáčky. Jen ať list 
omezených bernsteinovců Tovarišč nad tím bezmocně lká 
a své lkaní prokládá postrkováním kadetů k okťabristům 
a politickým kuplířstvím. Sociální demokracie musí po
chopit třídní příčiny kontrarevolučnosti ruského libera
lismu. Sociální demokracie musí v dumě nemilosrdně odha
lovat každé přibližování kadetů k okťabristům, celou ha
nebnost kvazidemokratického liberalismu. Dělnická strana 
s opovržením odmítne všechny úvahy o „hlídání ohně" 
a přihlásí se k boji za socialismus a revoluci! 

Proletarij, č. 19 
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A KDO JSOU SOUDCI? 

Rozkol mezi menševiky a bolševiky v SDDSR vůbec a 
zvláště jejich ostrý boj na londýnském sjezdu vyvolává 
v buržoazním tisku neustále škodolibý posměch. A přitom 
nikoho nenapadne tyto neshody prozkoumat, analyzovat 
obě tendence a seznámit čtenářskou veřejnost s historií 
rozkolu a s celou povahou názorových neshod mezi men
ševiky a bolševiky. Publicisté z listu Reč a Tovarišč, pánové 
Vergežštf, J. K.[96], Perejaslavští a ostatní penny-a-liners 
(pisálkové placení podle řádků) jenom shánějí, co kde za
slechnou, vybírají pro znuděné salónní tlachaly „pikantní" 
podrobnosti o „skandálech" a všemožně se snaží ohlupovat 
lidi záplavou triviálních anekdot o našem boji. 

Tomuto žánru slaboduchého pošklebování propadli také 
socialisté-revolucionáři. Úvodník v 6. čísle listu Znamja 
truda[336] vytahuje na světlo Čerevaninovo vyprávění o ja
kési hysterii na londýnském sjezdu, posmívá se, že byly 
zbytečně vyhozeny „desetitisíce", a kochá se „pěknou po
dívanou, jakou dnes skýtá vnitřní stav ruské sociální de
mokracie". Liberálové vycházejí z těchto článků a velebí 
oportunisty a la Plechanov a eseři je zase zle napadají 
(Eseři teď opakují argumenty revolučních sociálních de
mokratů proti dělnickému sjezdu! Teď se vzpamatovali!). 
t\však ti i oni se stejně škodolibě radují z těžkého boje 
Llvnitř sociální demokracie. 

Stručně se zmíníme o liberálních hrdinech tohoto tažení 
:1. podrobněji se budeme zabývat eserskými hrdiny „boje 
;iroti oportunismu". 
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Liberálové se posmívají boji uvnitř sociální demokracie, 
aby zastřeli skutečnost, že soustavně klamně iriformuj{ veřej
nost o kadetské straně. Všechno je u nich klam a ustavičně 
zatajují vnitřní boj přímo mezi kadety i jejich vyjednávání 
s představiteli moci. Kdekdo ví, že levicoví kadeti útočí 
na pravicové, kdekdo ví, že páni Miljukovové, Struvové 
a spol. leštili kliky u pánů Stolypinů. Přesná fakta však 
zůstávají utajena. Neshody se ututlaly, o sporech pánů 
Struvů s levicovými kadety nebylo nikomu nic řečeno. 
Protokoly kadetských sjezdů neexii;tují. Zprávy o celkovém 
počtu členů své strany, ani o počtu členů jednotlivých orga
nizací liberálové nevydávají. Jaké je zaměření různých 
výborů, nikdo neví. Samé zatemňování, samé oficiální lži 
v Reči, samé balamucení demokracie těmi, kdo jednají 
s vládními činiteli - to je strana kadetů. Advokáti a pro
fesoři, kteří dělají kariéru pomocí parlamentarismu, pokry
tecky odsuzují ilegalitu a vychvalují legální činnost stran, 
ale ve skutečnosti je jim demokratická zásada zveřejňo
vání k smíchu a před veřejností zatajují různé politické 
tendence ve vlastní straně. Jen kdo je krátkozraký jako 
Plechanov, ohýbající hřbet před Miljukovem, může nevi
dět celý ten sprostý, špinavý a pozlátkem uhlazenosti 
maskovaný podvod,. kterého se kadeti dopouštějí na de
mokracii. 

A co eseři? Plní snad povinnost čestných demokratů (když 
jde o socialisty-revolucionáře, nemluvíme o socialistech) 
vysvětlovat lidu jasně a podle pravÓ:)' boj různých politických 
tendencí mezi těmi, kdo chtějí lid vést? 

Podívejme se na fakta. 
Prosincový sjezd eserské strany v roce 1905. První a je

diný, z něhož byl uveřejněn protokol[284]. Pan Tučkin,
delegát ústředního orgánu, volá: ,,Kdysi byli sociální de
mokraté zřejmě docela upřímně přesvědčeni, že nastolení 
politických svobod bude znamenat politickou smrt naší 
strany ... Období svobod dokázalo opak« (dodatek k pro
tokolu[33], s. 28). Je to skutečně pravda, pane Tučkine? 
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To že dokázalo období svobod? To že dokázala skutečná 
politika eserské strany v roce 1905? v roce 1906? a v roce 
1907? 

Podívejme se na fakta! 
V protokolu eserského sjezdu (prosinec 1905, uveřejněno 

v roce 1906!) čteme, že jedna skupina publicistů, která měla 
na tomto sjezdu poradní hlas, po 17. říjnu „naléhala na ÚV 
socialistů-revolucionářů, aby byla organizována legální strana" 
(protokol, s. 49; další citáty jsou také odtud). Eserskému 
ústřednímu výboru „bylo navrženo l!)ltvořit nikoli legální orga
nizaci strany socialistťt-revolucionářů, ale zvláštní, s ni souběžnou 
lidově socialistickou stranu" (s. 51). Ústřední výbor to odmítl 
a předložil tuto otázku sjezdu. Sjezd odmítl tento návrh li
dových socialistů většinou všech hlasů proti jednomu, 7 de
legátů se zdrželo hlasování (s. 66). ,,Což je myslitelné být 
zároveň ve dvou stranách?" volal pan Tučkin a bil se 
v prsa (s. 61). Pan Ševič zas udělal narážku na to, že lidoví 
socialisté mají blízko k liberálům, takže lidového socialistu 
pana Rožděstvenského, který ujišťoval, že ,,nikdo nemá 
právo" nazývat je ,,pololiberály" (s. 59), začala opouštět roz
vaha (s. 59).* 

Taková jsou fakta. V roce 1905 se eseři rozešli s ,,pololibe
rálnimi" lidovými socialisty. Rozešli se s nimi opravdu? 

Nejvýznamnějším prostředkem, jimž strana veřejně pů
sobila na masy, byl v roce 1905 tisk. V říjnových ,,dnech 
svobod" řídili eseři list v bloku s lidovými socialisty, ovšem 
jen do prosincového sjezdu. Formálně v tom mají eseři 
pravdu. Ve skutečnosti, v době největších svobod, kdy měli 
největší možnost veřejně působit na masy, zatajili před 
veřejností, že uvnitř strany existuji dvě rozdílné tendence. 
Tyto neshody nebyly o nic menší než neshody uvnitř so
ciální demokracie, avšak sociální demokraté se je snažili 

* Pan Ševič se po této urážce, která tak rozčilila lidového socialistu,
trochu zarazil a ·věc „napravil" - s. 63 - touto „osobn{ ( ! !) omluvou'': 

,,Já jsem to tak nemyslel, nepočítal jsem řečníka k liberální straně." 
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vysvětlit, kdežto eseři se je snažili diplomaticky zatajit. 
Taková jsou fakta z roku 1905. 

Podívejme se na rok 1906. Období „malých svobod" za 
I. dumy. Znovu vycházejí socialistické listy. Eseři jsou zase
v bloku s lidovými socialisry, mají společný list. Rozchod s „polo
liberály" na sjezdu nebyl diplomatický bezdůvodně: Chce
te rozchod, bude rozchod, nechcete, nebude! Návrh byl
zamítnut, reakcí na myšlenku „být zároveň ve dvou stra
nách" byl výsměch a ... a zůstali dál sedět ve dvou stra
nách zároveň a přitom zbožně volali: Díky tobě, pane
bože; že nejsme jako ti sociální demokraté, kteří se perou
mezi sebou! Taková jsou fakta. Obě období, kdy v Rusku
byla svoboda tisku, se vyznačovala tím, že eseři šli v bloku
s lidovými socialisty a podvodně (,,diplomaticky") zata
jovali před demokracií dvě hluboce rozdílné tendence,
které se projevily uvnitř jejich strany.

Podívejme se na rok 1907. Po I. dumě lidoví socialisté 
oficiálně založili vlastní stranu. Bylo to nevyhnutelné, 
protože v I. dumě při prvním vystoupení stran před vole
nými zástupci rolníků celého Ruska předložili lidoví socia
listé a eseři rozdílné agrární návrhy[274] (návrh sto čtyř
a třiatřiceti). Lidoví socialisté zvítězili nad esery před tru
dovickými poslanci, protože získali pro svůj návrh, pro 
svůj agrární program více než třikrát tolik podpisů. A tento 
program, jak přiznal eser Vichljajev (Naše ideje, sborník 
č. 1, Petrohrad 190 7, článek Lidová socialistická strana 
a agrární otázka[14]), ,,stejně« jako zákon z 9. listopadu 
1906 „odmítá základní princip občinového užívání půdy". 
Tento program uzákoňuje „projevy zištného individualismu" 
(článek pana Vichljajeva, s. 89), ,,znečišťuje široký ideový 
proud individualistickým kalem« (týž článek, s. 91) a nastupuje 
„cestu povzbuzování individualistických a egoistických tendencí 
v lidových masách« (tamtéž, s. 93). 

Zdá se, že je to jasné, ne? Rolničtí poslanci projevili 
v drtivé většině buržoazní individualismus. První vystou
pení eserů před volenými zástupci rolníků celého Ruska 

176 



skvěle potvrdilo sociálně demokratickou teorii,· neboť" udě
lalo z eserů fakticky krajně levé křídlo maloburžoazní de
mokracie. 

Je však možné, že se eseři zcela jasně distancovali od lido
vých socialistů alespoň ·poté, když od nich lidoví socialisté 
odešli a prosadili svůj program v Trudovické skupině? 
Nikoli. Volby do II. dumy v Petrohradě svědčí o opaku: 
Bloky s kadety byly tehdy nejsilnějším projevem socia
listického oportunismu. Černosotňovské nebezpečí byla 
fikce, která zastírala politiku podřizování se liberálům. Ka
detský tisk to velmi jasně odhalil zdůrázňováním „umír
něnosti" menševiků a lidových socialistů. Jak se zachovali 
eseři? Naši „revolucionáři" šli v bloku s lidovými soda:. 
listy a trudoviky; podmínky, za nichž byl tento ·blok uza
vřen, před veřejností tajili. Naši revolucionáfi se vlekli za ka
dety, zcela jako menševici. Zástupci eserů navrhovali ka
detům utvořit blok (porada 18. ledna 1907. Srov. brožuru 
N. Lenina Uslyšíš soud hlupáka, Petrohrad, 15. ledna
1907(148]*, v níž se konstatuje, že eseři se v otázce dohod
zachovali politicky nečestně, neboť vr.jednávali zároveň i se
sociálními demokraty, kteří 7. ledna 1907 vypověděli válku
kadetům, i s kadety). Do levicového bloku se eseři dostali
proti své vůli, protože je kadeti odmítli.

A tak po úplném rozchodu s lidovými socialisty prová
dějí eseři ve skutečnosti politiku lidových socialistů· a men
ševiků, tj. oportunistů. Jejich „předností" je, že skrývají 
před veřejností motivy své politiky a směry uvnitř strany. 

Mimořádný sjezd eserské strany v únoru 1907 se touto 
Jtázkou bloků s kadety nejen nezabýval, nejen nezhod
:iotil význam takové politiky, ale naopak ji schválil. Při
oomeňme projev G. A. Geršuniho na tomto sjezdu, který 
Johotově vychválila Reč, stejně jako vždy chválí Plecha-
1ova. Geršuni říkal, že trvá na „starém názoru: kadeti 
Jrozatím nejsou našimi nepřáteli" (brožura, s. 11: Projev 

* Sebrané spisy 14, Praha 1983, s. 289-307. &d.
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G. A. Geršuniho na mimořádném sjezdu strany socia
listů-revolucionářů[19], 1907, s. 1-15, se stranickým hes
lem eserů V boji získáš své právo). Geršuni varoval před 
vzájemným bojem uvnitř opozice: ,,Neztratí lid víru v sa
mu možnost vlády prostřednictvím lidového zastupitel
ského orgánu?" (tamtéž). Je zřejmé, že sjezd eserů schválil 
rezoluci[72] v duchu tohoto zbožňovatele kadetů, v níž se 
mezi jiným praví: 

„Sjezd soudí, že ostře vyhraněné stranické rozeskupení v dumě by 
mohlo při izolovaném vystoupení každé jednotlivé skupiny a při ostrém 
mezifrakčním boji úplně ochromit činnost opoziční většiny a zdiskredi
tovat tak v očích pracujících tříd samu myšlenku lidového zastupitel
ského orgánu" (Partijnyje izvěstija strany socialistů-revolucionářů, 
č. 6 z 8. března 1907). 

To už je nejčistší oportunismus, horší než náš menševis
mus. Geršuni poněkud neohrabaněji přiměl eserský sjezd 
k opakování plechanovovšti17:J. A v celé činnosti eserské 
frakce v dumě se odrazil tento duch kadetské taktiky starat 
se o jednotu národní opozice. Rozdíl mezi sociálním de
mokratem Plechanovem a eserem Geršunim je pouze v tom, 
že Plechanov je členem strany, která takové dekadentství 
nezakrývá, ale odhaluje ho a bojuje proti němu, kdežto 
Geršuni je členem strany, v níž jsou všechny.taktické zása
dy a teoretické názory popleteny a před očima veřejnosti 
zahaleny neprůhlednou oponou kroužkařské diplomacie. 
Páni eseři si umějí dát pozor, aby nevynesli smetí z vlastní
ho domu. Ale ani je vynést nemohou, protože kromě smetí 
tam nic jiného nemají. Nemohli říci plnou pravdu o svých 
vztazích k lidovým socialistům v letech 1905, 1906 a 1907. 
Nemohou odhalit, jak může strana ... strana, a ne krou
žek ... dnes schválit 67 hlasy proti 1 ultraoportunistickou 
rezoluci a zítra překypovat „revolučními" výlevy. 

Ano, páni „soudcové", my vám nezávidíme vaše formální 
právo jásat nad ostrým bojem a rozkoly uvnitř sociální de
mokracie. V tomto boji je mnoho nepěkného, to je svatá 
pravda. V těchto rozkolech je nesporně mnoho zhoubného 
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pro socialismus. A přece bychom ani na chvilku  nechtěli 
vyměnit tuto těžkou pravdu za vaši „lehoučkou" lež. 
Těžká nemoc naší strany je nemocí růstu masové strany. 
Protože masová strana, strana třídy nemůže existovat, 
aniž má naprosto jasno v podstatných odstínech, aniž v ní 
otevřeně bojují různé tendence, aniž seznámí masy s tím, 
kteří činitelé strany a které stranické organizace sledují tu 
nebo onu linii. Jinak není možné vytvořit stranu hodnou 
toho jména, a my ji zytváříme. Dosáhli jsme toho, že všichni 
si názory obou našich směrů uvědomují jasně a zřetelně, 
takové, jaké skutečně jsou. Osobní tvrdost, frakční třenice 
a sváry, skandály a rozpory - to všechno jsou maličkosti 
ve srovnání s tím, že ze zkušeností dvou taktik se učí skutečně 
proletářské masy, učí se opravdu· všichni, kdo jsou schopni 
uvědoměle chápat politiku. Naše rvačky a rozkoly budou 
zapomenuty. Naše taktické zásady, vybroušené a zocelené, 
,e stanou v dějinách dělnického hnutí a socialismu v Rusku 
jejich základními kameny. Uplynou roky, snad i deseti
_etí, a na stech rozmanitých praktických otázkách se bude 
:tudovat vliv toho či onoho směru. Dělnická třída Ruska 
všechen lid vědí, s kým mají tu čest, co je to bolševismus 

t co menševismus. 
Vědí však, kdo jsou kadeti? Celé dějiny kadetské strany 

1ejsou nic jiného než politické žonglování se zamlčováním 
oho hlavního, s jednou věčnou starostí: zatajit stůj co stůj 
,ravdu. 

Vědí však, kdo jsou eseři? Půjdou eseři zítra zase v bloku 
:: sociálkadety? Nejdou v něm eseři už dnes? Distancttií se 
d „individualistického kalu" trudoviků, nebo jím budou 
,ou stranu stále více zanášet? Jsou jako dosud zastánci 
!orie jednoty národní opozice? Stali se jejími zastánci
:prve včera? Zavrhnou ji na několik týdnů zítra? To
ikdo neví, nevědí to ani sami páni eseři, protože celé dě
ny jejich strany nejsou nic jiného než soustavné, nepře
žité zastírání, matení a zakrývání názorových neshod
ovy a spoustou frází.
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Proč je tomu tak? Ne proto, že eseřijsou snad buržoazní 
kariéristé jako kadeti. Ne, o jejich upřímnosti jako kroužku 
nelze pochybovat. Jejich neštěstí je v tom, že nemohou vy
tvořit masovou stranu, že se nemohou stát stranou tffdy. 
Za dané objektivní situace mohou být pouze kfídlem rol
nické demokracie, nesamostatným, slabším přívěskem, 
„skupinou po boku" trudoviků, ne však soběstačným 
celkem. Období bouře a náporu nepomohlo eserům, aby 
se dostatečně vzchopili, toto období je vrhlo do pevného 
objetí lidových socialistů, do objetí tak pevného, že ani 
rozkol je nemůže od sebe odtrhnout. Období kontrarevo
luční války neutužilo jejich spojení s určitými společenský
mi vrstvami, vyvolalo pouze nové nejistoty a pochybnosti 
(které dnes eseři usilovně zatajují) o socialistické povaze 
mužika. A když dnes v listu Znamja truda čteme nesmírně 
patetické články o hrdinech eserského teroru, pak si bez
děčně říkáme: Váš terorismus, pánové, nevyplývá z vaší re
volučnosti. Vaše revolučnost se omezuje na terorismus. 

Ne, takoví soudcové mají příliš daleko k tomu, aby mohli 
soudit sociální demokracii. 

Proletarij, č. 19 

5. listopadu 1907
Podle listu Proletarij 
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1 

REFERÁT O TAKTICE 

SO CI ÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 

FRAKCE 

V.III. STÁTNÍ DUMĚ 

Z NOVINOVÉ ZPRÁVY 

Soudruh Lenin vycházel z předpokladu, že objektivní 
úkoly ruské revoluce nejsou splněny, že období reakce, 
které nastalo, ukládá proletariátu, aby na rozdíl od vše� 
obecného kolísání zvlášť pevně obhajoval zájmy demokra
cie a revoluce. Z toho vyplývá názor, že duma musí být 
využita k revolučním cílům, hlavně k rozšiřování politic
kých a socialistických názorů strany v širokém měřítku, 
a ne k zákonodárným „reformám", které v každém přípa
dě budou znamenat podporu kontrarevoluce a všemožné 
oklešťování demokracie. 

Podle slov soudruha Lenina musí být jako „podstata" 
otázky dumy vysvětleny tyto tři body: a) jaké je třídní slo.,. 
žení dumy, b) jaké má být a bude stanovisko středu dumy 
k revoluci a demokracii a c) jaký význam má činnost dumy 
pro vývoj ruské revoluce. 

K první otázce soudruh Lenin - na základě rozboru 
složení dumy (podle údajů o příslušnosti poslanců k té či 
oné straně) - důrazně prohlásil, že názory pověstné tak
;,;vané „opozice" lze v III. dumě prosadit pouze za jediné 
podmínky: za spolupráce nejméně 87 okťabristů s kadety 
:1. s levicí. Kadetům a levici chybí k získání nezbytné vět
íiny při hlasování o návrzích zákonů 87 hlasů. To zna
nená, že de facto může duma vyvíjet svou zákonodárnou 
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činnost jedině tehdy, bude-li se na ni bezpodmínečně po
dílet drtivá většina okťabristů. Je jasné„ kam může vést 
taková zákonodárná činnost a na jaký pranýř přibije so
ciální demokracii její společný postup s okťabristy. Zde 
nejde o abstraktní zásadu. Řečeno abstraktně, je možné 
a někdy i nutné podporovat představitele velkoburžoazie. 
Avšak v da�ém případě je třeba přihlížet ke konkrétním 
podmínkám vývoje ruské buržoazně demokratické revo
luce. Ruská buržoazie už dávno bojuje proti revoluci 
a uzavírá kompromisy se samoděržavím. Poslední kadet
ský sjezd definitivně strhl všechny fíkové listy, kterými 
se zakrývali páni Miljukovové, a stal se významnou poli
tickou události, protože kadeti na něm s cynickou otevře
nosti prohlásili, že jdou do okťabristicko-černosotňovské 
_dumy vydávat zákony, kdežto proti „nepřátelům zleva" 
budou bojovat. To znamená, že obě většiny, které mohou 
v dumě vzniknout, okťabristicko-černosotňovská a kadet
sko-okťabristická, se budou snažit - každá po svém - co 
nejpevněji utáhnout uzel reakce: první bude usilovat o ob
novení samoděržaví, druhá o dohody s vládou a iluzorní 
i'eformy, za nimiž se skrývají kontrarevoluční snahy buržoa
zie. Sociální demokracie proto nemůže podporovat záko
nodárné reformy, neboť by to bylo totéž jako podporovat 
vládní, okťabristickou stranu. Cesta „reforem" vycházejí
cích z dané politické situace a za daného vzájemného po
měru sil neznamená, že se zlepší postavení mas a rozšíří 
svobody, ale byrokratickou reglementaci nesvobody a zot
ročení mas. Takové jsou například Stolypinovy agrární 
reformy podle článku 8775

• Jsou pokrokové, protože razí 
cestu kapitalismu, avšak takový pokrok se ani jeden so
ciální demokrat neodvážil podporovat. Menševici ustrnuli 
na jedné formulce: Třídní zájmy buržoazie se musí dostat 
do konfliktu se samoděržavím! V tomto vulgárním také
marxismu však není ani zrnko historické pravdy. Či snad 
se Napoleonovi III. a Bismarckovi nepodařilo dočasně 
uspokojit choutky velkoburžoazie? Neutáhli snad svými 
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,,reformami" na dlouhá léta pracujícím oprátku na krku? 
Proč bychom .se tedy měli domnívat, že ruská vláda ve své 
dohodě s buržoazií je schopna přistoupit na nějaké jiné 
reformy? 



2 

REZOLUCE O TAKTICE 

SOCI ÁLNĚ DEMOKRATICKÉ 

FRAKCE 

V III. STÁTNÍ DUMĚ 

Celoruská konference SDDSR vycházejíc z rezoluce lon
dýnského sjezdu o Státní dumě[293] a z rezolucí o neprole
tářských stranách[296], považuje za nutné takto je roz
šířit: 

1. V .III. dumě, která je výsledkem státního převratu
z 3. června,jsou možné dvě většiny: černosotňovsko-okťab
ristická a okťabristicko-kadetská. První většina, která vy
jadřuje převážně zájmy feudálních statkářů, je kontrare
voluční, prosazuje především obranu zájmů statkářů a ze
sílení represí a dospívá přitom až ke snaze úplně obnovit 
samoděržaví. Druhá většina, která vyjadřuje především 
zájmy velkoburžoazie, je také nesporně kontrarevoluční, 
má však tendenci zastřít boj proti revoluci určitými ilu
zorními byrokratickými reformami. 

2. Taková situace v dumě je neobyčejně příznivá pro
dvojakou politickou hru jak vlády, tak i kadetů. Vláda, 
ačkoli zesiluje represe a pokračuje v „podmaňování" 
Ruska vojenskou silou, se tváří jako stoupenec konstituč
ních reforem. Kadeti, ačkoli ve skutečnosti hlasují s kontra
revolučními okťabristy, se tváří nejen jako opozice, ale 
dokonce jako představitelé demokracie. Za této situace 
má sociální demokracie zvlášť naléhavý úkol tuto hru ne
milosrdně odhalovat, odhalovat před lidem jak násilí pá
chaná reakčními statkáři a vládou, tak kontrarevoluční 
politiku kadetů. Xdyby sociální demokraté podporovali 
kadety přímo nebo nepřímo - ať už vytvořením informač
ního byra s účastí kadetů, nebo koordinováním svých akcí 
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s jejich politikou apod. - přímo by tím v dnešní době 
poškozovali třídní uvědomování dělnických mas a re
voluci. 

3. Sociální demokraté, kteří hájí své socialistické dle
a kritizují z tohoto hlediska všechny buržoazní strany, 
musí při své agitaci především vysvětlovat širokým lido
vým masám, že III. duma naprosto neodpovídá zájmům 
a požadavkům lidu, a zároveň v co největším rozsahu 
energicky propagovat myšlenku ústavodárného shromáž
dění, založeného na všeobecném, přímém a rovném voleb
ním právu s tajným hlasováním. 

4. K hlavním úkolům sociální demokracie v III. dumě
patří odhalovat třídní pozadí vládních a liberálních ná
vrhů, soustavně proti nim prosazovat požadavky sociálně 
demokratického minimálního programu bez jakéhokoli 
okleštění a zároveň věnovat zvláštní pozornost hospodář
ským zájmům širokých lidových mas ( dělnická a agrární 
otázka, rozpočet atd.), a to tím spíše, že složení III. dumy 
,libuje pro agitační činnost sociální demokracie neobyčejně 
bohatý materiál. 

5. Sociálně demokratická frakce musí zejména dbát
) to, aby té či oné vnější shody při hlasování sociálních de
nokratů a černosotňovsko-okťabristického nebo okťabris
:icko-kadetského bloku nemohlo být zneužito k podpoře 
1ěkterého z těchto bloků. 

6. Sociální demokraté musí v dumě předkládat návrhy
:ákonů a využívat interpelačního práva, což nutně vyža
luje společný postup s ostatními skupinami, které stojí 
1alevo od kadetů, přičemž sociální demokracie nesmí nic 
levit ze svého programu a taktiky ani uzavřít žádný blok. 
iociálně demokratická frakce musí neprodleně předložit 
evicovým poslancům dumy návrh na vytvoření informač
Liho byra, které by své členy k ničemu nezavazovalo, 
.však umožňovalo dělnickým poslancům soustavně ovliv
tovat demokracii v duchu sociálně demokratické politiky. 

7. Konference považuje za nutné zvláště zdůraznit, že
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sociálně demokratická frakce v dumě mezi svými prvními 
konkrétní.mi kroky nezbytně musí: 1. vystoupit se zvláštní 
deklarací, 2. interpelovat ve věci státního převratu z 3. 
června a 3. projednat v dumě co nejúčelnější formou soud
ní proces se sociálně demokratickou frakcí v II. státní 
dumě.76 



TŘETÍ STÁTNÍ DUMA 

A SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE 

Dne I. listopadu 1907 zahájila svou činnost III. státní du
ma, zvolená podle volebního zákona, který vydal car po 
rozehnání II. dumy 3. června 1907. Také starý volební · 
zákon z 11. prosince 1905 měl daleko k všeobecnému, pří
mému a rovnému volebnímu právu s tajným hlasováním, 
překrucoval vůli lidu, takže duma byla falešným vyjádře
ním této vůle, zvláště po „vysvětlení" tohoto zákona, které 
v II. dumě podal senát složený ze starých úředníků a soud
ců, poslušný nástroj carského absolutismu. 3. června vzal 
car dělníkům, rolníkům a městské chudině i ta ubohá vo
lební práva, která měli dosud. Tak spáchalo samoděržaví 
další odporný zločin na lidu, neboť zfalšovalo lidový zastu
pitelský orgán a vydalo dumu do moci statkářů a kapita
listů, těchto opor carského absolutismu a odvěkých utisko
vatelů lidu. Už tehdy se dalo předvídat, že opanují dumu. 
Tak se také stalo. 

Dnes je známo, že bylo zvoleno 439 členů dumy. Ne
počítáme-li osm nestraníků, pak ostatních 431 poslanců 
náleží ke čtyřem hlavním skupinám: 1. největší z nich je 
pravice, tj. 187 černosotňovských poslanců; 2. dále to jsou 
okťabristé a strany jim blízké, celkem 119 poslanců; 3. ka
deti a jim názorově blízcí mají 93 poslanců; 4. levice má 
32 poslanců (z toho 16 až 18 sociálních demokratů). 

Kdo jsou to černosotňovci, to vědí všichni. Je pravda, 
že s nimi jdou někteří zaostalí a neuvědomělí dělníci, rol
níci a část městské chudiny, ale hlavní, rozhodující část 
tvoří feudální statkáři, pro něž je zachování samoděržaví 
jediná záchrana, protože jen za jeho pomoci mohou krást 
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ze státní pokladny, dostávat podpory, půjčky, krásné platy 
a nejrůznější dary. Jedině samoděržaví se svou policií 
a vojskem jim umožňuje udržovat v područí rolníky 
trpící nedostatkem půdy, spoutané odpracováváním, věč
nými dluhy a daňovými nedoplatky. 

Okťabristé, to jsou také částečně statkáři, především ti, 
kteří obchodují ve velkém s obilím ze svých statků a po
třebují ochranu samoděržaví, aby toto obilí nepodléhalo 
v zahraničí příliš vysokému clu, aby doprava obilí do cizi
ny po ruské železnici byla co nejlevnější, aby stát za co nej
vyšší ceny nakupoval pro lihový monopol líh, kteří mnozí 
statkáři pálí z brambor a z obilí ve vlastních lihovarech. 
Avšak kromě těchto dravých a ziskuchtivých statkářů je 
mezi okťabristy také nemálo neméně dravých a ziskuchti
vých kapitalistů - továrníků, podnikatelů a bankéřů. Ti 
také potřebují ochranu vlády, aby byla na cizí zboží uva
lena vysoká cla a ruské zboží se pak mohlo prodávat za 
trojnásobně vyšší cenu, aby stát zadával jejich závodům 
výhodné objednávky a tak dále. Pro ně je nezbytné, aby 
policie a vojsko udržovaly dělníky ve stejné porobě, v jaké 
udržují feudální statkáři rolníky. 

Takže je jasné, jak si jsou okťabristé a černosotňovci 
blízcí. Jedná-li se v dumě o státních důchodech a výdajích, 
vynasnaží se ti i oni společně, aby celá tíha daní dolehla 
na rolníky, dělníky a městskou chudinu, avšak přtjmy aby 
plynuly do kapes kapitalistům, statkářům a vysokým úřed
níkům. Když půjde o přidělování půdy rolníkům nebo 
o zlepšení postavení dělníků, budou černosotňovci a ok
ťabristé svorně postupovat tak, že odprodají za trojnásob
nou cenu pouze tu půdu, kterou nepotřebují� a přitom
svléknou už i tak ožebračené rolnictvo z poslední košile;
vynasnaží se spoutat na rukou i nohou dělníky klesající
pod tíhou kapitalistického vykořisťování. A samozřejmě
černosotňovci i okťabristé vynaloží všechny síly na to,
aby měli co nejvíce policie a vojska k ochraně svých „vzác
ných" životů a „posvátného" vlastnictví: vždyť se bojí
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jako čert kříže revoluce, mohutného náporu dělníků a rol
níků, kteří zahájili velký boj za svobodu a půdu. Okťabristé 
a černosotňovci utvofí v III. dumě společně obrovskou většinu -
306 poslanců ze 439. Co si tato většina zamane, to také 
udělá. Je proti revoluci, čili, jak se říká, je kontrarevo
luční. 

Ale na některé otázky mohou mít okťabristé jiný názor 
než většina černosotňovců. Černosotňovci zacházejí ve své 
opovážlivosti až příliš daleko. Věří, že pouhou policejní 
pěstí, karabáčem, kulometem a bodákem lze zmařit kaž
dou revoluci, každé usilování lidu o světlo a svobodu. Chtějí 
za podpory samoděržaví podle své chuti a ve svůj prospěch 
disponovat státní pokladnou, zmocnit se všech výnosných 
míst a hospodařit ve státě jako na vlastním statku. Okťab
risté mají v dobré paměti, že statkáři a vysocí úředníci 
hospodařili dosud tak, že všechno šlo do jejich kapsy a ka
pitalistům ponechávali jen málo. Dva dravci, černosotňo
vec a okťabrista, se rvou o totéž. tučné sousto, hádají se 
D větší kousek. Dát všechno, nebo alespoň větší díl černo
mtňovcům okťabristé nechtějí; zcela nedávno je totiž ja
ponská válka poučila, že černosotňovci hospodaří tak ne
;myslně, že poškozují dokonce sami sebe, a tím spíše ka
pitalisty a kupce. A proto chtějí okťabristé vzít část moci 
ve státě do svých rukou, chtějí upevnit ústavu, ovšem k své
mu prospěchu, ne k prospěchu lidu. Přitom chtějí podvést 
.id různými zákony, které zdánlivě zavádějí reformy a zlep
íí život státu a lidu, avšak ve skutečnosti slouží zájmům 
Joháčů. Jsou ovšem stejně jako černosotňovci ochotni vzít 
;i na pomoc proti revoluci kulomet, bodák a karabáč, při
:om však pro větší jistotu se neštítí balamutit masy lidu 
)odvodnými reformami. 

K tomu všemu potřebují okťabristé jiné spojence než čer-
1osotňovce. Doufají sice, že i v těchto otázkách odvedou 
:ást pravice od radikálních černosotňovců ze Svazu ruské-
10 národa, to však nestačí. A proto jim nezbývá nic jiného 
1ež hledat jiné spojence, také nepřátele revoluce, zároveň 
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však také nepřátele černosotňovců, stoupence podvod
ných nebo bezvýznamných reforem, stoupence ústavy, která 
prospěje velké a částečně snad i střední buržoazii. 

Takové spojence mohou okťabristé snadno nalézt v dus 
mě: jsou to kadeti, strana té části statkářů, velké a střední 
buržoazie, která se zcela přizpůsobila a naučila se skutečně 
,dobře, moderně, kapitalisticky hospodařit, podobně jako 
je tomu v západoevropských zemích, kde je hospodářství 
také založeno na vykořisťování, na útlaku dělníků, rolníků 
a městské chudiny, avšak na vykořisťování tak důmyslném, 
rafinovaném a obratném, že je každý hned tak nepochopí 
a jaksepatří neprohlédne. V kadetské straně je mnoho 
statkářů, kteří hospodaří skutečně kapitalisticky, je v ní 
mnoho právě takových továrníků a bankéřů, mnoho advo

kátů, profesorů a doktorů, kterým boháči dobře platí. 
Kadeti ovšem ve svém programu lidu hodně naslibovali: 
všeobecné volební právo, všechny svobody, osmihodino
vý pracovní den a rolníkům půdu. Vším tím však jen chtěli 
získat lidové masy, ve skutečnosti všeobecné volební právo 
v prvních dvou dumách přímo nenavrhli, zákony o svobo
dách, které navrhli, směřovaly ve skutečnosti k tomu, aby 
lid dostal svobody co nejméně, místo osmihodinového pra
covního dne navrhli v II. dumě desetihodinový a rolníkům 
byli ochotni dát jen takovou půdu, kterou ke kapita
listickému hospodaření nepotřebují, a přitom za tak vysoké 
výkupní poplatky a v takové výměře, že by rolníci, kteří 
by ji získali, museli námezdně pracovat na sousedních vel
kostatcích. Všechno to nebylo nic jiného než rafinovaný 
podvod, na který se dělníci vůbec nedali nachytat; dalo 
-se napálit pár rolníků a částečně kadetům uvěřila jen 
městská chudina. A dnes, po rozehnání obou dum, jsou 
kadeti docela malí a usilují o přízeň okťabristů; prohlásili, 
že revolucionáře a zvláště sociální demokraty považují 
za své nepřátele, že věří v konstitučnost okťabristů a při 
volbě předsedy dumy hlasovali pro okťabristu. Dohoda je 
uzavřena.Je sice pravda, že ministr Stolypin zřejmě nechce 
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V ��7X,(h)K,/h=(ME3AM(Ih=AMYhQX6A=Oh#AIYfhK_4=[hA6d(*S
E4HIY�h 6(,/I4h (h _/E=AHAIaAM+4
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>D;G(+3-�i &(i ,GK0[�i (KIDGi E\f-iEGDi GKH;DKi M-d-6CDHI�i (<-i
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dílu spisů Za 12 let. O dopise se zmiňuje N. K. Krupská v dopise za
slaném 5. (18.) října 1907 do Berlína A. I. Jelizarovové po I. P. La
dyžnikovovi: ,,Pokud jsi neposlala Jiskru ze Stockholmu, snaž se ji 
sehnat v Berlíně a okamžitě poslat. Podaří-li se Ti to, sděl Petrovi*, 
že jsi nám to už poslala . . .  , protože Škurka** ho též o to žádá", 
a v dopise G. A. Alexinskému z 9. (22.) října 1907: ,,Dostali jste něko
lik dopisů od Petrova, které jsem Vám poslal?" (Ústřední stranický 
archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS.) 

REFERÁ TY NA KONFERENCI 
PETROHRADSKÉ ORGANIZACE SDDSR 

2 7. ŘÍJNA (9. L ISTOPADU) 1 9 0 7  
O III . STÁTNÍ DUMĚ 

A O SPOLUPRÁ CI SOCIÁLNÍ CH 
DEMOKRATŮ S B URŽOAZNÍM 

TISKEM 

Stručná noticka o těchto referátech je otištěna ve zprávě o konfe
renci v 20. čísle listu Proletarij z 19. listopadu 1907 (viz tento svazek, 
s. 149-151 a 154). Protokol konference nebyl nalezen.

RE FERÁT-O TAKTICE 
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ FRAKCE 

VE III . STÁTNÍ DUMĚ 
NA I V. KONFERENCI SDDSR 

(I I I. CE LO R U S K É} 

IV. konference SDDSR (III. celoruská) se konala ve dnech 5.-12.
(18.-25.) listopadu 1907 v Helsingforsu [Helsinkách]. Stručná noticka 
o Leninově referátu byla otištěna ve zprávě o konferenci, v 20. čísle
listu Proletarij z 19. listopadu 1907 (viz tento svazek, s. 183-185).
Protokol konference nebyl nalezen.

* G. A. Alexinskému. Red.

** V. I. Lenin. Red.
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DOPIS L .  B. K AME NĚVOVI 

Dopis byl napsán před 1. (14.) lednem 1908 a obsahoval prosbu 
o zaslání materiálů ( oficiální vydání stenografických záznamů, pro
hlášení, interpelací a návrhů zákonů předložených dumě), které Lenin
nutně potřeboval k napsání hesla Agrární otázka v Rusku ke konci
19. století pro Encyklopedický slovník vydavatelství Granat. Lenin se 
o tom zmiňuje v dopise M. I. Uljanovové z 1. (14.) ledna 1908 (viz
Spisy 37, Praha 1959, s. 394).

1908 

DOPIS M. I. UL J ANO VOVÉ 

Dopis byl napsán 7. nebo 8. (20. nebo 21.) ledna 1908 . Je o něm 
zmínka v Leninově dopise M. A. Uljanovové z 9 .  (22.) ledna: ,,Máše 
jsem psal včera nebo předevčírem a dal jsem jí další pokyny o knihách" 
(Spisy 37, Praha 1959, s. 350). 

DOPIS HAR RYM U  Q UEL CHO VI 

Dopis byl napsán mezi 7 .  a 29. lednem (20 . lednem a 11. únorem). 
Lenin se o něm zmiňuje v dopise F .  A. Rothsteinovi z 16. (29.) ledna: 
„Protože jsem neznal Vaši adresu, psal jsem Quelchovi a prosil jsem 
ho, aby mi opatřil nějakou literaturu" (Spisy 34, Praha 1959, s. 360). 

D VA DOPISY TAJ EM N f KOV I 
MEZINÁR O DNÍHO 

S OCIALISTICKÉHO BYR A 
C .  HUYSM AN S OVI 

Stručný záznam o těchto dopisech, napsaných 16. (29.) ledna 1908, 
je v knize došlé a odeslané korespondence MSB. Fotokopie některých 
stránek této knihy jsou uloženy v Ústředním stranickém archívu Insti
tutu marxismu-leninismu při Ú V  KSSS. 

V prvním dopise se Lenin C. Huysmanse ptal, zda MSB dostalo 
zprávu ÚV S DDSR VII. (stuttgartskému) kongresu, která měla být 
zařazena do 3 .  svazku zpráv členských organizací II. internacionály. 

V druhém dopise se Lenin dotazoval na révelskou organizaci eston-
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ských sociálních demokratů a na členy organizace M. Jurissona a 
Ž. G. Seppina a sděloval, že má v úmyslu napsat kvůli tomu do Ruska. 

DOPISY Ú V  S DDSR 
A REVEL SKÉ MU VÝB ORU S DDSR 

Dopisy byly napsány po 16. (29.) lednu 1908. Lenin se o nich zmi
ňuje v dopise neznámému západoevropskému sociálnímu demokrato
vi, který prostřednictvím tajemníka mezinárodního socialistického 
byra Huysmanse žádal o informace o estonských sociálních demokra
tech M. Jurissonovi a Ž. G. Seppinovi. Lenin píše: ,,Napíši do Ruska 
a požádám ústřední výbor naší strany ... (pro jistotu i revelský výbor)" 
(Ústřední stranický archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV 
KSSS). 

DOPI S Ú V  S DDSR 

Dopis byl napsán po 16. (29.) lednu 1908 a je v něm zmínka o za
placení částky vypůjčené od Angličana D. Felse v době konání V. 
(londýnského) sjezdu SDDSR. Lenin o něm píše v dopise F. A. Roth
steinovi ze 16. (29). ledna: , ,Před dvěma a půl až třemi měsíci jsem 
dostal ve Finsku Váš dopis s upomínkou o dluh a tento dopis jsem 
odevzdal ÚV ... Píšu obratem zase znovu do Ruska, že je zapotřebí 
dluh zaplatit" (Spisy 34, Praha 1959, s. 359). 

DOPIS TAJEMNÍKOVI 
MEZINÁRODNÍHO SOCIA LISTICKÉH O 

BYRA C. HUYS M AN S O VI 

Stručný záznam o tomto dopise je v knize došlé a odeslané korespon
dence MSB, jejíž některé stránky jsou ve fotokopiích uloženy v Ústřed
ním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS. 
V dopise z 20. ledna (2. února) 1908 se Lenin C. Huysmanse ptá, jakou 
částku má sociálně demokratická podsekce ruské sekce II. intemacio
nály MSB zaplatit za rok 1908 . 
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DOPIS O NOVÉM VYDÁNÍ KNIHY 
S. A B.  W E B BOVÝ C H

T EORIE A PRAXE
ANGLICKÉ HO TRA D EUNIONISMU 

O tomto dopise, v němž Lenin sděluje podmínky prvního vydán 
knihy Webbových a rovněž podmínky eventuální reedice, se Lenii 
zmiňuje v dopise M. I. Uljanovové z 25. ledna (7. února) 1908 
„Ohledně Webba jsem mladému spisovateli napsal a poslal jsem m1 
jakési zplnomocnění" (Spisy 37, Praha 1959, s. 352). 

DO PIS A.  V. LUNAČAR S·KÉMU 

Dopis byl napsán 30. ledna (12. února) 1908. Lenin se o něm zmi 
ňuje v dopise A. V. Lunačarskému z 31. ledna (13. února): ,,Včer, 
jsem Vám poslal lístek ohledně Brinkmana" (Spisy 34, Praha 1959 
s. 367).

DOPISY PŘÍBUZNÝM 

Dopis M. A. Uljanovové byl napsán po 4. (17.) únoru 1908. Leni1 
se o něm zmiňuje v dopise M. I. Uljanovové ze 4. (17.) února: ,,Ohled 
ně peněz píšu mamince" (Spisy 37, Praha 1959, s. 357). 

V dopise příbuzným napsaném před 12. (25.) únorem 1908 žáda 
o zaslání rukopisu článku proti machistům, který chtěl vydat poc
názvem Poznámky řadového marxisty o filozofii. Lenin se o něm zmi
ňuje v dopise A. M. Gorkému z 12. (25.) února 1908: ,,Psal jsem v těch
to dnech do Pitěru a prosil, aby mi ty sešity vyhledali a poslali" (Spis�
13, Praha 1956, s. 452).

DO PI s· C. HUYSMAN SOVI 

Stručná zpráva o tomto dopise napsaném 17, února (I. března) 190! 
jev knize došlé a odeslané korespondence MSB, jejíž některé-sfránky jsot 
ve fotokopií�h . uloženy v Ú středním stranickém . archívu. Institutt 
marxismu-leninismu při ÚV KSSS. 

Dopis Lenin napsal, protože potřeboval zjistit datum zasedání MSB 
Lenin se o něm zmiňuje v dopise A. M. Gorkému z první polovin� 
března: ,,Ptal jsem se tajemníka, kdy mám vlastně jet (neboť mám je 
-do Itálie). Odpověď stále nepřichází. A Brusel vynechat nesmíme" (vi: 
Spisy 36, Praha 1959, s. 141).



SEZNAM PUBLIKACÍ 

A DOK UM ENTŮ, 

NA JEJICHŽ REDIGOVÁNÍ 

S E V. I. L E N I N P O D Í L E L 

LIST VPERJOD 

č. 12 - 13 - 29. srpna 1907 
č. 14 - 10. září 1907 
č. 15 - 24. září 1907 
č. 16 - 8. října 1907 
č. 17 - říjen 1907 
č. 18 - listopad 1907 

LIST P ROLETARIJ 

č. 17 - 20. října 1907 
č. 18 - 29. října 1907 
č. 19 - 5. listopadu 1907 
č. 20 - 19. listopadu 1907 
č, 21 - 26. (13.) února 1908 
č. 22 - (3. března) 19. února 1908 
č. 23 - (11. března) 27. února 1908 
č. 24 - (18.) 5. března 1908 
č. 25 - 25. (12.) března 1908 

SBORNÍKY 

Hlas života, sborník první, Petrohrad 1907 
Blýskání na časy, sešit I, Petrohrad 1907 
Na aktuální téma, Petrohrad, nakladatelství Nov, 1907 
Kalendář pro každého na rok 1908, Petrohrad, vydavatelství Zerno 
Současný život, Petrohrad 1908 

Protože po V. (londýnském) sjezdu SDDSR bylo pozastaveno vy
dávání tiskového orgánu bolševiků listu Proletarij a vydávání ústřed
ního stranického orgánu listu Social-demokrat brzdili menševici a zá
stupci národních organizací, kteří je v ÚV SDDSR podporovali, roz-
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hodlo bolševické ústředí, že bude vydávat sborníky. Bolševikům zůstal 
totiž pouze ve velkém nákladu vydávaný dělnický list Vperjod, který 
vycházel ve Vyborgu. Vydávání sborníků poněkud nahrazovalo ve
doucí periodický orgán. 

Po marných pokusech obnovit vydávání listu Social-demokrat za
čali bolševici znovu vydávat list Proletarij ( 17. číslo vyšlo 20. října 
téměř po půlroční přestávce) a pokračovali ve vydávání sborníků. 
Lenin píše 25. ledna (7. února) 1908 A. M. Gorkému: ,,Teď ale -
jak působit, jakou vlastně ,dělat literaturu'? Sborníky, nebo Proletarij? 
Nejsnadnější by bylo samozřejmě odpovědět: ne nebo, ale a - byla by 
to nejsprávnější odpověď, jenže málo praktická. Legální sborníky musí
me samozřejmě vydávat; soudruzi v Pitěru na nich v potu tváře pra
cují, já jsem se taky lopotil, když jsem po návratu z Londýna seděl 
v Kvákale.Je třeba udělat vleclino možné pro podporu těchto sborní
ků, aby mohly dále vycházet" (Spisy 34, Praha 1959, s. 363-364). 

Kromě tohoto Leninova svědectví o jeho práci na sbornících se za
chovaly dopisy N. K. Krupské, které potvrzují, že do konce října 1907 
mohlo bolševické ústředí vydávat jedině sborníky. Krupská psala 
ufským, bakuským a charkovským sociálním demokratům o těžkostech 
spojených s vydáváním ústředního orgánu a o tom, že když bolševické 
ústředí nemá možnost vydávat periodika, rozhodlo se vydávat alespoň 
sborníky, protože „nevydávat nic bylo nemyslitelné". N. K. Krupská 
také sdělovala, že sborníky Na aktuální téma a Hlas života „nebyly 
nijak zvlášť zdařilé", a psala o plánech redakce na jejich vydávání: 
,,Byla učiněna opatření, aby napříště byly materiály pozorněji vybírá
ny a pečlivě zpracovány" (Ústřední stranický archív Institutu mar
xismu-leninismu při ÚV KSSS). 

Tehdy vznikl také problém s pravidelným rozšiřováním sborníků 
v zahraničí. V dopise berlínské skupině SDDSR z 5. (18.) října 1907 
Krupská píše: ,,Je nezbytné organizovat také v zahraničí prodej bolše
vických sborníků, které, jak doufáme, budou vycházet pravidelně. 
Někdo se toho musí ujmout a zorganizovat to" (Ústřední stranický 
archív Institutu marxismu-leninismu při ÚV KSSS). 

Když byl připravován Kalendář pro každého na rok 1908, projednal 
jeho vydavatel M. S. Kedrov s Leninem jeho obsah i seznam spolupra
covníků. Sborníky Hlas života a Blýskání na časy redigoval Lenin sám 
a napsal k nim také poznámky. Téměř do všech sborníků (kromě sbor
níku Blýskání na časy a Na aktuální téma) dodal Lenin své články: 
do Hlasu života články Památce hraběte Gejdena (Čemu učí lid naši 
,,demokraté" neorganizovaní v žádné straně?) a Poznámky publicisty; 
do sborníku Současný život XII. kapitolu knihy Agrární otázka 
a „kritikové Marxe", která vyšla pod názvem Ideální země z hlediska 
odpůrců marxismu v agrární otázce. V Kalendáři pro každého na 

498 



rok 1908 byl otištěn Leninťlv článek Mezinárodní socialistický kongres 
ve Stuttgartu. 

REZOLUCE NA PROTEST 
PROTI REPRESÁLIÍM 

RUMUN SKÉ VLÁDY 

V ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu 
pfi ÚV KSSS je ulolen text návrhu rezoluce, kterou rumunská dele
gace pfedlolila na plenárním zasedání stuttgartského kongresu 24. 
srpna 1907 v n!meckém, anglickém a francouzském jazyce. Protože 
překlad nebyl identický, opravil Lenin tu část německého textu, kde 
se ffkalo, le „režim útlaku a vykořisťování je (masy - Red.) žene na 
zhoubnou cestu povstání". V anglickém a francouzském textu bylo 
poulito výrazu „na cestu povstání odsouzeného k nezdaru". Lenin 
podtrhl slova „den unheilvollen Weg" (,,zhoubnou cestu"), na okraj 
připsal vykřičníky a otazníky a napsal vlastní ·překlad: ,,auf den W eg
einer leider misslingenen .•• " (,,na cestu bohužel nezdařeného •.• " -
Red.). Stenografický záznam vydaný v němčině a ruštině opraven nebyl 
a ve francouzském záznamu byla slova „odsouzeného k nezdaru" vy
nechána. 

R U SK Ý PŘEKLAD RE ZOLU C·Í 
V-II:�(STUTTGART SKÉHO) KONGRESU

II. INTERNACIONÁLY

Rezoluce stuttgartského kongresu byly otištěny v 17. čísle Prole
tarije z 20. října 1907 zároveň s článkem Mez�národní socialistický 
kongres ve Stuttgartu. V článku Lenin píše: ,,Stuttgartské rezoluce 
v plném znění otiskujeme níže" ( tento svazek, s. 88). Lenin jako re
daktor Proletarije a účastník stuttgartského kongresu nemohl jinak 
než zredigovat překlad rezolucí, o nichž napsal, že „se musí stát vo
dítkem pro každého propagandistu a agitátora'' (tento svazek, s. 94). 
V červenci 1908 uvedl Lenin v článku Bojovný militarismus a anti
militaristická, tak�ika sociální demokracie (viz Spisy 15, Praha 1958,
s. 195-196) část rezoluce o militarismu a mezinárodních konfliktech
ve vlastním překladu.
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I 

RU SK� PilEKLAD CLÁ NK U 
CLAR Y ZETKINOVÉ 

MEZINÁRODNÍ SOCIALI STICK� 
KONGRE S V E  STUTTGARTU 

Lenin vysoce hodnotil článek Clary Zetkinové Mezinárodnf socialis
tický kongres ve Stuttgartu a nejednou se na něj odvolával ve svých 
článcích o kongresu pod názvem Mezinárodní socialistický kongres 
ve Stuttgartu a v pfcdmluvě k broiufe A. V. Lunačarského (Voinova) 
o vztahu strany k odborum (viz tento svazek, s. 91, 99-100 a 198).
Tento článek otiš�ný v 18. čísle časopisu Die Gleichheit z 2. záff 1907
byl velmi rychle pfelo:!en a zařazen do bolševického sborníku Blýskáni
na časy i s pěti obšírnými Leninovými poznámkami, které článek
C. Zetkinové upřesňovaly a vysvětlovaly (viz tento svazek, s. 108 až
110).

R U SK Ý PilEKLAD ZPRÁVY 
RAKOU SKÉ SOCIÁLN2 

DEMOKRA TICKÉ STRANY 
STUTTGART SKÉMU KONGRESU 

Ruský překlad zprávy s Leninovými redakčními úpravami je uloien 
v Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu pH 
ÚV KSSS. Překlad byl otištěn roku 1933 v publikaci Leninskij sbomik 
XXV, s. 268-280. 

RU SKÝ PilEKLAD ZPRÁVY 

ITAL SKÉ SOCIALI STICKÉ STRANY 
STUTTGART SKÉMU KONGRESU 

Ruský překlad zprávy s Leninovými redakčními úpravami je ulo!en 
v

, 
Ústředním stranickém archívu Institutu marxismu-leninismu pfi 

UV KSSS. Překlad byl otištěn roku 1933 v publikaci Lcninskij sbornik 
XXV, s. 280-294. 



S E Z N A M P R A C 1, 

JEJ I CH Z A UT O REM 

JE PRAVDtPODOBNt 

V. I. LENIN

VZTA H  MEZI OD BORY 
A P OLITICKOU S TRAN OU 

Clánck Vztah mezi odbory a politickou stranou vyšel ve 14. čísle 
listu Vperjod 10. září 1907 s cílem popularizovat mezi odborově orga
nizovanými dělníky usnesení stuttgartského kongresu a londýnského 
sjezdu SDDSR, která vytyčila zásadu stranickosti odborů. Lenin vy
soce hodnotil tato usnesení a napsal, že mají „zvlášť velký význam pro 
nás Rusy" (tento svazek, s. 91 a 101). Proti článku zaútočil escrský ča
sopis Znamja truda. Na tyto útoky odpověděl Lenin v Prolctariji 
článkem Neutralita odborů a napsal: ,,V posledním čísle ústředního 
orgánu strany socialistů-revolucionářů Znamja truda (č. 8 z prosince 
1907) jsou dva články věnované odborovému hnutí. Eseři se v nich 
především snaží vysmát prohlášení sociálně demokratického listu 
Vperjod, že stuttgartská rezoluce vyřešila otázku vztahu strany k od

borům právě tak, jak to nastínila i londýnská rezoluce, tj. v duchu bol
ševismu" (tento svazek, s. 437). 

Na základě toho lze předpokládat, že článek napsal V. I. Lenin. 

TELEGRAM K. LIEBKNECHTOVI 

Redakce listu Vpcrjod, jejímž členem byl Lenin, zaslala K. Lieb
knechtovi pozdravný telegram u příležitosti jeho odsouzení německým 
říš.,kým soudem k jednomu a půl roku vězení v pevnosti za vydání 
knihy Militarismus a antimilitarismus. O telegramu se píše v článku 
Velezrada, uveřejněném v 17. čísle listu Vperjod z října 1907. 

VELEZRAD A 

Clánek Velezrada, uveřejněný v 17. čísle listu Vperjod v říjnu 1907, 
svým antimilitaristickým zaměřením úzce souvisí s článkem Antimili-
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taristická propaganda a svazy socialistické dělnické mládeže, na nějž se 
autor článku Velezrada odvolává. 

V článku se objasňuje úloha představitele německé levice sociálního 
, 

demokrata Karla Liebkncchta (v té době tajemníka Mezinárodního
byra svazů mládeže} v boji proti militarismu. K. Liebknecht, kterého
ffšský soud stíhal za kruhu Militarismus a antimilitarismus, využil
soudního přelíčení k antimilitaristické propagandě. Článek odhaluje
metody, jich! poutivá buržoazní justice pfi pronásledování bojovn.Om
proti militarismu a imperialistickým válkám. 

Pro Lenina charakteristický odkaz na dříve otištěný článek o anti
militaristické propagandě a svazech dělnické mládeže, který nacházíme 
v článku Velezrada, slovní obraty a stylové prostředky příznačné pro 
Leninův styl a stejné výrazy, jakých bylo použito v noticce v 18. čísle 
Proletarije z 29. října 1907 o soudu nad K. Liebknechtem, opravňuji 
k předpokladu, že tento článek napsal Lenin. 

- CLARA ZETKINOVÁ O BOJI
NtMECKÉHO PROL.ETARIÁTU

ZA VOLE-BNÍ PRÁVO 

Článek Clara Zetkinová o boji německého proletariátu za volební 
- právo, otištěný v 21. čísle Proletarije 13. (26.) února 1908, je doslovný

překlad projevu Clary Zetkinové k francouzským dělníkům 17. února
1908. Hlavní ·obsah jejího projevu je formulován v úvodním odstavci:
,,Z-etkinová- velice energicky odsoudila slabošství ·německých liberálů
a buržoazních demokratů v boji za všeobecné volební právo v Prusku."

Poslední odstavec obsahuje závěr: ,,A tomu učí německé dělníky re
voluční sociální demokraté, kteří se opírají o zkušenosti z ruské revo
luce, jíž se dnes tak hanebně zříkají opovrženíhodní liberálové a de
mokraté naší legální publicistiky!" O tom; že by článek mohl napsat
Lenin, svědčí jeho zájem o činnost německých levicových sociálních
demokratů, s nimiž se velmi sblížil v roce 1907 na stuttgartském kon
gresu II. internacionály, kde společně bojovali proti oportunistům
a revizionistům. List Proletarij soustavně sledoval všechny kroky levice,
opravoval její chyby, jichž se někdy dopouštěla pro špatnou informo
vanost o ruských záležitostech, apod. S Clarou Zetkinovou se Lenin
seznámil na stuttgartském kongresu; vysoce hodnotil její referát na
kongresu a stejně tak její článek o kongresu uveřejněný v Die Gleich
heit; článek Lenin přeložil, opatřil poznámkami a zařadil do bolševické
ho sborníku Blýskání na časy. Lenin nejednou s uspokojením zduraz
ňoval, !e názory německé levice jsou shodné s názocy bolševiků.
V uvedeném článku se zdůrazňuje jednotný postoj ke kontrarevoluční-
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mu liberalismu. Záv& článku je velmi charakteristický pro Lenina: 
autor poukazuje na to, !e Eduard Bernstein v orgánu mezinárodního 
oportunismu v ěuopisu Sozialistische Monatshcfte jako odpov&f na 
referát Zctkino� ,,ul spustil ••• znovu svou pfsničku o tom, že je nutné 
zaujmout taktický postoj k liberAl.6m", a pfle: ,,Je ltbtún pro dělnické 
hnud na celbn světě, !c proletáhké masy v Německu nevedou Bern
steinové, ale lidé jako ZetkinovA." Podle vlech t�to znak-ta lze před

pokládat, le člAnck napsal Lenin. 



POZNÁMKY 

1 Ólánek Proti bojkotu byl otištěn koncem července 1907 v brožuře 
O bojkotu III. dumy, kterou vydala ilegální s ociálně demokratická 
tiskárna v Petrohradě. Na obálce brožury bylo uvedeno vymyšlené 
místo vydání: Moskva 1907, Gorizontovova tiskárna, Tverská 40. 

V září 1907 byla brožura zkonfiskována. - 25

2 Jde o IV. sjezd delegátů Celoruského svazu učitelů, který se konal 
ve dnech 19.-24. června (2.-7. července) 1907 ve Finsku. Zúčast
nilo se ho 50 delegátů za eserskou stranu, 23 za sociální demokracii 
a 18 nestraníků. Zastupovali asi 2000 organizovaných učitelů 
v Rusku. Na pořadu jednání bylo schválení stanov svazu, volby do 
III. dumy, vztah k ostatním odborovým svazům, vztah k současné
mu zemstevnímu hnutí, svépomoc aj. Sjezd probíhal v ovzduší vy
stupňovaného ideového boje mezi sociálními demokraty a esery.

Lenin nazval celoruský sjezd učitelů „odborově politickým", 
protože podle 1. článku stanov sjezd nejen prosazoval zlepšení 
hmotného postavení učitelů, ale bojoval také za svobodnou školu, 
takže byl odborovou organizací učitelů a zároveň politickou ligou 
boje za svobodnou školu. - 27

� Socialisté-revolucionáři (eseři) - maloburžoazní strana v Rusku. 
Vznikla na přelomu let 1901 a 1902 sloučením různých narodnic
kých skupin a kroužků (Svaz socialistů-revolucionářů, Jižní strana 
socialistů-revolucionářů aj.). Jejím oficiálním orgánem se stal list 
Revoljucionnaja Rossija (1900-1905), časopis Věstník russkoj re
voljucii (1901-1905) a list Znamja truda (1907-1914). Eseři 
ignorovali třídní rozdíly mezi proletariátem a drobnými vlastníky, 
zastírali třídní diferenciaci a rozpory uvnitř rolnictva a popírali 
vedoucí úlohu proletariátu v revoluci. Názory eserů byly eklektic
kou smě.sic! narodnických a revizionistických idejí. Podle Lenino
vých slov se eseři pokoušeli „trhliny v narodnické ideologii vyspra
vit záplatami módní oportunistické ,kritiky' marxismu" (Sebrané 
spisy 1 I, Praha 1982, s. 308). Taktika individuálního teroru, kte-
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rou eseři propagovali jako hlavní metodu boje proti samoděržaví, 
značně poškozovala revoluční hnutí a ztěžovala organizování mas 
k revolučnímu boji. 

Agrární program eserů požadoval odstranění soukromého vlast
nictví půdy a její předání občinám podle „principu práce" a rov
ného užívání půdy a předpokládal rozvoj družstevnictví. V tomto 
programu, který eseři vydávali za program „socializace půdy", 
nebylo nic socialistického. Lenin při analýze tohoto programu 
poukazoval na to, že zachování zbožní výroby a soukromého hos
podaření na společné půdě neodstraňuje nadvládu kapitálu, ne
zbavuje pracující rolníky vykořisťování a bídy; za kapitalismu ne
mohou zachránit drobné rolníky ani družstva, neboť slouží k obo
hacování vesnické buržoazie. Zároveň konstatoval, že požadavek 
rovného užívání půdy není sice požadavkem socialistickým, hísto
ricky však měl progresívní, revolučně demokratický charakter, ne
boť byl namířen proti statkářskému vlastnictví půdy. 

Bolševická strana odhalovala pokusy eserů vydávat se za so
cialisty, houževnatě s nimi bojovala o vliv na rolnictvo a poukazo
vala na škodlivost jejich taktiky individuálního teroru pro dělnické 
hnutí. 

Třídní nesourodost rolnictva byla příčinou politické � ideové ne
pevnosti a organizační nejednotnosti eserské strany, příčinou jejího 
neustálého kolísání mezi liberální buržoazií a proletariátem. Už za 
první revoluce v Rusku se od eserské strany odštěpilo pravé křídlo 
a vytvořilo legální Lidovou socialistickou stranu práce (enesové), 
která měla názorově blízko ke kadetům; levé křídlo vytvořilo 
poloanarchistický svaz maximalistů. Za stolypinské reakce pro
žívala eserská strana hlubokou ideovou a organizační krizi. Za 
první světové války se dostala většina eserů na pozice sociálšovi
nismu. 

Po únorové revoluci 1917 byli eseři spolu s menševiky a kadety 
hlavní oporou buržoazně statkářské prozatímní vlády. Předáci 
strany (Kerenskij, Avksenťjev a Černov) se stali členy vlády. Eser-• 
ská strana odmitla podpořit rolníky požadující likvidaci statkářské
ho pozemkového vlastnictví a prosazovala jeho zachování; eserští 
ministři v prozatímní vládě vysílali trestné výpravy proti rolníkům 
kteří zabírali statkářskou půdu. 

Koncem listopadu 1917 vytvořilo levé křídlo eserů samostatnou 
stranu levých eserů. Ve snaze udržet si vliv na rolnictvo uznali levf 
eseři oficiálně sovětskou moc a uzavřeli s bolševiky dohodu. Brzy· 
však začali proti sovětské moci bojovat. 

V letech zahraniční vojenské intervence a občanské války vyví
jeli eseři podvratnou činnost, aktivně podporovali interventy a bě-
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logvardějce, účastnili se kontrarevolučních spiknutí a organizovali 
útoky na představitele sovětského státu a komunistické strany. Po 
skončení občanské války pokračovali v nepřátelské činnosti proti 
sovětskému státu doma i v táboře bělogvardějské emigrace. - 27

"' Státní převrat z 3. ( 16.) lervna 1907 - kontrarevoluční převrat, po 
němž vláda rozehnala II. státní dumu, zatkla členy sociálně demo
kratické frakce v dumě a změnila volební zákon o volbách do dumy. 
Na základě provokačního obvinění tajné policie, že sociálně demo
kratická frakce v dumě má spojení s vojenskou organizací a připra
vuje ozbrojené povstání, Stolypin I. června 1907 požádal, aby 
frakci byla zakázána účast na zasedáních dumy a její členové byli 
podrobeni předběžnému vyšetřování. Šestnáct členů frakce mělo 
být okamžitě zatčeno. Duma vytvořila komisi, která měla vznesené 
obvinění přešetřit. Vláda však na výsledky jednání komise nečekala 
a v noci na 3. ( 16.) června členy sociálně demokratické frakce za
tkla. Současně vydal car manifest o rozpuštěni II. dumy a o změně 
volebního systému tak, že se podstatně rozšiřovalo zastoupení stat
kářů a obchodní a průmyslové buržoazie v dumě a výrazně snižo
valo i beztak nepatrné zastoupení rolníků a dělníků. Bylo to hrubé 
porušení Manifestu ze 17. října 1905 a základního zákona z roku 
1906, podle nichž nemohla vláda vydávat zákony bez jejich před
běžného schválení Státní dumou. Podle nového výnosu volilo jed
noho volitele v statkářské kurii 230 voličů, v městské kurii první tří
dy 1000 voličů, v městské kurii druhé třídy 15 000 voličů, v rolnické 
kurii 60 000 voličů a v dělnické kurii 125 000 voličů. Statkáři a bur
žoazie mohli volit 65 procent všech volitelů, rolníci 22 procent 
(předtím 42 procent), dělníci 2 procenta (předtím 4 procenta). 
Zákon zbavoval volebního práva původní obyvatelstvo v asijské čás
ti Ruska, turkotatarské národy v Astrachaňské a Stavropolské gu
bernii a o polovinu snižoval zastoupení obyvatel Polska a Kavkazu. 
V celém Rusku byly zbaveny volebního práva osoby, které ne
ovládaly ruský jazyk. III. duma, zvolená podle tohoto zákona, se 
sešla I. ( 14.) listopadu 1907; svým složením byla černosotňovsko
-okťabristická. 

Státním převratem z 3. června začalo období stolypinské reak
ce. - 27

,a Bulyginova duma - poradní „zastupitelský orgán", který se měl 
podle slibu carské vlády sejít v roce 1905. Dne 6. (19.) srpna byl 
uveřejněn carův manifest, zákon o svolání Státní dumy a nařízení 
o volbách do tohoto orgánu. Návrh zákona na svolání dumy sestavil
na carův příkaz ministr vnitra A. G. Bulygin. Právo volit poslance
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dumy dostali jen statkáři, kapitalisté a malý počet vlastníků země

dělských usedlostí. Ze 412 poslaneckých mandátů stanovených zá
konem měli dostat rolníci pouze 51 mandátů. Většina obyvatelstva, 

tj. dělníci, chudí rolníci, bezzemci a demokraticky smýšlející inteli
gence, toto volební právo neměla. Z voleb byly vyloučeny ženy, vo
jáci v aktivní službě, studenti, osoby mladší 25 let a příslušníci 
četných národů a národností utlačovaných v carském Rusku. 

Státní duma neměla právo schvalovat zákony, mohla pouze jako 
carův poradní orgán některé otázky projednávat. Lenin napsal, že 
Bulyginova duma je „nestoudným paskvilem ,lidového zastupi
telského orgánu"' (Sebrané spisy 11, Praha 1982, s. 206).

Bolševici vyzývali dělníky a rolníky k aktivnímu bojkotu Buly
ginovy dumy. Jejich agitační kampaň byla vedena pod heslem: 
ozbrojené povstání, revoluční armáda a prozatímní revoluční vlá

da. Menševici připouštěli účast ve volbách do dumy a vyzývali ke 
spolupráci s liberální buržoazií. 

Kampaň za bojkot Bulyginovy dumy využili bolševici k mobili
zaci všech revolučních sil, k pořádání masových politických stávek 
a k přípravě ozbrojeného povstání. Volby do Bulyginovy dumy se 
nakonec nekonaly a vládě se nepodařilo ji svolat. Narůstající revo
luční rozmach a celoruská říjnová politická stávka v roce 1905 ji 
smetly. 

O Bulyginově dumě viz Leninovy články Kupčení s ústavou, 

Bojkot Bulyginovy dumy a povstání, ,,Jednota cara s lidem a lidu 

s carem", Ve vleku monarchistické buržoazie, nebo v čele revoluč
ního proletariátu a rolnictva? (Sebrané spisy IO, Praha 1982, 
s. 86-90; Sebrané spisy 11, Praha 1982, s. 189-197, 203-211
a 219-231). - 28

• Jde o bojkot I. státní dumy (tzv. dumy Vitteho), svolané 27. dubna
(10. května) 1906 podle nařízení, které vypracoval předseda rady
ministrů S. J. Vitte.

Celoruská říjnová stávka v roce 1905 donutila cara vydat 
17. října Manifest. Oznamovalo se v něm svolání Státní dumy jakož
to zákonodárného orgánu na rozdíl od Bulyginovy dumy, která

byla jen orgánem poradním a byla smetena revolucí. Carská vláda
počítala s tím, že svolání nové dumy rozvrátí a oslabí revoluční
hnutí a další vývoj země se bude ubírat pokojnou cestou konstituční
monarchie. Neskrblila sice konstitučními sliby, ale zároveň hledala
takové formy organizace Státní dumy, které by zajistily, že složení
dumy bude pro vládu příznivé. Tento cíl měl splnit zákon o volbách
do dumy z 11. (24.) prosince 1905 a zákon z 20. února (5. března)
1906.
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Volby do I. státní dumy se konaly v únoru až březnu 1906. Bol
ševici volby bojkotovali. Bojkot značně snížil autoritu Státní dumy 
a oslabil důvěru části obyvatelstva vůči ní, ale volby neohrozil. 
Hlavní příčinou neúspěšného bojkotu byla skutečnost, že nedošlo 
k masovému revolučnímu vzestupu, který by mohl zmařit svolání 
dumy. K neúspěchu přispěly také rozbíječské akce menševiků 
a silné konstituční iluze rolnictva. Když se duma přece jen sešla, 
začal Lenin prosazovat požadavek, aby se jí využilo k revoluční 
agitaci a propagandě, která by ukázala, že duma je pouhým paskvi
lem zastupitelského orgánu lidu. 

Do I. státní dumy bylo zvoleno 478 poslanců, z toho 179 kadetů, 
63 autonomistů (sem patřili členové Polského kola a příslušníci 
ukrajinské, estonské, lotyšské, litevské a dalších skupin buržoazních 
nacionalistů), 16 okťabristů, 105 poslanců nezastupujících žádnou 
stranu, 97 trudoviků a 18 sociálních demokratů. Kadeti tak měli 
v dumě více než třetinové zastoupení. 

Duma se na svých zasedáních zabývala mimo jiné otázkou ne
dotknutelnosti osoby, zrušení trestu smrti, otázkou svobody svě
dotní a shromažďování, rovnoprávnosti občanů aj. Avšak návrhy 
zákonů k těmto otázkám, které předkládali většinou kadeti, byly 
v podstatě „návrhy drakonických zákonů jak proti svobodě slova, 
tak proti svobodě shromažďování a proti jiným dobrým věcem" 
(V. I. Lenin, Sebrané spisy 13, Praha 1983, s. 306). Ústředním bo
dem jednání ve Státní dumě byla agrární otázka. Dumě byly 
předloženy dva hlavní návrhy agrárního programu: kadetský ná
vrh zákona, který podepsalo 42 poslanců, a trudovický návrh zá
kona, takzvaný návrh sto čtyř (viz poznámku 92). Na rozdíl od 
trudoviků se kadeti snažili zachovat statkářské vlastnictvi půdy 
a připouštěli jedině vyvlastnění za výkupní poplatky „podle spra
vedlivého odhadu" té statkářské půdy, která byla obdělávána pře
vážně rolnickým inventářem nebo byla propachtovávána. 

Přes všechnu svou slabost a polovičatost svých usnesení nesplnila 
I. státní duma naděje vlády, a proto ji carská vláda 8. (2 I.) července
1906 rozpustila. - 31

7 Viz K. Marx-B. Engels, Spisy 18, Praha 1966, s. 553. - 33

8 Stockholmský sjezd - IV. (sjednocovací) sjezd SDDSR, který se ko
nal ve Stockholmu ve dnech 10.-25. dubna (23. dubna-8. května) 
1906. Před sjezdem, v druhé polovině února, vypracoval Lenin tak
tickou platformu bolševiků - návrh rezoluce sjezdu ke všem stě
žejním otázkám revoluce. Bolševické rezoluce vyzývaly pracující 
k přípravě nového revolučního náporu proti samoděržaví. Menše-
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vici vypracovali pro sjezd vlastní taktickou platformu, v ruz se 
v podstatě zříkali revolučního boje. Obě platformy se staly podkla
dem pro diskusi, zejména o vztahu ke Státní dumě, ale také pro 
volby delegátů sjezdu. Diskuse k oběma platformám a volby dele
gátů na sjezd trvaly téměř dva měsíce. Nakonec se však většina 
stranických organizací vyslovila pro platformu bolševiků. 

Na sjezdu bylo přítomno I 12 delegátů s rozhodujícím hlasem, 
kteří zastupovali 57 místních organizací SDDSR, a 22 delegátů 
s hlasem poradním. Své zástupce tu měly i národní organizace: po 
třech Sociální demokracie Polska a Litvy, Bund a Lotyšská sociálně 
demokratická dělnická strana a po jednom Ukrajinská sociálně de
mokratická dělnická strana a Finská dělnická strana. Kromě toho 
byl na sjezdu přítomen zástupce Bulharské sociálně demokratické 
dělnické strany. Celkem se sjezdu zúčastnilo 156 osob včetně hostů. 

Mezi bolševickými delegáty byli V. I. Lenin, M. V. Frunze, 
J. M. Jaroslavskij, M. I. Kalinin, N. K. Krupská, A. V. Lunačar
skij, F. A. Sergejev (Arťom), I. I. Skvorcov-Stěpanov,J. V. Stalin,
S. H. Šahumjan, K. J. Vorošilov a V. V. Vorovskij.

Na sjezdu měli většinu menševici, protože četné stranické orga
nizace bolševiků, které vedly ozbrojené akce mas, byly rozehnány 
a nemohly vyslat na sjezd své delegáty. Středoruská oblast, Ural, 
Sibiř a Severní kraj jako opory bolševiků byly na sjezdu zastoupeny 
malým počtem delegátů. Naproti tomu menševici, kteří měli nej
početnější organizace v neprůmyslových oblastech země, kde ne
došlo k masovým revolučním akcím, mohli vyslat delegátů více. 

Sjezd měl na pořadu tyto otázky: I. revize agrárního programu; 
2. současná situace a třídní úkoly proletariátu; 3. taktika vyplýva
jící z výsledků voleb do Státní dumy a taktika vůči dumě samé;
4. ozbrojené povstání; 5. partyzánské akce; 6. prozatímní revoluční
vláda a revoluční samospráva; 7. vztah k sovětům dělnických zá
stupců; 8. odbory; 9. vztah k rolnickému hnutí; I O. vztah k různým
demokratickým stranám a organizacím, které nejsou sociálně de
mokratické; 11. stanovisko k požadavku samostatného ústavodár
ného shromáždění pro Polsko v souvislosti s národnostní otázkou
ve stranickém programu; 12. organizace strany; 13. sloučení s ná
rodními sociálně demokratickými organizacemi (se Sociální demo
kracií Království polského a Litvy, Lotyšskou sociálně demokra
tickou dělnickou stranou a Bundem); 14. zprávy o činnosti; 15. vol
by. Tento pořad jednání však nebyl zcela vyčerpán. Sjezd projednal
tyto otázky: I. revize agrárního programu; 2. zhodnocení současné
situace a třídní úkoly proletariátu; 3. vztah ke Státní dumě;
4. ozbrojené povstání; 5. partyzánské akce; 6. sloučení s národními
sociálně demokratickými stranami a 7. stanovy strany.
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Kolem všech bodů sjezdového jednání se rozpoutal prudký boj 
mezi menševiky a bolševiky. Lenin přednesl referáty a diskusní 

pi-íspěvky o agrární otázce, o současné situaci a třídních úkolech 
proletariátu, o vztahu ke Státní dumě, o ozbrojeném povstání i o ji
ných otázkách; byl rovněž členem komise pro vypracování návrhu 
stanov SDDSR. 

Bolševický návrh agrárního programu .zdůvodnil Lenin již před 
sjezdem ve své práci Revize agrárního programu dělnické strany, 
která byla delegátům sjezdu rozdána. Podstatou Leninova agrár
ního programu byl požadavek konfiskace veškeré statkářské půdy 
a nacionalizace veškeré půdy, tj. zrušení soukromého vlastnictví 
půdy a předání veškeré půdy do vlastnictví státu. Cílem tohoto 
agrárního programu bylo získat rolnictvo jako spojence proletariátu 
pro revoluci, pro boj za úplné vítězství buržoazně demokratické re
voluce a za vytvoření podmínek pro přechod k revoluci socialistické. 

Menševici hájili program municipalizace půdy, znamenající 
přechod statkářské půdy do rukou místních samosprávních orgánů 
(municipalit), od nichž by si pak rolníci půdu pronajímali. Program 
municipalizace byl politicky škodlivý, protože místo výzvy k revo
lučním akcím zaséval škodlivé iluze, že je možné agrární otázku vy
řešit pokojnou cestou při zachování reakční ústřední vlády. Lenin 
proto menševický program municipalizace ostře kritizoval, pouka
zoval na jeho nesprávnost a škodlivost pro revoluční hnutí. Po 
úporném boji schválil sjezd většinou hlasů menševický agrární pro
gram municipalizace půdy s řadou upřesňujících formulací přija
tých na nátlak bolševiků. Sjezd schválil rovněž menševické rezolu
ce o Státní dumě a ozbrojeném povstání. V otázce vztahu k bur
žoazním stranám se omezil na to, že potvrdil rezoluci mezinárod
ního amsterdamského kongresu. Bez projednání schválil kompro
misnickou rezoluci o odborech a rezoluci o vztahu k rolnickému 
hnuti. 

Sjezd schválil Leninovu formulaci prvního článku stanov, čímž 
anuloval oportunistickou formulaci Martovovu; poprvé tak byla 
ve stanovách zakotvena bolševická formulace o demokratickém 
centralismu. 

Sjezd rovněž schválil usnesení o sloučení se Sociální demokracii 
Království polského a Litvy a s Lotyšskou sociálně demokratickou 
dělnickou stranou, jež se staly součástí SDDSR jakožto územní 
organizace působící mezi proletariátem všech národů a národností 
na daném území. Schválil také návrh podmínek pro sloučení 
s Bundem, ale ve zvláštní rezoluci se rozhodně vyslovil proti orga
nizaci proletariátu podle národnostní příslušnosti. Z podnětu 
Ukrajinské sociálně demokratické dělnické strany se na sjezdu jed-
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nalo o jejím sloučení s SDDSR, avšak vzhledem k maloburžoaz
nímu, nacionalistickému charakteru USDDS se v této otázce ne
dospělo k dohodě. 

Do ústředního výboru byli na sjezdu zvoleni 3 bolševici a 7 men
ševiků. Redakci ústředního orgánu strany, listu Social-demokrat, 
tvořili pouze menševici. 

Sjezd vešel do dějin strany jako „sjednocovací" sjezd, avšak 
došlo na něm pouze k formálnímu sjednocení SDDSR. Ve sku
tečnosti prosazovali menševici i bolševici na nejdůležitější otázky 
revoluce vlastní názory a vlastní platformu a de facto tvořili dvě 
strany. Boj na sjezdu odhalil stranickým masám zásadní názorové 
rozdíly mezi bolševiky a menševiky. Sjezdové materiály umožňo
valy členům strany i uvědomělým dělníkům orientovat se v ide
ovém boji, jasněji a hlouběji pochopit revoluční linii bolševiků. 

Ihned po sjezdu napsal Lenin jménem bolševických delegátů 
provolání ke straně a Zprávu o sjednocovacím sjezdu SDDSR (Do
pis petrohradským dělníkům) (viz Sebrané spisy 13, Praha 1983, 
s. 25-93), v nichž principiálně zhodnotil usnesení IV. sjezdu a de
maskoval oportunismus menševiků. - 37

• li. státn{ duma byla svolána 20. února (5. března) 1907. Její složení
bylo levější než složení I. dumy, i když nerovné a nepřímé volby
probíhaly v atmosféře vojenských polních soudů a represálií. Byl
to důsledek výraznější diferenciace stran, růstu třídního uvědomění
mas a také účasti bolševiků ve volbách.

Složení dumy svědčilo o zesílení vlivu krajních stran: jednak so
ciálních demokratů a narodnických skupin a jednak pravice, a to 
na úkor kadetů. Rozdělení členů II. státní dumy podle politických 
skupin vypadalo takto: 54 příslušníků pravice, tj. monarchistů 
a okťabristů, 99 kadetů a s nimi sympatizujících, 76 zástupců stran 
neruských národů a národností, 50 nestraníků, 17 za kozáckou 
skupinu, 16 lidových socialistů, 37 eserů, 104 trudovici a 65 sociál
ních demokratů. Vzhledem k ústupu revoluce měla II. duma menší 
politický význam, přestože byla svým složením levěji orientovaná. 

Pravicové strany ve II. dumě ve všech směrech bezvýhradně 
podporovaly politiku carské vlády. Rovněž kadeti, jejichž kontra
revolučnost se v době II. dumy definitivně potvrdila, byli pro do
hodu se samoděržavím. 

V sociálně demokratické frakci II. dumy měli převahu menše
vici. V činnosti frakce se projevila oportunistická taktika menševiků, 
kteří byli zastánci bloků s kadety a podporovali v lidu konstituční 
iluze. Lenin kritizoval chyby sociálně demokratické frakce v dumě, 
poukazoval na nesoulad názorů mezi většinou sociální demokra-
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cie v Rusku a jejími zástupci v dumě. Bolševici využívali dumy 
k demaskování carismu a zrádcovské úlohy kontrarevoluční bur
žoazie, hlásali a propagovali revoluční program strany, snažili se 
vymanit rolnictvo z vlivu liberálů a vytvořit v dumě revoluční blok 
zástupců dělnické třídy a rolnictva. Linie bolševiků byla �ovou, 
revoluční marxistickou linií činnosti zástupců proletariátu v par
lamentních institucích. Menševici však uplatňovali v dumě oportu
nistickou taktiku podpory kadetů. 

Hlavní otázkou projednávanou ve II. dumě byla stejně jako 
v I. dumě agrární otázka. Dále projednávala duma na svých zase
dáních rozpočet, pomoc hladovějícím a otázku amnestie. 

Když bylo zřejmé, že se revoluci nedostává sil, rozhodla se carská 
vláda dumu rozehnat. 3. červnem 1907, kdy byla II. státní duma 
rozpuštěna, začalo období reakce (viz poznámku 4). - 39

1
° Kadeti - členové Konstitučně demokratické strany, hlavní strany 

ruské liberálně monarchistické buržoazie. Tato strana vznikla 
v říjnu 1905; tvořili ji představitelé buržoazie, činitelé zemstev z řad 
statkářů a příslušníci buržoazní inteligence. Význačnými činiteli 
kadetů byli P. N. Miljukov, S. A. Muromcev, V. A. Maklakov, 
A. I. Šingarjov, P. B. Struve, F. I. Rodičev a další. Aby oklamali
široké vrstvy pracujících, říkali si kadeti neprávem „strana svobody
lidu", avšak ve skutečnosti jejich požadavky končily u konstituční
monarchie. Za svůj hlavní úkol považovali boj proti revolučnímu
hnutí a šlo jim o to, aby se podíleli na moci společně s carem
a feudálními statkáři. Za první světové války aktivně podporovali
expanzívní zahraniční politiku carské vlády. V únorové buržoazně
demokratické revoluci se pokoušeli zachránit monarchii. V buržo
azní prozatímní vládě, kde měli vedoucí postavení, prosazovali
protilidovou kontrarevoluční politiku vyhovující zájmům americ
kých, anglických a francouzských imperialistů. Po Říjnové revo
luci se stali nesmiřitelnými nepřáteli sovětské moci a zúčastnili se 
všech ozbrojených kontrarevolučních akcí a intervenčních tažení.
Po porážce interventů a bělogvardějců pokračovali ve své kontra
revoluční činnosti v emigraci. - 39

11 Toi•arišé - buržoazní deník; vycházel od 15. (28.) března 1906 
do 30. prosince 1907 (12. ledna 1908) v Petrohradě. Formálně nebyl 
tento list orgánem žádné strany, ale fakticky byl mluvčím levico
vých kadetů. Úzce s ním spolupracovali S. N. Prokopovič aJ. D. 
Kuskovová. Přispívali do něj také menševici. - 40 

11 Leták ÚV - Dopis stranickým organizacím č. l [21•], napsaný v. sou-
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vislosti se státním převratem z 3. června. Psalo se v něm: ,,Prole
tariát a revoluční sociální demokracie, která vyjadřuje jeho zájmy, 
nemohou nechat bez odpovědi, bez protestu tento násilný čin vlády. 
Sociální demokracie bude nadále pokračovat v revoluční činnosti." 
ÚV SDDSR nevyzýval stranické organizace k nějaké bezprostřed
ní akci, ale „k podpoře a rozvíjení spontánně vznikajících masových 
akcí a k převzetí iniciativy v těch případech, kdy lze důvodně po
čítat s aktivní a.energickou podporou širokých mas". - 44 

13 Viz dopis K; Marxe L. Kugelmannovi z 3. března 1869 (K. Marx -
B. Engels, Spisy 32, Praha 1970, s. 672-674). - 47

a Lenin má na mysli Marxovu práci Druhá adresa generální rady 
Mezinárodního dělnického sdružení o prusko-francouzské válce[162) 
- viz K. Marx-B. Engels, Spisy 17, Praha 1965, s. 304-312. - 49

15 Okfabristé - členové strany Svaz 17. října, jež vznikla v Rusku po 
uveřejnění carova Manifestu ze 17. (30.) října 1905. Byla to kon
trarevoluční strana, která hájila zájmy velkoburžoazie a kapitalis
ticky hospodařících statkářů. V jejím čele stáli známý moskevský 
průmyslník a majitel domů A. I. Gučkov a velkostatkář M. V. Rodz
janko. Okťabristé podporovali vnitřní i zahraniční politiku carské 
vlády. - 51

16 Proletarij - ilegální bolševický týdeník, ústřední orgán SDDSR. 
Vznikl na základě usnesení III. sjezdu strany. Z rozhodnutí ple
nárního zasedání ústředního výboru strany 27. dubna (10. května) 
1905 byl redaktorem Proletarije jmenován V. I. Lenin. 

Proletarij vycházel v Ženevě od 14. (27.) května do 12. (25.)

listopadu 1905. Vyšlo celkem 26 čísel. Pokračoval v linii staré lenin
ské Jiskry a v tradicích bolševického listu Vperjod: 

Lenin napsal pro tento týdeník asi 90 článků a noticek. Tyto 
články určovaly politický profil listu, jeho ideový obsah a bolše
vickou orientaci. Lenin vykonal jako šéfredaktor listu obrovský kus 
práce. Díky jeho redakční činnosti byly uveřejňované materiály 
vysoce zásadové, stranické, v nichž byly přesně a jasně formulovány 
závažné teoretické problémy-a vysvětlovány otázky revolučního 
hnutí. 

Stálýini spolupracovníky redakce byli V. V. Vorovskij, A. V. Lu
načarskij a M. S. Olininskij. Významně se na práci redakce podí
leli N. K. Krupská, V. M. Veličkinová a V. A. Karpinskij. 

· Proletarij udržoval úzké spojení s dělnickým hnutím v Rusku,
uveřejňoval články a poznámky dělníků, kteří se přímo účastnili
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revolučního hnutí. Shromažďování příspěvků z místních organizaci 
a jejich přepravu do Ženevy organizovali V. D. Bonč-Brujevič, 
S. I. Gusev a A. I. Uljanovová-Jelizarovová. Písemný styk s míst
ními organizacemi a čtenáři udržovaly N. K. Krupská a L. A. Fo
tijevová.

Proletarij pohotově reagoval na všechny významné události 
v ruském i mezinárodním dělnickém hnutí a vedl nekompromisní 
boj proti menševikům a jiným oportunistickým a revizionistickým 
živlům. 

Proletarij energicky propagoval usnesení III. sjezdu strany a vý
znamně se zasloužil o organizační a ideové semknutí bolševiků. Byl 
to jediný orgán sociální demokracie Ruska, který důsledně obha
joval revoluční marxismus a řešil všechny stěžejní otázky rozvíjející 
se revoluce v Rusku. 

Proletarij měl velký vliv na místní sociálně demokratické organi
. zace. Některé Leninovy články uveřejněné v něm byly přetisková

ny v místním bolševickém tisku a vydávaly se jako letáky. 
Brzy po Leninově odjezdu do Ruska začátkem listopadu 1905 

přestal Proletarij vycházet. Poslední dvě čísla (25. a 26.) vyšla za 
redakce V. V. Vorovského, ale i do nich napsal Lenin několik člán
ků, které byly uveřejněny až po jeho odjezdu ze Ženevy. - 52

17 Proletarij - ilegální bolševický list, který vycházel za Leninovy re
dakce od 21. srpna (3. září) 1906 do 28. listopadu (11. prosince) 
1909. Vyšlo celkem 50 čísel. Na redakční práci se aktivně podí
leli I. F. Dubrovinskij, A. V. Lunačarskij, M. F. Vladimirskij 
a V. V. Vorovskij, technickou stránku vydávání listu zajišťovali 
A. G. Šlichter, J. S. Šlichterová aj. Prvních 20 čísel bylo připra
veno k tisku a vysázeno ve Vyborgu, tisklo se v Petrohradě, ale 
z konspirativních důvodů se v listu uvádělo, že list vychází 
v Moskvě. Později se však podmínky pro vydávání ilegálních novin 
v Rusku natolik zhoršily, že redakce listu byla z rozhodnutí petro
hradského a moskevského výboru SDDSR přemístěna do zahra
ničí, takže čísla 21-40 vyšla v Ženevě a čísla 41-50 v Paříži. 

Proletarij byl fakticky ústředním orgánem bolševiků. Všechny 
hlavní práce v redakci vykonával Lenin. V listu vyšlo přes 100 Le
ninových článků a poznámek k nejzávažnějším otázkám revoluč
ního boje dělnické třídy. Rozsáhle se v něm komentovaly taktické 
a všeobecné politické otázky, uveřejňovaly se zprávy o činnosti 
ÚV SDDSR, usnesení konferencí a plenárních zasedání ÚV, do
pisy ÚV o nejrůznějších problémech stranické práce a řada dalších 
dokumentů. List udržoval úzký styk se stranickými organizacemi 
v jednotlivých krajích. 
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V letech stolypinské reakce sehrál Proletarij významnou úlohu 
v úsilí o zachování a upevnění bolševických organizací, při potírání 
likvidátorů, otzovistů, ultimatistů a bohostrůjců. Na plenárním 
zasedání ÚV SDDSR v lednu 1910 se však menševikům podporo
vaným smířlivci podařilo pod záminkou boje proti frakcionářství 
prosadit usnesení, jímž bylo vydávání listu zastaveno. - 52

11 Článek Památce hraběte Gejdena byl otištěn v bolševickém sborníku 
Hlas života (Petrohrad 1907) s touto redakční poznámkou: ,,Tento 
článek, napsaný už v červnu bezprostředně poté, kdy se v Tova
rišči objevily chvalozpěvy na zemřelého, nebyl otištěn z důvodú 
,nezávisejících' na autorovi. Když jej nyní redakce zařazuje do to
hoto sborníku, předpokládá, že i přes časový odstup neztrácí člá
nek nic na aktuálnosti." 

Formulace důvody „nezávisející" na autorovi znamenala, že 
jde o překážky kladené policií a cenzurou. Kromě toho v té době 
byly bolševické sborníky jedinou publikací, kde bylo možné uve
řejnit Leninův článek. Článek není podepsán, ale v obsahu sbor
níku je autor označen písmeny N. L. - 60

11 Russkije vědomosti - list, který tlumočil názory umírněné liberální 
inteligence. Vycházel v Moskvě od roku 1863. V 80. a 90. letech 
do něj přispívali demokratičtí spisovatelé (V. G. Korolenko, M. J. 
Saltykov-Ščedrin, G. I. Uspenskij aj.); byly v něm uveřejňovány 
práce liberálních narodnikú. V roce 1905 byl orgánem pravého 
křídla kadetské strany. Lenin konstatoval, že Russkije vědomosti 
svérázně spojovaly „pravicovl kadetství s příchutí narodnictví" 
(Spisy 19, Praha 1959, s. 127). V roce 1918 byly Russkije vědomosti 
zároveň s jinými kontrarevolučními listy zastaveny. - 60

20 „Pokojná obnova" - politika Strany pokojné obnovy, konstitučně 
monarchistická organizace velkoburžoazie a statkářú, jež se defi
nitivně ustavila roku 1906 po rozpuštění I. státní dumy. Strana 
sdružovala levicové okťabristy a pravicové kadety. V čele strany 
stáli P. A. Gejden, N. N. Lvov, P. P. Rjabušinskij, M. A. Stachovič, 
D. N. Šipov, J. N. a G. N. Trubečtí aj. Svým programem měla
tato strana blízko k okťabristům; hájila zájmy obchodní a prů
myslové buržoazie a kapitalisticky hospodařících statkářú. Ve III.
státní dumě se Strana pokojné obnovy spojila se Stranou demokra
tických reforem ve frakci progresistů. - 65 

21 Jde o statkáře Pěriočkina z Turgeněvovy povídky Starosta. - 66 
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. 2• Lenin cituje Goethovo dílo Zahrne Xenien [Krotké Xenie]. - 67

• 28 Petrohradská mlstská konference SDDSR se konala ve finském městě
Terioky 8. a 14. (21. a 27.) července 1907. Zprávy o jednání kon
ference nebyly nalezeny. Na prvním zasedání bylo přítomno 61 de
legátů s.rozhodujícím hlasem a 21 s hlasem poradním. 

Nejdůležitější otázkou projednávanou na konferenci byla účast 
ve volbách do III. dumy a boj proti snahám bojkotovat III. dumu, 
které v petrohradské organizaci SDDSR převládly. 

Referát o postoji k volbám do III. dumy přednesl Lenin. Kon
ference schválila jeho návrh nebojkotovat III. dumu, který Lenin 
obhajoval ve svých příspěvcích a v referátě přednesených na této 
_konferenci. - 68

24 III. konference. SDDSR ( II. celoruská) se konala ve finském městě 
Kotka ve dnech 21.-23. července (3.-5. srpna) 1907. Zúčastnilo 
sejí 26 delegátů, z toho 9 bolševiků, 5 menševiků, 5 polských sociál
ních demokratů, 5 bundovců a 2 lotyšští sociální demokraté. Mezi 
delegáty byli V. I. Lenin, F. E. Dzeržinskij, A. V. Lunačarskij, 
Rosa Luxemburgová aj. Kromě delegátů byli na konferenci pří
tomni členové a kandidáti ústředního výboru strany zvoleni na V. 
(londýnském) sjezdu. Svolání mimořádné konference (dva měsíce 
po V. sjezdu strany) si vynutila změněná politická situace po kon
trarevolučním převratu z 3. června a volbách do III. dumy .. Na 
programu konference byla účast ve volbách do III. dumy, volební 
dohody s jinými stranami, volební platforma a celoruský sjezd od
borů. K prvnímu bodu byly předneseny tři referáty: za bolševiky 
mluvil Lenin (proti bojkotu) a A. Bogdanov (pro bojkot) a za men
ševiky a Bund F. Dan. Konference přijala většinou hlasů za základ 
rezoluce Leninův návrh obsahující výzvu, aby se strana zúčastnila 
volební kampaně a ·bojovala jak proti pravicovým stranám,. tak 
proti kadetům (;iz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, kon
ferencí a plenárních zasedání ÚV, díl I, Praha 1954, s. 148-152). 
Stoupenci bojkotu mezi bolševiky hlasovali po zamítnutí jejich re
zoluce pro rezoluci Leninovu. 

Pokud jde o volební dohody s jinými stranami, konference se 
usnesla, že sociální demokraté nebudou v prvním stadiu voleb 
uzavírat žádné dohody s ostatními stranami .. Při opětovném hlaso
vání se připoušt_ěly dohody se všemi stranami levějšími než kadeti. 
V druhém a dalším stadiu voleb se směly uzavirat dohody se všemi 
revolučními a opozičními stranami pro boj s pravicí. Avšak v děl
nické kurii neměli. sociální demokraté uzayírat dohody s jinými 
stranami s výjimkou národních sociálně demokratických stran, 
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které nebyly součástí SDDSR, a rovněž Polské socialistické strany. 
Pokud jde o volební_ platformu, konference navrhla ústřednímu 

výboru, aby ji vypracoval na základě rezoluce o účasti ve volbách 
do III. státní dumy. 

Jednání o celoruském sjezdu odborů se ve skutečnosti omezilo na 
jednání o vztahu mezi dělnickou třídou a odbory, protože menše
vici se pokusili revidovat usnesení V. (londýnského) sjezdu o stra
nickosti odborů. Na konferenci byly předneseny dva referáty, 
z nichž Jeden hájil zásadu stranickosti odborů a druhý jejich 
neutralitu. Na základě referátů byly-vypracovány 4 návrhy rezolu
ce (bolševický, menševický a dva kompromisnické). Konference 
rozhodla, aby všechny předložené návrhy- rezoluce k této otázce 
byly postoupeny jako materiál ústřednímu výboru SDDSR. Zá
kladem bolševického návrhu byl návrh Leninův (viz KSSS ·,;. re
zolucích a usneseních sjezdů, ·konferencí a plenárních zasedání 
ÚV, díl I, Praha 1954,.s. 153-154). 

Protokol z konference a Leninův referát nebyly nalezeny. Z Le
ninových dokumentů se zachoval koncept projevu a púvodní návrh 
rezoluce proti bojkotu voleb do. III. státní dumy atd. Byly uveřej
něny v roce 1933 v publikaci Leninskij sbornik XXV. (Viz též tento 
svazek, oddíl Přípravné ·materiály.) Usnesení III.· konference 
SDDSR byla vydina jako leták ÚV SDDSR pod názvem Zpráva 
o konferenci strany z 21., 22. a 23. července 1907.

III. konference SDDSR (II. celoruská) stanovila základy taktiky
strany v nové historické situaci, v období stolypinské reakce. - 71

26 Z,ákon z 11. (24.) prosince 1905 - volební zákon pro volby do
I. státní dumy, který carská vláda vydala jako určitý ústupek děl
níkům v době, kdy vrcholilo moskevské ozbrojené povstání. Na
rozdíl od ustanovení o „poradní" Bulyginově dumě (z 6. srpna
1905) měla být podle tohoto zákona vytvořena „zákonodárná"
duma. K dosavadním volebním kuriím - statkářské, městské
(buržoazie) a rolnické - přibyla podle zákona i kurie dělnická
a při.-zachování celkového počtu volitelů za městskou kurii se zá
roveň rozšiřovalo složení městských voličů. Volby nebyly všeobecné,
neboť více než 2 milióny mužů pracujících v drobných podnicích,

· dále bezzemci, příslušníci kočovných národů, osoby ve vojenské
službě, mládež do 25 let a také ženy neměli volební právo. Volby
nebyly rovné. Celý volební systém měl třídní charakter, o čemž

--svědčily tyto ukazatele: jeden volitel připadal na 2000 voličů stat
kářské kurie, na 7000 voličů městské kurie, na 30 000 voličů rol
nické kurie a na 90 000 voličů kurie dělnické, tj. jeden hlas statkáře 
byl roven 3 hlasům představitelů městské buržoazie, 15 hlasům 
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rolníků a 45 hlasům dělníků. Volitelé za dělnickou kurii tvořili 
pouze 4 % volitelů do Státni dumy. V dělnické kurii mohli volit 
dělníci z podniků, které zaměstnávaly nejméně 50 dělníků, přičemž 
podniky s počtem od 50 do 1000 dělníků vysílaly jednoho zmocněn
ce a velké podniky jednoho zmocněnce na každých tisíc osob. 
Volby nebyly přímé, nýbrž několikastupňové. Pro dělníky byl sta
noven třístupňový, pro rolníky čtyřstupňový volební systém. 
Fakticky nebyly volby ani tajné. 

Zákon z 11. (24.) prosince zajišťoval v dumě drtivou převahu 
statkářům a kapitalistům. Lenin jej považoval za „nejhrubší 
paskvil lidového zastupitelského orgánu" (Sebrané spisy 12, 
Praha 1983, s. 220). - 73 

25 Nestraničtí progresisté - politické seskupení ruské liberálně monar
chistické buržoazie, která se při volbách do státních dum a v du
mách pokoušela sjednotit pod heslem „nestranickosti" příslušníky 
různých buržoazních a velkostatkářských stran a skupin. 

Ve III. státní dumě utvořili progresisté frakci ze zástupců stran 
pokojné obnovy a demokratických reforem. V obavách z nového 
výbuchu revoluce kritizovali „radikálnost" carské vlády, která 
svou neůstupností vytvářela podle jejich názoru živnou půdu pro 
činnost levicových revolučních sil. Při volbách do IV. státní dumy 
v roce 1912 se spojili s kadety a pomáhali jim svou zdánlivou ne
stranickostí získávat hlasy buržoazních voličů, stoupenců zákona 
z 3. června. 

V listopadu 1912 vytvořili progresisté samostatnou politickou 
stranu s tímto programem: umírněná ústava založená na censu, 
drobné reformy, jmenování vládního kabinetu odpovědného dumě, 
potlačeni revolučního hnutí. 

Za první světové války strana progresistů zvýšila svou aktivitu, 
požadovala změny ve vojenském velení, mobilizaci průmyslu pro 
potřeby fronty a „vládní kabinet odpovědný dumě" se zástupci 
ruské buržoazie. Po únorové buržoazně demokratické revoluci 
vstoupili někteří vůdcové této strany do prozatímní vlády. Po Říj
nové revoluci bojovala strana progresistů proti sovětské moci. - 75

17 Obraz:ovanije - legální literární a společenskopolitický měsíčník. 
Vycházel v Petrohradě v letech 1892-1909. V letech 1902-1908 
uveřejňoval články sociálních demokratů. Ve 2. čísle z roku 1906 
byla uveřejněna V.-IX. kapitola Leninovy práce Agrární otázka 
a „kritikové Marxe" (Sebrané spisy 5, Praha 1981, s. 167-231). -
76 
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18 Bureninol!Ým listem nazýval Lenin černosotňovsko-monarchistický 
list Novoje vremja. Burenin, spolupracovník tohoto listu, nevybí
ravým způsobem útočil proti představitelům všech pokrokových 
směrů společenského myšlení. 

Novoje vremja - deník, vycházel v Petrohradě v letech 1868-1917. 
· Patřil různým vydavatelům a několikrát změnil svou politickou
orientaci. Zpočátku byl umírněně liberální, od roku 1876, kdy se
jeho vydavatelem stal A. S. Suvorin, se změnil v orgán reakčních
šlechtických a byrokratických kruhů. Od roku 1905 byl orgánem
černosotňovců. Po únorové buržoazně demokratické revoluci pod
poroval kontrarevoluční politiku prozatímní vlády a štval proti
bolševikům. 26. října (8. listopadu) 1917 byl vojenským revoluč
ním výborem při petrohradském sovětu zastaven. Lenin označoval
Novoje vremja za vzor prodejných novin. - 80

19 Trudovici (Trudovická skupina) - skupina maloburžoazních demo
kratů ve Státní dumě, jež se skládala z rolníků a příslušníků narod
nicky smýšlející inteligence. Trudovickou frakci vytvořili v dubnu 
1906 rolničtí poslanci v I. státní dumě. 

Trudovici žádali zrušení všech stavovských a národnostních 
omezení, demokratizaci zemstevní a městské samosprávy a vše
obecné volební právo pro volby do Státní dumy. Agrární program 
trudoviků vycházel z narodnických zásad rovného užívání půdy, 
požadoval vytvoření celonárodního půdního fondu ze státní, úděl
né, carské, klášterní a církevní půdy a rovněž ze statkářské půdy, 
pokud výměra jednotlivých usedlostí přesahovala stanovenou pra
covní normu; za vyvlastněnou statkářskou půdu měla být vypláce
na určitá náhrada. V. I. Lenin konstatoval, že typický trudovik je 
rolník, kterému „nejsou cizí snahy o kompromis s monarchií, snahy 
spokojit se svjm kouskem půdy v rámci buržoazního zřízení, ale 
nyní věnuje své hlavní síly boji proti statkářům o půdu, boji proti 
feudálnímu státu za demokracii" (Sebrané spisy 14, Praha 1983, 
s. 45--46).

V dumě trudovici kolísali mezi kadety a sociálními demokraty.
Vyplývalo to z jejich třídní povahy drobných vlastníků. Ale protože 
trudovici byli představiteli širokých vrstev rolnictva, uplatňovali 
bolševici v dumě vůči nim taktiku dílčích dohod v zájmu společné
ho boje proti kadetům a carskému absolutismu. V roce 1917 se 
Trudovická skupina sloučila s Lidovou socialistickou stranou práce 
a aktivně podporovala prozatímní buržoazní vládu. Po Říjnové 
revoluci přešli trudovici do tábora kontrarevoluční buržoazie. - 82 
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30 Reé-- deník, ústřední orgán kadetské strany. Vycházel·v Petrohra
dě od 23. února (8. března) 1906. Jeho faktickými redaktory byli 
P. N. Miljukov a I. V. Gessen, jejich nejbližšími spolupracovníky 
M. M. Vinaver, P. D. Dolgorukov a P. B. Struve. Vydávání listu
zastavil 26. října (8. listopadu) 1917 vojenský revoluční výbor
petrohradského sovětu. Do srpna 1918 vycházela Reč pod- názvy
Naša reč, Svobodnaja reč, Věk, Novaja reč a Naš věk. - 82

11 Rada spojené šlechty - kontrarevoluční organizace feudálních statká
řů, která se ustavila v květnu 1906 na prvním sjezdu zástupců gu
berniálních šlechtických společností. Existovala do října 1917. Jejím 
hlavním úkolem bylo obhajovat samoděržaví, velkostatkářské 
vlastnictví půdy a šlechtické výsady. V čele organízace stál hrabě 
A. A. Bobrinskij, kníže N. F. Kasatkin-Rostovskij, hrabě D. A. 01-
sufjev, V. M. Puriškevič aj. Lenin nazýval Radu spojené šlechty 
„radou spojených feudálů". Z této organizace se ve skutečnosti stal 
polovládní orgán, který vládu nutil vydávat zákony a nařízení 
obhajující zájmy statkářů. V období III. státní dumy zasedala 
řada členů Rady spojené šlechty vé Státní radě a v ústředích čemo
sotňovských organizací. - 83 

·
32 Lidoví socialisté ( enesové) - členové maloburžoazní Lidové socialis

tické.strany práce, která se v roce 1906 odštěpila·od pravého křídla 
strany socialistů-revolucionářů (eserů). Enesové byli pro částečnou 
nacionalizaci statkářské půdy, která by měla být podle takzvané 
pracovní normy a za výkupní poplatky rozdělena mezi rolníky, 
a pro vytvoření bloku s kadety. Lenin je proto nazýval „sociálka
dety", ,,maloburžoazními oportunisty" a „eserskými menševiky", 
kolísajícími mezi kadety a esery, a zdůrazňoval, že se tato strana 
„velice málo liší od kadetů, neboť-vyškrtává z programu republiku 
i požadavek veškeré půdy" (Sebrané spisy 14, Praha 1983, s. 44). 
V čele strany stáli· N. F. Anilěnskij, V. A. Mjakotin, A. V. Pešecho
nov aj. Po únorové buržoazně demokratické revoluci se strana 
lidových socialistů spojila s trudoviky a aktivně podporovala bur
žoazní prozatímní vládu, do níž vyslala své zástupce. Po Říjnové 
revoluci se enesové účastnili kontrarevolučních spiknutí a ozbroje
ných akcí proti sovětské moci. V době zahraniční vojenské inter
vence a občanské války se strana rozpadla. - 87

33 Mezinárodn{ socialistický kongres ve Stuttgartu (VII. kongres II. inter
nacionály) se konal ve dnech 18.-24. srpna 1907. Na kongresu 
bylo přítomno 886 delegátů zastupujících socialistické strany 
a odbory. Zastoupení delegátů z jednotlivých zemí bylo následuji-
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cí: z Anglie· 123, z Francie 78, z Itálie 13, z Maďarska 25, z Polska 23, 
z Rakouska 75, z českých zemí 41, z USA 20 atd. Obzvlášť početná 
byla německá delegace - měla 289 členů. Z velké části ji tvořili 
odboroví .funkcionái-i, což se výrazně projevilo na stanovisku So
ciálně demokratické strany Německa při projednávání a schvalo
vání kongresových rezolucí. 

V ruské delegaci bylo 37 sociálních demokratů, 21 eserů a 7 zá
stupců odborů. Z 20 rozhodujících hlasů ruské delegace dostali 
10 hlasů sociální demokraté (4,5 bolševici; 2,5 menševici a po 
jednom hlasu bundovci, lotyšští a arménští sociální demokraté), 
7 hlasů získali eseři a 3 hlasy zástupci odborů. Členy bolševické de
legace byli V. I. Lenin, A. A. Bogdanov, M. Cchakaja, I. P. Gol
denberg (Meškovskij), B. A. Knunjanc, M. M. Litvínov, A. V. Lu
načarskij, N. A. Semaško aj. 

Kongres projednával tyto otázky: 1. Militarismus a mezinárodní 
konflikty, 2. Vztah mezi politickými stranami a odbory, 3. Kolo
niální otázka, 4. Přistěhovalectví a vystěhovalectví dělníků a 5. Vo
lební právo žen. 

Lenin svolal několik porad bolševických delegátů kongresu, na 
nichž byl stanoven postup bolševiků.v sociálně demokratické sekci, 
v ruské delegaci a na kongresu. Zúčastnil se zasedání sociálně de
mokratické sekce, v níž vystupoval proti oportunistické linii men
ševiků, a zasedání ruské delegace, kde hájil stanovisko SDDSR 
proti eserům; 

Během kongresu vykonal Leniri velmi mnoho pro sjednocení 
levicových sil'v mezinárodní sociální demokracii a rozhodně vystu
poval proti oportunistům a revizionistům. Porady s představiteli 
levice (C. Zetkinovou, R. Luxemburgovou, L. Tyszkem, G. Le
debourem aj.) byly prvním krokem ke sjednocení revolučních 
marxistů v mezinárodním socialistickém hnutí v období imperialis
mu. 

Hlavní práce kongresu se soustřeďovala v komisích, kde se vy
pracovávaly návrhy rezolucí pro plenární zasedání. Lenin pracoval 
v komisi pro otázky militarismu a mezinárodních konfliktů. Při 
projednávání Bebelova návrhu rezoluce Lenin svými pozměňova
cími návrhy, které podporovali představitelé polské sociální demo
kracie, dosáhl toho, že návrh byl podstatně změněn v duchu re
volučního marxismu. Nejdůležitější úprava, která zásadně změnila 
návrh rezoluce, byla tato: ,,Jestliže válka přece jen vypukne, musí 
se (dělnická třída v jednotlivých zemích a její představitelé v par
lamentech· - Red.) •.. všemi prostředky snažit využít hospodář
ské a politické krize způsobené válkou k probuzení lidových mas 
a urychlit pád třídní nadvlády kapitalistú" (Proletarij, č. 17 z 20. 
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října 1907, s. 6). Tuto tezi potvrdil kodaňský kongres v roce 1910 
a v roce 1912 byla pojata do rezoluce basilejského kongresu. 

Schválení rezoluce Militarismus a mezinárodní konflikty bylo 
velkým vítězstvím revolučního křídla nad oportunistickým v mezi
národním dělnickém hnutí. 

Na kongresu se rozvinul ostrý boj také kolem koloniální otázky. 
Oportunistická většina komise v čele s holandským „socialistou" 
van Kolem předložila přes protesty menšiny návrh rezoluce, v němž 
se říkalo, že kongres nemusí zásadně odsuzovat každou koloniální 
politiku, která může za socialismu sehrát civilizační úlohu. Van 
Kol, který označil koloniální politiku Holandska za vzor, prohlásil 
na kongresu, že i v budoucnu musí socialisté jít k „divokým náro
dům" nejen se stroji a jinými kulturními vymoženostmi, ale i se 
zbraněmi. Oportunistický návrh rezoluce podpořila většina němec
ké delegace. Zmařit přijetí rezoluce komise a schválit takové po
změňovací návrhy, které fakticky změnily její obsah, se podařilo 
jen díky úsilí ruských, polských a nepatrné části německých, fran

couzských a anglických socialistů a rovněž úsilím všech socialistů 
z malých zemí, které neměly kolonie. Rezoluce o koloniální otázce 
schválená na kongresu přímo a bezvýhradně odsoudila veškerou 
koloniální politiku. 

V komisi pracující na rezoluci o přistěhovalectví a vystěhova
lectví dělníků vystoupili oportunisté na obranu úzce kastovních 
zájmů dělnické aristokracie v USA a v Austrálii s požadavkem, 

aby do těchto zemí bylo zakázáno přistěhovalectví čínských a ja
ponských proletářů, protože prý nejsou schopni se organizovat. 
Zastánci tohoto požadavku na plenárním zasedání otevřeně nevy
stoupili, proto k této otázce schválil kongres rezoluci odpovídající 
požadavkům revoluční sociální demokracie, požadavkům výchovy 

dělníků všech zemí v duchu internacionalismu. 
Lenin považoval za velmi významné, že kongres schválil rezo

luci o vztahu mezi odbory a politickou stranou dělnické třídy. 
V kongresové komisi podporoval Leninovu myšlenku o stranic
kosti odborů A. V. Lunačarskij. Přes nesouhlas pravého křídla 
schválil kongres rezoluci potvrzující zásadu stranickosti odborů. 

Lenin poukazoval na význam rezolucí schválených ve Stuttgartu 
a nabádal bolševiky, aby je všude propagovali a nezapomínali 
přitom vysvětlovat, jak probíhal boj mezi revolučním a oportu
nistickým směrem na kongresu. - 88

"' V 17. čísle listu Proletarij, v němž byl otištěn tento článek, byly 
zveřejněny také rezoluce mezinárodního socialistického kongresu 
ve Stuttgartu. - 88

522 



85 Viz K. Marx, Kapitál I, Praha 1953, s. 627-628. - 90

36 Fabiánská společnost - anglická reformistická organizace založená 
roku 1884. Byla pojmenována podle římského vojevůdce z 3. století 
před n. 1. Quinta Fabia Maxima Verrucosa zvaného Cunctator 
[Váhavec], protože volil ve válce s Hannibalem vyčkávací taktiku 
a vyhýbal se rozhodujícím bojům. Členy Fabiánské společnosti 
byli převážně představitelé buržoazní inteligence - vědci, spisova
telé a politikové (jako například S. a B. Webbovi, G. B. Shaw, 
R. MacDonald aj.); popírali nutnost třídního boje proletariátu
a socialistické revoluce a tvrdili, že přechod od kapitalismu k so
cialismu je možný pouze pomocí drobných reforem a postupných
přeměn společnosti. Fabiánská společnost, odmítající marxismus,
se stala jedním z center, odkud se šířily oportunistické a sociálšovi
nistické názory v anglickém dělnickém hnutí. V. I. Lenin charak
terizoval fabianismus jako „směr krajního oportunismu" (tento
svazek, s. 348). V roce 1900 vstoupila Fabiánská společnost do la
bouristické strany. ,,Fabiánský socialismus" je jedním ze zdrojů
labouristické ideologie. - 90 

31 Die Gleiclzheit - sociálně demokratický čtrnáctideník, zpočátku 
orgán dělnického hnutí žen v Německu, později mezinárodního 
ženského hnutí. Vycházel ve Stuttgartú v letech 1890-1925; od 
roku 1892 do roku 1

_
917 jej redigovala C. Zetkinová. - 91

as Článek Mez;inárodn{ socialistický kongres ve Stuttgartu napsal Lenin na 
návrh vydavatelství Zerno, které se pokusilo využít publikace Ka
lendář pro každého na rok 1908[82] jako legální možnosti ke zve
řejnění ilegálního materiálu. Vydavatelství poslalo Leninovi po
drobný návrh kalendáře a seznam spolupracovníků. Byli to 
N. N. Baturin, M. S. Olminskij a N. A. Rožkov. Kalendář pro 
každého vysvětloval ekonomickou a politickou situaci v Rusku, 
činnost II. státní dumy, zahraniční politiku, činnost odborů, stáv
kové hnutí, postavení rolnictva, uveřejnil kroniku revolučního boje 
v Rusku v 19. a na počátku 20. století. Kalendář vyšel v nákladu 
60 000 výtisků a byl rozšiřován v továrnách, závodech, v armádě 
a v námořnictvu (s výjimkou několika desítek výtisků, které zkon
fiskovala policie}. - 96

st Srov. K. Marx-B. Engels, Spisy 36 , Praha 1973, s. 561. - 99 

,o Vorwďrts - deník, ústřední orgán Sociálně demokratické strany 
Německa. Na základě usnesení sjezdu strany v Halle vycházel od 
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roku 1891 v: Berlíně jako pokračování listu Berliner Volksbiatt 
(vycházejícího od roku 1884 pod názvem Vorwiirts. Berliner 
Vólksblatt). Engels bojoval v tomto listu proti nejrůznějším proje
vům oportunismu. Od druhé poloviny devadesátých let, po Engel
sově smrti, se listu zmocnilo pravé křídlo strany a redakce soustavně 
uveřejňovala články oportunistů. Vorwiirts vysvětloval tendenčně 
boj proti oportunismu a revizionismu v SDDSR, podporoval eko
nomisty a později, po rozštěpení strany, menševiky. V období 
reakce uveřejňoval pomlouvačné články Trockého, aniž umožnil 
Leninovi a jiným bolševikům tyto pomluvy vyvracet a objektivně 
zhodnotit situaci· ve straně. Za první světové války Vorwiirts, za
stával sociálšovinistické stanovisko; po Říjnové revoluci se stal jed
ním z center protisovětské propagandy. Jeho vydávání bylo zasta
veno v roce 1933. - 101

u Polští sociální demokraté - členové Sociální demokracie Království
polského a ·Litvy (SDKPaL); revoluční ·strany polské dělnické
třídy, která se ustavila v roce 1893 nejprve jako Sociální demokra
cie Království polského. Od srpna 1900, po sjezdu sociálně demo
kratických organizací Království polského a Litvy, na němž se

polští sociální demokraté sloučili s částí litevských sociálních de-
. mokratů, se nazývala Sociální demokracie Království polského 

a Litvy (SDKPaL). Zásluhou strany bylo, že polské dělnické hnutí 
orientovala na spojenectví s ruským dělnickým hnutím a na potí
rání nacionalismu. 

· Za revoluce-1905-1907 prosazovala SDKPaL hesla blízká k hes
lům bolševické strany a zaujímala nekomp·romisní postoj vůči libe
rální buržoazii. Zároveň se SDKPaL dopouštěla řady chyb, nepo
chopila Leninovu teorii socialistické revoluce, nechápala vedoucí
úlohu strany v demokratické revoluci, podceňovala úlohu rolnictva
jako spojence dělnické třídy a význam národně osvobozeneckého
hnutí. Lenin kritizoval mylné názory SDKPaL, zároveň však pou
kazoval na její zásluhy o polské revoluční hnutí. Konstatoval, že
polští sociální demokraté „založili poprvé v Polsku čistě proletář
skou stranu a vyhlásili nanejvýš důležitou zásadu co nejužšího
svazku polského a ruského dělníka v jejich třídním boji" (Spisy
20, Praha 1959, s. 441). Na IV. (sjednocovacím) sjezdu SDDSR
byla SDKPaL jako územní organizace přijata do SDDSR.

SDKPaL uvítala Říjnovou revoluci a rozvinula boj za vítězství 
proletářské reyoluce v Polsku. V prosinci 1918 se na sjednoco
vacím sjezdu SDKPaL a PSS-levice sloučily a vytvořily Komunis-
tickou dělnickou stranu Polska. 
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Polská socialistická strana (PSS) (Polska Partia Socjálistyczna) -
reformistická nacionalistická stran�, založená v roce 1892. Vystu
povala pod heslem boje za nezávislost Polska. a pod vedením 
Pilsudského a jeho stoupenců prováděla separatistickou a naciona

listickou propagandu mezi polskými dělníky, které se snažila 
odvrátit od společného boje s ruskými dělníky proti samoděržaví 
a kapitalismu. 

Po celou dobu trvání PSS vznikaly v jejích řadách pod tlakem 
prostých dělníků levicové skupiny. Některé z nich se později 
přimkly k revolučnímu křídlu polského dělnického hnutí. 

V roce 1906 se PSS rozštěpila na PSS-levici a na šovinistickou 
pravici, takzvanou PSS-revoluční frakci. 

Pod vlivem SDDSR(b) a Sociální demokracie Království pol
ského a Litvy postupně přecházela PSS-levice na důsledně revo
luční pozice. Za první světové války se většina členů PSS-levice 
hlásila k internacionalismu a v prosinci 1918 se sloučila se SDKPaL. 
Sloučené strany vytvořily Komunistickou dělnickou stranu Polska 
(od roku 1925 se nazývala Komunistická strana Polska). 

Za pr,vní světové války pravicová část PSS pokračovala ve své 
nacionálně šovinistické politice. Na území Haliče zformovala polské 
legie, které potom bojovaly na sfraně rakousko-německého impe
rialismu. Po vzniku polského buržoazního státu se pravicová PSS 
spojila v roce 1919 s organizacemi PSS na polském území, jež bylo 
předtím obsazeno Německem a Rakouskem, a přijala opět název 
Polská socialistická strana. Získala rozhodující vliv ve vládě a za
sadila se o to, aby moc přešla do rukou polské buržoazie. Soustavně 
prováděla protikomunistickou propagandu a podporovala agre
sívní politiku namířenou proti Sovětskému Rusku, politiku anexe 
a utlačování západní Ukrajiny a západního Běloruska. Jednotlivé 
skupiny PSS, které s touto politikou nesouhlasily, vstupovaly do 
Komunistické strany Polska. 

Po fašistickém převratu Pilsudského v květnu 1926 se PSS formál
ně octla v parlamentní opozici. Ve-skutečnosti však nikdy aktivně 
proti fašistickému režimu nebojovala a dál pokračovala.ve své pro
tikomunistické a protisovětské propagandě. Levicové síly PSS spo
lupracovaly v těch letech s polskými komunisty a v četných kam
paních podporovaly taktiku jednotné fronty. 

Za druhé světové války se PSS znovu rozštěpila. Její pravicová, 
šovinistická část přijala název Wolnosé, Równosé, Niepodleglosé 
(Svoboda, Rovnost, Nezávislost) a vstoupila do reakční polské 
emigrantské „vlády" v Londýně. Druhá, levicová část PSS, která 
přijala název Dělnická strana polských socialistů, se pod vlivem 
Polské dělnické strany založené v ro�e 1942 zapojila do národní 
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fronty boje proti hitlerovským okupantům, bojovala za osvobození 

Polska od fašistické poroby a usilovala o navázání přátelských 
styků s SSSR. 

Po osvobození východní části Polska od německých okupantů 
a po vytvoření Polského výboru národního osvobození přijala Děl
nická strana polských socialistů v roce 1944 opět název Polská so
cialistická strana a spolu s Polskou dělnickou stranou se podílela na 
budování lidově demokratického Polska. V prosinci 1948 se obě 
strany spojily a vytvorily Polskou sjednocenou dělnickou stranu 
(PSDS). - 102

u Lotyššt{ sociáln{ demokraté - členové Lotyšské sociálně demokratické
dělnické strany, založené v červnu 1904 na svém I. sjezdu. Na II.
sjezdu v červnu 1905 byl schválen program strany. V letech 1905 až
1907 stála LSDDS v čele revolučních akcí dělníků a připravovala
masy na ozbrojené povstání.

Na IV. (sjednocovacím) sjezdu v roce 1906 se jako územní orga
nizace začlenila do SDDSR. Po sjezdu přijala název Sociální de
mokracie Lotyšského kraje. - 102

'3 Arménští sociální demokraté - členové Arménské sociálně demokra
tické dělnické organizace (,,specifici"), ustavené arménskými na
cionálfederalisty brzy po II. sjezdu SDDSR. Tito zastánci speci
fičnosti podmínek každého národa podobně jako bundovci poža
dovali federativní uspořádání strany, tj. rozdělení proletariátu 
podle národností, a prohlásili se za jediné mluvčí arménského pro
letariátu. Svůj nacionalismus hájili tím, že prý „každý národ má 

své specifické podmínky". V souvislosti s připravovanou konferen
cí sociálně demokratických organizací v Rusku v září 1905 Lenin 
v dopise ústřednímu výboru napsal: 

,,Zvláště varuji před Arménskou sociálně demokratickou fede
rací.Jestliže jste dali souhlas k tomu, aby se zúčastnila konference, 
udělali jste osudnou chybu, kterou musíte stůj co stůj napravit. 
Je to pár ženevských dezorganizátorů, kteří zde vydávají samé stu
pidity a nemají přitom jakékoli vážné styky s Kavkazem. Není to 
nic víc než protekční spratek bundovců speciálně vymyšlený 
k tomu, aby živil kavkazský bundismus ... Všichni kavkazští sou
druzi jsou proti této smečce dezorganizujících publicistů ... " (Spisy 
34, Praha 1959, s. 321.) 

Dašnakcuthjuni (dašnaci) - členové kontrarevoluční, buržoazně 
nacionalistické strany Dašnakcuthjun; jejím ústředním orgánem 
byl Drošak. Dašnakcuthjun vznikl na počátku devadesátých let 
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19. století. Bojoval proti revolučnímu hnutí dělníků a rolníků, roz
něcoval národnostní nesváry a nepřátelství mezi národy a uskuteč
ňoval politiku národní izolace Arménie.

Za revoluce 1905-1907 reprezentovali dašnaci zájmy arménské 
budoazie, prováděli politiku národní izolace, odváděli masy 
arménského lidu od celoruského revolučního hnutí, a tím značně 
poškodili dělnické hnutí v Arménii i v celém Zakavkazsku. 

Po únorové buržoazně demokratické revoluci v roce 1917 podpo
rovali dašnaci politiku prozatímní vlády. 

Po Říjnové revoluci vystoupili dašnaci v kontrarevolučním bloku 
s menševiky, esery a musavatisty proti bolševikům. V letech 1918 až 
1920 stáli v čele arménské buržoazně nacionalistické kontrarevo
luční vlády; veškerou svou činností přispívali k tomu, aby se z Ar
ménie stala kolonie zahraničních imperialistů a opora britsko-fran
couzských interventů a ruských bělogvardějců v boji proti sovětské 
moci. Arménští pracující pod vedením bolševické strany a za pod
pory Rudé armády v listopadu 1920 dašnackou vládu svrhli. Po 
vítězství sovětské moci byl Dašnakcuthjun v Zakavkazsku potřen 
a zlikvidován. - 102

" Sociálně demokratická federace (Social-Democratic Federation) byla 
založena v Anglii roku 1884. Kromě reformistů (Hyndman aj.) 
a anarchistů k ní patřila skupina revolučních sociálních demokratů, 
stoupenců marxismu (H. Quelch, T. Mann, E. Aveling, Eleanor 
Avelingová-Marxová aj.), kteří tvořili levé křídlo anglického so
cialistického hnutí. Engels kritizoval Sociálně demokratickou fede
raci za dogmatismus a sektářství, za její odtrženost od masového 
dělnického hnutí v Anglii a ignorování jeho zvláštností. V roce 1907 
byla Sociálně demokratická federace přejmenována na Sociálně 
demokratickou stranu. Ta v roce 1911 společně s levicově oriento
vanými členy Nezávislé labouristické strany založila Britskou so
cialistickou stranu. V roce 1920 většina členů této strany sehrála 
významnou úlohu při založení Komunistické strany Velké Britá
nie. -102

u Nezá11islá labouristická strana (Independent Labour Party) -anglická
reformistická organizace. Založili ji vůdcové „nových tradeunionů"
v roce 1893, v době zesíleného stávkového boje a hnutí anglické děl
nické třídy za nezávislost na budoazních stranách. Vstoupili do ní
členové „nových tradeunionů" a mnoho starých tradeunionistů,
příslušníci inteligence a maloburžoazie ovlivnění fabiány. V čele
strany stál Keir Hardie. Ve svém programu si strana vytyčila boj za
kolektivní vlastnictví všech výrobních prostředků, rozdělování
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a směnu zboží, za zavedení osmihodinového pracovního dne, zákaz 
dětské práce, za zavedení sociálního pojištění a podpory v neza
městnanosti. 

Od samého počátku zaujímala tato strana buržoazně reformis
tické stanovisko. Hlavní důraz kladla na parlamentní·formu boje 
a parlamentní dohody s liberální stranou. Lenin o Nezávislé la
bouristické straně napsal, že „ve skutečnosti je to oportunistická 
strana, která byla vždycky závislá na buržoazii", že „je ,nezávislá' 
jen na socialismu, kdežto na liberalismu je velmi závislá" (Spisy 29, 
Praha 1955, s. 488; Spisy 18, Praha 1957, s. 360). - 102

·16 Na stuttgartském kongresu se Lenin osobně seznámil s C. Zetkino
vou, která společně s ostatními levicovými německými sociálními
demokraty obhajovala taktiku revolučního marxismu a vystupova
la proti oportunistům a revizionistům. 

Překlad článku C. Zetkinové Mezinárodní socialistický kongres 
ve Stuttgartu Lenin zredigoval a opatřil poznámkami, v nichž vy
světlil podstatu boje proti oportunistickým delegátům kongresu. 

Článek C. Zetkinové byl otištěn v bolševickém sborníku Blýskání 
na časy. Sborníky, které vycházely na přelomu let 1907 a 1908, 
byly jedinými publikacemi, v nichž mohly být uveřejněny Lenino
vy práce, protože ústřední orgán list Social-demokrat nemohl vy
cházet vinou menševiků, kteří za podpory příslušníků polské sociál
ní demokracie a bundovců z ÚV SDDSR brzdili vytvoření redakce 
tohoto listu. Vydávání bolševického listu Proletarij, přerušené lon
dýnským sjezdem, bylo obnoveno teprve v říjnu 1907, po nezdaře
ných pokusech organizovat vydávání listu Social-demokrat. - 108

47 V roce 1907 zahájilo vydavatelství Zerno, které vedl M. S. Kedrov, 
vydávání trojsvazkových sebraných spisů V. I. Lenina se společným 
názvem Za 12 let. V ústředním stranickém archívu Institutu mar
xismu-leninismu při ÚV KSSS je uložen originál smlouvy o tomto 
vydání. Z plánovaných tří svazků se podařilo vydat pouze první 
svazek a první část druhého. V prvním svazku byly práce Ekono
mický obsah narodnictví a jeho kritika v knize pana Struveho, 
Úkoly ruských sociálních demokratů, Pronásledovatelé zemstva 
a Hannibalové liberalismu, Co dělat?, Krok vpřed, dva kroky 
vzad, Zemstevní kampaň a plán Jiskry a Dvě taktiky sociální demo
kracie v demokratické revoluci. První svazek vyšel v listopadu 1907 
(na obálce se uváděl rok 1908) a byl brzy zkonfiskován, avšak znač
nou část nákladu se podařilo zachránit a ilegálně šířit. 

Druhý svazek měl obsahovat práce o agrární otázce. Vzhledem 
k cenzuře bylo rozhodnuto upustit od názvu Za 12 let a vydat 
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druhý svazek ve dvou dílech: v prvním díle uveřejnit legální práce, 
otištěné v roce 1899 ve sborníku Ekonomičeskije eťudy i staťji, 
a v druhém ilegální práce. Lenin zařadil do druhého svazku právě 
dokončenou práci Agrární program sociální demokracie v první 
ruské revoluci 1905-1907. Počátkem roku 1908 však vyšel pouze 
první díl druhého svazku s názvem Agrární otázka a obsahoval 
práce K charakteristice ekonomického romantismu, Soupis do
mácké výroby v Permské gubernii za rok 1894/1895 a všeobecné 
otázky „domáckého" průmyslu a Agrární otázka a „kritikové 
Marxe" (kapitoly I-XI). Druhý díl druhého svazku, pro který byl 
vysázen Agrární program sociální demokracie v první ruské revolu
ci 1905-1907, zkonfiskovala policie v tiskárně a zničila jej. 

Do třetího svazku měly být zařazeny programové a polemické 
články, které vyšly v bolševických orgánech (Jiskra, Vperjod, Pro
letarij, Novaja žizň aj.). Avšak stupňující se represe a pronásledo
vání revoluční literatury cenzurou vydání třetího svazku znemož
nily. - 113 

u Novoje slovo - měsíčník pro vědu, literaturu a politiku. Od roku
1894 jej vydávali v Petrohradě liberální narodnici, na jaře 1897
přešel do rukou legálních marxistů (P. B. Struve, M. I. Tugan
-Baranovskij aj.). V době sibiřského vyhnanství uveřejnil V. I. Lenin
v časopise Novoje slovo práci K charakteristice ekonomického ro
mantismu. Sismondi a naši domácí sismondovci a noticku Na okraj
jednoho novinového článku (Sebrané spisy 2, Praha 1980, s. 129 až
263, 420-426). V časopise publikovali G. V. Plechanov, V. I. Za
suličová, L. Martov, A. M. Gorkij aj. V prosinci 1897 carská vláda
časopis zastavila. - 115

u Zarja - marxistický časopis pro vědu a politiku; v letech 1901 až
1902 jej vydávala legálně ve Stuttgartu redakce Jiskry. Celkem
vyšla čtyři čísla (tři sešity): 1. číslo v dubnu 1901 (fakticky 23. břez
na podle nového kalendáře), dvojčíslo 2/3 v prosinci 1901 a 4. číslo
v srpnu 1902. Úkoly časopisu byly formulovány v Návrhu prohláše
ní redakce listu Jiskra a časopisu Zarja, který napsal Lenin v Rusku
(viz Sebrané spisy 4, Praha 1980, s. 327-337). Když v roce 1902
vznikly v redakci rozpory a konflikty, navrhl Plechanov, aby Zarja
byla od Jiskry oddělena s tím, že sám se ujme redigování časopisu.
Návrh však nebyl přijat, a tak zůstala redakce obou orgánů po
celou dobu společná.

Zarja kritizovala mezinárodní i ruský revizionismus a hájila teo
retické základy marxismu. Byly v ní uveřejněny Leninovy práce
Příležitostné články, Pronásledovatelé zemstva a Hannibalové libe-
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ralismu, Páni „kritikové" v agrární otázce (první čtyři kapitoly 
knihy Agrární otázka a „kritikové Marxe") a rovněž Plechanovovy 
práce Kritika našich kritiků. Část první. Pan Struve v úloze kriti
ka Marxovy teorie společenského vývoje, Cant proti Kantovi aneb 
Duchovní závěť pana Bernsteina aj. - 116

60 Jiskra (stará) - první celoruský ilegální marxistický list, který 
v roce 1900 založil V. I. Lenin. List měl rozhodující význam pro 
vytvoření revoluční marxistické strany dělnické třídy v Rusku. 

První číslo leninské Jiskry vyšlo v prosinci 1900 v Lipsku, další 
čísla vycházela v Mnichově, od července 1902 v Londýně a od jara 
1903 v Ženevě. Při vydávání Jiskry (organizování tajné tiskárny, 
opatření liter azbuky apod.) značně pomáhali němečtí sociální de
mokraté C. Zetkinová, A. Braun a jiní, dále polský revolucionář 
J. Marchlewski, který tehdy žil v Mnichově, a jeden z vedoucích
činitelů britské Sociálně demokratické federace Harry Quelch.

Členy redakce Jiskry byli V. I. Lenin, G. V. Plechanov, L. Mar
tov, P. B. Axelrod, A. N. Potresov a V. I. Zasuličová. Tajemnicí 
redakce byla zpočátku I. G. Smidovičová-Lemanová a od jara 1901 
N. K. Krupská, která také vedla veškerou korespondenci Jiskry se 
sociálně demokratickými organizacemi v Rusku. 

Středem pozornosti Jiskry byly otázky revolučního boje prole
tariátu a všech pracujících v Rusku proti carskému absolutismu. 
Velkou pozornost věnovala také nejdůležitějším událostem mezi
národního života, hlavně v mezinárodním dělnickém hnutí. Lenin 
byl fakticky hlavním redaktorem Jiskry, stál v jejím čele, psal 
články o všech základních otázkách výstavby strany a třídního 
boje ruského proletariátu. 

Jiskra se stala centrem, kolem něhož se sjednocovaly všechny síly 
strany a kde se soustřeďovaly a vychovávaly stranické kádry. 
V mnoha ruských městech (v Petrohradě, Moskvě, Samaře i jinde) 
vznikly skupiny a výbory SDDSR pracující v duchu leninské Jiskry. 
V lednu 1902 byla na sjezdu jiskrovců v Samaře založena ruská 
organizace Jiskry. Jiskrovské organizace vznikaly a pracovaly pod 
přímým vedením Leninových žáků a spolubojovníků I. V. Babuš
kina, N. E. Baumana, S. I. Guseva, M. I. Kalinina, P. A. Krasí
kova, G. M. Kržižanského, F. V. Lengnika, P. N. Lepešinského, 
I. I. Radčenka aj.

Z Leninova podnětu a za jeho přímé účasti vypracovala redakce
Jiskry návrh programu strany (byl uveřejněn 1. června 1902 ve 
21. čísle Jiskry) a připravila II. sjezd SDDSR, který se konal
17. (30.) července-IO. (23.) srpna 1903.Ještě před svoláním sjezdu
se většina místních sociálně demokratických organizací v Rusku
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připojila kJiskře, schválila její taktiku, program a organizační plán 
a uznala ji za svůj řídící orgán. Ve zvláštním usnesení sjezd zdů
raznil mimořádnou úlohu Jiskry v boji o stranu a prohlásil ji za 
ústřední orgán SDDSR. 

Brzy po II. sjezdu strany se za Plechanovovy podpory zmocnili 
Jiskry menševici. Od 52. čísla přestala být Jiskra bojovým revo
lučně marxistickým orgánem. - 116

11 Jde o bernsteinismus - protimarxistický směr v německé a meziná
rodní sociální demokracii, který vznikl koncem 19. století v Němec
ku a byl nazván podle nejvýraznějšího představitele pravicově 
oportunistických tendencí v Sociálně demokratické straně Německa 
Eduarda Bernsteina. 

V letech 1896-1898 uveřejnil Bernstein v teoretickém orgánu 
německé sociální demokracie Die Neue Zeit sérii článků pod spo
lečným názvem Problémy socialismu. Pokoušel se v nich pod rou
škou „svobody kritiky" zrevidovat filozofické, ekonomické a poli
tické základy revolučního marxismu a nahradit je buržoazními 
teoriemi o smíření třídních rozporů a o spolupráci tříd. Útočil na 
Marxovo učení o zbídačování dělnické třídy, o prohlubování tříd
ních rozporů, o krizích, o nevyhnutelném krachu kapitalismu 
a o socialistické revoluci a diktatuře proletariátu. Hlásal program 
sociálreformismu, vyjádřený heslem Hnutí je vším, konečný cíl 
ničím. 

V roce 1899 vyšly Bernsteinovy články knižně pod názvem 
Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie. 

Na sjezdech Sociálně demokratické strany Německa - stutt
gartském (říjen 1898), hannoverském (říjen 1899) a ltibeckém 
(září 1901) - byl bernsteinismus odsouzen, avšak strana se vlivem 
smířliveckého stanoviska většiny svých předáků od Bernsteina ne
distancovala. Bernsteinovci nadále otevřeně propagovali revizionis
tické názory v časopise Sozialistische Monatshefte i ve stranických 
organizacích. 

Bernsteinismus podporovaly i oportunistické skupiny v ostatních 
stranach II. internacionály. V Rusku jej obhajovali legální mar
xisté a ekonomisté. Carská cenzura propustila trojí vydání Bern
steinovy knihy přeložené do ruštiny a náčelník moskevské ochranky 
Zubatov ji zařadil do seznamu doporučované četby pro dělníky. 

Jedině ruští revoluční marxisté, bolševická strana s Leninem 
v čele, vedli důsledný a rozhodný boj proti bernsteinismu a jeho 
stoupencům. Lenin proti nim vystoupil už v roce 1899 v Protestu 
ruských sociálních demokratů a v článku Náš program. Podrobné 
kritice podrobil bernsteinismus v knize Co dělat? a v pracích Mar-
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xismus a revizionismus a Neshody v evropském dělnickém hnutí 

(viz Sebrané spisy 4, Praha 1980, s. 173-188, 194-198; Sebrané 
spisy 6, Praha 1981, s. 17-203; Spisy 15, Praha 1958, s. 24-36; 
Spisy 16, Praha 1958, s. 356-363) aj. - 117

5• Bezzaglauouci - polokadetská a polomenševická skupina ruské bur
žoazní inteligence (S. N. Prokopovič, J. D. Kuskovová, V. J. Bo

gučarskij, V. V. Portugalov, V. V. Chižňakov aj.); vznikla v obdo
bí začínajícího ústupu revoluce v letech 1905-1907. Skupina byla 
nazvána podle politického týdeníku Bez zaglavija, který vycházel 

v Petrohradě v lednu-květnu 1906 za Prokopovičovy redakce. 
Později se bezzaglavovci sdružili kolem levicového kadetského 
listu Tovarišč. Bezzaglavovci formálně nepatřili k žádné straně; 
byli přívrženci buržoazního liberalismu a oportunismu a podporo

vali revizionisty v ruské i mezinárodní sociální demokracii. - 118

as V 3. svazku této publikace - tj. v třetím svazku sborníku Za 12 let. 
Vydání tohoto svazku znemožnil zásah policie. - 119

54 Nouaja žizň - první legální bolševický deník. Vycházel od 27. října 

(9. listopadu) do 3. (16.) prosince 1905 v Petrohradě. Oficiálně byl 
jeho šéfredaktorem básník N. M. Minskij, vydávala jej M. F. Andre

jevová. Po Leninově příjezdu z emigrace do Petrohradu počátkem 
listopadu 1905 začala Novaja žizň vycházet pod jeho přímým ve

dením. Složení redakce a spolupracovníků se změnilo. List se stal 
fakticky ústředním orgánem SDDSR. Jeho nejbližšími spolupra
covníky byli V. D. Bonč-Brujevič, A. V. Lunačarskij, M. S. Olmin
skij, V. V. Vorovskij aj. Aktivně s ním spolupracoval a také jej 
vydatně hmotně podporoval A. M. Gorkij. K zahraničním spolu
pracovníkům patřila Rosa Luxemburgová, Karl Liebknecht, 
Marcel Cachin, Paul Lafargue aj. 

V listu Novaja žizň vyšlo 14 Leninových článků. Deník sehrál 

významnou úlohu v politické výchově a organizování mas a v jejich 
mobilizaci k ozbrojenému povstání. Novaja žizň byla úzce spjata 

se stranickými organizacemi a s revolučními dělníky a byla mezi 
nimi velmi populární. Redakce dostávala z různých končin země 

dopisy,jejichž autory byli dělníci, rolníci, úředníci, vojáci i studen

ti. V redakci se konala tajná stranická setkání, schůze a porady. 
Denní náklad novin dosahoval 80 000 výtisků. · 

Novaja žizň byla mnohokrát perzekvována a po vyjití 27. čísla 

ji carská vláda dne 2. prosince zastavila. Poslední, 28. číslo vyšlo 
ilegálně. - 122
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65 Jde o Leninovu poznámku k článku V. V. Vorovského Plody de
magogie, otištěnou v 11. čísle listu Vperjod z 10. (23.) března 
1905 (viz Sebrané spisy 9, Praha 1982, s. 354). 

Vpedod - ilegální bolševický týdeník; vycházel v Ženevě od 
22. prosince 1904 (4. ledna 1905) do 5. (18.) května 1905. Vyšlo
18 čísel v nákladu 7000-10 000 výtisků. Šéfredaktorem listu byl
Lenin, který také navrhl jeho název. Členy redakce byli A. V. Lu
načarskij, M. S. Olminskij a V. V. Vorovskij. Veškerou korespon
denci listu s místními výbory v Rusku a s dopisovateli vyřizovala
N. K. Krupská.

Vperjod vycházel v době urputného vnitrostranického boje, kdy 
se po II. sjezdu menševičtí vůdcové podvodem zmocnili ústředních 
institucí strany (ústředního tiskového orgánu, rady strany a ústřed
ního výboru) a začali rozbíjet místní stranické organizace. Bolševici 
v čele s Leninem nekompromisně bojovali proti rozbíječské činnosti 
menševiků a začali vyzývat mjstní stranické organizace, aby usilo
valy o svolání III. sjezdu strany jako jediného východiska z krize 
ve straně. Lenin o zaměření listu Vperjod napsal: ,,Linie listu 
Vperjod je lini{ staré Jiskry. Ve jménu staré Jiskry Vperjod energic
ky bojuje proti nové Jiskře" (Sebrané spisy 9, Praha 1982, s. 234). 
Lenin nepsal pro Vperjod jen zásadní články, ale také mnoho 
různých noticek a upravoval příspěvky dopisovatelů. Některé 
články napsal ve spolupráci s dalšími členy redakce (Vorovským, 
Olminským aj.). Četl rovněž korektury každého čísla. Snad jedině 
18. číslo neprošlo Leninovou redakcí, neboť v té době přesídlil
z Londýna do Ženevy. V listu Vperjod vyšlo přes 60 jeho článků
a noticek. Lenin v nich stanovil taktickou linii bolševiků v ozbroje
ném povstání, v otázkách prozatímní revoluční vlády a revolučně
demokratické diktatury proletariátu a rolnictva, v problematice
vztahu sociální demokracie k rolnickému hnutí, k liberální buržoazii
a k rusko-japonské válce. Některá čísla listu Vperjod, jako napří
klad čísla 4 a 5 věnovaná událostem z 9. (22.) ledna 1905 a začátku
revoluce v Rusku, připravil Lenin téměř celá sám.

Vperjod si velmi brzy získal sympatie místních stranických 
výborů, které jej uznaly za svůj orgán. Sjednocoval místní stranické 
výbory na základě Leninových principů a sehrál tak významnou 
úlohu v přípravě III. sjezdu strany, jehož usnesení vycházela z kon
cepcí, které Lenin zformuloval a zdúvodnil v tomto listu.Jeho tak
tická linie se stala taktickou linií III. sjezdu. Vperjod udržoval 
stálé spojení se stranickými organizacemi v Rusku. Místní orgány 
bolševického tisku často přetiskovaly Leninovy články z listu 
Vperjod a vydávaly je jako letáky nebo brožury. 
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III. sjezd strany ocenil v samostatné rezoluci významnou úlohu
tohoto listu v boji proti menševismu, za obnovení pevně organizo
vané strany, při koncipování a objasňování otázek taktiky revoluč
ního hnutí, v úsilí o svolání sjezdu a vyslovil redakci listu Vperjod 
poděkování. III. sjezd rozhodl, aby místo listu Vperjod_začal vy
cházet jakožto ústřední orgán strany list Proletarij. - 124

61 Lenin má na mysli taktiku částečného bojkotu, kterou prosazovali 
menševici při volbách do I. státní dumy (Vitteho). Menševici ne
souhlasili s bolševickou taktikou rozhodného bojkotu voleb a pro
sazovaii, aby se sociální demokracie zúčastnila voleb ve všech sta
diích kromě posledního, tj. určení kandidátú na poslance dumy. -
128 

57 Heslo vytvořit „výkonný výbor levice", tj. z levicových skupin v dumě, 
razili bolševici, aby zajistili samostatnou -třídní orientaci dělnických 
poslancú v dumě, řízení činnosti rolnických poslanců a jejich izola
ci od vlivu kadetů. Menševici vytyčili proti tomuto heslu své heslo 
„celonárodní opozice", podle něhož měli dělničtí a rolničtí poslanci 
podporovat kadety, které menševici počítali k levicovým stranám 
stejně jako sociální demokraty, esery a trudoviky. 

Po rozehnání I. dumy v červenci 1906 se „výkonný výbor levice" 
opravdu utvořil kolem sociálně demokratické frakce v dumě. Z jeho 
podnětu vyšel manifest Armádě a loďstvu, podepsaný výborem so
ciálně demokratické frakce v dumě a výborem Trudovické skupiny 
a manifesty Všemu rolnictvu Ruska a Všemu lidu, podepsané také 
některými levicově orientovanými stranami a svazy. Manifesty 
vyzývaly lid k revolučnímu boji proti vládě a razily heslo svolání 
ústavodárného shromáždění. -128

as Vysvětlen{ senátu -výklad zákona z 11. (24.) prosince 1905 o volbách
do Státní dumy, vydaný senátem před volbami do II. dumy. 
Těmito vysvětleními senát zbavoval volebního práva další určité 
skupiny dělníků, rolníkú a příslušníků neruských národů a národ
ností. - 137

·•• V průběhu volební kampaně do I. státní dumy otiskl vládní list
Russkoje gosudarstvo v 39. čísle z 18. (31.) března 1906 článek 
,,Prosťáček" v dumě s podpisem Segno. Autor uklidňoval vládnou
cí kruhy, obávající se, že do dumy bude zvoleno mnoho rolnických 
poslanců, kteří budou požadovat rozdělení statkářské půdy. ,,Ne
bojte se, že tito lidé v hrubých halenách, kteří znají jen půdu, ne
budou mít dost vědomostí, dost vzdělání. Pomůže jim jejich zdravý 
rozum a důvtip, který v parlamentě vydá ·za akademický titul, 
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k jehož získání není jak známo zdravý rozum vůbec nutný." - 139 

10 Viz K. Marx, Pruská kontrarevoluce a pruští soudci (K. Marx -
B. Engels, Spisy 6, Praha 1959, s. 164-170). - 140

11 Znamja truda - ústřední orgán eserské strany. Vycházel v Paříži od
července 1907 do dubna 1914. - 144 

11 Francouzití radikální socialisté a radikálovi - členové francouzské bur
žoazní radikální a radikálně socialistické strany. Formálně se usta
vila roku 1901, ve skutečnosti však existuje již od 80. let 19. stol. 
Před první světovou válkou vyjadřovala především zájmy drobné 
a střední buržoazie, v období mezi dvěma světovými válkami v ní 
zesílil vliv velkoburžoazie. Vedoucí činitelé této strany stáli nejed
nou v čele francouzské vlády. - 146 

13 Konference petrohradsk! organizace SDDSR se konala 27. října (9. listo
padu) 1901 v Teriokách. Bylo přítomno 57 delegátů s rozhodujícím 
a 11 delegátů s poradním hlasem. Konference projednávala tyto 
otázky: 
1. Zpráva PV SDDSR o předvolební kampani do III. dumy;
2. Referát o činnosti ÚV SDDSR; 3. Celoruská konference; 4. Soud
nad sociálně demokratickou frakcí v II. dumě; 5. Nezaměstnanost;
6. Nové volby městské konference a jiné organizační otázky.

V referátu petrohradského výboru se uvádělo, že policie se do
pouštěla hrubého násilí na dělnických voličích při volbách do 
III. dumy, zabránila sociální demokracii vést jakoukoli předvolební
agitaci atd. V referátu se upozorňovalo na existenci zcela samo
statné, před stranou utajené, menševické organizace v Petrohradě.
Ústřednímu výboru byla vytýkána nedostatečná akceschopnost.
Vzhledem k dezorganizátorské činnosti menševiků nebyl ÚV scho
pen přijmout rozhodnutí k mnohým velmi důležitým otázkám
(vydávání ústředního orgánu, potvrzení rezoluce o odborech aj.).
Konference požádala zástupce petrohradské organizace, aby se na
blížící celoruské konferenci pokusili „vyvést ÚV ze slepé uličky,
do níž se dostal, a pozvednout jeho činnost na náležitou úroveň"
(Proletarij, č. 20 z 19. listopadu 1907).

Lenin přednesl na konferenci referáty o přípravě celoruské kon
ference, a to o taktice sociálně demokratické frakce v II. státní 
dumě a o spolupráci sociálních demokratů s buržoazním tiskem. 
K taktice sociálně demokratické frakce v dumě se vyslovila konfe
rence většinou 37 hlasů (12 proti) pro rezoluci navrženou Leninem. 
Proti rezoluci hlasovali menševici, kteří navrhovali, aby v III. dumě 
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byli podporováni „levicoví" okťabristé a aby se při volbách před
sednictva dumy hlasovalo pro „levicového" okťabristu. Konference 
schválila návrh bolševiků, podle něhož spolupráce sociální demo
kracie s buržoazním tiskem nebyla přípustná. Při projednávání 
otázky soudu nad sociálně demokratickou frak<_::í v II. dumě ozná
mil Lenin konferenci, že o soudu informoval mezinárodní socialis
tické byro, které prostřednictvím Svazu mezinárodních parlament
ních zástupců podá interpelaci v anglickém, německém a belgic
kém parlamentu, čímž upozorní na tuto otázku mezinárodní děl
nickou třídu. Konference schválila usnesení, aby dělníci a dělnice 
z Petrohradu a z Petrohradské gubernie v den zahájení soudu nad 
frakcí stávkovali. 

Konference zvolila dva bolševiky za delegáty celoruské konfe
rence SDDSR. -147 

44 Drážďanský Parteitag - sjezd německé sociální demokracie, který se konal 
ve dnech 13.-20. září 1903. Hlavní pozornost byla na sjezdu věno
vána taktice strany a boji proti revizionismu. Byly kritizovány re
vizionistické názory E. Bernsteina, P. Gohreho, E. Davida, 
W. Heineho a některých jiných německých sociálních demokratů.
V sjezdové rezoluci schválené zdrcující většinou hlasů (288 proti 11)
se pravilo: ,,Sjezd strany co nejrozhodněji odsuzuje revizionistické
snahy změnit naši starou osvědčenou taktiku, jež vychází z třídního
boje a s níž jsme dosáhli četných vítězství, v tom smyslu, aby se
misto dobytí politické moci svržením našich nepřátel prosazovala
politika ústupků vůči současnému zřízení" (Protokoll uber die Ver
handlungen des Parteitages der Socialdemokratischen Partei
Deutschlands. Abgehalten zu Dresden vom 13. bis 20. September
1903, Berlin 1903, S. 418). Schválení této rezoluce mělo určitý po
zitivní význam, avšak v boji proti revizionismu neprojevil sjezd ná
ležitou důslednost: revizionisté nebyli ze Sociálně demokratické
strany Německa vyloučeni a po sjezdu dál propagovali své oportu
nistické názory. Sjezd schválil oportunistické usnesení o přípust

nosti spolupráce sociálních demokratů s buržoazním tiskem. - 154

85 Třetí duma (oficiální název Státní duma třetího volebního období) 
fungovala od l. (14.) listopadu 1907 do 9. (22.) června 1912 (cel
kem se sešla pětkrát). Tato duma, zvolená na základě volebního 
zákona z 3. června, byla svou třídní podstatou a zastoupením stran 
černosotňovsko-okťabristická a jako taková byla poslušným nástro
jem carské vlády při provádění kontrarevoluční politiky násilí 
a potlačování revolučních sil v Rusku. 

Ve III. dumě bylo celkem 442 poslanců, tj. o 78 méně než 
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v I. a II. dumě. Reakční charakter této dumy byl dán už jejím slo
ž<;ním: více než polovina poslanců (229) pocházela z řad šlechty, 
46 z řad duchovenstva, 42 z obchodních kruhů, 15 poslanců zastu
povalo kozáky, 94 rolnictvo a 12 maloburžoazii. Většinu poslanců 
tvořili statkáři (242) a činitelé zemstev (133), dále to bylo 79 rolní
ků, 49 duchovních, 37 advokátů, 36 obchodníků a průmyslníků, 
4 7 úředníků, 42 lékařů a. učitelů, 16 řemeslníků a dělníků atd. 

Zpočátku bylo v dumě zastoupeno 11 politických stran a skupin. 
Z toho bylo 147 poslanců pravice (krajní pravice, nacionalisté 
a umírnění příslušníci pravice), 154 okťabristů, 7 poslanců za pol
skou, litevskou a běloruskou národní skupinu, 11 za Polské kolo, 
28 za skupinu progresistů, 8 za skupinu muslimů, 54 za kadety, 
14 za Trudovickou skupinu a 19 za sociální demokraty. 

Ani jedna strana neměla v dumě absolutní většinu, což bylo cí
lem carské vlády, která prováděla bonapartistickou politiku laví
rování mezi statkáři a buržoazií. Ve III. dumě se utvořily dvě kon
trarevoluční většiny: černosotňovsko-okťabristická a okťabristicko
-kadetská. První většina umožňovala Stolypinovi realizovat reakční 
agrární politiku, tvrdou politiku vůči dělnické tr·ídě a vyloženě 
velmocenskou vůči národnostním menšinám. Druhá většina měla 
vzbuzovat zdání, že v Rusku je parlamentní zřízení. 

III. duma bezvýhradně podporovala reakční režim z 3. června
v celé své zahraniční i vnitřní politice, ochotně uvolňovala pro
středky na policii, četnictvo, obvodní náčelníky, soudy, věznice, 
Svatý synod. Schválila návrh zákona o povinné vojenské službě, 
jímž se rušily různé výjimky při odvodech a podstatně se zvyšoval 
početní stav armády. 

Reakčnost III. dumy se obzvlášť projevila v dělnickém zákono
dárství. Reakční většina v dumě udržovala po tři léta v tajnosti 
několik návrhů zákonů o dělnickém pojištění. Schválila je teprve 
v roce 1911 pod tlakem nového vzestupu revolučního hnutí. Byly 
však natolik okleštěné, že podmínky pojištění v porovnání se záko
nem z roku 1903 se ještě zhoršily: pojištění se týkalo pouze 2,5 mi
liónu dělníků z celkového počtu 13 miliónů námezdně pracujících. 
V roce 1910 schválila duma návrh zákona o dovolené na zotavenou 
obchodních zaměstnanců, jímž se přímo zhoršily pracovní podmín
ky ve srovnání s dřívějšími prozatímními předpisy z roku 1906; 
tehdy vláda potřebovala získat tyto zaměstnance jako voliče, 
a proto si je chtěla naklonit určitými výhodami. Pracovní komise 
dumy zamítla 5. (18.) března 1912 návrh zákona o svobodě stávek 
a vůbec nepřipustila, aby byl v dumě projednán. 

Reakční většina III. dumy podporovala rusifikační politiku carské 
vlády a rozněcovala národnostní nesváry. 
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V zahraniční politice III. duma souhlasila s aktivním vměšová

ním do záležitostí balkánských států, podporovala reakční pansla

vistické tendence a usilovala o zvýšení válečných úvěrů. 
Plně podporovala Stolypinovy agrární zákony a v roce 1910 

schválila zákon, jehož základem byl výnos z 9. (22.) listopadu 1906. 
Zamítla všechny návrhy rolnických poslanců na přidělení půdy 

bezzemkům a rolníkům s malou vým�rou. 
Sociálně demokratická frakce v III. státní dumě měla velmi 

obtížné pracovní podmínky, byla početně slabá a zpočátku se také 
dopouštěla řady chyb. Přesto však vykonala zásluhou svých bolše

vických poslanců velmi mnoho pro odhalení protilidové politiky 

III. dumy a pro politickou výchovu ruského proletariátu a rolnic

tva.
Lenin charakterizoval III. státní dumu, zastoupení stran v dumě 

a její činnost ve svých pracích Třetí duma, Třetí státní duma a so

ciální demokracie aj. (viz tento svazek, s. 155-164 a 189-195). 
-155

41 SDDSR se zúčastnila voleb do III. státní dumy z rozhodnutí 
III. konference (II. celoruské), která se konala ve dnech 21.-23.
července (3.-5. srpna) 1907. Volební zákon značně omezil už
okleštěná volební práva dělníků tím, že snížil počet volitelů z 237
na 112 a ponechal volební práva dělníkům pouze v 44 guberniích

z 53. Tyto okolnosti a policejní represe způsobily, že do III. dumy
bylo zvoleno pouze 19 sociálně demokratických poslanců (oproti 65
v II. dumě).

Volby do III. dumy ukázaly na rostoucí úlohu bolševiků v děl

nickém hnutí v Rusku. Ze 6 poslanců zvolených za dělnickou kurii 
v 6 guberniích byli čtyři bolševici a dva menševici (jeden z nich 

byl později odhalen jako provokatér). Celkem bylo v III. dumě 
5 bolševických poslanců a dva sympatizující s bolševiky. Menševičtí 

poslanci zpravidla nepocházeli z dělnické kurie, ale z městské, rol
nické a dokonce i statkářské. Tím se vysvětluje, proč menševiků bylo 

v dumě mnohem více. Avšak během času se síly bolševiků a men
ševiků téměř vyrovnaly. Z menševické části frakce odešly nahodilé 
živly: jeden do muslimské skupiny, čtyři do frakce nestraníků. Při 

pátém zasedání dumy tvoi·ilo sociálně demokratickou frakci 13 po
·slanců - 4 bolševici, 2 sympatizující a 7 menševiků (někteří z nich

souhlasili s bolševiky, že je nutné zachovat ilegální dělnickou stra

nu).
Sociálně demokratická frakce byla vytvořena na základě rozhod

nutí IV. konference SDDSR. Program akcí a taktiku boje pro ni 
vypracoval Lenin. Na počátku své činnosti se frakce, přesněji její 
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menševická většina, dopustila závažných chyb. Usilovala především 
o nezávislost svých akcí na ÚV SDDSR a zaujala nesprávné sta
novisko při schvalování „nejpokornější adresy" carovi. Menševičtí
členové frakce se v rozporu s usneseními londýnského sjezdu SDDSR
zúčastnili jménem sociálně demokratické frakce společně s kadety
a Polským kolem porad opozice. Ústřední výbor strany tyto akce
menševiků odsoudil, ti však ve své reformistické taktice pokračovali.
Při projednávání vládního prohlášení 16. (29.) listopadu 1907 ne
předložila sociálně demokratická frakce návrh ústředního výboru
strany, nýbrž svůj vlastní s mnohem menšími požadavky.

Činnost sociálně demokratické frakce se výrazně zlepšila po 
V. konferenci SDDSR (v prosinci 1908), která schválila řadu
usnesení organizačního rázu, jimiž se zvýšila odpovědnost dělnic
kých delegátů vůči straně.

Frakce vypracovala vlastní návrhy zákonů a předložila je 
dumě k posouzení, poslanci aktivněji působili i mimo dumu atd. 
Dělničtí poslanci v III. dumě, kteří spojovali akce v dumě s roz
sáhlou ilegální činností mimo dumu, vykonali za bolševického 
vedení přes všechny překážky velkou agitační, organizační a poli
tickovýchovnou práci mezi dělnickými a rolnickými masami 
v Rusku. - 155

67 Russkoje znamja - černosotňovský list, orgán Svazu ruského národa. 
Vycházel v Petrohradě od listopadu 1905 do roku 1917. - 158

11 Golos Moskvy - deník, orgán okťabristické strany. Vycházel od
prosince 1906 do června 1915. - 158

ea Srov. KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí a plenár
ních zasedání ÚV, díl I, Praha 1954, s. 138. - 162

70 Lenin měl na mysli rezoluci O vztahu k neproletářským stra
nám[:a&J (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferencí 
a plenárních zasedání ÚV, díl I, Praha 1954, s. 141). - 164

71 Leninova poznámka O Plechanovo1ě článku byla otištěna jako doslov 
redakce Proletarije-k článku I. P. Goldenberga (Meškovského) 
Také polemika. G. V. Plechanov vydal po V. sjezdu strany brožuru 
My a oni, která obsahovala jeho projevy na sjezdu a obsáhlou před
mluvu autora. Goldenbergův článek obsahoval odpověď na Ple
chanovovy útoky proti bolševické taktice v první ruské revoluci, 
zejména proti nesmiřitelnosti bolševiků vůči liberální buržoazii. 

Při obhajobě menševické taktiky spojenectví a bloků s liberální 
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buržoazií v období předvolební kampaně do III. dumy Plechanov 
hrubě porušil stranickou kázeň, protože uveřejnil v levicově orien
tovaném kadetském listu Tovarišč řadu článků, v nichž nejen 
ostře kritizoval bolševické usnesení III. konference SDDSR (II. ce
loruské) o účasti ve volbách do III. dumy, ale vyzýval stranu, aby 
usnesení ignorovala. Tento Plechanovův čin členy strany pobouřil 
a ústřední výbor jej odsoudil. Petrohradský výbor pak přijal rezo
luci, kterou schválil usnesení ÚV. 

Lenin napsal tuto poznámku v souvislosti s Plechanovovým 
článkem To je dobré, jen co je pravda [Tovarišč, č. 402 z 20. října 
(2. listopadu) 1907], který byl odpovědí na rezoluci petrohradského 
výboru strany. - 165

72 Mehringův článek Německý liberalismus a ruská duma (F. Mehring, 
Deutscher Liberalismus und rus�ische Duma. Die Neue Zeit, 
1906-1907, Band I, N 23) Lenin přeložil a použil v práci Franz 
Mehring o II. dumě[149], otištěné v II. sborníku Otázky taktiky, 
Petrohrad 1907 (Sebrané spisy 15, Praha 1983, s .. 279-286). - 167

73 Viz K. Marx-B. Engels, Manifest Komunistické strany, Spisy 4, 
Praha 1958, s. 461-462. - 172

74 Čtvrtá konference SDDSR (Třetí celoruská} se konala v Helsingforsu 
[Helsinkách] ve dnech 5.-12. (18.-25.) listopadu 1907. Zúčast
nilo se jí 27 delegátů: 10 bolševiků, 4 menševici, 5 polských sociál
ních demokratů, 5 bundovců a 3 lotyšští sociální demokraté. 

Na konferenci byly projednávány tyto otázky: taktika sociálně 
demokratické frakce ve Státní dumě, frakční centrnm, posílení spo
jení ústředního výboru s místními organizacemi a přispívání sociál
ních demokratů do buržoazního tisku. Konference se usnesla, že 
zastoupení sociální demokracie v dumě se bude nazývat sociálně de
mokratická frakce. Referát o taktice sociálně demokratické frakce 
v III. dumě přednesl Lenin. Menševici a bundovci oponovali jeho 
hodnocení úkolů strany a režimu po 3. červnu a prosazovali pod
poru kadetů a levicových okťabristů v dumě. Konference většinou 
hlasů schválila bolševickou rezoluci předloženou jménem petro
hradské městské konference SDDSR a bolševickou rezoluci o ne
přípustnosti spolupráce sociálních demokratů s buržoazním tiskem. 
Tato rezoluce byla zaměřena proti menševickým publicistům, 
zejména.proti Plechanovovi, který kritizoval usnesení III. konferen
ce SDDSR (II. celoruské) v levicovém kadetském listu Tovarišč. 

Protože menševické centrum tajně, za zády ÚV SDDSR navá
zalo styky s místními výbory, konference navrhla,jak posílit spojení 
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ÚV SDDSR s místními stranickými organizacemi, schválila závaž
ná usnesení navržená Leninem a vyzbrojila tak stranu marxistickou 
taktikou pro boj za získání mas v období reakce. 

Protokol konference nebyl nalezen. O jednání konference a jejích 
usneseních podrobně informoval bolševický list Proletarij v 20. čísle 
z 19. listopadu 1907. - 181

15 Lenin má na mysli agrární zákony, které připravil Stolypin a vyda
la carská vláda v listopadu 1906. Dne 9. (22.) listopadu 1906 byl 
vydán tzv. Dodatek k některým ustanovením dosavadního zákona 
o rolníckém vlastnictví půdy a jejím užívání, který se po schválení
Státní dumou a Státní radou začal nazývat zákonem ze 14. června
1910, a nařízení z 15. (28.) listopadu 1906 nazvané Poskytování hy
poték Rolnickou pozemkovou bankou na přídělovou půdu. Podle
těchto zákonů měli rolníci právo převzít přídělovou půdu do osob
ního vlastnictví, odejít z občiny a hospodařit samostatně na odřeza
né půdě nebo chutorech. Těmto rolníkům mohla Rolnická banka
poskytnout půjčku na získání půdy. Stolypinova agrární politika
urychlila kapitalistický vývoj v zemědělství nejhorší „pruskou"
cestou, zachovala moc, vlastnictví a privilegia feudálních statkářů,
podpořila násilné vyvlastňování rolnických mas, urychlila rozvoj
rolnické buržoazie, která dostala možnost levně skupovat přídělo
vou půdu chudých rolníků.

Lenin nazval Stolypinovy agrární zákony z roku 1906 (a zákon 
vydaný 14. (27.) června 1910) druhým krokem - po reformě 
z roku 1861 - na cestě k přeměně feudálního absolutismu v bur
žoazní monarchii. ,,Odklad, který starému zřízení a starému feu
dálnímu zemědělství umožnil Stolypin," napsal Lenin, ,,záleží 
v tom, že byl otevřen ještě jeden, a to poslední ventil, který bylo 
možno otevřít bez vyvlastnění veškeré statkářské půdy" (Spisy 18, 
Praha 1957, s. 247). Přestože vláda horlivě propagovala vystupo
vání rolníků z občin, v evropském Rusku za 9 let (od roku 1907 
do roku 1915) vystoupilo z občin pouze asi dvaapůl miliónu rolnic
kých usedlostí. Právo vystoupit z občiny využívala především rol
nická buržoazie, která tak mohla upevnit své hospodářství. Z obči
ny vystupovala i část chudých rolníků, kteří chtěli prodat svou pří
dělovou půdu a navždy odejít z vesnice. Zbídačená drobná rolnická 
hospodářství zůstávala i nadále zaostalá. 

Stolypinova agrární politika neodstranila hlavní rozpor mezi 
veškerým rolnictvem a statkáři, nýbrž vedla k dalšímu ožebračo
vání rolnických mas, k zostřování třídních rozporů mezi kulaky 
a vesnickou chudinou. - 184
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76 Členové sociálně demokratické frakce v II. státní dumě byli zatčeni 
v noci na 3. června 1907 na základě vykonstruovaného obvinění 
z politického spiknutí. Bolšeyici mobilizovali dělnickou třídu 
k obhajobě sociálně demokratických poslanců. Petrohradská kon
ference SDDSR, která se konala dne 27. října (9. listopadu) 1907, 
vyslechla zprávy z továren a závodů, projednala opatření k boji 
dělníků proti tomuto soudnímu procesu, schválila prohlášení 
adresované Všem dělníkům a dělnicím, všem svazům, nestranic
kým závodním výborům, všem dělnickým organizacím a skupinám, 
všem příručím a řemeslníkům v Petrohradě a v Petrohradské gu
bernii, které vyzývalo k jednodenní demonstrativní stávce v den 
zahájení soudního přelíčení. 

Soud proti sociálně demokratické frakci v II. státní dumě byl 
zahájen 22. listopadu (5. prosince) 1907. Toho dne na protest proti 
zvůli carské vlády stávkovali dělníci v Moskvě, Baku, Saratově 
a dalších místech. V Petrohradě stávkovalo 100 000 dělníků a stu
denti několika vysokých škol. Sociálně demokratická frakce v III. 
dumě vyslovila při zahájení zasedání protest, v němž odhalovala 
protilidovou politiku samoděržaví, a opustila zasedací síň. 

Soud proti sociálně demokratickým poslancům II. dumy skončil 
1. (14.) prosince 1907. Z 37 zatčených a souzených poslanců bylo
17 odsouzeno ke ztrátě stavovských práv, k nuceným pracím na
čtyři až pět let a po jejich skončení k vystěhování na Sibiř. Deset
poslanců bylo odsouzeno ke ztrátě všech stavovských práv a majet
ku a vystěhováno do vzdálených sibiřských gubernií, deset bylo
zproštěno obžaloby. O tomto zločinu carské vlády viz Leninův
článek O sociálně demokratické frakci v II. dumě. Objasnění celé
ho případu. Článek byl zároveň zprávou mezinárodnímu socialis
tickému byru (Spisy 17, Praha 1958, s. 316-321). - 188

77 Předmluvu k Voinovově ( A. V. Lunačarského) brožuře o vztahu strany

k odborům napsal Lenin v listopadu 1907. Po obdržení poslední 
části rukopisu této brožury napsal mezi 2. a 11. (15. a 24.) listo
padem 1907 Lunačarskému dopis, v němž upozorňoval, že ně
kterých formulací mohou zneužít eseři, menševici, syndikalisté 
atd. - 196 

78 Jde o mannheimský sjezd Sociálně demokratické strany Německa, 
který se konal ve dnech 23.-29. září 1906. Projednával otázku 
masové politické stávky, kterou německá sociální demokracie pro
hlásila pod bezprostředním vlivem revolučního hnutí v Rusku na 
jenském sjezdu v roce 1905 za nejdůležitější prostředek politického 
boje. Mannheimský sjezd schválil rezoluci, podle níž mohla strana 
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vyhlásit masovou politickou stávku jen se souhlasem generální ko
mise odborů, jejíž oportunističtí vůdcové kategoricky vystupovali 
proti masové politické stávce. Považovali ji za anarchismus a roku 
1905 prosadili na sjezdu v Kolíně nad Rýnem rezoluci v tomto 
duchu. Mannheimský sjezd neodsoudil oportunistické stanovisko 
odborářských vůdců přímo, ale doporučoval všem členům strany, 

aby se stali členy odborů, a členům odborových svazů, aby se stali 
členy sociálně demokratické strany, ,,aby se odborové hnutí napl
nilo duchem sociální demokracie". - 197 

7� Die Neue Zeit - teoretický časopis Sociálně demokratické strany 
Německa. Vycházel ve Stuttgartu v letech 1883-1923. Do října 
1917 ho redigoval K. Kautsky, později H. Cunow. V Die Neue Zeit 
byly poprvé uveřejněny některé Marxovy a Engelsovy práce. 
Engels neustále pomáhal redakci časopisu svými radami a často ji 
kritizoval, že ustupuje z marxistických pozic. S časopisem Die Neue 
Zeit spolupracovali významní představitelé německého i meziná

rodního dělnického hnutí z konce 19. a začátku 20. století -
A. Bebel, P. Lafargue, W. Liebknecht, R. Luxemburgová, F. Meh
ring, G. V. Plechanov, C. Zetkinová aj. Od druhé poloviny
90. let začal časopis soustavně otiskovat práce revizionistů včetně
série Bernsteinových článků Problémy socialismu, jimiž revizionisté

zahájili tažení proti marxismu. Za první světové války zaujímal ča
sopis centristické stanovisko a de facto podporoval sociálšovinisty.
-197

ao Osuobožděnije - čtrnáctideník; vycházel mimo Rusko od 18. června
(1. července) 1902 do 5. (18.) října 1905 za redakce P. B. Struveho. 
Byl orgánem ruské liberální buržoazie a prosazoval umirněný mo
narchistický liberalismus. V roce 1903 se kolem časopisu zformoval 
a v lednu 1904 formálně ustavil Svaz osvobození; existoval do 
října 1905. Osvobožděnovci spolu s konstitucionalisty v zemstvech 
vytvořili jádro Konstitučně demokratické strany, jež byla založena 
v říjnu 1905. - 201 

11 Práci Agrám( program sociáln( demokracie u prun { ruskl revoluci 1905 al
1907 psal V. I. Lenin v listopadu a prosinci roku 1907. Koncem 
listopadu 1907 oznamuje M. S. Kedrovovi v souvislosti s vydáním 
druhé části II. dílu sborníku Za 12 let: ,, ... mám v úmyslu napsat 
na závěr II. dílu obsáhlou práci o rozdělení půdy v Rusku (podle 
nových statistických údajů z roku 1905) a o municipalizaci (se zře
telem ke IV. dílu Kapitálu neboli Theorien liber den Mehrwert; 
vyšly takě v roce 1905). Myslím, že by tato věc čtenáře velmi zajíma-
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la a že by byla velmi aktuální. Všechen materiál pro tuto práci 
mám již skoro shromážděn a zčásti již zpracován. Na dokončení 
potřebuji několik týdnů; doufám, že během několika týdnů se mi 
podaří tuto práci napsat" (Spisy 36, Praha 1958, s. 137). V dopise 
G. A. Alexinskému, napsaném mezi 7. lednem a 2. únorem 1908, 
se zmiňuje o obsahu práce již daleko konkrétněji: ,,Napsal jsem 
obsáhlou práci o agrárním programu, v níž jsem mimo jiné podrob
ně rozebral rozpravy v II. dumě" (tamtéž, s. 139). V únoru 1908 
byla práce odeslána do nakladatelství. Svědčí o tom dopis ze 4. (17.) 
února zaslaný M. I. Uljanovové do Petrohradu, v němž Lenin píše: 
„Dostali jste rukopis druhé části mého druhého dílu ( odesláno 
odtud oklikou 5. II. 08 podle nového kalendáře)?" (Spisy 37, 
Praha 1959, s. 356-357. Red.) 

Rukopis došel a byl zařazen do druhého ·dílu sborníku Za 12 let. 
Ale ještě v tiskárně policie práci zabavila a zničila. Zůstal jediný 
výtisk s chybějícími několika posledními stranami. Částečně byla 
práce uveřejněna v 33. čísle listu Proletarij z 23. července (5. srpna) 
1908, v němž vyšel 2. a 3. oddíl III. kapitoly pod názvem Jak Petr 
Maslov opravuje koncepty Karla Marxe. 

V období boje bolševické strany za vítězství socialistické revoluce 
v Rusku roku 1917 přikládal Lenin vydání této své práce velký 
význam. V dopise V. A. Karpinskému, zaslaném 12. (25.) dubna 
1917 z Petrohradu do Ženevy, píše: ,,Pozdržte, prosím vás, přepi
sování rukopisu, protože jsem tu na1el 1 výtisk už vysázený ..• 
Chybí mu konec Závěru, přesně od slov ,veškeré rolnictvo 
a všechen proletariát ... a pozvolna .. .' (viz tento svazek, s. 415. 
Red.). Budu vám velmi vděčný, dáte-li přepsat zbytek závěru od 
těchto slov ve 4-5 kopiích a zašlete je: I. mně osobně; 2. Pravdě, 
Mojka 32; 3. do Stockholmu na adresu, kterou jsem vám dal. 
Snad tímto způsobem dostanu alespoň jednu kopii" (Zapiski Insti
tuta Lenina, II. díl, 1927, s. 19). 

Pro vydání knihy v roce 1917 Lenin dopsal závěr takto: ,,soustav
né, trýznivé znásilňování rolnických mas. Revoluční cesta k vytvo
ření rolnického buržoazního Ruska nezbytně předpokládá odstra
nění veškeré staré držby půdy, zrušení soukromého pozemkového 
vlastnictví." 

V rukopise má práce název Agrární otázka v první ruské revo
luci (K revizi agrárního programu ruské sociální demokracie). 
V roce 1917 vyšla práce pod názvem V. Iljin (N. Lenin), Agrární· 
program sociální demokracie v první ruské revoluci 1905-1907 
(Petrohrad, vydavatelství Žizň i znanije). - 205 

82 Pfídllová půda - půda ponechaná rolníkům k užívání po zrušení 
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nevolnictví v Rusku roku 1861; půdu vlastnily občiny a rolnikům 
byla přidělována pravidelně se opakujícím znovurozdělováním. 
-208

11 Feudální, seniorátn( latifundie - rozsáhlé pozemky v soukromém 
vlastnictví - charakteristický rys pozemkové držby v carském 
Rusku. K feudálním latifundiím Lenin počítá velkostatky založené 
na zotročující práci rolníků závislých na statkářích a deptaných 
pozůstatky feudalismu (např. soustava odpracovávání, pacht za 
polovinu úrody apod.). Lenin upozorňoval na to, že feudální lati
fundie jsou hlavní a základní příčinou hospodářské zaostalosti 
veškerého národního hospodářství Ruska, příčinou stagnace. 
„Žádné úvěry, žádné meliorace, žádná ,pomoc' rolníkovi, žádná 
,podpůrná' opatření tak oblíbená u byrokratů a liberálů nebudou 
mít žádné podstatné výsledky, dokud potrvá útisk feudálních lati� . 
fundií, tradic a soustav hospodaření" - poukazoval Lenin (Spisy 

15, Praha 1958, s. 86. Red.). - 210 

114 Údllná půda - půda, která byla vyčleněna spolu s rolníky, jež ji ob
dělávali, výnosem cara Pavla I. (Nařízení o carské rodině) z roku 
1797 ze státní půdy a dána do vlastnictví členům panovnického 
rodu. Důchody plynoucí z vykořisťování rolníků kryly potřeby 
carské rodiny (velkoknížat, jejich manželek, dcer atd.). Tyto polož
ky nebyly součástí státního rozpočtu a stát je nekontroloval. - 210

86 „ Všeobecné znoourozde'1ení pildy" - heslo vyjadřující úsilí rolnictva 
o rozdělení veškeré půdy a odstranění statkářského vlastnictví půdy.

Lenin v článku Agrární program ruské sociální demokracie
poukazoval na to, že vedle reakční utopie zachovat navždy země
dělskou malovýrobu má tento požadavek i revoluční aspekt, pro
jevuje se v něm totiž „přání odstranit pomocí rolnického povstání 
všechny pozůstatky nevolnictví" (Sebrané spisy 6, Praha 1981, 
s. 347. Red.).

Později, na II. sjezdu SDDSR, Lenin prohlásil: Říkají nám, ,,že
prý se rolnictvo s naším programem nespokojí, že půjde dále; 
jenže my se toho nebojíme, právě proto máme náš socialistický 
program, a proto se nebojíme ani nového rozdělení půdy ... " (Se
brané spisy 7, Praha 1981, s. 302. Red.). - 218 

11 Lenin má na mysli „rolnickou reformu" z roku 1861, kterou carská 
vláda zrušila nevolnictví v Rusku ve prospěch statkářů. Rolník 
mohl získat se souhlasem statkáře jen zákonem stanovený příděl 
půdy, a to výkupem. Podle přibližných výpočtů patřilo po reformě 
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statkářům 71,5 miliónu děsjatin půdy a rolníkům 33,7 miliónu 
děsjatin. Díky reformě si statkáři odřezali více než 1/., někdy do
konce¼ rolnické půdy. Statkářům zůstala nejlepší část rolnických 
přídělů (,,odřezaná půda", lesy, louky, napajedla, pastviny aj.), 
bez nichž rolníci nemohli samostatně hospodařit. 

Protože si rolníci museli vykupovat svou přídělovou půdu, byli 
zjevně olupováni statkáři i carskou vládou. Svůj dluh mohli carské 
vládě zaplatit do 49 let, byl jim však připočítán úrok ve výši 6 %. 
Nedoplatky výkupních částek rok od roku vzrůstaly. Jen bývalí 
statkářští rolníci odvedli carské vládě ve výkupních platbách 1,9 mi
liardy rublů, ačkoli tržní cena získané půdy nepřevyšovala 544 mi
liónů rublů. Rolníci museli fakticky za svou půdu zaplatit stami
lióny rublů, což vedlo k ruinování rolnických hospodářství a k hro
madnému zbídačení rolnictva. 

Lenin nazval „rolnickou reformu" z roku 1861 prvním hromad
ným násilím spáchaným na rolnících v zájmu rodícího se kapita
lismu v zemědělství, statkářskou „očistou pudy" pro kapitalismus. 
O reformě z roku 1861 viz Leninovy práce Padesáté výročí zrušení 
nevolnictví, K výročí, ,,Rolnická reforma" a proletářsko-rolnická 
revoluce (Spisy 17, Praha 1957, s. 48-81, 100-108, 109-l l8). -
222 

87 Občina (pozemková) v Rusku byla forma společného užívání půdy
rolníky. Pro občinu bylo typické povinné dodržování osevního 
postupu a společné užívání lesů a pastvin. Nejduležitějšími znaky 
ruské pozemkové občiny bylo vzájemné ručení (povinná kolektivní 
odpovědnost rolníku za včasné a úplné vyrovnání peněžních pla
teb a splnění všech povinností vůči státu a statkářům) a pravidelné 
znovurozdělování pudy; rolníci přitom neměli právo vzdát se 
pudy a nesměli občinovou půdu kupovat ani prodávat. Po reformě 
v roce 1861 se občina zachovala jako jeden z hlavních přežitků ne
volnictví a sloužila carské vládě a statkářům k stupňování útlaku 
a v daňové politice především k vymáhání výkupních plateb, daní 
a jiných povinností od rolníku. - 230

88 Gurkovsko-lidvallovskými metodami ve státn{ správě nazývá Lenin de
fraudaci státních peněz, spekulace a rozkrádání, které se běžně 
objevovaly u vysokých carských úředníků a podnikatelů. Náměstek 
ministra vnitra Gurko uzavřel v roce 1906 dohodu se švédským 
dobrodruhem Lidvallem na dodání 10 miliónů pudu žita pro hla
dovějící gubernie v jižním Rusku. Lidvall dostal zálohu 800 000 
rublu, z nichž asi 600 000 si zčásti nechal a zčásti rozdal jako 
úplatky různým oficiálním osobám včetně Gurka. V příslušném 
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termínu (prosinec 1906) byl místo dohodnutých 10 miliónů pudů 
dodán necelý I milión pudů. Gurkovova a Lidvallova podvodná 
machinace značně zhoršila zásobování v hladovějících guberniích 
a připravila stát o značnou sumu peněz. Veřejné mínění přimělo 
carskou vládu k tomu, že v říjnu 1907 postavila Gurka před soud. 
Přes Stolypinovu přímluvu byl Gurko z funkce sesazen. - 239 

0 Vendée - západofrancouzský departement, v němž za Velké fran
couzské revoluce propuklo kontrarevoluční povstání zaostalého 
rolnického obyvatelstva proti republice. Povstání vedlo katolické 
duchovenstvo, šlechta a roajalističtí emigranti a podporovala je 
Anglie. 

Vendée je synonymem pro reakční vzpoury a ohniska kontrare
voluce. - 249

•° Celoruskj rolnický svaz - revolučně demokratická organizace, která 
vznikla z podnětu rolníků Moskevské gubernie. Ve dnech 31. čer
vence-I. srpna (13.-14. srpna) 1905 byl do Moskvy svolán usta
vující sjezd; 6.-10. (19.-23.) listopadu 1905 se konal druhý sjezd 
Rolnického svazu. Na těchto sjezdech byl vypracován program 
a taktika svazu. Rolnický svaz žádal politickou svobodu a okamžité 
svolání ústavodárného shromáždění; řídil se taktikou bojkotu 
I. státní dumy. Agrární program svazu obsahoval požadavek zru
šení soukromého vlastnictví půdy a odevzdání klášterní, církevní,
údělné, carské a státní půdy rolníkům bez výkupu. Politicky byl
svaz pod vlivem· eserů a liberálů, projevoval maloburžoazní polo
vičatost, kolísavost a nerozhodnost. Požadoval sice likvidaci stat
kářského vlastnictví půdy, avšak souhlasil s částečným odškodně
ním statkářů. Podle Leninových slov to byla „organizace, která
přirozeně přejímala i mnoho rolnických předsudků, podléhala
maloburžoazním iluzím rolníků (jako jim podléhají i naši socialisté
revolucionáři), ale byla to nesporně ,s půdou srostlá', reálná orga
nizace mas, ve svém základu jednoznačně revoluční, schopná pou
žívat skutečně revoluční metody boje" (Sebrané spisy 12, Praha
1983, s. 349). Od samého počátku své činnosti byl Celoruský rol
nický svaz policejně pronásledován. Koncem roku 1906 ztratil svůj
význam a začátkem roku 1907 zanikl. - 250

01 Rossija - reakční, černosotňovský deník; vycházel v Petrohradě 
od listopadu 1905 do dubna 1914. Od roku 1906 byl orgánem mi
nisterstva vnitra. Byl subvencován z tajného (tzv. reptilního) fondu 
vlády, jímž měl právo disponovat ministr vnitra. Lenin označil 
tento deník za „prodejný policejní plátek". - 250 
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99 Návrh agrárního zákona podepsaný 104 členy Státní dumy předložili 
23. května (5. června) 1906 na 13. zasedání dumy trudovici. Podle
něj mělo agrární zákonodárství „usilovat o nastolení takového po
řádku, při němž by veškeré nerostné i vodní bohatství patřilo všemu
lidu a potřebnou zemědělskou půdu by dostával do užívání pouze
ten, kdo ji bude obdělávat vlastní prací" (Gosudarstvennaja duma
v Rossii v dokumentach i materialach, Moskva 1957, s. 172). Tru
dovici proto požadovali vytvoření „celonárodního půdního fondu"
z veškeré státní, údělné, carské, klášterní a církevní půdy. Ve pro
spěch tohoto fondu měla být vyvlastněna i veškerá statkářská
a ostatní soukromá půda, pokud výměra jednotlivých usedlostí
přesahovala pracovní normu stanovenou pro danou oblast. Za
vyvlastněnou soukromou půdu měla být vyplácena určitá náhrada.
Přídělová půda a menší soukromé pozemky měly být na určitou
dobu ponechány dosavadním majitelům. Zároveň však návrh záko
na předpokládal, že i tato půda později postupně přejde do spo
lečného vlastnictví lidu. Agrární reformu měly provádět místní
výbory zvolené na základě všeobecného, přímého a rovného voleb
ního práva s tajným hlasováním. - 253

13 Izvěstija kresťjanskich děputatov - deník, orgán Trudovické skupiny 
v I. státní dumě; vycházel v Petrohradě od 17. do 31. května ( od 
30. května do 13. června) 1906 za redakce člena Státní dumy
S. I. Bondarjeva; vyšlo celkem 11 čísel. Na vydávání se podíleli
trudovičtí poslanci P. F. Celousov, I. J. Solomko, I. V. Žilkin aj.
Po vyjití 11. čísla bylo vydávání listu zastaveno. - 257

" Trudovaja Rossija - list Trudovické skupiny v I. státní dumě; vy
cházel v Petrohradě v červnu 1906. - 257

95 „Návrh třiatřiceti" - Návrh základního pozemkového zákona, který 
vypracovali na zvláštní poradě poslanci Trudovické skupiny, po
depsalo 33 poslanců (hlavně trudoviků) I. státní dumy. Byl vypra
cován za bezprostřední účasti eserů a vyjadřoval jejich názory na 
agrární otázku.Jeho základním požadavkem bylo okamžité a úplné 
zrušení soukromého vlastnictví půdy. Kromě toho návrh proklamo
val rovné právo všech občanů na užívání půdy a zásadu občinové
ho užívání půdy s rovnými příděly půdy podle spotřební a pracovní 
normy. Na rozdíl od „návrhu sto čtyř" rozhodněji prosazoval 
okamžité zrušení soukromého vlastnictví půdy a konfiskaci statkář
ské půdy bez výkupu. 

,,Návrh třiatřiceti" byl předložen I. dumě k projednání 6. (19.) 
června 1906. Narazil však na silný odpor kadetů a byl zamítnut 
většinou 140 hlasů proti 78. - 259
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96 Agrární ná11rh sto pěti předložil jménem frakce socialistu-revolucio
nářů na 32. zasedání II. státní dumy dne 3. (16.) května 1907 eser 
I. N. Mušenko. Návrh sto pěti v podstatě opakuje návrh třiatřiceti
předložený I. dumě; v 1. článku návrhu se praví: ,,Veškeré pozem
kové vlastnictví na území ruského státu se od nynějška navždy
ruší." Návrh byl otištěn ve zvláštním vydání materiálů vydávaných
po dobu zasedání Státní dumy 2. volebního období (Materialy,
napečatannyje vo vremja sessii Gosudarstvennoj dumy 2-ogo sozy
va, Petrohrad 1907, s. 486). - 260

97 Rozbor Rodbertusových názorů viz K. Marx, Teorie o nadhodnotě 
(IV. díl Kapitálu), část II, Praha 1964, s. 101-104. Analýzu 
Ricardovy teorie renty viz tamtéž, s. 244-248. - 262

98 K. Marx, Teorie o nadhodnotě (IV. díl Kapitálu), část II, Praha 
1964, s. 244-246. - 264

89 Viz K. Marx, Kapitál III-2, Praha 1956, s. 164. - 264

100 K. Marx, Teorie o nadhodnotě (IV. díl Kapitálu), část II, Praha 
1964, s. 112. - 264

101 Zákony USA o homesteadech spadají do poloviny 19. století. Podle zá
kona z roku 1862 měl.každý občan USA právo získat o d  státu bez
platně nebo za velmi nízký poplatek homestead - pozemek do 
160 akrů (64 hektarů). Nejpozději za pět let přecházel pozemek do 
vlastnictví držitele. Lenin v práci Nové údaje o zákonech vývoje 
kapitalismu v zemědělství poukazuje na buržoazní charakter záko
nodárství o homesteadech a píše: ,, ... americká republika uskutečni
la kapitalistickým způsobem ,narodnickou' myšlenku přidělit vol
nou půdu každému, kdo o ni požádá" (Spisy 22, Praha 1959, s. 17). 
-265

-02 K. Marx-B. Engels, Oběžník proti Kriegemu (srov. Spisy 4, Praha
1958, s. 25). - 265

08 Rolníci v Rusku se jako třída feudální společnosti dělili na tři velké 
skupiny: 1. rolníci soukromých vlastníků půdy (statkářů), 2. rolníci 
státní a 3. rolníci údělní (patřili carské rodině). Každá z těchto 

·skupin se zase dělila na několik kategorií a podskupin, které se od
sebe lišily svým původem, formou držby půdy a jejím užíváním,
právním postavením, pozemkovými vztahy atd. Rolnická reforma
z roku 1861, kterou provedla carská vláda ve prospěch feudálních
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statkářů, zachovala pestrou škálu rolnických kategorií, které se 
v podstatě udržely až do roku 1917. Oficiální (vládní) a zemstevní 
statistika uváděla následující kategorie a skupiny rolnictva: 

Podarovaní rolníci - část bývalých statkářských rolníků převážně 
v jižních a jihovýchodních černozemních guberniích, kteří při re
formě roku 1861 dostali od statkáře darem podle „dohody" (tj. bez 
výkupu) mizivý příděl půdy. Tento příděl tvořil pouhou čtvrtinu 
tzv. nejvyššího neboli „nařízeného", tj. zákonem stanoveného pří
dělu v dané oblasti. Ostatní částí dřívějších rolnických přídělÍi se 
zmocnil statkář, který pak své „podarované" rolníky, násilně zba
vené půdy, udržoval v zotročující ekonomické závislostí i po zruše
ní nevolnictví. ,,Darovanému" přídělu se mezi lidem říkalo 
,,čtvrtinový", ,,sirotčí", ,,kočičí" nebo „gagarinovský" (podle kní
žete P. P. Gagarina, který předložil návrh zákona o „darovaných" 
přídělech). 

Mnoho podarovaných rolníků pocházelo z takových na půdu 
chudých černozemních gubernií, jako Voroněžská, Charkovská, 
Poltavská a Tambovská, k_de byla tržní cena půdy, jíž se zmocnili 

statkáři, vysoká. Darované příděly dostalo mnoho rolníků v jiho
východních a jižních černozemních guberniích - v Orenburské, 
Ufské, Saratovské, Jekatěrínoslavské a Samarské, v nichž bylo 
pachtovné mnohem nižší než obrok odváděný statkáři, který byl 
stanoven výnosem z 19. února 1861. Když se začátkem 20. století 
zvýšil počet obyvatelstva a půda musela být znovu rozdělena, 
podarovaní rolníci téměř úplně přišli o své příděly a tvořili hlavní 
masu rolnictva s nejmenší výměrou půdy. 

Dočasné zavázaní rolníci - bývalí statkářští rolníci, kteří museli i po 
zrušení nevolnictví v roce 1861 plnit za užívání přídělové půdy 
určité povinnosti vůči statkářům (obrok nebo robotu). ,,Stav do
časné zavázanosti" trval do té doby, dokud se souhlasem statkáře 
nezískali za výkupní poplatky svou přídělovou půdu do vlastnictví. 
Statkáři byli přinuceni souhlasit s výkupem půdy až výnosem 
z roku 1881, jímž se od l .  ledna 1883 rušily „dočasné závazky" 
rolníků vůči statkářům. 

Vlastníci - bývalí statkářští rolníci, kteří získali na základě Naří
zení o rolnících za výkupní poplatky svou přídělovou půdu a pře
stali být dočasně zavázáni. 

úpln{ vlastníci - bývalí statkářští rolníci, kteří vykoupili svou 
přídělovou půdu před stanovenou lhůtou a získali ji tak do soukro-
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mého vlastnictví. Tvořili poměrně nepočetnou, ale nejzámožnější 
vrstvu na vesnici. 

Státní rolníci - kategorie rolníků, kteří obdělávali státní půdu 
a kromě daně z hlavy odváděli feudální obrok státu nebo pachtý
řům státních statků. Mimoto plnili četné povinnosti (udržování 
cest, ubytování vojáků, poskytování přípřeží apod.). Kategorie 
státních rolníků byla velmi pestrá. Formy užívání a držby půdy 
těchto rolníků byly velmi různorodé a zachovaly se i po rolnické 
reformě. 

Státní rol11íci s občinovjm přídťlem - neměli právo na soukromé 
vlastnictví půdy; obhospodařovali ornou a jinou půdu na základě 
občinové držby půdy. 

Státní rolníci s držbou četverti pudy - kategorie bývalých státních 
rolníků, potomků osob, jež zastávaly nižší funkce ve státní službě 
(děti bojarů, kozáků, střelců, dragounů, vojáků atd.); střežily 
jižní a jihovýchodní hranice Moskevského státu. Za tuto službu jim 
car přiděloval půdu o výměře několika četvertí. Protože hospoda
řili na jedné usedlosti( rusky odin dvor), říkalo se jim „odnodvorcy". 
Kromě této držby u nich vznikla rovněž občinová držba půdy. 

Jako osobně svobodní rolníci dlouhou dobu tvořili mezivrstvu 
mezi šlechtou a rolníky a měli právo opatřovat si nevolníky. Za 
Petra I. se z nich stali státní rolníci a jejich půda přešla do vlast
nictví státu. Ve skutečnosti však nakládali s půdou jako se svým 
vlastnictvím. V tom se lišili od státních rolníků s občinovou držbou, 
kteří neměli právo půdu kupovat, prodávat ani předávat dědicům. 

Státní rolníci ze statkářských - kategorie státních rolníků, které stát 
získal od soukromých vlastníků nebo kteří byli státu darováni atd. 
Jako státní rolníci měli menší práva. K jejich zrovnoprávnění došlo 
v roce 1859, některé rozdíly ovšem přetrvávaly. 

Údťlní rolníci - kategorie rolníků, kteří obdělávali údělnou půdu. 
Kromě daně z hlavy odváděli feudální obrok, plnili různé povin
nosti a museli odevzdávat naturální dávky panovnickému dvoru. 
Při vytváření údělných statků v roce 1797 byli tito rolníci, kteří 
statky osidlovali, kvalifikováni jako mezivrstva mezi státními 
a statkářskými rolníky. Údělní rolníci byli postupně vysvobozováni 
z nevolnictví od roku 1858, ale definitivně byli osvobozeni až v roce 
1863. Dostali příděl půdy do vlastnictví s podmínkou, že do 49 let 
zaplatí výkupní poplatky. Údělní rolníci dostali o něco víc půdy 
než rolníci patřící statkářům, ale méně než státní rolníci. 
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Svobodní rolníci - kategorie rolníků osvobozených z nevolnické 
závislosti zákonem z 20. února 1803, který dovoloval, aby statkáři 
propouštěli rolníky na svobodu a dávali jim půdu za podmínek 
stanovených statkářem. 

Připsaní rolníci - kategorie státních rolníků, kteří byli přiděleni 
ke státním i soukromým manufakturám na pomocné práce (štípání 
dříví, dobývání uhlí, rudy, jejich dovoz atd.). Velké množství rol

níků bylo připsáno počátkem 18. století na Urale, v Oloněcké a dal
ších guberniích. Počátkem 19. století se připsaní rolníci začali po
stupně osvobozovat od robotní povinnosti v závodech a úplně osvo
bozeni byli na základě rolnické reformy z roku 1861. - 268

m Russkoje bogatstvo - měsíčník; vycházel v Petrohradě od roku 1876 
do poloviny roku 1918. Počátkem 90. let přešel do rukou liberálních 
narodniků v čele s N. K. Michajlovským. Kolem časopisu se sesku
povali publicisté, kteří byli později významnými členy strany eserů 

nebo lidových socialistů a trudovických skupin ve Státní dumě. 
V roce 1906 se stal orgánem Lidové socialistické strany práce 

(enesů). - 280

105 Viz K. Marx, Kapitál III-2, Praha 1956, s. 354. - 282

100 Lenin má na mysli projednávání agrární otázky na I. konferenci 
SDDSR, která se konala ve dnech 12.-17. (25.-30.) prosince 1905 
ve finském městě Tammerforsu [Tampere]. Referát o agrární otáz
ce přednesl Lenin. Konference rozpracovala usnesení III. sjezdu 
strany a rozhodla, aby do programu byl zařazen bod o podpoře 
revolučních rolnických opatření včetně konfiskace veškeré státní, 
statkářské a církevní půdy. Konference věnovala zvláštní pozornost 
otázce vesnického proletariátu a konstatovala, že je třeba jej sa
mostatně organizovat a vysvětlovat mu, že jeho zájmy a zájmy 
vesnické buržoazie jsou nesiniřitelné. - 284

107 Viz K. Marx, Teorie o nadhodnotě (IV. díl Kapitálu), část II, 
Praha 1964, s. 360. - 287

108 K. Marx, Teorie o nadhodnotě (IV. díl Kapitálu), část II, Praha 
1964, s. 93-94, 107 a 252. - 288

10• Oddíl Petr Maslov opravuje koncepty Karla Marxe byl spolu s následu
jícím oddílem Je nutné k vyvrácen{ narodnictví vyvracet Marxe? otištěn 
v 33. čísle listu Proletarij z 23. července (5. srpna) 1908 a opatřen 
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Poznámkou redakce (viz Spisy 15, Praha 1958, s. 192-193). - 289

110 Viz K. Marx, Teorie o nadhodnotě (IV. díl Kapitálu), část II, 
Praha 1964, s. 40. - 291

m Viz K. Marx, Kapitál III-2, Praha 1956, s. 196-285. - 294

112 Viz tamtéž, s. 328. - 294 

113 Viz tamtéž, s. 328-329. - 294

114 Viz tamtéž, s. 355. - 296

m Viz tamtéž, s. 358. - 305

m Viz tamtéž, s. 360. - 306

117 Viz tamtéž, s. 353 a 358. - 308 

118 Srov. K. Marx, Teorie o nadhodnotě (IV. díl Kapitálu), část II, 
Praha 1964, s. 40. - 311

110 Slova uvedená v uvozovkách (,,Čičikov ... atd.) jsou parafrází 
jednoho místa z práce N. G. Černyševského Nástin gogolovského 
období ruské literatury: ,, ... Vtipná recenze Mrtvých duší by 
mohla být napsána takto: po opsání názvu knihy Dobrodružství 
Čičikova aneb Mrtvé duše začít přímo takhle: ,Nachlazení Čehý! 
čehý! kova - nemysli si čtenáři, že jsem kýchl' ... atd. atd. Před 
dvaceti lety se našli čtenáři, kterým se tohle zdálo vtipné'" (N. G. 
Černyševskij, Vybrané filozofické spisy, sv. 1, Praha 1953, s. 306). 
- 336

1110 Viz K. Marx-B. Engels, Spisy 39, Praha 1975, s. 20-23. - 348 

111 Viz K. Marx-B. Engels, Spisy 18, Praha 1966, s. 265. - 349 

m Pravda - menševický měsíčník věnovaný otázkám umění, literatury 
a společenského života; vycházel v Moskvě v letech 1904-1906. -
355 

123 Dnévnik - Dněvnik social-demokrata - neperiodický orgán, který 
vydával s velkými přestávkami od března 1905 do dubna 1912 
v Ženevě G. V. Plechanov. Vyšlo celkem 16 čísel. V roce 1916 
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začal Dněvnik znovu vycházet v Petrohradě, ale vyšlo jen jedno 
číslo. 

V prvních osmi číslech (1905-1906) Plechanov propagoval 
krajně pravicové menševické názory, obhajoval blok sociální de
mokracie s liberální buržoazií, odmítal spojenectví proletariátu 
s rolnictvem a odsuzoval prosincové ozbrojené povstání. 

V letech 1909-1912 v 9.-16. čísle Dněvniku vystupoval Plecha
nov proti menševikům-likvidátorům, kteří se zasazovali o likvidaci 
ilegálních stranických organizací. V zásadních otázkách taktiky 
však nadále setrvával na menševických stanoviscích. V 1. čísle 
Dněvniku z roku 1916 se výrazně projevily Plechanovovy nespráv
né názory. - 362

m „Alapajevskou republikou" nazvali carští úředníci alapajevskou volost 
ve verchoturském újezdu Permské gubernie. Rolníku G. I. Kaba
kovovi, poslanci II. dumy za esery, o němž se Lenin zmiňuje, se 
v roce 1905 podařilo v alapajevské volosti zorganizovat Rolnický 
svaz, který měl téměř 30 000 členů. - 392

126 Narodovec - člen strany narodovců (národní demokracie, endeků), 
hlavní reakční, nacionalistické strany polských statkářů a buržo
azie, úzce spjaté s katolickou církví. Strana narodovců vznikla roku 
1897, jejími vůdci byli P. Dmowski, Z. Walicki, W. Grabski aj. 
Narodovci prosazovali heslo „třídní harmonie" a „národních 
zájmů", snažili se podřídit svému vlivu lidové masy a využít je pro 
svou reakční politiku. Propagovali bojovný nacionalismus a šovi
nismus jako prostředek boje proti socialistickému a demokratické
mu hnutí polského lidu a pokoušeli se ho izolovat od ruského revo
lučního hnutí. V revolučních letech 1905-1907 usilovali o dohodu 
s carismem na bázi autonomie Království polského, začali otevřeně 
podporovat carismus a bojovat proti revoluci „všemi prostředky, 
včetně udavačství a vražd" (Sebrané spisy 15, Praha 1983, s. 62). 
V. (londýnský) sjezd SDDSR zdůraznil ve zvláštní rezoluci O ná
rodní demokracii nutnost „vytrvalého a nemilosrdného odhalování
kontrarevoluční, černosotňovské tváře a činnosti národních demo
kratů jako spojenců carismu v boji proti revoluci" (KSSS v rezo
lucích a usneseních sjezdů, konferencí a plenárních zasedání ÚV,
díl I, Praha 1954, s. 144). Za první světové války podporovali na
rodovci bezvýhradně Dohodu a doufali, že po vítězství carského
Ruska budou sjednocena polská území okupovaná Rakouskem
a Německem a že Polsko se stane autonomní součástí Ruské říše.
Pád carského režimu přiměl narodovce k profrancouzské orien
taci. Přestože byli zarytými odpůrci Říjnové revoluce a sovětského
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státu, vzhledem k tradičním protiněmeckým pozicím nepodporo
vali vždy důsledně protisovětskou zahraniční politiku Pilsudského 
kliky, jež vládla v Polsku od roku 1926. - 391

120 Vakufní pozemky - pozemky v oblastech s muslimským obyvatel
stvem, u nichž se nesměl měnit majitel. Příjmy z těchto pozemků 
disponovalo převážně muslimské duchovenstvo. Sovětská vláda 
včlenila vakufní pozemky do státního půdního fondu. - 398

127 V. I. Lenin má na mysli Engelsův dopis F. A. Sorgemu z 29. listo
padu 1886, v němž kritizuje ty německé sociální demokraty, kteří 
nepochopili revoluční marxistickou teorii, ,,přistupují k ní doktri
nářsky a dogmaticky jako k něčemu, co je třeba se naučit nazpaměť, 
zato to pak ale beze všeho dalšího vystačí jednou provždy. Je to 
pro ně krédo, a ne návod k jednání" (K. Marx - B. Engels, Spisy 36, 
Praha 1973, s. 671). -117 

128 Jde o satirickou Hymnu moderního ruského socialisty[108], otiště
nou v 1. čísle časopisu Zarja (duben 1901) s podpisem Narciss 
Tuporylov. Báseň tepala ekonoinisty a jejich přizpůsobování se ži
velnému hnutí. Autorem Hymny moderního ruského socialisty byl 
L. Martov. -118

m Doslov napsal Lenin v roce 191 7 pro vydání knihy Agrární program 
sociální demokracie v první ruské revoluci 1905-1907. -122 

uo Stoličnaja počta - deník; vycházel v Petrohradě od října 1906 do 
února 1908. Zpočátku byl orgánem levicových kadetů, od února 
1907 se stal tribunou Trudovické skupiny. Carská vláda list zaká
zala. -128 

131 V. I. Lenin má zřejmě na mysli článek Politické črty otištěný ve 
sborníku Naše tribuna I, Vilno 1907(181]. Význačný bundovec 
V. M-d-m (Medem) v něm rozváděl myšlenku, že po porážce re
voluce v letech 1905-1907 se má sociální demokracie v Rusku
zříci takových revolučních hesel, jako je heslo ústavodárného shro
máždění. -129 

m Lenin se odvolává na svůj článek Politické noticky, otištěný v 21. 
čísle listu Proletarij z 13. (26.) února 1908 (viz tento svazek, 
s. 424-430). Podrobněji objasnil Lenin otázku stranického pro
gramu v článku Jak Petr Maslov opravuje koncepty Karla Marxe
(Proletarij, č. 33 z 23. července (5. srpna) 1908), který tvoří druhou
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a třetí podkapitolu III. kapitoly Agrárního programu sociální de
mokracie v první ruské revoluci 1905-1907 (viz tento svazek, 
s. 289-300). - 433

133 „Meoni" - zkrácený název členů Strany pokojné obnovy (viz po
známku 20). - 434 

136 Leninův článek Neutralita odborů vyšel v Proletariji a také v nepatrně 
zkráceném znění ve sborníku O dobových proudech (Petrohrad 
1908, vydavatelství Tvorčestvo) s podpisem VI. Iljin. - 436 

136 Rezoluce ÚV SDDSR o odborech byla otištěna v 21. čísle listu 
Proletarij 13. (26.) února 1908. 

Členům strany doporučovala, aby v rámci odborových organi
zací vytvářeli stranické skupiny a pracovali v nich pod vedením 
místních stranických orgánů. ÚV doporučoval, aby tam, kde poli
cejní pronásledování nedovoluje vytvářet nebo obnovovat rozpuště
né odborové organizace, byly vytvářeny ilegální odborové buňky 
a organizace. V legálních organizacích, jako např. ve svépomoc
ných spolcích, spolcích abstinentů apod., měly vznikat „stmelené 
skupiny sociální demokracie pro stranickou práci v co nejširších 
vrstvách proletariátu". Aby menševici nemohli vykládat tuto část 
rezoluce oportunisticky, poukazovala rezoluce na to, že „organizo
vaná činnost proletariátu nemůže být omezena na rámec těchto 
spolků" a legální existence odborů „nesmí snižovat bojové úkoly 
odborové organizace proletariátu" (Proletarij, č. 21 z 13. (26.) úno
ra 1908, s. 4). - 436 

136 Na1 věk - list, který vydával orgán levicových kadetů Tovarišč; 
vycházel v letech 1905-1908 v Petrohradě. - 436 

137 V bolševickém návrhu rezoluce o odborových svazech, uveřejně
ném v 17. čísle listu Proletarij z 20. října 1907, se praví: ,,Vzhledem 
k celkové současné situaci zesílená činnost sociální demokracie 
v odborovém hnutí musí odpovídat duchu londýnské a stuttgartské 
rezoluce, tj. rozhodně nesmí zásadně uznávat neutralitu nebo ne
stranickost odborů, ale naopak, musí houževnatě usilovat o co 
nejužší a trvalé sblížení odborů se sociálně demokratickou stranou. 
Odbory se mohou stát stranické, povede-li v nich sociální demo
kracie propagandistickou a organizátorskou práci, ale za stra
nické mohou být prohlášeny teprve tehdy, až se převážná většina 
jejich členů pevně přimkne k sociální demokracii." 

V rezoluci ÚV SDDSR o odborech je místo poslední věty 
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(,,Odbory se mohou stát ... ") řečeno toto: ,,Odbory se mohou stát 
sociálně demokratickými výhradně na základě propagandistické 
a organizátorské činnosti sociálni demokracie uvnitř odborů, při
čemž nesmí být narušena jednota hospodářského boje proleta
riátu" (Proletarij, č. 21 z 13. (26.) února 1908). V dopise ÚV míst
ním organizacím o sociálně demokratické práci v odborech, uve
řejněném v 23. čísle Proletarije z 27. února (11. března) 1908, který 
vysvětloval rezoluci o odborech, ÚV potvrdil zásadu stranickosti 
odborů a vytyčil úkol „provádět veškerou agitaci sociální demokra
cie v duchu londýnské a stuttgartské rezoluce". ÚV nastínil a do
poručil také řadu opatření k pevnějšímu sepětí.stranických organi
zací s odborovými: 1. sociální demokraté ve vedení odborů musí 
předběžně projednávat na zvláštních schůzích důležité odborové 
a stranické otázky; důležité problémy odborové práce musí být 
projednávány na stranických schůzích atd. - 436

m Vperjod - bolševický dělnický list; řídil jej Lenin a vydávala ilegál
ně ve Vyborgu redakce listu Proletarij v době od 10. (23.) září 
1906 do 19. ledna (1. února) 1908. Vyšlo 20 čísel. Od druhého čísla 
vycházel jako orgán místních výborů SDDSR. Vperjod propagoval 
program SDDSR, vysvětloval taktiku bolševiků a poukazoval na 
oportunistickou taktiku menševiků a eserů. Odhaloval protidemo
kratický charakter kadetů a jiných buržoazních stran a třídní, 
protilidový charakter samoděržaví, podrobně objasňoval dělnickou 
otázku (stávky, boj proti výlukám, otázky odborů atd.), pohotově 
reagoval na nejdůležitější události ruského i mezinárodního dělnic
kého a socialistického hnutí. Značnou pozornost věnoval agrární 
otázce, boji rolníků o půdu a hnutí v armádě. Obsáhle psal o ro
zehnání prvních dvou dum, o volbách do II. a zejména do III. 
dumy, poukazoval na třídní složení dum, na to, že nejsou schopny 
řešit základní otázky revoluce, vysvětloval bolševickou taktiku vůči 
dumám. 

Důležité místo v listu zaujímaly otázky stranického života: 
vysvětlovala se v něm usnesení V. (londýru;kého) sjezdu SDDSR 
a usnesení celoruských, městských a okresních konferencí SDDSR. 
Vperjod měl úzké spojení s dělnickými čtenáři. Uveřejnil řadu Le
ninových článků. - 437

Ln Kniha D. Firsova (D. Rozenbljuma} a M. Jakobije (M. Gendel
mana) K revizi agrárního programu a jeho zdůvodnění vyšla ve 
vydavatelství Era (Moskva 1908). Kniha byla zkonfiskována. Leni
nova slibovaná analýza této knihy v Proletariji nevyšla. - 441
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uo Sovremennyj mír - literární měsíčník, vědeckopolitický časopis; vy
cházel v Petrohradě od října 1906 do roku 1918. Velmi úzce s� 
spolupracovali menševici včetně G. V. Plechanova. Po uzavření 
bloku s plechanovovci a na počátku roku 1914s ním spolupracovali 

i bolševici. 
V březnu 1914 byl v časopise uveřejněn Leninův článek Ještě 

jedno potření socialismu (viz Spisy 20, Praha 1959, s. 189-212). 
Za první světové války byl časopis orgánem sociálšovinistů. - 442 

161 Justice - deník, vycházel v Londýně od ledna 1884 do počátku 
roku 1925. Byl orgánem Sociálně demokratické federace a v roce 
1911 se stal orgánem Britské socialistické strany. Od února 1925 

do prosince 1933 vycházel pod názvem Social-Democrat. - 444 

m The Labour Leader - týdeník, orgán Nezávislé labouristické strany. 
Vychází od roku 1891, od roku 1946 pod názvem Socialist Leader. 
-445

m Reynolds' Newspaper - Reynolds' Weekly Newspaper - anglický 
list radikálního zaměření. Vycházel v Londýně v letech 1850 až 
1924; počátkem 50. let 19. století podporoval chartisty. Od roku 
1924 vychází pod názvem Reynolds' illustrades. - 445 

iu The Times - deník, založený roku 1785 v Londýně ;jeden z význam
ných k9nzervativních listů britské buržoazie. - 445 

145 The New Age - demokratická revue věnovaná politice, nábožen
ství a literatuře. Vycházela v Londýně v letech 1894-1938. - 445 

146 Frankfurter ,?,eitung - deník, orgán německých velkoburziánů. Vy
cházel ve Frankfurtu nad Mohanem v letech 1856-1943. Znovu 

začal vycházet v roce 1949 pod názvem Frankfurter Allgemeine 
Zeitung a stal se orgánem západoněmeckých monopolistů. - 447 

w Viz B. Engels, Ke kritice návrhu sociálně demokratického progra
mu z rokµ 1891 (K. Marx-B. Engels, Spisy 22, Praha 1967, s. 
267-282). - 450

m Leninův článek K rozpravám o rozšířen{ rozpočtovjch práv dumy vyšel 
poprvé v únoru 1908 v 1. čísle listu Social-demokrat. Dne 26. břez
na (8. dubna) byl přetištěn v 27. čísle listu Proletarij s Leninovým 
postskriptem (viz tento svazek, s. 459). 

Social-demokrat - ilegální list, ústřední orgán SDDSR, vycházel 
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od února 1908 clo ledna 1917. První číslo připravili bolševici. Car
ská policie je zkonfiskovala již částečně vytištěné v soukromé tiskár
ně ve Vilně [Vilniusu]. Brzy byl učiněn druhý pokus vydat list 
v Petrohradě, ale velká část nákladu se opět dostala d o  rukou čet
nictva. List se proto začal vydávat v zahraničí: čísla 2-32 (únor 
1909-prosinec 1913) v Paříži a čísla 33-58 (listopad 1914-leden 
1917) v Ženevě. Celkem vyšlo 58 čísel, z toho 5 s přílohou. 

Podle usnesení ÚV SDDSR zvoleného na V. (londýnském) 
sjezdu se redakce Social-demokratu skládala ze zástupců bolševiků, 
menševiků a polských sociálních demokratů. List fakticky řídil 
V. I. Lenin. Jeho články a noticky zaujímaly v listu stěžejní místo.
Celkem jich v něm bylo otištěno více než osmdesát.

Přímo v redakci Social-demokratu bojoval Lenin proti menše
vikům-likvidátorům za důslednou bolševickou linii. Část redakce 
(Kameněv a Zinovjev) se k likvidátorům chovala smířlivecky, po
koušela se zmařit uskutečňování Leninovy linie. Menševická část 
redakce (Martov a Dan) sabotovala práci v redakci ústředního 
orgánu a současně otevřeně obhajovala likvidátorství v listu 
Golos Social-demokrata. Leninův nesmiřitelný boj proti likvidá
torům způsobil odchod Martova a Dana z redakce v červnu 1911. 
Od prosince 1911 redigoval Social-demokrata V. I. Lenin. 

V těžkých letech reakce a v období nového rozmachu revoluční
ho hnutí měl Social-demokrat velký význam; bolševici v něm bo
jovali proti likvidátorům, trockistům a otzovistům za zachování 
ilegální marxistické strany a za upevnění její jednoty a spojení 
s masami. 

Za první světové války byl Social-demokrat ústředním orgánem 
bolševické strany, sehrál nesmírně důležitou úlohu při propagaci 
bolševických hesel v otázkách války, míru a revoluce, ukazoval 
mezinárodnímu proletariátu cestu boje proti imperialistické válce, 
tj. její přeměnu ve válku občanskou. V listě byl uveřejněn Leninův 
článek O hesle Spojených států evropských, v němž poprvé formu
loval závěr o možnosti vítězství socialismu nejdříve v několika ka
pitalistických zemích nebo dokonce pouze v jedné. Social-demo
krat byl rozšiřován v Rusku a nejdůležitější články byly přetisko
vány v místních bolševických novinách, což přispívalo k politické
mu uvědomování a internacionalistické výchově ruského proleta
riátu a k přípravě mas na revoluci. 

V. I. Lenin vysoce hodnotil zásluhy Social-demokratu v první
světové válce a později napsal, že bez studia článků v něm uveřej
něných „se neobejde žádný uvědomělý dělník, který chce pochopit 

vývoj idejí mezinárodní socialistické revoluce a jejího prvního ví
tězství 25. října 1917" (Spisy 27, Praha 1962, s. 216). - 452
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10 Redakce Proletarije přetiskla článek z ústředního listu strany 
Social-demokrat s touto poznámkou: ,,Redakce ústředního orgánu, 
v němž původně tento článek vyšel, ,pokládá za nutné pozname
nat, že autorem kritizovaná činnost frakce týkající se rozšíření roz
počtových práv dumy byla schválena dumskou komisí ústředního 
výboru'." 

Nesoulad mezi V. I. Leninem, který představoval většinu strany, 
a dumskou komisí ÚV, jež řídila sociálně demokratickou frakci, 
lze vysvětlit tím, že v komisi měli převahu menševici. Když Lenin 
v roce 1912 hodnotil práci frakce v HL dumě, napsal, že „s prvními 
kroky činnosti sociálně demokratické frakce v III. dumě byla vět
šina strany naprosto nespokojena a rozhodně je odmítala. Ve frakci 
měli značnou převahu menševici, kteří se v roce 1907 stavěli proti 
usnesením strany" (tj. proti usnesením V. sjezdu a IV. konference 
SDDSR. Red.), ,,a v této ,opozici' pokračovala, čili ji převzala so
ciálně demokratická frakce III. dumy" (Spisy 36, Praha 1958, 
s. 195). Protože bolševici kritizovali chybné kroky sociálně demo
kratické frakce a rovněž dělníci tlumočili svou nespokojenost po
slancům, kteří k nim zajížděli, činnost frakce se zlepšovala a vliv
bolševických poslanců ve frakci sílil. - 458 

m Naša gazeta - list polokadetského zaměření. Vycházel v Petrohra
dě v letech 1904-1908. - 459

161 Dopis ÚV SDDSR místním organizacím[237) o práci sociálně de
mokratických poslanců v dumě byl otištěn 16. dubna 1908 v 29. 
čísle listu Proletarij. 

Ústřední výbor důkladně rozebral práci sociálně demokratické 
frakce v III. dumě a prohlásil, že její činnost je v souladu s přísluš
nými usneseními V. sjezdu strany a IV. konference SDDSR (Třetí 
celoruské). ÚV poukázal na některé úspěchy v práci frakce a po
drobně rozebral její chyby. Napsal: ,,Záměr některých, mimocho
dem ne mnohých organizací odvolat frakci z III. dumy pokládá 
ústřední výbor za řešení zcela nevhodné, nemístné a pro stranu 
a zájmy proletariátu škodlivé. Sociálně demokratická strana nezná 
a neuznává absolutní účinnost jedMho jedinlho prostředku politické
ho boje; v zájmu proletariátu je povinna využívat v!ech cest 
a v!ech prostředků. III. duma je jedním z těchto prostředků" (Prole
tarij, č. 29 z 16. (29.) dubna 1908, s. 4). - 459

m Článek Poulen{ z Komuny, uveřejněný v 2. čísle listu Zagraničnaja 
gazeta z 23. března 1908, je vlastně Leninova přednáška. Redakce 
listu podala k článku toto vysvětlení: ,,Dne 18. března se konal 
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v Ženevě mezinárodní mítink u příležitosti tří proletářských vý
ročí: 25. výročí úmrtí K. Marxe, 60. výročí březnové revoluce 
roku 1848 a výročí Pařížské komuny. Za SDDSR vystoupil na 
mítinku soudruh Lenin, který mluvil o významu Komuny." 

Z,agraniénaja gazeta - list skupiny ruských emigrantů v Ženevě; 
vycházel v březnu-dubnu 1908. - 460 

118 Viz K. Marx, Druhá adresa generální rady Mezinárodního dělnic
kého sdružení o prusko-francouzské válce (K. Marx-B. Engels, 
Spisy 17, Praha 1965, s. 304-312). - 460 

166 Marxovo hodnocení historické úlohy Pařížské komuny jako počátku 
nové společnosti viz práci Občanská válka ve Francii {K. Marx - B. 
Engels, Spisy 17, Praha 1965, s. 349-402) a dopisy Kugelmannovi 
z 12. a 17. dubna 1871 (K. Marx- B. Engels, Spisy 33, Praha 1971, 
s. 246-247 a 251-252). - 462

u Russkaja mysl - liberálně narodnický měsíčník, vycházející v Mosk
vě od roku 1880. V 90. letech občas otiskoval články marxistů. Do
literární rubriky přispívali pokrokoví spisovatelé A. P. Čechov,
A. M. Gorkij, V. G. Korolenko, D. N. Mamin-Sibirjak, G. I. Uspen
skij aj.

Po revoluci roku 1905 se časopis stal orgánem pravého křídla 
strany kadetů a redigoval jej P. B. Struve. V polovině roku 1918 
byl časopis zastaven. - 468 

11 V. I. Lenin uvádí parafrázi dvojverší z Goethova díla Westostlicher 
Divan [Západovýchodní divan] v podání Paklina, postavy z Tur
geněvova románu Nov: Wer den Dichter will versteh'n, Muss in 
Dichter's Lande geh'n (Kdo chce básníka pochopit, musí v jeho 
zemi žít). - 475

;7 Joumal des Débats - zkrácený název francouzského buržoazního 
deníku Journal des Débats politiques et littéraires, který vycházel 
v Paříži v letech 1789-1944. - 479

8 Jde o body referátu A. Bogdanova (Maximova) o bojkotu III. 
dumy[211). Lenin je zapsal takto: 

,,První Maximovovy teze: 
I. Základní ,úkoly revoluce nerozřešeny' (příčiny existují).

Projevy revolučního hnutí nezanikly.
2. Vývoj ekonomické a politické organizace - akce proletariátu

a rt"1st uvědomělosti - síly se shromažďují etc.
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3. Hnutí za bojkot je projevem revolučních nálad a správného
hodnocem dumy" (Leninskij sbornik XXV, s. 7). -483

m Text v rámečku obsahuje první důvod pro bojkot voleb do III. 
dumy v návrhu Bogdanovovy (Maximovovy) rezoluce, v níž se 
praví: ,,Výzva k účasti ve volbách by byla pochopena masami -
i přes její velmi revolučm zdůvodnění - jen jako přiznám, že ny
nější revoluce je u konce a že nezbývá než přejít k dlouholeté všední 
práci" (KSSS v rezoludch a usneseních sjezdů, konferend a ple
nárnkh zasedání ÚV, dil I, Praha 1954, s. 151) .. -483 

m Jde o srovnání dvou rezolucí o Státní dumě a o úkolech sociálních 
demokratů v ní: menševické rezoluce schválené na IV. (stock
holmském) sjezdu strany a bolševické rezoluce z V. (londýnského) 
sjezdu (viz KSSS v rezolucích a usneseních sjezdů, konferend 
a plenárních zasedám ÚV, dil I, Praha 1954, s. 108-110 a 142 až 
143). Obě rezoluce porovnal a charakterizoval Lenin v článku 
Proti bojkotu (viz tento svazek, s. 51-52). - 483 

111 Jde o rezoluce IV. (stockholmského) a V. (londýnského) sjezdu 
strany O odborech. Na stockholmském sjezdu SDDSR prosadili 
menševici rezoluci uznávající neutralitu a nestranickost odborů. 
Sjezd uznává, pravilo se v této rezoluci, že „strana musí podporovat 
snahu dělníků vytvářet odborové organizace a všemožně napo
máhat zakládání nestranických odborů" (KSSS v rezolucích a usne
senkh sjezdů, konferencí a plenárnkh zasedání ÚV, dH I, 
Praha 1954, s. 112). Rezoluce londýnského sjezdu ideu nestranic
kosti zavrhla: ,,Sjezd schvaluje rezoluce sjednocovacího sjezdu 
o práci v odborech a připomíná stranickým organizadm a sociál
ním demokratům, kteří pracují v odborech, jeden ze základních
úkolů sociálně demokratické práce v nich: působit k tomu, aby
odbory uznaly ideové vedení sociálně demokratické strany a na
·vázaly s ní organizační spojení; a nutnost splnit tento ·úkol tam,
kde to podmínky dovoli" (KSSS v rezoludch a usneseních sjezdů,
konferencí" a plenárních zasedání ÚV, díl I, Praha 1954, s. 145).
-488

m O jakém návrhu rezoluce se zde mluví, nebylo zjištěno. -488 
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328, 329, 340, 344, 345-347, 348, 353, 355, 383, 394, 

397, 401, 403, 405, 409, 411, 418, 434 

[2 ] Aepapnbtu aonpoc. [T. I]. C6opHHK cTaTeil fepuem11TeÍI
Ha, ,UoJiropyKOBa, ,UeHa, HBepoHoBa, I(aycpMaHa, Ma
�Y�JioBa, TieTpyHKeBH'la, <l>opTyHaToBa, 1..Jynpoaa. Ha.a:. 
2-e. M., «Bece.a:a», 1906. XXXIV, 278 cTp. (Ha.a:. ,UoJI
ropyKoaa H TieTpyHKeBH'la). - 236-238, 239, 241

(3] Aepapnbtu aonpoc. T. II. C6opHHK cTaTeil BpeÍlepa, Bpy
Ha, Bopo6beaa, fepuem11TeiíHa, ,UeHa, KaycpMaHa, KyT
Jiepa, JleBHTCKOrO, MaHyHJIOBa, TieTpyHKeBHtia, XayKe, 
1..JynpoBa, 5IKyWKHHa. M., «Bece.a:a», 1907. XIII, 
648 CTp. (Ha.a:. ,UoJJropyKoBa H. TieTpyHKeBH'la). - 209, 

219, 234, 277, 328, 335, 345, 367, 372 

AepapHbLU npoelCT ,caoeTOB 8 / I'ocyoapcTBennou oyMe -

* Česká redakce přetiskuje tento seznam literatury z 5. ruského vy
dání v nezměněné podobě. 

V textové části jsou bibliografické prameny přeloženy a opatřeny 
číslem v hranaté závorce, které odkazuje na originální název díla a jeho 
bibliografické údaje v tomto seznamu. 

Knihy, noviny a časopisy s Leninovými poznámkami jsou označeny 
hvězdičkou. Tyto výtisky jsou uloženy v Archívu Institutu marxismu
leninismu při ÚV KSSS. Čes. red. 
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CM. TipoeKT OCHOBHb!X IlOJIO>KeHHH no 3eMeJibHOMY B0-
npocy, BHeceHHblH 42 qJieHaMH rocy.zx.apcTBeHHOH .ll.YMbl.

Azpap,u,u1 npoeKT KaéJero8 80 II I'ocyaapcr8e1mot1 éJy
Me -CAt. TipoeKT rnaBHblX OCHOBaHHH 3aKOHa O 3e
MeJibHOM o6ecneqeHHH seMJie;:r.eJibqecKoro HaceJieHHH, 
BHeceHHbIH ao II focy.11.apcTBeHHYIO lJ.YMY Ka.11.eTaMH. 

AzpapH.btt1 npoeKT 105-ru, 8H.eceH.H.btt1 80 II I'ocyéJapcr-
8e1-1.1-1.1-1.y10 é)y,1ty-CAi. TipoeKT OCHOBHb!X IlOJIO>KeHHH 
3eMeJibHOfO 3aKOHa, BHeceHHblH BO II rocyn.apcTBeH
HYIO .11.YMY OT HMeHH rpynnbl COl.(HaJIHCTOB-peBOJI!Ol.(l!O
Hepoa. 

Azpap1-1.btt1 npoeKT 104-x 8 I I'ocyéJapcr8e1-1.1-1.ot1 éJyMe -
CM. TipoeKT OCHOBHb!X nOJJO>KeHHH 3eMeJibHOro 3aKOHa, 
BHeceHHblH 104 qJieHaMH rocy.11.apcTBeHHOH .ll.YMbl. 

Azpap1-1.btt1 npoeKT 104-x 80 II I'ocyéJapcr8e1-1.1-1.ot1 éJyMe -
CM. flpoeKT OCHOBHb!X I lOJJO}KeHHH 3eMeJibHOH pecpop
Mbl, BHeceHHblÍI BO II rocy.11.apcTBeHHYIO .ll.YMY OT HMe
HH Tpy.11.oaoíi rpynnbI H KpecTbSJHCKoro comsa. 

AzpapH.btt1 npoeKT 33-x 8 I I'ocyéJapcree1-1.1-1.ot1 éJy;1ie - CM. 
flpoeKT OCHOBHOro 3eMeJlbHOfO 3aKOHa, BHeceHHb!H 
33 qJieHaMH rocy.11.apcTBeIIHOil .11.YMbl. 

AzpapH.btt1 npoeKT rpyéJo8UK08 8 I I'ocyéJapcr8e1-1.1-1.ot1 éJy
Me - CM. flpoeKT OCHOBHb!X IlOJIO:>KeHHH 3eMeJJbHOfO 
3aKoHa, BHeceHHb!H 104 qJieHaMH rocy.n.apcTBeHHOH 
.lI.YMbl. 

Azpap1-1.bu1 npoeKT acepo8 80 I I I'ocyéJapcT8e1-1.1-1.ot1 éJy;1ie -
CM. flpoeKT OCHOBHb!X IlOJIO}KeHHH 3eMeJibHOfO 3aKOHa, 
BHeceHHblH OT HMeHH rpynnbl COUHaJIHCTOB-peBOJIIOUl!O
Hepoa ao II focy.n.apcTBeHHYIO ,n.yMy.

[4] AKceAbpoéJ, II. E. K 80npocy 06 ucTO'I.H.UKe u s1-1.a'l.e1-1.uu
1-1.awux opza1-1.usav,uo1-1.H.btX pas1-1.ozJLacut1. (I-fa nepemi:
CKH c KayTcKHM).-«I1cKpa», [)KeHeaa], 1904, N� 68, 

25 HIOHSl, CTp. 2-3. - /26 

[5] - K 80npocy 06 ucro'I.H.UKe u 3H.a'l.eH.uu 1-1.awux opza1-1.usa-
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t{U0l-!1-lbtx pa31-!0ZAacuu. (I·fa nepenHCKH c KayTcKHM). 
(25 HIOHH 1904 r., ,N'g 68). - B KH.: «11cKpa» 3a ,naa 
ro,na. C6opHHK cTaTeíi H3 «11cKpbI». Cn6., CaJITblKOB, 
1906, CTp. 147-154. -126 

[6 ] - Hapoal-!aR. ay11ta U pa60t;.UU C'oe3a. 113,n. «11CKpbl». )Ke
Heaa, THIT. napTHH, 1905. 15 cTp. (PC,llPTT). -30

[7] -llpeaucAoeue {K Kl-luze B. H. JleHuHa «3aaatf.u pyc
cKux COt{UllA-ae11t0KpaTOB»]. - B KH.: [JleHHH, B. 11.] 
3a,na1m pyCCKHX C0UHaJI-,lleM0KpaTOB. C npe,nHCJI. 
n. AKcenhpo.na. 113Jl. PC,llPTT. )Ketteaa, THn. «Co10sa
pyccKHX C0UHaJI-,lleM0KpaT0B», 1898, CTp. 1-5. -116

(6] * - llpeaucAOBUe n. s. AKceAbpoaa 1C nepeoi1.y u3aa1-!U10 
{KHuzu B. H. JleHuHa «3aaatf.u pyccKux cou,uaA-ae,,w
Kparoe»J. - B KH.: [JleHHH, B. 11.] 3a 12 JieT. Co6pa
HHe CTaTeH. T. l. )laa HanpaaJieHHH B pycCK0M MapK
CH3Me H pyccKoH couHan-,neMoKpaTHH. Cn6., THIT. Be3-
o6pasoaa, (19071, cTp. 132-134. TTepe.n 3arn. aaT.: 
Bn. 11JibHH. Ha THT. JI. ro.n H3Jl.: 1908. -116 

[9) { AAeKCU1-lCKut1, r. A.J AAeKceee f llonpaeKa ,c npoeKTY 
azpapHou npozpaMMbt PCP.Pll, e1-1.eceHHaR. 1-1.a 12-oM 
3aceaa1-1.uu IV (O6'oeau1-1.uTeAbH.OW) C'oe3aa PCP.P n J.
B KH.: TTpoTOKOJihI O6beJlHHHTeJibHoro Cbe3,lla PC,llPTT, 
C0CT0HBIIIerocH a CToKroJlbMe a 1906 r. M., THIT. 11aa
H0Ba, 1907, CTp. 152. - 255

(10] { Eozaa1-1.oe, A.· A. n poeKT pe30A10t{tlU 06 y<taCTUU 8 Bbt6o
pax B I'ocyaapCTBeHH.y,q ayMy, 81-leCeH.H.bLU Ha TpeTb10 
KOH.<jJepe1-1.t{u10 PCP.Pll ( «Bropy,o 06w,epoccuucKy10» ). 
21-23 HIOJIH (3-5 aarycTa) 1907 r.]. - B JIHCT0BKe:
11saemeHHe.o napTHHHOÍI KOHcpepeHUHH 21, 22 H 23 HIO
JIH 1907 ro,lla. 113.ll. UK PC,llPTT. B. M., [ 1907],
CTp. 2-3. (PC,llPTT). -483

[11] { EpyKep, JI. ŮTl-lOUleH.UR. Me:JJCay noAUTU'leCKUMU napTUR,
MU U npo<jJeccuo1-1.aAbH.bLJ.!U C0103llMU. OTpblBKH H3 Jl0K
Jia)la Ha Me)KJlyHapOJlHOM C0UHaJIHCTHl!eCK0M K0Hrpec
ce a lllTyTrapTe]. - «PaJtyra», 1907, .N'2 3, HOH6pb, 
cTp. 60-65, a cT. [A. B. JlyHal!apcKoro] BoHHoaa 
«Hoah1e nyTH». -91
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[12] EyJ12a1ws, C. H. KanuTaAU3M u seMAeaeAue. T. 1-2.
Cn6., THxaHOB, 1900. 2 T. -298

[U] Be66 C. u E. 11 CTOpU!l. pa601te20 asuaiceftUJl. 8 Afl2J!UU.
TTep. c aHrn. r. A. nanepHa. Cn6., naaJieHKOB, 1899. 
363 cTp. TTepe.n 3am. aBT.: C. H 6. Y::166. - 47

[14] Bux.lllteB, JI. HapoaftO-COl{UaJ!UCTUlleC/CaJl. napTUJl. U ae
papftblU sonpoc. - B KH.: C6opHHK CTaTeí1. N2 l. Cn6., 
«Hama MbICJlb», 1907, CTp. 75-93. -176, 259, 274

[15] Bonpocbt m,cru,cu. C6opHHK II. Cn6., «HoaaH ,IT.yMa»,
1907. 79 CTp. - /67

87 CTaTbJl. OCH.OBH.blX eocyaapcrBeftH.blX 3alCOft08 - CM. 
Cao.n 3aKoHoB PoccHÍICKoii HMnepHH. T. 1. 4. I. Cao.n 
0CH0BHblX rocy.napcTBeHHblX 3aK0H0B. 113.ll. 1906 r. 

[16] «Bnepea», )KeHeBa, 1905, N2 1, 4 HHBapH (22 .neKa6pH 
1904), CTp. 2--"-3. - /27

- 1905, N2 11, 23 (10) MapTa, CTp. 2.-124

- 1905, N2 15, 20 (7) anpeJIH, cTp. 1-2. - 265

[17] «BnepeiJ», [Bb16opr], 1907, N2 14, 10 ceHrn6pH, cTp. 2-
4. Ha ra3. MecTo H3JJ..: M. -437

[18] * Bropor1 oitepeiJH.ou c'besiJ Poce. COl,f.-iJeM. pa6oiter1 nap
ruu. TToJIHhIIÍ TeKcT npoT0K0JI0B. 113.ll. UK. )KeHeBa, 
THn. napTHH, [1904]. 397, II CTp. (PC,IT.PTT).-/20, 
124, 126, 244, 245-246, 280, 281, 327, 328, 346, 401 

[19] [I'eputyH.u, r. A.] Peitb r. A. I'eputyH.u, npOU3H.eCeH.HaJl.
H.a a,ccrpeH.HOM c'besiJe napruu cou,uaJ1ucros-peBoJ110-
tfUOH.epoB. B. M., 1907. 15 CTp. -177-178

[20] I'ěre, l102aH.H BoAb<pZaHe. 3anaiJH.o-socroitH.btr1 iJusaH. -
475 

[21 J - Kpor,cue KceH.uu. -67

[22] I' AaBH.er1wue pesoATOtfUU, [npllH.Jl.Tbte na TperbeM c'besiJe
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Poccuuctcoii cou,.-aeM. pa6o'l.eii napTUu]. - B KH.: Tpe
THil oqepe.u.Hoil coe3.ZJ. Poce. cou.-.u.eM. pa6oqeÍJ napTHH. 
fioJIHbIH TeKCT npoTOKOJIOB. 113.ZJ.. UK )KeHeBa, THn. 
napTHH, 1905, CTp. XVI-X.XVII. (PC.llPCT). -53, 
128 

[2SJ r Ae6oe, A. B. Boanaepa,,caenue, a 1te Bbttcyn! .. - B KH.: 
C6opHHK «l13BecTHH KpeCThSIHCKHX )lenyraTOB» H 
«Tpy.u.oBoil PoccHH». M., 1906, CTp. 44-49. - 235 

(24] I'oeol!b, H. B. MepTBbte ayuiu. -199, 336

[25] - Peeuaop. - 144, 145

(26] �I'OA0C MoctcBbt», 1907, N'!! 239, 16 OKTS16psi, CTp. 2-3. -
158 

[27] I'opn, B. O aaeTpauineM ane. - «ToBapmu», Cn6., 1907,
N2 348, 18 (31) aBrycTa, CTp. I. - 76, 77-81, 82 

[28J I'pu6oeaoe, A. C. I'ope oT y1,1a. - 48, 173 

[29J / I'po.Maft, B.J Bcepoccuuctcuu tcpecTbRHctcuú co10a. -
B KH.: MaTepHam,1 K KpecTbSIHCKOMY Bonpocy. ŮTqeT o 
3ace.u.aHHSIX ,neJieraTCKOf'O C'be3.u.a BcepoCCHHCKOf'O 
KpecThSIHCKoro coro3a 6-10 Hosi6psi 1905 r. C BcTynH
TeJihHOH cTaTheŘ B. rpoMaHa. [Cn6.J, «HoBhlH MHp», 

1905, CTp. 1-32. - 260, 273, 275 

(311] / P,etcAapau,uR. npaeuTeAbCTBa, oeAautennaR. n. A. CTOAbt-
nunbtM Ha aaceaanuu I'ocyaapCTBeflflOU ayMbt 6 (19) 
MllpTa 1907 e.J. - B KH.: CTeHorpaqrnqecKHe OTqeTbl 
crocy.u.apCTBeHHOH .ZJ.YMbl]. 1907 ro.u.. CecCHH BTOpaH. 
T. I. 3ace,naHHH 1-30 (c 20 q:>eBpaJIH no 30 anpeJisi).
Cn6., roc. THn., 1907, CTJI6. 106-120. (rocy.u.apcTBeH
Hasi .u.yMa. 2-oH co3b1B). - 326

[31] �P.neenutc Cou,uaA-P,eMotcpaTa», [)KeHeBa], 1905, N!! �.
HOH6pb, CTp. 1-23. - 30 

- 1905, N'!! 4, .u.eKa6pb, CTp. 1-12. -30 

[32] �P.neenutc Cou,uaA-P,e1,1otcpaTa», [)KeHeBa], 1906, N!! 5,
MapT, CTp. 1-20. - 362 
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[33] P,06aaAe1tue K nporoKOAaJ.t nepaozo c'oesaa napruu co
u,uaAucroa-peaoA10u,uo1tepoB. 1'13.n. UK n. c.-p. 6. M., 
THn. UK n. c.-p., 1906. 40 cTp. (TiaprnH cou1:1aJI1:1crnB
peBomou1:10HepoB). - 17 4

[34] P,0Aeopy1<,0B, n. flaMRTU ep. fl. A. I'eúae1ta. - «PyccK1:1e
Be.noMOCTH», M., 1907, N2 136, 16 HIOHH, cTp. 2. - 60, 
63 

E. K. - CJ.t. KycKoBa, E. ,U. 

[35] )/(eHCKOe us6upaTeAbHOe npaBO. [ Pe30JIIOUHH, npHHHTaH
Ha Me)KJlyHapOJlHOM cou1:1aJIHCTHtJeCKOM KOHrpecce B 
llhyTrapTe]. - «TipoJieTap1:111», [Bb16opr], 1907, N2 17, 
20 OKTH6pH, CTp. 5. Tio.n o6m. 3arn.: Pe3omou1:11:1 lllTyT
rapTcKoro c1,e3.na. Ha ra3. Mecrn H3Jl.: M. -90, 103 

[38] «)/(U3Hb», Cn6., 1901, N2 3, cTp. 162-186; N2 4, cTp. 63-
100. -289

[37] )KuAKUH, H. B. CrpaHU'lKU 3/CU3HU. - «T0Bap1:1m», Cn6.,
1907, N2 351, 22 aBrycTa (4 ceHTH6pH), CTp. 1-2. -
84 

[38] - Crpa1tuttKU 3/CU3HU. - «T0Bap1:1m», Cn6., 1907, N2 407,
26 OKTHÓpH (8 HOHÓpH), CTp. 4. - 169 

3a,co1tonpoeKT o aecRTUttacoao1,1 pa6otte1,1 a1te, a1tece1t1tbLt1 
80 /I I'ocyaapCTBe1t1ty/O ayMy Kať}eTaJ.tU - CM. TipoeKT 
OCHOBHblX IlOJIO)KeHHH 3aKOHa O HOpMaJibHOM OTJlbJXe 
ToprOBblX CJiy)Ka!llHX. 

[39] «3apHUU,bL». Bbm. I. Cn6., rnn. 6e3o6pa3oBa, 1907.
128 CTp. - 199 

[4°] «3apR», Stuttgart. - 116 

- 1901, N2 1, anpeJib, CTp. 152-153. -418

- 1901, N2 2-3, .neKa6pb, CTp. 60-100, 258-302. - 116,

289, 294, 295, 298, 300

[41 J 3aceaa1tue tteTBeproe { I'ocyaapCTBeHHOU ayMbL]. 4 MaH 
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1906 r. - B KH.: CTeHorpacjrnqec1me OTtJeTbI [focy.u.ap
cTBeHHOÍI .U.YMbI]. 1906 ro.u.. Cecc1rn nepsaH. T. I. 3a
ce.u.aHHH 1-18 (c 27 anpem1 no 30 MaH). Cn6., roc. 
THn., 1906, CTp. 162-237. (I"ocy.u.apcTBeHHaH .u.yMa). -
396 

(42] 3aceaafltte aecl/.TOe {I'ocyaapcT8e/UWU ay.Mbl]. 16 MaH
1906 r. -TaM :>Ke, CTp. 389-419. -362, 396 

[43] 3aceaaH.Ue oauH.H.aau,aroe { I'ocyaapcrBeH.H.OU ay.Mbt].
18 MaH 1906 r. -TaM )Ke, CTp. 421-472. - 383 

[44] 3aceaaH.Ue aeeH.aau,aroe {I'ocyaapCTBeH.H.OU ay.Mbt]. 19 MaH
1906 r. -TaM )Ke, CTp. 473-530. -361, 382, 388, 396, 

397, 409 

[45] 3aceaaH.ue rpunaau,aroe { I'ocyaapcT8eH.H.OU ay.Mbt]. 23 MaH
1906 r. -TaM :>Ke, CTp. 531-585. -397 

[46] 3aceaaH.Ue 1/.eTbtpH.aau,aroe { I'ocyaapcrBeH.H.OU ay.Mbt].
24 MaH 1906 r. -TaM :>Ke, CTp. 587-638. - 224, 233, 

277, 396, 400, 409 

[47] 3aceaaH.ue BOCelrtH.aau,aroe { I'ocyaapcrBeH.H.OU ay.Mbt]. 
30 MaH 1906 r. -TaM :>Ke, CTp. 809-866. - 377 

[ 48 l 3 aceaaH.ue aeBRTH.aau,arne { r ocyaapcreeH.H.OU a YMbt]. 
I HJOHH 1906 r. - B KH.: CTeHorpaqrnqecKHe OTtJeTbI 
[focy.u.apcTBeHHOÍI .U.YMbl]. 1906 ro.u.. CeccHH nepsaH. 

T. II. 3ace.u.aHHH 19-38 (c I HIOHH no 4 HIOJJH). Cn6.,
roc. THn., 1906, CTp. 867-919. (focy.u.apcTBeHHaH .u.y
Ma). - 396 .

[49] 3aceaaH.Ue aeaau,aroe { I'ocyaapCTBeH.H.OU ay.Mbt]. 2 HIOHH
1906 r. -TaM :>Ke, CTp. 921-976. - 399 

[5D] 3aceaaH.Ue aeaau,aTb TpeTbe { I'ocyaapCTBeH.H.OU ayMbt].
8 HIOH51 1906 r. -TaM :>Ke, CTp. 1097-1156. - 368 

[51 l 3aceaaH.ue aeaau,arb tuecroe { I'ocyaapcreemwií ayAtbt].
13 HIOH51 1906 r. -TaM :>Ke, CTp. 1275-1339. -40 

[52] * 3aceaaH.Ue aeeH.aau,aroe { I'ocyaapcreeH.H.OU ayAtbl BTO-
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poza co3btBa]. 19 MapTa 1907 r. - B KH.: CTeHorpacj>H-
11ecKHe OT'leTbl [focy.n.apCTBeHHOH .D.YMbl]. 1907 ro.n.. 
CeccHSI aTopaSI. T. I. 3ace.n.aHHH 1-30 (c 20 cpeapam1 
no 30 anpeJrn). Cn6., roc. THn., 1907, crn6. 689-792. 
focy.n.apCTBeHHall .n.yMa. 2-0H C03b!B). - 272, 360, 361, 
364-366, 370, 373, 378-379, 385, 388, 391, 393, 395,
398, 405, 406

[53] * 3aceaanue •teTbtpHaau,aroe {I'ocy8apCTBeHHOU ayMbt
8TOpozo C03btBa]. 22 MapTa 1907 r. -TaM )Ke, 
CTJI6. 893-984. - 224 

[54] * 3aceaanue uteCTftaau,aroe { I'ocyaapCTBe/-l/-lOU aylltbl BTO
poza CO3blBa]. 26 MapTa 1907 r. -TaM )Ke, CTJI6. 1053-
1154. - 233, 270, 362, 369, 379, 382, 388, 390-391, 

405 

[55] * 3aceaanue 80Ce/itHaau,aroe { I'ocyoapCTBeHHOU ayMbl
BTOpOZO C03bt8a]. 29 MapTa 1907 r. -TaM )Ke, 
CTJJ6. 1273-1374. - 326, 357-360, 362, 363, 366, 367, 
368, 370, 372, 400, 405 

[56] * 3aceaanue aeaau,aroe {I'ocyaapCTBel-tHOU ay11tbl BTOpO
zo CO3btaa]. 2 anpeJIH 1907 r. -TaM >Ke, crn6. 1473-
1538. - 360, 373, 397, 406 

[57] * 3aceaanue aeaau,aTb BTOpOe { I'ocy8apCTBe/-lHOU 8y,Hbl
eropozo cO3btBa]. 5 anpeJIH 1907 r. - B KH.: CTeHorpa
cj>H11ecKHe OT'leTbl [focy.n.apcTBeHHOH .D.YMbl]. 1907 ro.n.. 
CeccnH BTopaH. T. I. 3ace.n.aHHH 1-30 (c 20 cpeapam1 
no 30 anpenH). Cn6., roc. THn., 1907, crn6. 1597-
1662. (focy.n.apCTBeHHaSl .nyMa. 2-oil C03b1B). - 235, 

370, 372, 404, 407 

[58] * 3aceaanue oeaau,aTb t.teTBeproe {I'ocyaapcTBeHHOU ay
Mbl BTOpozo C03btBa]. 9 anpeJIH 1907 r. -TaM )Ke, 

CTJJ6. 1753-1840. - 233, 360, 367, 370, 385, 386, 396 
398,407 

{59] * 3aceaanue oeaau,aTb UleCTOe [I'ocy8apCTBe/-ll-/.OU oyM.bl 
eropozo CO3btBa]. 12 anpeJIH 1907 r. -TaM )Ke, 
CTJJ6. 1921-2008. - 235, 373-377, 384, 386, 387, 392, 

395 

570 



[6DJ * 3ace8a1tUe TpU8U,aTb BTOpoe [ I'ocy8apcTBeHH.OU 8y.M.bt 
BTopozo co311rna]. 3 MaSI 1907 r. - B KH.: CTeHorpacjJH-
11ecKHe OT'leTbl [focy,rr.apcTBeHHOŘ .U.YMbl]. 1907 ro.n:. 
CeccHSI BTopaSI. T. II. 3ace,rr.aHHSI 31-53 (c 1 MaH no 
2 HIOHS!). Cn6., roc. THn., 1907, CTJI6. 61-130. (focy
.rr.apCTBeHHaH ,rr.yMa. 2-oi! C03bIB). - 260, 395, 398-399

[61 l * 3aceaanue Tpuau,aTb aeBRTOe [ I'ocyaapCTBeH.H.OU ayMbt 
BTOpozo CO3btBa]. 16 M3SI 1907 r.-TaM)Ke,CTJI6. 617-
682. -238, 361, 362, 370, 371, 388, 396, 397, 398, 404,

407

[62] * 3ace8anue (}OpOIC ce8bJ.We [I'ocy8apcTBe1t1tOU 8y.M.bt BTO·
poza CO3btBa]. 26 MaH 1907 r. -TaM )Ke, CTJI6. 1165-
1246. - 216, 220, 270, 271, 272, 275, 317, 369, 379,

380, 381, 383, 393, 396, 404, 408-411 

[63] 3ace8a1tue 8eBRTHa8u,aroe [ I'ocy8apCTBeHHOU 8yMbt TpeTb·
ezo CO3btBa]. 12 SIHBapSI 1908 r. - B KH.: CTeHorpacj>H-
11ecKHe OT'leTbl [ rocy,rr.apCTBeHHOŘ .U.YMbl]. 1907-
1908 rr. CeccHSI nepBaH. Y:. I. 3ace,rr.aHHSI 1-30 (c 
l HOH6pH 1907 r. no 19 cjJeBpanH 1908 r.). Cn6., roc.
THn., 1908, CTJI6. 1141-1198. (focy,rr.apCTBeHHaH .rr.yMa.
3-HH C03blB). - 452, 453, 457

. [64] 3aceaanue 8eaau,aroe [ I'ocyaapCTBeltH.OU ayAtbt TpeTbezo 
C03bt8a]. 15 SIHBapSI 1908 r. -TaM )Ke, CTJI6. 1199-
1278. - 452, 453, 455

[65] 3aceaa1tUe TpU8U,aTb BTOpOe [ I'ocyaapCTBeHHOU 8yMbt
rper11ezo cos11iea]. 27 cjJeBpanH 1908 r. - B KH.: CTeHo
rpacj>H11ec1me OT'leTbI [ focy.rr.apcTBeHHOŘ .U.YMhI]. 1908 r. 
CeccHH nepBaSI. Y:. II. 3ace,rr.aHHH 31-60 (c 21 cj>eB
paJIH no 6 MaH 1908 r.). Cn6., roc. THn., 1908, 
CTJI6. 93-144. (focy,rr.apcTBeHHaSI ,rr.yMa. 3-HH co-
3b1B). - 464-468

[66] 3eMeAbHbtU npoe/CT !JMepeHHo-npaBbtX ,cpeCTbRHCICUX ae-
nyraTOB. - «C.-DeTep6yprcKHe Be,rr.oMOCTH», 1908, 
N2 24, 29 HHBapH (11 cj>eBpaJIH), CTp. 2.- 435

[67] 3eAteAb1tbtt1 npoe/CT y1,tepen1to-npa8btX ,cpeCTbRHCICUX ae
nyTaTOB. - «CTOJIH'IHaSI Do11Ta», Cn6., 1908, N2 224, 
30 HHBapH (12 cj>eBpaJIH), CTp. 5. -435
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[68] «3llaJMI. Tpyaa», [TTapH:lK]. - 180

- 1907, J\J'g 2, 12 HIOJIH, CTp. 1-4. -197

- 1907, ,N'g 5, 12 ceHTH6pH, CTp. 2-4. -145, 196

- 1907, ,N'g 6, 30 ceHT516pH, CTp. 1-3. -173

- 1907, ,N'g 8, ,ll.eKa6pb, CTp. 6-10.-437

[69 ] 301,i6apT, B. Cot{ua11U3M u COtfUaAblloe aeu�ellue. TTep. 
c HeMeuKoro. Cn6., CyaopHH, 1906. IV, 404 CTp. -47 

(7°] f/3 3a11a 3ace8alluií. - «CToJrnqHaH TToqTa», Cn6., 1908, 
,N'g 249, 28 cpeapaJIH ( 12 MapTa), CTp. 4. TToJJ.nHCh: 
Bac. r. -464 

Jfa6upaTeAbllbtií 3a1wll 11 ae,w6pR 1905 2. - CM. YKa3 
npaBJ-!TeJibCTBYIOII.leMy CeHaTy 06 H3MeHeHH51X H JI.O· 
nonHemrnx a TTonmKeHHH o Bb16opax B rocyJJ.apcTBeH
HYID JJ.YMY. 11 (24) JJ.eKa6pH 1905 r. 

H36upaTeAbllbtií 3aKOll 3 U/OllR 1907 2. - CM. TTono}Kemi:e 
o BbI6opax B rocy,!1.apcTBeHHYIO JJ.yMy. 3 ( 16) HIOH51
1907 r.

[71 J «H 3BeCTUR KpecTbJ!llCKux P,enyraTOB», Cn6. - 257 

(72] H3eew,ellUe O BTOpOM (3KCTpeH,H,OJ,t) C7Je3ae napTUU COlf.
peB. - «TTapTHÍIHbie J,faaecTHH», [Cn6.J, 1907, .N'2 6, 
8 MapTa, CTp. 1-3. -178 

(73] H3eew,eH,ue o napTUUllOU KOll<pepelltfUU 21, 22 u 23 u101111 
1907 2oaa. [JlHCTOBKa]. l13JJ.. UI< PC)].PTT. 6. M., 
(1907]. 4 CTp. (PC)].PTT).-483 

(74] H32oee, A. C. Kap11 Map1<:c u PoccuR. - «PeqÍ,,>, Cn6., 
1908, J\J'g 53, 2 (15) MapTa, CTp. 2. - 476 

(75] HJ.tMU2patfUJ! U 31,w2patfUR. [Pe30JIIOI.J.HH, npHHHTaH Ha
Me}KJJ.yHapOJJ.HOM counaJIHCTnqeCKOM KOHrpecce B 
lliTyTrapTe]. - «TTponeTapnil», [Bh16opr], 1907, .N'2 17, 
20 oKrn6pH, cTp. 5. TToJJ. o6m. 3arn.: Pe3omounn lliTYT· 
rapTcKoro cbe3JJ.a. Ha ra3. MecTO H3JJ..: M. - 92, 103 
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[76] l1ttrepttau,uo1-ta1L. -195

[77] <rl1cKpa» (cTapaH, JieHHHCKaH), [JleftrruHr-MJOHXeH
JloH.!1.0H -)I(eHeaa]. -116, 119, 120, 121, 123, 124, 
126 

- [M!OHXeH], 1902, .N'2 21, 1 HIOHH, CTp. 1-2. -124 

- 1903, ,N'g 51, 22 OKTH6pH. -121 

[78] <rl1cKpa» (HOBaH, MeHbllieBHCTCKaH), [)I(eHeBa]. -121 

- 1904, .N'2 68, 25 HIOHH, CTp. 2-3. -126 

- 1904; .N'2 70, 25 HIOJIH, CTp. 2-5; .N'2 71, 1 aarycTa,
CTp. 2--.:4. -124, 125

- 1904, .N'2 72, 25 aarycrn, cTp. 10. -121

- 1905, .N'2 11 o, 1 O ceHTH6pH, CTp. 1-2. - 40 

- 1905, .N'2 ll 1, 24 ceHTH6pH, CTp. 2-4. -119, 123 

- 1905, .N'2 112, 8 OKTH6pH. TipHJIO}KeHHe K .N'2 112 «I1cK-
pbI», CTp. 1. -119, 123

[70] «l1cKpa» 3a aea waa. C6opHHK CTaTeH H3 «I1cKpbl». 
Crr6., CaJITbIKOB, 1906. VIII, 688, 244 cTp. -125, 126 

[80] K eonpocy 06 aepapttot1 npoepa.MJ.te. 1) TI. MacJIOB. 3eM
JierrOJib30BaHHe HJIH 3eMJieBJI8)1.eHHe? 2) K. I<ayTCKHH. 
TIHCbMO 06 arpapHOH rrporpaMMe. [Crr6.J, «HOBbIH 
MHp», [1905]. 16 CTp.-355 

[81 J /( nepecJ.torpy aepap1-tot1 npoepaJ.!lrtbl u ee 06octtoea1-tuR. 
<PHpCOB, ,U. CouHaJIH38UHH 3eMJIH H rrpaBO Ha 3eMJI IO. 
5IK06HH, M. ,lI.BmKymHe CHJ lbl ceJibCKOrO X03HHCTB8. 
(I< MapKCHCTCKOMY o60CHOB8HHIO COUH8JIH38UHH 3eM
JIH). M., [TH!I. TiorrJiaBCKOro], 1908. 324 CTp. -441 

[82] * KaAettDapb DAR ecex 1-ta 1908 eoa. B. M., [ 1907].
206 CTJI6. -198 

[83] Kapl! MapKc. -«PyccKHe BeJI.OMOCTH», M., 1908, .N'2 51,
1 MapTa, cTp. 4-5. IIo.!1.rrHcb: JI. H. - 475 
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[84] KayrcKuú, K. P.auaJCyw,ue CUJLbt u nepcneKTUBbt pyccKoú
peao1t10u,uu. Dep. c HeMeUK0ro. ( «Neue Zeit», J,foN2 9 
H 10, 25. Jg., Bd. I). Tio.n pe.n. H c npe.nHcJI. H. Jiemr
Ha. M., «HoBall 3noxa», 1907. 32 CTp. - 842-848

(85] -:-fflucbJ.W M. llla1-tu1-ty. AnpeJih 1906 r.J.-B KH.: Illa
HHH, M. MyHHUHil3JIH3aum1 HJIH' paa,D,eJI B co6cTBeH
HOCTb? XapaKTep Hawero arpapH0ro KpH3HCa. BHJibHO, 
«TpH6yHa», 1907, CTp. 4. - 855

[86] - / flucb.MO KayrcKozo 06 azpap1-toú npozpa1rute]. -
«TipaB.na», M., 1906, KH. IV, <jleBpaJib, cTp. 157-
160. - 855

[87] - flucb1,t0 Kayrc,wzo 06 azpap1-toi'í npozpa1rt1,ie. - B KH.:
K Bonpocy 06 arpapHoii: nporpaMMe. l) TI. MacJIOB. 
3eMJienoJib30BaHHe HJIH aeMJieBJia,D,eHHe? 2) K. KayT
CKHŘ. TIHChMO 06 arpapHoii: nporpaMMe. [Cn6.], «Ho
Bb1i'1 MHp», [ 1905], CTp. 14.-16. - 855

[88] Kay
<fJJda1-t, A. A. K aonpocy o Ky1tbryp1-to-xosJ1.úcrae1-t1-to1,i

s1-ta1te1-tuu 1tacT1-tozo se1,uea1taae1-tuJ1.. -B KH.: Arpap
HhIŘ Bonpoc. T. II. C6opHHK cTaTeii: Bpeíiepa, Bpytta, 

Bopo6beBa, fepueHwTeii:Ha, -,Uetta, Kaycj>MaHa, KyTJie
pa, JleBHTCKoro, MattyHJI0Ba, TieTpym<eBH'la, XayKe, 
qynpoBa, 5IKYllIKHHa. M., «Bece.n,a», 1907, CTp. 442-
628. (Ha.n. ,UoJiropyKoBa H. TieTpyHKeBHtia). - 885

[89] - K aonpocy O 1-tOpJ.taX aonOJLliUTelLbliOZO 1-taae1te1-tUJl. -
TaM )Ke, CTp. 261-304. - 209, 220, 828, 846

[90] - oay1,taúrecb ... - «PyccKHe Be,D,OMOCTH», M., 1908,
N2 32, 8 cj>eBpaJill, CTp. 2. - 484

[91] - flepece1te1-tue u ezo po1tb a azpap1-toú npozpa1,u1e. -
B KH. : ArpapHbIÍI Bonpoc. [T. IJ. C6opHHK cTaTeH fep
ueHwTei'rna, ,UoJiropyKoBa, ,Uetta, HBepoHoBa, Kay<j:,Ma
Ha, MaHyHJIOBa, TieTpyHKeBH'la, <l>opTyHaTOBa, llyn
poBa. H3.D.. 2-oe. M., «Bece.na», 1906, cTp. 126-159. 
(H3.D.. ,UoJiropyKoBa H TieTpyHKeBH'la). - 288, 289,

242 

[92] - flepece1te1-tue u 1w1to1-tusa11uR. Cn6., 1905. IX, 349,
81 CTp. (6-Ka «O6mecTBeHHOH Il0Jlb3bl»). - 288, 418
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[93 ) KoAOř/,lta/LbH.aR n0AUTUlca. [Pe30Jl!OU:HH, rrpHHHTaH Ha 
Me)KJJ.yHapo.n.HoM C0U:HaJIHCTH'-!eCK0M K0Hrpecce B 
llhyuapTe]. -«IIpoJieTapHH», [Bb16oprl, 1907, N2 17, 
20 oKrn6pH, cTp. 4-5. IIo.n. o6m. 3arn.: Pe3omou:HH 
llhyuapTcKoro Cbe3.n.a. Ha ra3. MecTO H3JJ..: M. - JOO

[94) Kpu3uc He,ueu,,wzo Au6epaAU3Ata. -«Pe%», Cn6., 1908,
N2 52, 1 (14) MapTa, CTp. 2-3. IIo.n.rrHCb: K:. JJ,..-473 

(95 ) KpbtAOB, H. A. OpeA u Kypbt. - 200 

(96 ) Kyc,waa, E. JI.. IlapTUťi.H.aR cBeT06oR3Hb. -«ToBapHm», 
Crr6., 1907, N2 374, 18 ceHTH6pH (1 OKTH6p5I), CTp. 3. 
IIo.n.rrHcb: E. K - 173 

[97 ] KyrAep, H. H. I/poeKT 3a1CoH.a o Mepax " pactuupeHu10 
u YAY1ttlleHUIO !CpeCTbRř/,C/C0Z0 3e.AtAeBJLa8eHUR,, - B KH.:
ArpapHbii'! Borrpoc. T. II. C6opHHK CTaTei'! BpeHepa,
BpyHa, Bopo6beBa, fepu.emIJTei'!Ha, JJ,.eHa, I(ayq>MaHa,
KyTJiepa, JieBHTCKoro, MaHyHJIOBa, IIeTpyHKeBH'la,
XayKe, 4yrrpoBa, 5IKYlllKHHa. M., «Bece.u.a», 1907,
CTp. 629-648. (}fa.u.. JJ,.oJiropyKOBa H IIeTpyHKeBH·
qa). - 233, 368, 372

[lIB] {Credo}. - B KH.: [JieHHH, B. 11.] IIpoTecT poccHHCKHX 
COU:Ha.r1-.heM0KpaT0B. C Il0CJieCJI. 0T pe.n.. «Pa6o'lero 
JJ,.eJia». 113.n.. Co103a pyccKHX cou:HaJI-.D.eMoKpaToB. )Ke
HeBa, THil. «Co103a», 1899, cTp. 1-6. (PCJJ,.PII. OT
THCK H3 N2 4-5 «Pa6oqero Jl.eJia»).-129 

[99 ] JI a6puoJLa, A. Pe</Jop.Atu3.u u cw18u1Ca1LU3At. C rrpe.n.HcJI.
aBTopa K pyccK. H3.D.. IIep. c ma.llbHHCKoro f. Kap.n.euo
Ba, no.u. pe,TI,. H c rrocJiecJI. A. JiyHa'-!apc1<0ro. Cn6., 
[ «lliHITOBHHK» ), 1907. 267 CTp. -441 

[100] JiapuH., JO. KpeCTbRHCICUU aonpoc u cou,ua1L-8e.Ato1CparuR..
[ Cn6. J, «HOBbii'! MHp», 1906. 111 cTp. - 348, 353-355 

[101 J / JI eH.uH, B. H.J AzpapHaR. npozpaMJ;ta coqua1L-8eJ.1.01Cpa
ruu B nepaoií. pycc1Coťi. peBoA1ou,uu 1905-1907 zz. IIr., 
«)KH3Hb n 3HaHHe», 1917. VIII, 271 CTp. (B-Ka o6me
CTB0Be.n.emrn. KH. 39-aH). IIepe.n. 3am. aBT.: B. l1JibHH 
(H. JieHHH). - 422 
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(1021 -Azpap1-tbLU eonpoc. 4. I. Crr6., 1908. 264 cTp. TTepe.n 
sarn. aBT.: BJI. I1JihHH. - 289, 383

[103] -Azpap1-tbLU eonpoc u «KpUTUKU M apKca». - «3apH»,
Stuttgart, 1901, Ng 2-3, .n.eKa6pb cTp. 258-302. 3arn.: 
rr. KpHTHKH B arpapHOM BOrrpoce. Ilo.n.rrHCb: H. Jle
HHH. - 289, 294, 295, 299, 300

[104] -Azpap1-tbtu eonpoc u «KpUTUKU Map!Cca». - B KH.: [Jle
HHH, B. H.] ArpapHbIH Borrpoc. 4. I. Crr6., 1908, 
cTp. 164-263. Ilepe.n. sarn. aBT.: BJI. I1JihHH. - 289,

383 

p0si - Eot1KOT 6yAbLZU1-lCKOt1 /1.y1ttbL u eoccra1-tue. - «IlpoJie
TapHi'I», )KetteBa, 1905, ,N'g 12, 16 (3) aBrycTa, cTp. I. -
52 

(106] - I'Ol-lUTeAU se.MCTBa ll A1-t1-tu6aAbL All6epaAtt3Ma. - «3a
pH», Stuttgart, 1901, ,N'g 2-3, .n.eKa6pb, CTp. 60-100. 
Ilo.n.rrHch: T. TI. -116

(1°7] - I'o1-tUTeAU 3eJ,!CT8a u A1-t1-tu6aAbL AU6epaAU31tta. - B KH.: 
[JleHHH, B. H.J 3a 12 JieT. Co6pam1e CTaTei'I. T. 1. 
.[lBa HarrpaBJieHHH B pyccKOM MapKCH3Me H pyccKOH 
COUHaJI-.n.eMOKpaTHH. Crr6., THII. 6eso6pa30Ba, [ 1907], 
cTp. 151-184. Ilepe.n. sarn. aBT.: BJI. I1JihHH. Ha THT. 
JI. ro.n. H3.n..: 1908.-116

[108] - /1,Be TaKTUKLL COU,Ua.12-aeMOKpaTLLU 8 aeMOKpaTUtteCKOU
peeo.121011,uu. Hs.n.. UK PC,UPil. )KeHeBa, THrr. rrapnrn, 
1905. VIII, 108 cTp. (PC,UPil). TTepe.n. sarJI. aBT.: 
H. JleHHH. - 128

[109J - /1,Be TaKTU!i,tL cou,ua.12-ae1,t0KpaTUU 8 ae1tt0KpaTU'leCKOU 
peeo.121011,uu. [Crr6.l, H3.ll.. UK PC,UPil, (1905]. IV, 
129 CTp. (PC,UPil). - 201

[110] * - /1,ee TaKTUKU COU,Ua.12-ae1tt0KpaTUU 8 ae1,t0KpaTUtteCKOU
peeo.121011,uu. - B KH.: [JleHHH, B. H.] 3a 12 JieT. Co6-
paHHe CTaTei'I. T. l. .[lBa HarrpaBJieHHH B pyccKOM 
MapKCH3Me H pyccKOH COUHaJI-,ll.eMOKpaTHH. Crr6., THII. 
6eso6pasoBa, [ 1907], CTp. 387-469. Ilepe.n. sarn. aBT.: 
BJI. I1JJhHH. Ha THT. JJ. ro.n. H3,'I..: 1908. -128
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[111] • - P,o,c1iaiJ 06 O67,eiJu1tuTeAbH.O.M C'óe3iJe PCP,Pfl.

(ITHCbMO K neTepóyprcKHM paóoqHM). M. - Cnó., 
[THn. «.LJ.eJIO» ], 1906. 111 CTp. - 283, 316, 319-322,

323, 338 

[112] - P,on0AH.UTeAbH.bLe 3a,11e"aH.Uf/. /-ta /WJ,tUCCU0H.H.blU npoeTCT 
npozpa1tt1ttbL. [ HaqaJio anpem1 1902 r.]. PyKonHCb 1. -

124 

[113] * - 3a 12 AeT. CoópaHHe cTaTeil. T. I. .LI.Ba HaapaBJieHHH
B pyccK0M MapKCH3Me H pyccKOH C0UHaJI-.u.eMoKpaTHH. 
Cn6., THn. Beao6pa3oBa, [ 1907]. XII, 471 cTp. ITepe.u. 
aarn. aBT.: BJI. I1JihHH. Ha THT. JI. ro.u. H3.ll..: 1908. -
113, 114, 116, 118, 122, 125, 127 

[114 ] • - 3aiJa"u npoAeTapuaw a 1tameu peBoA10u,uu. (ITpoeKT 
nJiaTcpopMbI npoJieTapcKoil aapTHH). ITó., «ITpHóoii», 
ceHTHÓpb 1917. 38 cTp. (PC.LI.PIT). ITepe.n. 3arJI. aBT.: 
H. JleHHH. - 423

[115] - 3aiJa"u pycc,cux cou,uaA-iJeMoTCpaTOB. C npe.D.HCJI.
IT. AKceJibpo.n.a. I1a.n.. PC.LI.PIT. :>K.eHeBa, THII. «Co10aa 
pyccKHX C0UHaJI-,D.eM0KpaT0B», 1898. 32 CTp. -116

[116] - 3aiJa"u pycc,cux cou,uaA-iJe1,w,cpaToB. I1a.n.. 2-e. C
npe.u.HcJI. aBT0pa H IT. B. AKceJibpo.n.a. Ha.u. 3arpaH. 
JIHrH pyccK. peBOJIIOUHOHHOH C0UHaJI-JJ.eM0KpaTHH. :>K.e
HeBa, THn. JIHrn, 1902. XI, 24 CTp. (PC.LI.PTI). ITepe.u. 
aarJI. aBT.: H. JleHHH.-116

[117] - 3aiJa"u pycc,cux cou,uaA-iJe1,1,o,cpaTOa. 3-e na.u.. Ha.u..
UK PC.LI.PIT. :>K.eHeBa, THn. napTHH, 1905. [ 1 ], 37 cTp. 
(PC.LI.PIT). ITepe.n. aarn. aBT.: H. JleHHH. - 116

[118] • - 3aiJa"u pycc,cux cou,uaA-iJe1,1,o,cpaTOB. - B KH.: [Jle
HHH, B. 11.] 3a 12 JieT. CoópaHHe CTaTeii. T. 1. .LI.Ba 
HanpaBJieHHSI B pyccK0M MapKCH3Me H pyccKOH co 
UHaJI-.ll.eMoKpaTHH. Cn6., THn. Beao6paaoBa, [ 1907], 
cTp. 127-149. ITepe.n. aarJI. aBT.: BJI. I1JihHH. Ha THT. 
JI. rD.ll. H3.ll..: 1908. - 116

1 Poprvé uveřejněno v publikaci Leninskij sbornik II, 1924, s. 131 
až 133. 
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[119] [ JI e11,u11,, B. H.J 3a1oi10ttUTeJLbH.Oe c11oeo no azpap11,01r1,y ao
npocy {H.a IV (O67,eauH.UTe/lbH.OM,) C7Jesae PCJJ,Pfl}. -
B KH.: flpoTOKOJlbI O6oe,11.HHHTeJ1bHOro coes,11.a PC.[(Pfl, 
C0CT0S!BIIIerocsi B CTOKfOJlbMe a 1906 r. M., THil. l1Ba
H0Ba, 1907, CTp. 103-110. - 320-321, 343-344

[120] - 3a1r1,ettaH.Uft 11,a [eropot1J npoeu npozpa1r1,1,tbt { fl11exa-
11,oea}. [MapT, ,li.O 14 (27) 1902 r.]. PyKOilHCb 1.-124 

[121 J - 3a1,tettaH.Uft H.a IC0M,UCCU0H.H.btÚ npoelCT npozpaMM,bt. 
[28 MapTa (10 anpeJIS!) 1902 r.]. PyKOilHCb 1. -124 

11221 * - 3e1r1,c1ca11, ,ca1r1,na11,u11, u n11a11, «HcKpbt». l1s,11.-Bo cou.
,11.eM. napTHHHOH JIHTepaTypw B. BoH11-BpyeaH11a H 
H. JleHHHa. )KeHeBa, K00il. THil., 1904. 26 CTp. (TOJlb·
KO ,li.JISi 11J1eHOB napTHH. PC.[(Pf1). flepe,11. sarn. aBT.:
H. JleHHH. - 127

- K ucropuu naprut111,oú npozpaMMbt. - c1,i. JleHHH, B. H.
f1pHMe11aHHe K cTaTbe B. B. BopoBcKoro «f1J10,11.b1 ,11.e-
1,rnrorIm».

112s1 - Ka,c flerp Mac11oa ucnpae11ReT 'lepH.0Bbte 11,a6pocKu 
Kap11a Map,cca. - «f1poJ1eTapHií», )l(eHeBa, 1908, ]'fo 33, 
(5 aar.) 23 HIOJIS!, CTp. 3-6. -433

[124] - Map,cc 06 a1r1,epuK.a11,c,co1r1, «'l.ep11,01,t nepeae11e». - «Bne
pe,11.», )KeHeaa, 1905, N2 15, 20 (7) anpeJ1si, cTp. l-
2. - 265

[125] * - Mea,cay11,apoaH.btU C0l{Ua/lUCTU'lec,cuu IC0H.Zpecc 8
lllTyrzapre. - B KH.: KaJ1eH,11.apb .li.JISi acex Ha 1908 ro,11.. 
B. M., [1907], crn6. 169-178. TTo,11.nHcb: H. JI- o. -
198 

[126] - He,cpurutteCICaR K.pUTU!ťa. (flo Il0BO.ll.Y CTaTbH r-Ha n.

CKaopuoaa «ToaapHwií cpeTHIIIH3M» B N2 12 «HayqHo
ro O6ospeHHSI», aa 1899 ro,11.). - «HayqHoe O6ospe
HHe», Cn6., 1900, N2 5, cTp. 945-954; N2 6, 
CTp. 1061-1067. flo,11.nHcb: B. l1J1bHH. -229 

[127] -O 6oúK.ore. - «f1poJ1eTapHií», [Bb16oprl, 1906, N2 l,
21 aarycTa, cTp. 2-3. Ha raa. MeCT0 H3,11..: M. - 52

1 Poprvé uveřejněno v publikaci Leninskij sbornik II, 1924, s. 65 
až 87, 118-130, 88-90. 
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[128] - O peopzaH.u3au,uu napruu. - «HoBaH )KH3Hb», Cn6.,
1905, JIJ'g 9, 10 H0H6pH, CTp. 2-3; JIJ'g 13, 15 HOH6pH, 
CTp. 2; N2 14, 16 HOH6pH, CTp. 2. no.n.nHCb: H. Jle
HHH. -122 

[129] -O xopowux oeM.oH.crpau,wix npo11,erapuea u n11,oxux
paccy:»eiJeH.URX H.eK.0T0pbtX UH.TeAAU2eH.T08. - «Bnepe.n.>, 
)KeHeBa, 1905, N2 1, 4 HHBapH (22 .n.eKa6pH 1904), 
CTp. 2-3. - 127 

[130] -Or3btB o aropoM. npoeK.re npozpaM.M.bt llAexaH.oaa.
[MapT, .li.O 14 (27), 1902 r.]. PyKOIIHCb 1.-J24 

[131 J - Orpa:»eenue M.apK.cU3M.a a 6yp:»eya3H.0t1 AUTepaType.
[PeqiepaT. OceHb 1894 r.J 2.-115 

[132] -llepecM.orp azpapH.ou npo2pa1.tM.bt pa6ol(.e,1 napruu.
N2 I. Cn6., «Hama MbICJib'>, 1906. 31 CTp. - 244, 249, 

254, 283, 327, 3 34, 335, 337-338, 401, 402 

[133) • -llucbM.a o raK.ruK.e. TTHCbMO 1-e. nr., «TTpH6oft», 1917.
20 cTp. (PC.UPTT). TTepe.n. aarn. aBT.: H. JleHHH. -423 

[134] -llo6eoa K.aoeroa u 3ai}al(.u pa6ol(.et1 napruu. Cn6.,
[ «Hama MbICJib», 1906 J. 79 cTp. TTepe.n. aarn. aBT.: 
H. JleHHH. -128

[135] - llOAUTUl(.eCK.Ue 3aM.eTK.U. -«TTponeTapHii», [)KeHeBa],
1908, N2 21, 26 (13) q>eBpaJIH, CTp. 2.-28, 47 

[138] - llpeouc11,oaue K pyccK.oM.y nepeaooy {K.H.u2u K.. K.ayr
cK.020 <f/JBU'J/Cyw,ue CUAbt U nepcneK.TUBbt pyccK.OU pe
BOAIOU,UU»]. -B KH.: KayTCKHH, K . .[lBH>KYlll.He CHJibl 
H nepcneKTHBbl pyCCKOH peBOJIIOU.HH. nep. C HeM. 
( «Neue Zeit», N2N2 9 H 10, 25 J g., Bd. I). no.u pe.u. 
H c npe.D.HCJI. H. JleHHHa. M., «HoBaH 3noxa», 1907, 
CTp. 1-7.-342 

[137] -ll peouc11,oaue K, I II U30aH.UIO { KH.U2U .,;3aoallU pyccK.UX
cou,ua11,-oe1.wK.paroa»J. -B KH.: [JleHHH, B. 11.J 3a.n.a-

1 Poprvé uveřejněno v publikaci Leninskij sbomik II, 1924, s. 88-90. 
1 Referát se nedochoval.
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'IH pyccKHX couHaJI-,n:eMoKpaToB. 3-e H3JJ:. I-fa.u.. UK 
PC.UPIT. )l(etteaa, rnrr. rraprnH, 1905, cTp. [I]. 
(PC.UPIT). - 116

[138] - flpeiJucAoeue ,c III u3iJanu,o f,cnueu «3aiJattu pycc,cux
cou,ttaA-iJe1rto,cparoe»J. - B KH.: [JleHHH, B. 11.J 3a 
12 JieT. Co6paHHe CTaTelf. T. I. ,lI.aa HanpaaJieHHSI B 
pyccKOM MapKCH3Me H pyccKOlf COUHaJI-.U.eMOKpaTHH. 
Crr6., THII. fie306pa3oaa, [ 1907), CTp. 128. ITepe.n: 3am. 
aBT.: BJI. !1JibHH. Ha THT. JI. ro.n: H3,n:.: 1908. -116

[139] - flpeiJucAoeue ,co eropo1rty u3iJanu10 [,cnueu «3aiJattu
pycc,cux cou,uaA-iJe1,w,cparoe»J. - B KH.: [JleHHH, B. 11.J 
3a,n:a'!H pyccKHX COUHaJI-,n:eMOKpaTOB. !13,n:. 2-e. C rrpe
.U.HCJI. aBTOpa H IT. 6. AKceJibpo.u.a. !13,n:. 3arpaH. JIHrH 
pyccK. peBOJl!OUHOHHOlf COUHaJI-,n:eMoKpaTHH. )l(eHeBa, 
THrr. JlHrn, 1902, cTp. VI - XI. (PC.UPIT). ITepe.u. 
3arJI. aBT.: H. JleHHH.-116 

[140] - flpeiJUCAOBUe /CO 8TOpo1,ty U3daH.UIO [ICH.Ueu «3aiJattu
pycc,cux cou,uaA-iJe1rto1Cparoe»J. - B KH.: [JleHHH, B. 11.J 
3a 12 .JJeT. Co6paHHe cTaTeH. T. I. ,Uaa ttarrpaaJieHHSI 
B pyccKOM MapKCH3Me H pycCKOlf COUHaJI-.U.eMOKpaTHH. 
Crr6., THII. l3e3o6pa3oaa, [ 1907], CTp. 128-131. ITe
pe.n: 3arn. aBT.: BJI. !1JibHH. Ha THT. JI. ro.u.. H3JJ..: 
1908. -116 

[141] - [flpu1rteq,anue ,c crarbe B. B. Bopoec,coeo «flAOdbt iJeMa
eoeuu»J. - «Brrepe.u.», )l(etteaa, 1905, N'g 11, 23 (IO)
MapTa, CTp. 2. - 124

[142) - flpoe,cr npoepa1rt1rtbt Poccuúc,coú cou,uaA-iJe1rto1CpaTU
ttec,coú pa6otteú napruu. [Me}K.u.y 25 SIHBapSI (7 <peapa
JIH) H 18 <peapaJISI (3 MapTa) 1902 r.). PyKOIIHCb 1• -
124 

[143] - flporue 6OÚICOTa. (!13 3aMeTOK c.-.u.. rry6JIHUHCTa). -
B KH.: O 6oHKOTe TpeTbeH ,UyMbI. [Crr6.J, 1907, CTp.1-
24. ITo,n:°rrHcb: H. JleHHH. Ha o6JI. MecTO H3.U..: M., THrr.
fopH30HTOBa. - 201

1 Poprvé uveřejněno v publikaci Leninskij sbornik II, 1924, s. 43

až 50. 
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[144] - Pa3aurue K.anuraAU3/tta B Poccuu. Tipouecc o6pa3oBa
HHH BHyTpeHHero pbIHKa .li.JIH KpyrrHOH rrpOMhimJleHHO
CTH. Crr6., Bo.11.oB030Ba, 1899. IX, IV, 480 cTp.; 2 JI . 
.11.Harp.; VIII cTp. Ta6J1. Tiepe.11. 3arJI. aBT.: BJ1a.1J.HMHp 
l1J1bHH. -116, 230, 240, 241, 268, 308 

/145 1 * - Paaaurue ,canuraAU3J,ta B Poccuu. Tipouecc o6pa3o
BaHHH BHyTpeHHero pbIHKa .li.JIH KpyrrHOH rrpOMbimJleH
HOCTH. 113.11.. 2-e, .11.orr. Crr6., «TiaJ1J1a.11.a», 1908. VII I, 
VIII, 489 cTp. Tiepe.11. 3arJI. aBT.: BJ1a.1J.HMHp l1J1bHH. -
230 

[146] - Pe30AIOU,Ufl fo Ill I'ocyaapcrBeH.1-tOU ayMe KOřUpepeH.
u,uu c.-nerep6ypzc,cot1 opza11,u3au,uu PCP,PII. 27 oKrn6-
pH (9 HoH6pH) 1907 r.J. - «TipoJ1eTapHii», [Bbr6opr], 
1907, N2 19, 5 HOH6pH, cTp. 7. Ha ra3. MecTo H3.1J..: M. 
3arn.: Pe30JIIOUHH KOHcpepeHIJ.HH Crr6. opraHH3aUHH 
PC,UPTI. - 151 

[147] - / Pe'lb no aonpocy o npozpa,111,te napruu 22 U/OAR
(4 aazycra) 1903 z. 11,a II C'óeaae PCP,PIIJ. - B KH.: 
BTopoii oqepe.11.Hoii c'he3.11. Poce. cou.-.11.eM. pa6oqeif rrap
THH. TioJIHbIH TeKCT rrpoTOKOJIOB. 113.11.. UK. )KeHeBa, 
THII. rrapTHH, [1904), cTp. 130-132. (PC,UPTT). -124 

[148) - «YCAblU/.UU/.b cya Zllynu,a ... ». (113 3aMeTOK c.-.11.. rry6-
JIHUHCTa). Crr6., «HoBaH ,UyMa», 1907. 24 CTp. -177

[149] - <Pp. Mepu11,z o aropou P,y1,te. - B KH.: Borrpocbr TaK
THirn. C6opHHK II, Crr6., «HoBaH ,Uyr.rn», 1907, CTp. 
65-72. Tio.11.rrHCb: K. T. -167

[150] - í/ro ae/laTb? Ha6oJieBIIIHe BOIIpOCbI Hamero .11.BH)KeHHH.
Stuttgart, Dietz, 1902. VII, 144 cTp. TiocJ1e 3arJI. aBT.: 
H. JleHHH. - 117, 119, 121, 123, 124, 125, 129

[151 J * - í/ro aeJLarb? Ha60J1eBmHe Borrpocbr Hamero .11.BH)Ke
HHH. - B KH.: [JleHHH, B. 11.J 3a 12 JieT. Co6paHHe 
CTaTeH. T. 1. ,Uaa HarrpaBJleHHH B pyccKOM MapKCH3Me 
H pyccKoii couHaJI-JI.eMoKpaTHH. Crr6., THII. Ee3o6pa3o
aa, [ 1907), cTp. 185-300. Tiepe.11. 3arn. aBT.: BJ1. 11Jih
HH. Ha THT. JI. ro.11. H3JI..: 1908. -117, 122 
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[152] -lllae anepea, aaa tuaea H.asaa. (KpH3HC B Hameil nap
THH). )KeHeaa, THn. napTHH, 1904. VIII, 172 CTp. 
(PC.LI.PII). IIepe.n. aarn. aaT.: H. JleHHH. -121, 123, 

124, 125, 126, 129 

[153] * - lllae anepeiJ, aaa waaa H.asaiJ. (KpH3Hc a Hameil nap
THH). -B KH.: [JleHHH, B. 11.J 3a 12 neT. Co6paHHe 
CTaTeil. T. 1. ,lI.aa HanpaaJieHH51 B pyccK0M MapKCH3-
Me H pyccKOH cou.HaJI-.n.eM0KpaTHH. Cn6., THil. 6eao6-
pa30Ba, [ 19071, cTp. 301-369. IIepe.n. aarn. aaT.: 
Bn. ÝiJJbHH. Ha THT. JI. ro.n. Ha.n..: 1908. -121, 125 

[154] -.91COH.0M.U'l.ec1we coiJep{)ICaH.ue 1t.apo81t.u'l.ecraa u 1Cpuru-
1Ca eao B KH.Uee a. Crpyae. (IIo noao.n.y KHHrH II. CTpy
ae: KpHTHtieCKHe 3aMeTKH K aonpocy 06 3K0H0MHtie
CK0M paaBHTHH PoccHH. Cn6. 1894 r.).-B KH.: MaTe
pHaJibI K xapaKTepHCTHKe Hamero X0351HCTBeHHOro paa
BHTH51. C6opHHK cTaTeil. Cn6., THn. CoilKHHa, 1895, 
cTp. 1-144. IIo.n.nHcb: K. Tymrn. -114, 115, 116 

[155] - .91'0H.OM.U'l.eCICOe coiJep{)ICllH.Ue H.apo8H.U'l.eCTBa u KPUTU
ICa eao 8 ICH.Uéle a. Crpyae. (OTpaLKeHHe MapKCH3Ma B 
6yp)KyaaHoil JJHTepaType). IIo noao.n.y KHHrH r. CTpy
ae: KpHTHlleCKHe aaMeTKH K B0npocy 06 3K0H0MHlle
CK0M paaBHTHH PoccHH. Cn6. 1894 r. -B KH.: [Jle
HHH, B. 11.J 3a 12 JieT. Co6paHHe cTaTeil. T. 1. ,lI.aa 
HanpaaJieHH51 B pyccK0M MapKCH3Me H pyccK0H C0IJ.H
an-,neM0KpaTHH. Cn6., THn. 6eao6paaoaa, [ 1907], cTp. 
1-125. IIepe.n aarn. aBT.: Bn. ÝiJihHH. Ha THT. JI. ro.ll
H3JJ..: 1908. -114, 115

[156] * JloH.iJoH.cKuú c?iesi) PoccuúcKoú cou,.-iJeM.oKp. pa6. nap
ruu (COCTOf/.BUlUÚCR. 8 1917 a.). IIoJIHb!H TeKCT np0T0-
K0JI0B. Ha.n.. UK. Paris, 1909. 486 cTp. (PC.LI.PII). -
51, 75, 91, 101, 108, 152, 161, 162, 164, 186, 197, 198, 

437, 440, 470, 483, 488 

[157] JlyH.a'l.apcKuú, A. B. flocAec1weue [,c ICH.uee A. Jla6puo
Abt �PeifJop.AtU3M. u cuH.aulCaAU3J,t»]. - B KH.: Jia6pHO
Jia, A. PecpopMH3M H CHH.L1.HKaJIH3M. C npe.llHCJI. aaTo
pa K pyccK. Ha.n.. IIep. c HTaJib51HCKoro r. KHp.n.eu.oaa, 
noll pe.n.. H c nocnecn. A. JlyHatiapcKoro. Cn6., [ «lllH
noBHHK» ], 1907, CTp. 246-267. -442 
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(158) MaAutueBCKUťí, H. r. PoJib C0UH8JI-,ZleMOKpaTHH B pyc
CK0M OCB060,ZlHTeJibHOM ,ZlBH:>KeHHH. - B KH.: TTepBb!ÍI 
c6opHHK. Cn6., KapqarnH, 1906, cTp. 272-298. (OcBo-
6omnenbHaH 6-Ka). -450

[ml Ma,wcpecT. 17 (30) oKTH6pH 1905 r. - «TTpaBHTeJibCTBeH
HbIÍI BeCTHHK», Cn6., 1905, .N'2 222, 18 (31) OKTH6pH, 
CTp. 1. - 39, 462

[160] MaH.U<peCT [06 yqpe'JIC8eH.UU I'ocy8apcTBeH.flOťÍ. 8gMbt.
6 (19) aBrycTa 1905 r.J. - «TTpaBHTeJibCTBeHHbIÍI BecT
HHK», Cn6., 1905, .N'2 169, 6 ( 19) aBrycTa, CTp. I. - 29,

36 

[161 J MapKc, K. u 3H.aeAbC, <P. MaH.ucpecT Ko1,wyH.ucTw,ec1Cou 
napTUU. ,lI.eKa6pb 1847 r. - HHBapb 1848 r. -172

[162] MapKc, K. BTopoe eoaaeaH.ue I'eH.epaAbH.020 CoeeTa
Me'JIC8yH.apo8H.020 ToeapuU{eCTBa Pa6oqux o cppaH.KO
npyccKoťí. eouH.e. 9 ceHTH6pH 1870 r. -49, 460

(163] - KanuTaA. KpHTHKa nOJIHTH'leCKOÍI 3K0H0MHH. T. I. 
1867. -90 

[164] - llucbMO JI. KyaeAbMaH.y. 3 MapTa 1869 r. - 47

[165] - llucbMO JI. KyaeAbMaH.y. 17 anpenH 1871-r. - 461

[166] - llpeaucAoeue K0 BTopoMy ua8aH.u10 [pa60Tbt «BoceM
H.a8l{aToe 6p10Mepa Jlyu EoH.anapw»J. 23 HIOHH 
1869 r.-90 

[167] - llpyccKaR K,0H.TppeB0AIOl{UJl U npyccKoe cyaeťí.CTKOe co
CA0BUe. OKOJIO 23 .neKa6pH 1848 r. -140

(168] [MapT0B, JI.] I'UMH. H.OBeťí.tueao pycCK0W C0l{UaAUCTa. -
«3apH», Stuttgart, 1901, .N'2 1, anpenb, CTp. 152-153. 
TTo.nnHcb: HapuHcc TynopbIJIOB. -418

[169] - Mo'JICH.O AU YKAOHUTbCR? (TTHCbMO B pe.naKUHIO). -
«ToBapHill», Cn6., 1907, .N'2 301, 24 HIOHH (7 HIOJIH), 
CTp. 1-2. - 40, 56
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[170J MacAOB, fl. fl. Azpapnbtu Bonpoc B Poccuu. (YcJIOBHH 
pa3BHTHH KpecTbHHCKoro X03HHCTBa B PoccHH). 3-e 
H3JI.. Cn6., THn. «O6rn.ecTBeHHaH noJib3a», 1906. XIII, 
462 CTp. - 290-297, 301

[171 J - K azpapnoMy Bonpocy. (KpHTHKa KpHTHKOB). -
«)KH3Hh», Cn6., 1901, M 3, cTp. 162-186; .N'2 4, cTp. 
63-100. - 289

[172] - Kpurww azpapnbtX npozpaJ.tJ.t u npoeKT npozpaMMbl.
M., «KoJIOKOJI», 1905. 43 CTp. (TiepaaH 6-Ka . .N'2 31). -
251, 252, 254, 257 

[173] - O npunu,unuaAbHbtX u reoperu'leCKUX ocnoBax azpap
no1"í npozpaMJ.tbt. - «O6paaoaaHHe», Cn6., 1907, .N'2 2a, 
CTp. 117-126; ,N'g 3, CTp._ 89-104. - 231, 251-253,

254, 255, 290, 297, 298-301, 302, 303, 328, 330, 331 

[174) - 06 azpapno1"í npozpaJ.tMe. - B KH.: [MacJioB, TI. TI.) 
HKc. 06 arpapHoil nporpaMMe. [JleHHH, B. H.J Jle
HHH, H. OTBeT Ha KpHTHKY Hamero npoeKTa nporpaM
MhI. H3JI.. J1Hrn pyccK. peB. C.·JI.. )KeHeBa, THil. JlHrH, 
1903, CTp. 1-25. (PC.II.PTI). TioJI.nHch: HKc. - 249

[175] - 06 azpapnou npozpaMJ.te. [JleHHH, B. H.J JleHHH, H.
OTBeT Ha KpHTHKY Hamero npoeKTa nporpaMMhI. Ha.li.. 
JlHrn pycK. pea. C.·JI.. )KeHeBa, THil. J1HrH, 1903. 42 CTp. 
(PC.II.PTI). - 249

[176] - [ flpoeKr azpapnou npozpa,,utbt]. - «TiapTHHHbie Ha
aecTHH», [Cn6.l, 1906, .N'2 2, 20 MapTa, cTp. 12. Tio.D. 
o6rn.. aarn.: TipoeKThI arpapHoil nporpaMMhI K npeJI.
CTOHW.eMy Cbe3JI.y. - 248, 255, 270, 324, 338, 402

[177) * MarepuaAbl K, K.peCTbRHCKOMY BOnpocy. OTl!eT o aace
JI.aHHHX JI.eJieraTCKOro Cbe3JI.a BcepOCCHHCKOro KpeCTb· 
HHCKOro COI03a 6-10 HOH6pH 1905 r. C BCTYilHTeJib· 
Hoii cTaTbeil B. fpoMaHa. [Cn6.J, «HoBbIŘ MHp», 1905. 
114 CTp. - 260, 273, 275

[178] MarepuaAbt " xapaKrepucruKe naULezo xoaRUCTBem-wzo
paaBUTUR. C6opHHK cTaTeii. Cn6., THn. CoilKHHa, 1895. 
232, 259, III CTp. -114, 115, 116
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[179] MarepuaAbt no cocraaJ1eH.u10 H.aiw3a I'ocyaapcTBeH.H.ot1
ay1,tbt. Cn6., roc. THn., 1907. 78 cTp. (focy.napcTBeHHaH 
.ll.YMa). -469

[180] [ MarepttaAbt, nocrymiautue B O6w,ee co6paH.ue I'ocyaap
cTBeH.H.Ou aylrtbL 2-zo C03bLBa]. B. M., (1907]. 7, 23 CTp.; 
1040 JI. - 192, 232, 233, 253, 254, 255, 256-257, 258-
261, 276, 305, 340, 3_98-400, 407 

[181] [Meae1,1, B.J lloAurwtecKue H.a6pocKu.-B KH.: Hama
TpH6ytta. Henep_HO.ll.H'I�CI<HH c6opHHK. Ktt. 1-aH. BHJih· 
Ho, «TpH6yHa», 1907, cTp. 82-89. TTo.nnHch: B. M -
.ll.-M.-429 

(182] Me31CayH.apoaH.bLU COt{UaAUCTUtteCK,UU K,0H.epecc 8 IIITyT
eapTe. - «3ttaMH Tpy.na», [TTapmK], 1907, .N2 5, 12 ceH
rn6pH, CTp. 2-4. -144-145, 196

[183] * MepTBazo, A. n. CKOAbKO eo aceu Poccuu seAtAu u KaK
Atbt e,o tWAb3ye1,1cR? -B KH.: TTpoKonoBHq, C. H. H 
MepTBaro, A. n. CKOJibKO B PoccHH seMJIH H KaK MbI 
eI0 noJihsyeMcH. M., THII. CbITHHa, 1907, cTp. 19-28. 
(B-Ka X03SIHHa. nq_.u pe.n. A. n. MepTBaro). - 236-

238, 240-241 

(184] [ Mu,cAaULeac,wt"l, M. ll.J llocAe8H.Rfl P,y1,w. (Bneqarne
HHH H pa3MbllllJieHH51). - «O6pa3oBaHHe», C116., 1907, 
cTp. 48-72. TT0,u11Hch: M. HeBe,uoMcKHií. - 76-77, 82

[185] MuAurapu31,1 u 1,1ea1cayH.apoaH.bte KOH.qJAUKTbt. !Pesomo
UHSI, npHHHTaH Ha Me)K,uyttapo,LH0M C0UHaJIHCTHqecK0M 
K0Hrpecce B lllTyTrapTe]. - «TTpoJieTapHH», !Bh16opr], 
1907, .N2 17, 20 OKTSI6pSI, cTp. 5-6. TTo.D. o6ru.. sarn.: 
PesomoUHH llhyTrapTcKoro coes,ua. Ha ras. MecTO 
H3,U.: M. -93, 94, 95, 105, 131

(186] MttAIOK,08, n. H. roa 6opb6bt. TTy6JIHUHCTHqecKa51 xpoHH· 
Ka. 1905-1906. C116., 1907. XVII, 550 cTp. (B-Ka «O6-
ru.ecTBeHHoií 110Jlb3bl»). - 233

[187] - P,OKAaa C'oe3ay O Ta/CTUKe napTUU H.apoaH.ou C8060abl
8 rpeTbeu I'ocyaapcTBeH.H.OU ayMe. - «Pe%», C116., 
1907, .N'2 255, 28 OKT516p51 (10 HOS16pSI), CTp. 3. - 168,

170 
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I188 J - 3aaa'iu MeCTHbtX a2pap1tbtX IWJ.tUTeTOB B n0HUJ.taHUU 
C.-a. U K.-a. [«Pe'lb», 1906, ,N'g 82, 25 MaH (7 HIOHH) ]. -
B KH.: MHJIIOKOB, TI. H. ro.11. 6opb6bl. I1y6JIHUHCTHqe
CKaH Xp0HHKa. 1905-1906. Cn6., 1907, CTp. 457-460. 
(B-Ka «O6ruecTBeHHOH IIOJib3bl»). - 233 

I189J - C.-IleTep6yp2, 21 AtaR. [Tiepe.11.oaaH]. - «Petib», Crr6., 
1906, ,N'g 79, 21 MaH (3 HIOHH), CTp. l-2. - 77 

I190 J - C.-IleTep6yp2, 25 ,1taR. [Tiepe.11.oaaH ]. - «Petib»,. Cn6.,
1906, .N'2 82, 25 MaH (7 HIOHH), CTp. l. - 233, 366, 367 

{191 J - <': Y 1tac HeT epaeoe cAeBa». - «Petib», Cn6., 1907, 
.N'2 224, 22 ceHTH6pH (5 OKTH6pH), CTp. 2. - 135

[192] Moc1rna, 1 cpeepaAR. [Tiepe.11.oaaH]. - «PyccKHe Be.11.oMo
CTH», M., 1908, N2 27, l <peapanH, CTp. l-2. - 426 

{193] MocKBa, 16 oKrn6pR. HoaaH ,LI.yMa. - «ronoc MocKBbl»,
1907, N2 239, 16 OKTH6pH, CTp. 2-3. - 158

H. C. - c1.1. CaaBHUKHÍI, H. A.

[194] HaKas I'ocyaapcrae1tHoii ayAtbt. - B KH.: MaTepHanb1 rro
C0CTaBJieHHI0 HaKa3a rocy.11.apcTBeHHOÍI .11.YMbI. Cn6., 
roc. TI-III. 1907, cTp. 7-45, 48-57. (focy.11.apcTBeHHaH 
.11.YMa). -468 

[195] / HaKa3 Kpbt.!ttCKUX TaTap aenyTaTy /J I'ocyaapcTBeHHOU
ay1.tbt. OTpb1BOK, 3a'll-!TaHHblH Ha .ll.Ba.11.uaTb tieTBepTOM 
aace.11.aHHH II focy.11.apcTBeHHOÍI .11.YMbI]. - B KH.: CTe
Horpa<pHtiec1rne 0T'leTbI [f ocy.11.a pcTBeHHOÍI .11.YMbI J. 
1907 ro.11.. CeccHH BTopaH. T. I. 3ace.11.aHHH l-30 (c 
20 <peapanH no 30 anpenH). Cn6., roc. THn., 1907, 
cTJI6. 1792-1793. (focy.11.apcTBeHHaH .11.yMa. 2-oi'i co-
3bIB). - 398

[196] «Hapoa1to-Cou,uaAUcTurtecKoe O6ospeH.ue». Bbm. l. Cn6.,
1906, CTp. l-14. -234 

[197] <':Hapoa1tbtU BecTHUK», Cn6., 1906, .N'2 20, 31 MaH (13 HIO
HSI), CTp. l. - 224

Hapu,ucc TynopbtAOB - CM. MapTOB, JI. 
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[198] «Hay•m.oe O6ospe1-1.ue», Cn6., 1900, N2 5, cTp. 945-954;
N2 6, CTp. 1061-1067. -229 

[199] «Haw. Be,c», Cn6. -436

- 1908, N2 967, 9 (22) HHBapH, CTp. 5. - 436

(200 1 «Haw.a I'aseTa», Cn6., 1908, N2 3, 19 MapTa (l anpenH), 
CTp. 3. -459

(201 J * H aw.a nosuquR B npo<fJeccuo1-1.aAb1-1.oM asua1Ce1-1.uu. -
«3HaMH Tpy.n.a», [llapH>Kl, 1907, N2 2, 12 HIOJIH, cTp. 
1-4. - 196

(202] Haw.a-rpu6y1-1.a. HenepHO.D.H11ec1rnŘ c6opHHK. KH. 1-aH. 
BHJibHO, «TpH6yHa», 1907. 89 cTp. -429

Heaeao.uc,cuii, M. - CM. MHKJiallleBCKHŘ, M. n. 

[203] «Hosa.R )Kus1-1.b», Cn6., 1905, N2 9, 10 HOH6pH, cTp. 2-
3; N2 13, 15 HOH6pH, CTp. 2; N2 14, 16 HOH6pH, CTp. 2. -
122 

(204] «Hoaoe Bpe1rtR», Cn6. - 80, 250, 464

[205] «Hoaoe CAOBO», Cn6., 1897, N2 6, MapT, cTp. 1-20; N2 7, 
anpeJib, CTp. 83-96, 34-62; N2 8, MaŘ, CTp. 154-
167. - 115

(206] H ya1C1-1.a AU pecny6Au1Ca npoAeTapuary? - «IlpoJieTapHŘ», 
[Bb16opr], 1906, N2 7, 10 H0H6pH, cTp. 3-5. Ha raa. 
MecTo H3.n..: M. - 450

(207] O 6oii1wre rpeTbeii J].yMbt. [Cn6.], 1907. 32 CTp. Ha o6JI. 
MeCTO H3,!I..: M., THII. fopH30HTOBa. - 201

(208] 0 npo<fJeccuo1-1.aAbl-l.blX C0T03ax. [Pe30JIIOU.HH, npHHHTaH Ha 
IV (O6ne.n.HHHTeJibHOM) cnea.n.e PC,UPTTJ. -B KH.: 
IlpoToKOJibI O6ne.D.HHHTeJihHoro cnea.n.a PC.U.Pn, co
CT0HBrnerocH a CTOKrOJibMe a 1906 r. M., THII. l1BaHo
Ba, 1907, CTp. 418-419. - 91, 101, 198, 488

(209] {O ra,cru,ce ,caaeroa a III I'ocyaapcrae1-1.1-1.oii 8yMe. Opo-
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eKT pe30JllOU:HH, BHeceHHhlH JieBblMH Ka.n.eTaMH Ha V 
coe3.n.e napTHH Ka.n.eToB]. - «Toaapmu:», Cn6., 1907, 
N2 410, 30 oKrn6pH (12 HoH6pH), cTp. 4, B oT.n..: Ha 
}l{H3HH naprni-i. - 169 

[210) /06 0TH0ute,wu K 6ypa,cya3HbUt napTUJlJ,t. TTpoeKT pe3o
JIIOU:HH 60JibIIIeBHKOB, BHeceHHb!H Ha v (JIOH.!1.0HCKOM) 
coe3.n.e PC,LI.PTTJ. - B KH.: JlOH.!1.0HCKHi-i coe3.n. PoccHi-i
cKoi-i cou:.-.n.eM0Kp. pa6. napTHH (coCT051BIIIHHC51 B 
1907 r.). TToJIHhIH TeKCT npoTOK0JI0B. 113.!I.. UK Paris, 
1909, CTp. 466-467. (PC,LI.PTT). -470 

[211] 06 0TH0utemlU K I'ocy8apCTBeHHOU 8yMe. [Pe30JIIOU:HH,
npHHHTaH Ha IV (O6'he.!1.HHHTeJibHOM) C'be3.n.e 
PC,LI.PTTJ. - B KH.: TTpoTOKOJihI O6oe.n.HHHTeJihHOro 
coe3.n.a PC,LI.PTT, cocT0HBIIIerocn B CToKroJihMe a 
1906 r. M., THil. HaaHOBa, 1907, CTp. 414-416. - 51, 
483 

(212) «O6pa30BaHue», Cn6., 1907, N2 1, cTp. 193-230. - 290

-1907, N2 2a, cTp. 117-126; N2 3, cTp. 89-104.-230,

250-252, 253, 254, 255, 290, 297, 298-301, 302, 327,

330

-1907, N2 7, CTp. 48-72. -76, 82

(213] «O67,e8uHeH.ue» onno3uu,uu. - «CTOJIH'IHaH TT011Ta», Cn6., 
1908, N2 228, 3 (16) cpeapaJIH, cTp. 1. -428 

(214) OAeHoB, M. O reoperu,,ec,cux ornoaax .MyHuu,unaAu3au,uu
3e1,uu. - «O6paaoaaHHe», Cn6., 1907, N2 1, CTp. 193-
230. -290

(215] «Ocao6oa1c8eHue», TTapn,K, 1905, N2 71, 31 (18) MaH, 
CTp. 337-343. -201 

OcHOBflble zocyaapCTBeHHble 3aK0H.bl - CJ,t. CBO.!I. 3aK0H0B 
PoccHi-icKoi-i HMnepHH. T. 1. ll. I. Cao.n. 0CH0BHhIX ro
cy.n.apcTBeHHbIX 3aK0H0B. 113.n.. 1906 r. 

[216) [OTBer KaHu,eARpuu ryp,cecraHcKozo zeHepaA-zy6epHaro
pa H.a npocb6y TarapuHa BeKTUMUpoaa 06 OTaoae e1,ty 
Ha8eAa U3 Ka3eHH0U seMA,ll. 15 .n.eI<a6p5! 1906 r.]. -
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B KH.: CTeHorpaqrnqecKHe oTqeThI [focy.n.apcTBeHHOH 
JI.YMhI]. 1907 r. Cecc1rn BTopaH. T. I. 3ace)l.aHHH 1-30 
( c 20 cpeBpaJIH no 30 anpeJIH). Cn6., roc. THn., 1907, 
CTJI6. 1794. (focyJI.apcTBeHaH JI.yMa. 2-0H C03b!B). -
398 

[217] OT1t0ut.eflue 1rte�ay npoqieccuo1ta11blibt1rtu co10aa1rtu u no
AUTU1Jec1coů napTueů. - «BnepeJI.», [Bb16opr], 1907, 
N2 14, 10 ceHrn6pH, cTp. 2-4. Ha ra3. MecTo H3JI..: 
M.-437 

f218J OTHout.eHue Jrte�ay co11;ua11ucTutJec1coů napTueu u npo
qieccuoHaAbflbtJrtu C0103llMU. [Pe30JIIOUHH, npHHHTaH Ha 
Me)KJI.yHapOJI.HOM C0UHaJIHCTHqecK0M K0Hrpecce B 
llITyTrapTe]. - «TTpoJieTapHH», [Bb16opr], 1907, N2 17, 
20 OKTH6pH, cTp. 5. IloJI. o6m. 3arJI.: Pe30JIIOUHH llITyT
rapTcKoro C'he3JI.a. Ha ra3. MecTO H3,!I..: M. -90, 91, 
101, 102, 197, 437, 439, 441 

[219] {OTtJeT O aaceaaflUU I'ocyaapCTBeflliOŮ ayMbl 18 (31) J,tap
Ta 1908 z.]. - «Harna fa3eTa», Cn6., 1908, N2 3, 19 
MapTa (1 anpeJIH), cTp. 3. IloJI. o6m. sarn.: rocyJI.ap
cTBeHHaH .U.yMa. fiOJI.IlHCh: f. - 459 

[220] lla1rrn.Tu zp. I'eůae,w. - «T0Bap1-1m», Cn6., 1907, N2 299,
22 HIOHH (5 HIOJIH), B 0T)I..: fipOBHHUHH. - 67 

[221] llapeyc. B tJeM Jrtbt pacxoau1rtcR.? OTBeT Jlemrny Ha ero
i,::TaThIO B «TTpoJieTapHH». l13JI.. «l1cKpb1». )I(eHeBa, 
THn. napTHH, 1905. 28 CTp. (PC.LI.Pil). - 40 

[222] - Mupoeoů pbtH0K U ceAbCKOX03R.ŮCT8eliliblŮ KpU3UC.
(Der Weltmarkt und die Agrarkrisis). 3KOHOMHqecKHe 
oqepKH. Ilep. c HeM. JI. 5!. Cn6., TTonoaa, 1898. 143, 
II cTp. (O6pasoaaTeJibHaH 6-Ka. CepHH 2-aH ( 1898). 
N2 2).-296 

[223] - lloc11e B0Ů!ibt. - «McKpa», [)I(eHeBa], 1905, N2 111.
24 ceHrn6pH, cTp. 2-4; N2 112, 8 oKTH6pH. TTp1-1Jio:>Ke
HHe K N2 112 «l1cKpb1», cTp. 1.-119, 123 

[224] - Cot1;ua11-ae1rtOKpaTUR. U I'ocyaapCTBelilillR. ay1rta. -
«l1CKpa», [)I(eHeBa], 1905, N2 110, 10 ceHTH6pH, CTp. 
1-2. -40
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[225] llapAaAteH.TCtW!l npozpaM1,ta co,oaa 17 01CT!l6pi. - «Pe%>,
Cn6., 1907, N2 255, 28 OKTH6pH (10 HOH6pH), CTp. 4. -
167 

[226] f:llapTUUH.bte HaaecTU!l», [Cn6.J, 1906, N2 2, 20 MapTa,
CTp. 12. - 248-249, 255, 270, 324, 338, 401 

[227] f:llapTUUH.bte HsaecTU!l», [Cn6.J, 1907, N2 6, 8 MapTa,
CTp. 1-3. -178 

[228] * llepaa!l aceo6�a!l nepenucb H.aceAeH.u!l Poccuuc1wa
UMnepuu 1897 z. Bbm. 1-2. CocT. UeHTp. cTaT. KOM. Ha 
OCHOBaHHH MeCTHb!X no,nctieTHb!X Be,nOMOCTeÍI. l'l3JI.. 
UeHTp. cTaT. KOM. M-Ba BHyTp. ,nen. Cn6., 1897. 2 T. 
Ha pyccKoM H cppaHUY3CKOM H3. 

[229] • - Bbm. 1. HaceJieHHe HMnepHH no nepenHCH 28-ro HH
BapH 1897 r. no ye3,naM. 29 cTp. - 208 

- Bbm. 2. HaceJieHHe ropo.noB no nepenHcH 28-ro HHBa
psi 1897 r. 42 CTp. - 208

[230] ll epaa!l o6�epyccKa!l KOH.cpepeH.U,U!l napTut'iH.btX pa6oTH.U
tcoa. OT,neJibHOe npHJIO}KeHHe K N2 100 «HcKpb!». )I(e
HeBa, THn. napTHH, 1905. 31 cTp. (PC.llPTI). - 52, 128 

[231 J llepBbtu c6opH.uK. Cn6., KapqarHH, 1906. 322 cTp. (Oceo-
60,nHTeJibHaH 6-Ka). - 450 

llepe!lcAaactcui"'i, JO. - CM. XpycTaJieB-Hocapb, r. C. 

[232] lleiuexoH.oB, A. B. AzpapH.a!l npo6AeMa B CB!l3U c KpecTb
!lH.ctcu1,i OBUJICeH.ueM. 113,n. pe.n. }KypHaJia «PyccKoe Bo

raTCTB0». Cn6., THn. Kno6yKoBa, 1906. 136 cTp. -274, 

339 

[233 ] lleiuexoH.OB, A. B. Ha o"epeiJH.bte TeMbt. Hama nnaTcpop
Ma (ee otiepTaHHH H pa3Mepb!) - «PyccKoe BoraTCT
Bo», Cn6., 1906, N2 8, cTp. 178-206. - 259 

[234 ] - Ha o"epeiJH.bte TeMbt. PeBOJIIOllHH Hao6opoT. - «Pyc
cKoe BoraTCTBo», Cn6., 1908, N2 1, cTp. 131-169; N22, 
CTp. 126-175. - 434 
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(235] { Ilu1,te1-LOBa, a. K.] O63op UH.0CTpaH.H.0U a/CU3H.U u n0AU
TUKU. - «CoBpeMeHHhiii MHp», Crr6., 1907, N!! 12, cTp. 
73-85. TT0,11.IIHCb: 3. TT. - 444, 445

[236] IIucbM.a H. <P. SeKKepa, H. /l.uu,ee11.a, <P. 311.eeAbca�
K. MapKca u ap. K <P. A. 3opee u ap. TTep. c HeM ..
TToJIHTHKyca. C rrHCbMaMH H 6Horp. cI>. A. 3opre EBr .
.lI.1m.reHa. C rrpe,11.HcJI. H. JleHHHa. C rropTp. <I>. A. 3op
re. Crr6., JI.ayre, 1907. XXVI, 485, II CTp. - 99, 348,

417 

[237] lJUCbM.O K 1,1eCTH.blJ,t opeaH.U3aU,UflM. - «TTpoJieTapHii»,.
L>KeHeBa], 1908, .N2 29, (29) 16 arrpeJISI, CTp. 3-4,. 
B oT,11..: Ha rrapnm. - 459 

[238] lJUCbMO K napTUUH.bW opeaH.U3aU,UflJ,t. [TTHCbMO 1-e].
[JIHCTOBKa]. 6. M., [H0SI6pb 1904]. 4 CTp. (TOJibKO 
,li.JISi •rneH0B rrapTHH). -127

(239] lJUCbMO K napTUUH.blM opeaH.U3aU,UflM .M 1. [JlHCTOBKa].
B. M., [1907]. l cTp. (PCJI.PTT). TTo,11.rrHch: U,eHTpaJih
HbIŘ K.oMHTeT PCJI.PTT. - 44

[240] lIAexa11.oe, r. B. [Bonpocbt K 11.epyccKu1,1 cou,uaA-ae1rto-
Kpara.M o xapaKTepe pyccK0U peB0AIOU,UU u o TaKTU
Ke, K0TOp0U aoAa/CH.bl aepa,caTbCJl pyccKue COU,UaA-ae
M0KpaTbt]. - B KH.: K.ayTCKHÍI, K.. .lI.BH>KYlll.He CHJ!bl H 
rrepcrreKTHBbl pyccKOŘ peB0JIIOUHH. TTep. C HeMeUK0ro. 
( «Neue Zeit», ,N'g,N'g 9 H 10, 25. Jg., Bd. I). TTo,11. pe,11.. 
H c rrpe,11.HCJI. H. JleHHHa. M., «HoBaSI 3rroxa», 1907. 
CTp. 29. - 343 

[241 J - EU{e o 11.auie1,1 n0Aoa,ce11.uu. (TTHChMO I{ T0BapHlll.Y X). -
«.lI.HeBHHK CouHaJI-,lI.eMOKpaTa», [)KeHeBa], 1905, ,N'g 4,. 
,11.eKa6pb, CTp. 1-12. -30 

[242] - 3a1rteTKU ny6AUU,UCTa. HoBble IIHCbMa o TaKTHKe H 6ec
TaKTH0CTH. Crr6., fJiaroJieB, [1907]. 152 CTp. - 342, 

343 

[243] - K aepap11.01,iy eonpocy B Poccuu. - «,lI.HeBHHK CouHaJI
.lI.eMoKpaTa», [)KeHeBa], 1905, ,N'g 5, MapT, CTp. 1-
20. -362
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{244] -KpuTuKa Teopuu u npaKTUKu cuf-lauKa1tus1,ta. - «Co
BpeMeHHhIH MHp», Cn6., 1907, .N'2 12, cTp. 29-58. -
442, 443, 444 

[245] - Mbt u onu. Cn6., 1907. 64 cTp. - 197, 198

[246] - Haute no1to,icenue. - «)lHeBHHK CouHaJI-,lleMoKpaTa»,
[)K.eHeBa], 1905, .N'2 3, H0ll6pb, CTp. 1-23. -30

[247] - [ llucbMe1-t1-toe safl.B1te1-tue, 01-tece,u-we 1-ta 10-01,1, saceaa
nuu IV (067:JeawtUTe/tbliOZO) C7:Jesaa PCJI.Pll]. - B 
KH.: ilpoToKOJibl O6oe,D.HHHTeJibH0ro coea,D.a PC,llPTT, 
C0CT0llBIIIerocll B CTOKrOJibMe B 1906 r. M., THTI. 1-iBa
H0Ba, 1907, CTp. 127. - 325 

[246] - llpeauc1toeue [K Knuze «Mbt u onu»]. - B KH.: ilJie
xaH0B, r. B. Mb! H 0HH. Cn6., 1907, CTp. 3-22. - 197, 
199 

[249] - llpoeKT npozpa1ttMbt pyccKux cou,ua1t-ae1,1,0Kpawe.
1885-1887 rr. -244 

[250] - Pa60'lUU K/tllCC u cou,ua1t-ae1tt0KpaTU'leCKllf/. UliTe/t/tU
zenu,ufl.. «11cKpa», [ )K.eHeBa l, 1904, .N'2 70, 25 HIOJill, 
CTp. 2-5; .N'2 71, 1 aBrycTa, CTp. 2-4. -124, 125

[251 J - l/To xopouio - TO xopouio. - «ToBapmu», Cn6., 1907, 
.N'2 402, 20 OKTll6pll (2 HOll6pll), CTp. 1-2. -150, 165 

.[252] - Vademecum a1tfl. peaaKu,uu «Pa6o'lezo /1.e1ta». C6op
HHK MaTepHaJI0B, H3,D.aHHblH rpynnoif «OCB06o:lK,D.eHHe 
Tpy.D.a». C npe.D.HCJI. r. ilJiexaHoBa. )K.eHeBa, THn. rpyn
nbI CTapb!X Hapo,D.0B0JibIJeB, 1900. LIi, 67 CTp. - 202

[253] II01to,icenue o Bbt6opax 8 I'ocyaapCTBe1t1-ty10 ay1,1,y.
[6 (19) aBrycTa 1905 r.]. - «ilpaBHTeJibCTBeHHb!H 
BecTHHK», Cn6., 1905, .N'2 169, 6 (19) aBrycTa, CTp. 2� 
4. -29, 35, 139

,[254] flo1to,icenue O Bbt6opax 8 I'ocyaapCTBe1-t1ty10 ay1,1,y. [3 (16) 
HIOHll 1907 r.]. - «Co6paHHe yaaKOHeHHH H pacnopll
:lKeHHH npaBHTeJibCTBa, H3,D.aBaeMoe npH npaBHTeJibCT
BYIOIIJeM CettaTe», Cn6., 1907, 0T.D.. I, .N'2 94, 3 HIOHll, 
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CT. 845, CTp. 1303-1380. - 27, 68, 73, 149, 150, 155, 
168, 189,321,487 

(255 ] «flOARpHaR 3eeaaa», Cn6., 1905, Ng 3, 30 ,ll.eKa6p51, CTp. 
223-228. - 47

- 1906, Ng 10, 18 cpeBpam1, cTp. 733-737. -139

(256] flocTaHOBAeltuJ/. u pe30/LI0U,UU O67Je8UHUTeAbH. C7Jeaaa 
PoccuúcKoú cou,uaA-8e.MoKpaTu•tecKoú pa6ol(.eú nap
TUU. [JI1:1cTOBKa]. [Cn6.], rnn. UeHTpaJibHoro I(oMH
TeTa, [ 1906]. 4 cTp. (PC.UPIT). -207, 242, 247, 252, 
254, 255, 271, 300, 302, 328, 329, 337, 340, 344, 345-
346, 348, 353, 354, 382, 394, 397, 401, 402, 405, 409, 
410, 418, 434 

[257] floCTaliOBAe/iUJ/. C7Jeaaoe KpeCTbJ/./iC/Weo C0I03a (Yl(.peau
TeAb/i0eo 31 UIOAR -1 aeeycw u 6-10 liOR6pR 
1905 e.). 113.D.. CeBepHoro 06JI. BIOpo co.D.eÍlcTBHH 
I(pecTbHHCKOMY coIOay (B C.-ITeTep6ypre). Cn6., rnn. 
I(Jio6yKoBa, 1905. 16 CTp. (BcepoCCHÍICKHÍI KpeCTbl!H
CKHÍI C0!03). -249, 414 

(258] «flpaeaa», M., 1906, KH. IV, cpeBpaJib, CTp. 157-160. -
355 

(259] flpaBUAa o nopR8Ke paCCM.0TpeHUJ/. eocyaapCTBeHHOÚ poc
nucu aoxoaoe u pacxoaoe, a paeHo o npouaao8cTBe ua 
Ka3Hbt pacxoaoe, pocnucb10 He npeaycM.oTpeHHbtX. -
«Co6paH1:1e yaaKoHeHHÍI 1:1 pacnopmKeHHÍI npaBHTeJib
CTBa, 1:13,ll.aBaeMoe npH npaBHTeJibCTBYIOIUeM CeHaTe», 
Cn6., 1906, Ng 51, IO MapTa, CT. 335, CTp. 735-737. -
452, 453, 455, 456 

[260] «flpaeureAbCTBeHHbtú BecTHUK», Cn6., 1905, Ng 121,
8 (21) HIOH51, CTp. 1.- 138 

- 1905, Ng 169, 6 (19) aBrycTa, CTp. 1-4. - 29, 35, 139

-1905, Ng 222, 18 (31) OKTH6pH, CTp. 1.-39, 462

-1905, Ng 268, 13 (26) ,ll.eKa6pH, CTp. 1.-68, 73, 138,
145, 150, 189, 321
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- 1906, ,N'g 252, 12 (25) HOHÓpH, CTp. 1. -176, 184, 232,

259, 266, 278, 308, 359, 379, 407, 432

- 1906, ,N'g 256, 18 HOH6pH (1 ,neKa6pH), CTp. 1. - 184,

232, 259, 266, 308, 359, 378, 407, 432

[26l] fl pUll.03/CeH.UR 1C CTeH.ozpacpu'leCICU.M 0T'leTaJ.t I'ocyďapcT
BeH.H.0U ďyJ.tbt. Tpernf1 C03bIB. Ceccmr I. 1907-1908 rr. 
T. I. (.N'g,N'g 1-350). Cn6., roc. THn., 1908. 35 CTp.,
2024 CTJIÓ. - 452, 455

[262] fl pozpaAtJ.ta ICOH.CTUTYtfUOH.H.O-ďeJ.WICpaTU'lec,wii napTUU,
8btpa6oTaH.H.aR y'lpeďuTeltbH.bt.M C'be3ďOJ.t napTUU 12-

18 OICTR6pR 1905 Z. [JlHCTOBKa]. 6. M., [1905]. 1 CTp. -
192, 473 

[263] flpozpaJ.uta Poccuuc,cou cotf.-8e.M. pa6o'leii napTuu, npu
H.RTaR 11,a BTopo.M c'besae napTUu. - B KH.: BTopoft 
oqepe.n.Hofi coe3,n Poce. cou.-.neM. pa6oqefl napTHH. 
IloJIHbIH TeKCT npoT0K0JI0B. 113,n. UK:. )KeHeBa, THn. 
napTHH, [ 1904], cTp. 1-6. (PC)lPil). - 120, 244, 246,

280, 281, 327, 328, 346, 401 

[264 J n pozpaAuta TP yaoeoii ( 11,apoď11,o-co14ua1tucTu'lec,coii) nap
TUll. (Ilo,nJie:lKHT yTBepm,neHHIO yqpe.D.HTe.JJbH0ro C'be3-
.na napTHH). - «Hapo.n.Ho-Cou;HaJIHCTH'!ecKoe O6o3pe-
HHe». Bbm. 1. Cn6., 1906, cTp. 1-14. -234 

[265] { n poeKT azpap11,oii pecpopJ.tbt e JI uree, BH.eceH.H.btu eo
II I'ocyďapcTBe11,11,y10 ďy.My oT u.Menu ďy.Mc1Coii zpynnbt 
COtfUa1t-8e1,w,cpaTOB J/UTBbt]. - B KH.: CTeHorpacpaqe
CKHe 0T'!eTbl [ focy.na pCTBeHHOÍI .D.YMbl l. 1907 ro.n. Cec
CHH BTopaH. T. II. 3ace,naHHH 31-53 (c 1 MaH no 
2 HIOHH). Cn6., roc. THn., 1907, CTJI6. 681-682. IlpH
JIO:lKeHHe K CTeHorpacpHqecKOMY QTqeTy 39 3ace.naHHH. 
(focy.napcTBeHHaH ,nyMa. 2-oft co3bIB). -397 

[266] flpoe1CT z1taBflbtX ornoeaH.uii 3a,co11,a o se.111e1tb1tOJ.t o6ec
ne'leH.uu seM1teďe1tb'lec,cozo 11,ace1te1tuR, { BH.eceH.H.btu eo 
II I'ocyďapcTBeH.H.y10 ďy1,iy ,ca8em,l1.u]. - B KH.: [Ma
TepaaJibI, nocTynHBIIIHe B O6mee co6paHHe focy.nap
cTBeHHOH .D.YMbI 2-ro C03bIBaJ. B. M., [1907], JI. 293-
295. - 233, 234
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[267] flpoeK.T saK.01-w o npeo6pasoaanuu u;.tneparopc,wú poc
cuúc,coú M.Uccuu B To,cuo e noco11.bCTBO. - B KH.: Tipo
eKTbI 3aK0H0B, rrpHH51Tbie focy)lapcTBeHHOH JlYMOH.
TpeTHH c03bIB. CeccmI I. 1907-1908 rr. Crr6., roc. 
THII., 1908, CTp. 42-43. - 468

--:;� 
[266] flpoeK.T usAteneHUfl npaeu11. o nopRaK.e pacCJ,tarpenuR 20-

cyaapcrnenoú pocnucu, { aneceHHbtu 40 tt11.eHaM.u I li

I'ocyaapcreeH/-lOU ayM.bt]. - B KH.: TipHJIO)KeHH51 K 
CTeHorpacjmtieCKHM 0T'IeTaM focy)lapcTBeHHOH .ll.YMb!. 
TpeTHH c03bIB. CeccHSI I. 1907-1908 rr. T. I. 
(N2.N'2 1-350). Cn6., roc. THII., 1908, crn6. 31-36.-
452, 456 

[269 J n poe,cr ocHoanozo se;.1e11.bH020 sa,wHa, f BHeceHHbtt1 33

'lAe/-laM.u I'ocyaapcrBeli/-lOU ayAtbt]. - B Irn.: CTeHO· 
rpacjmtiec1rne 0TtieTbI [focy.napcTBeHHOH JlYMbI). 1906 
ro.n.. CeccHH rrepaasi. T. II. 3ace.naHHSI 1_9-38 ( c 1 mo
HH no 4 moJisi). Cn6., roc. THn., 1906, cTp. 1153-1156. 
(focy.napCTBeHHaSI .nyMa). -176, 259, 368, 369

' 
. . 

[270] flpoe,cr ocH08HbtX no11.031cenuú azpapnoii pe</JopMbL, {8He
ceHHbtt1 80 / / I'ocyaapCT8e/-lHYIO aýM.y OT UM.ef!U COl{U
a11.-aeM.01CpaTU'leCKOÚ </Jpa,cquuJ. - B KH.: CTeHorpa
cjnitiecKHe 0T'IeTbl [focy)lapCTBeHHOH .ll.YMbl]. 1907 ro.n. 
CeccHSI BTopasi. T. I. 3ace.naHHSI 1-30 (c 20 cj>eapam1 
no 30 anpeJisi). Cn6., roc. THrr., 1907, crn6. 728-730. 
(focy.napcTBeHHaSI .nyMa. 2-oH C03bIB). - 405

[271] fl poeTCT [ OCli08/-lbtX no11.0:J/Cef!UU 3a1CO/-la O HOp.Mall.b/-lOM
orabtXe TOp208btX c11.y:J/CaU{UX, BlieCelilibtU 80 / / I'ocy
aapCTBeHHY/-0 ayAty ,caaeraM.U]. - B KH.: [MaTep1rnJibl, 
IIOCTYIIHB!llHe a O6mee co6paHHe focy.napcTBeHHOH .ny
Mbl 2-ro C03bIBa). B. M., [ 1907), JI. 347-348. - 192

[272] fl poeKT OCH081ibtX nOII.O:J/Ce/-lUU 3eM.ell.b/-l020 sa,wHa, { 8/-le
Cef!libtÚ 80 / / I'ocyaapCT8eliH.YIO ayM.y OT UM.eH.U zpyn
nbt C01.fU{lll.UCT08-pe80ll.101.fUOH.epo8]. -TaM )Ke, JI. 486-
491. - 260, 407

[273 J n poe,cr ocH.08H.btX no11.o:J/CeH.uu { se1tte11.bH020 sa,coH.a, 8H.e
ceHH.btu 104 'lll.eHaM.U I'ocyaapCT8eHH.OU ayM.bt]. - B 
KH.: CTeHorpacj>HtieCKHe OT'IeTbl [focy.napcTBeHHOH .ny-
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MbI]. 1906 ro,u.. CeccHll nepaall. T. I. 3ace,u.aHHll 1-18 
(c 27 anpeJill no 30 Mali). Cn6., roc. THn., 1906, CTp. 
560-562. (focy,u.apcTBeHHall ,u.yMa). -176, 253, 255,

256, 257, 258-261, 276, 305, 340, 399

[274] flpoeTCT 0CfWBflblX noAo,,cenuu [3e.MeAbflOU pecpopMbl, Bfle
ceflflbtU 80 /l I'ocyaapCTBeflflYIO ay.My 0T UMeflU Tpy
aoaou zpynnbt U KpeCTbR.flCTCOZ0 C0/03a]. - B KH.: [Ma
TepHaJibl, nocTynHaurne B O6mee co6paHHe rocy.r:r.ap
CTBeHHOH JI.YMbI 2-ro coabrna). B. M., [1907], JI. 17-19, 
37. - 253, 254, 255, 256-257, 258-261, 275, 305, 340,

399

[275] [ fl poe,cr ocn0BflbtX noAo�enuu no azpapno.My aonpocy,
BfleCeflflblU 42 •uena1,iu I'ocyaapCTBeflflOU ayMbt]. - B

KH.: CTeHorpaqrnqeCKHe QTqeTbl [focy.u.apcTBeHHOH .u.y
MbI). 1906 ro,u.. CecCHll nepBall. T. I. 3ace.r:r.aHHll 1-18 
(c 27 anpeJill no 30 Mali). Cn6., roc. THn., 1906, cTp. 
248-251. - 233, 234, 256-257, 277, 361, 378

flpoe,cr npozpa1rt1rtbt zpynnbt «Ocao6o�aenue rpyaa». 
1885 r. - CM. TIJiexaHoB, r. B. IlpoeKT nporpaMMbI 
pyCCKHX C0l{HaJI-JI.eMOKpaT0B. 1885-1887 rr. 

[276] flpoe,cr npozpaMJrtbt Poccuuc,coií cou,uaA-ae1rw,cparutte
c,cou pa6ottet1 napruu. (Bb1pa60TaHHbIH pe,u.aKUHeii 
«l1cKpbl» H «3apH»). - «l1cKpa», [MIOHXeH], 1902, 
.N'2 21, 1 HIOHll, CTp. 1-2. -124 

[277] flpoeTCTbt 3ll1C0fl08, npUflRTbte I'ocyaapCTBeflflOU ayMOU.
TpeTHii coabrn. CeccHll I. 1907-1908 rr. Cn6., roc. 
THn., 1908. VIII, 546 cTp. - 468 

[278] flpo,conoautt, C. H. Pa3Mepbt 3e1rteAbHou ny�abt. - «To
aapHm», Cn6., 1907, .N'2 214, 13 (26) MapTa, cTp. 3. -
221 

[279] - CraTUCTUTCa 3eMAeBAaaenuR 1905 z. - «ToBapHIU»,
Cn6., 1907, .N'2 238, 10 (23) anpeJill, cTp. 3. - 221 

[280] * flpo,wnoatttt, C. H. u Mepraazo, A. fl. CTCOAbTCO a Poc
cuu 3eMAU U ,ca,c Atbt e,o n0Ab3yeMCR. M., THn. Cb!THHa. 
1907. 28 CTp., (6-Ka X03llHHa. no.u. pe.u.. A. TI. MepT
Baro). - 236, 238, 240 
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[281] «llpoAeparuú», )l(eHeBa, 1905, Ng 12, 16 (3) aBrycTa,
CTp. 1.-52 

[282] «llpoAerapuú», [Bb16opr - )l(eHeBa - IlapmK]. -431

[Bb16opr], 1906, Ng l, 21 aBrycTa, cTp. 2-3. Ha raa.
MecTO Ha.n.: M. - 52

- 1906, Ng 7, 10 HOH6pH, cTp. 3-5. Ha raa. MecTo
H3,n.: M.-450

- 1907, N2 17, 20 oKrn6pH, cTp. 3-6. Ha raa. MecTO H3.n.:
M. - 88-94, 95, 101, 102, 103, 105, 131, 198, 436, 437,

438, 441

- 1907, N2 19, 5 HOH6pH, cTp. 7. Ha raa. MecTO H3.n.:
M.- 151

- [)l(eHeBa], 1908, Ng 21, 26 (13) cpeBpaJIH, CTp. 2, 4. -
433, 436

- 1908, N2 29, (29) 16 anpeJIH, CTp. 3-4. - 459

- 1908, NQ 33, (5 aBr.) 23 HIOJIH, CTp. 3-6. - 434

[283] llp0TOK0Abl Q67,eaunuTeAb1lOZO C'čie3aa PCJJ,Pll, C0CTOR.8-
tuezocR. a CTOKZOAbMe B 1906 z. M., THn. I-iBaHOBa, 
1907. VI, 420 CTp. - 37, 51, 91, 101, 120, 198, 247,249,

251, 255, 256, 279, 283, 289, 309, 316, 317, 319-320, 

322, 324-325, 326, 330, 334, 337-339, 341, 344, 345, 

348, 353, 354, 377, 399, 401, 483, 488 

[284] llpoKOTOAbt nepaozo c7ie3aa napruu cou,uaAucroa-peao
AIOU,Uonepoa. Ha.n. UK n. c.-p. E. M., THn. napTHH co
IJ.HaJIHCT0B-peB0JIIOIJ.H0HepoB, 1906. 368 CTp. (IlapTHH 
COll,HaJIHCTOB-peBOJIIOll,HOHepoB). - 174, 175

[285] llpotpeCCUOHllAbH,ble C0I03bl U cou,uaA-aeJ.toKpaTU'leCKllR
napruR.. - «IlpoJieTapHÍi», [Bb16oprl, 1907, Ng 17, 
20 OKTH6pH, CTp. 3-4. Ha raa. MecTO H3,n.: M. - 436

[286] llpo<peccuonaAbHbtú c7,e3a u u,enrpaAbnoe 610po. - «3Ha
MH Tpy.na», [IlapmK], 1907, N2 8, .neKa6pb, cTp. 6-
9. - 437-438, 440
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[287] «PeeoA10u,uo11,1wR- PoccuR-», [K.yoKKaJia - ToMcK - )Ke.
Heaa]. -174

(2881 I Pe30A10U,UU, npUH.J/.Tble H.a v ( JI OHOOH.CICOM) c7,e3ae
PCP.PIIJ. - B KH.: JloH.ZI.OHCKHH c1,e3.LI. PoccHÍICKOÍI 
COIJ..•.LI.eMOKp. pa6oqeft rrapTHH. TIOJIHblÍI TeKCT rrpOTO
KOJIOB. 113.LI.. UK.. Paris, 1909, cTp. 453-458. 
(PC.LI.PTI). - 440

[289] Pe30A10u,uu, npUH.R.Tbte [nepeoú 06iu,epycc1wt1J ,co11,cpepeH•
u,uetl [napTUUHbLX pa60THUIC08}. - B KH.: TiepBaSI 06-
111.epyccKaSI KOHcjlepeHUHS! rrapTHÍ!HbIX pa60THHKOB. OT
.LI.eJibHOe rrpHJIO)KeHHe K N2 100 «11cKpbl». )KeHeBa, 
nirr. rrapTHH, 1905, CTp. 15-30. (PC.LI.PTI). - 53,

127-128

(290] Pe30A10u,uu IIITyuapTcteo20 c7,e3oa. - «TipoJieTapHÍI», 
[Bb16oprl, 1907, N2 17, 20 OKTH6psr, cTp. 4-6. Ha ra3. 
MeCTO H3.LI..: M. - 88, 94

[291 J / Pe30ATOU,Ufl, enece11,nafl ,caoemM.u npu o6cy:»eoenuu npo
e,cm 40 'lAeH08 Ill.I'ocyoapcT8eHHOU oyM.i:JL o pacw.u
penuu 6100:»eeTHblX npae P,yMbt}. - «CToJIHqHaSI Tioq. 
Ta», Crr6., 1908, N2 214, 18 (31) HHBapsi, CTp. 5. Tio.LI. 
06111.. 3arJ1.: rocy.LI.apcTBeHHasr .LI.YMa. - 452, 456

(292] / PesoATOU,Ufl, eneceH.naR- o,crn6pucm.Mu npu o6cy:»eoenuu 
npoe,cm 40 'lAenoe III I'ocyoapcTBeH.nou iJyMbt o pac
w.upenuu 6100:»eeTHbLX npae P,y1rtbL}. - «CTOJIH'lHaSI 
Tioqrn», Crr6., 1908, N2 214, 18 (31) HHBapsr, cTp. 5. 
Tio.LI. 06111.. 3arn.: rocy.LI.apcTBeHHasr .u.yMa. - 452, 455-

456 

(293] Pe30A10U,Ufl O I'oc. iJyM.e, [npUHflTafl Ha V (JlOHOOH.CICOM) 
c7Jesoe PCP.PIIJ. - B KH.: JlOHll.OHcKHH c1,e311. PoccHH· 
CKOÍ:I cou.-11.eMOKp. pa6oqeÍ:I rrapTHH (cOCTOSIBIIIHÍICSI a 
1907 r.). TioJIHbIH TeKCT rrpoKOTOJIOB. 113.LI.. UK.. Paris, 
1909, CTp. 455-456. (PC.LI.PTI). - 51, 152, 161, 162,

186,483 

(294] Pe30AIOU,Ufl O npocpeccuonaAbHblX C0103aX, [ npUHflTllfl 
2pynnot1 60Abw.eeu,coeJ. - «TipoJieTapHÍI», [Bb16opr], 
1907, N2 17, 20 oKTsr6psi, CTp. 6, B OT.LI..: XpoHHKa. Ha 
ra3. MecTO H3.LI..: M. - 436
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[295] Peso1t10l{UR. o nporpeccuo1-taAbH.btX co10sax, [npUH.J/.TaR. H.a
V (Jlo1tao1tc1wM) c7,esae PCP,Pll]. - B KH.: JloH,llOH· 
CKHH coe3,n PoccHÍlcKoii: co�.-.neMoKp. pa6oqeii: napTHH 
( C0CT0HBlllHHCH B 1907 r.). IIoJIHb!H TeKCT np0T0K0JI0B. 
113,n. UK Paris, 1909, cTp. 458. (PC,lJ.PII):- 75, 91,
101, 109, 197, 199, 437, 488 

[296] Pe30A/Ol{UJ/. 06 OTH.OuteH.UU 1C H.enpo.11.erapcTCUM napTUR.M,
[npUH.J/.TaJ/. H.a v (Jlo1tao1tc1COM) cwsae PCP,Pll]. -
TaM >Ke, CTp. 454-455. - 152, 164, 186, 470

Pe30AIOl{UJ/. npOTUB J,tUH.UCTepuaAU31tta, npuH.R.TaJ/. H.a Me{}IC
ay1tapoa1to.M COl{UaAUCTU'teCKOltt KOH.epecce 8 AMCTep
aaMe - CM. Internationale Regeln der sozialistischen 
Taktik. 

[297] Pe30A/Ol{UJ/. f UK PCP,PllJ o np0<peccuo1taAbH.btX co10-
sax. - «IIpoJieTapHii:», [)KeHeBa], 1908, N2 21, 
26 ( 13) <j>eapaJIH, CTp. 4. - 436

[298] «Pectb», Cn6. - 82, 173, 174, 407, 428, 476

-1906, .N'2 79, 21 MaH (3 HIOHH), CTp. 1-2.-77

-1906, l'f2 82, 25 IIWI (7 HIOHH), CTp. 1. - 233, 366,
367-368

- 1907, .N'2 224, 22 ceHTH6pH (5 OKTH6pH), CTp. 2. -135

- 1907, .N'2 255, 28 OKTH6pH (10 HOH6pH), CTp. 3-4. -
168, 170

-1908, N2 28, 2 (15) <j>eBpaJIH, CTp. 2. - 428.

-1908, N2 52, 1 (14) MapTa, CTp. 2-3. -473

-1908, .N'2 53, 2 (15) MapTa, CTp. 2.-476

[299] Pectb [ HUKOAaR. / /J K 'tAeH.a.M I'ocyaapCTBeH.H.OU ay.Mbt.
[ 13 (26) <j>espaJIH 1908 r.J. - «PoccHH», Cn6., 1908, 
N2 628, 14 (27) <j>eapaJIH, cTp. 1. - 432, 433, 435

[300] Poccui'tcKaR. COl{Ua.11.-ae1tt0KpaTUR. U npo<peCCUOH.aAbH.bte
col03bt. - «3HaMH Tpy.na», [IIapH>K], 1907, N2 8, .ne
Ka6pb, CTp. 9-10. -437, 438-440 
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[301 J «PoccuR», Cn6. - 250

- 1908, NQ 670, 31 HHBapH (13 cpeapaJIH), CTp. 1.-428

- 1908, NQ 682, 14 (27) cpeapaJIH, cTp. 1. - 432, 433, 435

[302] Py6aKuH., H. A. Hauta npaBRUfaR 610poKpaTUR B l{U<ppax.
(113 «3TJo,u.oa o qHcToii: ny6JIHKe»). - «Cbrn OTeqecT
aa», Cn6., 1905, NQ 54, 20 anpeJIH (3 MaH), CTp. 2-
3. - 224

[303 J - TpenoacKaR napTUR a l{U(/Jpax. - «Hapo,u.HbIH BecT
HHK», Cn6., 1906, NQ 20, 31 MaH (13 HIOHH), CTp. 1. -
224 

[304] «PyccKaR MbtCAb», M., 1908, KH. I, cTp. 143-157. -468

[305] PyccKaR ne'l.aTb. - «Toaapm.u:», Cn6., 1907, N!i 296,
19 HIOHH (2 HIOJIH), CTp. 2. - 60-67 

[366] «PyccKue Beao.MOCTU», M. - 425, 434

- 1907, NQ 136, 16 HIOHH, CTp. 2. -60, 63-64

- 1908, NQ 27, 1 cpeapaJIH, cTp. 1-2.-426

- 1908, NQ 32, 8 cpeapaJIH, CTp. 2. -434

- 1908, NQ 51, 1 MapTa, cTp. 4-5. -475

[3D7J «PyccKoe EozaTCTBO», Cn6. - 280, 434

- 1906, NQ 8, CTp. 178-206. - 259

-1908, NQ 1, CTp. 131-169; NQ 2, CTp. 126-175.-434

(308] «PyccKOe I'ocyaapCTBO», Cn6., 1906, ,N'Q 39, 18 (31) Map
Ta, CTp. 4. - 139, 321 

(309] «PyccKoe 31-taMR», Cn6., 1907, NQ 226. - 158

(310] CaATbtKOB-IaeapuH., M. E. B cpeae yMepeH.H.OCTU U aKKy
paTH.OCTU. - 49, 232 

(311 J - I'ocnoaa I'oAOBAeBbt. - 465
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[312] - P,11,ee11,u,c npoeu11,u,uaAa B flerep6ypee. - 64

[513] - 3a6btTbte CAOBa. - 304

[314] -KpyeAblU eoa.-113

[315] - floxopo11,bt. - 113

[316] - flpus11,a,cu epe1,1,e11,u. -156, 157

[317] - CoepeJ.teH.Hllll uauAAUR. - 49

[318] - Y6e,icutu,e Mo11,peno. - 213, 411, 412

[319] C.-flerep6ype, 18-eo o,crn6pR. Bb16opb1 oKoHqeHhl. -«Pyc
cKoe 3HaMH», Cn6., 1907, .N'2 226. - 158 

[320] C.-flerep6ype, 31 RH.BapR. [Tiepe.n.oaaH]. -«PoccHH».
Cn6., 1908, .N'2 670, 31 HHBapH (13 <jleapa;rn), CTp. 1.-
428 

- C.-flerep6ype. 2 qieepaAR. [Tiepe.n.oaaH]. -«Pettb» ..
Cn6., 1908, .N'2 28, 2 ( 15) <jleapa;rn, CTp. 2. - 428

[321] «C.-flerep6ypec,cue BeaoJ.wcru:.i, 1908, .N'2 24, 29 HHBapH
( 11 <jleapa;rn), CTp. 2. - 435 

[322] Carypu11,, P,. J13 3llAbt 3aceaa11,uu. - «CTOJIHqHaH IloqTa»,.
Cn6., 1908, .N'2 214, 18 (31) HHBapH, CTp. 4.-452, 453, 
456 

[323] C6op11,u,c «Hseecruu KpecrbRH.CJCUX P,enyraroe:.i u «Tpy-
aoeou Poccuu:.i. M., 1906. 269, III cTp. -235 

[324] C6op11,u,c crareu. .N'2 l. Cn6., «Harna MbICJib», 1907,
CTp. 47-74, 75-93. -176, 196, 259, 274 

[325] * C6op11,u,c crarucrui1.ec,cux ceeae11,uu no Caparoec,cou ey--
6ep11,uu. T. XI. KaMbIII1HHCKHH ye3.n.. CapaToB, H3,D, ..
CapaTOBCKoro ry6. 3eMCTBa, 1891. 979 CTp. -268 

[326] * [Ceaeuu,,cuu, H. A.J AzpapH.bte npoepa1ttMbt. C6opHHK:
arpapHb!X nporpaMM COU:HaJIHCTHqecKHX napTHH a 3a--
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na.n.Hoif EBpone H Pocc1m. CocT. H. C. C npe.n.HcJi. 
TI. MacJioBa. [M.J, «Hosblif MHp», [1906]. 62 CTp. -
384 

{3211 Ceoa aaKOHOB Poccuuc,cou u1,mepuu. T. l. l.l. I. Cso.n oc
H0BHbIX rocy.napcTBeHHbIX 3aK0H0B. 113.u,. 1906 r. Cn6., 
roc. THn., 6. r. 78 CTp. -168, 184, 232, 266, 309, 359, 
378, 432, 453, 454 

[328] CepeaHrec, MuzeAb. J],oH Kuxor. - 162

.[329] «CepeHbKUtt:i> - e J],y1,ie. - «PyccKoe rocy,napcTBO», Cn6., 
1906, ,N'g 39, 18 (31) MapTa, CTp. 4. Ilo,nnHCb: Seg
no. -139, 321 

[330] «Co6paHue ·yaa,coHeHut1 u pacnopR�eHuu npaeureAbCTBa,
uaaaeae1,we npu npaeureAbCTBy10w,eM Ce,wre:i>, Cnó., 
1906, ,N'g 51, 10 MapTa, CTp. 735-737.-452, 453,455, 

456 

1331] - 1907, 0TJI.. J, ,N'g 94, 3 H!OHSI, CTp. 1303-1380.-27, 68, 
73, 149, 150, 155, 168, 189, 321, 487 

{332] «CoepeMe1-t1-tbtu Mup:i>, Cnó., 1907, .N'g 12, cTp. 29-58, 
73-85. - 442, 443, 444, 445

,[333) [Coo6w,eHue o peaoA1ou,uu II.K PCJ],Pfl o npo<fJeccuo-
1-taAb1-tbtX co10aax]. - «Halll BeK», Cn6., 1908, .N'g 967, 
9 (22) SIHBap51, CTp. 5, B 0T,n.: H3 )KH3HH. napTHH. -
436 

[334) [Coo6w,e1-tue 06 uaaaHuu 6pou11opbt H. Tpou,,cow «Hautu 
noAuru'l.ec,cue aaaa'l.u:i>J. - «HcKpa», [)KeHesa], 1904, 
.N'g 72, 25 asrycTa, cTp. 10, B 0T,n.: J13 napnrn. -121 

;[335] Cou,uaA-ae.MO!CpaTUJl u pa6o•tUll C'beaa. - «3HaM51 Tpy
.u.a», [IlapH)K], 1907, ,N'g 6, 30 ceHrn6pSI, cTp. 1-3. -
173 

Cnuco,c '1.Ael-tOB I I I'ocyaapcree1-t1-tOU ayMbl - CM. l.lJieHbl 
2-oif rocy,napcTBeHHoif JI.YMbI.

.[336] Cnuco,c 'IAeHoe f /IJ I'ocyaapcrae1-t1-tou ayMbt no nap-
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TUJIM. - B - KH.: YKa3aTeJib K CTeHorpacpHtJeCKHM OTtJe
TaM [focy.napcTBeHHoii ll.YMbI]. BTopoÍI co3bIB. 1907 ro.n. 
3ace.naHHSI 1-53 (20 cpeBpaJJH - 2 HJOHSI 1907 r.). 
Cn6., roc. THn., 1907, cTp. 27-33. (focy.napcTBeHHaSI 
ll.yMa). - 373 

(337] CTaTUCTUIW ae1ttAeBJ!aaeftUR 1905 2. CBOll. .naHHbIX no 
50-TH ry6epHHHM EBponeiicKoii Pocc1m. Cn6., THn.
MHHKOBa, 1907. 199 cTp.; L cTp. Ta6JJ. (UeHTpaJJbHbIÍI
CTaT. KOM. M-Ba BHyTp . .neJI).- 208-213, 215,221

(336) CwTUCTU/ca Poccuúctcoú u1,inepuu. XX. BoeHHO-KOHCKaH
rrepenHcb 1888 ro.na. Tio.n pe.n. A. CbipHeBa. Cn6., H3ll.. 
UeHTpaJihHOro cTaT. KOM. M-Ba BHyTp . .ne.TI, 1891. VI, 
XXIII, 207 CTp. Ha pyccKOM H cppaHii:yacKoM H3. - 212 

[339) CTaTUCTUtca Poccuúctcoú uMnepuu. XXXI. BoeHHO·KOH· 
cKaSI neperrHch- 1891 ro.na. Tio.n pe.n. A. CbipHeBa. Cn6., 
H3ll.. UeHTpaJibHoro cTaT. KOM. M-Ba BHyTp . .ne.TI, 1894. 
IV, XXIX, 149 cTp. Ha pyccKoM H cppaHii:yacKoM H3. -
212 

[340] Crenoepa</Juttectcue OTtterbt {I'ocyaapcTBennoú ayMbt].
1906 ro11.. CeccHH nepBaSI. T. I. 3ace.naHHH 1- 18 
(c 27 anpeJISI no 30 MaH). Cn6., roc. THn., 1906. XXII, 
866 CTp. (focy.u.apcTBeHHaH .u.yMa). - 176, 223-224,
232, 233, 252-253, 254, 255, 256-257, 258-261, 275, 
277, 305, 340, 356, 361, 362, 377, 382, 383, 388, 396, 
400-401, 409, 414, 429

(341] * CTeftoepacputtectcue OTtteTbt { I'ocyaapCTBeftftOÚ ay1ttbt]. 
1906 ro.n. Cecc1rn nepBaSI. T. II. 3ace.u.aHHH 19-38 
(c l HIOHH no 4 HIOJIH). Cn6., roc. THn., 1906. CTp. 
867-2013. (focy.napcTBeHHaSI .nyMa). - 40, 176, 259,
356, 367, 368, 396, 398, 414, 429 

[342] "'Crenoepacputtectcue oTtteTbt f I'ocyaapcTBennoú ayMbt].
1907 ro.u.. _ CeccHH BTOpaH. T. I. 3ace.u.amrn 1-30 (c 
20 cpeB·paJIH no 30 anpe.irn). Cn6., roc. THn., 1907. 
VIII cTp;; 2344 CTJI6. (focy.u.apcTBeHHaSI .nyMa. 2-oi'i 
C03b1B). - 224, 233, 235, 270, 272, 326, 356, 357-360, 
362, 363-368, 369, 370, 371-372, 373-377, 379, 381, 
384-385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 395, 396, 398,
399-400, 404-408, 414,429
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[343] CTe1t0zpa<putteC1CUe OTtteTbl { I'ocyaapCTBeH.H.OU ayAtbl].
1907 ro.n:. Ceccm1 BTopaH. T. II. 3ace,n:aHHH 31- 53 
(c 1 MaH no 2 HIOHH). Cn6., roc. THn., 1907. VIII CTp., 
1610 CTJJ6. (focy.n:apcTBeHHaH .D.yMa. 2-0H C03bIB). -
216. 220, 234, 238, 260, 270, 271, 272, 275, 317, 356,
361, 362, 369, 370, 379, 380, 381, 383, 389, 393-394,

395, 396, 397, 398, 404, 407-411, 414, 429

[344] CTeH.ozpa</Juttec,cue oTtteTbL f I'ocyaapcTBeH.H.ou ayMbL].
1907-1908 rr. CeccHH nepBaH. lJ. I. 3ace.n:aHHH 1-30 
(c 1 HOH6pH 1907 r. no 19 cpeBpaJIH 1908 r.). Cn6., 
roc. THn., 1908. XIV CTp., 2141 CTJI6. (focy,n:apcTBeH
HaH .D.yMa. 3-HH C03bIB). -452, 453, 455, 456-457 

[345] CTeH.ozpa</Juttec,cue oTtteTbL f I'ocyaapcTaeH.H.Ou ayMbL].
1908. Ceccm1 nepBaH. lJ. II. 3ace.n.aHHH 31-60 (c 
21 cpeapaJIH no 6 MaH 1908 r.). Cn6., roc. THn., 1908. 
(focy,n:apcTBeHHaH ,n:yMa. 3-HH c03bIB). XV CTp., 2962 
CTJI6. - 459, 464-468 

[346] CTeH.ozpa</Juttec,cuu OTtteT. (3ace,n:aHHe .D.Ba,n:uaTb nepaoe
[focy.n:apcTBeHHOH .D.YMb!]. 17 HHBapH [ 1908 r.l). -
«CToJIH'!HaH TTo'!Ta», Cn6., 1908, .l'fa 214, 18 (31) 5IHBa
p5!, CTp. 4-5. - 452-453, 455 

[347] «CTOl!UttH.aJL flottTa», Cn6. -464

-1908, ,N'Q 214, 18 (31) 5IHBap5!, CTp. 4-5.-452, 453,

455, 456

-1908, ,N'Q 224, 30 5IHBap5! (12 cpeapaJIH), CTp. 5. -435

-1908, ,N'Q 228, 3 (16) cpeapanH, cTp. 1.-428

-1908, ,N'Q 249, 28 cpeapaJIH (12 MapTa), cTp. 4. -464

CTOJ!bLnUH.CICaJL ae,c11apaU,UJL -CAt. .QeKJiapaUH5! npaBH
TeJibCTBa, orJiameHHaH n. A. CTOJibIIIHHbIM Ha 3ace.n:a
HHH focy.n:apcTBeHHOH AYMbl 6 (19) MapTa 1907 r. 

[348] CTpyee, n. Be11u1CaJL PoccuJL. 113 pa3MbIIlIJieHHH o npo-
6neMe pyccKoro MorymecTBa. -«PyccKaH MbICJib», M., 
1908, KH. I, CTp. 143-1 57. -468 

[349] -P.aa sa6aCT080ttH.bLX ICOAtUTeTa. - «00JIHpHa5! 3Be3.D.a»,
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Cn6., 1905, J'{g 3, 30 .n.eKa6pH, CTp. 223-228. - 47 

[350] - 3aMeTKU ny6AUU,UCTa. Coe3.n. C0I03a I7-ro OKTH6pH H
c03hIB rocy.n.apcTBeHHOH .D.YMhI. - «TToJrnpHaH 3ae3.n.a», 
Cn6., 1906, J'ig IO, 18 cpeapamr, cTp. 733-737. - 139 

[351 J - Ka,c 1-wúTu ce6R? OTBeT aBTopy nHcbMa «KaK He no
TepHTh ce6H?». - «OCB060)KJI.eHH:e», TTapH)K, 1905, J'{g 71, 
31 (18) MaH, CTp. 337-343. -201 

[352] - KpuTUl/.eCKUe 3a1,1eTKU K aonpocy 06 3K0H.OJ,!Ul/.eCK0M
pasauTuu Poccuu. Bhm. I. Cn6., rnn. CKopoxo.n.oaa, 
1894. X, 293 CTp. -114

[353] MouM ,cpuTuKa.At. - B KH.: MaTepHaJibl K xapaKTepHCTH
Ke Haruero X03HHCTBeHHOro pa3BHTHH. C6opHHK CTa
TeH. Cn6., THil. COHKH:Ha, 1895, CTp. 145-196. - 115

[354] - Ha pasH.bte Te.Atbt. - «Hoaoe CJioBo», Cn6., 1897, J'ig 6,
MapT, CTp. 1-20; J'{g 7, anpeJib, CTp. 34-62. TTo.n.nHCb: 
Novus. -115 

(355) - O1/.ep,cu U3 UCT0puu o6tu,eCTBeH.H.blX uaeú u 0TH.0uteH.UÚ
a I'ep1rtaH.uu a XIX a. - «Hoaoe CJioBo», Cn6., 1897, 
J'{g 7, anpeJib, CTp. 83-96; J'{g 8, Mali, CTp. 154-167. 
TTo.n.nHcb: C. T. P.-115 

(356] {CTpyMUAUH., C. r. flonpaa,ca K TaKTUl/.eCK0Ú pe30//,10U,UU
no aepapH.o,ny aonpocy, BH.eceH.H.aR H.a 13-.M aaceaaH.uu 
IV (O67,eauH.UTeAbH.Oeo) C'óeaaa PCP,Pfl]. - B KH.: 
TTpOTOKOJibl O6oe.D.HHHTeJibHOro C'be3.n.a PC.II.Pn, co
CT0HB lllerocH a CTOKfOJibMe a 1906 r. M., Tim. 11BaHO· 
Ba, 1907, CTp. 157. - 354 

[357] «CbtH. OTel/.ecrna:.i, Cn6., 1905, J'ig 54, 20 anpeJIH (3 MaH),
CTp. 2-3. - 224 

(358) [TaKTUl/.ec,wR peaoAtoU,UR no aepapH.O.Aty aonpocy, npuH.R
Tafl H.a IV (O6'óeauH.UTe//,bf/.OJ,t) C'óeaae PCP,Pfl]. -
B J1HCT0BKe: TTOCTaHOBJieHHfl H pe30JII0IUIH O6oe.D.HHH
TeJibH. C'be3.n.a PocCHHCKOH COllliaJI-.D.eM0KpaTff'leCKOH 
pa6oqeiI napTHH. [Cn6.], rnn. UeHTpaJihHoro K0MHTe
Ta, (1906], cTp. 1. (PC.UPTT). TTo.n. 3arn.: ArpapHaH 
nporpaMMa.-:- 247, 255, 302, 337, 346, 355 
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[359] Te3ucbt o TaKTUKe, npunRTbte 26 oKrn6pR. - «Pe'lb>, Cn6.,
1907, Jl/'2 255, 28 OKTHOpH (10 HOHÓpH), CTp. 3-4. -
170 

[360] {TeAeepa.MMa IJK napTUu cou,ua1LucToe-peeoA10u,uonepoe
iJeAeeaTaM lliTyTeapTCK,OZQ J,te3!CiJynapoiJnoeo COl{Ull/lU
CTU'leCK,OZQ Konepecca]. - «3Har.rn Tpy.u.a», [TTapm1Ú, 
1907, N2 5, 12 ceHTHÓpH, cTp. 2, B cT.: Me}K.u.yHapo.u.
HbIÍI COUHaJIHCTH'leCKHH KOHrpecc B IllTyTrapTe. -144

[361 ] «Toeapuw,», Cn6. - 56, 60, 63, 64, 65, 76, 82, 85, 108, 118,

135, 154, 165, 172, 173, 221 

- 1907, N2 214, 13 (26) MapTa, cTp. 3. - 221

- 1907, N2 238, 10 (23) anpenH, CTp. 3. - 221

-1907,N2260, 8 (21) MaH, CTp. 1-2; N2266, 15 (28) MaH,
CTp. 3; Jll'g 287, 8 (21) HIOHH, CTp. 1. -173

-1907, Jll'g 296, 19 HIOHH (2 HIOJ!fl), CTp. 2. - 60-67

-1907, Jll'g 299, 22 HIOHH (5 HIOJIH), CTp. 3. - 67

-1907, Jll'g 301, 24 HIOHH (7 HIOJIH), CTp. 1-2.-40, 56

-1907, N2 348, 18 (31) aBrycTa, CTp. l. - 76, 77-81, 82

-1907, N2 351, 22 aBrycTa (4 ceHTH6pH), CTp. 1-2.-84

- 1907, N2 374, 18 ceHTHOpH (1 OKTHOpH), CTp. 3. -173

- 1907, N2 402, 20 OKTHOpH (2 HOHOpH), CTp. 1-2. - /65

-1907, N2 407, 26 OKTHOpH (8 HOHOpH), CTp. 4.-169

-1907, N2 410, 30 OKTHOpH (12 HOHOpH), CTp. 4. -169

[362] TpeTUú O'lepeiJnoú c7,e3iJ Poce. cou,.-iJe1,t. pa6o'leú napruu.
OoJIHbIÍI TeKcT npoTOKOJIOB. Ha.u.. UK )l(eHeBa, THII. 
napTHH, 1905. XXIX, 401 cTp. (PC,D.PTT). -53, 120,

128, 166 

[363] [Tpou,Kuú, JI. P,.J Haw.u noAUTU'lecKue 3aiJa'lu. (TaKTH
qecKHe H opramrnauHOHHble Bonpocb1). Ha.u.. PC,D.PTT.

606 



)KeHeaa, THrr. rrapnrn, 1904. XI, 107 CTp. (PC.UPIJ). 
IIepe,!1, aarn. aaT.: H. Tpo�KHi'I. -121 

[364] Tpy6el{KOÚ, C. H. f Pe'tb 80 8pe1,IR. npueMa l{ape.M se1,1c,coú
ďeAeZal{UU 6 ( 19) U/OH!/. 1905 z.}. - «IIpaBHTeJibCTBeH
Hb!H BecTHHK», Crr6., 1905, .N'2 121, 8 (21) HIOHSI, 
CTp. l. - 138 

[365] «Tpyďo8aR. PoccuR.», Crr6. - 257

[368] TypzeHe8, H. C. 3anuc,cu oxOTHUKa. Byp1,tucTp. - 66

{367] - Ho8b. -475 

[368] - ŮTl{bl U. iJeTU. - 294

[369] Y,cas npa8uTeAbCT8YIOLl{eMy CeHaTy fo 8btOa'le ,cpecTbR.H
c,cu1,t no3eMeAbHblM 6aHKOJ,t ccyď noď 3aAOZ H.aďeAbHblX 
3eMeAb. 15 (28) HOS16pH 1906 r.J. - «IIpaBHTeJibCTBeH• 
HbIH BecTHHK», Crr6., 1906, .N'2 256, 18 HOH6pH (l ,!l,e
Ka6pH), CTp. 1.- 184, 232, 259, 266, 308-309, 360, 
378, 407, 432 

[370] Y,caa npa8UTeAbCT8YIOLl{eAty Ce1taTy [ o 8btxoďe ,cpecTb!/.H.
U3 06ll{UH. u 3a,cpenAeHUU 8 co6CT8eHHOCTb H.aďeAbHblX 
y'laCTK08. 9 (22) HOH6pH 1906 r.].---:- «IIpaBHTeJibCTBeH
Hb!H. Be�THHK», Crr6., 1906, .N'2 252, 12 (25) HOH6pH, 
CTp. l. -176, 184, 231, 259, 266, 278, 309, 359, 378-
379, 407, 432 

(371] Y,cas npa8UTeAbCT8y1oll{eAty Ce1taTy f 06 uaMeH.eHUR.X u
ďonOAHeHUR.X 8 nOAOa/CeHUU o 8bt6opax .8 I'ocyďapcT-
8eH1ty10 ďy1,1y. 11 (24) 11.eKa6pS1 1905 r.J. - «IIpaBH
TeJibCTB.eHHbIH BecTHHK», Crr6., 1905, .N'2 268, 13 (26) ,!l,e
Ka6pH, CTp. I, a OT,!l,.: ,UeifcTBHSI rrpaBHTeJibCTBa. -
68, 73, 138, 145, 150, 189, 321 

(372] YKa3aTeAb 1C CTeHozpa<pU'leCKUAt OT'leTaM { I'ocyďapcTBeH.
HOU ďyMbl}. BTopoÍI C03b!B. 1907 I'O,!l,. 3ace,!l,aHHSI 1-53 
(20 qieapaJISI - 2 HIOHSI 1907 r.). Crr6., roc. THil., 1907. 
322 cTp. (focy,!1,apcTBeHHaH ,!l,yMa). - 373 

(373] YcTa8 napruu, [npuHR.Tbtú Ha Ill c'čJesďe PCP.PIIJ. -
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B KH.: TpeTHil oqepe.u.Hoil c1,e3.u. Poce. cou.-.u.eM. pa6o
qeif napTHH. IloJIHbIH TeKCT npOTOKOJIOB. I-fa.u.. UK. 
)KeHeaa, THn. napTHH, 1905, cTp. XXVIII-XXIX.

(PC,lJ,Pil). - 166 

[374] Yttpe'J!Cae11.ue I'ocyaapCTBeH.H.OÚ ayM.bt. - «IlpaBHTeJibCT
BeHHblH BecTHHK», Cn6., 1905, .N'2 169, 6 (19) aarycTa, 
CTp. 1.-2. - 29, 36

[375] <Peaopoe, M. ll. { Pettb eo epeM.R npueMa u,ape1,1 se1,1.c,coú
aeAeeau,uu 6 (19) U/OH.R 1905 2.]. - «IlpaBHTeJibCTBeH
Hb!H BecTHHK», Cn6., 1905, .N'2 121, 8 (21) HIOHH, 
CTp. 1. - 138 

[375] <Pu11.11.-E11.0Taeec,cu1'i, A. IO. AepapH.btú eonpoc u cou,uaA
ae1,io,cpaTUR. [Cn6., 1906]. 83 CTp. -260, 274-275, 
304, 307 

<PupcoB, /1.. u f!,co6ut1, M. K nepec1,1.orpy a2pap11.oú npo-
2pa1,1M.bt u ee 060CH.oea11.uR - c1,i. K nepecMoTpy arpap
HOH nporpaMMbl H ee o6oCHOBaHH51. 

[377] <PoH.BU3UH., /1.. H. HeaopOCAb. - 85

[378] [XpycTaAeB-Hocapb, I'.J C 6epeeoe TeMsbt. - «ToaapHlll»,
Cn6., 1907, .N'2 260, 8 (21) MaH, CTp. 1-2; .N'2 266, 
15 (28) MaH, CTp. 3; .N'2 287, 8 (21) HIOHH, CTp. J. 
Ilo.u.nHch: IlepeHcnaacKHH, IO. - 173 

[379] Il,eTKUH.a, K. Me'JICiJy11.apoiJH.btú cou,uaAUCTUttec,cuú KOH.
zpecc B lliTyT2apTe. - B KH.: «3apHHUbI». Bhm. I. Cn6., 
THil. Be3o6pa30Ba, 1907, CTp. 105-112. -198 

[080] l.Jepeea11.u11., JI. Jlo11.iJ011.c,cuú c?Jesa PC/1.Pll. 1907 r. C
npHJIO}K, npHH51TbIX pe30JIIOUHH H HX npoeKTOB. [Cn6.], 
«Bopb6a», [1907]. 102 CTp. -127, 173 

[381 J l.JepH.OB, B. llpo</JeccuoHaAbH.Oe iJBU'J/CeH.ue u 1,iap,ccucr
c,caR opTOao,ccuR. - B KH.: C6opHHK cTaTeil. .N'2 I. 
Cn6., «Harna MbICJih», 1907, cTp. 47-74. -196 

[382] l.JepHbttueBCICUÚ, H. I'. Ů'lepKU 2020Ae8C1W20 nepuoaa pyc
CKOÍÍ AUTepaTypbt. - 336 
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[383] qexoe, A. fl. qeAoee,c e <pyTAR.pe. - 32, 172, 323, 427

[384] - Y'tUTeAb CAOBeCltOCTU. - 32, 38

[385] q Aeltbt 2-oii I'ocyiJapcTBeltflOU iJyMbt. Cn6., «TTyllIKHHCKaH
CKopone•-raTHH», 1907. XII, 124 cTp. - 392 

[386] qynpoe, A. H. K eonpocy 06 a2pap1tou pe<fJopMe. - B KH.:
ArpapHbIH aonpoc. T. II. C6opHHK cTaTeii Bpeiiepa, 
BpyHa, Bopo6beaa, fepuem1ITeiiHa, JJ.eHa, Kay4>MaHa, 
KyTnepa, JieBHTCKoro, MaHyHnoaa, TTeTpyHKeauqa, 
XayKe, Y:ynpoaa, 51KYlllHHa. M., «Bece.ua», 1907, 
CTp. 1-43. (113.u. JJ.onropyKOBa H TTeTpyHKeBHqa). -
234, 277, 368, 372 

[387] Illa1w1t, M. My1tuquna1tusaquR. uAu pasiJeA e co6cTee1t-
1tocTb? XapaKTep Halllero arpapHoro KpH3HCa. BHJibHO, 
«TpH6yHa», 1907. 112 CTp. - 276-278, 355 

B. fl. - cM. TTHMeHoBa, 3. K

[388] B1t2eAbC, <P. K :JICUAUUfsltOAty eonpocy. Maii 1872 r. - HH
aapb 1873 r. - 349 

[389] - K ucTDpuu C01osa KOJ.tMynucToe. 8 OKTH6pH 1885 r. -
311 

[390] - [flucbMO <P. A. 3op2e. 29 anpeJIH 1886 r.]. - B KH.:
TTHCbMa H. <I>. BeKKepa, H . .lI.HureHa, <I>. 3Hrenbca, 
K.. MapKca H .up. K <I>. A. 3opre H ÍI.p. TTep. c HeMeUKO
ro TTonHTHKyca. C nHCbMaMH H 6Horpa4>Heii <I>. A. 3op
re. C npe.uHcJI. H. JleHHHa. C nopTp. <I>. A. 3opre. Cn6., 
.lI.ayre, 1907, cTp. 245-250. - 99 

[391] - [flucbMO <P. A. 3op2e. 29 HOH6pH 1886 r.]. -TaM )Ke,
CTp. 266-270. -417

[392] - [flucbMO <P. A. 3op2e. 7 .ueKa6pH 1889 r.]. -TaM )Ke,
CTp. 356-359. - 417 

[393] - [flucbMO <P. A. 3op2e. IO HIOHH 1891 r.]. -TaM )Ke,
CTp. 406-407. - 4}7
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[394 ] ·- [llucb.AW <P. A. 3opze. 18 HHBapH 1893 r.J.-TaM m:e, 
CTp. 439-440. - 348

[395] - [llucb.AtO <P. KeAAu-Buumeeeu,Koii. 27 HHBapH 1887 r.J.
TaM )!{e, CTp. 276-277. - 417 

[39°] * - llpoepa,1t,1ia KOAtM.yH.apoe-6AaH.KUCTOB. ( «Volksstaat», 
1874 r., .N'2 73). - B KH.: 9Hrenbc, <I>. CTaTbH 1871-
75 rr. <I>orr. - BaKyHHCTbl aa pa60Toí1. - ITonHKH. -
B.riaHKHCTbl. - O PoccHH. ITep. c HeM. B. CMHpHOBa 
no.u. pe.u.. A. CaHHHa. Crr6., ( «3HaHHe»), 1906, cTp. 41-
48. (,UerneBaH 6-Ka T-Ba «3HaHHe» . .N'2 271). -33

[397] * - Crarbu 1871-75 ee. <I>orr. - BaKyHHCTbI aa pa6o
TOÍI. - ITomIKH. - BnaHKHCTbI. - O PoccHH. ITep. c 
HeM. B. CMHpHoBa no.u. pe.u.. A. CaHHHa. Crr6., [ «3Ha
HHe» J, 1906. 77 CTp. (,UerneBaSI 6-Ka T-Ba «3HaHHe» . 
.N'2 271). -33

[308] [ Adler, W. Die Abiinderung zur Resolution zur Frage des Frauen
wahlrechts, eingebracht aef dem lnternationalen sozialistischen 
Kongrefl zu Stuttgart]. - <•Vorwarts», Berlin, 1907, N 195, 
22. August. 1. Beilage des «Vorwarts•>, S. 2. Unter dem
Gesamttitel: Die Kommissionen. Frauenwahlrecht.
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JMENNÝ REJSTŘÍK 

ADLER Victor (1852-1918) - jeden ze zakladatelů a vůdců rakouské 
sociálně demokratické strany a II. internacionály. Do dělnického 
hnutí se zapojil v polovině 80. let. V roce 1886 založil list Gleichheit, 
od roku 1889 byl redaktorem ústředního orgánu rakouské sociální 
demokracie Arbeiter-Zeitung. V letech 1889-1895 si dopisoval 
s B. Engelsem, avšak brzy po jeho smrti se přiklonil k reformismu; 
byl představitelem oportunistického křídla rakouské sociálně demo
kratické strany a II. internacionály. Za první světové války byl cen
tristou, hlásal politiku třídního smíru a bojoval proti revolučním 
akcím dělnické třídy. Po vzniku Rakouské republiky (1918) byl 
ministrem zahraničních věcí. - 104, 110, 144, 145 

AnžEMON M. S. (nar. 1878) - advokát, člen kadetské strany, poslanec 
II., III. a IV. státní dumy, původním povoláním lékař. V dumách 
byl členem různých komisí. Spolupracoval s redakcemi časopisů 
Věstník prava, Russkije vědomosti, Věstník Partii narodnoj svobo
dy aj. V roce 1917 byl členem ústředního výboru Konstitučně de
mokratické strany a kandidoval do Ústavodárného shromáždění. 
Po Říjnové revoluci se stal aktivním činitelem bělogvardějského 
hnutí v Paříži. - 456 

AFANASJEV A. G. (nar. 1859) - rolník, poslanec II. státní dumy za 
oblast Donského vojska. V dumě byl členem zemědělské komise. -
373, 375-376 

AFANASJEV K. I. (nar. 1875) - kadet, poslanec I. státní dumy za oblast 
Donského vojska, kněz. V letech 1907-1916 byl agentem donského 
oddělení tajné policie, ve svých hlášeních informoval o činnosti ka
detů, eserů a členů státních dum. V roce 1920 byl za službu u carské 
tajné-policie odsouzen donským oblastním revolučním tribunálem. 
- 257 

ALEXINSKIJ G. A. (Al-skij G.) (nar. 1879) - sociální demokrat, za 
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revoluce 1905-1907 se přikláněl k bolševikům. Byl poslancem II. 
státní dumy za petrohradské dělníky, stal se členem komise pro po
moc nezaměstnaným, komise pro zásobování potravinami a země
dělské komise. Jako zástupce sociálně demokratické frakce v dumě 
se účastnil V. (londýnského) sjezdu strany s poradním hlasem. V le
tech reakce byl otzovistou, lektorem frakční školy na Capri v Itálii 
a patřil k organizátorům protistranické skupiny Vperjod. Za první 
světové války se projevoval jako sociálšovinista, psal do několika 
buržoazních listů. V roce 1917 se po návratu do Ruska přiklonil 
k Plechanovově skupině Jednota, stál na straně kontrarevolucionářů. 
V dubnu 1918 uprchl za hranice. V roce 1920 byl v nepřítomnosti 
souzen Nejvyšším revolučním tribunálem VÚVV za činnost v kon
trarevoluční organizaci Taktické centrum a zbaven práva pobytu 
v Sovětském Rusku. V emigraci se připojil k táboru nejreakčnějších 
živlů. - 80, 224, 407

ANDERSON James (1739-1808) - anglický buržoazní ekonom, farmář, 
autor několika vědeckých prací. V roce 1777 v práci Issledovanije 
prirody chlebnych zakonov.. . [Zkoumání povahy obilních zá
konů ... ] rozpracoval v základních rysech teorii diferenční renty. 
Hájil zájmy statkářů, byl pro zachování obilních zákonů, celních 
tarifů a vývozních prémií. Podle jeho názoru tyto faktory stimulo
valy rozvoj zemědělství. Andersonovy názory kritizoval K. Marx 
v druhé části Teorií o nadhodnotě (Praha 1964). - 262

ANIKIN P. A. (nar. 1873) - sociální demokrat menševik, povoláním 
učitel, poslanec II. státní dumy za Saratovskou gubernii. Patřil 
k menševické části sociálně demokratické frakce v dumě. Stal se 
členem několika komisí dumy. Po rozpuštění dumy byl o�souzen za 
činnost sociálně demokratické frakce k pěti letům nucených prací. 
Byl členem Celoruského spolku politických vězňů. - 407

ANTONOV I. I. (nar. 1880) - sociální demokrat, poslanec I. státní 
dumy za Permskou gubernii, povoláním zámečnický dělník. - 257

AVENARIUS Richard (1843-1896) - švýcarský buržoazní filozof, sub
jektivní idealista a významný představitel empiriokriticismu, od 
roku 1877 profesor na univerzitě v Curychu. V díle Philosophie als 
Denken der Welt gemass dem Prinzip des kleinsten Kraftmasses 
[Filozofie jako myšlení o světě podle principu nejmenšího vynaložení 
sil] (1876) zformuloval některé základní teze empiriokriticismu 
a zasadil se tak o obrodu Berkeleyova a Humova subjektivního 
idealismu. Roku 1877 založil a poté dvacet let řídil časopis Viertel
jahrschrift fiir wissenschaftliche Philosophie. 
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Hlavní práce: Kritik der reinen Erfahrung [Kritika čisté zkuše
nosti] (1888-1890); Der menschliche Weltbegriff[Lidské pojetí svě
ta] (1891). 

AxELROD P. B. (1850-1928) -jeden z čelných představitelů menševis
mu; v 70. letech patřil k narodnikům, po rozkolu ve skupině Zemlja 
i volja se přiklonil ke skupině Čornyj pereděl; v roce 1883 se podílel 
na založení skupiny Osvobození práce. Od roku 1900 pracoval 
v redakci listu Jiskra a časopisu Zarja. Jako zástupce Jiskry se s prá
vem poradního hlasu účastnil II. sjezdu SDDSR, patřil k menšino
vým jiskrovcům. Po sjezdu se stal aktivním menševikem. Po roce 
1905 propagoval likvidátorskou myšlenku svolání dělnického sjezdu, 
který by byl protiváhou proletářské strany. V letech reakce patřil 
k vůdcům likvidátorů, byl členem redakce·listu menševiků-likvidá
torů Golos social-demokrata; v roce 1912 byl členem protistranické
ho srpnového bloku. Za první světové války zaujímal centristické 
stanovisko. Na zimmerwaldské a kientalské konferenci hájil názory 
pravého křídla. Po únorové revoluci v roce 1917 se stal členem vý
konného výboru petrohradského sovětu, podporoval prozatímní 
vládu. Říjnovou revoluci odmítal a v emígraci vyzýval k ozbrojené 
intervenci proti Sovětskému Rusku. - 6, 38, 116, 126 

BAER Karl Ernst von (1792-1876) - významný přírodovědec eston
ského původu, zakladatel embryologie, akademik. Po absolvování 
derptské univerzity odjel do zahraničí, kde žil do roku 1834. Od 
roku 1817 byl prorektorem královecké univerzity [Konigsberg, 
dnešní Kaliningrad], od roku 1819 profesorem zoologie a později 
anatomie. Byl řádným členem petrohradské Akademie věd. Prosla
vil. se pracemi o zárodečném vývoji živočichů. Uznával evoluční 
proces, ale chápal ho idealisticky, vystupoval proti Darwinově 
evoluční teorii, zvláště proti teorii přirozeného výběru. Věnoval se 
také studiu antropologie. Zúčastnil se mnoha geografických expe
dicí. Napsal několik vědeckých prací věnovaných otázkám embryo
logie, antropologie, anatomie, zeměpisu aj. - 240, 241 

BAZAINE Achille ( 1811-1888) - francouzský maršál. V letech 1863 až 
1867 byl vrchním velitelem intervenčních vojsk v Mexiku. V prus
ko-francouzské válce kapituloval bez boje v Metách. - 445 

BEBEL August '(1840-1913) - významný představitel německé sociální 
demokracie a II. internacionály, povoláním soustružník. Do poli
tického života vstoupil v první polovině 60. let, byl členem I. inter-
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nacionály. V roce 1869 založil společně s W. Liebknechtem Sociálně 
demokratickou dělnickou stranu Německa (eisenašských). Byl ně
kolikrát zvolen poslancem Říšského sněmu, bojoval za sjednocení 
Německa demokratickou cestou. V parlamentě odhaloval reakční 
domácí i zahraniční politiku tehdejší vlády. Za prusko-francouzské 
války zaujímal internacionalistické stanovisko, podporoval Pařížskou 
komunu. V 90. letech a po roce 1900 vystupoval proti reformismu 
a revizionismu v německé sociální demokracii. Lenin nazval jeho 
projevy proti bernsteinovcům „vzorem, jak je třeba hájit marxistické 
názory a bojovat za skutečně socialistický ráz dělnické třídy" (Spi
sy 19, Praha 1959, s. 295). Jako talentovaný publicista a řečník měl 
Bebel značný vliv na rozvoj německého a evropského dělnického 
hnutí. V posledních letech své činnosti se dopustil řady chyb cen
tristického charakteru (nedostatečný boj proti oportunistům, pře
cenění významu parlamentních forem boje aj.). - 93, 94, 96, 101, 

105, 144, 145, 199-200, 201, 443 

BEER Heinrich - rakouský sociální demokrat, oportunista. Za skupinu 
kovodělníků se zúčastnil stuttgartského kongresu II. internacionály. 
V referátu o vzájemných vztazích mezi politickými stranami a od
borovými svazy hájil oportunistickou linii neutrality odborů. - 197 

BELL Richard (1859-1930) - jeden z předáků odborového svazu že
lezničářů v Anglii. Začal pracovat jako průvodčí na západní želez
nici a vstoupil do odborového sdružení železničářů; v roce 1891 se 
stal jeho organizačním tajemníkem a v letech 1897-1910 generál
ním tajemníkem. V letech 1900-1910 byl za labouristickou stranu 
zvolen členem parlamentu; vůči dělnické třídě uskutečňoval zrád
covskou politiku kompromisů. Po odchodu z funkce generálního ta
jemníka odborového sdružení pracoval na ministerstvu obchodu 
a byl smírčím soudcem v Middlesexu. - 444-445 

BERĎAJEV N. A. 0874-1848) - idealistický filozof, mystik. Ve svých 
prvních pracích vycházel z legálního marxismu; revidoval Marxovo 
učení v novokantovském duchu, později proti marxismu otevřeně 
vystupoval. V roce 1905 vstoupil do Konstitučně demokratické 
strany. V letech reakce patřil k představitelům náboženskofilozofic
kého směru zvaného bohohledačství. Byl spoluautorem kontrarevo
lučního sborníku Věchi [Na rozcestí]. Po Říjnové revoluci se stal 
stoupencem středověké scholastiky, v níž viděl záchranu před vzmá
hajícím se komunismem. V roce 1922 emigroval. - 114

BERNSTEIN Eduard (1850-1932) - vůdce krajně oportunistického 

625 



křídla německé sociální demokracie a II. internacionály, teoretik 
revizionismu a reformismu. Do sociálně demokratického hnutí se 
zapojil v polovině 70. let. V letech 1881-1889 redigoval ilegální 
orgán Sociálně demokratické strany Německa Der Sozialdemokrat. 
V letech 1896-1898 uveřejnil v časopisu Die Neue Zeit sérii článků 
Problémy socialismu, jež později vydal knižně pod názvem Voraus
setzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie 
[Předpoklady socialismu a úkoly sociální demokracie] (1899; česky 
1902). V této knize revidoval všechny základní teze marxistické 
filozofie, ekonomie a vědeckého socialismu. Odmítal marxistickou 
teorii třídního boje, učení o nevyhnutelnosti zániku kapitalismu, 
o socialistické revoluci a diktatuře proletariátu. Za jediný úkol děl
nického hnutí považoval boj za reformy, které by „zlepšily" hospo
dářské postavení dělníků za kapitalismu; razil oportunistické heslo
Hnutí je vším, konečný cíl není ničím.

Teoretické názory Bernsteina a jeho stoupenců položily základ 
mezinárodnímu revizionismu; oportunistická činnost bernsteinovců 
vedla k přímé zradě zájmů dělnické tl'.-ídy a vyvrcholila krachem 
II. internacionály za I. světové války. Ani v následujících letech
neustal Bernstein v boji proti marxismu. Vyzýval k podpoře politiky
imperialistické buržoazie, vystupoval proti Říjnové revoluci a sovět
skému státu. - 89, JOO, 300

BEZULOVOVI - statkáři. - 376 

BINASIK M. S. - viz Novosedskij 

BISMARCK Otto Eduard Leopold von (1815-1898) -pruský a německý 
státník a diplomat. ,,Sjednocením shora" vytvořil z rozdrobených 
německých států říši pod vedením Pruska. V letech 1871-1890 řídil 
jako říšský kancléř veškerou zahraniční i vnitřní politiku Německa, 
hájil zájmy junkerských statkářů a zároveň se snažil zajistit koalici 
junkerů s velkoburžoazií. Ve snaze potlačit dělnické hnutí vydal v ro
ce 1878 výjimečný zákon proti socialistům. Když nedosáhl úspěchu, 
vystoupil s demagogickým programem sociálního zákonodárství 
a vydal zákony o povinném pojištění některých kategorií dělníků. 
Jeho pokus rozložit dělnické hnutí drobnými ústupky byl však bez
výsledný. V březnu 1890 byl nucen abdikovat. - 184-185, 425 

BLANQ.UI Louis Auguste (1805-1881) -významný francouzský revo
lucionář, představitel utopického komunismu, účastník pařížských 
povstání a revolucí v letech 1830-1870. Stál v čele několika tajných 
revolučních společností. Nechápal rozhodující úlohu organizace mas 
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pro revoluční boj, moci chtěl dosáhnout s nevelkou skupinou revo
lučních spiklenců. Marx i Lenin vysoce oceňovali revoluční zásluhy 
Blanquiho, ale zároveň ostře kritizovali jeho chyby a nesprávnost 
spiklenecké taktiky. Lenin napsal: ,,Blanquismus je teorie popírající 
třídní boj. Blanquismus očekává, že se lidstvo vymaní z n ámezdního 
otroctví ne cestou třídního boje proletariátu, nýbrž cestou spiknutí 
nevelké menšiny inteligence" (Sebrané spisy 13, Praha 1983, s. 103). 
-460

BoBRINSKIJ Al. A. (nar. 1852) - hrabě, reakční státník, velkostatkář 
a majitel cukrovaru. Od roku 1884 byl po mnoho let maršálkem 
šlechty v Petrohradské gubernii. V roce 1906 byl zvolen předsedou 
Rady sjednocené šlechty, kontrarevoluční organizace statkářů. Za 
Kyjevskou gubernii byl poslancem III. státní dumy. Od roku 1912 
byl členem Státní rady a v roce 1 916 ministrem zemědělství. Po 
Říjnové revoluci se stal členem kontrarevoluční Rady státního sjed
nocení Ruska, později einigroval. - 171, 365, 368, 380 

BoBRINSKIJ V. A. (nar. 1868) - hrabě, reakční politik, v elkostatkář 
a majitel cukrovaru. V letech 1895-1898 byl předsedou bogorod
nické újezdní správy zemstva. Byl poslancem II., III. a IV. stát
ní dumy za Tulskou gubernii, přikláněl se k pravému křídlu. Jako 
krajní nacionalista byl stoupencem násilné rusifikace národnost
ních menšin v Rusku. Po Říjnové revoluci bojoval proti sovětské 
vládě v jižním Rusku. V roce 1919 einigroval. - 357-359, 360, 

363, 365, 368, 369, 380, 432 

BoGATov.N. I. (nar. 1866) - rolník, poslanec II. státní dumy za Nov
gorodskou gubernii, přikláněl se k okťabristům. - 405 

BoGDANOV A. (vl.jm. Malinovskij A. A.) (Maximov N.) (1873-1928) 
- filozof, sociolog a ekonom, povoláním lékař. V 90. letech pracoval
v sociálně demokratických kroužcích. Po II. sjezdu SDDSR se při
klonil k bolševikům. Jako člen byra výborů většiny připravoval
v Rusku III. sjezd strany, zúčastnil se ho jako delegát tulského vý
boru a na sjezdu byl zvolen členem ÚV SDDSR. Pracoval v redakci
bolševických listů Vperjod, Proletarij a Novaja žizň. Účastnil se V.
(londýnského) sjezdu SDDSR. Po nástupu reakce stál v čele otzo
vistů a vedl protileninskou skupinu Vperjod. Ve filozofii se pokoušel

vytvořit svůj vlastní systém - empiriomonismus. Lenin jeho názory
podrobil kritice v díle Materialismus a empiriokriticismus. Na po
radě rozšířené redakce listu Proletarij v červnu 1909 byl Bogdanov
z bolševické strany vyloučen. Po Říjnové revoluci patřil k inspirá-
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torům a organizátorům Proletkultu, pracoval na Proletářské univer
zitě. Byl zakladatelem a ředitelem Ústavu pro transfúzi krve. 
431, 483 

Borusov - viz Suvorov S. A. 

BRoucKĚRE Louis, de (1870-1951) - jeden z vůdců a teoretiků Bel
gické dělnické strany; před první světovou válkou stál v čele jejího 
levého křídla. Na stuttgartském kongresu II. internacionály vy
stoupil k otázce vzájemných vztahů mezi socialistickými stranami 
a odbory. Za první světové války se projevoval jako sociálšovinista. 
Po válce se stal členem byra generální rady strany a členem výkonné
ho výboru II. internacionály. Později byl členem vlády a senátorem. 
Zastupoval Belgii ve Společnosti národů. Od roku 1919 působil jako 
profesor na bruselské univerzitě, od roku 1926 byl členem Belgické 
akademie. Vystupoval proti sovětskému státu a bolševické straně. -
91 

BULAT (vl. jm. Bulota) A. A. (1872-1941) - litevský veřejný činitel, 
poslanec II. a III. státní dumy za Suwaleckou gubernii, povoláním 
advokát. V říjnu 1905 byl jedním z organizátorů stávky poštovnich 
a telegrafnich zaměstnanců; za svou činnost byl vězněn. V dumách 
byl členem trudovické frakce a ve III. státní dumě stál v jejím čele. 
V letech 1912-1915 působil jako advokát ve Vilně [Vilnius], v le
tech 1915-1917 žil v USA. Po návratu do Petrohradu byl za stranu 
eserů kooptován do kompromisnického ústředního _výkonného vý
boru sovětu dělnických a vojenských zástupců. 

Po svržení fašistického režimu v Litvě roku 1940 byl členem repu
blikové volební komise pro volby do Lidového sejmu. V letech 
1940-1941 vedl právní oddělení prezídia Nejvyššího sovětu Litev
ské SSR. V roce 1941 byl zastřelen německými okupanty. - 397 

BULGAKOV S. N. (1871-1944) - buržoazní ekonom, idealistický filo
zof, v 90. letech legální marxista. Revidoval Marxovo učení o agrární 
otázce, zbídačování rolnických mas vysvětloval tzv. zákonem klesa
jící úrodnosti půdy. Po porážce revoluce 1905-1907 se přiklonil ke 
kadetům, proklamoval filozofický mysticismus. Zúčastnil se hnutí 
kolem sborníku Věchi [Na rozcestí]. Po roce 1918 se stal pravoslav
ným knězem; roku 1922 byl za kontrarevoluční činnost vypovězen 
a v zahraničí vedl protisovětskou propagandu. -114, 291, 294, 298 

BuLYGIN A. G. (1851-1919) - ministr vnitra carské vlády, velkostat
kář. Do roku 1900 byl vyšetřujícím soudcem, později gubernátorem 
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v řadě gubernií. V letech 1900-1904 zastupoval moskevského 
generálního gubernátora, aktivně podporoval činnost zubatovovské 
tajné policie. 20. ledna 1905 byl jmenován ministrem vnitra. 
V únoru téhož roku jej car pověřil přípravou návrhu zákona o svo
lání poradní Státní dumy, jímž mělo být oslabeno vzmáhající se re
voluční hnutí v Rusku. Duma však svolána nebyla, smetla j i  revoluce. 
Po vydání Manifestu ze 17. října 1905 byl Bulygin penzionován; 
formálně zůstal členem Státní rady, ve skutečnosti však odešel z po
litického života. - 28, 29, 31, 33, 34, 37, 41, 52, 128, 135, 138, 139, 

455,487 

BURENIN V. P. (1841-1926) - reakční publicista. Od roku 1876 byl 
členem redakce listu Novoje vremja, stál v čele skupiny úplatných 
publicistů sdružených kolem tohoto listu. V. I. Lenin často používal 
Bureninova jména k označení nečestných metod polemiky. - 80 

BURNETT James - tajemník skotské oblastní rady Sociálně demokra
tické federace. - 444 

CimERBAUM J. O. - viz Martov L. 

CERETELI I. G. (1882-1959) - jeden z menševických vůdců. Byl po
slancem II. státní dumy za Kutaiskou gubernii. V dumě stál v čele 
sociálně demokratické frakce, stal se členem zemědělské komise, vy
stoupil v rozpravě k otázce vládní deklarace, předložené dumě P. A. 
Stolypinem, k agrární otázce a k jiným problémům. Za sociálně de
mokratickou frakci v dumě se zúčastnil V. (londýnského) sjezdu 
SDDSR jako delegát s poradním hlasem. Za první světové války byl 
centristou. Po únorové revoluci 1917 se stal členem výkonného vý
boru petrohradského sovětu, byl obranářem a stoupencem koalice 
s buržoazií. V květnu 1917 se stal členem prozatímní vlády jako mi
nistr pošt a telegrafu, po červencových událostech jako ministr 
vnitra. Na jeho popud došlo k protibolševickým pogromům. Po 
Říjnové revoluci stál v čele protisovětského bloku v Ústavodárném 
shromáždění. Byl jedním z vůdců kontrarevoluční menševické vlády 
v Gruzii. Po vítězství sovětské moci v Gruzii emigroval. V roce 1923 
se podílel na organizování oportunistické sjednocené Socialistické 
dělnické internacionály. Poslední léta svého života strávil v USA. 
- 216, 271, 317, 404, 405, 408, 409, 410

CLEMENCEAU Georges Benjamin (1841-1929) - francouzský politik, 
státník, dlouholetý vůdce radikální strany. Do politického dění 
vstoupil jako levý republikán, měl negativní vztah k vládě Napo-
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leona III. Ve dnech Pařížské komuny roku 1871 se jako starosta jed
noho z pařížských obvodů zasazoval o smíření proletariátu s bur
žoazií. Později byl zvolen předsedou pařížské městské správy 

a v roce 1876 členem poslanecké sněmovny. V roce 1902 byl zvolen 
do senátu a v letech 1906-1909 stál v čele francouzské vlády. Hájil 
zájmy velkokapitálu a prováděl politiku represí vůči dělnické třídě. 

Těsně před první světovou válkou se Clemenceau s radikální stra
nou rozešel. Za války vystupoval jako šovinista. V letech 1917-1920 
stál znovu v čele vlády a nastolil vojenskou diktaturu. Byl jedním 
z organizátorů a inspirátorů ozbrojené intervence proti Sovětskému 
Rusku. Na pařížské mírové konfen;nci v roce 1919 hájil zájmy fran
couzských imperialistů. V roce 1920 byl poražen v prezidentských 
volbách a zanechal politické činnosti. - 146 

ČAKSTE I. Ch. (1859-1927) - lotyšský buržoazní státník a veřejný či
nitel, velkostatkář, povoláním advokát. Od roku 1888 vydával a re
digoval v Mitavě lotyšský čemosotňovský list. Za Kuronskou gu
bernii byl poslancem I. státní dumy, přikláněl se ke kadetům. V roce 
1918 byl zvolen předsedou buržoazní Národní rady Lotyšska. V le
tech 1920-1927 byl prezidentem Lotyšské republiky. Vůči Sovět
skému svazu prováděl nepřátelskou politiku. - 396 

ČELYŠEV M. D. (nar. 1866) - okťabrista, černosotňovec, poslanec 
III. státní dumy za Samarskou gubernii, průmyslník. Byl samar
ským starostou a členem samarského újezdního zemstva. - 432

ČEREVANIN N. (vl. jm. Lipkin F. A.) (1868-1938) - publicista, jeden 
z „kritiků Marxe", později menševický předák, likvidátor. Zúčastnil 
se IV. (sjednocovacího) a V. (londýnského) sjezdu SDDSR; při
spíval do likvidátorského tisku, byl spoluautorem Otevřeného dopisu 
16 menševiků o likvidaci strany (1910). Po srpnové protistranické 
konferenci v roce 1912 se stal členem menševického centra (organi
začního výboru). Za první světové války vystupoval jako sociálšo
vinista. V roce 1917 redigoval petrohradský menševický list Raboča
ja gazeta a později ústřední menševický orgán, časopis Rabočij 
internacional. K Říjnové revoluci se stavěl negativně. - 127, 135, 

173 

ČERNOV V. M. (1876-1952) - jeden z vůdců a teoretiků eserské 
strany, v letech 1902-1905 redaktor eserského listu Revoljucionnaja 
Rossija. V časopise Russkoje bogatstvo uveřejňoval články namířené 
proti marxismu, v nichž dokazoval, že Marxovu teorii nelze apliko
vat na zemědělství. Po únorové buržoazně demokratické revoluci byl 
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ministrem zemědělství v prozatímní vládě. Užíval krutých represálií 
proti rolníkům, kteří se zmocnili statkářské půdy. Po Říjnové revo
luci organizoval eserské vzpoury proti sovětské vládě. V roce 1920 
emigroval a vedl protisovětskou propagandu. - 174, 175, 196, 280

ČcHEIDZE N. S. (1864-1926) - jeden z představitelů menševismu. 
Do sociálně demokratického hnutí se zapojil koncem 90. let. Po 
II. sjezdu SDDSR se přiklonil k menševikům. Za Tifliskou gubernii
byl poslancem III. a IV. státní dumy, stál v čele menševické frakce
ve·IV. dumě. Za první světové války byl centristou. V únorové re
voluci 1917 se stal členem prozatímního výboru Státní dumy; byl
obranářem. Čcheidze byl předsedou petrohradského sovětu dělnic
kých a vojenských zástupců, předsedou ústředního výkonného vý
boru prvního volebního období, aktivně podporoval prozatímní
vládu. Po Říjnové revoluci se stal předsedou kontrarevolučně orien
tovaného menševického Ústavodárného shromáždění Gruzie. Po na
stolení sovětské vlády v Gruzii emigroval do Paříže. - 468 

ČIŽEVSKIJ P. I. (nar. 1861) - člen Konstitučně demokratické strany, 
ukrajinský buržoazní nacionalista, poslanec I. státní dumy za Pol
tavskou gubenii. Po Říjnové revoluci emigroval do zahraničí, kde 
spolupracoval s redakcí týdeniku Volja, orgánu kontrarevoluční 
Ukrajinské rady. - 223, 399-401, 409 

ČuPROV A. I. (1842-1908) -profesor ekonomie, liberál. Byl předsedou 
statistické sekce Moskevské právnické společnosti. Napsal mnoho 
prací o ekonomice železniční dopravy a agrární otázce. Byl redak
torem liberálně narodnického sborníku Vliv sklizní a cen obilí na 
některé stránky ruského národního hospodářství (1897) a autorem 
jednoho z článků tohoto sborníku. Lenin Čuprovovy práce o země
dělství ostře kritizoval. - 234, 277, 368, 372 

ČURJUKOV V. N. (nar. 1878) -poslanec I. státní dumy za Moskevskou 
gubernii, sociální demokrat, povoláním zámečník. V dumě podepsal 
agrární návrh sto čtyř. Za podepsání vyborské výzvy poslanců 
I. státní dumy byl odsouzen a zbaven volebního práva. - 257

DAN F. I. (vl. jm. Gurvič F. I.) (1871-1947) -jeden z menševických 
vůdců, povoláním lékař. V sociálně demokratickém hnutí pracoval 
od 90. let, byl členem petrohradského Svazu boje za osvobození děl
nické třídy. Několikrát byl vězněn a deportován do vyhnanství. 
V září 1903 uprchl za hranice, přiklonil se k menševikům. Zúčastnil 
se IV. (sjednocovacího) a V. (londýnského} sjezdu SDDSR a mnoha 
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konferencí. V cizině stál v letech reakce v čele skupiny likvidátorů, 
redigoval list Golos social-demokrata. Za první světové války vy
stupoval jako obranář. Po únorové revoluci 1917 byl členem výkon
ného výboru petrohradského sovětu, členem předsednictva výkon
ného výboru v prvním volebním období, podporoval prozatímní 
vládu. Po Říjnové revoluci bojoval proti sovětské vládě. Začátkem 
roku 1922 byl vypovězen jako nepřítel sovětského státu. - 60, 164, 

401 

DAVID Eduard (1863-1930) - jeden z pravicových vůdců německé 
sociálni demokracie, povoláním ekonom. V roce 1894 se stal členem 
komise pro přípravu agrárního programu strany. Zaujal revizionis
tický postoj k marxistickému učení o agrární otázce a dokazoval 
stabilitu zemědělské malovýroby za kapitalismu. Byl jedním ze 
zakladatelů revizionistického časopisu Sozialistische Monatshefte. 
V roce 1903 vydal knihu Sozialismus und Landwirtschaft [Socialis
mus a zemědělstvi], kterou V. I. Lenin nazval „hlavní revizionis
tickou prací v agrární otázce". Od roku 1903 byl David poslancem 
Říšského sněmu. Za první světové války vystupoval jako sociálšovi
nista. V roce 1919 se stal členem první koaliční vlády Německé 
republiky. V letech 1919-1920 byl ministrem vnitra, v letech 
1922-1927 říšským zástupcem v Hesensku. Podporoval revanšis
tické snahy německého imperialismu, byl nepřítelem SSSR a děl
nické třídy. V. I. Lenin charakterizoval Davida jako oportunistu, 
„který celý svůj život věnoval buržoaznímu rozkládání dělnického 
hnutí" (Spisy 21, Praha 1957, s. 270). - 89, 100 

DE BROUCKĚRE L. - viz Brouckere L. 

DĚLAROV D. I. (nar. 1864) - lidový socialista, agronom, poslanec 
II. státní dumy za Vjateckou gubernii. V této gubernii organizoval
úvěrní družstva. V dumě byl členem finanční a zemědělské komise.
Po Říjnové revoluci pracoval v Institutu mléčného hospodářstvi ve
Vologdě. - 200, 221, 379

DMOWSKI R. (1864-1939) - polský státník, jeden ze zakladatelů 
a vůdců strany národních demokratů - hlavní nacionalistické stra
ny polských statkářů a buržoazie. Od roku 1895 vydával časopis 
Przegl.id Wszechpolski, který se stal teoretickým orgánem strany ná
rodních demokratů. Za první ruské revoluce organizoval černosot
ňovské bandy, které měly likvidovat revoluční hnutí v Polsku. Za 
Varšavu byl poslancem II. a III. státní dumy a stál v čele její polské 
frakce (Polské kolo). Za první světové války aktivně podporoval 
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carismus a Dohodu. V roce 1917 stál v čele Polského národního vý
boru v Paříži, který Dohoda uznala jako prozatímní polskou vládu. 
Roku 1919 zastupoval Polsko na mírové konferenci v Paříži. V roce 
1923 byl krátký čas ministrem zahraničních věcí ve Witosově vládě. 
Podporoval nastolení fašistické diktatury v Polsku a zesílení teroru 
proti masám pracujících. Přes svůj nepřátelský postoj k Sovětskému 
svazu vystupoval proti dobrodružné zahraniční politice Pilsudského, 
neboť za největší nebezpečí pro Polsko považoval imperialistické 
Německo. - 394-395, 404 

DoLGORUKOV Pavel D. (1866-1930) - kníže, velkostatkář, zemstev'rií 
činitel, kadet. V letech 1893-1906 byl újezdním maršálkem šlechty 
v Moskevské gubernii. Patřil k zakladatelům Svazu osvobození 
a Konstitučně demokratické strany, v jejímž ústředním výboru za
stával v letech 1905-191 I funkci předsedy. Přispíval do listu Russki
je vědomosti; ve II. státní dumě byl předsedou kadetské frakce. Po 
Říjnové revoluci se aktivně účastnil bělogvardějských spiknutí proti 
sovětské moci. Za kontrarevoluční činnost byl odsouzen. - 60, 238 

DoLGORUKOV Petr D. (1866 - asi 1945) kníže, velkostatkář, zemstevní 
činitel, kadet. Byl předsedou sudžské újezdní zemstevní správy. V le
tech 1904-1905 se účastnil sjezdů zemstev. Patřil k členům ústřed
ního výboru Konstitučně demokratické strany, byl poslancem 
a místopředsedou I. státní dumy. Po Říjnové revoluci emigroval. -
368 

DRUCKIJ-LJUBECKIJ I. E. (nar. 1861) - kníže, statkář, poslanec 
I. státní dumy za Minskou gubernii, autonomista. Byl členem Min
ské zemědělské společnosti a předsedou správní rady minské obchod
ní banky. Od roku 1903 byl členem zemědělského výboru při mi
nisterstvu zemědělství. - 277

DuBASOV F. V. (1845-1912) - generál-pobočník, admirál, jeden 
z vůdců carské reakce, krvavý kat první ruské revoluce 1905-1907. 
V roce 1905 řídil likvidaci rolnického hnutí v Černigovské, Poltavské 
a Kurské gubernii. Od listopadu 1905 byl moskevským generálním 
gubernátorem. Za jeho velení bylo potlačeno prosincové ozbrojené 
povstání v Moskvě. Od roku 1906 byl členem Státní rady a od roku 
1907 členem Rady státní obrany. - 38, 39-40, 48, 63, 64, 65, 66, 67, 

137 

DuBROVIN A. I. (1855-1918) - organizátor a vůdce černosotňovského 
Svazu ruského národa, povoláním lékař·. V letech 1905-1907 byl 
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iniciátorem a organizátorem židovských pogromů a teroristických 
akcí. Redigoval černosotňovský antisemitský list Russkoje znamja. 
Po rozkolu Svazu ruského národa v roce 191 O vedl jeho jednu část. 
-61 

DURNOVO P. N. (1844-1915) - jeden z nejreakčnějších státníků car
ského Ruska. V letech 1884-1893 byl ředitelem policejního depart
mentu; v letech 1900-1905 náměstkem ministra vnitra. V říjnu 
1905 byl jmenován ministrem vnitra. Použil drastických zákroků 
k potlačení první ruské revoluce, podněcoval černosotňovské orga
nizace k pogromům. Od roku 1906 byl členem Státní rady. - 364 

DžoN - viz Maslov P. P. 

EL DARCHANOV T. E. (nar. 1870) - poslanec I. a II. státní dumy za 
Tverskou oblast, člen muslimské frakce, povoláním učitel. V roce 
1920 se stal předsedou grozněnského (čečenského) okruhového vý
konného výboru, v roce 1921 byl členem horské delegace při lidovém 
komisariátu národností RSFSR pro vypracování ústavy Horské so
větské republiky. V roce 1922 byl zástupcem lidového komisaře pro 
osvětu Horské republiky, v roce 1923 předsedou čečenského oblast
ního revolučního komisariátu. - 398-399 

ENGELS Bedřich (1820-1895) - spoluzakladatel vědeckého komunis
mu, vůdce a učitel mezinárodního proletariátu, přítel a spolupra
covník K. Marxe (životopis viz v Leninově článku Bedřich Engels 
- Sebrané spisy 2, Praha 1980, s. 15-27. - 33, 46, 99, 265, 348, 

349, 409, 450

E. P. - viz Pimenovová E. K. 

FALLOUX Frédéric Alfred Pierre (1811-1886) - francouzský politik 
a spisovatel, legitimista, klerikál. V roce 1848 patřil k iniciátorům 
potlačení pařížského červnového povstání. Za druhé republiky byl 

poslancem Ústavodárného a Zákonodárného shromáždění, v letech 
1848-1849 zastával funkci ministra kultu a vyučování. - 428 

FILONOV F. V. (zemřel 1906) - guberniální rada. V letech 1905-1906 
se podílel na organizování trestných výprav do Poltavské gubernie. 
V prosinci 1905 se krvavě vypořádal s rolníky městečka Bolšije So
ročincy a vsi Ustivicy. Byl zabit eserem. - 66 

FINN-jENOTAJEVSKIJ A. J. (1872-1943) - sociální demokrat, ekonom 
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a publicista. V letech 1903-1914 se přikláněl k bolševikům. V roce 
1906 byl členem komise, která vypracovala agrární program pro 
IV. (sjednocovací ) sjezd SDDSR. K nacionalizaci se stavěl negativ
ně, požadoval konfiskaci statkářské půdy, její rozdělení a předání do
soukromého vlastnictví rolníků. V. I. Lenin podal zevrubnou kritiku
programu stoupenců rozdělení půdy ve své práci Agrární program
sociální demokracie v první ruské revoluci 1905-1907 (viz tento sva
zek s. 256-265). Za první světové války byl Finn-:Jenotajevskij
obranářem a šovinistou. Napsal četné práce z oblasti ekonomiky,
v nichž zkreslil podstatu marxistického učení. Po Říjnové revoluci
psal do menševického listu Novaja žizň. V roce 1931 byl odsouzen za
činnost v kontrarevoluční menševické organizaci. - 260, 274, 275,

280, 304, 307

FIRSov D. (vl.jm. Rozenbljum D. S.) (nar. 1875) -eser,jeden z autorů 
knihy K peresmotru agrarnoj programmy i jej o obosnovanija [K re
vizi agrárního programu a jeho zdůvodněru1, která vyšla v roce 1908 
ve vydavatelství Era. - 441 

FoMIČEV M. M. (nar. 1882) - sociální demokrat menševik, poslanec 
II. státní dumy za Tavridskou gubernii. V dumě se stal členem ze
mědělské komise a komise pro církevní záležitosti. - 405

FRENKEL Z. G. (nar. 1869) - poslanec I. státní dumy za Kostrom
skou gubernii, člen Konstitučně demokratické strany, povoláním 
lékař. V letech 1896-1901 pracoval v petrohradském, později ve 
vologedském a kostromském guberniálním zemstvu. Přispíval do 
časopisů Načalo, Novoje slovo, Žizň a jiných. V roce 1917 byl členem 
ústředního výboru Konstitučně demokratické strany. Po Říjnové 
revoluci působil jako profesor na leningradských vysokých školách. 
-368

GAVRILČIK A. A. (nar. 1880) - rolník, poslanec II. státní dumy za 
Minskou gubernii. Přikláněl se k pravici. V dumě byl členem komise 
pro posuzování návrhů zákonů ve školství. -395 

GEJDEN P. A. (1840-1907) - hrabě, velkostatkář, zemstevní činitel, 
okťabrista. Od roku 1895 byl újezdním maršálkem šlechty v Pskovské 
gubernii a zároveň zastával funkci prezidenta Svobodné ekonomické 
společnosti. V letech 1904-1905 aktivně vystupoval v hnutí zem
stev. Pod rouškou liberalismu usiloval o vytvoření jednoty buržoazie 
a statkářů v boji proti vzmáhajícímu se revolučnímu hnutí. Po Ma-
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nifestu ze 17. října 1905 vstoupil do strany okťabristů a přešel ote
vřeně do tábora kontrarevoluce. V I. státní dumě stál v čele sku
piny pravicových poslanců. Lenin hodnotil Gejdena jako typického 
„kontrarevolučního statkáře", který „uměl mazaně a chytře hájit 
zájmy své třídy" (viz tento svazek, s. 60-67). - 60-67, 233, 368 

GELMERSEN G. P. (1803-1885) - významný geolog, akademik. V le
tech 1865-1872 byl ředitelem petrohradského báňského institutu, 
od roku 1882 ředitelem geologického výboru, na jehož organizování 
se aktivně podílel. Velký význam měly jeho výzkumy v oblasti 
Uralu, Altaje a Střední Asie. V roce 1841 sestavil geologickou mapu 
evropského Ruska. - 240, 241

GENDELMAN M. J. - viz Jakobij M. 

GEORGE Henry (1839-1897) - americký maloburžoazní ekonom 
a publicista. Hlavní příčinu bídy lidu viděl v pozemkové rentě, 
v tom, že lid byl zbaven vlastnictví půdy. Popíral antagonismus mezi 
prací a kapitálem a zisk z kapitálu považoval za přirozený přírodní 
zákon. Byl pro znárodnění veškeré půdy buržoazním státem (bez 
likvidace soukromé pozemkové držby). Lenin ho nazýval „buržoaz
ním nacionalizátorem půdy". Zmínky o Georgeovi najdeme v Mar
xově dopisu Sorgemu z roku 1881 a v Engelsově předmluvě k ame
rickému vydání spisu Postavení dělnické třídy v Anglii (K. Marx - B. 
Engels, Spisy 21, Praha 1967, s. 363-371). - 391

GEORGIJEVSKIJ V. - viz Jevlogij 

GERASIMOV M. N. (nar. 1873) - rolník, poslanec I. státní dumy za Ka
zaňskou gubernii, člen Konstitučně demokratické strany. - 257

GERCENŠTEJN M. J. (1859-1906)) - buržoazní ekonom, profesor 
moskevského zemědělského institutu, člen I. státní dumy, vedoucí 
činitel kadetské strany a její teoretik v zemědělských otázkách. 
Po rozpuštění I. státní dumy byl zavražděn ve Finsku černosotňov
ci. - 384 

GERŠUNI G. A. (1870-1908) - spoluzakladatel a předák eserské stra
ny, organizátor a viidce její bojové skupiny, člen ústředního výboru 
strany. V letech 1902-1903 zorganizoval několik teroristických akcí. 
Byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, trest mu však byl změněn na 
doživotní žalář. V roce 1905 byl poslán do vyhnanství na Sibiř. 
V roce 1906 odtud uprchl do zahraničí. V roce 1907 se zúčastnil 
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sjezdu strany eserů v Tammerforsu [Tampere], na němž prosazoval 
vytvořen{ bloku s kadety. - 177-178, 439 

GIRNIUs I. (nar. 1876) - rolník, poslanec I. státní dumy za Suwaleckou 
gubernii, patřil k autonomistům (Polské kolo). - 396 

GLAGOLEV - petrohradský vydavatel. - 342 

GoLOVIN F. A. (nar. 1867) - zemstevní činitel, kadet. V letech 
1898-1907 byl členem moskevské guberniální správy zemstva, 
později v ní zastával funkci předsedy. Účastnil se sjezdů zemstev 
v letech 1904-1905. Podílel se na založení Konstitučně demokratické 
strany. Byl předsedou II. a členem III. státní dumy. Vlastnil kon
cese velké železniční společnosti. V březnu 1917 se stal v prozatímní 
vládě komisařem pro záležitosti ministerstva dvora. - 388 

GoREMYKIN I. L. (1839-1917) - ministr vnitra v letech 1895-1899, 
typický představitel reakční buržoazie, stoupenec monarchie. Snažil 
se oslabit a zlikvidovat reformy z 60. let ( tzv. politika kontrareforem); 
krutě potlačoval dělnické hnutí. Od dubna do srpna 1906 a od ledna 
1914 do ledna 1916 byl předsedou rady ministrů. - 63 

GoRN V. - viz Groman V. G. 

GRABSKI W. F. ( 187 4-1939) - polský státník, jeden z vůdců strany ná
rodních demokratů, hlavní nacionalistické strany polských statkářů 
a buržoazie, statkář. Byl poslancem I., II. a III. státní dumy za 
Varšavskou gubernii. V roce 1918 se stal ministrem zemědělství Pol
ska, v následujících letech ministrem financí. Několikrát stál v čele . 
polské vlády. Po fašistickém převratu Pilsudského v roce 1926 zane
chal politické činnosti. - 395 

GRINBERG V. D. - viz Medem V. D. 

GROMAN V. G. (Gorn V.) (nar. 1874) - sociální demokrat menševik. 
Byl autorem jednoho z návrhů agrárního programu, které byly 
předloženy IV. (sjednocovacímu) sjezdu SDDSR. Podílel se na 
redakci menševického časopisu Naše dělo. V letech reakce patřil 
k likvidátorům, v listu Tovarišč hlásal politiku bloku s kadety. Od 
začátku únorové revoluce v roce 1917 řídil zásobování v Petrohradě. 
Po Říjnové revoluci pracoval několik let v hospodářských a správ
ních orgánech. V roce 1931 byl odsouzen za kontrarevoluční čin
nost. - 76, 77-80, 82, 84, 85, 86, 135, 154, 260, 273, 275 
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GRUDZIŇSKI P. (nar. 1878) - rolník, poslanec II. státní dumy za Min
skou gubernii. Zastával pravicové názory. V dumě byl členem inter
pelační komise a komise pro posouzení návrhu zákona o reformě 
místního soudnictví. - 395

GučKov A. I. (1862-1936) - velkokapitalista, organizátor a vůdce 
strany okťabristů. Za revoluce 1905-1907 ostře vystupoval proti 
revolučnímu hnutí a podporoval vládní politiku represálií vůči děl
nictvu a rolnictvu. V letech reakce byl předsedou komise státní 
obrany a předsedou III. státní dumy. Za první světové války za
stával funkci předsedy ústředního válečného průmyslového výboru 
a byl členem Mimořádné rady obrany. Po únorové revoluci 1917 
byl ministrem vojenství a vojenského námořnictva v prozatímní 
vládě. V srpnu 1917 se zúčastnil organizace kornilovského povstání, 
byl na frontě zatčen, ale prozatímní vládou osvobozen. Po Říjnové 
revoluci bojoval proti sovětské moci a později emigroval. - 464-465,

466 

GUESDEjules (vl. jm. Basile Mathieujules) (1845-1922) - organizá
tor francouzského socialistického hnutí a II. internacionály. Politicky 
začal pracovat v druhé polovině 60. let. Protože podporoval Paříž
skou komunu, musel emigrovat. V roce 1876 se vrátil do Francie. 
Pod vlivem Marxových a Engelsových prací se přiklonil k marxismu 
a roku 1877 se stal spoluzakladatelem listu L'Égalité, který sehrál 
v roce 1879 rozhodující úlohu při založení Francouzské dělnické 
strany. Za Marxovy a Engelsovy pomoci vypracoval spolu s Lafar
guem program strany, jenž byl schválen roku 1880 na kongresu 
v Le Havru. V roce 1901 založil spolu se svými stoupenci Socialistic
kou stranu Francie. Měl velký podíl na rozšíření marxistických idejí 
a na rozvoji socialistického hnutí ve Francii. Byl několikrát zvolen 
poslancem. Guesde zaujímal mylné stanovisko v otázce vztahu 
proletariátu k válce a podceňoval úlohu strany v boji dělnické třídy. 
Po vypuknutí první světové války zradil ve jménu „vlastenectví" 
zájmy dělníků a vstoupil do buržoazní vlády. Lenin o tom napsal: 
„Poučte se z celého Guesdova života, řekneme dělníkům, s vjjimkou 
jeho otevřené zrady na socialismu v roce 1914" (Spisy 21, Praha 
1957, s. 119). Guesde nepochopil význam Říjnové revoluce a nepři
pojil se k většině delegátů Francouzské socialistické strany, jež se 
roku 1920 na kongresu v Tours rozhodla vstoupit do Kominterny. -
93, 105 

GuREVIČ E. L. (Smirnov J.) (nar. 1865) - publicista, narodovoljovec, 
po roce 1890 se přiklonil k sociálním demokratům. Po II. sjezdu 
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SDDSR se stal menševikem. V letech reakce byl likvidátorem, při
spíval do listu levicových kadetů Tovarišč. - 60, 135 

Guruw V. I. (1863-1927) - reakční politik carského Ruska. V roce 
1902 byl jmenován vedoucím zemstevního oddělení ministerstva 
vnitra a v roce 1906 náměstkem ministra vnitra. V I. státní dumě 
vystupoval proti návrhům agrárních zákonů, hájil zájmy statkářů. 
Hrál významnou úlohu v Goremykinově vládě. Pro defraudaci 
státních peněz byl své funkce zbaven. V roce 1912 byl zvolen členem 
Státní rady. K Říjnové revoluci se stavěl negativně, bojoval proti 
sovětské moci, později emigroval. - 250, 256, 363 

GuRVIČ F. I. - viz Dan F. I. 

HARDEN Maxmilian (vl. jm. Witkowski) (1861-1927) - německý 
publicista a spisovatel, autor nekompromisních politických článků 
zaměřených proti reakčním pruským kruhům. V roce 1892 založil 
týdeník Die Zukunft a redigoval ho do roku 1922. V roce 1907 odha
lil při skandálním soudním procesu morální rozklad dvorní kliky 
Viléma II. Na začátku první světové války hájil anexionistické ná
zory, později se přiklonil k pacifistům. Sympatizoval se Sovětským 
Ruskem. - 156 

HERVÉ Gustave (1871-1944) - člen Socialistické strany Francie, 
publicista a advokát. V roce 1906 založil list La Guerre Sociale, 
v němž propagoval poloanarchistický program boje proti milita
rismu. Na stuttgartském kongresu II. internacionály (1907) hájil 
stanovisko, že na každou válku je třeba odpovědět stávkou a povstá
ním. Za první světové války byl sociálšovinista. Po Říjnové revoluci 
ostře vystupoval proti Sovětskému Rusku a proti bolševikům. V roce 
1918 byl ze Socialistické strany Francie vyloučen. Ve 30. letech 
propagoval sblížení Francie s fašistickým Německem. - 93, 105, 

106, 109 

HOLBACH Paul Heinrich Dietrich (1723-1789) - francouzský filozof 
německého původu, materialista, jeden z ideologů revoluční fran
couzské buržoazie v 18. století, encyklopedista. Holbachovy práce 
reprezentují francouzský metafyzický materialismus. Holbach 
odmítal teologické učení o stvoření světa, považoval hmotu a pohyb 
za věčné, avšak pohyb chápal omezeně, mechanicky, jako pouhé 
přemisťování v prostoru. V teorii poznání rozvíjel materialistický 
senzualismus, vystupoval proti agnosticismu a idealistickému učení 
o vrozených idejích. V oblasti společenských jevů vycházel z abstrakt-
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ního chápání lidské podstaty a zastával teorii společenské smlouvy, 
Základní díla: Théologie portative ou dictionnaire abrégé de la 

religion chrétienne [Kapesní bohosloví, aneb stručný slovník 
křesťanského náboženstvi1 (1768); Systeme de la nature ou des lois 
du monde physique et du monde morale [Systém přírody, aneb 
o zákonech světa fyzického a světa duchovního] (1770) aj. - 431

CHAN CHOJSKIJ Fatali-chan (1876-1920) -statkář, poslanec II. státní 
dumy za muslimy Jelizavetpolské gubernie, člen Konstitučně demo
kratické strany. Byl náměstkem prokurátora jekatěrinodarského 
okruhového soudu. Od listopadu 1917 do května 1918 byl členem 
zakavkazského komisariátu a zakavkazského sněmu - orgánů kon
trarevoluční vlády v Zakavkazsku; v letech 1918-1920 se stal před
sedou rady ministrů, později ministrem zahraničních věcí v kontra
revoluční musavatistické vládě Ázerbájdžánu. Po vítězství sovětské 
moci v Ázerbájdžánu v dubnu 1920 uprchl do menševické Gruzie. -
389 

CHASANOV K. G. (nar. 1879) - poslanec II. státní dumy za Ufskou 
gubernii, povoláním učitel, patřil k lidové muslimské skupině. 
V dumě se stal členem zásobovací komise; přikláněl se k trudo
vikům. - 399 

CHOMJAKOV N. A. (1850-1925) ,- velkostatkář, okťabrista. V letech 
1886-1896 byl smolenským guberniálním maršálkem šlechty. Od 
roku 1896 do roku 1902 zastával funkci vedoucího oddělení na mi
nisterstvu zemědělství a státního majetku. V roce 1906 byl zvolen 
členem Státní rady. Byl poslancem II., III. a IV. státní dumy a do 
března roku 1910 předsedou III. státní dumy. - 171

CHRUSTALJOv-NosAR G. S. (Perejaslavskij J.) (1877-1918) - advo
kátní koncipient, menševik. V roce 1905 byl předsedou petrohrad
ského sovětu dělnických zástupců, který byl ovládán menševiky. 
V roce 1906 byl za činnost v tomto sovětu odsouzen a poslán do 
vyhnanství na Sibiř, ale podařilo se mu uprchnout do zahraničí. 
Zúčastnil se V. (londýnského) sjezdu SDDSR. V období reakce 
a nového revolučního rozmachu se projevoval jako likvidátor. 
Publikoval v menševickém listu Golos social-demokrata. V roce 1909 

ze strany vystoupil. Za první světové války se vrátil do Ruska. Po 
Říjnové revoluci se aktivně zapojil do kontrarevoluční činnosti na 
Ukrajině. V roce 1918 byl zastřelen. - 60, 173

CHVOROSTUCHIN I. P. (nar. 1879) - rolník, poslanec II. státní dumy 
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za Saratovskou gubernii, eser. Byl často pronásledován carskými 
úřady. - 392, 393 

loRDANSKIJ N. I. (1876-1928) - sociální demokrat. Po II. sjezdu 
SDDSR se přihlásil k menševikům. V roce 1904 byl stálým spolu
pracovníkem menševického listu Jiskra, v roce 1905 se stal členem 
výkonného výboru petrohradského sovětu. V roce 1906 se zúčastnil 
jako delegát s poradním hlasem IV. (sjednocovacího) sjezdu SDDSR; 
byl představitelem sjednoceného ÚV SDDSR. Za první světové 
války patřil k Plechanovově skupině Jednota. Po únorové revoluci 
1917 se stal komisařem prozatímní vlády pro armády Jihozápadního 
frontu. V roce 1921 vstoupil do KSR{b); v roce 1922 pracoval v li
dovém komisariátu zahraničních věcí a ve Státním nakladatelství, 
později byl zplnomocněným zástupcem v Itálii. Od roku 1924 se 
věnoval literární činnosti. - 135, 444

IZGOJEV (vl. jm. Lande) A. S. (nar. 1872) - buržoazní publicista, 
jeden z ideologů Konstitučně demokratické strany. V 90. letech byl 
představitelem legálního marxismu a nejbližším spolupracovníkem 
P. B. Struveho, později se stal sociálním demokratem a v roce 1905 
vstoupil do Konstitučně demokratické strany. Trvale spolupracoval 
s jejím ústředním listem Reč a rovněž přispíval do konstitučně de
mokratických časopisůJužnyje zapiski a Russkaja mysl. Byl jedním 
z autorů kontrarevolučního sborníku Věchi [Na rozcestí]. Po Říjno
vé revoluci přispíval do časopisu dekadentní skupiny intelektuálů 
Věstnik literatury. Za kontrarevoluční publicistickou činnost byl 
v roce 1922 vypovězen za hranice. - 476-477, 478

IZMAJLOV P. G. (nar. 1880) - sociální demokrat menševik, poslanec 
II. státní dumy za Novgorodskou gubernii. Pracoval v hodinářské
dílně v P;trohradě, později působil jako vesnický učitel. Když mu
bylo pro nespolehlivost zakázáno učit, zabýval se zemědělstvím.
V dumě byl členem zásobovací komise. Byl souzen za činnost v so
ciálně demokratické frakci. - 405-406

IzvoLSKIJ A. P. (1856-1919) - diplomat.- Do roku 1906 zastával 
významné diplomatické funkce ve Vatikánu, Bělehradě, Mnichově, 
Tokiu a Kodani. Od roku 1906 byl ministrem zahraničních věcí. 
Energicky hájil anglo-ruské styky. V roce 1907 se přímo zúčastnil 
uzavření rusko-anglické smlouvy o rozdělení sfér vlivu zejména na 
Blízkém východě, která dovršila právní úpravu Dohody. V roce 1910 
byl vzhledem k řadě diplomatických neúspěchů odvolán z funkce 
ministra a jmenován vyslancem v Paříži. Pokračoval zde ve snahách 
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o posílení Dohody. Po Říjnové revoluci zůstal ve Francii jako emi
grant, podporoval zahraniční vojenskou intervenci proti Sovětskému
Rusku. - 466, 467

jAKOBIJ M. (v!. jm. Gendelman M. J.) - eser, spoluautor knihy 
K peresmotru agrarnoj programrny i jejo obosnovanija [K revizi 
agrárního programu a jeho zdůvodnění], která vyšla v roce 1908 
ve vydavatelství Era. - 441

jAURĚS Jean (1859-1914) - význačný představitel francouzského 
a mezinárodního socialistického hnutí, historik. V 80. letech patřil 
k buržoazním radikálúm, poté se stal členem skupiny nezávislých 
socialistů. V roce 1902 vytvořil se svými stoupenci Francouzskou so
cialistickou stranu, která se v roce 1905 sloučila se Socialistickou 
stranou Francie a s Revoluční socialistickou dělnickou stranou 
a dostala název Francouzská sekce dělnické internacionály (SFIO). 
Účastnil se všech kongresů II. internacionály. Jaures byl členem 
poslanecké sněmovny v letech 1885-1889, 1893-1898, 1902-1914 
a jedním z vůdců parlamentní socialistické frakce. V roce 1904 za
ložil a do konce života redigoval list L'Humanité, který se v roce 
1920 stal ústředním orgánem Francouzské komunistické strany. 
Jeho boj za demokracii, svobodu lidu, proti útlaku a válkám mu 
získal velkou popularitu. Byl přesvědčen, že jedině socialismus de
finitivně skoncuje s válkami a koloniálním útiskem. Domníval se 
však, že socialismus nezvítězí cestou boje proletariátu s buržoazií, 
ale v důsledku rozvoje demokratických idejí. Nesouhlasil s dikta
turou proletariátu, hlásal třídní smír a šířil proudhonovské iluze 
o úloze družstevnictví, jež údajně přispěje k postupnému přechodu
od kapitalismu k socialismu. Lenin kritizoval] auresovy reformistické
názory, které vedly k oportunismu.

Jauresův boj za mír a proti válce vyvolal vůči němu nenávist 
buržoazie. Těsně před první světovou válkou byl z popudu reakce 
zavražděn. 

Hlavní dílo: Histoire socialiste de la Révolution franc;:aise [Socia
listické dějiny Francouzské revoluce] (1901-1907). - 94

jERŠov P. A. (nar. 1878) - poslanec I. státní dumy za Kazaňskou 
gubernii. Pracoval jako kreslič v kazaňské prachárně. V dumě se 
přikláněl k sociálním demokratům, byl členem několika jejich komi
sí. V roce 1908 byl jedním z vůdců Konstitučně demokratické strany 
v Kazani. - 257

JEVLOGIJ (v!. jm. Georgijevskij V.) (nar. 1868) - monarchista, krajní 
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reakcionář, jeden z vůdců černosotňovského Svazu ruského národa. 
Od roku 1902 byl lublinským biskupem. Pravoslavné obyvatelstvo 
Lublinské a Sedlecké gubernie ho delegovalo do II. a III. státní du
my. V roce 1914 byl jmenován arcibiskupem volyňským. Po Říjno
vé revoluci se stal jedním z vůdců monarchistické emigrace. - 395 

JEVREINOV V. V. (nar. 1867) - eser, poslanec II. státní dumy za 
Astrachaňskou gubernii. Byl tajemníkem astrachaňské pobočky 
naftové společnosti bratří Nobelů. V dumě se stal členem zemědělské 
komise. - 366, 367, 368 

JINDŘICH VII. TUDOR (1457-1509) - od roku 1485 anglický král. 
Podporoval rozvoj průmyslu a obchodu. Za jeho vlády velkostatkáři 
ve větší míře násilně zabírali půdu a vyháněli rolníky z jejich po
zemků. - 262 

J. K. - viz KuskovováJ. D. 

JONES Richard (1790-1855) - anglický buržoazní ekonom, profesor, 
duchovní. Jako ideolog anglických statkářů se snažil ve svých 
ekonomických studiích dokázat, že všechny třídy buržoazní spo
lečnosti mají společné zájmy. Zavrhoval revoluční formy boje rol
níků za zlepšení jejich životních podmínek. Současně se však v jeho 
pracích objevuje i mnoho kladných myšlenek. K. Marx napsal, že 
již jeho první práce An Essay on the Distribution of Wealth, and on 
the Sources of Taxation [Pojednání o rozdělení bohatství a o zdro
jích zdanění] ,,se vyznačuje smyslem pro historické rozlišování vý
robních způsobů, který chybí všem anglickým ekonomům, sirem 

Jamesem Steuartem počínaje" (K. Marx, Teorie o nadhodnotě, 
část třetí, Praha 1968, s. 386). - 294 

JuRASZEWSKI P. (1872-1945) - lotyšský buržoazní státník a veřejný či
nitel, kadet, povoláním advokát. Byl poslancem II. státní dumy za 
Kuronskou gubernii. Od roku 1907 vydával a redigoval jelgavský list 
Sadzive. Po roce 1918 byl několikrát členem buržoazní lotyšské 
vlády a v roce 1928 se stal jejím předsedou. - 396 

JuRINE T. (nar. 1873) - estonský státník a veřejný činitel, povoláním 
advokát. Za Estlandskou gubernii byl poslancem II. státní dumy, 
přikláněl se k progresistům, tj. k politické skupině liberálně monar
chistické buržoazie. V letech 1918-1919 byl tajemníkem a později 
náměstkem ministra vojenství v estonské buržoazní vládě. - 396 

K. - viz Klasson R. K.
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KABAKOV G. I. (,,Pugačov") (nar. 1857) - eser, poslanec II. státní 
dumy za Permskou gubernii, rolník. Původně pracoval jako dělník 
v uralských železnorudných dolech. Byl souzen za účast při nepo
kojích v roce 1902. Roku 1905 zorganizoval v alapajevské volosti na 
Uralu Rolnický svaz, který měl kolem 30 tisíc členů. Carští úředníci 
nazvali tuto volost alapajevskou republikou a Kabakova, který byl 
také známý pod jménem Pugačov, jejím prezidentem. V dumě byl 
členem frakce trudoviků. - 392, 393 

KAMYŠANSKIJ P. K. - prokurátor petrohradského soudního dvora. Byl 
žalobcem v procesu se sociálně demokratickou frakcí v II. státní 

· dumě. V roce 1910 se stal vjateckým gubernátorem. - 48

KANITZ Hans Wilhelm (1841-1913) - německý politik, junker, jeden 
z vůdců německé konzervativní strany, od roku 1869 člen Říšského 
sněmu, hrabě. V letech 1894-1895 předložil návrh (známý jako 
,,Antrag Kanitz"), podle něhož měla vláda nakoupit v cizině po
třebné obilí a pak ho prodávat za průměrné ceny. - 363 

KAPUSTIN M. J. (1847-1920) - okťabrista, povoláním lékař. Začát
kem 70. let působil jako zemstevní lékař v Kostromské guberrůi, 
později ve vojenských nemocnicích, přednášel na Vojenské akaderrůi 
a na varšavské univerzitě. Od roku 1887 byl profesorem na kazaňské 
univerzitě. Za město Kazaň byl poslancem II. státní dumy. V dumě 
vystupoval k rozpočtu, k nústnímu soudnictví, k agrární otázce 
a jiným otázkám. Za Kazaňskou gubernii byl poslancem III. státní 
dumy a byl zvolen jejím nústopředsedou. V. I. Lenin považoval 
Kapustina za „představitele kontrarevoluční buržoazie". - 360, 

370, 465-466 

KARATAJEV Bichitžan Bisalijevič (1860-1934) - poslanec II. státní 
dumy za uralskou oblast, kadet, povoláním soudní vyšetřovatel. 
V dumě se stal členem muslimské frakce. V roce 1914 se s Konsti
tučně demokratickou stranou rozešel. V roce 1917 vstoupil do 
KSR(b). V roce 1918 se stal členem výkonného výboru uralského 
sovětu dělnických, vojenských a rolnických zástupců. V roce 1919 
byl jmenován členem vojenského revolučního výboru pro správu 
Kirgizského kraje. - 399 

KARAuwv M. A. (1878-1917) - kozácký podesaul, poslanec II. 
a IV. státní dumy za Tereckou oblast, monarchista. Redigoval ča
sopis Kazačja nědělja. V dumách byl členem různých korrůsí, pro
sazoval municipalizaci půdy. V roce 1917 se stal členem prozatím-
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ního výboru Státní dumy. Po Říjnové revoluci byl jedním z vůdců 
kontrarevoluce na Tereku. Jako první ataman tereckého kozáckého 
vojska aktivně bojoval proti sovětské moci. - 326, 363, 402 

KARAVAJEV A. L. (1855-1908) - lékař, narodnik, významný činitel 
Rolnického svazu. Za Jekatěrinoslav byl zvolen do II. státní dumy, 
kde vedl frakci trudoviků, pracoval v zemědělské komisi, zabýval se 
agrární otázkou a otázkou výživy. Napsal několik brožur: Partija 
i kresťjanstvo v Gosudarstvennoj Dume [Strana a rolnictvo ve 
Státní dumě], Pravitělstvennyje obeščanija nasčot zemli i trebova
nija kresťjanskich děputatov [Vládní sliby ohledně půdy a poža
davky rolnických poslanců], Novyje zemelnyje zakony [Nové po
zemkové zákony]. Těsně před volbami do III. státní dumy ho v Je
katěrinoslavi zavraždili černosotňovci. - 216, 378, 379, 380, 381, 

383,404 

KAUFMAN A. A. (1864-1919) - buržoazní ekonom a statistik, profesor, 
publicista, jeden z organizátorů a vůdců Konstitučně demokra
tické strany. Od roku 1887 do roku 1906 pracoval na ministerstvu 
zemědělství a státního majetku. Ve své knize Pereselenije i koloniza
cija [Přesídlování a kolonizace] (1905) se zabýval kolonizační poli
tikou carismu. Podílel se na.sestavení kadetského návrhu agrární re
formy, přispíval do listu Russkije vědomosti; hlásal třídní smír mezi 
rolníky a statkáři. Po Říjnové revoluci pracoval v ústředních sta
tistických institucích. - 209, 219, 238, 239, 241, 242, 328, 329, 335, 

345,413 

KAUFMANN Richard (1850-1908) - německý buržoazní ekonom, 
profesor. Přednášel politickou ekonomii v Cáchách [Aachen], v Ber
líně a Charlottenburgu, byl také zaměstnán na ministerstvu financí. 
Napsal několik prací z oboru ekonomiky a peněžnictví. - 332 

KAUTSKY Karl (1854-1938) - jeden z vůdců německé sociální de
mokracie a II. internacionály; zpočátku marxista, později renegát 
marxismu a ideolog centrismu. Redigoval teoretický orgán německé 
sociální demokracie, list Die Neue Zeit. Do socialistického hnutí se 
zapojil v roce 1874. V roce 1881 se seznámil s K. Marxem a B. 
Engelsem a pod jejich vlivem se přiklonil k marxismu. Již v tomto 
období měl však sklony k oportunismu a Marx s Engelsem ho za to 
nejednou kritizovali. V 80. a 90. letech napsal řadu teoretických a 
historických prací o různých otázkách marxistické teorie, které při
spěly k propagaci marxismu: Karl Marx's č>konomische Lehren 
[Ekonomické učení Karla Marxe] (1887; česky 1958), Die Agrar-
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frage [Agrární otázka] (1899; česky 1959) aj. Později zcela přešel na 
pozice oportunismu. Před první světovou válkou se stal centristou, 
za války otevřeným odpůrcem marxismu; svůj sociálšovinismus zastí
ral frázemi o internacionalismu. Hlásal teorii ultraimperialismu. 
Po Říjnové revoluci se postavil proti proletářské revoluci, diktatuře 
proletariátu a sovětské moci. 

Lenin kritizoval teorie Kautského v dílech Krach II. internacio
nály (1915), Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu (1916), 
Stát a revoluce (1917), Proletářská revoluce a renegát Kautsky 
(1918) aj. - 89, 91,100,101,103,126,144,196,197,198,199,200,

201, 265, 288, 289, 296, 305, 335, 342, 343, 344, 355, 380, 417, 436 

K. D. - v roce 1908 berlínský dopisovatel listu Reč. - 473

KIRNosov N. S. (nar. 1847) -poslanec II. státní dumy za Saratovskou 
gubernii, rolník. V dumě se přikláněl k eserům. - 388

KisELJOV A.J. (nar. 1868) - poslanec II. státní dumy za Tambovskou 
gubernii, původem rolník, člen Trudovické skupiny. Asi 10 let byl 
venkovským učitelem, později úředníkem Rjazaňsko-uralské dráhy 
v Saratově a Kozlově. V době stávek v říjnu až prosinci 1905 se 
zúčastnil jako delegát téměř všech sjezµů železničářů. V dumě se stal 
členem zemědělské komise a komise pro vzdělávání lidu. Přispíval 
do časopisů Žurnal dlja vsech, Saratovskij dněvnik a jiných. - 384, 

386, 387 

K.rzEVETTER A. A. (1866-1933) - ruský liberálně buržoazní historik 
a publicista. V letech 1900-1911 působil jako soukromý docent na 
moskevské univerzitě. _Byl členem Svazu osvobození od jeho vzniku 
a jedním z vůdců Konstitučně demokratické strany. Aktivně se 
zúčastnil předvolební kampaně kadetů do I. a II. státní dumy, byl 
poslancem II. státní dumy za Moskvu. Přispíval do listu Russkije vě
domosti. Stal se členem redakční rady časopisu Russkaja mysl a byl 
jedním z jeho redaktorů. Ve svých publicistických pracích nesprávně 
vysvětloval význam ruské revoluce 1905-1907. Lenin kritizoval 
v řadě svých prací Kizevetterovy názory a řadil ho mezi konstitučně 
demokratické profesory spekulující s vědou ve prospěch reakce. Po 
Říjnové revoluci Kizevetter aktivně bojoval ·proti sovětské vládě. Za 
tuto činnost byl v roce 1922 vypovězen ze Sovětského Ruska. V za
hraničí aktivně vystupoval v emigrantském tisku. - 48

KLASSON R. E. (K.) (1868-1926) - vynikající inženýr elektrotechnik. 
V 90. letech 19. století byl legálním marxistou, pracoval v petro-
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hradském marxistickém kroužku. Později zanechal politické čin
nosti a věnoval se elektrotechnice. Podle jeho projektů a pod jeho 
vedením bylo v Rusku vybudováno mnoho elektráren, mimo jiné 
první elektrárna na světě spalující rašelinu. Navrhl hydraulický 
způsob těžby rašeliny, který byl realizován po Říjnové revoluci díky 
energické podpoře V. I. Lenina. Aktivně se podílel na přípravě plánu 
GOELRO, byl ředitelem l. moskevské elektrárny. - li S

KoGAN - viz Kogan-Griněvič M. G. 

KoGAN-GRINĚVIČ M. G. (Kogan) (nar. 1874) - sociální demokrat 
menševik. Pracoval v odborovém hnutí, byl činný v·oportunistickém 
Svazu ruských sociálních demokratů v zahraničí, v letech 1900-1902 
psal do listu Rabočaja mysl. Po rozkolu v SDDSR se přiklonil k men
ševikům. V letech 1906-1908 přispíval do listu Tovarišč, orgánu 
levicových kadetů. Po Říjnové revoluci pracoval v odborech. - 154 

KoKOŠKIN F. F. (1871-1918) - buržoazní politik a publicista, sou
kromý docent na moskevské univerzitě na katedře státního práva. 
Byl jedním ze zakladatelů Konstitučně demokratické strany a čle
nem jejího ústředního výboru. Za Moskevskou gubernii byl poslan
cem I. státní dumy. Od roku 1907 aktivně spolupracoval s listem 
Russkije vědomosti a liberálně buržoazními časopisy Pravo, Russkaja 
mysl aj. Po únorové buržoazně demokratické revoluci v roce 1917 
se stal Kokoškin ministrem buržoazní prozatímní vlády. Po Říjnové 
revoluci aktivně vystupoval proti sovětské moci. - 233, 368 

KoKovcov V. N. (1853-1943) - významný státník carského Ruska. 
V letech 1904-1914 byl ministrem financí (s výjimkou let 1905 až 
1906) a od roku 1911, po zavraždění Stolypina, zastával zároveň 
funkci předsedy rady ministrů. Za první světové války se projevil 
jako vlivný a obratný bankéř. Po Říjnové revoluci emigroval. -
455-456

KosTROV - viz Žordanija N. N. 

KOTLJAREVSKIJ S. A. (1873-1940) - profesor, publicista; jeden ze 
zakládajících členů Konstitučně demokratické strany a člen jejího 
ústředního výboru. Byl zvolen poslancem I. státní dumy za Sara
tovskou gubernii. Po únorové revoluci roku 1917 se stal koinisařem 
prozatímní vlády pro církevní otázky. Po Říjnové revoluci pracoval 
v různých kontrarevolučních organizacích. V roce 1920 byl soudně 
stíhán ve věci tzv. taktického centra a podmíněně odsouzen na pět 
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let. Později pracoval na moskevské univerzitě; byl členem Institutu 
sovětského práva. - 233

KoVALENKO I. M. (1847-1914) - poslanec III. státní dumy za Ko
venskou gubernii, vedoucí kovenského kontrolního úřadu, černosot
ňovec. V dumě byl členem různých komisi. - 457

KREuzBERG J. (1864-1948) - poslanec I. státní dumy ·za Kuronskou 
gubernii, kadet, advokát. Od roku 1901 redigoval lotyšské buržoazní 
listy Vards a Dzimtene; založil a řídil mnoho lotyšských spolků. 
V dumě se stal členem zeměděÍské komise. V roce 1917 byl zvolen do 
kuronské pozemkové rady. Od roku 1921 působil jako notář v Rize. 
Po osvobození Lotyšska od německých okupantů v roce 1944 emi
groval do zahraničí. - 397 

KRIEGE Hermann (1820-1850) - německý žurnalista, představitel 
,,pravého" socialismu. V druhé polovině 40. let 19. století vedl sku
pinu německých „pravých" socialistů v New Yorku. Vydával časo
pis Der Volks-Tribun, na jehož stránkách proklamoval Weitlingův 
křesťanský komunismus. V agrární otázce hlásal rovné užívání půdy. 
Marx a Engels podrobili jeho nereálné názory ostré kritice ve známé 
stati Oběžník proti Kriegovi (viz K. Marx-B. Engels, Spisy 4, 
Praha 1958, s. 19-35). - 265, 271

KRuPENSKIJ P. N. (nar. 1863) - poslanec II., III. a IV. státní dumy 
za Besarabskou gubernii, velkostatkář, maršálek šlechty. V III. stát
ní dumě patřil mezi zakladatele strany nacionalistů, ve IV. dumě 
byl vůdcem strany středu a členem různých komisí. Vystupoval se 
štvavými projevy proti levicovým stranám. Po Říjnové revoluci pod
poroval zahraniční vojenskou intervenci v jižním Rusku. - 364, 370 

KRUŠEVAN P. A. (1860-1909) - reakční publicista, vydavatel černo
sotňovského listu Bessarabec a redaktor antisemitského listu Drug, 
organizátor kišiněvského pogromu (1903) a jeden z hlavních před
stavitelů Svazu ruského národa. Byl poslancem II. státní dumy za 
Kišiněv. - 61

KuGELMANN Ludwig ( 1830-1902) - povoláním lékař, německý sociál
ní demokrat, přítel Marxův a Engelsův, účastník revoluce 1848 až 
1849 v Německu, člen I. internacionály. Kugelmann byl delegátem 
lausannského (1867) a haagského (1872) kongresu I. internacionály; 
významně přispěl k vydání a šíření Marxova Kapitálu v Německu. 
V letech 1862-1874 si dopisoval s K. Marxem a informoval ho 
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o situaci v Německu. Marxovy dopisy Kugelmannovi byly poprvé
otištěny v roce 1902 v časopise Die Neue Zeit, v roce 1907 byly vy
dány v ruském překladu s Leninovou předmluvou. - 47

KusKovovÁJ. D. (J. K.) (1869-1958) - představitelka ruského bur
žoazního hnutí, publicistka. V polovině 90. let se v zahraničí sezná
mila s marxismem, sblížila se se skupinou Osvobození práce, ale 
brzy pod vlivem bernsteinismu začala marxismus revidovat.Její do
kument Credo, napsaný pod vlivem bernsteinismu, výstižně vyjadřo
val oportunistickou podstatu ekonomismu a vyvolal ostrý protest sku
piny ruských marxistů vedených V. I. Leninem. Před revolucí 
1905-1907 se Kuskovová stala členkou liberálního Svazu osvobozeni. 
V roce 1906 vydávala s S. N. Prokopovičem polokadetský časopis 
Bez zaglavija, aktivně spolupracovala s listem levicových kadetů 
Tovarišč. Po Říjnové revoluci vystupovala proti sovětské moci. 
V roce 1922 byla ze Sovětského Ruska vypovězena. V zahraničí 
patřila k nejaktivnějším bělogvardějským emigrantům. - 60, 135, 

165, 173, 201 

KuTLER N. N. (1859-1924) -význačný představitel Konstitučně de
mokratické strany. Pracoval na ministerstvu financí, byl ředitelem 
hlavní berní správy, později ministrem zemědělství. Byl poslancem 
II. a III. státní dumy za Petrohrad. PatNl k autorům k adetského
návrhu agrárního programu, který měl získat rolníky pro samoděr
žaví. V. I. Lenin podal podrobnou kritiku tohoto návrhu ve svých
pracích Návrh projevu o agrární otázce ve II. státní dumě a Agrární
program sociální demokracie v první ruské revoluci 1905-1907
(viz Sebrané spisy 15, Praha 1983, s. 147-179 a tento svazek
s. 205-423). Po Říjnové revoluci pracoval Kutler v lidovém komi
sariátu financí. Od roku 1922 byl členem správy Státní banky SSSR.
- 234, 235, 272, 364, 365, 368-369, 371, 372, 380, 382, 397, 404, 

405, 406

LANDE A. S. - viz Izgojev A. S. 

LARIN J. (vl. jm. Lurje M. A.) (1882-1932) - sociální demokrat 
menševik, jeden z vůdců likvidátorského směru v ruské sociální de
mokracii. Do revolučního hnutí se zapojil v roce 1901, pracoval 
v Oděse a Simferopolu. V roce 1905 byl členem petrohradského 
menševického výboru SDDSR a v roce 1906 se stal členem petro
hradského sjednoceného výboru strany. Byl delegátem IV. (sjedno
covacího) sjezdu SDDSR s rozhodujícím hlasem. Hájil menševický 
program municipalizace půdy a oportunistickou myšlenku svolání 
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,,dělnického sjezdu". Byl delegátem V. (londýnského) sjezdu strany. 
Po porážce revoluce v letech 1905-1907 se stal aktivním šiřitelem 
likvidátorství. Podílel se na vydávání likvidátorsky zaměřených 
publikací v menševickém tisku. Podrobnou kritiku Larinových 
likvidátorských názorů podal V. I. Lenin v článku Krize menševis
mu (viz Sebrané spisy 14, Praha 1983, s. 167-190). Larin se aktivně 
zapojil do protistranického srpnového bloku a stal se členem jeho 
organizačního výboru. Po únorové revoluci 1917 stál v čele skupiny 
menševiků internacionalistů, kteří vydávali časopis Internacional. 
V srpnu roku 1917 byl přijat do bolševické strany. Po Říjnové re
voluci sdílel oportunistický názor na vytvoření tzv. jednotné so
cialistické vlády s účastí menševiků a eserů, pracoval v sovětech 
a hospodářských organizacích. - 347, 348, 349, 353, 354

LASSALLE Ferdinand (1825-1864) - německý maloburžoazní so
cialista, spisovatel, zakladatel oportunistického proudu v německém 
dělnickém hnutí. Účastnil se revoluce 1848-1849 a od té doby 
udržoval styky s Marxem a Engelsem. Byl spoluzakladatelem Vše
obecného německého dělnického spolku (1863), který měl sice pro 
německé dělnické hnutí pozitivní význam, ale nedal dělnické třídě 
revoluční perspektivy. Lassallovci chtěli legální agitací za všeobecné 
volební právo a vytvářením výrobních družstev, dotovaných jun
kerským státem, realizovat myšlenku „svobodného lidového státu". 
Lassalle podporoval Bismarckovu politiku sjednocení Německa 
„shora" pod vedením reakčního Pruska. Oportunistická politika 
lassallovců brzdila činnost I. internacionály a vytvofoní skutečně 
dělnické strany v Německu a bránila třídnímu uvědomování dělní
ků. Teoretické a politické chyby lassallovců ostře kritizoval Marx 
v Kritice gothajského programu a Lenin ve Státu a revoluci i v ji
ných pracích. - 361

LEDEBOUR Georg (1850-1947) - německý sociální demokrat. V le
tech 1900-1918 byl za německou sociální demokracii členem Říš
ského sněmu. Na mezinárodním socialistickém kongresu ve Stuttgar
tu vystupoval proti kolonialismu. Zúčastnil se zirnrnerwaldské kon
ference, byl jedním z politických vůdců zimmerwaldské pravice. Po 
rozkolu v německé sociální demokracii vstoupil v roce 1916 do sociál
ně demokratické skupiny práce v Říšském sněmu, která se stala 
v roce 1917 jádrem nově vzniklé centristické Nezávislé sociálně de
mokratické strany Německa podporující šovinisty. V letech 1920 až 
1924 stál v čele malé nezávislé skupiny v Říšském sněmu. V roce 
1931 se přiklonil k socialistické dělnické straně. Po Hitlerově nástupu 
k moci emigroval do Švýcarska. - 88
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LENIN V. I. (vl.jm. Uljanov V. I., Tulin K.) -viz Životopisná data. -
105, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 

149-151, 154,177,183,198,200,201,203,229,240,244,250,251,

254, 283, 289, 294, 308, 316, 319, 320, 322, 324, 327, 337, 338,

342-343, 344, 422--423

LEONAS P. S. (1864-1938) - litevský státní a veřejný činitel, povolá
ním právník. Od roku 1889 pracoval u suwaleckého okruhového 
soudu, později byl vyšetřovatelem v Taškentu a jinde. V roce 1907 
ho Suwalecká guberníe delegovala jako poslance do II. státní dumy; 
stal se zde členem frakce Konstitučně demokratické strany. V letech 
1918-1919 byl několikrát členem litevské buržoazní vlády. Od roku 
1922 působil jako univerzitní profesor v Kaunasu. V letech 1933 až 
1938 byl šéfredaktorem liberálně demokratického časopisu Kultura. 
-397

LIEBKNECHT Wilhelm (1826-1900) - význačný pracovník německého 
a mezinárodního dělnického hnutí, jeden ze zakladatelů a vůdců 
Sociálně demokratické strany Německa. Účastnil se aktivně revo
luce 1848-1849 v Německu, po její porážce emigroval do Švýcarska 
a později do Anglie. V Londýně se sblížil s K. Marxem a B. Engel
sem a pod jejich vlivem se stal socialistou. Po svém návratu do Ně
mecka roku 1862 a po založení I. internacionály byl jedním z nej
horlivějších propagátorů revolučních myšlenek internacionály 
a organizátorem jejích sekcí v Německu. Od založení jednotné So
cialistické dělnické strany Německa (1875) byl Liebknecht až do 
konce svého života členem jejího vedení a odpovědným redakto
rem ústředního orgánu Vorwiirts. V letech 1867-1870 byl poslancem 
Severoněmeckého říšského sněmu a po roce 1874 byl několikrát 
zvolen poslancem Německého říšského sněmu. Parlamentní tribuny 
využíval k odhalování reakční zahraniční i vnitřní politiky pruských 
junkerů. Za svou revoluční činnost byl několikrát vězněn. Aktivně 
se podílel na organizování II. internacionály. Marx a Engels si 
Liebknechta vážili, usměrňovali jeho činnost, ale zároveň ostře 
kritizovali jeho smířliveckou politiku vůči oportunistickým živlům. 
- 199, 483

LIDVALL Erik Leonard - spekulant s potravinami, švédský státní pří
slušník. V roce 1906 prováděl machinace s dodávkami potravin do 
gubernií postižených hladem. Tisk odhalil, že do těchto machinací 
byl zapleten náměstek ministra vnitra V. I. Gurko. - 239 

LIPKIN F. A. - viz Čerevanin N. 

651 



LrsEČTÍ - statkáři. - 376

LLoYD GEORGE David (1863-1945) - britský státník a diplomat, 
vůdce liberální strany. Od roku 1890 byl členem parlamentu, v le
tech 1905-1908 ministrem obchodu a v letech 1908-1915 ministrem 
financí. Značně ovlivnil politickou linii britské vlády při přípravě 
první světové války. Vystupoval proti revolučnímu hnutí proleta
riátu, všemi prostředky se snažil znemožnit nebo alespoň oddálit vy
tvoření revoluční dělnické strany v Anglii. Lenin napsal, že „Lloyd 
George slouží buržoazii skvěle a slouží jí právě mezi dělníky, je no
sitelem jejího vlivu právě tam, kde je nejvíce třeba získat morální 
vliv na masy ... " (V. I. Lenin, Spisy 23, Praha 1959, s. 122.) V le
tech 1916-1922 se snažil jako předseda vlády posílit pozice britské
ho imperialismu na Blízkém a Středním východě a na Balkáně 
a tvrdě potlačoval národně osvobozenecké hnutí v koloniálních 
a závislých zemích. Po Říjnové revoluci byl jedním z inspirátorů 
a organizátorů vojenské intervence a blokády sovětského státu. 
Aktivně se zúčastnil pal'Ížské mírové konference; byl jedním 
z autorů versailleské mírové smlouvy. Po řadě politických neúspěchů 
podal v roce 1922 demisi. - 445 

LožKIN S. V. (nar. 1868) - zemstevní lékař, levicově orientovaný 
kadet, poslanec I. státní dumy za Vjateckou gubernii. Podepsal 
takzvaný agrární návrh třiatřiceti, který trudovici předložili I. dumě. 
-257 

LunvfK XVIII. (1755-1824) - francouzský král (1814-1824) z dy
nastie Bourbonů. Svou politikou podporoval zájmy reakční šlechty 
a katolické církve. - 155

LuNAČARSKIJ A. V. (Voinov) (1875-1933) - sovětský státník a ve
řejný činitel. V revolučním hnutí pracoval od začátku 90. let. Pů
sobil v redakcích bolševických listů Vperjod, Proletarij a později 
Novaja žizň. Redakce Vperjod jej delegovala na III. sjezd SDDSR, 
na němž přednesl z Leninova pověření referát o ozbrojeném po
vstání. Zúčastnil se IV. (sjednocovacího) a V. (londýnského) sjezdu 
strany. V roce 1907 zastupoval bolševiky na mezinárodním socialis
tickém kongresu ve Stuttgartu. V letech reakce se od marxismu 
odklonil, vstoupil do protistranické skupiny V perjod a požadoval 
spojení marxismu s náboženstvím. Lenin podrobil Lunačarského 
názory kritice v práci Materialismus a empiriokriticismus (1909). 
V roce 1911 se Lunačarskij s vperjodovci rozešel a založil skupinu 
Proletářská literatura. Za první světové války stál na pozicích inter-
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nacionalismu. Začátkem roku 1917 vstoupil do skupiny mez1raJo
novců a byl s ní na VI. sjezdu SDDSR přijat do strany. Po Říjnové 
revoluci zastával až do roku 1929 funkci lidového komisaře osvěty 
a od roku 1929 byl předsedou vědeckého výboru při ústředním vý
konném výboru SSSR. V srpnu 1933 byl jmenován chargé ďaffaires 
SSSR ve Španělsku. Napsal mnoho prací o umění a literatuře. - 91, 

109, 196-204, 440, 442 

LURJE M. A. - viz Larin J. 

LUXEMBURGOVÁ Rosa (1871-1919) - významná pracovnice mezma
rodního dělnického hnutí, představitelka levého křídla II. internaci
onály. V revolučním hnutí začala pracovat v druhé polovině 80. let. 
Patřila k zakladatelům a vůdcům polské sociálně demokratické stra
ny; bojovala proti nacionalismu v polském dělnickém hnutí. Od 
roku 1897 pracovala v německém sociálně demokratickém hnutí, 
vystupovala proti bernsteinismu a millerandismu; účastnila se první 
ruské revoluce (ve Varšavě). Jako delegátka V. (londýnského) 
sjezdu SDDSR (1907) podporovala bolševiky. 

Od počátku první světové války zastávala internacionalistické 
stanovisko. V Německu patřila k zakladatelům skupiny Internacio
nála (později Spartakus a Spartakův svaz). Ve vězení napsala pod 
pseudonymem Junius brožuru Die Krise der Sozial-demokratie 
[Krize sociální demokracie] (1916) (viz Leninův článek o Juniově 
brožuře, Spisy 22, Praha 1959, s. 329-344). V prosinci 1918 sehrála 
významnou úlohu na ustavujícím sjezdu Komunístické strany Ně
mecka. V lednu 1919 byla uvězněna a na příkaz Scheidemannovy 
vlády zavražděna. Lenin si Luxemburgové hluboce vážil; kritikou 
jejích mylných názorů (v otázkách úlohy strany, imperialismu, per
manentní revoluce, v národnostní, koloniální a rolnické otázce aj.) 
jí pomáhal zaujímat správná stanoviska. - 93, 105 

LužENOVSKIJ G. N. (1870-1906) - guberniální rada, činitel tam
bovské černosotňovské organizace Svazu pravověrných Rusů. V le
tech 1905-1906 se podílel na organizování černosotňovských pogro
mů, jimiž chtěl carismus zlikvidovat revoluční hnutí rolníků v Tam
bovské gubernii. Byl zabit eserkou N. A. Spiridonovovou. - 66 

Lvov N. N. (1867-1944) - statkář. Lenin jej charakterizoval jako 
„kontrarevolučního šlechtice", ,,vzor kadetského zrádce". V letech 
1893-1900 byl maršálkem šlechty balašovského újezdu; od roku 
1899 stál v čele saratovské guberniální správy zemstva. V letech 
1904-1905 se zúčastnil sjezdu zemstev. Patřil k zakladatelům Svazu 
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osvobození a Konstitučně demokratické strany, stal se členem jejího 
ústředního výboru. Byl zvolen do I. státní dumy, protože získal 
hlasy rolníků podvedených kadety, ale v dumě pak kategoricky vy
stoupil proti rolnickým požadavkům. Byl rovněž členem II. státní 
dumy a jedním ze zakladatelů Strany pokojné obnovy. Ve III. a IV. 
státní dumě patřil k vůdčím osobnostem progresistů. V roce 1917 
byl jedním z vedoucích představitelů sdružení statkářů. Po Říjnové 
revoluci se z něho stal bělogvardějský novinář, později emigroval. 
-361

MAcH Ernst (1838-1916) - rakouský fyzik a filozof, subjektivní idea
lista, jeden ze zakladatelů empiriokriticismu. Přednášel matematiku 
a fyziku na univerzitě ve Štýrském Hradci [Graz] a později v Praze, 
v letech 1895-1901 byl profesorem filozofie ve Vídni. Všestrannou 
kritiku Machovy reakční filozofie podal Lenin v knize Materialismus 
a empiriokriticismus ( 1909). 

Základní Machova díla: Die Mechanik in ihrer Entwicklung 
historisch-kritisch dargestellt [Mechanika. Historicko-kritický nárys 
jejího vývoje] (1883), Beitrage zur Analyse der Empfindungen 
[Analýza počitků] (1886), Erkenntnis und Irrthum [Poznání a omyl] 
(1905). - 431 

MAKLAKOV V. A. (nar. 1870) - politik, kadet, statkář, povoláním 
advokát. Od roku 1895 se jako právní zástupce zúčastnil mnoha 
politických procesů. Za Moskvu byl poslancem II., III. a IV. státní 
dumy. Byl členem ústředního výboru kadetské strany. Po únorové 
revoluci 1917 se stal vyslancem prozatímní vlády v Paříži, později 
zůstal v emigraci. - 77, 171

MALINOVSKIJ A. A. - viz Bogdanov A. 

MALIŠEVSKIJ N. G. (nar. 1874) - sociální demokrat menševik. V letech 
1894-1895 pracoval v jedné ze sociálně demokratických skupin 
v Petrohradě. V roce 1895 byl zatčen, uvězněn a poslán do vyhnan
ství. V roce 1906 publikoval v menševickém časopisu Otkliki sovre
mennosti; prosazoval a hájil oportunistickou tezi, podle níž boj za 
republiku ustupuje zatím v Rusku do pozadí. V roce 1907 zanechal 
politické činnosti. - 450 

MAR.TGV L. (vl.jm. CederbaumJ. O.) (1873-1923) - jeden z čelných 
představitelů menševismu. V sociálně demokratickém hnutí pra
coval od 90. let. V roce 1895 se podílel na založení petrohradského 
Svazu boje za osvobození dělnické třídy. V roce 1896 byl zatčen 
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a vypovězen na tři roky do Turuchanska. Po návratu z vyhnanství 
roku 1900 připravoval vydávání Jiskry a stal se členem její redakce. 
Po II. sjezdu SDDSR, kde byl delegátem za organizaci Jiskry a stál 
v čele oportunistické menšiny, začal pracovat v ústředních menševic
kých institucích a redigoval menševické publikace. Podílel se na 
činnosti V. (londýnského) sjezdu strany. V letech reakce a nového 
revolučního rozmachu patřil k likvidátorům, redigoval list Golos 
social-demokrata a zúčastnil se protistranické srpnové konference 
(1912). Za první světové války byl centristou, zúčastnil se zimmer
waldské a kientalské konference. Po únorové revoluci 1917 stál 
v čele skupiny menševiků-internacionalistů. Po Říjnové revoluci 
vystupoval proti sovětské moci. V roce 1920 emigroval do Německa 
a v Berlíně vydával menševický časopis Socialističeskij věstník. -
40, 56, 60, 105, 154 

MARTYNOV A. (v!. jm. Piker A. S.) (1865-1935) - jeden z čelných 
představitelů ekonomismu, významný menševický činitel; později 
člen komunistické strany. v·8o. letech byl členem různých narodo
voljovských kroužků; v roce 1886 byl uvězněn a poslán do vyhnan
ství na východní Sibiř. Ve vyhnanství se stal sociálním demokratem. 
V roce 1900 emigroval a začal pracovat v redakci časopisu ekono
mistů Rabočeje dělo. Aktivně vystupoval proti leninské Jiskře. Na 
II. sjezdu SDDSR byl delegátem Svazu ruských sociálních demo
kratů v zahraničí, patřil k protijiskrovcům. Po sjezdu se přikloní!
k menševikům. Podílel se na činnosti V. (londýnského) sjezdu strany
jako delegát za J ekatěrinoslavskou organizaci. V letech reakce byl
likvidátorem a za první světové války centristou; po únorové revolu
ci 1917 patřil k menševikům-internacionalistům, po Říjnové revo
luci se s menševiky rozešel. V letech 1918-1920 pracoyal jako učitel
na Ukrajině. V roce 1923 byl na XII. sjezdu KSR(b) přijat do
strany a pracoval v Institutu K. Marxe a B. Engelse; od roku 1924
byl členem redakce časopisu Kommunističeskij internacional. -124,

126,320 

MARx Karel (1818-1883) - zakladatel vědeckého komunismu, ge
niální myslitel, vůdce a učitel mezinárodního proletariátu [viz Leni
novu stať Karel Marx (Stručný životopis a výklad marxismu) -
Spisy 21, Praha 1959, s. 37-87]. - 32, 46, 47, 49, 50, 90, 96, 140, 

172,200,262-264, 265,271,280,282,286,287,289-300,303-306, 

307, 308, 309, 310, 311, 331,355,407,416,417, 443, 460, 461, 475 až 
479 

MAsLov P. P. (Džon, X) (1867-1946) - ekonom, sociální demokrat; 
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napsal řadu prací o agrární otázce, v nichž se pokusil revidovat 
marxismus. Přispíval do časopisů Žizň, Načalo a Naučnoje obozre
nije. Po II. sjezdu SDDSR se připojil k menševikům.a vytyčil men
ševický program municipalizace půdy. Na IV. (sjednocovacím) 
sjezdu SDDSR vystoupil z pověření menševiků s referátem o agrární 
otázce; byl zvolen do redakce ústředního orgánu. V letech reakce 
byl likvidátorem, za první světové války sociálšovinistou. Po Říjnové 
revoluci zanechal politické činnosti a věnoval se pedagogické a vě
decké práci. V roce 1929 byl jmenován řádným členem Akademie 
věd. - 231, 247, 248, 249, 250-251, 252, 253, 254, 255, 256, 270 al 

271, 276, 289-300, 301, 302, 303, 304, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 

329, 330, 331, 332, 334, 338, 345, 346, 355, 361, 399, 401, 402, 407, 

408,416 

MAxIMov N. - viz Bogdanov A. 

M-D-M - viz Medem V. D.

MEDEM V. D. (vl. jm. Grinberg V. D.) (M-d-m) (1879-1923) -jeden 
z vůdců Bundu. Sociálně demokratického hnutí se účastnil od roku 
1899. Od roku 1900 pracoval v minské organizaci Bundu; byl vypo
vězen na pět let do vyhnanství na Sibiř, odkud v roce 1901 uprchl 
do ciziny. Na II. sjezdu SDDSR byl delegátem zahraničního výboru 
Bundu, patřil k protijiskrovcům. V roce 1906 byl zvolen členem 
ÚV Bundu, účastnil se V. (londýnského) sjezdu SDDSR, podporoval 
menševiky. Po Říjnové revoluci stál v čele bundovských organizací 
v Polsku; v roce 1921 odjel do USA, kde na stránkách pravicově 
socialistického židovského listu Forwards uveřejňoval pomlouvačné 
články proti Sovětskému Rusku. - 429 

MEDIJEV Rešid (1880-1912) - poslanec II. státní dumy za Tavrid
skou gubernii, původem rolník. Redigoval a vydával tatarský list 
Vatak chadiši, byl členem městské správy. V dumě patřil k muslim
ské frakci. - 398 

MEHRING Franz (1846-1919) - významný pracovník německého děl
nického hnutí, jeden z vůdců a teoretiků levého křídla německé 
sociální demokracie, historik a literární vědec. Od konce 60. let byl 
znám jako radikální buržoazně demokratický publicista. V letech 
1876-1882 hájil pozice buržoazního liberalismu, později se přiklonil 
více doleva, redigoval demokratický list Volkszeitung, hájil sociální 
demokracii proti Bismarckovi. 

V roce 1891 vstoupil do Sociálně demokratické strany Německa. 
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Byl aktivním spolupracovníkem a jedním z redaktorů teoretického 
orgánu strany Die Neue Zeit, později redigoval list Leipziger Volks
zeitung. V roce 1893 vyšla jeho práce Lessingslegende [Lessingov
ská legenda] (česky 1949 pod názvem Bedřich II. a jeho doba 
[Lessingovská legenda]), v roce 1897 čtyřsvazkové dílo Geschichte der 
deutschen Sozialdemokratie [Dějiny německé sociální demokracie]. 
Významně se podílel na vydání literární pozůstalosti Marxe, Engelse 
a Lassalla. V roce 1918 vyšla jeho kniha o životě a činnosti K. Mar
xe. Ve svých pracích se od marxismu nejednou odklonil. V II. inter
nacionále aktivně vystupoval proti oportunismu a revizionismu, 
odsuzoval kautskismus. Přitom se bál organizačního rozchodu 
s oportunisty. Byl důsledným internacionalistou, vítal Říjnovou· re
voluci a pochopil správně význam brestlitevského míru. Od roku 
1916 patřil k vůdcům Spartakova svazu a aktivně se podílel na za
ložení Komunistické strany Německa. - 167, 265 

MELLER-ZAKOMELSKIJ A. N. (nar. 1844) - baron, generál carské 
armády, krajní reakcionář. V roce 1863 se podílel na likvidaci pol
ského osvobozeneckého povstání. V roce 1905 krutě potlačil seva
stopolské povstání námořníků. V roce 1906 velel spolu s generálem 
P. K. Rennenkampfem trestné výpravě na Sibiři, V říjnu 1906 byl 
jmenován generálním gubernátorem Pobaltského kraje; krutě po
tlačil revoluční hnutí lotyšských a estonských dělníků a rolníků. 
V letech 1909-1917 byl členem Státní rady. Po Říjnové revoluci 
emigroval. - 66

MELNIK V. M. (nar. 1867) - rolník, poslanec II. státní dumy za 
Minskou gubernii, okťabrista. V dumě se stal členem komise pro kul
turní a sociální potřeby obyvatelstva a komise pro vzdělávání lidu. 
-372

MERKULOV M. A. (nar. 1875) - rolník, poslanec I. státní dumy za 
Kurskou gubernii, původně bezpartijní, později eser. Byl aktivním 
členem ščigerského Rolnického svazu strany eserů. Za tuto činnost 
byl v roce 1908 souzen a v roce 1910 odsouzen k deseti letům nuce
ných prací. - 377, 378 

MERTVAGO A. P. (nar. 1856) - agronom, studoval zahradnictví ve 
Francii a navštěvoval přednášb.-y z přírodních věd na Sorbonně. 
V letech 1887-1893 přispíval do listu Zemledělčeskaja gazeta a do 
časopisu Selskoje chozjajstvo i lesovodstvo. V letech 1894-1905 re
digoval zemědělský a ekonomický časopis Chozjain, od roku 1905 
ho sám vydával. 
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Hlavní práce: Selskochozjajstvennyje voprosy něčernozemnoj po
losy Rossii [Zemědělství v nečernozemním pásmu Ruska], Skolko 
v Rossii zemli i kak my jeju polzujemsja [Kolik je v Rusku půdy 
a jak ji využíváme] aj. - 236, 238, 241 

M1cHAJLOVSKIJ N. K. (1842-1904) - význačný teoretik liberálního 
narodnictví, publicista, literární kritik, pozitivistický filozof, jeden 
z představitelů subjektivní sociologické školy. Svou publicistickou 
činnost zahájil v roce 1860. V 70. letech sestavoval a redigoval na
rodnické publikace. V roce 1868 se stal spolupracovníkem a později 
redaktorem časopisu Otěčestvennyje zapiski. Roku 1892 začal re
digovat časopis Russkoje bogatstvo, na jehož stránkách ostře útočil 
proti marxistům. Názory Michajlovského kritizoval Lenin v práci 
Kdo jsou „přátelé lidu" a jak bojují proti sociálním demokratům? 
(1894) a v jiných dílech. - 113

MrKLAŠEVSKIJ M. P. - viz Něvědomskij M. 

MIKULÁŠ II. (RoMANov) (1868-1918) - poslední ruský car (1894 až 
1917). Z rozhodnutí uralského oblastního sovětu dělnických a vo
jenských zástupců v Jekatěrinburgu [Sverdlovsk] byl 17. července 
1918 zastřelen. - 432, 435, 462 

MILJUKOV P. N. (1859-1943) - vůdce Konstitučně demokratické 
strany, významný ideolog ruské imperialistické buržoazie, historik · 
a publicista. Od roku 1886 byl soukromým docentem na moskevské 
univerzitě. Jako historik byl subjektivní idealista a eklektik, popíral 
zákonitost historického procesu. Politickou činnost zahájil v první 
polovině 90. let; od roku 1902 aktivně spolupracoval s časopisem 
buržoazních liberálů Osvobožděnije, který vycházel v zahraničí. 
V říjnu 1905 se podílel na založení Konstitučně demokratické strany, 
později byl předsedou jejíl10 ústředního výboru a redaktorem 
ústředního orgánu Reč. Byl poslancem III. a IV. státní dumy. Po 
únorové revoluci 1917 prosazoval jako ministr zahraničí v první pro
zatímní vládě imperialistickou politiku války „až do vítězného 
konce",-v srpnu 1917 se aktivně účastnil přípravy kontrarevolučního 
kornilovovského povstání. Po Říjnové revoluci byl jedním z orga
nizátorů zahraniční vojenské intervence proti Sovětskému Rusku 
a aktivním činitelem bělogvardějské einigrace. Od roku 1921 vydával 
v Paříži list Poslednije novosti. - 48, 76, 135, 138, 164, 170, 174, 

184, 233, 367-368, 465, 466, 467 

MIRABEAU Honoré Gabriel (1749-1791) - jeden z nejvýznačnějších 
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činitelů francouzské buržoazní revoluce roku 1789, hrabě. Vyjadřo
val zájmy umírněně liberálních kruhů francouzské šlechty. Získal si 
velkou popularitu jako nadaný řečník. Za revoluce n avázal tajné 
styky s královským dvorem a zradil zájmy revolučního lidu. - 167 

MoLTKE Helmuth (1848-1916) - hrabě, německý generál. Od roku 
1906 byl náčelníkem generálního štábu. Byl obžalován při skandál
ním soudním procesu v roce 1907, který odhalil morální rozklad 
dvorní kliky Viléma II. Aktivně se podílel na přípravě první světové 
války. Po porážce německých vojsk na Marně roku 1914 byl zbaven 
funkce. - 156 

MoROZ P. S. (nar. 1861) - rolník, poslanec II. státní dumy za Po
dolskou gubernii. Zpočátku nebyl členem žádné strany, později se 
přiklonil k trudovikům. - 373, 375 

MucHANOV A. A. (1860-1907) - statkář, od roku 1899 černigovský 
guberniální maršálek šlechty, člen ústředního výboru Konstitučně 
demokratické strany. Za Černigovskou gubernii byl poslancem 
I. státní dumy. Stal se předsedou zemědělské komise. - 368 

MuRAVJOV M. N. (1796-1866) - reakční státník carského Ruska. 
V letech 1830-1831 potlačil polské osvobozenecké povstání. Od 
roku 1850 byl členem Státní rady, v letech 1857-1861 ministrem 
státního majetku. Byl rozhodným odpůrcem zrušení nevolnictví. 
Jako generální gubernátor ve Vilně [Vilnius] potlačil roku 1863 
velmi krutě povstání v Polsku, Litvě a Bělorusku. - 465 

MuŠENKO I. N. (nar. 1871) - poslanec II. státní dumy za Kurskou 
gubernii, jeden z vůdců eserské frakce v dumě, inženýr. V dumě se 
stal členem zemědělské komise a byl oficiálním mluvčím eserů 
k agrární problematice. - 260, 270, 275, 393-394 

NABOKOV V. D. (1869-1922) - jeden z organizátorů a vůdců Konsti
tučně demokratické strany, člen jejího ústředního výboru. Od roku 
1901 redigoval právnický list liberálně buržoazního zaměření Pravo 
a časopis Věstnik prava. Aktivně se účastnil sjezdů zemstev v letech 
1904-1905. Byl redaktorem a vydavatelem týdeníku Věstnik partii 
narodnoj svobody a ústředního orgánu kadetské strany, listu Reč. 
Byl poslancem I. státní dumy za Petrohrad. Po únorové revoluci 
roku 1917 se stal vedoucím kanceláře prozatímní vlády. Po Říjnové 
revoluci bojoval ·proti sovětské moci a stal se členem krymské kraj
ské vlády jako ministr spravedlnosti. Později emigroval do Berlína. 
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Podílel se na vydávání emigrantského pravicově orientovaného 
konstitučně demokratického listu Rul. - 77

NAKONIECZNY I. (nar. 1879) - rolník, poslanec I., III. a IV. státní 
dumy za Lublinskou gubernii, přikláněl se k levému křídlu strany 
národních demokratů. Aktivně se účastnil polského národně osvo
bozeneckého hnutí, byllzatčen a vypovězen na tři roky do Vologdy. 
V roce 1905 byl amnestován. Patr-il mezi organizátory rolnického 
sjezdu ve Varšavě v roce 1905. V dumě se stal členem zemědělské 
komise. - 395-396

NAPOLEON I. (vl. jm. Bonaparte) (1769-1821) - francouzský císař 
(1804-1814 a 1815). - 252

NAPOLEON III. (vl. jm. Bonaparte Ludvík) (1808-1873) - synovec 
Napoleona I., francouzský císař (1852-1870). Po porážce revoluce 
v roce 1848 byl zvolen francouzským prezidentem. V roce 1851 pro
vedl státní převrat. K. Marx zhodnotil tuto událost ve svém díle 
Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta (K. Marx-B. Engels, Spi
sy 8, Praha 1960, s. 137-238). - 184-185

NAZARENKO D. I. (nar. 1861) - rolník, poslanec I. státní dumy za 
Charkovskou gubernii, trudovik. V roce 1905 se aktivně účastnil 
rolnického hnutí a byl zatčen. V dumě byl členem několika komisí. 
Podepsal vyborskou výzvu, byl za to odsouzen a zbaven volebního 
práva. -388 

NĚČITAJLO S. V. (nar. 1862) - rolník, člen II. státní dumy za Kyjev
skou gubernii, trudovik. - 388

NĚKRASOV N. A. (1821-1878) - ruský básník, revoluční demokrat. 
Od roku 1847 vydával časopis Sovremennik, který byl téměř po 
dvacet let tribunou pokrokové ruské literatury a tehdejších společen
ských názorů. V tomto časopise publikovali také N. G. Černyševskij 
a N. A. Dobroljubov. V roce 1866 byl časopis carskou vládou zaká
zán, Někrasov se brzy dostal do čela časopisu Otěčestvennyje zapiski 
a spolu s M. J. Saltykovem-Ščedrinem jej přeměnili v pokrokový 
demokratický orgán. V Někrasovově poezii se zřetelně odrážejí 
ideje revoluční rolnické demokracie. - 65 

NĚVĚDOMSKIJ M. (vl. jm. Miklaševskij M. P.) (1866-1943) - sociální 
demokrat menševik, literární kritik a publicista. V letech reakce 
vystupoval jako likvidátor, sympatizoval s autory kadetského sbor-
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níku Věchi [Na rozcestí], odmítal stranickost literatury. Po Říjnové 
revoluci se věnoval publicistické činnosti. V. I. Lenin ve svých dílech 
ostře kritizoval jeho menševické názory. - 76-77, 80, 84, 85, 86 

NosKE Gustav (1868-1946) - jeden z oportunistických vůdců So
ciálně demokratické strany Německa. Před první světovou válkou 
propagoval militarismus, za války se projevoval jako sociálšovinista, 
v Říšském sněmu hlasoval pro válečné úvěry. Za listopadové revo
luce 1918 v Německu se podílel na potlačení revolučního hnutí ná
mořníků v Kielu. V letech 1919-1920 byl ministrem obrany; použil 
represálií vůči berlínským dělníkům a zorganizoval vraždu K. Lieb
knechta a R. Luxemburgové. Později byl prezidentem v Hanno
versku. Za fašistické diktatury pobíral od hitlerovské vlády státní 
penzi. - 200

NovosEDSKIJ (vl. jm. BinasikM. S.) (1883-1938) - sociální demokrat 
menševik, povoláním advokát. V roce 1900 se zúčastnil IV. (sjedno
covacího) sjezdu SDDSR jako delegát s rozhodujícím hlasem. Se so
ciálně demokratickým hnutím se v letech reakce rozešel. Po únorové 
revoluci 1917 se stal předsedou vojenské sekce petrohradského 
sovětu a členem petrohradského výkonného výboru; byl členem 
prvního ústředního výkonného výboru. Po Říjnové revoluci byl 
předsedou koaliční vlády ve Vladivostoku. Později pracoval v mos
kevských hospodářských orgánech. - 324, 327, 329, 338, 401 

N. S. - viz Svavickij N. A. 

OoNoKozov A.J. (nar. 1859) - poslanec II. státní dumy za Voroněž
skou gubernii, rolník a drobný obchodník, přikláněl se ke kadetům. 
Podepsal agrární návrh sto čtyř. - 257 

0LENOV M. I. (nar. 1876) - marxisticky orientovaný ekonom a publi
cista, povoláním lékař. Spolupracoval s redakcí literárního, vědec
kopopulárního a společenskopolitického časopisu Obrazovanije. 
290,331 

OvČINNIKOV I. N. (nar. 1863) - kadet, poslanec I. státní dumy za 
Vjateckou gubernii, povoláním agronom. - 368 

QzoL I. P. (nar. 1878) - sociální demokrat menševik, poslanec 
II. státní dumy za Rigu, povoláním ekonom. Koncem 90. let pomá
hal zakládat první sociálně demokratické dělnické kroužky v Rize
a v roce 1902 Pobaltskou lotyšskou sociálně demokratickou organi-
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zaci. V letech 1904-1907 byl členem ÚV Lotyšské sociálně demo
kratické dělnické strany, Sociální demokracie  Lotyšského kraje 
a členem redakce listu Zihna. Zúčastnil se IV. (sjednocovacího) 
sjezdu SDDSR. V roce 1907 emigroval do USA. - 404, 407, 408 

OzoLIN K.J. (1866-1933) -kadet, poslanec I. státní dumy za Livon
skou gubernii, advokát. V dumě se přikláněl k lotyšské skupině 
„svazu autonomistů". V buržoazním Lotyšsku byl senátorem. - 397 

PARVUS (vl. jm. Helphand A. L.) (1869-1924) - menševik; koncem 
90. let a na přelomu století pracoval v Sociálně demokratické straně
Německa, patřil k jejímu levému křídlu. Byl redaktorem Siichsische
Arbeiter-Zeitung. Napsal řadu prací o světovém hospodářství. Po
II. sjezdu SDDSR se připojil k menševikům. Za první ruské revo
luce 1905-1907 spolupracoval v Rusku s redakcí menševického
listu Načalo, vyzýval k účasti v Bulyginově dumě, obhajoval taktiku
dílčích dohod s kadety atd. Parvus propagoval teorii permanentní
revoluce, z níž později Trockij učinil nástroj proti leninismu. V le
tech reakce se Parvus rozešel se sociálními demokraty. Za první
světové války byl sociálšovinistou a agentem německého imperialis
mu. Od roku 1915 vydával renegátský časopis Die Glocke. - 36, 40,

118,123,296 

PAPLOV - účastník stuttgartského kongresu II. internacionály. - 100

PEREJASLAVSKIJ J. - viz Chrustaljov-Nosar G. S. 

PEšECHONOV A. V. (1867-1933) - buržoazní veřejný činitel a publi
cista. V 90. letech patřil k liberálním narodnikům; spolupracoval 
s časopisem Russkoje bogatstvo a roku 1904 se stal členem jeho re
dakce; přispíval do liberálně buržoazního časopisu Osvobožděnije 
a do eserského listu Revoljucionnaja Rossija. V letech 1903-1905 
byl členem Svazu osvobození, od roku 1906 jedním z vůdců malo
buržoazní strany lidových socialistů (enesů). Po únorové revoluci 
1917 se stal ministrem zásobování v prozatímní vládě. Po Říjnové 
revoluci bojoval proti sovětské moci, roku 1922 emigroval. - 259, 

273-274, 275, 308, 339, 378, 429, 434

PETĚRSON B. L. (nar. 1874) - velkostatkář, poslanec II. státní dumy 
za Kostromskou gubernii, předseda vetlužské újezdní správy zem
stva. Původně byl členem strany kadetů, později se přiklonil k lido
vým socialistům. V dumě se stal členem několika komisí. - 257 
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PETROČENKO F. I. (nar. 1875) - rolník, poslanec II. státní dumy za 
Vitebskou gubernii. V dumě se přikláněl k pravému křídlu, stal se 
členem komise pro pomoc nezaměstnaným. V letech 1911-1913, 

1917 a 1918 byl členem polocké újezdní správy zemstva. - 235,

370, 404 

PETRUNKEVIČ I. I. (1844-1928) - statkář, zemstevní činitel, člen 
I. státní dumy, kadet. V roce 1904 byl předsedou Svazu osvobození.
V letech 1904-1905 se zúčastnil sjezdů zemstev. Patřil k spoluza
kladatelům a .významným vůdcům Konstitučně demokratické
strany, byl předsedou jejího ústředního výboru a vydavatelem
ústředního orgánu Reč. Vefojná činnost Petrunkeviče byla typickým
projevem politické podlézavosti představitelů liberální buržoazie
vůči samoděržaví. Po Říjnové revoluci emigroval. ,_ 209, 238, 368 

PIKER A. S. - viz Martynov A. 

Pn.mNovovÁ E. K. (E. P.) (1885-1935) - novinářka a spisovatelka. 
Publikovala v časopisech Mir božij, Russkoje bogatstvo a Sovremen
nyj mir. Zastávala menševické názory. - 444, 445, 446 

PJANYCH I. J. (1863-1929) - rolník, poslanec II. státní dumy za 
Kurskou gubernii, eser. V letech 1903-1907 pracoval v ščigerském 
Rolnickém svazu eserů. V roce 1907 byl zatčen a v roce 1909 odsou
zen za činnost v tomto svazu k trestu smrti. Trest mu byl změněn na 
doživotní nucené práce. V letech 1909-1914 si odpykával trest 
v Tobolsku, v letech 1914-1917 v Šlisselburgu. Později politické 
činnosti zanechal. - 382 

PLECHANOV G. V. (1856-1918) - marxistický filozof, literární historik 
a estetik, představitel ruského a mezinárodního dělnického hnutí, 
první propagátor marxismu, sociální demokracie a II. internacioná
ly v Rusku. Jako student navázal v roce 1875 spojení s narodniky 
a s petrohradskými dělníky a zapojil se do revolučního hnutí. V roce 
1877 se stal členem narodnické organizace Zemlja i volja a po jejím 
rozštěpení v roce 1879 se postavil do čela nově vytvořené narodnické 
organizace Čornyj pereděl. V roce 1880 emigroval do Švýcarska, 
rozešel se s narodnictvím a v roce 1883 založil v Ženevě první ruskou 
marxistickou organizaci - skupinu Osvobození práce. Po roce 1900 
redigoval spolu s Leninem list Jiskra a časopis Zarja, podílel se na 
přípravě programu strany a II. sjezdu SDDSR. Na sjezd byl dele
gován skupinou Osvobození práce, patřil k většinovým jiskrovcům, 
byl členem byra (předsednictva) sjezdu. 
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Po II. sjezdu SDDSR zaujal smířlivecké stanovisko vůči oportu
nistům a později se přiklonil k menševikům. Za první ruské revoluce 
1905-1907 souhlasil ve všech zásadních otázkách s menševiky. 
V letech reakce a nového revolučního rozmachu vystupoval proti 
machistické revizi marxismu i proti likvidátorství. Postavil se do 
čela skupiny menševiků věrných straně. Za první světové války 
patřil k sociálšovinistům. Po únorové revoluci 191 7 se vrátil do Ruska 
a podporoval prozatímní vládu; s Říjnovou revolucí nesouhlasil, 
ale nepodílel se na boji proti sovětské moci. 

Nejdůležitější teoretické práce: Socializm i političeskaja borba 
[Socialismus a politický boj] (1883; česky ve Vybraných filozofických 
spisech I, 1959), Naši raznoglasija [Naše neshody] (1884; česky ve 
Vybraných filozofických spisech I, 1959), K voprosu o razvitii mo
nističeskogo vzgljada na istoriju [O vývoji monistického. názorn na 
dějiny] (1895; česky ve Vybraných filozofických spisech I, 1959), 
Beitrage zur Geschichte des Materialismus [Očerki po istorii ma
terializma] ( 1896; česky pod názvem Příspěvky k dějinám materialis
mu, Vybrané filozofické spisy II, 1960), Obosnovanije narodni
čestva v trudach g-na Voroncova (V. V.) [Zdůvodnění narodnictvi 
v pracích pana Voroncova (V. V.] (1896), O materialističeskom 
ponimanii istorii [O materialistickém pojetí dějin] (1897; česky ve 
Vybraných filozofických spisech II, 1960), K voprosu o roli ličnosti 
v istorii [O úloze osobnosti v dějinách] (1898; česky ve Vybraných 
filozofických spisech II, 1960) aj. - 29, 30, 37, 38, 60, 77, 91, 101, 

102, 108, 109, 118, 123-124, 125, 127, 135, 154, 164, 165, 166, 171, 

172, 173, 174, 178, 197, 198, 199, 201, 202, 221, 232, 247, 303, 316, 

317, 319-326, 329,330,334,335,336, 338, 341, 342,343,344,361, 

362, 376, 399, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445-446 

PLEVAKO F. N. (1843-1908) - advokát, okťabrista. Byl poslan
cem III. státní dumy za Moskvu, členem komise státní obrany, 
komise pro návrhy zákonů aj. -167-168 

PoDKOPALJOVOVI - statkáři. - 376 

PoJARKOV A. V. (nar. 1868) - pravoslavný kněz, poslanec I. státní 
dumy za Voroněžskou gubernii. - 382, 409 

PoKROVSKIJ I: P. ( 1872-1963) - sociální demokrat, povoláním lékař. 
Byl poslancem III. státní dumy za Kubáňskou a Tereckou oblast 
a Černomořskou gubernii, přikláněl se k bolševické části sociálně 
demokratické frakce. V roce 1910 se jako p1·edstavitel sociálně de
mokratické frakce III. dumy stal členem redakce bolševického le
gálního listu Zvězda. - 455, 456 
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PoNIATOVSKI Š. (nar. 1863) - velkostatkář, povoláním advokát, 
poslanec I. státní dumy za Volyňskou gubernii. V dumě byl zvolen 
zástupcem tajemníka, byl členem zemědělské komise. - 396

POPPOVÁ Adelheid (nar. 1869) - zakladatelka a představitelka žen
ského sociálně demokratického hnutí v Rakousku. Od roku 1892 re
digovala sociálně demokratický orgán Arbeiterinnen-Zeitung. Zú
častnila se stuttgartského kongresu II. internacionály. V roce 
1918 byla zvolena do vídeňské městské rady a v roce 1919 do Ná
rodního shromáždění. - 104

PoRTUGALOV V. V. (nar. 1874) -konstitučně demokratický publicista; 
přispíval do listů Saratovskij listok, Tovarišč, Smolenskij věstník. 
Po Říjnové revoluci emigroval. Stal se členem kontrarevoluční emi
grantské organizace B. V. Savinkova; publikoval v emigrantském 
tisku. - 60

PoTREsov A. N. (Starověr) (1869-1934). - jeden z vůdců menševic
kého hnutí. V 90. letech se přikláněl k marxistům. Za činnost v pe
trohradském Svazu boje za osvobození dělnické třídy byl poslán do 
vyhnanství do Vjatecké gubernie. V roce 1900 emigroval a podílel 
se na založení listu Jiskra a časopisu Zarja. II. sjezdu SDDSR se 
účast�il jako delegát Jiskry s právem poradního hlasu, patřil k men
šinovým jiskrovcům. V letech reakce a nového revolučního rozmachu 
byl ideologem Iikvidátorství, významně ovlivnil menševické orgány 
Vozrožděnije a Naša zarja. Za první světové války patřil k sociálšo
vinistům. Po Říjnové revoluci emigroval. Přispíval do Kerenského 
týdeníku Dni a svými článk-y útočil proti sovětské moci. - 115

PoVILrus A.M. (nar. 1871) - poslanec II. státní dumy za Kovenskou 
gubernii, rolník. V dumě se stal členem zemědělské komise. Přikláněl 
se k sociálně demokratické frakci. V letech 1906, 1908, 1910 a 1911 
byl vězněn. Později činnosti v revolučním hnutí zanechal. V bur
žoazní Litvě pracoval v družstevních organizacích a zabýval se ze
mědělstvím. Po nastolení sovětské vlády v Litvě pracoval v kolchoze. 
-397

PROKOPOVIČ S. N. (187J:._J955) - buržoazní ekonom a publicista, 
koncem 90. let patřil mezi významné ekonomisty a první propagá
tory bernsteinismu v Rusku, později byl aktivním členem liberální 
monarchistické organizace Svaz osvobození. V roce 1906 se stal 
členem ústředního výboru Konstitučně demokratické strany. Re
digoval a vydával časopis Bez zaglavija a spolupracoval s redakcí 
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listu Tovarišč. Je autorem knih o dělnické otázce, napsaných 
z bernsteinovsko-liberálního hlediska. V roce 1917 byl ministrem 
zásobování v prozatímní vládě. Po Říjnové revoluci byl za protiso
větskou činnost vypovězen. - 60, 165, 201, 221, 222, 236 

PTICYN - viz Solovějčik B. I.

PuGAČov J. I. (asi 1742-1775) - donsk-ý kozák, vůdce největšího pro
tifeu_dálního rolnického a kozáckého povstání v Rusku, které za
chvátilo v letech 1773-1775 území kolem řeky Uralu a Kamy, jiho
západní Sibiř a dolní a střední Povolží. 

Pugačov byl po potlačení povstání vydán carským úřadům 
a v lednu 177 5 byl v Moskvě popraven. - 358 

,,PuGAČov" - viz Kabakov G. I. 

PurušKEVIČ V. M. (1870-1920) - velkostatkář, černosotňovec, mo
narchista. Od roku 1900 pracoval na ministerstvu vnitra, v roce 
1904 byl úředníkem se zvláštním úkolem při ministerstvu vnitra, 
které řídil Pleve. Patřil k zakladatelům černosotňovského Svazu 
ruského národa. V roce 1907 z něho vystoupil a založil novou mo
narchistickou kontrarevoluční organizaci Svaz archanděla Micha
ela. Za Besarabskou gubernii byl poslancem II., III. a IV. státní 
dumy, kde proslul svými protižidovskými projevy. Za první světové 
války Puriškevič požadoval vytvoření silné vlády, která by dovedla 
válku do „vítězného konce". Po Říjnové revoluci aktivně bojoval 
proti sovětské moci. - 61, 171, 359, 374,.375, 376 

R. - viz Radčenko S. I.

R.AnčENKO S. I. (R.) (1868-1911) - sociální demokrat. Revoluční 
činnost zahájil v roce 1890 jako propagandista v petrohradských 
dělnických kroužcích. V roce 1895 byl členem ústředí petrohradské
ho Svazu boje za osvobození dělnické třídy. Na I. sjezdu SDDSR 
byl zvolen členem ústředního výboru strany. V roce 1901 byl za 
revoluční činnost zatčen a na pět let vypovězen do Vologedské gu
bernie. V roce 1905 byl na základě amnestie osvobozen; v letech 
reakce zanechal politické činnosti. - 115 

RAzIN S. T. (zemřel 1671) - ruský kozácký ataman. V letech 1662 až 
1663 bojoval v čele donských kozáků proti krymským Tatarům 
a Turkům a v rolnickém povstání 1670-1671 v oblasti mezi Donem, 
Volhou a Uralem vedl povstalce. Po porážce byl zajat a umučen. -
358 
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REr.mNČIK D. J. (nar. 1863) - rolník, volostní staršina, poslanec 
II. státní dumy za Minskou guberrůi. V dumě se přikláněl k pravici.
-370

RENNENKAMPF P. K. (1854-1918) - carský generál. V letech 1900 až 
1901 krutě potlačil boxerské povstání v Číně. V roce 1906 velel 
spolu s generálem Mellerem-Zakomelským trestné výpravě na Si
biři. Za první světové války velel 1. ruské armádě; projevil trestu
hodnou nedbalost hraničící se zradou. To byla také jedna z příčin 
porážky ruských vojsk ve Východním Prusku. V roce 1915 byl zba
ven funkce a penzionován. V roce 1918 byl zastřelen za kontrarevo
luční činnost. - 66 

R.ICARDo David (1772-1823) - význačný anglický ekonom, autor děl 
On the Principles of Political Economy and Taxation [Zásady po
litické ekonomie a zdaněm1 (1817; česky 1956), On Protection to 
Agriculture [O ochraně zemědělstvi1 (1822) a jiných prací, jimiž 
vrcholí klasická buržoazní politická ekonomie. Ricardo zastával 
zásadu volné konkurence a požadoval odstranění všech omezení 
brzdících rozvoj kapitalistické výroby. Rozvinul Smithovu teorii 
hodnoty a dokázal, že hodnota je určována vynaloženou prací na 
výrobu zboží a z tohoto zdroje plyne jak mzda dělníka, tak i bez
pracný důchod - zisk a renta. Formuloval ekonomický zákon pro
tichůdných zájmů jednotlivých tříd, nechápal však historický cha
rakter kapitalistické výroby, kterou považoval za věčnou. Neuvědo
moval si společenský charakter hodnoty ani rozdíl mezi hodnotou 
a výrobní cenou; nepochopil původ a podstatu peněz. Ricardovy 
teoretické názory kritizoval Marx v Kapitálu, v Teoriích o nad
hodnotě a jiných dílech. - 262, 264 

RoDBERTUS-jAGETZOW Johann Karl (1805-1875) - německý eko
nom, pruský velkostatkář, katedrový socialista. Měl v úmyslu za
chovat „alespoň pro nejbližších 500 let privilegovanou třídu ... ", 
jak napsal Engels (K. Marx-B. Engels, Spisy 21, Praha 1967, 
s. 216).

Rodbertus začal rozlišovat nadhodnotu a její speciální formy, ale
vědecky je nevysvětlil. Příčinu hospodářských krizí viděl v neúplné 
spotřebě, a nikoli v základním rozporu kapitalismu. Hlavní práce: 
Zur Erkenntnis unserer staatswirtschaftlichen Zustiinde [K poznání 
našich státně hospodářských poměrů] (1842), Soziale Briefe an v. 
Kirchmann [Sociální dopisy von Kirchmannovi] ( 1850-1851, 1884). 
- 262,292 
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RoDIČEV F. I. (nar. 1856) - tverský statkář a zemstevní činitel, jeden 
z vůdců Konstitučně demokratické strany a člen jejího ústředního 
výboru; právník. V letech 1904-1905 se zúčastnil sjezdů zemstev. 
Byl poslancem Státní dumy ve všech volebních obdobích. Po únoro
vé revoluci 1917 se stal komisařem pro záležitosti Finska v proza
tímní vládě. Po Říjnové revoluci emigroval. - 40, 51, 202, 370

RoosEVELT Theodor (1858-1919) - americký státník, člen republi
kánské strany. V letech 1897-1898 byl náměstkem ministra ná
mořnictva, v letech 1899-1900 gubernátorem státu New York. 
V letech 1901-1909 byl prezidentem USA. Patřil k nejvlivnějším 
představitelům monopolů USA a ideologů amerického imperialismu. 
Rooseveltova vláda podporovala horečné zbrojení a prováděla 
agresívní zahraniční politiku vůči zemím Latinské Ameriky. V pre
zidentských volbách v roce 1912 vystoupil Roosevelt s programem 
buržoazního reformismu. - I 00 

RozENBLJUM D. - viz Firsov D. 

RožDĚsTVENSKIJ - lidový socialista, účastník prvního sjezdu strany 
eserů v roce 1905. - 175 

RuBAKIN N. A. (1862-1946) - ruský bibliograf a spisovatel, autor 
mnoha prací o bibliografii a dějinách knihovnictví v Rusku, vědec
kopopulárních zeměpisných; přírodovědných a jiných publikací. 
V roce 1907 emigroval do Švýcarska, kde žil až do konce života. 
Rubakinovou základní bibliografickou prací je dílo Sredi knig 
[Mezi knihami] (1906). V. I. Lenin se scházel s Rubakinem v za
hraničí a půjčoval si od něho knihy. Později Rubakin udržoval 
úzké spojení se Sovětským svazem a odkázal SSSR svou knihovnu 
o 80 tisících svazků. Byla začleněna do Leninovy státní knihovny.
-224

RUBANOVIČ I. A. (1860-1920) - jeden z vůdců eserské strany. Zpo
čátku se aktivně účastnil narodovoljovského hnutí; v 80. letech emi
groval do Paříže a roku 1893 vstoupil do tamější skupiny starých 
narodovoljovců. Po vzniku eserské strany se stal jejím aktivním čle
nem. Spolupracoval s redakcí časopisu Věstnik russkoj revoljucii, 
který se roku 1902 stal oficiálním orgánem eserů. Zastupoval eser
skou stranu na mezinárodních socialistických kongresech v Amster
damu (1904) a Stuttgartu (1907). Byl členem mezinárodního socia
listického byra. Za první světové války vystupoval jako sociálšovi
nista. Po Říjnové revoluci se stal odpůrcem sovětské moci. - 145 
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RUMJANCEV P. P. (Schmidt) (1870-1925) - účastník sociálně demo
kratického hnutí od roku 1891, pracoval ve stranických organi
zacích v Petrohradě a v jiných ruských městech. Po II. sjezdu 
SDDSR se stal bolševikem. Byl členem byra výborů většiny. Voro
něžský výbor SDDSR jej delegoval na III. sjezd strany. V červnu 
1905 byl kooptován do ústředního výboru SDDSR. V roce 1905.při
spíval do prvního legálního bolševického listu Novaja žizň a byl jed
ním z jeho redaktorů, v letech 1906-1907 spolupracoval s časopisem 
Věstnik žizni. V letech reakce zanechal práce ve straně. Žil v cizině 
a věnoval se statistice. Zemřel v Berlíně. - 319, 325 

RuRIKOVCI - dynastie velikých knížat kyjevských, vladimirských. 
a moskevských a ruských carů v letech 862-1598, kteří se pokládali 
za potomky Rurika. - 385 

ROTLI O. I. (nar. 1871) - advokát, kadet, poslanec I. státní dumy· 
za Livonskou gubernii. Byl předsedou spolků Tara a Vanemujne
a ředitelem svépomocného úvěrového ústavu. V dumě byl členem 
estonské skupíny svazu autonomistů. - 397 

SAFONOV P. A. (nar. 1868) - člen Konstitučně demokratické strany, 
poslanec I. státní dumy za Kostrornskou gubernii, povoláním agro
nom. V dumě byl členem různých komisí. - 169, 170 

SAGATELJAN (vl. jm. Sagatelov) I. J. (1871-1936) - člen arménské
buržoazní nacionalistické strany Dašnakcuthjun, povoláním práv
ník. Za Jerevanskou gubernii byl poslancem II. státní dumy, za 
Jerevanskou, Jelizavetpolskou a Bakuskou gubernii poslancem 
III. státní dumy. Po nastolení sovětské moci v Arménii ze strany
Dašnakcuthjun vystoupil; od roku 1921 pracoval v lidovém komi
sariátu zemědělství Arménie. - 390-391, 398

SACHNO V. G. (nar. 1864) - rolník, poslanec ir. státní dumy za Ky-
jevskou gubernii, původně bezpartijní, později sociální demokrat. 
menševik. Byl souzen za činnost v sociálně demokratické frakci 
dumy. Před soudem svoji příslušnost k sociálně demokratické straně 
popřel a byl zproštěn obžaloby. - 373-374 

SAJKO J. A. (nar. 1879) - trudovik, člen II. státní dumy za Poltavskou. 
gubernii, původem rolník. Pracoval jako volostní písař; vystudoval 
obchodní školu v Moskvě. V dumě se stal členem finanční komise .. 
- 399
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SALTYKOV�ŠČEDRIN M. J. (1826-1889) - spisovatel, satirik, revoluční 
demokrat. Kritizoval feudálně absolutistický režim v Rusku a vy
tvořil celou galérii typů statkářských tyranů, carských byrokratů, 
bázlivých liberálů a jako první v ruské beletrii zachytil procesy pro
bíhající na poreformní vesnici. Vytvořil nesmrtelné typy, např. Ji
dáška v románu Gospoda Golovljovy [Golovlevské panstvo] (1875 až 
1880; česky ve Výboru z díla, 1955), které připomíná ve svých 
pracích Lenin, když demaskuje různé protilidové sociální skupiny 
a politické strany. Díla Saltykova-Ščedrina vysoce ocenil rovněž 
K. Marx. V letech 1863-1864 byl Saltykov redaktorem revolučně
demokratického časopisu Sovremennik, v roce 1868 členem redakce
časopisu Ótěčestvennyje zapiski a po Někrasovově smrti v roce 1878
odpovědným redaktorem tohoto časopisu. Stal se duchovním vůdcem
demokratické inteligence, pokračoval ve slavných tradicích revo
luční demokracie 60. let. - 65 

SATURIN D. - autor mnoha článků otiskovaných v letech 1907-1908 
v listech Stoličnaja počta a Tovarišč. - 456

SAVELJEV A. A. (1848-1916) - statkář, kadet. Od roku 1878 spolu
pracoval s listem Russkije vědomosti. Od roku 1890 byl předsedou 
nižněnovgorodské újezdní správy a v letech 1900-1908 předsedou 
guberniální správy. V letech 1903-1907 redigoval list Nižněgorod
skaja zemskaja gazeta. Za Nižní Novgorod byl poslancem I. státní 
dumy a za ·Nižněnovgorodskou gubernii poslancem II. a III. státní 
dumy. V II. a III. dumě byl členem zásobovací komise a komise 
pro místní správu a samosprávu. - 233, 369 

SEMJONOV A. I. (nar. 1857) - rolník, poslanec II. státní dumy za Po
dolskou gubernii, původně bezpartijní, později trudovik. V dumě 
se stal členem zemědělské komise. Po rozpuštění dumy byl pronásle
dován policií. - 235, 373, 374 

SEROV V. M. (1879-1918) - sociální demokrat bolševik, povoláním 
učitel. Zúčastnil se jako delegát s poradním hlasem V. (londýnského) 
sjezdu SDDSR za Saratovskou gubernii. Byl poslancem II. státní 
dumy, stal se členem zemědělské a finanční komise. Po rozpuštěn{ 
dumy byl odsouzen za činnost v sociálně demokratické frakci k pěti 
letům nucených prací. Po únorové revoluci 1917 se stal předsedou 
sovětu dělnických, rolnických a vojenských zástupců ve Verchně
udinsku. V roce 1918 byl zastřelen bělogvardějci. - 406 

SINGER Paul (1844-1911) - jeden z vůdců německé sociální demokra-
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cie, blízký spolupracovník A. Bebela a W. Liebknechta, významný 
funkcionář marxistického křídla ve II. internacionále. Od roku 1887 
byl členem představenstva Sociálně demokratické strany Německa, 
od roku 1890 (po sjezdu v Halle) byl jeho předsedou. V letech 
1884-1911 byl členem Říšského sněmu a od roku 1885 předsedou 
sociálně demokratické frakce. Od roku 1900 byl členem mezinárod
ního socialistického byra, patřil k jeho levému, marxistickému křídlu. 
Singer byl úhlavním nepřítelem oportunismu v německé dělnické 
straně a až do konce života důsledně prosazoval revolučně demokra
tickou politiku. V. I. Lenin si jej hluboce vážil jako nesmiřitelného 
bojovníka za věc proletariátu. - 200

SISMONDIJean Charles Simonde de (1773-1842) - švýcarský ekonom 
a historik. Na počátku své činnosti patřil ke klasické škole buržoazní 
politické ·ekonomie, později se stal představitelem maloburžoazního 
socialismu a zakladatelem ekonomického romantismu, vyjadřujícího 
názory malovýrobců. Uvědomoval si rozpory kapitalismu, ale nedo
vedl odkrýt jejich podstatu. Nechápal pokrokové tendence kapitalis
tické velkovýroby, snažil se hledat vzor ve starých zřízeních a tradi
cích, v cechovní organizaci průmyslu a v patriarchálním zeměděl
ství, což naprosto neodpovídalo novým hospodářským podmínkám. 

Jeho učení kritizoval Lenin v práci K charakteristice ekonomic
kého romantismu. 

Nejdůležitější ekonomické práce: Nouveaux principes ďéconomie 
politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population 
[Nové zásady politické ekonomie aneb O bohatství ve vztahu k oby
vatelstvu] (1819) a Études sur l'économie politique [Studie o poli
tické ekonomii] (1837-1838). - 90

SKIRMUNT R. A. (nar. 1868) - statkář, poslanec I. státní dumy za 
Minskou gubernii; patřil k frakci svazu autonomistů. V říjnu 1910 
byl zvolen členem Státní rady. - 362 

SMIRNOV J. - viz Gurevič E. L. 

SMITH Adam (1723-1790) - anglický ekonom a filozof, představitel 
klasické buržoazní politické ekonomie. Ve své práci An Inquiry into 
the Nature and the Causes of the Wealth of Nations [Pojednání 
o podstatě a původu bohatství národů] ( 1776; česky 1958) jako první
prohlásil, že zdrojem hodnoty je každá práce vynaložená v kterém
koli odvětví výroby. Smith poprvé konstatoval, že kapitalistická
společnost se skládá ze tří tříd: dělníků, kapitalistů a statkářů; za
vrhoval však třídní boj. K. Marx a V. I. Lenin ocenili Smithovy
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zásluhy o rozvoj politické ekonomie, ale zároveň poukázali na bur
žoazní omezenost, rozpornost a chybnost jeho názorů. Správně 
určenou hodnotu zboží představovanou pracovním časem Smith 
zaměňoval s hodnotou práce. Hlavní chybou jeho teorie reprodukce 
bylo to, že přehlížel konstantní kapitál a redukoval hodnotu na zisk 
a nadhodnotu. - 287

SoLOVĚJČIK B. I. (Pticyn) (nar. 1884) - menševik, k sociálně demokra
tickému hnutí se připojil v roce 1903; pracoval v jihoruských měs
tech a později v Moskvě. Za moskevskou okruhovou organizaci byl 
delegátem IV. (sjednocovacího) sjezdu SDDSR. V roce 1809 zane
chal politické činnosti. Ve třicátých letech pracoval v lidovém ko
misariátu lehkého průmyslu. - 338 

SoMBART Werner ( 1863-1941) - představitel německé buržoazní eko
nomie, jeden z hlavních ideologů německého imperialismu, profesor 
vratislavské a berlínské univerzity. Na počátku své činnosti byl ty
pickým ideologem „sociálního liberalismu s lehkým marxistickým 
nádechem" (V. I. Lenin, Spisy 18, Praha 1958, s. 62), později se 
stal odpůrcem marxismu, líčil kapitalismus jako harmonickou hos
podářskou soustavu. V posledních letech života přešel na pozice 
fášismu. Hlavní síla: Sozialismus und soziale Bewegung im XIX. 
Jahrhundert [Socialismus a sociální hnutí v 19. století] (1896; 
česky 1898) a Der modeme Kapitalismus [Moderní kapitalismus] 
(1902). -47

SORGE Friedrich Adolph (1828-1906) - německý socialista, význačný 
představitel mezinárodního dělnického a socialistického hnutí, přítel 
a spolupracovník K. Marxe a B. Engelse. Účastnil se revoluce v le
tech 1848-1849 v Německu. Po její porážce emigroval nejdříve do 
Švýcarska a potom do Ameriky. Tam organizoval sekci I. interna
cionály, byl tajemníkem generální rady I. internacionály (1872 až 
1874). Pomáhal zakládat Socialistickou dělnickou stranu USA 
a Mezinárodní dělnický svaz. Napsal mnoho článků, uveřejňovaných 
hlavně v časopise německé sociální demokracie Die Neue Zeit; 
připravil k tisku svou korespondenci s Marxem a Engelsem a dalšími 
osobnostmi. Tato korespondence vyšla v ruštině s Leninovou před
mluvou. - 99, 348 

SPINOZA Benedictus (Baruch) de (1632-1677) - holandský mate
rialistický filozof, panteista a teista. Zastával monistický názor, že 
existuje pouze příroda, která je příčinou sebe samé. Tvořící příroda 
a bůh jsou táž substance. Spinozův determinismus je metafyzický. 
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Za cíl poznání považuje ovládnutí přírody a zdokonalování člověka. 
Jednání člověka je podle něho určováno pudem sebezáchovy a úsi
lím o vlastní prospěch. V učení o poznání rozvíjel teze racionalismu. 
Za cíl náboženství považoval poučování lidí o mravném životě, a ne 
poznání podstaty věcí. V teorii společnosti byl pokračovatelem 
T. Hobbese, avšak na rozdíl od něho považuje za nejvyšší formu
moci demokratickou vládu.

Spin�za ovlivnil metafyzický materialismus 17. -18. století, rozvoj 
ateismu a boj za svobodu vědeckého myšlení. 

Hlavní díla: Tractatus theologico-politicus [Traktát teologic
ko-politický] (1670) a Ethica [Etika] (1677). - 431

ST. - viz Starkov V. V. 

STARK.OV V. V. (St.) (1869-1925) - účastník revolučního hnutí 
v 90. letech 19. stoleú; člen marxistického studentského kroužku. 
V roce 1895 se stal členem ústředí petrohradského Svazu boje za 
osvobození dělnické třídy. V prosinci 1895 byl zatčen a v roce 1897 
poslán na tři roky do vyhnanství na Sibiř. Po návratu z vyhnanství 
pracoval jako inženýr a později byl ředitelem elektrárny v Baku. 
Udržoval spojení s místními sociálně demokratickými organizacemi. 
V letech reakce zanechal stranické práce. Po Říjnové revoluci 
pracoval v lidovém komisariátu zahraničního obchodu a byl ná
městkem obchodního zástupce SSSR v Německu. - 115

STECKIJ. (nar. 1871) - statkář, agronom, poslanec I. a II. státní dumy 
za Lublinskou gubernii, člen strany národních demokratů. Stal se 
členem frakce Polské kolo. - 396

STIŠINSKIJ A. S. (nar. 1857) - vysoký státní úředník carského Ruska, 
horlivý obhájce zájmů statkářů. V letech 1873-1882 byl zaměstnán 
ve Státní kanceláři, později na ministerstvu vnitra. Od roku 1896 
byl náměstkem státního tajemníka, v letech 1899-1904 náměstkem 
ministra vnitra. V Goremykinově vládě byl pověřen řízením země
dělství. Patřil k iniciátorům černosotňovského Svazu ruského ná
roda. Od roku 1904 byl členem Státní rady. - 250, 256 

STOLYPIN P. A. (1862-1911) - státník carského Ruska, velkostatkář. 
V letech 1906-1911 byl předsedou rady ministrů a ministrem vnitra. 
Po porážce revoluce v roce 1905 prováděl krvavé represe (stolypin
ská reakce v letech 1907-1910). V roce 1907 car na jeho návrh roz
pustil II. státní dumu a vydal 3. června nový volební zákon, který 
zajišťoval v dumě většinu kontrarevoluci. Stolypin byl autorem 
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agrární reformy, jejímž cílem bylo vytvořit na vesnici carskému sa
moděržaví oporu. Touto oporou se měli stát kulaci. Avšak jeho po
kus upevnit samoděržaví shora, v zájmu buržoazie a statkářů, 
ztroskotal. V roce 1911 zavraždil Stolypina v Kyjevě agent tajné 
policie eser Bogrov. - 38, 39-40, 48, 49, 63, 64, 65, 137, 143, 150, 
160, 169, 174, 184, 192, 214, 231, 232, 233, 238, 259, 266, 272, 277, 
278, 309, 321, 326, 333, 359, 361, 363, 368, 375, 378, 379, 381, 412, 
425, 426, 427, 432, 434 

STRUMILIN (vl.jm. Strumillo-Petraškevič) S. G. (1877-1974) - sociál
ní demokrat, později významný ekonom a statistik, akademik. V re
volučním hnutí začal pracovat roku 1897. V roce 1899 vstoupil do 
petrohradského Svazu boje za osvobození dělnické třídy. Často byl 
vězněn a posílán do vyhnanství. Od roku 1906 pracoval v petro
hradských menševických organizacích, k politickým otázkám zaují
mal kompromisní stanovisko. Byl delegátem IV. a V. sjezdu SDDSR. 
Na IV. sjezdu SDDSR popíral nutnost agrárního programu; v řadě 
zásadních otázek hlasoval s bolševih.-y. Po Říjnové revoluci se s men
ševiky rozešel a v roce 1923 se stal členem KSR(b). Pracoval ve 
Státní plánovací komisi SSSR, v Akademii věd SSSR, přednášel na 
moskevské univerzitě a na jiných vysokých školách. Napsal mnoho 
vědeckých prací a článků o socialistickém plánování, dějinách sovět
ského národního hospodářství, statistice a dalších otázkách. - 354 

STRUVE P. B. (1870-1944) - buržoazní ekonom a publicista, předsta
vitel legálního marxismu, spolupracovník a redaktor časopisů No
voje slovo (1897), Načalo (1899) a Žizň (1900). Již ve své první 
práci Kritičeskije zametki k voprosu ob ekonomičeskom razvitii 
Rossii [Kritické poznámky k ekonomickému rozvoji Ruska] (1894) 
kritizoval narodnictví, ,,doplňoval" a „kritizoval" Marxovo ekono
mické a filozofické učení, sympatizoval s představiteli vulgární bur
žoazní politické ekonomie a propagoval malthuziánství. Lenin ho 
nazval „velkým mistrem renegátství" (tento svazek, s. 476). Na 
přelomu století se Struve definitivně rozešel s marxismem a sociální 
demokracií, přešel k liberálům a stal se jedním z teoretiků a organizá
torů buržoazně liberální organizace Svaz osvobození (1903-1905) 
a redaktorem jejího ilegálního orgánu Osvobožděnije (1902-1905). 
Od založení kadetské strany v roce 1905 byl členem jejího ústředního 
výboru a po porážce revoluce 1905-1907 vůdcem pravého křídla 
liberálů. Po Říjnové revoluci byl členem Wrangelovy kontrarevo
luční vlády; později emigroval. - 47, 48, 76, 77, 79, 82, 113, 114, 
115, 116, 117, 128, 129, 135, 136, 138, 139, 172, 174, 201, 300, 387, 
468, 474, 476 
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SiiDEKUM Albert (1871-1944) -jeden z oportunistických vůdců So
ciálně demokratické strany Německa, revizionista. V letech 1900 až 
1918 byl poslancem Říšského sněmu. Za první světové války se pro
jevoval jako sociálšovinista. Hlásal imperialistické názory na kolo
niální otázku, bojoval proti revolučnímu hnutí dělnické třídy. V le
tech 1918-1920 byl ministrem financí Pruska. V. I. Lenin proti 
Siidekumovi v mnoha pracích ostře vystupoval a poukazoval na jeho 
oportunistické a sociálšovinistické názory. - 471, 474 

SUVOROV S. A. (Borisov) (1869-1918) - sociální demokrat, publicista 
a statistik. Do revoluční činnosti se zapojil v 90. letech jako narodo
voljovec. V roce 1900 se stal sociálním demokratem; v letech 1905 
až 1907 pracoval v bolševických organizacích v různých městech 
Ruska. Byl delegátem IV. (sjednocovacího) sjezdu SDDSR. Na 
sjezdu vystoupil jako jeden z referentů o agrární otázce a hájil po
žadavek, aby byla statkářská půda rozdělena a předána do soukro
mého vlastnictví rolníků. Po porážce revoluce v letech 1905-1907 
se přiklonil k přívržencům machismu ve straně, kteří zii.hájili tažení 
proti marxistické filozofii. Byl spoluautorem jejich sborníku Očerki po 
filosofii marksizma [Nástin marxistické filozofie] (1908). Suvorovovy 
protimarxistické filozofické názory podrobil kritice Lenin ve své práci 
Materialismus a empiriokriticismus (1909). 

Po roce 1910 zanechal Suvorov stranické práce a zabýval se sta
tistikou. V roce 1917 se přiklonil k menševikům-internacionalistům. 
Před Říjnovou revolucí i po ní zastával řadu volených funkcf 
v Moskvě a v Jaroslavli. Zahynul za kontrarevolučního povstání 
v Jaroslavli v červenci 1918. - 279, 280, 309 

SvAVICKIJ N. A. (N. S.) (1879-1936) - statistik, ekonom. Podílel se 
na zemstevním statistickém ·průzkumu Vladimirské a Charkovské 
gubernie, v letech 1908-1910 byl zaměstnán na moskevské městské 
správě. Od roku 1914 působil jako docent, později jako profesor na 
katedře statistiky moskevské univerzity. Od roku 1920 pracoval 
v Ústřední statistické správě a v letech 1917, 1918, 1919 a 1925 se 
zúčastnil sjezdů statistiků. - 384 

SVJATOPOLK-MIRSKIJ D. N. (nar. 1874) - kníže, velkostatkář, poslanec 
II. a IV. státní dumy za Besarabskou gubernii. V II. dumě byl čle
nem interpelační komise. Po Říjnové revoluci emigroval. - 256, 360,

384, 404, 405 

SYRTLANOV Š. Š. (nar. 1847) - statkáí·, poslanec I. státní dumy za 
Ufskou gubernii, člen muslimské lidové strany, která měla blízko ke 
straně kadetů. Pracoval v guberniální správě zemstva. - 399 
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:SzYMANSKI I. (nar. 1872) - rolník, poslanec II. státní dumy za Min
skou gubernii. V dumě se přikláněl k pravému křídlu; byl členem 
komise pro vzdělávání lidu. - 371, 395 

ŠACHOVSKOJ D. I. (nar. 1861) - kníže, zemstevní činitel, jeden ze za
kladatelů Svazu osvobození (1904-1905). Od roku 1905 byl členem 
ústředního výboru Konstitučně demokratické strany. Byl poslancem 
I. státní dumy a jejím tajemníkem. V roce 1917 byl od května do
června ministrem první koaliční prozatímní vlády. Po Říjnové re
voluci pracoval v družstevním aparátu. - 368 

ŠANIN M. (vl. jm. Šapiro L. G.) (1887-1957) - účastník revolučního 
hnutí od roku 1902; roku 1903 vstoupil do rižské organizace Bundu. 
Za dvinskou organizaci byl delegován na V. (londýnský) sjezd 
SDDSR. Po únorové revoluci 1917 vstoupil do SDDSR; byl menše
vikem. Od roku 1918 byl členem KSR(b), pracoval v lidovém ko
misariátu osvěty a byl politicky činný v Rudé armádě. V letech 
1925-1929 pracoval v lidovém komisariátu financí RSFSR. Na
psal několik vědeckých prací. - 276-283, 355 

ŠČERBINA F. A. (1849-1936) - zemstevní statistik, narodnik, dopiso
vatel Akademie věd. V letech 1884-1903 byl vedoucím voroněž
ského zemstevního statistického oddělení. V roce 1907 zastupoval 
jako poslanec stranu lidových socialistů v II. státní dumě. Po Říjno
vé revoluci emigroval. Sestavil a vydal řadu statistických prací, např. 
Kresťjanskoje chozjajstvo po Ostrogožskomu ujezdu [Rolnické hos
podářství v ostrogožském újezdu] (1887), Voroněžskoje zemstvo. 
1865-1889 g. Istorikostatističeskij obzor [Voroněžské zemstvo. 
Léta 1865-1889. Historicko-statistický přehled] (1891). Lenin ostře 
kritizoval Ščerbinovy metody zpracování statistických údajů, zkres
lující skutečnost. - 238 

ŠEVIČ - eser. Zúčastnil se sjezdu eserské strany v roce 1905. - 175 

ŠmLOVSKIJ S. A. (nar. 1864) - okťabrista, statkář, újezdní maršálek 
šlechty. Byl poslancem II. státní dumy za Mogilevskou gubernii. -
362 

ŠINGARJOV A. I. (1869-1918) - kadet, zemstevní činitel, publicista, 
povoláním lékař. Byl předsedou voroněžského guberniálního výboru 
Konstitučně demokratické strany a od roku 1907 členem jejího 
ústředního výboru. Za Voroněžskou gubernii byl poslancem II. 
a III. státní dumy, za Petrohrad poslancem IV. státní dumy; v du-
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mě byl vůdcem frakce kadetů. Po únorové revoluci 1917 se stal mi
nistrem zemědělství v první prozatímní vládě a ministrem financí 
v druhé prozatímní vládě. - 363, 366, 367, 370, 408, 455-456 

ŠMIDT - viz Rumjancev P. P. 

ŠuLGIN V. V. (nar. 1878) - statkář, poslanec II., III. a IV. státní du
my za Volyňskou gubernii. Vystupoval jako monarchista a naciona
lista. Redigoval list Kijevljanin, orgán ruských nacionalistů. V roce 
1917 aktivně podporoval prozatímní vládu. Po Říjnové revoluci byl

jedním ze zakladatelů bělogvardějské armády, pomáhal generálu 
Alexejevovi, Děnikinovi a Wrangelovi. Emigroval a v zahraničí 
pokračoval v boji proti sovětské vládě. Za druhé světové války žil 
v Jugoslávii. Po vstupu sovětských vojsk do Jugoslávie v roce 1944 
byl převezen do Sovětského svazu a odsouzen; v roce 1956 byl pro
puštěn. V Otevřeném dopise ruským emigrantům (1960) vyzývá ke 
skončení boje proti sovětské moci. - 362 

TANcov A. Z. (nar. 1860) - statkář, okťabrista, člen II. a III. státní 
dúmy za Smolenskou guberníi. Byl členem smolenského újezdního 
a guberniálního zemstva a redaktorem listu Smolenskaja gazeta. -
362 

TATARINOV F. V. (nar. 1860) - statkář, kadet, poslanec I. a II. státní 
dumy za město Orel. Byl předsedou orelské újezdní zemstevní správy 

a členem guberniální zemstevní správy. V II. dumě pracoval v ze
mědělské komisi, v komisi pro místní správu a samosprávu, byl ta
jemníkem rozpočtové komise; účastnil se diskuse o agrární otázce 
a o dalších bodech jednání. Po Říjnové revoluci prováděl kontrare
voluční činnost v jižním Rusku. - 233, 367, 385, 386, 407 

TENISON J. J. (Tynison) (nar. 1868) - estonský buržoazní státník a ve
řejný činitel. Stál v čele buržoazně klerikálního hnutí v Estonsku; 
koncem roku 1905 založil stranu progresistů, která hájila zájmy 
estonské buržoazie. Byl poslancem I. státní dumy za Livonskou gu
bernii, stal se členem frakce kadetů. V letech 1919-1920 a v roce 
1928 byl ministerským předsedou Estonska a v letech 1930-1932 
ministrem zahraničních věcí. Později se stal profesorem na tartuské 
univerzitě. - 396 

TER-AVETIKJANC S. Ch. (1867-1938) - člen arménské buržoazně na
cionalistické strany Dašnakcuthjun, publicista, povoláním učitel. 
Byl poslancem II. státní dumy za J elizavetpolskou gubernii. Po ni>.-
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stolení sovětské moci v Zakavkazsku ze strany Dašnakcuthjun vy
stoupil; působil jako učitel v gjandžinském [kirovabadském] okrese 
Ázerbájdžánu. - 398 

TĚTĚREVENKOV V. N. (nar. 1877) - statkář, okťabrista, předseda 
měsčovské újezdní správy zemstva, poslanec II. a III. státní dumy 
za Kalužskou gubernii. V dumách zastával krajně pravicové názo
ry. - 238 

THIERS Adolphe (1797-1877) - reakční francouzský buržoazní poli
tik a historik, advokát. Politickou činnost zahájil koncem 20. let 
19. století jako představitel liberálně buržoazní opozice; po červenco
vé buržoazní revoluci 1830 vykonával řadu ministerských funkcí,
stál v čele vlády. V roce 1834 krutě potlačil republikánská povstání
v Lyonu a v Paříži. Za druhé republiky (1848-1851) byl jedním
z vůdců kontrarevoluční monarchistické „strany pořádku". Po pádu
druhého císařství (4.září 1870) byl jedním z faktických vůdců reakční
vlády, 17. února 1871 stanul v jejím čele. Na Thiersův rozkaz byl
podniknut pokus odzbrojit pařížskou národní gardu. Tento pokus
vyvolal 18. března 1871 povstání. Thiers patřil k hlavním osnova
telům občanské války a organizátorům potlačení Pařížské komuny,
Jeho úlohu v dějinách Francie podrobně vylíčil K. Marx v práci
Občanská válka ve Francii (K. Marx-B. Engels, Spisy 17, Praha
1965, s. 349-402). - 428 

T1cHVINSKIJ F. V. (nar. 1862) - kněz, člen Celoruského rolnického 
svazu, poslanec II. státní dumy za Vjateckou gubernii. Podílel. se 
na vydávání listu Trudovoj narod (1907). V dumě vystupoval 
v diskusi k agrární otázce a jménem Rolnického svazu a Trudovické 
skupiny bojoval za zrušení trestu smrti. Stal se členem interpelační 
komise. Po rozpuštění dumy byl zbaven kněžské hodnosti. - 358, 372 

TRASUN F. -S. (nar. 1864) - římskokatolický kněz, kadet, poslanec 
I. státní dumy za Vitebskou gubernii. Zastával různé církevní funkce
v Rize, Petrohradě, Polocku aJurjevu, byl profesorem petrohradské
teologické akademie. Vydával populární lotyšský kalendář, list
Auseklis, zakládal lotyšské osvětové instituce. V dumě se přikláněl
k lotyšské skupině autonomistů. - 396 

TREITSCHE Heinrich Gotthard von (1834-1896) - německý historik, 
publicista, ideolog prušáctví, šovinismu a rasismu. V letech 1866 až 
1889 redigoval reakční časopis Preussische Jahrbticher. V letech 
1871-1888 byl poslancem Německého Hšského sněmu, aktivně 
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podporoval Bismarckovu vnitřní i zahraniční politiku a v roce 1878 
přijal s uspokojením zavedení výjimečného zákona proti socialistům. 
Od roku 1886 se stal oficiálním historiografem pruského státu. 
V roce 1895 byl zvolen členem berlínské Akademie věd.Jeho hlavní 
prací je pětisvazkové dílo Deutsche Geschichte im 19. J ahrhundert 
[Německé dějiny v 19. století]. Treitschke se významně podílel na 
utváření ideologie německého imperialismu. - 32

TREPOV D. F. (1855-1906) - vrchní policejní komisař Moskvy v le
tech 1896-1905. Byl to „ jeden z nejnenáviděnějších přisluhovačů 
carismu v celém Rusku, který se proslavil v Moskvě svou ukrutností, 
surovostí a účastí na zubatovovských pokusech o svedení dělníků ze 
správné cesty", charakterizoval jej Lenin (Sebrané spisy 9, Praha 
1982, s. 237). 11. ledna 1905 byl jmenován generálním guberná
torem Petrohradu, později byl náměstkem ministra vnitra. V říjnu 
1905 vydal „proslulý" rozkaz „cvičných nábojů neužívat a střelivem 
nešetřit". Byl iniciátorem černosotňovských pogromů. - 138

TROCKIJ (vl. jm. Bronštejn) L. D. (1897-1940) - nepřítel leninismu. 
Na II. sjezdu SDDSR byl delegátem sibiřského svazu SDDSR, 
patřil k menšinovým jiskrovcům; po sjezdu aktivně bojoval proti 
bolševikům ve všech otázkách teorie a praxe socialistické revoluce. 
V letech reakce byl likvidátorem. V roce 1912 zorganizoval proti-· 
stranický srpnový blok; za první světové války zaujímal centristic
kou pozici, bojoval proti Leninovu stanovisku v otázkách války, 
míru a revoluce. Po únorové revoluci 1917 se vrátil z emigrace, 
vstoupil do skupiny mezirajonovců a společně s nimi byl na VI. sjez
du SDDSR přijat do bolševické strany. Po Říjnové revoluci byl li
dovým komisařem zahraničních věcí, lidovým komisařem vojenství 
a vojenského námořnictva, předsedou Revoluční vojenské rady re
publiky a členem politického byra ÚV. V roce 1918 se stavěl proti 
brestlitevskému míru; v letech 1920-1921 stál v diskusi o odborech 
v čele opozice. Od roku 1923 vedl frakční boj proti leninskému 
programu výstavby socialismu a proti generální linii strany; pro
hlašoval, že socialismus nemůže v SSSR zvítězit. V roce 1927 byl 
Trockij vyloučen ze strany, v roce 1929 byl za protisovětskou činnost 
vypovězen ze SSSR a v roce 1932 zbaven sovětského občanství. 
121 

TučKIN - viz Černov V. M. 

TuGAN-BARANOVSKIJ M. I. (1865-1919) - buržoazní ekonom, v 90. le
tech významný představitel legálního marxismu, spolupracovník 
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časopisů Novoje slovo (1897), Načalo (1899) aj., kritik Marxova 
učení. Za první buržoazně demokratické revoluce v Rusku byl čle
nem Konstitučně demokratické strany, v letech 1917-1918 aktiv
ním činitelem kontrarevoluce na Ukrajině, ministrem financí ukra
jinské Centrální rady. Nejdůležitější práce z 90. let: Promyšlennyje 
krizisy v sovremennoj Anglii, ich pričiny i vlijanije na narodnoju 
žizň [Průmyslové krize v soudobé Anglii, jejich příčiny a vliv na 
život lidu] (1894), Russkaja fabrika v prošlom i nastojaščem [Ruská 
továrna v minulosti a přítomnosti] (1898) aj. - 114 

TuLIN K. - viz Lenin V. I. 

TURGENĚV I. S. (1818-1883) -ruský spisovatel. Napsal řadu románů, 
povídek a divadelních her, v nichž vylíčil mentalitu ruské společnosti 
30.-70. Iet minulého století. Vytvořil celou galérii „zbytečných lidí", 
kteří si uvědomovali, že šlechtické zřízení je odsouzeno k zániku, 
avšak prakticky nebyli schopni podniknout nic, aby toto zřízení 
změnili. Jako první uvedl do literatury představitele nové generace 
- revolučního demokrata-raznočince. Protest proti nevolnictví se
v Turgeněvově tvorbě mísil s umírněně liberálními požadavky.
65, 66,475 

TYRKovovÁA. V. (VergežskijA.) (nar.1869) - významná publicistka 
Konstitučně demokratické strany. V roce_1906 se stala členkou jejího 
ústředního výboru. Vedla Petrohradskou tiskovou kancelář, kterou 
tato strana subvencovala. Publikovala v Reči a jiných listech. Po 
Říjnové revoluci emigrovala a šířila protisovětskou propagandu. -
173 

TYSZKIEWICZ W. (nar. 1865) - hrabě, polský veřejný činitel, velko
statkář, člen strany národních demokratů, hlavní nacionalistické 
strany polských statkářů a buržoazie. Od roku 1904 aktivně prosa
zoval autonomii Polska. Byl poslancem I. státní dumy za Varšavu. 
-396

USPENSKIJ V. P. (nar. 1869) -eser, poslanec II. státní dumy za Rja
zanskou gubernii, zemstevní lékař. Byl vedoucím zdravotnického 
oddělení při rjazaňské guberniální správě zemstva. V dumě byl 
zástupcem tajemníka a členem interpelační komise. - 366, 390, 391 

VANDERVELDE Emile (1866-1938) - vůdce Belgické dělnické strany, 
předseda mezinárodního socialistického byra II. internacionály, 
revizionista a oportunista. Za první světové války byl sociálšovinis-
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tou, vstoupil do buržoazní vlády, ve které vedl různá ministerstva. 
Po únorové revoluci 1917 přijel do Ruska, kde agitoval pro pokra
čování v imperialistické válce. Odmítal Říjnovou revoluci a aktivně 
podporoval ozbrojenou intervenci proti Sovětskému Rusku. Vyna
ložil velké úsilí, aby byla obnovena II. internacionála. V letech 
1925-1927 byl ministrem zahraničních věcí. Vystupoval proti vy
tvoření jednotné protifašistické fronty komunistů a socialistů. -109, 

450 

VAN KoL HEINRICH (1851-1925) - jeden ze zakladatelů a vůdců 
Holandské sociálně d_emokratické strany (1894). Již za několik let 
po jejím založení se dostává na cestu reformismu a oportunismu. Na 
amsterdamském (1904) a stuttgartském (1907) kongresu II. interna
cionály hájil oportunistickou rezoluci ke koloniální otázce, ospra
vedlňující porobení národů koloniálních zemí pod záminkou takzva
né civilizační mise imperialismu. K Říjnové revoluci a k sovětskému 
státu se stavěl nepřátelsky. V. I. Lenin ve svých dílech ostře kritizoval 
imperialistickou podstatu Van Kolových pozic. - 88, 89, 92, 199, 

200 

VASJUTIN F. K. (nar. 1877) - rolník, poslanec II. státní dumy za 
Charkovskou gubernii, trudovik. V dumě byl členem zemědělské 
komise a komise pro pomoc nezaměstnaným. Požadoval nucené vy
vlastnění statkářské půdy bez výkupních poplatků. - 388-389 

VERGEŽSKIJ A. - viz Tyrkovová A. V. 

VETČININ V. G. (nar. 1801) - statkář, od roku 1904 jelecký maršálek 
šlechty, poslanec II., III. a IV. státní dumy za Orelskou gubernii. -
361, 363 

VrcHLJAJEV P. A. (1869-1928) - statistik a agronom, liberální narod
nik, vedoucí hospodářského oddělení tverské zemstevní správy 

a v letech 1907-1917 vedoucí statistického oddělení moskevské 
zemstevní správy. Autor statistických prací o rolnickém hospodář
ství v carském Rusku, v nichž popíral třídní diferenciaci rolnictva 
a vychvaloval vesnickou občinu. V prozatímní vládě byl náměstkem 
ministra zemědělství. Za sovětské moci pracoval v Ústřední statis
tické správě a přednášel na moskevských vysokých školách. - 176, 

259 

VILÉM II. (HOHENZOLLERN) (1859-1941) - německý císař a pruský 
král (1888-1918). - 156 
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VITKOVSKIJ - viz Harden M. 

Vrrra S. J. (1849-1915) - ruský státník, představitel imperialistic
kých zájmú vojenských a statkářských kruhú carského Ruska, pře
svědčený zastánce samoděržavi. Snažil se zachovat monarchii malý
mi ústupky a sliby liberální buržoazii a krutými represemi vůči lidu. 
Byl jedním z těch, kdo potlačili revoluci v letech 1905-1907. Jako 
mi;.iistr dopravy (únor-srpen 1892), ministr financí (1892-1903) 
a předseda vlády (říjen 1905-duben 1906) prosazoval v oblasti 
finanční a celní politiky, výstavby železnic a továrního zákonodár
ství zájmy velkoburžoazie. Všestranně podporoval zahraniční inves
tice a tím vším přispěl nejen k rozvoji kapitalismu v Rusku, ale i 
k větší závislosti Ruska na imperialistických státech. Lenin jej cha
rakterizoval jako „ministra makléře" a „burzovního agenta". -
31, 41, 44, 63, 128, 138, 139, 364, 455, 487 

VoINOV - viz Lunačarskij A. V. 

VoLLMAR Georg Heinrich (1850-1922) - jeden z vůdců oportunis
tického křídla německé sociální demokracie, novinář. K sociální de
mokracii se přiklonil v polovině 70. let, v letech 1879-1880 redigo
val ilegální orgán strany Der Sozialdemokrat, vycházející v Cury
chu. Několikrát byl zvolen poslancem Říšského sněmu (1881-1887 
a 1890-1918) a Bavorského zemského sněmu (1893-1918). Po 
zrušení výjimečného zákona proti socialistúm pronesl roku 1891 
v Mnichově dva projevy, v nichž navrhl, aby strana omezila svou 
činnost na boj za reformy, a vyzýval k uzavření dohody s vládou. 
Spolu s Bernsteinem patřil k ideologům reformismu a revizionismu. 
Odmítal tezi o zostřování třídního boje, vychvaloval přednosti 
státního socialismu, vyzýval sociální demokraty, aby se spojili s li
berály. Při vypracovávání agrárního programu strany hájil zájmy 
drobných pozemkových vlastníků. Za první světové války vystupo
val jako sociálšovinista. V posledních letech svého života zanechal 
aktivní politické činnosti. - 93, 100, 105, 106, 109, 443 

VoLK-KARAČEVSKIJ V. V. (1873-1920) - člen maloburžoazní strany 
lidových socialistů, poslanec II. státní dumy za Černigovskou gu
bernii. V dumě byl členem různých komisí. Vedl frakci lidových 
socialistů. V letech 1914-1917 byl tajemníkem Celoruského svazu 
měst. - 270, 366, 379, 380 

VOLKOV T. O. (nar. 1879) - poslanec I. státní dumy za Smolenskou 
gubernii, kadet, původem rolník. Působil jako venkovský učitel. 
V dumě byl členem zemědělské komise. - 257 
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VoRONCOV V. P. (V. V.) (1847-1918) - ekonom a publicista, jeden 
z ideologú liberálního narodnictví 80. a 90. let, autor knih Suďby 
kapitalizma v Rossii [Osud kapitalismu v Rusku] (1882), Naši na
pravlenija [Naše směry] (1893), Očerki teoretičeskoj ekonomii 
[Nástin teoretické ekonomie] (1895) aj. Tvrdil, že v Rusku nejsou 
podmínky pro rozvoj kapitalismu, hájil zbožní malovýrobu a idea
lizoval rolnickou občinu. Prosazoval politiku smíru s carskou vládou 
a byl odpůrcem marxismu. Voroncovovy názory ostře kritizoval 
v mnoha pracích V. I. Lenin. - 339, 379 

V. V. - viz Voroncov V. P.

WEBB Sidney (1859-1947) a WEBBOVÁ Beatrice (1858-1943) -

angličtí veřejní činitelé. Autoři mnoha prací o historii a teorii anglic
kého dělnického hnutí. Jejich kniha Industrial Democracy (Londýn 
1897) vyšla v Rusku pod názvem Teorija i praktika anglijskogo 
tred-junionizma [Teorie a praxe anglického treadeunionismu] v le
tech 1900-1901. Manželé Webbovi ve svých pracích rozvíjeli 
myšlenku reformistického řešení dělnické otázky v rámci buržoazní
ho zřízení. Sidney Webb (později lord Passfield) byl spoluzaklada
telem Fabiánské společnosti, členem parlamentu v letech 1922-1929, 
ministrem obchodu v roce 1924 a ministrem pro dominia a kolonie 
v roce 1929. V roce 1932 navštívili Webbovi SSSR, s jehož zřízením 
sympatizovali. - 47

X - viz Maslov P. P. 

ZETKINOVÁ Clara (1857-1933) - význačná funkcionářka německého 
a mezinárodního dělnického hnutí, spoluzakladatelka Komunistické 
strany Německa, talentovaná spisovatelka a zanícená řečnice. V re
volučním hnutí pracovala od konce 70. let, v roce 1881 vstoupila 
do tehdejší ilegální Sociálně demokratické strany Německa. V roce 
1882 emigrovala do Švýcarska a usadila se v Curychu. Aktivně spo
lupracovala s ilegálním orgánem Sociálně demokratické strany Ně
mecka Der Sozialdemokrat a pomáhala při jeho rozšiřování v Ně
mecku. Stála na levém křídle německé sociální demokracie a spolu 
s R. Luxemburgovou, F. Mehringem a K. Liebknechtem bojovala 
proti Bernsteinovi a dalším oportunistům. V roce 1907 se zúčastnila 
stuttgartského kongresu II. internacionály. Za první světové války 
patřila k revolučně smýšlejícím internacionalistům a vystupovala 
proti sociálšovinismu. Aktivně se podílela na přípravě bernské 
mezinárodní socialistické konference žen v březnu 1915. V roce 
1916 vstoupila do skupiny Internacionála, později nazvané Sparta-
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kův svaz. Roku 1919 se stala členkou Komunistické strany Německa 
a byla zvolena do jejího ústředního výboru. Na III. kongresu Komu
nistické internacionály byla zvolena do exekutivy Kominterny, řídila 
mezinárodní sekretariát žen. V roce 1925 se stala předsedkyní Mezi
národní rudé pomoci. - 91, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 

110,198 

ZIETZOVÁ Luise (1865-1922) - funkcionářka Sociálně demokratické 
strany Německa, povoláním učitelka. Do strany vstoupila v roce 
1892; v roce 1898 byla zvolena do ústředního výboru, v roce 1908 
se stala členkou jejího představenstva. Na stuttgartském kongresu 
II. internacionály podporovala požadavek zavedení všeobecného
volebního práva pro ženy. Před první světovou válkou zaujímala
spolu s Clarou Zetkinovou levicová stanoviska. Za první světové
války ze strany vystoupila a přiklonila se k Nezávislé sociálně demo
kratické straně Německa vedené centristy. - 104

ZIMIN D. L. (nar. 1867) - eser, původem rolník. Byl učitelem v Kazaň
ské gubernii, později ředitelem školy v Simbirsku. Za Simbirskou 
gµbernii byl poslancem II. státní dumy; stal se členem její rozpočto
vé komise. Jménem frakce socialistů-revolucionářú vystupoval v du
mě v diskusi k agrární otázce. V roce 191 7 byl zvolen členem 
ústředního výboru strany socialistů-revolucionál:·ů. V roce 1919 mu 
byly svěřeny záležitosti bělogvardějské armády. - 370 

ZoLOTARJOV A. M. (1853-1912) - profesor Nikolajevské akademie 
generálního štábu, ředitel Ústředního statistického výboru, generál. 
Sestavil statistiku držby púdy v padesáti guberniích evropského 
Ruska za rok 1905. Byl odpůrcem nuceného vyvlastnění statkářské 
půdy. - 221, 222 

ZUBČENKO G. L. (nar. 1859) - rolník, volostní staršina, stoupenec 
Konstitučně demokratické strany; byl poslancem I. státní dumy za 
Kyjevskou gubernii. Podepsal tzv. návrh třiatřiceti, který trudovici 
předložili k posouzení I. dumě. - 257 

ŽILKIN I. V. (1874-1958) - novinář, jeden z vůdců trudoviků. Byl 
redaktorem listu Uralec a tajemníkem časopisu Nědělja, přispíval 
do listu S.-Petěrburgskije vědomosti a později do listů levicových 
kadetů Naša žizň a Tovarišč. V roce 1906 byl zvolen za rolníky Sara
tovské gubernie do I. státní dumy. Později zanechal aktivní politické 
činnosti a přispíval do buržoazních publikací. Po Říjnové revoluci 
pracoval v různých sovětských institucích. Od roku 1925 se věnoval 
žurnalistice. - 84, 169-170, 368 
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ŽoRDANIJA N. N. (1870-1953) - sociální demokrat menševik. Poli
tickou činnost zahájil v 90. letech, byl členem první marxistické 
skupiny v Gruzii, stál v čele jejího oportunistického ki'idla. II. sjezdu 
SDDSR se účastnil s poradním hlasem, sympatizoval s menšinový
mi jiskrovci. Po sjezdu vedl kavkazské menševiky. V roce 1905 řídil 
menševický list Social-demok.rat (v gruzínštině), vystupoval proti 
bolševické taktice v buržoazně demokratické revoluci. V roce 1906 
byl členem I. státní dumy. Účastnil se jednání IV. sjezdu SDDSR; 
na V. sjezdu byl za menševiky zvolen členem ústředního výboru 
SDDSR. V letech reakce se sice oficiálně k likvidátorům nepřihlásil, 
ve skutečnosti je však podporoval. V roce 1914 přispíval do časopisu 
Borba, v jehož čele stál Trockij; za první světové války vystupoval 
jako sociálšovinista. Po únorové revoluci 1917 byl předsedou tiflis
kého [Tbilisi] sovětu dělnických zástupců, v letech 1918-1921 stál 
v čele kontrarevoluční menševické vlády v Gruzii; od roku 1921 žil 
v emigraci. - 249, 250, 256, 347, 348 



ZIVOTOPISNÁ DATA 

(Červen 1907-bře;:,en 1908) 

1907 

V lervnu 190 7 až Od června do prosince 1907 žije Lenin ve :Finsku; od 
v bfez.nu 1908 ledna do března 1908 ve Švýcarsku. 

V červnu až 
ffjn!l 

2. ( 15.) června

18. června

( 1. července)

Po 18. červnu 

( 1. červenci) 

Po 22. červnu 
( 5. červenci) 

25. června

( 8. července)

26. června

(9. července)

Lenin se každý týden schází a radí s bolševiky, členy 
ÚV SDDSR, před zasedáními ÚV konanými v Te
riokách. 

Lenin se radí s bolševickými poslanci II. státní dumy, 
kteří k němu přijeli z Kuokkaly těsně před rozpuště
ním dumy. 

Zvláštní odděleni petrohradské guberniální četnické 
správy požádalo náčelníka petrohradské tajné policie 
o všechna dostupná data o V. I .  Uljanovovi (Leni
novi) a dala pol..-yn „zahájit kroky, aby jej Finsko
vydalo".

Z konspirativních a zdravotních důvodů odjíždí Lenin 
z Kuokkaly na chatu N. M. Knipovičové. 

Lenin píše článek Památce hraběte Gejdena (Č:emu 
učí lid naši „demokraté" neorganizovaní v žádné 
straně?}. Č:lánek vyšel počátkem září v bolševickém 
sborníku Hlas života. 

Ústřední výbor SDDSR zvolil Lenina za zástupce 
strany do mezinárodního socialistického byra. 

Lenin dokončil článek Proti bojkotu (Z poznámek so
ciálně demokratického publicisty}. Č:lánek byl otištěn 
koncem července 1907 v brožuře O bojkotu III. dumy. 
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Pfed 8. (21.) 

červencem 

8. a 14. (21.

a 27.) července

16. (29.) čer-
vence 

Lenin píše Teze referátu o vztahu sociálně demokra
tické dělnické strany k III. dumě, předneseného na 
petrohradské městské konferenci 8. července. 

Lenin se účastní petrohradské městské konference 
SDDSR, která se konala v Teriokách; přednáší referát 
o vztahu sociální demokracie k III. dumě. Konferen
ce schválila Leninovu rezoluci proti bojkotu III.
dumy. (Teze Leninova referátu byly vydány jako
leták.)

Z rozhodnutí ÚV SDDSR byl Lenin zvolen členem 
delegace SDDSR na VII. mezinárodní socialistický 
kongres ve Stuttgartu. 

21.-23. července Na III. konferenci SDDSR (II. celoruské) v Kotce 
(3.-5. srpna) (Finsko} Lenin referuje o účasti ve volbác h  do III. 

státní dumy a o celoruském odborovém sjezdu. Kon
ference schválila Leninovu rezoluci proti bojkotu vo
leb do III. státní dumy. Leninův návrh rezoluce 
o celoruském odborovém sjezdu byl předán jako ma
teriál ÚV SDDSR.

V červenci 

1. ( 14.) srpna

3. ( 16.) srpna

4. ( 17.) srpna

pfed 11. hod.

Lenin pokračuje v přípravě druhého vydání knihy 
Vývoj kapitalismu v Rusku. Doplňuje knihu novými 
údaji o hospodářské situaci Ruska, analyzuje výsledky 
sčítání lidu z roku 1897 a píše předmluvu k druhému 
vydání. 

Lenin píše A. M. Gorkému, že jej ÚV SDDSR zvolil 
za delegáta s poradním hlasem na VII. mezinárodní 
socialistický kongres, a naléhavě zve Gorkého, aby 
přijel do Stuttgartu. 

Lenin se účastní zasedání mezinárodního socialistic
kého byra, na kterém se projednává otázka ustavení 
komisí pro vypracování rezolucí k jednotlivým bodům 
programu kongresu a účasti řady organizací včetně 
socialistů-sionistů na kongresu. 

Lenin se účastní zasedání sociálně demokratické sekce 
ruské delegace, na němž se projednávají jednotlivé 
body programu kongresu. 
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------- -

4. ( 17.) srpna

5.-11. (18. 

až 24.) srpna 

5. ( 18.) srpna

v 9 až 10 hod.

5. ( 18.) srpna

v 11 hod.

5. (18.) srpna

v 16 hodin

5. ( 18.) srpna
v 18 až 19 hod.

5. ( 18.) srpna

ve 20 hod.

Mezi 5. a 7. 
( 18. a 20.) 

srpnem 

5.-11. (18. 

až 24.) srpna 

Mezi S. a 11. 

( 18. a 24.) 

srpnem 

Při projednávání otázky o rozdělení hlasů mezi so
ciálně demokratickou a eserskou sekcí na poradě 
ruské delegace vystupuje Lenin proti tomu, aby eseři 
dostali stejný počet hlasů jako sociální demokraté; 
navrhuje pro sociální demokraty 11 hlasů, pro esery 6 
a pro zástupce odborů 3. 

Na stuttgartském kongresu je Lenin zvolen do před
sednictva a do komise pro přípravu rezoluce o milita
rismu a mezinárodních konfliktech. 

Na zasedání mezinárodního socialistického byra vy
stupuje Lenin proti přidělení poloviny hlasů ruské de
legace eserům. MSB rozhoduje přidělit sociálním de
mokratům 10 hlasů, eserům 7 a zástupcům odborů 3. 

Lenin se jako člen předsednictva kongresu účastní 
slavnostního zahájení kongresu v Liederhalle. 

Lenin se účastní lidové slavnosti a internacionálního 
mítinku v Kannstadtu, uspořádaných organizačním 
výborem na počest účastníků kongresu. 

Lenin zasedá v bolševické podsekci kongresu. 

Lenin se účastní slavnostního koncertu na počest de

legátů kongresu. 

Lenin se účastní porady ruské delegace o tom, zda 
má být schválena jako základ Bebelova rezoluce 
o militarismu a mezinárodních konfliktech s po
změňovacími návrhy V. I. Lenina a R. Luxembur
gové. Ruská delegace se k těmto pozměňovacím ná
vrhům připojuje.

Lenin se osobně seznamuje s C. Zetkinovou; vysoce 
hodnotí její projev na kongresu O volebních právech 
žen. 

Lenin opravuje návrh rezoluce rumunské delegace 
na protest proti pronásledování revolucionářů v Ru
munsku; rezoluce byla schválena stuttgartským kon
gresem; 
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6. ( 19.) srpna

6. ( 19.) srpna

v 21 hod.

6.al.(19.
a 20.) srpna

společně s A. Bebelem, P. Singerem, R. Luxembur
govou, J. Jauresem a dalšími podepisuje jménem 
kongresu zdravici známému činiteli amerického 
dělnického hnutí Wiliamu Haywoodovi, kterého ame
rická vláda uvěznila na základě policií podvrženého 
lživého obvinění. 

Lenin se účastní porady ruské delegace, která schva
luje mandáty účastníků kongresu. 

Lenin se jako redaktor bolševického listu Proletarij 
účastní porady redaktorů a vydavatelů (administra

teurs) socialistických novin; sestavuje seznamy so
cialistických listů v Anglii a ve Francii zastoupených 
na poradě (nebo navržených poradou k výměně 
informací). 

Lenin svolává a řídí poradu bolševiků s představiteli 
německé levice a polských sociálních demokratů. 

6.-10. ( 19. až Lenin se účastní zasedání komise pro vypracování 
23.) srpna rezoluce o militarismu a mezinárodních konfliktech. 

6.-11. ( 19. af, Lenin se denně účastní zasedání MSB. 
24.) srpna 
v 9 až 10 hod. 

7.-11. (20. až Lenin se jako člen byra (předsednictva) kongresu 
24.) srpna účastní plenárních zasedání kongresu. 

8. (21.) srpna

9. a 10. (22.

a 23.) srpna

Lenin se účastní soudružské besedy účastníků kon
gresu v Schutzenhausu v Karlsvorstadtu. 

Lenin a Luxemburgová dlouho projednávají s Bebe

lem konečnou redakci změn v Bebelově návrhu rezo
luce o militarismu a mezinárodních konfliktech. 

1 I. ( 24.) srpna Lenin se účastní závěrečného zasedání kongresu, které 
na návrh delegátů z Anglie, Belgie, Francie, Holand
ska, Itálie, Rakouska a USA schvaluje zdravici rus
kým bojovníkům za svobodu. Delegáti kongresu 
obstoupili stůl ruské delegace a uspořádali jí ovace. 
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Po li. (24.) 
srpnu 

V polovin! srpna 

22. srpna
(4. září)

Po 27. srpnu 
(9. září) 

Mezi 31. srpnem 
a 7. zářím 
(13. a 20. 
zářím) 

V srpnu 

V srpnu až záři 

Lenin se vrací ze Stuttgartu do Kuokkaly. 

Lenin dostává návrh vydavatelství Zerno na vydání 
jeho spisů ve třech dílech pod názvem Za 12 let, pro
hlíží návrh prospektu a dělá v něm poznámky; 
rediguje bolševický sborník Hlas života a píše po
známky k rezoluci o militarismu a mezinárodních 
konfliktech. 

Lenin píše pro sborník Hlas života článek Poznámky 
publicisty, věnovaný bolševické taktice vůči III. dumě. 

Lenin obdržel od M. S. Kedrova obsah bolševického 
sborníku Kalendář pro každého na rok 1908, seznam 
spolupracovníků a návrh, aby pro sborník napsal člá
nek o mezinárodním socialistickém kongresu ve 
Stuttgartu. 

V Petrohradě vychází sborník Hlas života za Lenino
vy redakce a s jeho článkem Památce hraběte Gejdena 
(Čemu učí lid naši „demokraté" neorganizovaní 
v žádné straně?) a Poznámky publicisty. 

Ústřední výbor SDDSR zvolil Lenina šéfredaktorem 
ústředního orgánu strany listu Social-demokrat. 

Lenin píše dva články pod názvem Mezinárodní so
cialistický kongres ve Stuttgartu; jeden byl určen pro 
bolševický sborník Kalendář pro každého na rok 
1908, druhý pro list Proletarij, který měl po téměř 
půlroční přestávce znovu začít vycházet v říjnu 1907. 

V srpnu až řijnu Lenin rediguje ruský překlad projevů Rakouské so
ciálně demokratické a Italské socialistické strany na 
mezinárodním socialistickém kongresu ve Stuttgartu. 

V srpnu až 
prosinci 

Zalátkem zář{ 

Lenin připravuje do tisku třídílné vydání svých spisů 
s názvem Za 12 let. 

Lenin mluví o mezinárodním socialistickém kongresu 
ve Stuttgartu na petrohradské městské konferenci 
SDDSR, která se konala ve finských Teriokách. 
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- -- -----

7. ( 20.) záři

V druhé polovině 
z:.áfi al v prvn{ 
polovině ffjna 

22: záfi 
(5. října) 

V záři 

Nejpozději 6. 
(19.) října 

8. (21.) Hjna

Mezi 19. a 26. 
fijnem ( 1. a 8. 
listopadem) 

20. října
(7. listopadu)

Ústřední výbor SDDSR zvolil Lenina do redakční 
rady listu Social-demokrat a do organizační komise 
redakce; funkce šéfredaktora ústředního orgánu byla 
na tomto zasedání zrušena. 

Lenin píše článek Jak „socialisté-revolucionáři" píší 
dějiny. 

Lenin píše dopis tajemníkovi MSB -C. Huysmansovi 
o soudu nad sociálně demokratickou frakcí v II. státní
dumě.

Lenin píše předmluvu k prvnímu dílu svých spisů 
Za 12 let. V Petrohradě vychází bolševický sborník 
Výsledky londýnského sjezdu SDDSR s Leninovým 
článkem Vztah k buržoazním stranám. 

Lenin píše G. A. Alexinskému, aby mu zaslal do za
hraničí úplné vydání Jiskry a některá čísla listu 
Vperjod (1905). a Proletarij (1905), které potřebuje 
pro přípravu třetího dílu spisů Za 12 let ..

V bolševickém listu Vperjod vyšel Leninův článek 
Antimilitaristická propaganda a svazy socialistické 
dělnické mládeže. 

V Petrohradě vychází za Leninovy redakce sborník 
Blýskání na časy. Byl do něj zařazen článek C. Zetki
nové Mezinárodní socialistický kongres ve Stuttgartu 
s Leninovými poznámkami. 
V Petrohradě vychází Kalendář pro každého na 
rok 1908 s Leninovým článkem Mezinárodní socia
listický kongres ve Stuttgartu. 

V 1. čísle Proletarije vyšly Leninovy články Revoluce 
a kontrarevoluce a Mezinárodní socialistický kongres 
ve Stuttgartu. 

Mezi 20. a 29. Lenin sděluje A. V. Lunačarskému svuJ názor na 
fijnem (2. a 11. jeho brožuru o vztahu strany k odborům. 
listopadem) 
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27. Hjna
( 9. listopadu)

29. Hjna
( 11. listopadu)

Pnd s. (18.) 
listopadem 

5. ( 18.) listo
padu

Na konferenci petrohradské organizace SDDSR, která 
se konala v Teriokách, Lenin referuje o III. státní 
dumě a o spolupráci sociálních demokratů s burlo
. azním tiskem. Konference schválila Leninovu rezo-
luci o III. státní dumě. 

V 18. čísle Proletarije byl otištěn Lenindv článek 
Třetí duma a redakční poznámka O Plechanovov� 
článku. 

Lenin se účastní předporady bolievilru - účastníků 
IV. konference SDDSR (III. celorusk6).

V 19. čísle Proletarije byly otištěny Leninovy články 
Příprava „odporných orgií", A kdo jsou soudci? a Re
zoluce o Ill. státní dumě, schválená petrohradskou 
organizací SDDSR. 

5.-12. ( 18. al Lenin se účastní IV. konference SDDSR (III. celo-
25.) listopadu ruské) v Helsingforsu [Helsinky]; referuje o taktice 

sociálně demokratické. frakce v III. státní dumě. Kon
ference schválila Leninovu rezoluci k tomuto bodu. 

Mezi 16. a 23. 
listopadem f 29. 
listopadem a 
6. prosincem)

V Petrohradě vychází 1. díl spisů V. I. Lenina 
(VI. Iljina) Za 12 let. Vyšly v něm hlavní Leninovy 
články a brožury napsané v letech 1895-1905. 

Koncem listopadu Lenin se účastní porady bolševického ústředí, která 
rozhodla přenést vydávání Proletarije do zahraničí. 

V listopadu 

Na podzim 

V 18. čísle bolševického listu Vperjod vyšel Lenindv 
článek Třetí státní duma a sociální demokracie. Lenin 
píše předmluvu k brožuře A. V. Lunačarského (Voi
nova) o vztahu strany k odborům; policie zabavila 
1. díl spisů V. I. Lenina Za 12 let. Bylo zahájeno
soudní stíhání Lenina. Lenin se skrývá před policií
a stěhuje se z Kuokkaly do Oglbii {blízko HeJsing
forsu).

Lenin píše X.-XII. kapitolu práce Agrární otázka 
a „kritikové Marxe". 
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V listopadu al · Lenin pracuje na knize Agrární program sociální de-
prosinci mokracie v první ruské revoluci 1905-1907.

Nejpozději 13. 
( 26.) prosince 

Nejpozději 14. 
( 27.) prosince 

15. (28.) pro-
. 

since 

Lenin odjíždí z Oglbii přes Helsingfors a Abo za hra
nice. V Helsingforsu uspořádal poradu s bolševiky, 
kteří sem přijeli z Petrohradu. 
Po cestě z Helsingforsu do Abo musel Lenin vyskočit 
z jedoucího vlaku a část cesty jít pěšky, aby se vy
hnul zatčení tajnou policií, která ho pronásledovala. 
Od Abo k ostrovu Dragffjord, kde měl nastoupit na 
loď, jel nejdříve koňským potahem a dále šel pěšky 
po nebezpečně tenkém ledu Finského zálivu. 

Lenin přijíždí do Stockholmu, kde čeká několik dnf 
na příjezd N. K. Krupské z Finska. 

Lenin píše jednomu z vedoucích funkcionářů švédské 
sociálně demokratické strany o tom, že švédský sociál
ní demokrat Borjesson je ochoten zasílat část Leninovy 
korespondence do Ruska a korespondenci pro bolše
vické ústředí z Ruska do Ženevy, a žádá ho, aby mu 
doporučil ještě jednoho sociálního demokrata, který 
by byl ochoten dát k tomuto účelu svou adresu. Sdě
luje, že odjíždí „příští úterý" (21. prosince podle sta
rého kalendáře) do Berlína. 

22. prosince Petrohradský soudní dvůr nařizuje, aby byla zničena 
( 4. ledna 1908) Leninova kniha Dvě taktiky sociální demokracie v de

mokratické revoluci. 

22.-25. prosince Lenin a Krupská se na cestě do Ženevy zastavují 
( 4. -7. ledna v Berlíně, kde se setkali se sociálními demokraty 
1908) I. P. Ladyžnikovem, P. V. Avramovem (Abramovem) 

aj. Večer 22. prosince tráví u R. Luxemburgové. 

25. prosince Lenin a Krupská přijíždějí do Ženevy. Začíná období 
(7. ledna 1908) druhé Leninovy emigrace. 

27. prosince
( 9. ledna 1908)

Lenin píše A. M. Gorkému, že dojel do Ženevy a že 
vydávání Proletarije bylo přeneseno do zahraničí; 
ptá se, zda dostal Gorkij první díl spisů Za 12 let; 
sděluje mu, že chce v létě nebo na podzim přijet na 
Capri. 
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31. prosince Lenin píše A/V. Lunačarskému, že přijel do 2enevy 
( 13. ledna 1908) a že se Proletarij bude vydávat v zahraničí; ptá se ho, 

zda je ochoten spolupracovat s listem Proletarij. 

V prosinci 1907 Lenin mluví na schůzi polských sociálních demokratů 
al v lednu 1908 (v ženevském klubu emigrantů); hovoří o kontrarevo

luční úloze nacionalistické buržoazie, která se přizpů
sobuje režimu utlačovatelů, a srovnává její jednání 
s internacionálním stanoviskem proletariátu. Projev 
končí slovy: ,,Ať žije proletářské, dělnickorolnické 
Polsko!" 

Koncem roku Lenin mluví na shromáždění ruských emigrantů 
v Ženevě. 

1908 

V lednu al únoru Lenin připravuje vydávání listu Proletarij v Ženevě. 

Počátkem ledna 

1. ( 14.) ledna

2. ( 15.) ledna

Mezi li. a 18. 
(24. a 31.) 
lednem 

Lenin sděluje G. A. Alexinskému, že napsal obsažnou 
práci o agrárním programu; aby mohl dokončit zmí
něnou práci, žádá ho o vyhledání a zaslání eserského 
agrárního návrhu sto pěti, který předložil v dumě po
slanec Mušenko. Lenin se sešel se soudruhem z petro
hradského Svazu boje za osvobození dělnic;:ké třídy 
V. V. Starkovem, s nímž byl v sibiřském vyhnanství.
Schází se s V. V. Adoratským a žádá ho, aby napsal
vzpomínky na revoluci v roce 1905, na říjnové boje,
bojové družiny a organizování povstání.

V dopise M. I. Uljanovové do Petrohradu žádá Lenin 
o zasílání všech odborových časopisů vydávaných
v Rusku a o urychlené zaslání všech jeho dokumentů
a dokumentů N. K. Krupské, nutných k získání práva
na pobyt.

Lenin posílá dopis A. M. Gorkému a M. F. Andreje
vové a žádá ji, aby pomohla zorganizovat zasílání 
listu Proletarij přes Itálii do Ruska. 

V Petrohradě vychází l. část II. dílu spisů V. I. Leni
na (VI. Iljina) Za 12 let pod názvem Agrární otázka, 
část l. 
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Před 16. (29.) 

lednem 

16. (29.) ledna

Po 16. (29.) 
lednu 

20. ledna

(2. února) 

23. ledna
(5. února) 

Do tohoto dílu byla zařazena X. a XI. kapitola 
knihy Agrární otázka a „kritikové Marxe ... 

Lenin píše do Londýna Harrymu Quelchovi, aby mu 
opatřil nějakou literaturu. 

Lenin poslal dopis F. A. Rothsteinovi; sděluje mu, 
že strana v současných podmínkách nemůže zaplatit 
svůj dluh, a žádá jej, aby přiměl Angličan a  D. Felse, 
který zapůjčil SDDSR peníze v době konání V. (lon
dýnského) sjezdu, aby zaplacení dluhu ještě nevymá
hal. Lenin se ptá tajemníka MSB C. Huysmanse, zda 
MSB dostalo zprávu ÚV SDDSR pro III. díl zpráv 
VII. (stuttgartského) kongresu II. internacionály.
Zároveň píše Huysmansovi, že má v úmyslu požádat
ruské organizace SDDSR o informaci o estonské orga
nizaci v Revelu a o sociálních demokratech M. Ju
rissonovi a ž. G. Seppinovi.

Lenin se dotazuje ÚV SDDSR v Rusku a revelského 
výboru na organizaci estonských sociálních demokra
tů, protože byl o tyto informace požádán prostřed
nictvím tajemníka mezinárodního socialistického byra 
C. Huysmanse.

Lenin sděluje v dopise A. M. Gorkému, že 21. číslo 
Proletarije je připraveno k vydání, a žádá jej, aby mu 
pro toto číslo zaslal nějaké články nebo úryvky ze 
svých nových literárních děl; ptá se tajemníka MSB 
C. Huysmanse, jakou částku má SDDSR zaplatit
MSB jako příspěvek za rok 1908.

V listu Berner Tagwacht je otištěno Leninovo pro
hlášení, že jako představitel SDDSR v mezinárodním 
socialistickém byru dosvědčuje, že v Ženevě zatčený 
N. A. Semaško se zúčastnil stuttgartského kongresu 
jako člen SDDSR a novinář za stranický tisk a že se 
tedy nepodílel a nemohl podílet na tifliské expropriaci. 
Lenin posílá do Ruska M. I. Uljanovové rukopis své 
práce Agrární program sociální demokracie v první 
ruské revoluci 1905-1907 pro 2. část II. dílu spisů 
Za 12 let. 
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25. ledna

(7. února)

26. ledna

(8. února)

31. ledna
(13. února)

Počátkem února 

4. ( 17.) února

11. ( 24.) února

Před 12. (25.) 

únorem 

12. (25.) února

Lenin píše A. M. Gorkému o programu vydávání stra
nického tisku, vyslovuje se pro „pravidelně vycháze
jící politický orgán" a navrhuje mu spolupráci v lite
rárněkritické rubrice listu, aby „literární kritika byla 
těsněji spojena se stranickou prací a vedením strany". 

Lenin vyplňuje dotazník, aby se mohl stát řádným 
členem ženevského čtenářského spolku. 

Lenin v dopise A. V. Lunačarskému schvaluje jeho 
návrh na zřízení beletristické rubriky v listu Proleta
rij, kterou by vedl A. M. Gorkij. Žádá Lunačarského, 
aby to zařídil. 
V dopise A. M. Gorkému uvádí námitky proti jeho 
filozofickým názorům a obhajuje Marxův a Engel
sův materialismus. 

Bylo oznámeno, že Proletarij se bude vydávat v Že
nevě, oznamovaly se termíny vydávání, seznam spo
lupracovníků a podmínky subskripce. 

Lenin žádá v dopise M. I. Uljanovou o zaslání někte
rých knih; zajímá se, zda dostala jeho dopisy a ruko
pis Agrárního programu sociální demokracie v první 
ruské revoluci 1905-1907.

Lenin se účastní porady redakce listu Proletarij, na níž 
se projednávala krátká zpráva uveřejněná v Die 
Neue Zeit o filozofických sporech v SDDSR. Na po
radě bylo jednohlasně schváleno Leninovo prohlášení 
redakce Proletarije. 

Lenin prosí příbuzné, aby mu vyhledali a poslali ru
kopis jeho filozofické práce kritizující Bogdanovovu 
knihu Empiriomonismus. Chtěl ji vydat pod názvem 
Poznámky řadového marxisty o filozofii. 

Lenin píše A. M. Gorkému, že je třeba nesmiřitelně 
bojovat proti machismu a ruským machistům (Bog
danovovi aj.); vykládá mu, jak vznikaly rozpory mezi 
bolševiky v otázkách filozofie, jak se vyhrotily, když 
machisté vydali knihu Studie z filozofie marxismu, 
a vysvětluje, proč nebude Gorkého článek Rozklad 
osobnosti uveřejněn v Proletariji. 
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13. (26.) února V Ženevě vychází 21. číslo Proletarije s Leninovým 
článkem Politické noticky a Prohlášení redakce listu 
Proletarij o filozofických sporech v SDDSR. 

Mezi 15. a 20. V Petrohradě vychází bolševický sborník Současný 
únorem ( 28. úno- život s XII. kapitolou Leninovy knihy Agrární otázka 
rem a 4. březnem) a „kritikové Marxe" pod názvem „Ideální země" 

V dnthé polovině 
února 

17. února

( 1. března)

19. února 

(3. března) 

z hlediska odpůrců marxismu v agrární otázce. 

V Rusku vychází ilegálně I. číslo ústředního orgánu 
SDDSR Social-demokrat s Leninovým článkem 
K rozpravám o rozšíření rozpočtových práv dumy. 

Lenin se dotazuje tajemníka MSB C. Huysmanse, 
kdy se bude konat zasedání MSB, a píše, že to potře
buje vědět předem, protože se chystá do Itálie. 

V 22. čísle Proletarije vyšly Leninovy články Nová 
agrární politika, Neutralita odborů a Co se přihodilo 
portugalskému králi. 

Mezi 27. únorem V Petrohradě vychází druhé, doplněné vydání Leni-
a 6. březnem novy práce Vývoj kapitalismu v Rusku. 
(11.a19. 

březnem) 

Vúnont 

3. nebo 4.

( 16. nebo 17.)
března

5. (18.) března

Lenin začíná psát Materialismus a empiriokriticis
mus. 

Lenin píše pro polský sociálně demokratický orgán 
Przegl,id Socjaldemokratyczny článek K hodnocení 
ruské revoluce. 

Lenin se v dopise představiteli polské sociální demo
kracie v ÚV SDDSR L. Tyszkovi ptá, zda by mohl 
být v Proletariji uveřejněn článek K hodnocení ruské 
revoluce, který zaslal časopisu Przegl,id Socjaldemo
kratyczny; 
Lenin mluví jménem SDDSR o významu Pařížské 
komuny na mezinárodním mítinku v Ženevě, pořáda
ném u příležitosti tří výročí - 25 let od smrti K. Mar
xe, 60. výročí revoluce z roku 1848 a 60. výročí zahá
jení Pařížské komuny. (Na mítinku bylo 2000 lidí.) 
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IO. (23.) 

bfezna 

12. (25.) 

března 

V 2. čísle časopisu Zagraničnaja gazeta vyšel Leninův 
článek Poučení z Komuny. 

V 25. čísle Proletarije vyšly Leninovy články Vlaste
necké proslovy na objednávku policie, Jak liberálové 
klamou lid a Jak mezinárodní liberalismus hodnotí 
Marxe. 
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