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Artykuł „O karykaturze marksizmu i o «imperialistycznym ekonomizmie»" został napisany 

między sierpniem a wrześniem 1916 r. w odpowiedzi na artykuł P. Kijewskiego „Proletariat i 

«prawo nacyj na samoopriedielenije» w epochu finansowogo kapitała". Oba artykuły 

zamierzano opublikowad w 3 nrze zeszytów „Sbornik «Socyał-Diemokrata»". W grudniu 

1916 r. w 2 nrze zbioru zamieszczono informację o materiałach nadesłanych do redakcji, 

wśród których wymieniono oba wspomniane artykuły. Z powodu braku środków 

finansowych nr 3 zbioru nie ukazał się i artykuły te nie zostały opublikowane. Rękopis 

artykułu „O karykaturze marksizmu i o «imperialistycznym ekonomizmie»" był powszechnie 

znany wśród bolszewików przebywających za granicą, a także wśród niektórych lewicowych 

socjaldemokratów. W liście do A. Szlapnikowa z początku października 1916 r., napisanym w 

przeddzieo jego wyjazdu do Rosji, W. Lenin pisał: „Wielka szkoda, jeśli Biełenin nie otrzyma 

przed wyjazdem mojego artykułu w odpowiedzi Kijewskiemu (akurat wczoraj posłałem go 

do przepisania i dopiero za kilka dni będzie gotów)" (Dzieła, t. 35. Warszawa 1957, s. 212). 

W toku dyskusji w kwestii narodowej prowadzonej za granicą W. Lenin wysyłał ten artykuł 

bolszewikom dla „wprawy teoretycznej". W odpowiedzi na list N. Kiknadzego, w którym 

donoszono o sporach w Genewie z A. Łunaczarskim i innymi w związku z kwestią narodową, 

Lenin pisał: „Skoro już chcecie dyskutowad z nimi, wysyłam Wam swój artykuł na ten temat 

z nru 3 (czy 4) zbioru" (Dzieła, t. 35. Warszawa 1957, s. 216). Artykuł ten wysłany został 

także do W. Karpioskiego, I. Armand i innych bolszewików. 

Artykuły W. Lenina na temat kwestii narodowej pomogły wahającym się w tej sprawie 

bolszewikom zająd właściwe stanowisko. „O ile wcześniej w ogóle i w szczególe 

wypowiadałem się przeciw «prawu do samookreślenia», to teraz w ogóle i w szczególe 

jestem za tym prawem [...] — pisał N. Kiknadze do W. Lenina w listopadzie 1916 r. — Ten 

zwrot zawdzięczam bezwarunkowo Waszym artykułom, które reasumują (po Waszych 

artykułach w czasopiśmie „Proswieszczenije" numery 4, 5, 6 z 1914 r.) wszystko, co można 

powiedzied przeciw Polakom — i traktują kwestię w sposób wyczerpujący *...+ Artykuły te 

uważam niemal za wzór zastosowania metody dialektycznej do opracowania politycznych 

problemów naszego ruchu" (Centralne Archiwum Partyjne Instytutu Marksizmu-Leninizmu 

przy KC KPZR).  
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„Rewolucyjnej socjaldemokracji nie skompromituje nikt, jeśli nie skompromituje 

się sama". Sentencję tę wypada przypominad sobie i mied na uwadze zawsze, 

ilekrod ta czy inna ważna teoretyczna lub taktyczna teza marksizmu zwycięża 

albo przynajmniej staje na porządku dziennym i gdy prócz otwartych i 

poważnych wrogów „rzucają się" na nią tacy przyjaciele, którzy ją beznadziejnie 

kompromitują — po rosyjsku: haobią — czyniąc z niej karykaturę. Zdarzało się 

tak niejednokrotnie w dziejach socjaldemokracji rosyjskiej. Zwycięstwu 

marksizmu w ruchu rewolucyjnym na początku lat dziewięddziesiątych 

ubiegłego wieku towarzyszyło pojawienie się karykatury marksizmu w postaci 

ówczesnego „ekonomizmu" lub „strajkizmu"; bez długoletniej walki z tym 

kierunkiem „iskrowcy" nie zdołaliby obronid podstaw proletariackiej teorii i 

polityki ani przed drobnomieszczaoskim narodnictwem, ani przed burżuazyjnym 

liberalizmem. Podobnie było z bolszewizmem, który zwyciężył w masowym 

ruchu robotniczym 1905 roku, między innymi dzięki właściwemu zastosowaniu 

hasła: „bojkot Dumy carskiej"1 w okresie najważniejszych bitew rewolucji 

rosyjskiej, jesienią 1905 roku, i który musiał przeżyd — i pokonad w walce — 

karykaturę bolszewizmu w latach 1908—1910, kiedy Aleksinski i inni wystąpili z 

wielkim hałasem przeciwko uczestniczeniu w III Dumie2. 

Podobnie przedstawiają się sprawy i teraz. Uznanie obecnej wojny za 

imperialistyczną, stwierdzenie jej głębokiego związku z imperialistyczną epoką 

kapitalizmu natrafia nie tylko na bardzo poważnych przeciwników, ale i na 

niepoważnych przyjaciół, dla których słówko imperializm stało się „modne", 

którzy wykuli to słówko i wnoszą w środowisko robotników najrozpaczliwszy 

zamęt teoretyczny, wskrzeszając wiele starych błędów dawnego „ekonomizmu". 

Kapitalizm zwyciężył — dlatego nie trzeba się zastanawiad nad kwestiami 

politycznymi — rozumowali dawni „ekonomiści" w latach 1894—1910, 

dochodząc do negowania walki politycznej w Rosji. Imperializm zwyciężył — 

dlatego nie trzeba myśled o kwestiach demokracji politycznej — tak rozumują 

współcześni „imperialistyczni ekonomiści". Za przykład takich nastrojów, takiej 

karykatury marksizmu może służyd zamieszczony powyżej artykuł P. 

Kijewskiego, stanowiący pierwszą próbę chod jako tako pełnej i zwartej 

publicystycznej wykładni chwiejności poglądów, które można było 
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zaobserwowad w pewnych zagranicznych kółkach naszej partii od początku 1915 

roku. 

Rozpowszechnienie się „imperialistycznego ekonomizmu" w szeregach 

marksistów, którzy w dobie współczesnego wielkiego kryzysu socjalizmu 

zdecydowanie wystąpili przeciwko socjalszowinizmowi i po stronie 

rewolucyjnego internacjonalizmu, byłoby nader poważnym ciosem dla naszego 

kierunku — i naszej partii — ponieważ kompromitowałoby ją od wewnątrz, z 

głębi jej własnych szeregów, przekształcałoby ją w przedstawicielkę marksizmu 

karykaturalnego. Dlatego należy zatrzymad się na wyczerpującym omówieniu 

chociażby najważniejszych spośród niezliczonych błędów artykułu P. 

Kijewskiego, niezależnie od tego, jak „nieciekawe" miałoby to byd samo w sobie 

i jakkolwiek na każdym kroku będzie to prowadziło do zbyt elementarnego 

przeżuwania aż nazbyt elementarnych prawd, które uważny i myślący czytelnik 

dawno już poznał i zrozumiał na podstawie lektury naszej literatury z lat 1914 i 

1915. 

Zaczniemy od najbardziej „centralnego" punktu rozważao P. Kijewskiego, aby od 

razu wprowadzid czytelnika w „istotę" nowego kierunku: „imperialistycznego 

ekonomizmu". 

 

1. Marksistowski stosunek do wojen i do „obrony ojczyzny” 

 

P. Kijewski jest przekonany sam i chce przekonad czytelników, że „nie zgadza 

się" tylko z samookreśleniem narodów, z § 9 programu naszej partii. Bardzo 

gniewnie usiłuje odeprzed oskarżenie, że stanowisko jego jest zasadniczym 

odstępstwem od marksizmu w ogóle w kwestii demokracji, że jest on „zdrajcą" 

(zjadliwy cudzysłów P. Kijewskiego) marksizmu w jakiejkolwiek podstawowej 

sprawie. Ale w tym właśnie sęk, że skoro tylko nasz autor zaczął rozprawiad, że 

nie zgadza się rzekomo z jednym oddzielnym szczegółem, skoro zaczął 

przytaczad argumenty, racje itd. — wyszło natychmiast na jaw, że właśnie na 

całej linii odstępuje od marksizmu. Weźcie § b (cz. 2) w artykule P. Kijewskiego. 

„Żądanie to *tzn. samookreślenie narodów+ w linii prostej *!!+ prowadzi do 
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socjalpatriotyzmu" — oznajmia nasz autor i wyjaśnia, że „zdradzieckie" hasło 

obrony ojczyzny jest wnioskiem „wyciąganym w sposób jak najbardziej *!+ 

logicznie *!+ uzasadniony z prawa narodów do samookreślenia..." 

Samookreślenie, według niego, jest „usankcjonowaniem zdrady socjalpatriotów 

francuskich i belgijskich broniących tej niepodległości *narodowo-paostwowej 

niepodległości Francji i Belgii+ z bronią w ręku — robią oni to, o czym zwolennicy 

«samookreślenia» tylko mówią *...+ Obrona ojczyzny należy do arsenału naszych 

najzaciętszych wrogów *...+ Stanowczo nie możemy pojąd, jak można byd 

jednocześnie przeciwko obronie ojczyzny i za samookreśleniem, przeciwko 

ojczyźnie i za nią". 

Tak pisze P. Kijewski. Jest rzeczą oczywistą, że nie zrozumiał on naszych rezolucji 

przeciwko hasłu obrony ojczyzny w obecnej wojnie. Wypada przytoczyd to, co 

jest czarno na białym napisane w tych rezolucjach, i jeszcze raz wyjaśnid sens 

jasnych słów rosyjskiej mowy. 

Rezolucja naszej partii przyjęta na konferencji berneoskiej w marcu 1915 roku i 

zatytułowana: „O haśle obrony ojczyzny" rozpoczyna się od słów: „Prawdziwa 

istota obecnej wojny polega" na tym i na tym. 

Mowa jest o wojnie obecnej. Jaśniej tego po rosyjsku powiedzied nie można. 

Słowa „prawdziwa istota" wskazują, że należy odróżniad pozory od 

rzeczywistości, postad zewnętrzną od istoty, frazesy od czynów. Frazesy o 

obronie ojczyzny w obecnej wojnie obłudnie przedstawiają wojnę 

imperialistyczną lat 1914—1916, wojnę o podział kolonij, o grabież obcych ziem 

itd. jako wojnę narodową. Aby zapobiec jakiejkolwiek możliwości wypaczenia 

naszych poglądów, rezolucja dodaje specjalny ustęp o „prawdziwych wojnach 

narodowych", które „toczyły się zwłaszcza *zauważcie: zwłaszcza nie znaczy 

wyłącznie!+ w epoce lat 1789—1871". 

Rezolucja wyjaśnia, że „u podstaw" tych „prawdziwych" wojen narodowych 

„leżał długotrwały proces masowych ruchów narodowych, walki z 

absolutyzmem i feudalizmem, obalania ucisku narodowego..."3 

To chyba jasne, nieprawdaż? W teraźniejszej wojnie imperialistycznej, którą 

zrodził całokształt warunków epoki imperializmu, tzn. która wybuchła nie 

przypadkowo, nie jako wyjątek, nie jako odstępstwo od tego, co powszechne i 
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typowe, frazesy o obronie ojczyzny są oszukiwaniem ludu, gdyż nie jest to wojna 

narodowa. Kiedy wojna jest prawdziwą wojną narodową, słowa „obrona 

ojczyzny" wcale nie są oszustwem i wcale nie jesteśmy przeciwko niej. Takie 

(prawdziwe narodowe) wojny toczyły się „zwłaszcza" w latach 1789—1871 i 

rezolucja, ani słowem nie negując ich możliwości również obecnie, wyjaśnia, jak 

odróżnid prawdziwą wojnę narodową od imperialistycznej, maskowanej 

oszukaoczymi hasłami narodowymi. Mianowicie: aby je odróżnid, należy 

stwierdzid, czy „u podstaw" leży „długotrwały proces masowych ruchów 

narodowych", „obalania ucisku narodowego". 

W rezolucji o „pacyfizmie" powiedziano wprost: „socjaldemokraci nie mogą 

negowad pozytywnego znaczenia wojen rewolucyjnych, czyli wojen nie 

imperialistycznych, lecz takich, jakie były prowadzone na przykład *zauważcie: 

„na przykład"+ od 1789 r. do 1871 r. gwoli obalenia ucisku narodowego..."4 Gzy 

rezolucja naszej partii w roku 1915 mogłaby mówid o wojnach narodowych, 

których przykłady zdarzały się w latach 1789—1871, i wskazywad, że takim 

wojnom nie odmawiamy pozytywnego znaczenia, gdybyśmy nie uważali, że 

wojny takie są możliwe również obecnie? Rzecz jasna, że nie mogłaby. 

Komentarz do rezolucyj naszej partii, tj. ich popularne wyjaśnienie, stanowi 

broszura Lenina i Zinowjewa „Socjalizm a wojna". W broszurze tej na stronie 5 

napisane jest czarno na białym, że „socjaliści uznawali i uznają również obecnie 

słusznośd, postępowośd, sprawiedliwośd obrony ojczyzny czy wojny obronnej" 

tylko w sensie „obalenia ucisku ze strony obcych narodów". Następuje przykład: 

Persja przeciwko Rosji „itp.", po czym czytamy: „byłyby to wojny sprawiedliwe, 

obronne niezależnie od tego, kto pierwszy zaatakował, i każdy socjalista 

sprzyjałby zwycięstwu paostw uciskanych, zależnych, niepełnoprawnych nad 

uciskającymi, grabieżczymi «wielkimi» mocarstwami — właścicielami 

niewolników"5. 

Broszura ukazała się w sierpniu 1915 r.; wydano ją po niemiecku i po francusku. 

P. Kijewski zna ją doskonale. Ani P. Kijewski, ani w ogóle nikt nigdy nie wszczął z 

nami polemiki ani przeciwko rezolucji w sprawie hasła obrony ojczyzny, ani 

przeciwko rezolucji o pacyfizmie, ani przeciwko interpretacji tych rezolucji w 

broszurze — nigdy! Czy więc rzucamy na P. Kijewskiego oszczerstwa mówiąc, że 

zupełnie nie zrozumiał marksizmu, skoro publicysta ten, który od marca 1915 r. 
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nie oponował przeciwko poglądom naszej partii na wojnę — teraz, w sierpniu 

1916 r., w artykule o samookreśleniu, tj. w artykule poświęconym kwestii 

rzekomo szczegółowej, przejawia zdumiewające niezrozumienie kwestii 

ogólnej? 

P. Kijewski nazywa hasło obrony ojczyzny „zdradzieckim". Możemy go spokojnie 

zapewnid, że każde hasło jest i zawsze będzie „zdradzieckie" dla tych, którzy 

będą je mechanicznie powtarzad nie rozumiejąc jego znaczenia, nie wgłębiając 

się w istotę rzeczy, ograniczając się do zapamiętywania słów bez analizowania 

ich sensu. 

Czym jest, ogólnie mówiąc, „obrona ojczyzny"? Czy jest to jakieś pojęcie 

naukowe z dziedziny ekonomii lub polityki itp.? Nie. Jest to po prostu najbardziej 

potoczne, najbardziej rozpowszechnione, czasami wręcz filisterskie wyrażenie, 

oznaczające usprawiedliwienie wojny. Nic więcej, absolutnie nic! „Zdradzieckie" 

może tu byd tylko to, że filistrzy zdolni są usprawiedliwid każdą wojnę mówiąc: 

„bronimy ojczyzny", podczas gdy marksizm nie zniżający się do filisterstwa 

wymaga analizy historycznej każdej poszczególnej wojny, aby stwierdzid, czy 

można tę wojnę uważad za postępową, służącą interesom demokracji lub 

proletariatu i w tym sensie za słuszną, sprawiedliwą itp. 

Hasło obrony ojczyzny jest bardzo często filisterskim, nieświadomym 

usprawiedliwieniem wojny — jeżeli się nie umie dokonad historycznej analizy 

znaczenia i sensu każdej poszczególnej wojny. 

Marksizm daje taką analizę i mówi: jeżeli „prawdziwa istota" wojny polega na 

przykład na obaleniu ucisku ze strony obcego narodu (co jest typowe zwłaszcza 

dla Europy lat 1789—1871), to ze strony uciskanego paostwa lub narodu wojna 

jest postępowa. Jeżeli „prawdziwą istotą" wojny jest ponowny podział kolonij, 

podział łupu, rabunek cudzych ziem (taka jest wojna lat 1914—1916) — to 

frazes o obronie ojczyzny jest „jednym wielkim oszustwem wobec ludu". 

A w jaki sposób odnaleźd „prawdziwą istotę" wojny, jak ją określid? Wojna jest 

dalszym ciągiem polityki. Należy przestudiowad politykę przedwojenną, politykę, 

która prowadziła i doprowadziła do wojny. Jeśli polityka była imperialistyczna, tj. 

broniąca interesów kapitału finansowego, grabieżcza i ciemiężycielska wobec 

kolonij i obcych krajów, to i wojna wynikająca z tej polityki jest wojną 
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imperialistyczną. Jeśli polityka była narodowowyzwoleocza, czyli wyrażająca 

masowy ruch przeciwko uciskowi narodowemu, to wojna wynikająca z takiej 

polityki jest wojną narodowowyzwoleoczą. 

Filister nie rozumie, że wojna jest „dalszym ciągiem polityki", toteż ogranicza się 

do tego, że oto „nieprzyjaciel napada", „nieprzyjaciel wtargnął do mego kraju" 

— nie analizuje, o co toczy się wojna, jakie klasy ją prowadzą, w jakim celu 

politycznym. P. Kijewski stacza się zupełnie do poziomu takiego filistra, kiedy 

mówi, że oto Belgię zajęli Niemcy, a więc z punktu widzenia samookreślenia 

„belgijscy socjalpatrioci mają rację", albo: częśd Francji zajęli Niemcy, a zatem 

„Guesde może byd zadowolony", gdyż „sprawa dotyczy teraz terytorium 

zamieszkanego przez dany naród" (a nie przez obcy). 

Dla filistra ważne jest to, gdzie stoją wojska, kto teraz zwycięża. Dla marksisty 

ważne jest to, o co toczy się dana wojna, w czasie której mogą zwyciężad to 

jedne, to drugie wojska. 

O co toczy się obecna wojna? Wyjaśnia to nasza rezolucja (na podstawie 

polityki, którą walczące mocarstwa prowadziły na przestrzeni dziesiątków lat 

przed wojną). Anglia, Francja i Rosja walczą o utrzymanie zagrabionych kolonii i 

o ograbienie Turcji itd. Niemcy o to, by zdobyd kolonie dla siebie i by same 

mogły ograbid Turcję i inne kraje. Przypuśdmy, że Niemcy zdobędą nawet Paryż i 

Petersburg. Czy zmieni to charakter obecnej wojny? Bynajmniej. Celem 

Niemców i, co jeszcze ważniejsze, polityką, którą będą mogli zrealizowad w razie 

zwycięstwa, będzie wtedy zdobycie kolonij, panowanie w Turcji, zdobycie 

obszarów zamieszkanych przez obce narody, np. Polski itp., ale bynajmniej nie 

wprowadzenie wobec Francuzów czy Rosjan ucisku ze strony obcego narodu. 

Obecna wojna jest w swej istocie nie narodowa, lecz imperialistyczna. Innymi 

słowy: wojna toczy się nie z takiego powodu, że jedna strona obala ucisk 

narodowy, a druga go broni. Wojna toczy się między dwiema grupami 

ciemięzców, między dwoma rozbójnikami o to, jak podzielid zdobycz, kto ma 

grabid Turcję i kolonie. 

Krótko mówiąc: wojna między imperialistycznymi (to znaczy uciskającymi szereg 

obcych narodów, oplątującymi je siecią zależności od kapitału finansowego itd.) 

wielkimi mocarstwami lub w sojuszu z nimi jest wojną imperialistyczną. Taka jest 



9 
 

wojna lat 1914—1918. „Obrona ojczyzny" jest w tej wojnie oszustwem, jest jej 

usprawiedliwianiem. 

Wojna przeciwko imperialistycznym, tzn. uciskającym mocarstwom jest dla 

uciskanych (np. ludów kolonialnych) prawdziwą wojną narodową. Jest ona 

możliwa również teraz. Dla kraju uciskanego pod względem narodowym 

„obrona ojczyzny" przed krajem stosującym ucisk narodowy nie jest oszustwem 

i socjaliści nie są bynajmniej przeciwko „obronie ojczyzny" w takiej wojnie. 

Samookreślenie narodów — to to samo co walka o całkowite wyzwolenie 

narodowe, o całkowitą niepodległośd, walka przeciwko aneksjom i takiej walki 

— we wszystkich jej postaciach, do powstania lub wojny włącznie — socjaliści 

nie mogą się wyrzec nie przestając byd socjalistami. 

P. Kijewski myśli, że walczy z Plechanowem: toż to Plechanow powołał się na 

związek między samookreśleniem narodów a obroną ojczyzny! P. Kijewski 

uwierzył Plechanowowi, że związek ten jest rzeczywiście taki, jakim go 

przedstawia Plechanow. Uwierzywszy Plechanowowi P. Kijewski przestraszył się 

i zdecydował, że należy zanegowad samookreślenie, aby uchronid się od 

wniosków Plechanowa... Ufności do Plechanowa zawiera się tu wiele, 

przestrachu też wiele, ale zastanowienia się, na czym polega błąd Plechanowa, 

nie ma ani śladu! 

Ażeby nadad tej wojnie pozór narodowej, socjalszowiniści powołują się na 

samookreślenie narodów. Właściwa metoda walki z nimi jest tylko jedna: należy 

wykazad, że nie jest to walka o wyzwolenie narodów, lecz o to, który z wielkich 

drapieżców ma ciemiężyd więcej narodów. Zagalopowad się zaś aż do potępienia 

wojny prowadzonej rzeczywiście gwoli wyzwolenia narodów — znaczy dad jak 

najgorszy przykład karykatury marksizmu. Plechanow i francuscy 

socjalszowiniści powołują się na republikę we Francji, żeby usprawiedliwid jej 

„obronę" przeciwko monarchii w Niemczech. Jeśli rozumowad tak, jak rozumuje 

P. Kijewski, to powinniśmy byd przeciwko republice lub przeciwko wojnie 

prowadzonej rzeczywiście w obronie republiki!! Niemieccy socjalszowiniści 

powołują się na powszechne prawo wyborcze i obowiązkowe nauczanie czytania 

i pisania w Niemczech, aby usprawiedliwid „obronę" Niemiec przed caratem. 

Jeśli rozumowad tak, jak rozumuje P. Kijewski, to powinniśmy byd albo 
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przeciwko powszechnemu prawu wyborczemu oraz powszechnemu naliczaniu 

czytania i pisania, albo przeciwko wojnie prowadzonej rzeczywiście w celu 

obrony wolności politycznej przed próbami jej odebrania! Przed wojną lat 

1914—1916 K. Kautsky był marksistą i szereg jego niezmiernie ważnych prac i 

oświadczeo pozostanie na zawsze wzorem marksizmu. 26 sierpnia 1910 roku 

Kautsky pisał w „Neue Zeit" o nadciągającej i zagrażającej wojnie: 

„W wojnie między Niemcami a Anglią chodzi nie o demokrację, lecz o 

panowanie nad światem, czyli o wyzyskiwanie świata. Nie jest to kwestia, w 

której by socjaldemokraci powinni stad po stronie rodzimych wyzyskiwaczy" 

(„Neue Zeit", 28. Jahrg., Bd. 2, S. 776). 

Oto doskonałe marksistowskie sformułowanie, całkowicie zgodne z naszymi, 

całkowicie demaskujące dzisiejszego Kautskiego, który zboczył z drogi 

marksizmu na drogę obrony socjalszowinizmu, całkowicie jasno tłumaczące 

zasady marksistowskiego stosunku do wojen (powrócimy jeszcze w prasie do 

tego sformułowania). Wojny to dalszy ciąg polityki; toteż skoro istnieje walka o 

demokrację, możliwa jest również wojna o demokrację; samookreślenie 

narodów jest tylko jednym z żądao demokratycznych, zasadniczo niczym nie 

różniącym się od innych. „Panowanie nad światem" jest, krótko mówiąc, treścią 

polityki imperialistycznej, której dalszy ciąg stanowi wojna imperialistyczna. 

Negowanie „obrony ojczyzny", tzn. udziału w wojnie demokratycznej, to 

nonsens, który nie ma nic wspólnego z marksizmem. Upiększanie wojny 

imperialistycznej przez zastosowanie do niej pojęcia „obrony ojczyzny", tzn. 

przez przedstawianie jej jako demokratycznej, to oszukiwanie robotników, to 

przejście na stronę reakcyjnej burżuazji. 

 

2. „Nasze pojmowanie nowej epoki” 

 

P. Kijowski, który jest autorem ujętego w cudzysłów wyrażenia, mówi stale o 

„nowej epoce". Niestety, i tu jego rozważania są błędne. 

Rezolucje naszej partii mówią o obecnej wojnie zrodzonej przez ogólne warunki 

epoki imperializmu. Współzależnośd między „epoką" a „obecną wojną" ujęliśmy 
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zgodnie z marksizmem: aby byd marksistą, należy każdą poszczególną wojnę 

oceniad konkretnie. Aby zrozumied, czemu pomiędzy wielkimi mocarstwami, z 

których wiele w latach 1789—1871 przewodziło walce o demokrację, mogła i 

musiała wybuchnąd wojna imperialistyczna, czyli pod względem jej znaczenia 

politycznego najbardziej reakcyjna, antydemokratyczna — aby to zrozumied, 

trzeba zrozumied ogólne warunki epoki imperializmu, tzn. przekształcenia 

kapitalizmu przodujących krajów w imperializm. 

P. Kijewski tę współzależnośd między „epoką" a „obecną wojną" zupełnie 

wypaczył. Jego wywody kazałyby przypuszczad, że mówid konkretnie znaczy 

mówid o „epoce"! Na tym właśnie polega błąd. 

Epoka lat 1789—1871 jest dla Europy epoką szczególną. To bezsporne. Nie 

można zrozumied ani jednej z wojen narodowowyzwoleoczych, które są dla 

owych czasów szczególnie typowe, dopóki się nie zrozumie ogólnych warunków 

owej epoki. Czy to znaczy, że wszystkie wojny owej epoki były wojnami 

narodowowyzwoleoczymi? Oczywiście nie. Utrzymywad, że tak było, 

oznaczałoby dojście do absurdu i zastąpienie konkretnej analizy każdej 

poszczególnej wojny śmiesznym szablonem. W latach 1789—1871 bywały i 

wojny kolonialne, i wojny między reakcyjnymi imperiami uciskającymi wiele 

obcych narodów. 

Pytamy więc: czy z tego, że przodujący kapitalizm europejski (i amerykaoski) 

wkroczył w nową epokę imperializmu, wynika, że możliwe są teraz tylko wojny 

imperialistyczne? Byłoby to twierdzenie absurdalne, byłby to brak umiejętności 

odróżnienia danego konkretnego zjawiska od całej sumy różnorodnych zjawisk 

możliwych w danej epoce. Epoka dlatego właśnie nazywa się epoką, że 

obejmuje ogół różnorodnych zjawisk i wojen, zarówno typowych, jak 

nietypowych, zarówno wielkich, jak małych, zarówno właściwych krajom 

przodującym, jak i właściwych krajom zacofanym. Zbywad te konkretne 

zagadnienia ogólnikowymi frazesami o „epoce" — jak to robi P. Kijewski — 

znaczy nadużywad pojęcia „epoka". Aby nie byd gołosłownym, przytoczymy 

zaraz jeden z licznych przykładów. Przedtem jednak trzeba wspomnied, że jedna 

z grup lewicowców, mianowicie niemiecka grupa Międzynarodówka, w swych 

tezach opublikowanych w 3 numerze Biuletynu berneoskiej Komisji 

Wykonawczej (29 lutego 1916 roku) wysunęła w § 5 zupełnie błędne 
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twierdzenie: „W erze tego rozpasanego imperializmu nie są już możliwe żadne 

wojny narodowe". Omówiliśmy tę tezę w zeszycie „Sbornik Socyał-Diemokrata". 

Tutaj zaznaczymy tylko, że chociaż to twierdzenie teoretyczne znane jest od 

dawna wszystkim, którzy się interesują ruchem internacjonalistycznym 

(zwalczaliśmy je już na rozszerzonym zebraniu berneoskiej Komisji Wykonawczej 

wiosną 1916 r.), to, jak dotychczas, nie powtórzyła go, nie uznała żadna grupa. 

Również P. Kijewski, kiedy w sierpniu 1916 roku pisał swój artykuł, nie wyrzekł 

ani słowa w duchu takiego lub podobnego twierdzenia. 

Należy to odnotowad z następującego powodu: gdyby takie lub podobne 

twierdzenie teoretyczne zostało wygłoszone, można byłoby mówid o 

rozbieżnościach w kwestiach teoretycznych. Skoro zaś żadne tego rodzaju 

twierdzenie n i e zostało wygłoszone, musimy powiedzied: mamy przed sobą nie 

inne pojmowanie „epoki", nie rozbieżności w kwestiach teoretycznych, lecz 

jedynie rzucony w ferworze frazes, jedynie nadużycie słowa „epoka". 

Przykład: „Czy nie przypomina ono *samookreślenie+ — pisze P. Kijewski na 

samym początku swego artykułu — prawa do bezpłatnego otrzymania 10 000 

dziesięcin na Marsie? Odpowiedzied na to pytanie można tylko zupełnie 

konkretnie, uwzględniając całą obecną epokę; czym innym przecież jest prawo 

narodów do samookreślenia w epoce kształtowania się paostw narodowych 

jako najlepszych form rozwoju sił wytwórczych na ich ówczesnym poziomie, 

czym innym zaś — to samo prawo wtedy, gdy formy te, formy paostwa 

narodowego, stały się okowami ich rozwoju. Między epoką utrwalania się 

kapitalizmu i paostwa narodowego a epoką zagłady paostwa narodowego, o 

krok od zagłady samego kapitalizmu, jest olbrzymi dystans. Mówid zaś «w 

ogóle», poza czasem i przestrzenią, nie jest sprawą marksisty". 

Rozumowanie to jest typowym przykładem karykaturalnego użycia pojęcia 

„epoka imperializmu". Właśnie dlatego, że pojęcie to jest nowe i ważne, należy 

walczyd z karykaturowaniem go! O jakich to krajach mowa, gdy się powiada, że 

formy paostwa narodowego stały się okowami itd.? O przodujących krajach 

kapitalistycznych, w pierwszym rzędzie o Niemczech, Francji, Anglii, których 

udział w obecnej wojnie uczynił ją wojną przede wszystkim imperialistyczną. W 

tych krajach, które dotychczas prowadziły ludzkośd naprzód — zwłaszcza w 

latach 1789—1871 — zakooczył się proces kształtowania paostwa narodowego, 
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w tych krajach ruch narodowy jest bezpowrotnie minioną przeszłością, której 

wskrzeszanie byłoby absurdalną reakcyjną utopią. Ruch narodowy Francuzów, 

Anglików, Niemców zakooczył się dawno; na porządku dziejowym stoi tu co 

innego: narody, które toczyły walkę o swe wyzwolenie, przeobraziły się w 

narody-ciemięzców, w narody imperialistycznej grabieży, stojące „o krok od 

zagłady kapitalizmu". 

A inne narody? 

P. Kijewski powtarza, niby wykutą na pamięd regułę, że marksiści powinni 

rozumowad „konkretnie", ale się do tej reguły nie stosuje. My zaś w swych 

tezach daliśmy umyślnie przykład konkretnej odpowiedzi i P. Kijewski nie raczył 

wskazad nam błędu, jeżeli widział tu błąd. 

W naszych tezach (§ 6) mówi się o tym, że — aby byd konkretnym — przy 

rozpatrywaniu kwestii samookreślenia należy odróżniad co najmniej trzy różne 

typy krajów. (Rzecz zrozumiała, że o każdym poszczególnym kraju w tezach 

ogólnych nie można byłoby mówid). Pierwszy typ — to przodujące kraje na 

zachodzie Europy (i Ameryki), w których ruch narodowy jest przeszłością. Drugi 

typ — to wschód Europy, gdzie jest on teraźniejszością. Trzeci — to półkolonie i 

kolonie, gdzie jest on w znacznej mierze przyszłością6. 

Czy to słuszne, czy nie? P. Kijowski na to powinien był skierowad ostrze swej 

krytyki. Ale nie dostrzega nawet, na czym polegają zagadnienia teoretyczne! Nie 

widzi, że dopóki nie obalił powyższego twierdzenia (w § 6) naszych tez — obalid 

zaś go niepodobna, gdyż jest ono słuszne — rozważania jego na temat „epoki" 

przypominają zachowanie się człowieka, który „zamierza się" mieczem, ale ciosu 

nie zadaje. 

„W przeciwieostwie do poglądu W. Iljina — pisze on w koocu artykułu — 

uważamy, że w większości *!+ krajów zachodnich *!+ kwestia narodowa nie jest 

rozwiązana"... 

A zatem ruch narodowy Francuzów, Hiszpanów, Anglików, Holendrów, 

Niemców, Włochów nie zakooczył się widocznie w XVII, XVIII, XIX wieku i 

wcześniej? Na początku artykułu pojęcie „epoki imperializmu" wypaczone 

zostało tak, jak gdyby ruch narodowy zakooczył się w ogóle, nie zaś tylko w 
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przodujących krajach zachodnich. Na koocu tego samego artykułu oznajmia się, 

że „kwestia narodowa" „nie jest rozwiązana" właśnie w krajach zachodnich!! 

Czyż to nie galimatias? 

W krajach zachodnich ruch narodowy jest dawno minioną przeszłością. 

„Ojczyzna" w Anglii, Francji, Niemczech itd. odegrała swą rolę dziejową, jej 

piosenka jest już skooczona, tzn. nic postępowego, mobilizującego do nowego 

życia ekonomicznego i politycznego nowe masy ludzi tu ruch narodowy dad nie 

może. Tutaj na porządku dziejowym stoi nie przejście od feudalizmu lub 

patriarchalnej dzikości do postępu narodowego, do kulturalnej i politycznie 

wolnej ojczyzny, lecz przejście od „ojczyzny", która się przeżyła — od 

kapitalistycznej przejrzałej „ojczyzny" — do socjalizmu. 

Na wschodzie Europy sprawa ma się inaczej. Jeśli chodzi na przykład o 

Ukraioców i Białorusinów, to tylko człowiek żyjący w marzeniach na Marsie 

mógłby przeczyd, że ruch narodowy nie osiągnął tu jeszcze swego kresu, że 

przebudzenie mas do walki o posiadanie języka ojczystego i literatury w tym 

języku — (co jest nieodzownym warunkiem pełnego rozwoju kapitalizmu — i 

zjawiskiem mu towarzyszącym — zupełnego przeniknięcia wymiany do każdej 

bez wyjątku rodziny chłopskiej) —jeszcze się tu dokonuje. Tu pieśo dziejowa 

„ojczyzny" nie jest jeszcze skooczona. „Obrona ojczyzny" może tu jeszcze byd 

obroną demokracji, języka ojczystego, wolności politycznej przeciwko narodom 

uciskającym, przeciwko średniowieczu, gdy natomiast Anglicy, Francuzi, Niemcy, 

Włosi kłamią teraz mówiąc o obronie swej ojczyzny w obecnej wojnie, bronią 

bowiem w rzeczywistości nie języka ojczystego, nie wolności swego rozwoju 

narodowego, lecz swych praw do posiadania niewolników, swych kolonii, „sfer 

wpływów" swego kapitału finansowego w obcych krajach itd. 

W półkoloniach i koloniach ruch narodowy jest historycznie jeszcze młodszy niż 

na wschodzie Europy. 

Do czego odnoszą się słowa o „wysoko rozwiniętych krajach" i o epoce 

imperializmu; na czym polega „szczególna" sytuacja Rosji (tytuł § d w rozdziale 2 

u P. Kijowskiego) i nie tylko Rosji; gdzie ruch narodowowyzwoleoczy jest 

kłamliwym frazesem, a gdzie jest on żywą i postępową rzeczywistością — tego 

wszystkiego P. Kijewski absolutnie nie zrozumiał. 



15 
 

3. Co to jest analiza ekonomiczna? 

 

Osią wywodów przeciwników samookreślenia jest powołanie się na 

„niemożliwośd urzeczywistnienia" go w warunkach kapitalizmu w ogóle czy też 

w warunkach imperializmu. Wyrażonka „niemożliwośd urzeczywistnienia" używa 

się często w różnorodnych i niezbyt sprecyzowanych znaczeniach. Toteż w 

tezach swych zażądaliśmy tego, co jest niezbędne w każdej dyskusji 

teoretycznej: wyjaśnienia, w jakim sensie mówi się o „niemożliwości 

urzeczywistnienia"? I nie ograniczając się do zapytania przystąpiliśmy sami do 

takiego wyjaśnienia. Politycznie trudne do urzeczywistnienia lub „niemożliwe do 

urzeczywistnienia" bez szeregu rewolucji są w warunkach imperializmu 

wszystkie żądania demokracji. 

Mówid zaś o niemożliwości urzeczywistnienia samookreślenia w sensie 

niemożliwości ekonomicznej jest zasadniczym błędem. 

Taka była nasza teza. Tu tkwi sedno rozbieżności w kwestiach teoretycznych i na 

tym właśnie zagadnieniu, jeśli dyskusja miała byd chod jako tako poważna, nasi 

przeciwnicy powinni byli skoncentrowad całą swą uwagę. 

A teraz spójrzcie, jak wypowiada się w tej sprawie P. Kijewski. 

Pojmowanie niemożliwości urzeczywistnienia jako „trudności urzeczywistnienia" 

z przyczyn politycznych odrzuca on zdecydowanie. Odpowiada na zadane 

pytanie wyraźnym stwierdzeniem, że chodzi o niemożliwośd ekonomiczną. 

„Czy znaczy to — pisze — że samookreślenie jest w warunkach imperializmu tak 

samo niemożliwe do urzeczywistnienia jak pieniądz pracy w warunkach 

produkcji towarowej?" I P. Kijowski odpowiada: „Tak, znaczy! Mówimy bowiem 

właśnie o sprzeczności logicznej między dwiema kategoriami społecznymi: 

«imperializmem» a «samookreśleniem narodów», o takiej samej sprzeczności 

logicznej, jaka zachodzi pomiędzy dwiema innymi kategoriami: pieniądzem 

pracy a produkcją towarową. Imperializm jest negacją samookreślenia i 

żadnemu kuglarzowi nie uda się pogodzid samookreślenia z imperializmem". 
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Chod tak groźnie brzmi to gniewne słowo „kuglarze", które P. Kijewski kieruje 

pod naszym adresem, musimy jednak zwrócid mu uwagę, że po prostu nie 

rozumie, co to znaczy analiza ekonomiczna. „Sprzeczności logicznej" — 

oczywiście pod warunkiem prawidłowego logicznego myślenia — nie powinno 

byd ani w analizie ekonomicznej, ani w politycznej. Dlatego nie można 

powoływad się na „sprzecznośd logiczną" w ogóle, kiedy chodzi właśnie o to, 

żeby dad analizę ekonomiczną, a nie polityczną. Do „kategorii społecznych" 

należy i to, co ekonomiczne, i to, co polityczne. A więc P. Kijewski, 

odpowiedziawszy zrazu wręcz i zdecydowanie: „tak, znaczy" (tj. samookreślenie 

jest tak samo niemożliwe do urzeczywistnienia jak pieniądz pracy w warunkach 

produkcji towarowej), w rzeczywistości wykręcił się tym, że podreptał dookoła 

zagadnienia, lecz analizy ekonomicznej nie dał. 

Jak się dowodzi, że pieniądz pracy nie da się urzeczywistnid w warunkach 

produkcji towarowej? Na podstawie analizy ekonomicznej. Analiza ta, w której 

— jak w każdej zresztą analizie — „sprzecznośd logiczna" jest niedopuszczalna, 

rozpatruje ekonomiczne i tylko ekonomiczne (nie zaś „społeczne" w ogóle) 

kategorie i z nich wyprowadza niemożliwośd pieniądza pracy. W pierwszym 

rozdziale „Kapitału" nie ma zgoła mowy o żadnej polityce, o żadnej formie 

politycznej, o żadnych „kategoriach społecznych" w ogóle: analiza dotyczy tylko 

tego, co ekonomiczne, wymiany towarów, rozwoju wymiany towarów. Analiza 

ekonomiczna wykazuje — oczywiście w drodze rozumowania „logicznego" — że 

pieniądz pracy jest w warunkach produkcji towarowej niemożliwy do 

urzeczywistnienia. 

P. Kijewski nawet nie próbuje przystąpid do analizy ekonomicznej! Plącze on 

ekonomiczną istotę imperializmu z jego tendencjami politycznymi, jak to widad 

już z pierwszego zdania pierwszego paragrafu jego artykułu. Zdanie to brzmi: 

„Kapitał przemysłowy był syntezą produkcji przedkapitalistycznej i kapitału 

handlowo-pożyczkowego. Kapitał pożyczkowy stał się sługą kapitału 

przemysłowego. Obecnie kapitalizm przezwycięża różne odmiany kapitału, 

powstaje wyższy, zunifikowany jego typ — kapitał finansowy, i dlatego całą 

epokę można nazwad epoką kapitału finansowego, adekwatnym zaś doo 

systemem polityki zagranicznej jest właśnie imperializm". 
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Pod względem ekonomicznym cała ta definicja jest do niczego: zamiast ścisłych 

kategorii ekonomicznych — same frazesy. Teraz jednak zatrzymywad się nad 

tym nie możemy. Ważne jest to, że P. Kijewski uznał imperializm za „system 

polityki zagranicznej". 

Jest to, po pierwsze, z istoty błędne powtórzenie błędnej koncepcji Kautskiego. 

Jest to, po drugie, czysto polityczna, wyłącznie polityczna definicja imperializmu. 

Przez określenie imperializmu jako „systemu polityki" chce P. Kijewski wymigad 

się od analizy ekonomicznej, której obiecał dokonad oświadczając, że 

samookreślenie jest w warunkach imperializmu „lak samo" niemożliwe do 

urzeczywistnienia — czyli niemożliwe do urzeczywistnienia z przyczyn 

ekonomicznych — jak pieniądz pracy w warunkach produkcji towarowej!7 

Kautsky w polemice z lewicowcami oświadczał, że imperializm jest „tylko 

systemem polityki zagranicznej" (mianowicie aneksyj), że nie można nazywad 

imperializmem pewnego stadium ekonomicznego, szczebla rozwoju kapitalizmu. 

Kautsky nie ma racji. Oczywiście, niemądrze jest spierad się o słowa. Zabronid 

używania „słowa" imperializm w takim czy innym sensie nie można. Ale jeśli 

chce się prowadzid dyskusję, trzeba dokładnie wyjaśnid pojęcia. 

Pod względem ekonomicznym imperializm (czy też „epoka" kapitału 

finansowego, nie o słowo chodzi) jest najwyższym szczeblem rozwoju 

kapitalizmu, mianowicie takim, kiedy produkcja wzrasta na tyle i staje się tak 

olbrzymia, że wolnośd konkurencji ustępuje miejsca monopolowi. Na tym polega 

ekonomiczna istota imperializmu. Monopol przejawia się i w trustach, 

syndykatach itp., i we wszechwładzy olbrzymich banków, i w wykupywaniu 

źródeł surowca itd., i w koncentracji kapitału bankowego itd. Cała rzecz polega 

na monopolu ekonomicznym. 

Polityczną nadbudową nowej ekonomiki, kapitalizmu monopolistycznego 

(imperializm to kapitalizm monopolistyczny) jest zwrot od demokracji ku reakcji 

politycznej. Wolnej konkurencji odpowiada demokracja. Monopolowi 

odpowiada reakcja polityczna. „Kapitał finansowy dąży do panowania, nie do 

wolności" — mówi słusznie R. Hilferding w swym „Kapitale finansowym". 
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Wyodrębnianie „polityki zagranicznej" z polityki w ogóle, a tym bardziej 

przeciwstawianie polityki zagranicznej polityce wewnętrznej — to myśl z gruntu 

błędna, nie-marksistowska, nienaukowa. Zarówno w polityce zagranicznej, jak i 

w wewnętrznej imperializm jednakowo dąży do pogwałcenia demokracji, do 

reakcji. W tym sensie jest rzeczą bezsporną, że imperializm jest „negowaniem" 

demokracji w ogóle, całej demokracji, bynajmniej zaś nie jednego z żądao 

demokracji, mianowicie samookreślenia narodów. 

Będąc „negowaniem" demokracji imperializm tak samo „neguje" i demokrację w 

kwestii narodowej (czyli samo-określenie narodów): „tak samo", tzn. dąży do jej 

pogwałcenia; urzeczywistnienie jej jest zupełnie w tym samym stopniu i w tym 

samym sensie trudniejsze w warunkach imperializmu, w jakim trudniejsze jest w 

warunkach imperializmu (w porównaniu z kapitalizmem 

przedmonopolistycznym) urzeczywistnienie republiki, milicji, obieralności 

urzędników przez lud itd. O „ekonomicznej" niemożliwości urzeczywistnienia nie 

może byd nawet mowy. 

P. Kijowskiego wprowadziła tu w błąd prawdopodobnie jeszcze ta okolicznośd 

(prócz tego, że w ogóle nie rozumie wymogów analizy ekonomicznej), że z 

filisterskiego punktu widzenia aneksja (tzn. przyłączenie obszaru zamieszkanego 

przez obcy naród wbrew woli jego mieszkaoców, czyli pogwałcenie 

samookreślenia narodu) uchodzi za równoznaczną z „rozprzestrzenieniem się" 

(ekspansją) kapitału finansowego na rozleglejsze terytorium gospodarcze. 

Ale wyznając filisterskie poglądy nie można przystępowad do rozpatrywania 

kwestii teoretycznych. 

Z ekonomicznego punktu widzenia imperializm to kapitalizm monopolistyczny. 

Aby monopol był pełny, trzeba usunąd konkurentów nie tylko z rynku 

wewnętrznego (z rynku danego paostwa), lecz i z zagranicznego, z całego świata. 

Czy „w erze kapitału finansowego" istnieje ekonomiczna możliwośd usunięcia 

konkurencji nawet w obcym paostwie? Oczywiście, że istnieje: środkiem do tego 

jest uzależnienie finansowe oraz wykup źródeł surowca, a następnie wszystkich 

przedsiębiorstw konkurenta. 

Trusty amerykaoskie są najwyższym wyrazem ekonomiki imperializmu, czyli 

kapitalizmu monopolistycznego. W walce o usunięcie konkurenta trusty nie 
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ograniczają się do środków ekonomicznych, lecz uciekają się stale do środków 

politycznych, a nawet kryminalnych. Byłoby jednak bardzo wielkim błędem 

sądzid, że monopol trustów jest pod względem ekonomicznym niemożliwy do 

urzeczywistnienia za pomocą czysto ekonomicznych metod walki. Przeciwnie, 

rzeczywistośd na każdym kroku dowodzi, iż jest to „możliwe do 

urzeczywistnienia": trusty za pośrednictwem banków (właściciele trustów są 

właścicielami banków: wykup akcji) podważają kredyt konkurenta; trusty 

utrudniają dostawy materiałów konkurentom (właściciele trustów są 

właścicielami kolei: wykup akcji); trusty obniżają na pewien czas ceny poniżej 

kosztów własnych, wydając na to miliony, aby zrujnowad konkurenta i wykupid 

jego przedsiębiorstwa, jego źródła surowca (kopalnie, grunty itd.). 

Oto czysto ekonomiczna analiza potęgi trustów i ich rozrostu. Oto czysto 

ekonomiczna droga do rozrostu: wykup przedsiębiorstw, zakładów, źródeł 

surowca. 

Wielki kapitał finansowy jednego kraju zawsze może wykupid konkurentów 

również w obcym, niepodległym pod względem politycznym kraju, i zawsze to 

robi. Pod względem ekonomicznym jest to całkiem możliwe do 

urzeczywistnienia. „Aneksja" ekonomiczna jest całkowicie „możliwa do 

urzeczywistnienia" bez politycznej i stale się z nią stykamy. W literaturze o 

imperializmie spotkacie na każdym kroku takie na przykład stwierdzenia, że 

Argentyna jest w rzeczywistości „kolonią handlową" Anglii, że Portugalia jest w 

rzeczywistości „wasalem" Anglii itp. To prawda: ekonomiczna zależnośd od 

banków angielskich, zadłużenie wobec Anglii, wykupienie przez Anglię 

tamtejszych kolei, kopalo, gruntów itd. — wszystko to sprawia, że wymienione 

kraje są „zaanektowane" przed Anglię w sensie ekonomicznym bez naruszenia 

ich politycznej niepodległości. 

Samookreśleniem narodów nazywa się ich niepodległośd polityczną. Imperializm 

dąży do pogwałcenia jej, ponieważ aneksja polityczna często czyni aneksję 

ekonomiczną dogodniejszą, taoszą (łatwiej jest przekupid urzędników, uzyskad 

koncesję, przeforsowad korzystną ustawę itd.), poręczniejszą, sprawia, że 

nastręcza ona mniej kłopotów — zupełnie tak samo jak imperializm dąży w 

ogóle do zastąpienia demokracji oligarchią. Ale mówid, że w warunkach 
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imperializmu samookreślenie jest pod względem ekonomicznym „niemożliwe do 

urzeczywistnienia", to po prostu koszałki-opałki. 

P. Kijewski omija trudności teoretyczne uciekając się do pewnego nadzwyczaj 

łatwego i płytkiego chwytu, który w języku niemieckim nosi nazwę wyrażeo 

„burszowskich", czyli we właściwy dla studentów sposób zawadiackich, 

rubasznych, używanych (i będących wtedy na swoim miejscu) w czasie 

studenckiej pijatyki. Oto przykład: 

„Powszechne prawo wyborcze — pisze — 8-godzinny dzieo pracy, a nawet 

republikę można logicznie pogodzid z imperializmem, chociaż bardzo sie 

imperializmowi nie uśmiechają *!!+, co czyni ich urzeczywistnienie nadzwyczaj 

trudnym". 

Nie mielibyśmy absolutnie nic przeciwko burszowskiemu wyrażeniu: republika 

nie „uśmiecha się" imperializmowi — wesołe słówko dodaje niekiedy uroku 

uczonym materiom! — gdyby prócz takich wyrażeo rozważanie o poważnej 

kwestii zawierało również i ekonomiczną, i polityczną analizę pojęd. U P. 

Kijewskiego burszowski charakter zastępuje taką analizę, osłania jej brak. 

Co to znaczy: „republika nie uśmiecha się imperializmowi"? I dlaczego tak jest? 

Republika jest jedną z możliwych form politycznej nadbudowy społeczeostwa 

kapitalistycznego i przy tym w warunkach współczesnych najbardziej 

demokratyczną. Powiedzied: republika „nie uśmiecha się" imperializmowi, 

znaczy powiedzied, że istnieje sprzecznośd między imperializmem a demokracją. 

Bardzo możliwe, że ten nasz wniosek „nie uśmiecha się", a nawet „bardzo się 

nie uśmiecha" P. Kijewskiemu, jednakże jest to wniosek bezsporny. 

Dalej. Jakiego rodzaju jest ta sprzecznośd między imperializmem a demokracją? 

Logiczna czy nielogiczna? P. Kijewski używa wyrazu „logiczny" bez zastanowienia 

się i dlatego nie dostrzega, że w rozpatrywanym przypadku wyraz ten służy mu 

do ukrycia (zarówno przed oczyma i umysłem czytelnika, jak przed oczyma i 

umysłem autora) właśnie tej kwestii, do której roztrząsania się zabrał! Kwestia 

ta — to stosunek ekonomiki do polityki; stosunek ekonomicznych warunków i 

ekonomicznej treści imperializmu do jednej z form politycznych. Każda 

„sprzecznośd", którą się stwierdza w rozumowaniu ludzkim, jest sprzecznością 
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logiczną; to czcza tautologia. Posługując się tą tautologią P. Kijewski omija istotę 

kwestii: czy jest to „logiczna" sprzecznośd między dwoma zjawiskami lub 

twierdzeniami ekonomicznymi (1)? czy między dwoma politycznymi (2)? czy 

między ekonomicznym a politycznym (3)? 

To przecież stanowi sedno sprawy, skoro powstała kwestia ekonomicznej 

niemożliwości czy też możliwości urzeczywistnienia przy takiej czy innej formie 

politycznej! 

Gdyby P. Kijewski nie ominął tego sedna, dostrzegłby prawdopodobnie, że 

sprzecznośd między imperializmem a republiką jest sprzecznością między 

ekonomiką nowoczesnego kapitalizmu (mianowicie: kapitalizmu 

monopolistycznego) a demokracją polityczną w ogóle. Nigdy bowiem P. Kijewski 

nie udowodni, że jakakolwiek wielka i zasadnicza reforma demokratyczna 

(obieralnośd urzędników czy oficerów przez lud, pełna wolnośd stowarzyszeo i 

zgromadzeo itd.) jest mniej sprzeczna z imperializmem (bardziej mu się 

„uśmiecha", jeśli kto woli) niż republika. 

Uzyskaliśmy właśnie to samo twierdzenie, przy którym my obstawaliśmy w 

tezach: imperializm jest sprzeczny, „logicznie" sprzeczny z całą demokracją 

polityczną w ogóle. P. Kijewskiemu to nasze twierdzenie się „nie uśmiecha", 

gdyż burzy jego nielogiczne konstrukcje, ale cóż robid? Czy w rzeczy samej 

pogodzid się z tym, że pragnąc rzekomo obalid pewne twierdzenia w 

rzeczywistości te właśnie twierdzenia przemyca się cichaczem za pomocą 

wyrażenia: „republika nie uśmiecha się imperializmowi"? 

Dalej. Dlaczego republika nie uśmiecha się imperializmowi? i jak imperializm 

„godzi" swą ekonomikę z republiką? 

P. Kijewski nie pomyślał o tym. Przypomnimy mu następujące słowa Engelsa. 

Mowa jest o republice demokratycznej. Rozważa się zagadnienie następujące: 

czy bogactwo może panowad przy takiej formie rządów? — czyli właśnie 

zagadnienie „sprzeczności" między ekonomiką a polityką. 

Engels odpowiada: „...Republika demokratyczna nie zna oficjalnie różnic 

własnościowych *między obywatelami+. Bogactwo sprawuje w niej władzę 

pośrednio, ale za to tym pewniej. Z jednej strony wprost w postaci korupcji 
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urzędników *„klasyczny przykład — Ameryka"+, z drugiej zaś — w postaci sojuszu 

między rządem a giełdą..."8 

Macie tu przykład analizy ekonomicznej w kwestii „możliwości 

urzeczywistnienia" demokracji w kapitalizmie, której to kwestii cząstką jest 

zagadnienie „możliwości urzeczywistnienia" samookreślenia w warunkach 

imperializmu! 

Republika demokratyczna jest „logicznie" sprzeczna z kapitalizmem, gdyż 

„oficjalnie" zrównuje bogatego z biednym. Jest to sprzecznośd między ustrojem 

ekonomicznym a nadbudową polityczną. Między imperializmem a republiką 

zachodzi ta sama sprzecznośd, pogłębiona, czyli spotęgowana tym, że 

zastąpienie wolnej konkurencji monopolem jeszcze bardziej „utrudnia" 

urzeczywistnienie wszelkich swobód politycznych. 

Jakże więc kapitalizm daje się pogodzid z demokracją? Przez pośrednie 

wprowadzenie w życie wszechwładzy kapitału! Służą temu dwa środki 

ekonomiczne: 1) korupcja wprost, 2) sojusz między rządem a giełdą. (W tezach 

naszych wyrażono to słowami, że w ustroju burżuazyjnym kapitał finansowy 

„swobodnie kupi i przekupi każdy rząd i urzędników"). 

Skoro panuje produkcja towarowa, burżuazja, władza pieniądza — korupcja 

(wprost i poprzez giełdę) jest „możliwa do urzeczywistnienia" niezależnie od 

formy rządów, w każdej demokracji. 

Powstaje pytanie: cóż się zmienia pod interesującym nas względem, gdy 

kapitalizm ustępuje miejsca imperializmowi, tj. kapitalizm 

przedmonopolistyczny monopolistycznemu? 

Tylko to, że władza giełdy rośnie! Albowiem kapitał finansowy jest to wielki 

kapitał przemysłowy, który dorósł już do monopolu i stopił się z kapitałem 

bankowym. Wielkie banki stapiają się z giełdą pochłaniając ją. (W literaturze o 

imperializmie mówi się o upadku znaczenia giełdy, ale tylko w tym sensie, że 

każdy olbrzymi bank sam jest giełdą.) 

Dalej. Jeżeli okazuje się, że w ogóle dla „bogactwa" zupełnie możliwe do 

urzeczywistnienia jest panowanie nad wszelką republiką demokratyczną poprzez 

korupcję i giełdę, to jakże P. Kijewski może twierdzid nie popadając w zabawną 
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„sprzecznośd logiczną", że ogromne bogactwo trustów i banków, obracających 

miliardami, nie może „urzeczywistnid" władzy kapitału finansowego nad obcą, tj. 

politycznie niepodległą, republiką?? 

Cóż? czy korupcja urzędników jest „niemożliwa do urzeczywistnienia" w obcym 

paostwie? albo czy „sojusz między rządem a giełdą" jest sojuszem tylko 

własnego rządu? 

Czytelnik widzi już tutaj, że rozwikłanie i popularne wyjaśnienie dziesięciu 

wierszy gmatwaniny wymaga około 10 stron druku. Nie możemy analizowad 

równie szczegółowo wszystkich wywodów P. Kijewskiego — a dosłownie we 

wszystkich panuje zamęt! — zresztą nie jest to potrzebne, skoro 

zanalizowaliśmy to, co najważniejsze. Resztę omówimy pokrótce. 

 

4. Przykład Norwegii 

 

Norwegia „urzeczywistniła" niemożliwe pono do urzeczywistnienia prawo do 

samookreślenia w roku 1905, w erze najbardziej rozpasanego imperializmu. 

Dlatego mówid o „niemożliwości urzeczywistnienia" jest rzeczą nie tylko 

teoretycznie absurdalną, ale i śmieszną. 

P. Kijewski chce to podważyd wymyślając nam gniewnie od „racjonalistów" (co 

to ma do rzeczy? racjonalista ogranicza się do rozumowania, i to abstrakcyjnego, 

my zaś wskazaliśmy najzupełniej konkretny fakt! czy aby P. Kijewski nie używa 

obcego słówka „racjonalista" równie... jak by się tu wyrazid delikatnie?... równie 

„szczęśliwie", jak na początku swego artykułu użył słowa „ekstraktywny" 

oznajmiając, że wyłoży swoje racje „w ekstraktywnej formie"?). 

P. Kijewski zarzuca nam, że dla nas „ważna jest zewnętrzna strona zjawisk, nie 

zaś ich prawdziwa istota". Przyjrzyjmy się więc prawdziwej istocie. 

Podważanie zaczyna się od przykładu: fakt wydania ustawy przeciwko trustom 

nie dowodzi niemożliwości zakazu trustów. Racja. Tylko że przykład jest 

niefortunny, świadczy bowiem przeciwko P. Kijewskiemu. Ustawa jest środkiem 

politycznym, jest polityką. Żadnym środkiem politycznym nie można zakazad 
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ekonomiki. Żadna forma polityczna Polski, czy będzie ona cząstką carskiej Rosji 

lub Niemiec, czy autonomicznym obwodem, czy niezależnym pod względem 

politycznym paostwem, nie zdoła zakazad ani znieśd jej zależności od kapitału 

finansowego mocarstw imperialistycznych, wykupu akcji jej przedsiębiorstw 

przez ten kapitał. 

Niepodległośd Norwegii „urzeczywistniona" w roku 1905 jest niepodległością 

wyłącznie polityczną. Zależności ekonomicznej nie miała ona zamiaru i nie mogła 

naruszyd. O tym właśnie mówią nasze tezy. Stwierdziliśmy mianowicie, że 

samookreślenie dotyczy tylko polityki i dlatego błędem jest już samo wysunięcie 

kwestii ekonomicznej niemożliwości jego urzeczywistnienia. A P. Kijewski 

„obala" nasze stanowisko przytaczając przykład bezsiły zakazów politycznych 

wobec ekonomiki! Dobre sobie „obalenie"! 

Dalej. 

„Jedoo, a nawet i wiele przykładów zwycięstwa drobnych przedsiębiorstw nad 

wielkimi nie wystarcza do obalenia słusznej tezy Marksa, że i koncentracja, i 

centralizacja produkcji towarzyszą ogólnemu tokowi rozwoju kapitalizmu". 

I tu argumentem jest niefortunny przykład, który wybiera się, by odwrócid 

uwagę (czytelnika i autora) od prawdziwej istoty sporu. 

Nasza teza głosi: błędem jest twierdzenie, że samookreślenie jest pod względem 

ekonomicznym niemożliwe do urzeczywistnienia w tym samym sensie, w jakim 

niemożliwy do urzeczywistnienia jest pieniądz pracy w ustroju kapitalistycznym. 

Ani jednego „przykładu" takiej możliwości urzeczywistnienia przytoczyd 

niepodobna. P. Kijewski milcząco przyznaje nam rację w tym punkcie, gdyż 

przechodzi do innej interpretacji „niemożliwości urzeczywistnienia". 

Dlaczego nie robi tego wprost? Dlaczego nie formułuje otwarcie i ściśle swojej 

tezy: „samookreślenie, niemożliwe do urzeczywistnienia w sensie jego 

ekonomicznej możliwości w kapitalizmie, stoi w sprzeczności z rozwojem i 

dlatego jest reakcyjne albo stanowi jedynie wyjątek"? 

Dlatego, że otwarte sformułowanie kontrtezy zdemaskowałoby od razu autora, 

zmuszony więc jest do ukrywania się. 
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Prawo koncentracji ekonomicznej, zwycięstwa wielkiej produkcji nad drobną 

uznaje zarówno nasz program, jak i program erfurcki. P. Kijewski ukrywa fakt, że 

nigdzie nie uznano prawa koncentracji politycznej lub paostwowej. Jeśli jest to 

takie samo prawo albo również prawo, to dlaczegóż by P. Kijewski nie miał go 

wyłożyd i zaproponowad uzupełnienia naszego programu? Gzy to ładnie z jego 

strony, że skazuje nas na pozostawanie przy złym, niepełnym programie, gdy 

sam odkrył nowe prawo koncentracji paostwowej, prawo, które ma znaczenie 

praktyczne, ponieważ uchroniłoby nasz program od błędnych wniosków? 

P. Kijewski nie daje żadnego sformułowania prawa, nie proponuje, byśmy 

uzupełnili swój program, bo niejasno wyczuwa, że ośmieszyłoby go to. Wszyscy 

by się uśmiali z kuriozalnego „imperialistycznego ekonomizmu", gdyby to 

stanowisko ujawniło się wyraźnie i gdyby równolegle do prawa wypierania 

drobnej produkcji przez wielką wysunięto (w związku z nim lub obok niego) 

„prawo" wypierania drobnych paostw przez wielkie! 

Aby to wyjaśnid, poprzestaniemy na zadaniu P. Kijewskiemu jednego pytania: 

dlaczego ekonomiści bez cudzysłowu nie mówią o „rozpadzie" współczesnych 

trustów czy wielkich banków? o możliwości takiego rozpadu i możliwości jego 

urzeczywistnienia? dlaczego nawet „imperialistyczny ekonomista" w 

cudzysłowie zmuszony jest uznad możliwośd rozpadu i możliwośd 

urzeczywistnienia rozpadu wielkich paostw, i to nie tylko rozpadu w ogóle, lecz 

na przykład oderwania się „małych narodowości" (proszę zwrócid na to uwagę!) 

od Rosji (§ d w rozdziale 2 artykułu P. Kijewskiego)? 

Wreszcie, aby jeszcze w sposób bardziej wyraźny pokazad, dokąd to zagalopował 

się nasz autor, i ostrzec go, zaznaczmy, co następuje: prawo wypierania drobnej 

produkcji przez wielką formułujemy wszyscy otwarcie i nikt się nie wzdraga 

nazwad zjawiskiem reakcyjnym odosobnionych „przykładów" „zwycięstwa 

drobnych przedsiębiorstw nad wielkimi". Nazwad zjawiskiem reakcyjnym 

oderwanie się Norwegii od Szwecji nie zdecydował się dotychczas żaden z 

przeciwników samookreślenia, chociaż już w roku 1914 po raz pierwszy 

podnieśliśmy tę kwestię w publicystyce9. 

Wielka produkcja jest niemożliwa do urzeczywistnienia, jeżeli zachowuje się na 

przykład maszyny o napędzie ręcznym; zupełnie absurdalna jest myśl o 



26 
 

„rozpadzie" zmechanizowanej fabryki na warsztaty rękodzielnicze. 

Imperialistyczna tendencja do tworzenia wielkich imperiów jest całkowicie 

możliwa do urzeczywistnienia i w praktyce nieraz się urzeczywistnia w postaci 

imperialistycznego sojuszu samodzielnych i niepodległych, w politycznym sensie 

tego słowa, paostw. Taki sojusz jest możliwy i daje się zaobserwowad nie tylko w 

postaci ekonomicznego zrastania się kapitałów finansowych dwóch krajów, lecz 

także w postaci „współpracy" wojskowej w wojnie imperialistycznej. Walka 

narodowa, powstanie narodowe, oderwanie się narodu są całkowicie „możliwe 

do urzeczywistnienia" i istotnie dają się stwierdzid w warunkach imperializmu, a 

nawet się wtedy wzmagają, gdyż imperializm nie wstrzymuje rozwoju 

kapitalizmu i wzrostu tendencji demokratycznych wśród mas ludności, lecz 

zaostrza antagonizm między tymi demokratycznymi dążeniami a 

antydemokratyczną tendencją trustów. 

Tylko stojąc na stanowisku „imperialistycznego ekonomizmu", tzn. 

karykaturalnego marksizmu, można ignorowad na przykład następujące swoiste 

zjawisko polityki imperialistycznej: z jednej strony teraźniejsza wojna 

imperialistyczna dostarcza nam przykładów tego, jak oddziałując potęgą więzi 

finansowych i interesów ekonomicznych udaje się wciągnąd małe, niezależne 

pod względem politycznym paostwo do walki między wielkimi mocarstwami 

(Anglia i Portugalia). Z drugiej strony naruszenie demokratyzmu w stosunku do 

małych narodów, o wiele bardziej bezsilnych (zarówno pod względem 

ekonomicznym, jak i politycznym) wobec swych imperialistycznych 

„opiekunów", wywołuje bądź powstanie (Irlandia), bądź przejście całych pułków 

na stronę wroga (Czesi). W tej sytuacji nie tylko „możliwe do urzeczywistnienia" 

z punktu widzenia kapitału finansowego, ale czasami wprost dogodne dla 

trustów, dla ich imperialistycznej polityki, dla ich imperialistycznej wojny jest 

udzielenie pewnym małym narodom jak największych swobód 

demokratycznych, aż do niepodległości paostwowej włącznie, żeby nie narażad 

na szwank „swoich" operacji wojennych. Zapominad o swoistości układów 

politycznych i strategicznych i powtarzad, czy to ma co do rzeczy, czy nie ma, 

tylko jedno wyuczone słówko: „imperializm" — to wcale nie jest marksizm. 

O Norwegii P. Kijewski komunikuje nam, po pierwsze, że „zawsze była 

samodzielnym paostwem". To nieprawda i wytłumaczyd taki fałsz można tylko 
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burszowską nonszalancją autora i lekceważeniem zagadnieo politycznych. Przed 

rokiem 1905 Norwegia nie była samodzielnym paostwem, korzystała tylko z 

nadzwyczaj szerokiej autonomii. Szwecja uznała samodzielnośd paostwową 

Norwegii dopiero po oderwaniu się Norwegii od niej. Gdyby Norwegia „zawsze 

była samodzielnym paostwem", rząd szwedzki nie mógłby zakomunikowad 

obcym mocarstwom 26 października 1905 r., że uznaje odtąd Norwegię za kraj 

niepodległy. 

Po drugie, P. Kijewski przytacza szereg cytatów, by dowieśd, że Norwegia 

zwrócona była twarzą ku zachodowi, Szwecja zaś ku wschodowi, że w pierwszej 

„działał" przeważnie angielski, w drugiej — niemiecki kapitał finansowy itp. Stąd 

autor wyprowadza uroczysty wniosek: „przykład ten *Norwegii+ mieści się 

całkowicie w naszych schematach". 

Macie tu próbkę logiki „imperialistycznego ekonomizmu"! W tezach naszych 

stwierdziliśmy, że kapitał finansowy może panowad w „każdym", „chociażby 

nawet niepodległym kraju" i że dlatego wszystkie wywody na temat, że samo-

określenie jest „niemożliwe do urzeczywistnienia" z punktu widzenia kapitału 

finansowego — to zupełny galimatias. Przytacza się nam dane potwierdzające 

naszą tezę o roli obcego kapitału finansowego w Norwegii zarówno przed 

oderwaniem się, jak i po nim — z taką miną, jak gdyby to obalało nasze 

twierdzenia!! 

Pogadad o kapitale finansowym i na tej podstawie zapomnied o kwestiach 

politycznych — czyżby to znaczyło roztrząsad kwestie polityczne? 

Nie. Na skutek błędów logicznych „ekonomizmu" kwestie polityczne nie 

przestały istnied. W Norwegii „działał" angielski kapitał finansowy zarówno 

przed oderwaniem się, jak i po nim. W Polsce „działał" niemiecki kapitał 

finansowy przed jej oderwaniem się od Rosji i będzie „działał" w każdej sytuacji 

politycznej Polski. Są to rzeczy tak elementarne, że przykro je powtarzad, cóż 

jednak począd, skoro się ma do czynienia z ludźmi, którzy zapomnieli abecadła? 

Czy przestaje przez to istnied polityczne zagadnienie takiej czy innej sytuacji 

Norwegii? jej przynależności do Szwecji? zachowania się robotników, gdy 

powstała kwestia oderwania się? 
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P. Kijewski uchylił się od tych problemów, dotkliwie uderzają one bowiem w 

„ekonomistów". Ale w życiu problemy te istniały — i istnieją. W życiu istniała 

kwestia: czy może byd esdekiem szwedzki robotnik nie uznający prawa Norwegii 

do oderwania się? Nie może. 

Szwedzcy arystokraci byli za wojną przeciwko Norwegii, kler także. Fakt ten nie 

przestał istnied z powodu tego, że P. Kijewski „zapomniał" przeczytad o nim w 

dziejach narodu norweskiego. Robotnik szwedzki mógł, pozostając esdekiem, 

radzid Norwegom, aby głosowali przeciwko oderwaniu się (głosowanie ludowe 

w Norwegii w kwestii oderwania się odbyło się 13 sierpnia 1905 roku i dało 368 

200 głosów za oderwaniem się, a 184 przeciwko, przy czym w głosowaniu brało 

udział około 80% uprawnionych do głosowania). Ale robotnik szwedzki, który by, 

podobnie jak szwedzka arystokracja i burżuazja, negował prawo Norwegów do 

rozwiązania tej kwestii samodzielnie, bez Szwedów, niezależnie od ich woli, 

byłby socjalszowinistą i niegodziwcem, którego nie można tolerowad w 

szeregach partii socjaldemokratycznej. 

Oto na czym polega zastosowanie § 9 naszego programu partyjnego, przez który 

to paragraf usiłował przeskoczyd nasz „imperialistyczny ekonomista". Nie 

przeskoczycie, panowie, nie wpadając w objęcia szowinizmu! 

A robotnik norweski? Gzy był on z punktu widzenia internacjonalizmu 

obowiązany głosowad za oderwaniem się? Bynajmniej. Mógł pozostając 

esdekiem głosowad przeciwko. Naruszyłby swój obowiązek członka partii 

socjaldemokratycznej jedynie w tym wypadku, gdyby wyciągnął koleżeoską dłoo 

do takiego czarnosecinnego robotnika szwedzkiego, który wypowiedziałby się 

przeciwko wolności oderwania się Norwegii. 

Tej elementarnej różnicy w sytuacji norweskiego i szwedzkiego robotnika pewni 

ludzie nie chcą widzied. Demaskują jednak sami siebie omijając to 

najkonkretniejsze z konkretnych zagadnieo politycznych, które stawiamy przed 

nimi licz ogródek. Milczą, wykręcają się i przez to poddają pozycję. 

Aby dowieśd, że kwestia „norweska" może byd aktualna w Rosji, umyślnie 

wysunęliśmy tezę: o ile zaistniałyby pewne czysto wojskowe i strategiczne 

warunki — okazałoby się również obecnie zupełnie możliwe do 
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urzeczywistnienia odrębne paostwo polskie. P. Kijewski chce „dyskutowad" — i 

milczy!! 

Dodajmy: również Finlandia, ze względów czysto wojskowych i strategicznych, w 

razie pewnego wyniku obecnej wojny imperialistycznej (na przykład przyłączenie 

się Szwecji do Niemców i ich połowiczne zwycięstwo), w zupełności może stad 

się odrębnym paostwem, nie uszczuplając „możliwości urzeczywistnienia" 

żadnej operacji kapitału finansowego, nie „uniemożliwiając urzeczywistnienia" 

wykupu akcji fioskich kolei i innych przedsiębiorstw10. 

P. Kijewski chroni się przed nieprzyjemnymi dla niego kwestiami polityki pod 

osłoną wspaniałego frazesu, nadzwyczaj charakterystycznego dla całego jego 

„rozumowania". „...W każdej chwili *...+ *tak, dosłownie, napisał w koocu § b 

rozdziału I+ *...+ miecz Damoklesa może się urwad i przeciąd istnienie 

«samodzielnego» warsztatu" („aluzja" do małej Szwecji i Norwegii). 

Widocznie to jest prawdziwy marksizm: odrębne paostwo norweskie istnieje 

zaledwie około 10 lat, jego oderwanie się od Szwecji rząd szwedzki nazwał 

„krokiem rewolucyjnym". Ale czyż warto nam rozpatrywad wynikające stąd 

kwestie polityczne, jeżeli przeczytaliśmy „Kapitał finansowy" Hilferdinga i 

„zrozumieliśmy" go tak, że „w każdej chwili" — jak rąbad, to od ucha! — małe 

paostwo może zniknąd? Czy warto zwracad uwagę na to, że wypaczyliśmy 

marksizm, uczyniliśmy zeo „ekonomizm", a politykę swoją zmieniliśmy w 

powtarzanie śpiewki prawdziwie rosyjskich szowinistów? Jakże mylili się 

widocznie robotnicy rosyjscy w roku 1905 walcząc o republikę: przecież kapitał 

finansowy już się przeciwko niej zmobilizował i we Francji, i w Anglii itd., i gdyby 

powstała, mógłby „w każdej chwili" ściąd ją „mieczem Damoklesa"! 

* 

„Żądanie samookreślenia narodowego nie jest [...] utopijne w programie 

minimum: nie pozostaje ono w sprzeczności z rozwojem społecznym, ponieważ 

jego urzeczywistnienie nie powstrzymałoby tego rozwoju". Przeciwko temu 

cytatowi z Martowa występuje P. Kijewski w tym samym paragrafie swego 

artykułu, w którym przytoczył „cytaty" o Norwegii, dowodzące na nowo tego 

powszechnie znanego faktu, że „samookreślenie" i oderwanie się Norwegii nie 
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powstrzymało ani rozwoju w ogóle, ani wzrostu operacji kapitału finansowego w 

szczególności, ani wykupywania Norwegii przez Anglików! 

Mieliśmy nieraz bolszewików, na przykład Aleksinskiego w latach 1908—1910, 

którzy toczyli spory z Martowem właśnie wtedy, kiedy Martow miał rację! Boże 

uchowaj od takich „sojuszników"! 

 

5. O „monizmie i dualizmie” 

 

Zarzucając nam „dualistyczną interpretację żądania" P. Kijewski pisze: 

„Monistyczne działanie Międzynarodówki zastępuje się dualistyczną 

propagandą. 

Brzmi to zupełnie po marksistowsku, materialistycznie: przeciwstawia się 

działalnośd, która jest jednolita, propagandzie, która jest „dualistyczna". 

Niestety, po bliższym wejrzeniu w sprawę musimy stwierdzid, że jest to taki sam 

werbalny „monizm", jakim był „monizm" Duhringa. „Jeżeli szczotkę do butów 

zaliczę do jedności ssaków — pisał Engels przeciwko „monizmowi" Dühringa — 

to wcale nie dostanie ona dzięki temu gruczołów mlecznych"11. 

Znaczy to, że uznawad za „jednośd" można tylko takie rzeczy, właściwości, 

zjawiska, działania, które stanowią jednośd w obiektywnej rzeczywistości. O tym 

„drobiazgu" zapomniał właśnie nasz autor! 

Upatruje on nasz „dualizm", po pierwsze, w tym, że od robotników narodów 

uciskanych żądamy przede wszystkim nie tego — chodzi tylko o kwestię 

narodową — czego żądamy od robotników narodów uciskających. 

Aby sprawdzid, czy „monizm" P. Kijewskiego nie jest tu „monizmem" Dühringa, 

należy przyjrzed się, jak się ma sprawa w obiektywnej rzeczywistości. 

Gzy rzeczywista sytuacja robotników narodów uciskających i uciskanych jest z 

punktu widzenia kwestii narodowej jednakowa? 

Nie, nie jest jednakowa. 
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(1) Pod względem ekonomicznym różnica polega na tym, że pewne odłamy klasy 

robotniczej w krajach uciskających korzystają z okruchów zysku 

nadzwyczajnego, który uzyskują burżua narodów uciskających zdzierając zawsze 

dwie skóry z robotników narodów uciskanych. Dane ekonomiczne świadczą poza 

tym, że spośród robotników narodów uciskających większy procent przechodzi 

do warstwy „majsterków" niż spośród robotników narodów uciskanych — 

większy procent przechodzi do arystokracji klasy robotniczej12. To fakt. 

Robotnicy narodu uciskającego w pewnym stopniu uczestniczą w uprawianej 

przez swoją burżuazję grabieży robotników (i masy ludności) narodu uciskanego. 

(2) Pod względem politycznym różnica polega na tym, że robotnicy narodów 

uciskających są w porównaniu z robotnikami narodu uciskanego 

uprzywilejowani w wielu dziedzinach życia politycznego. 

(3) Pod względem ideowym, czyli duchowym, różnica polega na tym, że 

robotników narodów uciskających szkoła i życie zawsze wychowuje w duchu 

pogardy dla robotników narodów uciskanych lub w duchu ich lekceważenia. 

Doświadczył tego na przykład każdy Wielkorus, który wychował się lub żył wśród 

Wielkorusów. 

A zatem w obiektywnej rzeczywistości pod każdym względem występuje 

różnica, tzn. „dualizm" w świecie obiektywnym, niezależnym od woli i 

świadomości poszczególnych osób. 

Jakże się wobec tego odnieśd do słów P. Kijewskiego o „monistycznym działaniu 

Międzynarodówki"? 

Jest to czczy, chod i dźwięczny frazes, nic więcej. 

Ażeby osiągnąd jednośd działalności Międzynarodówki, która składa się w życiu z 

robotników podzielonych na tych, którzy należą do narodów uciskających, i tych, 

którzy należą do narodów uciskanych — należy prowadzid propagandę 

niejednakowo w jednym i w drugim przypadku: oto jak należy rozumowad z 

punktu widzenia prawdziwego (a nie dühringowskiego) „monizmu", z punktu 

widzenia materializmu Marksa! 

Przykład? Przykład przytoczyliśmy już (w legalnej prasie, z górą 2 lata temu!) — 

odnośnie do Norwegii, i nikt nie spróbował obalid naszego stanowiska. 
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Robotnicy norwescy i szwedzcy zdołali w tym konkretnym i wziętym z życia 

przypadku osiągnąd w swym działaniu jednośd, nadad mu charakter 

„monistyczny", internacjonalistyczny, tylko dlatego i o tyle, ó ile robotnicy 

szwedzcy bezwarunkowo bronili wolności oderwania się Norwegii, norwescy zaś 

warunkowo stawiali zagadnienie tego oderwania się. Gdyby robotnicy szwedzcy 

nie bezwarunkowo opowiadali się za wolnością oderwania się Norwegów, to 

byliby szowinistami pospołu z obszarnikami szwedzkimi, którzy chcieli siłą, w 

drodze wojny, „utrzymad" Norwegię. Gdyby robotnicy norwescy nie stawiali 

kwestii oderwania się warunkowo, tj. tak, że głosowad i prowadzid propagandę 

przeciwko oderwaniu się mogą również członkowie partii socjaldemokratycznej, 

to naruszyliby obowiązek internacjonalistów i wpadliby w ciasny, burżuazyjny 

nacjonalizm norweski. Dlaczego? dlatego, że oderwanie się realizowała 

burżuazja, a nie proletariat! dlatego, że burżuazja norweska (jak każda 

burżuazja) zawsze stara się rozbid jednośd robotników swego i „obcego" kraju! 

dlatego, że jakiekolwiek żądania demokratyczne (w tym żądanie 

samookreślenia) są dla świadomych robotników podporządkowane wyższym 

interesom socjalizmu. Gdyby na przykład oderwanie się Norwegii od Szwecji 

oznaczało pewną lub prawdopodobną wojnę Anglii z Niemcami, robotnicy 

norwescy z tej przyczyny powinni byli występowad przeciwko oderwaniu się. 

Szwedzcy zaś mieliby prawo i mogliby nie przestając byd socjalistami agitowad w 

podobnym przypadku przeciwko oderwaniu się tylko w takim razie, jeżeli 

systematycznie, konsekwentnie, stale walczyliby przeciwko rządowi 

szwedzkiemu o wolnośd oderwania się Norwegii. W przeciwnym razie robotnicy 

norwescy i naród norweski nie uwierzyliby i nie mogliby uwierzyd w szczerośd 

rad robotników szwedzkich. 

Całe nieszczęście przeciwników samookreślenia wynika stąd, że wykręcają się 

martwymi abstrakcjami bojąc się zanalizowad do kooca jeden bodaj konkretny 

przykład z żywego życia. Zawarte w naszych tezach konkretne stwierdzenie, że 

nowe paostwo polskie jest obecnie zupełnie „możliwe do urzeczywistnienia", o 

ile zaistnieje pewien układ warunków wyłącznie wojskowych, strategicznych13, 

nie doczekało się repliki ani ze strony Polaków, ani ze strony P. Kijewskiego. Nikt 

jednak nie zechciał pomyśled, co wynika z tego milczącego przyznania nam racji. 

Wynika zaś stąd w sposób oczywisty, że propaganda internacjonalistów nie 
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może byd taka sama wśród Rosjan i wśród Polaków, jeśli jednych i drugich chce 

wychowad w duchu „jedności działania". Robotnik wielkoruski (i niemiecki) ma 

obowiązek opowiadad się za bezwarunkową wolnością oderwania się Polski, 

gdyż w przeciwnym razie jest on obecnie faktycznie lokajem Mikołaja II czy 

Hindenburga. Robotnik polski mógłby byd za oderwaniem się tylko warunkowo, 

gdyż spekulowad (jak fracy), stawiając na zwycięstwo tej czy innej 

imperialistycznej burżuazji, znaczy stawad się jej lokajem. Nie zrozumied tej 

różnicy stanowiącej warunek „monistycznego działania" Międzynarodówki to 

zupełnie jak gdyby nie zrozumied, dlaczego — aby „monistycznie działad" 

przeciwko armii carskiej, przypuśdmy, pod Moskwą — wojska rewolucyjne 

miałyby iśd z Niżnego na zachód, a ze Smoleoska na wschód. 

* 

Po drugie, nasz nowy zwolennik dühringowskiego monizmu zarzuca nam, że nie 

troszczymy się o „jak najściślejsze zespolenie organizacyjne różnych narodowych 

sekcji Międzynarodówki" w warunkach przewrotu społecznego. 

W ustroju socjalistycznym samookreślenie odpada — pisze P. Kijewski — 

ponieważ odpada wtedy paostwo. I to się pisze pono, żeby nas obalid! My 

jednak w trzech wierszach — trzech ostatnich wierszach pierwszego paragrafu 

naszych tez — powiedzieliśmy ściśle i jasno, że „demokracja jest również formą 

paostwa, która musi zniknąd, kiedy zniknie paostwo"14. Tę właśnie prawdę 

powtarza — oczywiście jako „obalającą" nasze stanowisko! — P. Kijewski na 

kilku stronach swego paragrafu c (rozdział I), i to powtarza wypaczając je. „My 

wyobrażamy — pisze — i zawsze wyobrażaliśmy sobie ustrój socjalistyczny jako 

ściśle demokratycznie *!!?+ scentralizowany system gospodarki, przy którym 

paostwo, jako aparat panowania jednej części ludności nad drugą, znika". Jest to 

gmatwanina, bo demokracja też jest panowaniem „jednej części nad drugą", też 

jest paostwem. Na czym polega obumieranie paostwa po zwycięstwie 

socjalizmu i jakie są warunki tego procesu, autor najwyraźniej nie zrozumiał. 

Ale najważniejsze są jego „kontrargumenty" dotyczące epoki rewolucji socjalnej. 

Zwymyślawszy nas niesłychanie strasznym słowem „talmudyści samookreślenia" 

autor mówi: „Proces ten *przewrót społeczny+ rysuje się w naszej myśli jako 

zjednoczony czyn proletariuszy wszystkich *!!+ krajów, burzących granice 
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burżuazyjnego *!!+ paostwa, usuwających słupy graniczne *niezależnie od 

„burzenia granic"?+, rozsadzających *!!+ wspólnotę narodową i ustanawiających 

wspólnotę klasową". 

Za przeproszeniem surowego sędziego „talmudystów" — jest tu dużo frazesów, 

lecz wcale nie widad „myśli". 

Przewrót społeczny nie może byd zjednoczonym czynem proletariuszy 

wszystkich krajów z tej prostej przyczyny, że większośd krajów i większośd 

ludności ziemi znajduje się dotychczas jeszcze nawet nie w kapitalistycznym albo 

dopiero na początku kapitalistycznego szczebla rozwoju. Powiedzieliśmy to w § 

6 naszych tez15 i P. Kijewski po prostu przez nieuwagę lub z powodu braku 

umiejętności myślenia „nie spostrzegł", że § ten włączyliśmy do tez nie bez celu, 

lecz właśnie po to, by sprostowad karykaturalne wypaczenia marksizmu. Do 

socjalizmu dojrzały tylko przodujące kraje Zachodu oraz Ameryki Północnej i w 

liście Engelsa do Kautskiego („Sbornik Socyał-Diemokrata") może P. Kijewski 

przeczytad konkretną ilustrację tej —rzeczywistej, nie zaś tylko obiecanej — 

„myśli", że marzyd o „zjednoczonym czynie proletariuszy wszystkich krajów" — 

znaczy odkładad socjalizm na greckie kalendy, czyli na „święty nigdy". 

Socjalizm urzeczywistnią zjednoczonym czynem proletariusze nie wszystkich, 

lecz mniejszości krajów, które osiągnęły szczebel rozwoju przodującego 

kapitalizmu. Właśnie niezrozumienie tego spowodowało błąd P. Kijewskiego. W 

tych przodujących krajach (Anglia, Francja, Niemcy i in.) kwestia narodowa 

dawno została rozwiązana, wspólnota narodowa dawno się przeżyła, 

obiektywnie nie ma Lam „zadao ogólnonarodowych". Dlatego tylko w tych 

krajach można już teraz „rozsadzid" wspólnotę narodową, ustanowid wspólnotę 

klasową. 

Inaczej ma się sprawa w krajach nierozwiniętych, w tych krajach, które 

wyodrębniliśmy (w § 6 naszych tez) w rubrykę 2 i 3, czyli na całym wschodzie 

Europy i we wszystkich koloniach i półkoloniach. Są tu jeszcze z reguły narody 

uciskane, nie rozwinięte pod względem kapitalistycznym. Przed takimi narodami 

obiektywnie stoją jeszcze zadania ogólnonarodowe, mianowicie zadania 

demokratyczne, zadania zniesienia ucisku ze strony innego narodu. 
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Właśnie jako przykład takiego narodu przytacza Engels Indie mówiąc, że może 

tam wybuchnąd rewolucja przeciwko zwycięskiemu socjalizmowi — Engels 

bowiem daleki był od tego śmiesznego „imperialistycznego ekonomizmu", który 

wyobraża sobie, że proletariat, odniósłszy zwycięstwo w krajach przodujących, 

„tym samym", bez określonych posunięd demokratycznych, zlikwiduje wszędzie 

ucisk narodowy. Zwycięski proletariat reorganizuje kraje, w których zwyciężył. 

Nie można tego zrobid od razu, a i „zwyciężyd" burżuazji nie można od razu. 

Umyślnie podkreśliliśmy to w swych Leżach, a P. Kijewski znów nie pomyślał, w 

jakim celu podkreślamy to w związku z kwestią narodową. 

Podczas gdy proletariat krajów przodujących obala burżuazję i odpiera jej 

kontrrewolucyjne zakusy — nierozwinięte i uciskane narody nie czekają, nie 

przestają żyd, nie giną. Jeżeli nawet tak niewielki, w porównaniu z rewolucją 

socjalną, kryzys imperialistycznej burżuazji, jak wojna lat 1915—1916, 

wykorzystują one do wszczęcia powstao (kolonie, Irlandia), to nie ulega 

wątpliwości, że tym bardziej wykorzystają do wszczęcia powstao wielki kryzys 

wojny domowej w krajach przodujących. 

Rewolucja socjalna nie może dokonad się inaczej niż w postaci epoki, w której 

wojnie domowej proletariatu z burżuazją w krajach przodujących towarzyszyd 

będzie szereg demokratycznych i rewolucyjnych — między innymi 

narodowowyzwoleoczych — ruchów wśród narodów nierozwiniętych, 

zacofanych i uciskanych. 

Dlaczego? Dlatego, że kapitalizm rozwija się nierównomiernie i w obiektywnej 

rzeczywistości mamy, prócz wysoko rozwiniętych narodów kapitalistycznych, 

wiele narodów bardzo słabo i zupełnie nie rozwiniętych pod względem 

ekonomicznym. P. Kijewski absolutnie nie przemyślał obiektywnych warunków 

rewolucji socjalnej z punktu widzenia ekonomicznej dojrzałości różnych krajów i 

dlatego jego zarzut, że to my rzekomo „wynajdujemy", gdzie by tu zastosowad 

samookreślenie, jest zaiste zwalaniem własnych grzechów na cudze barki. 

Z gorliwością godną lepszej sprawy P. Kijewski powtarza wielokrotnie cytaty z 

Marksa i Engelsa na temat tego, że środki wybawienia ludzkości od tych czy 

innych plag społecznych powinniśmy „nie wymyślad z własnej głowy, lecz 

posługując się głową odkrywad w istniejących warunkach materialnych". 
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Czytając te powtarzające się cytaty mimo woli wspominam niesławnej pamięci 

„ekonomistów", którzy tak samo smętnie... przeżuwali swoje „nowe odkrycie", 

że kapitalizm w Rosji zwyciężył. P. Kijewski chce nas tymi cytatami „zadziwid", 

rzekomo bowiem właśnie my wymyślamy z głowy warunki zastosowania 

samookreślenia narodów w epoce imperializmu! Ale u tegoż P. Kijewskiego 

czytamy następujące „niebaczne wyznanie": 

„Już samo to, że jesteśmy przeciwko *kursywa autora+ obronie ojczyzny, 

najwyraźniej świadczy, że będziemy się czynnie sprzeciwiad wszelkiemu 

tłumieniu powstania narodowego, ponieważ w ten sposób będziemy walczyd 

przeciwko naszemu śmiertelnemu wrogowi — imperializmowi" (rozdział II, § c w 

artykule P. Kijewskiego). 

Nie można krytykowad jakiegoś autora, nie można mu odpowiedzied nie 

przytaczając w całości przynajmniej najważniejszych twierdzeo jego artykułu. 

Skoro się zaś tylko przytoczy w całości chociażby jedno twierdzenie P. 

Kijewskiego, okazuje się zawsze, że na każde zdanie przypadają u niego 2—3 

błędy lub rzeczy nie przemyślane, wypaczające marksizm! 

1) P. Kijewski nie zauważył, że powstanie narodowe też jest „obroną ojczyzny"! 

A tymczasem odrobina zastanowienia przekona każdego, że tak właśnie jest, bo 

każdy „wzniecający powstanie naród" „broni się" przeciwko narodowi 

uciskającemu, broni swego języka, swego kraju, swej ojczyzny. 

Każdy ucisk narodowy wywołuje sprzeciw w szerokich masach ludu, tendencją 

zaś każdego oporu ludności uciskanej pod względem narodowym jest powstanie 

narodowe. Jeśli obserwujemy nierzadko (szczególnie w Austrii i Rosji), że 

burżuazją narodów uciskanych tylko gada o powstaniu narodowym, w 

rzeczywistości zaś zawiera reakcyjne ugody z burżuazją narodu uciskającego za 

plecami własnego ludu i przeciwko niemu, to w takich wypadkach krytyka 

rewolucyjnych marksistów powinna zwrócid się nie przeciwko ruchowi 

narodowemu, lecz przeciwko jego spłycaniu, wulgaryzowaniu, przedstawianiu 

jako swarów o drobiazgi. Przy sposobności zaznaczmy, że właśnie bardzo wielu 

socjaldemokratów Austrii i Rosji zapomina o tym i swoją słuszną nienawiśd do 

małostkowych, płaskich, nędznych swarów narodowych, w rodzaju sporów i 

bójek o to, w jakim języku powinna byd wypisana nazwa ulicy na górze tabliczki, 
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a w jakim na dole — swoją słuszną nienawiśd do tego przekształca w odmowę 

poparcia walki narodowej. Nie będziemy „popierad" operetkowej zabawy w 

republikę w jakimś Księstwie Monako lub „republikaoskich" awantur 

„generałów" w małych paostwach Ameryki Południowej czy na jakiejś wyspie 

Oceanu Spokojnego, nie wynika stąd jednak, że wolno zapominad o wysuwaniu 

hasła republiki w poważnych ruchach demokratycznych i socjalistycznych. 

Wyśmiewamy i powinniśmy wyśmiewad nędzne swary narodowościowe i 

kramarstwo narodowościowe narodów w Rosji i Austrii, ale nie wynika stąd, 

żeby wolno było odmówid poparcia powstaniu narodowemu lub jakiejkolwiek 

poważnej, ogólnoludowej walce przeciwko uciskowi narodowemu. 

2) Jeżeli powstania narodowe są w „epoce imperializmu" niemożliwe, to P. 

Kijewski nie ma prawa o nich mówid. Jeżeli zaś są możliwe, to wszystkie jego nie 

kooczące się frazesy o „monizmie", o tym, że „wymyślamy" przykłady 

samookreślenia w epoce imperializmu i tak dalej, i temu podobne — wszystko 

to obróci się wniwecz. P. Kijewski obala sam siebie. 

Jeżeli „my" „sprzeciwiamy się czynnie tłumieniu" „powstania narodowego" — 

przypadek rozpatrywany jako możliwy przez „samego" P. Kijewskiego — to co to 

znaczy? 

Znaczy to, że występuje tu dwojakiego rodzaju „dualistyczne" działanie, jeżeli 

użyd terminu filozoficznego równie niewłaściwie, jak niewłaściwie używa go nasz 

autor, (a) Po pierwsze, „działanie" uciskanego pod względem narodowym 

proletariatu i chłopstwa wespół z uciskaną pod względem narodowym burżuazją 

przeciwko narodowi uciskającemu; (b) po drugie, „działanie" proletariatu lub 

uświadomionej jego części w łonie narodu uciskającego przeciwko burżuazji i 

wszystkim idącym za nią żywiołom narodu uciskającego. 

Niezliczona ilośd frazesów przeciwko „blokowi narodowemu", „iluzjom" 

narodowym, przeciwko „jadowi" nacjonalizmu, przeciwko „rozpalaniu 

nienawiści narodowej" i tym podobnych frazesów, które powypisywał P. 

Kijewski, okazała się głupstwem, radząc bowiem proletariatowi krajów 

uciskających (nie zapominajmy, że autor uważa ten proletariat za poważną siłę), 

aby „sprzeciwiał się czynnie tłumieniu powstania narodowego", autor rozpala 
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przez to nienawiśd narodową, autor popiera tym samym zawarcie przez 

robotników krajów uciskanych „bloku z burżuazją". 

3) Jeżeli w imperializmie możliwe są powstania narodowe, to możliwe są 

również wojny narodowe. Pod względem politycznym nie ma żadnej poważnej 

różnicy między jednym a drugim. Wojskowi historycy wojen mają zupełną 

słusznośd zaliczając powstania również do wojen. P. Kijewski nie przemyślawszy 

sprawy obalił nie tylko siebie, lecz i Juniusa, i grupę Międzynarodówka, którzy 

negują możliwośd wojen narodowych w epoce imperializmu. A negowanie to 

jest jedynym możliwym uzasadnieniem teoretycznym poglądu negującego 

samookreślenie narodów w imperializmie. 

4) Czymże bowiem jest powstanie „narodowe"? Powstaniem, które ma na celu 

uzyskanie dla narodu uciskanego niepodległości politycznej, czyli stworzenie 

odrębnego paostwa narodowego. 

Jeżeli proletariat narodu uciskającego stanowi poważną siłę (jak sądzi i jak 

powinien sądzid autor, gdy mowa o epoce imperializmu), to czy nie jest 

zdecydowanie tego proletariatu „czynnie sprzeciwiad się tłumieniu powstania 

narodowego" poparciem w tworzeniu odrębnego paostwa narodowego? 

Oczywiście, że tak! 

Nasz dzielny przeciwnik „możliwości urzeczywistnienia" samookreślenia 

wykoncypował, że uświadomiony proletariat krajów przodujących powinien 

pomagad w realizacji tego „niemożliwego do urzeczywistnienia" kroku! 

5) Dlaczego „my" powinniśmy „czynnie sprzeciwiad się" tłumieniu powstania 

narodowego? P. Kijewski przytacza tylko jeden argument: „ponieważ w ten 

sposób będziemy walczyd przeciwko naszemu śmiertelnemu wrogowi — 

imperializmowi". Cała moc tego argumentu sprowadza się do mocnego słówka: 

„śmiertelny", jak zresztą w ogóle siłę argumentów zastępuje autor siłą mocnych 

i dźwięcznych frazesów, „wbijaniem pala w drżące ciało burżuazji" i temu 

podobnymi ozdobami stylu w guście Aleksinskiego. 

Ale ten argument P. Kijewskiego jest błędny. Imperializm jest „śmiertelnym" 

naszym wrogiem tak samo jak kapitalizm. To fakt. Żaden jednak marksista nie 

zapomni, że kapitalizm jest postępowy w porównaniu z feudalizmem, 
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imperializm zaś — w porównaniu z kapitalizmem przedmonopolistycznym. 

Zatem n i e każdą walkę przeciwko imperializmowi mamy prawo poprzed. Nie 

poprzemy walki klas reakcyjnych przeciwko imperializmowi, nie poprzemy 

powstania klas reakcyjnych przeciwko imperializmowi i kapitalizmowi. 

Skoro więc autor uznaje koniecznośd udzielenia pomocy powstaniu narodów 

uciskanych („czynnie sprzeciwiad się" tłumieniu znaczy pomagad powstaniu), to 

uznaje tym samym postępowośd powstania narodowego, postępowośd 

utworzenia, gdyby powstanie zakooczyło się sukcesem, odrębnego i nowego 

paostwa, ustanowienia nowych granic itd. 

Autor dosłownie nie wiąże kooca z koocem w żadnym ze swych wywodów 

politycznych! 

Irlandzkie powstanie 1916 roku, które wybuchło już po opublikowaniu w 2 

numerze czasopisma „Vorbote" naszych tez, dowiodło, dodajmy, że o 

możliwości powstao narodowych nawet w Europie nie mówiło się na wiatr! 

 

6. Pozostałe kwestie polityczne, które poruszył i wypaczył P. Kijewski 

 

Oświadczyliśmy w naszych tezach, że wyzwolenie kolonij to nic innego jak 

samookreślenie narodów. Europejczycy często zapominają, że ludy kolonialne 

też są narodami, ale tolerowad taki „brak pamięci" znaczy tyle co tolerowad 

szowinizm. 

P. Kijewski „oponuje": 

„Proletariatu we właściwym tego słowa znaczeniu nie ma" w czystym typie 

kolonij *koniec § c w rozdziale II+. „Dla kogóż tedy postulowad 

«samookreślenie»? Dla burżuazji kolonialnej? Dla fellachów? Dla chłopów? 

Oczywiście, że nie. Jeśli chodzi o kolonie, wysuwanie hasła samookreślenia przez 

socjalistów *kursywa P. Kijewskiego+ jest niedorzeczne, bo w ogóle 

niedorzecznością jest wysuwanie haseł partii robotniczej dla krajów, w których 

nie ma robotników". 
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Mimo że przeraża nas gniew P. Kijewskiego, którego zdaniem nasz punkt 

widzenia jest „niedorzeczny", ośmielimy się jednak z szacunkiem zwrócid mu 

uwagę, że argumenty jego są błędne. Tylko niesławnej pamięci „ekonomiści" 

myśleli, że „hasła partii robotniczej" wysuwa się jedynie dla robotników16. Nie, 

hasła te wysuwa się dla całej ludności pracującej, dla całego ludu. W 

demokratycznej części naszego programu — o której znaczeniu P. Kijewski „w 

ogóle" nie pomyślał — zwracamy się właśnie do całego ludu i dlatego mówimy 

w tej części programu o „ludzie"17. 

Do ludów kolonialnych i półkolonialnych zaliczyliśmy 1000 min ludności i P. 

Kijewski nie raczył zakwestionowad tego naszego najkonkretniejszego w świecie 

twierdzenia. Z tych 1000 min ludności ponad 700 min (Chiny, Indie, Persja, 

Egipt) przypada na kraje, w których robotnicy s ą. Ale nawet dla tych krajów 

kolonialnych, w których robotników nie ma, w których są tylko właściciele 

niewolników i niewolnicy itp., nie tylko nie jest niedorzecznością, ale jest 

obowiązkiem każdego marksisty postulowad „samookreślenie". Po krótkim 

zastanowieniu się P. Kijewski prawdopodobnie to zrozumie, jak zrozumie i to, że 

„samookreślenie" postuluje się zawsze „dla" dwóch narodów: uciskanego i 

uciskającego. 

Drugi „kontrargument" P. Kijewskiego: 

„Dlatego w stosunku do kolonij ograniczamy się do hasła negatywnego, czyli do 

żądania, które socjaliści stawiają swym rządom: «precz z kolonij!» Żądanie to, 

nie do zrealizowania w ramach kapitalizmu, zaostrza walkę przeciwko 

imperializmowi, ale nie jest sprzeczne z rozwojem, gdyż społeczeostwo 

socjalistyczne nie będzie władad koloniami". 

Niezdolnośd czy niechęd autora do zastanowienia się chod odrobinę nad 

teoretyczną treścią haseł politycznych jest wprost zdumiewająca! Czyż sprawa 

zmieni się wskutek tego, że zamiast teoretycznie ścisłego terminu politycznego 

użyjemy agitacyjnego frazesu? Powiedzied „precz z kolonij" znaczy właśnie ukryd 

się przed analizą teoretyczną w cieniu agitacyjnego frazesu! Każdy agitator 

naszej partii mówiąc o Ukrainie, Polsce, Finlandii itd. ma prawo powiedzied 

caratowi („swemu rządowi"): „precz z Finlandii itd.", ale rozsądny agitator 

zrozumie, że nie wolno wysuwad ani pozytywnych, ani negatywnych haseł tylko 
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w celu „zaostrzania". Jedynie ludzie typu Aleksinskiego mogli upierad się, że 

„negatywne" hasło „precz z czarnej Dumy" można usprawiedliwid dążeniem do 

„zaostrzenia" walki przeciwko określonemu złu. 

Zaostrzanie walki jest czczym frazesem subiektywistów, którzy zapominają, że 

marksizm wymaga do uzasadnienia każdego hasła ścisłej analizy i rzeczywistości 

ekonomicznej, i warunków politycznych, i politycznego znaczenia tego hasła. 

Przykro jest to przeżuwad, ale cóż robid, jeśli się nas do tego zmusza? 

Urywanie dyskusji teoretycznej nad teoretyczną kwestią agitacyjnymi okrzykami 

— to dobrze nam znana maniera Aleksinskiego, jest to jednak zła maniera. 

Polityczna i ekonomiczna treśd hasła „precz z kolonij" jest jedna i tylko jedna: 

wolnośd oderwania się dla narodów kolonialnych, wolnośd utworzenia 

odrębnego paostwa! Jeśli ogólne prawa imperializmu, jak sądzi P. Kijewski, stoją 

na przeszkodzie samookreśleniu narodów, czynią zeo utopię, iluzję itd. itp., to 

jakże można nie przemyślawszy sprawy uznad, że większośd narodów świata 

stanowi pod tym względem wyjątek, gdyż do nich te ogólne prawa się nie 

stosują? Jasne, że „teoria" P. Kijewskiego jest karykaturą teorii. 

Produkcja towarowa i kapitalizm, nici powiązao kapitału finansowego istnieją w 

ogromnej większości krajów kolonialnych. Jakże można wzywad paostwa, rządy 

krajów imperialistycznych, aby wyniosły się „precz z kolonij", jeśli z punktu 

widzenia produkcji towarowej, kapitalizmu i imperializmu jest to „nienaukowe", 

„utopijne" żądanie, „obalone" przez samego Lentscha, Cunowa i in.? 

W wywodach autora nie ma ani cienia myśli! 

Autor nie pomyślał o tym, że wyzwolenie kolonij jest „niemożliwe do 

urzeczywistnienia" tylko w sensie: „niemożliwe do urzeczywistnienia bez 

szeregu rewolucji". Nie pomyślał, że jest ono możliwe do urzeczywistnienia w 

powiązaniu z rewolucją socjalistyczną w Europie. Nie pomyślał, że 

„społeczeostwo socjalistyczne nie będzie władad" nie tylko koloniami, lecz w 

ogóle narodami uciskanymi. Nie pomyślał, że w kwestii, którą rozpatrujemy, nie 

ma ani ekonomicznej, ani politycznej różnicy między „władaniem" przez Rosję 

Polską czy też Turkiestanem. Nie pomyślał, że „społeczeostwo socjalistyczne" 

chce się wynieśd „precz z kolonij" tylko w sensie udzielenia im prawa do 
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swobodnego oderwania się, bynajmniej zaś nie w sensie doradzania im, aby się 

oderwały. 

Za to odróżnianie kwestii prawa do oderwania się od kwestii, czy doradzamy 

oderwanie się, P. Kijewski nawy-myślał nam od „kuglarzy" i aby „naukowo 

uzasadnid" tę opinię wobec robotników, pisze: 

„Cóż pomyśli robotnik, który pyta propagandystę, jak proletariusz powinien się 

odnosid do kwestii samostijnosti *czyli politycznej samodzielności Ukrainy+, gdy 

otrzyma odpowiedź: socjaliści walczą o prawo oderwania się i prowadzą 

propagandę przeciwko oderwaniu się?" 

Sądzę, że mogę udzielid dosyd dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Mianowicie: 

przypuszczam, iż każdy rozsądny robotnik pomyśli, że P. Kijewski nie umie 

myśled. 

Każdy rozsądny robotnik „pomyśli": wszak ten sam P. Kijewski uczy nas, 

robotników, abyśmy wołali: „precz z kolonij". A więc my, robotnicy wielkoruscy, 

powinniśmy żądad od swego rządu, by wyniósł się precz z Mongolii, z 

Turkiestanu, z Persji, robotnicy angielscy powinni żądad, by rząd angielski 

wyniósł się precz z Egiptu, z Indii, z Persji itd. Ale czyż znaczy to, że my, 

proletariusze, chcemy oderwad się od egipskich robotników i fellachów, od 

robotników i chłopów mongolskich, turkiestaoskich czy hinduskich? Czy znaczy 

to, że my doradzamy masom pracującym kolonij „oderwanie się" od 

uświadomionego proletariatu europejskiego? Nic podobnego. Byliśmy zawsze, 

jesteśmy i będziemy za jak najściślejszym zbliżeniem i stopieniem się 

uświadomionych robotników krajów przodujących z robotnikami, chłopami, 

niewolnikami wszystkich krajów uciskanych. Doradzaliśmy zawsze i zawsze 

będziemy doradzad wszystkim klasom uciskanym wszystkich uciskanych krajów, 

włącznie z koloniami, aby nie odrywały się od nas, lecz możliwie najściślej 

zbliżały się i stapiały się z nami. 

Jeżeli domagamy się od swego rządu, by wyniósł się precz z kolonij — czyli, 

używając nie okrzyku agitacyjnego, lecz ścisłego terminu politycznego — aby 

zapewnił koloniom pełną wolnośd oderwania się, rzeczywiste prawo do samo-

określenia — jeżeli sami bezwzględnie urzeczywistnimy to prawo, zapewnimy tę 

wolnośd, kiedy tylko zdobędziemy władzę, to domagamy się tego od obecnego 
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rządu i uczynimy to, gdy sami będziemy rządem, bynajmniej nie po to, by 

„doradzad" oderwanie się, lecz przeciwnie: aby ułatwid i przyspieszyd 

demokratyczne zbliżenie się i stapianie się narodów. Dołożymy wszelkich starao, 

aby zbliżyd się i stopid z Mongołami, Persami, Hindusami, Egipcjanami, 

uważamy, że jest to naszym obowiązkiem i leży to w naszym interesie, inaczej 

bowiem socjalizm w Europie będzie nietrwały. Postaramy się udzielid tym 

zacofanym i bardziej niż my uciskanym ludom „bezinteresownej pomocy 

kulturalnej", według pięknego wyrażenia polskich socjaldemokratów, czyli 

dopomóc im przejśd do stosowania maszyn, do ułatwienia pracy, do demokracji, 

do socjalizmu. 

Jeśli żądamy wolności oderwania się dla Mongołów, Persów, Egipcjan i 

wszystkich bez wyjątku uciskanych i pozbawionych pełni praw narodów, to 

bynajmniej nie dlatego, że jesteśmy za ich oderwaniem się, lecz tylko dlatego, że 

jesteśmy za ich swobodnym, dobrowolnym, nie zaś przymusowym zbliżeniem 

się i stapianiem się. Tylko dlatego! 

I pod tym względem jedyną różnicę między chłopem i robotnikiem mongolskim 

czy egipskim a polskim czy fioskim widzimy w tym, że ci ostatni są ludźmi 

stojącymi na wysokim stopniu rozwoju, bardziej doświadczonymi politycznie niż 

Wielkorusi, lepiej przygotowanymi ekonomicznie itd., i dlatego z pewnością 

przekonają bardzo szybko swoje narody, które słusznie nienawidzą teraz 

Wielkorusów za rolę kata, w jakiej występują, że nierozsądnie jest przenosid tę 

nienawiśd na socjalistycznych robotników i na socjalistyczną Rosję, że zarówno 

interes ekonomiczny, jak instynkt i świadomośd internacjonalizmu i 

demokratyzmu wymaga jak najszybszego zbliżenia się i stapiania wszystkich 

narodów w społeczeostwie socjalistycznym. Ponieważ Polacy i Finowie są ludźmi 

o wysokiej kulturze, to według wszelkiego prawdopodobieostwa przekonają się 

bardzo szybko o słuszności tego rozumowania i oderwanie się Polski i Finlandii 

po zwycięstwie socjalizmu może nastąpid tylko na czas bardzo krótki. 

Nieskooczenie mniej kulturalni fellachowie, Mongołowie, Persowie mogą 

oderwad się na czas dłuższy, ale postaramy się go skrócid, jak już 

powiedzieliśmy, udzielając im bezinteresownej pomocy kulturalnej. 

Żadnej innej różnicy w naszym stosunku do Polaków i do Mongołów nie ma i byd 

nie może. Żadnej „sprzeczności" między propagandą wolności oderwania się 
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narodów i stanowczym zdecydowaniem urzeczywistnienia tej wolności, kiedy 

my będziemy rządem — a propagandą zbliżenia się i stapiania narodów — nie 

ma i byd nie może. Oto co, według nas, „pomyśli" każdy rozsądny robotnik, 

prawdziwy socjalista, prawdziwy internacjonalista, na temat naszego sporu z P. 

Kijowskim18. 

W całym artykule P. Kijewskiego czerwoną nicią przewija się zasadnicza 

wątpliwośd: po co głosid i — kiedy będziemy u władzy — urzeczywistniad 

wolnośd oderwania się narodów, skoro cały rozwój zmierza ku stopieniu się 

narodów? W tym samym celu — odpowiadamy — jaki głosimy i — kiedy 

będziemy u władzy — urzeczywistnimy dyktaturę proletariatu, chociaż cały 

rozwój zmierza do zniesienia opartego na przemocy panowania jednej części 

społeczeostwa nad drugą. Dyktatura jest panowaniem części społeczeostwa nad 

całym społeczeostwem, i to panowaniem opartym bezpośrednio na przemocy. 

Dyktatura proletariatu, jako jedynej do kooca rewolucyjnej klasy, jest niezbędna 

do obalenia burżuazji i odparcia jej kontrrewolucyjnych zakusów. Kwestia 

dyktatury proletariatu jest takiej wagi, że nie może byd członkiem partii 

socjaldemokratycznej ten, kto ją odrzuca lub tylko głosi, że ją uznaje. Ale nie 

można zaprzeczyd, że w poszczególnych przypadkach, wyjątkowo, np. w jakimś 

małym paostwie już po dokonaniu rewolucji socjalnej przez wielkie paostwo 

sąsiednie, możliwe jest pokojowe oddanie władzy przez burżuazję, jeśli 

przekona się ona o beznadziejności oporu i będzie wolała ocalid swe głowy. O 

wiele bardziej prawdopodobne jest oczywiście to, że również w małych 

paostwach nie da się urzeczywistnid socjalizmu bez wojny domowej, i dlatego 

jedynym programem międzynarodowej socjaldemokracji powinno byd uznanie 

takiej wojny, chociaż w naszym ideale nie ma miejsca dla przemocy nad ludźmi. 

To samo — mutatis mutandis (z odpowiednimi zmianami) — odnosi się do 

narodów. Jesteśmy za ich stapianiem się, ale od stapiania się w drodze 

przemocy, od aneksyj do stapiania się dobrowolnego dzisiaj nie może byd 

przejścia bez wolności oderwania się. Uznajemy — i całkiem słusznie — 

przewagę czynnika ekonomicznego, ale interpretowad go a, la P. Kijewski znaczy 

popadad w karykaturowanie marksizmu. Nawet trusty, nawet banki, chociaż 

rozwinięty kapitalizm czyni je wszędzie jednakowo nieuniknionymi, nie 

przybierają w warunkach współczesnego imperializmu jednakowej konkretnej 
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postaci w różnych krajach. Tym bardziej niejednakowe, mimo swej zasadniczej 

jednorodności, są formy polityczne w przodujących krajach imperialistycznych: 

Ameryce, Anglii, Francji, Niemczech. Taka sama różnorodnośd przejawi się 

również na drodze, którą ludzkośd przebędzie od dzisiejszego imperializmu do 

rewolucji socjalistycznej dnia jutrzejszego. Wszystkie narody dojdą do 

socjalizmu, jest to nieuniknione, ale każdy z narodów dojdzie doo inaczej, każdy 

wniesie coś swoistego do tej czy innej formy demokracji, do tej czy innej 

odmiany dyktatury proletariatu, do tego czy innego tempa socjalistycznych 

przeobrażeo różnych dziedzin życia społecznego. Nie ma nic uboższego z 

teoretycznego punktu widzenia i śmieszniejszego z punktu widzenia praktyki niż 

„w imię materializmu historycznego" malowad sobie pod tym względem 

przyszłośd jednobarwną, szarawą farbą: byłoby to malowaniem suzdalskich 

bohomazów19, niczym więcej. I gdyby nawet rzeczywistośd wykazała, że przed 

pierwszym zwycięstwem socjalistycznego proletariatu wyzwoli się i oderwie 

zaledwie 1/500 uciskanych dzisiaj narodów, że przed ostatnim na ziemi 

zwycięstwem socjalistycznego proletariatu (tj. w czasie perypetyj rozpoczętej już 

rewolucji socjalistycznej) oderwie się także tylko 1/500 uciskanych narodów, i to 

na bardzo krótko — to nawet i ten przypadek dowodziłby, że mieliśmy rację, 

zarówno z teoretycznego jak i z praktyczno-politycznego punktu widzenia, 

radząc robotnikom już teraz, by nie dopuszczali do udziału w szeregach swych 

partii socjaldemokratycznych tych socjalistów narodów uciskających, którzy nie 

uznają i nie głoszą wolności oderwania się wszystkich uciskanych narodów. W 

rzeczywistości bowiem nie wiemy i nie możemy wiedzied, jakiej liczbie narodów 

uciskanych będzie w praktyce potrzebne oderwanie się, aby mogły dołożyd 

swoją cegiełkę do różnorodności form demokracji i form przejścia do socjalizmu. 

A że nieuznawanie wolności oderwania się teraz jest nieskooczonym fałszem 

teoretycznym, praktycznie zaś oddawaniem przysługi szowinistom narodów 

uciskających — to wiemy, widzimy i odczuwamy codziennie. 

„Podkreślamy — pisze P. Kijewski w przypisie do zacytowanego przez nas 

fragmentu — że w pełni popieramy żądanie «przeciwko przymusowym 

aneksjom...»" 

Na nasze zupełnie ścisłe oświadczenie, że takie „żądanie" jest równoznaczne z 

uznaniem samookreślenia, że nie można dad poprawnej definicji pojęcia 
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„aneksja" nie sprowadzając go do samookreślenia, autor nie odpowiada ani 

słowem! Widocznie myśli, że w dyskusji wystarczy wysuwad twierdzenia i 

żądania, można ich natomiast nie udowadniad! 

„...W ogóle szereg żądao — kontynuuje — zaostrzających świadomośd 

proletariatu przeciwko imperializmowi w pełni aprobujemy w ich 

sformułowaniu negatywnym, przy czym dobór odpowiednich sformułowao 

pozytywnych, dopóki się pozostaje na gruncie istniejącego ustroju, jest 

absolutnie niemożliwy. Przeciwko wojnie, ale nie za pokojem 

demokratycznym..." 

Nieprawda — od pierwszego do ostatniego słowa. Autor czytał naszą rezolucję 

„pacyfizm i hasło pokoju" (s. 44—45 broszury „Socjalizm a wojna")20 i zdaje się, 

że ją nawet aprobował, ale najwyraźniej jej nie zrozumiał. Jesteśmy za pokojem 

demokratycznym, ostrzegamy tylko robotników przed kłamstwem, jakoby był on 

możliwy do osiągnięcia w warunkach dzisiejszych, burżuazyjnych rządów, „bez 

szeregu rewolucji", jak głosi rezolucja. Nazwaliśmy ogłupianiem robotników 

„abstrakcyjne" głoszenie pokoju, tzn. nie liczące się z rzeczywistą istotą klasową, 

a wyrażając się bardziej szczegółowo: z imperialistyczną istotą obecnych rządów 

krajów prowadzących wojnę. W tezach gazety „Socyał-Diemokrat" (nr 47) 

oświadczyliśmy wyraźnie, że nasza partia — gdyby rewolucja postawiła ją u 

władzy już w czasie obecnej wojny — zaproponowałaby natychmiast 

demokratyczny pokój wszystkim krajom prowadzącym wojnę21. 

A P. Kijewski zapewniając siebie i innych, że jest „tylko" przeciwko 

samookreśleniu, bynajmniej zaś nie przeciwko demokracji w ogóle, skooczył na 

tym, że jesteśmy „nie za pokojem demokratycznym". No i czyż to nie jest 

kuriozum? 

Nie ma potrzeby zatrzymywad się nad każdym z pozostałych przykładów P. 

Kijewskiego, bo nie warto tracid miejsca na prostowanie równie naiwnych 

błędów logicznych, które wywołają uśmiech na ustach każdego czytelnika. 

Socjaldemokracja nie głosi i głosid nie może żadnego „negatywnego" hasła, 

które miałoby służyd tylko „zaostrzaniu świadomości proletariatu przeciwko 

imperializmowi", nie dając jednocześnie pozytywnej odpowiedzi na to, jak 

socjaldemokracja rozwiąże odpowiednią kwestię, kiedy sama będzie u władzy. 
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Hasło „negatywne" nie związane z określonym rozwiązaniem pozytywnym nie 

„zaostrza", lecz przytępia świadomośd, gdyż takie hasło jest grzechotką, czczym 

frazesem, pozbawioną treści deklamacją. 

Różnicy między hasłami, które „negują" lub piętnują plagi polityczne i 

ekonomiczne, P. Kijewski nie zrozumiał. Różnica ta polega na tym, że pewne 

plagi ekonomiczne są charakterystyczne dla kapitalizmu w ogóle, niezależnie od 

form jego politycznej nadbudowy, że zlikwidowanie tych plag bez likwidacji 

kapitalizmu jest ekonomicznie niemożliwe i ani jednego przykładu takiej 

likwidacji przytoczyd niepodobna. Przeciwnie, plagi polityczne polegają na 

odstępstwach od demokratyzmu, który ekonomicznie jest całkiem możliwy „na 

gruncie istniejącego ustroju", czyli w kapitalizmie, i w przypadkach wyjątkowych 

urzeczywistnia się w nim; w jednym paostwie — jedna jego częśd, w innym — 

inna. Jeszcze raz powtarzamy: autor nie zrozumiał właśnie możliwości 

urzeczywistnienia demokracji w ogóle! 

To samo da się zilustrowad na przykładzie kwestii rozwodu. Przypomnimy 

czytelnikowi, że zagadnienie to w dyskusji nad kwestią narodową poruszyła po 

raz pierwszy Róża Luksemburg. Wyraziła ona słuszny pogląd, że broniąc 

autonomii wewnątrz paostwa (obwodu lub kraju itp.) powinniśmy jako 

socjaldemokraci centraliści żądad, aby do władzy ogólnopaostwowej, do 

ogólnopaostwowego parlamentu należało rozstrzyganie najważniejszych kwestii 

paostwowych, do których zalicza się ustawodawstwo rozwodowe. Przykład 

rozwodu wskazuje dobitnie, że nie można byd demokratą i socjalistą nie żądając 

natychmiastowego wprowadzenia całkowitej swobody rozwodu, ponieważ brak 

tej swobody oznacza superucisk kobiet, płci uciśnionej — chociaż całkiem 

nietrudno pojąd, iż uznanie wolności opuszczania mężów nie oznacza, że 

zachęcamy wszystkie żony do opuszczania mężów! 

P. Kijewski „oponuje": 

„Jak wyglądałoby to prawo *do rozwodu+, gdyby w tych wypadkach *kiedy żona 

chce opuścid męża+ żona nie mogła tego urzeczywistnid? Albo gdyby 

urzeczywistnienie jego zależało od woli osób trzecich czy też, co gorsza, od woli 

pretendentów do «ręki» danej żony? Czy dążylibyśmy do uchwalenia takiego 

prawa? Oczywiście, że nie!" 
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Kontrargument ten jest dowodem najzupełniejszego niezrozumienia stosunku 

zachodzącego między demokracją w ogóle a kapitalizmem. W kapitalizmie 

rzeczą normalną — nie w jednostkowych przypadkach, lecz jako zjawisko 

typowe — są takie warunki, w których klasy uciskane nie mogą „urzeczywistnid" 

swych demokratycznych praw. Prawo do rozwodu w większości przypadków 

pozostanie w kapitalizmie nie urzeczywistnione, bo płed uciemiężona jest 

uciskana pod względem ekonomicznym, bo kobieta w warunkach wszelkiej 

demokracji pozostaje w kapitalizmie „niewolnicą domową", niewolnicą 

zamkniętą w sypialni, pokoju dziecinnym, kuchni. Prawo wybierania „swoich" 

sędziów ludowych, urzędników, nauczycieli, sędziów przysięgłych itd. również 

jest w kapitalizmie przeważnie niemożliwe do urzeczywistnienia właśnie 

wskutek ekonomicznego uciemiężenia robotników i chłopów. To samo odnosi 

się do republiki demokratycznej: program nasz „proklamuje" ją jako 

„samowładztwo ludu", jakkolwiek wszyscy socjaldemokraci doskonale wiedzą, 

że w ustroju kapitalistycznym najbardziej demokratyczna republika prowadzi 

jedynie do przekupywania urzędników przez burżuazję i do sojuszu giełdy z 

rządem. 

Tylko ludzie absolutnie niezdolni do myślenia lub absolutnie nie znający 

marksizmu wyciągają stąd wniosek: a więc na nic nam republika, na nic wolnośd 

rozwodu, na nic demokracja, na nic samookreślenie narodów! Marksiści zaś 

wiedzą, że demokracja nie znosi ucisku klasowego, lecz czyni walkę klasową 

bardziej czystą, szerszą, bardziej jawną, ostrą; tego nam właśnie trzeba. Im 

pełniejsza jest wolnośd rozwodu, tym jaśniej widzi kobieta, że źródłem jej 

„niewoli domowej" jest kapitalizm, a nie wyzucie z praw. Im bardziej 

demokratyczny jest ustrój paostwowy, tym jaśniej widzą robotnicy, że 

podstawową przyczyną zła jest kapitalizm, a nie wyzucie z praw. Im pełniejsze 

jest równouprawnienie narodowe (nie jest ono pełne bez wolności oderwania 

się), tym jaśniej widzą robotnicy narodu uciskanego, że chodzi o kapitalizm, a nie 

o wyzucie z praw. I tak dalej. 

Powtórzmy raz jeszcze: przykro jest przeżuwad abecadło marksizmu, ale cóż 

robid, kiedy P. Kijewski go nie zna? 

P. Kijewski rozumuje w kwestii rozwodu mniej więcej tak, jak rozumował — w 

paryskiej gazecie „Gołos", o ile dobrze pamiętam — jeden z zagranicznych 
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sekretarzy KO, Siemkowski22. Wprawdzie — wywodził on — wolnośd rozwodu 

nie jest zachęcaniem wszystkich żon do opuszczania mężów, ale jeśli się będzie 

żonie udowadniad, że wszyscy mężowie są lepsi od pani męża, proszę pani, to 

sprawa sprowadza się do tego samego!! 

Rozumując w ten sposób Siemkowski zapomniał, że dziwactwo nie jest 

naruszeniem obowiązków socjalisty i demokraty. Gdyby Siemkowski zaczął 

przekonywad jakąkolwiek żonę, że wszyscy mężowie są lepsi od jej męża, nikt 

nie dopatrzyłby się w tym naruszenia obowiązków demokraty; co najwyżej 

powiedziano by: trudno, w wielkiej partii muszą byd i wielcy dziwacy! Gdyby 

jednak Siemkowskiemu przyszło do głowy bronid i nazywad demokratą 

człowieka, który by nie uznawał wolności rozwodu, np. uciekłby się do pomocy 

sądu czy policji, czy też kościoła przeciwko opuszczającej go żonie, to jesteśmy 

pewni, że nawet większośd kolegów Sierakowskiego z sekretariatu 

zagranicznego, chociaż nieszczególni z nich socjaliści, nie solidaryzowałaby się z 

Sierakowskim! 

I Siemkowski, i P. Kijewski „pogadali" o rozwodzie, wykazali niezrozumienie 

kwestii i ominęli istotę sprawy: prawo do rozwodu, jak i wszystkie bez wyjątku 

prawa demokratyczne, jest w kapitalizmie trudne do urzeczywistnienia, 

warunkowe, ograniczone, formalistycznie ciasne, niemniej jednak ludzi, którzy 

tego prawa nie uznają, żaden przyzwoity socjaldemokrata nie uzna nie tylko za 

socjalistów, ale nawet za demokratów. A w tym tkwi istota sprawy. Cała 

„demokracja" polega na uchwalaniu i urzeczywistnianiu „praw", które tylko w 

bardzo niewielkim stopniu i bardzo warunkowo dają się urzeczywistnid w 

kapitalizmie, ale bez takiego uchwalenia, bez walki o natychmiastowe 

przyznanie tych praw, bez wychowania mas w duchu takiej walki socjalizm jest 

niemożliwy. 

Nie zrozumiawszy tego P. Kijewski pominął w swym artykule również 

najważniejszą kwestię dotyczącą jego szczególnego tematu, a mianowicie 

kwestię: jak my, socjaldemokraci, zlikwidujemy ucisk narodowy? P. Kijewski 

wykręcił się frazesami o tym, jak to świat będzie „zlany krwią" itp. (co nie ma 

żadnego związku z tematem). Merytorycznie zaś pozostało jedno: rewolucja 

socjalistyczna rozwiąże wszystko! Albo jak mówią niekiedy zwolennicy poglądów 
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P. Kijewskiego: samookreślenie jest w kapitalizmie niemożliwe, w socjalizmie — 

zbędne. 

Jest to pogląd teoretycznie niedorzeczny, a pod względem praktyczno-

politycznym szowinistyczny. Pogląd ten to niezrozumienie znaczenia demokracji. 

Socjalizm jest niemożliwy bez demokracji w dwojakim sensie: (1) proletariat nie 

może dokonad rewolucji socjalistycznej, jeśli nie przygotowuje się do niej w 

walce o demokrację; (2) zwycięski socjalizm nie może utrzymad swego 

zwycięstwa i doprowadzid ludzkości do obumierania paostwa bez całkowitego 

urzeczywistnienia demokracji. Dlatego kiedy mówią: samookreślenie jest w 

socjalizmie zbędne, to jest to taka sama niedorzecznośd, taka sama bezradna 

gmatwanina, jak gdyby ktoś powiedział: w socjalizmie demokracja jest zbędna. 

Samookreślenie jest nie bardziej niemożliwe w kapitalizmie i ani mniej, ani 

bardziej zbędne w socjalizmie niż demokracja w ogóle. 

Przewrót ekonomiczny stwarza niezbędne przesłanki zniesienia wszelkich 

rodzajów ucisku politycznego. Dlatego właśnie nielogicznie, niesłusznie jest 

zbywad sprawę powołaniem się na przewrót ekonomiczny, kiedy idzie o to, jak 

znieśd ucisk narodowy. Nie można go znieśd bez przewrotu ekonomicznego. Jest 

to bezsporne. Ale ograniczyd się do tego znaczy popadad w śmieszny i żałosny 

„imperialistyczny ekonomizm". 

Należy przeprowadzid równouprawnienie narodowe; ogłosid, sformułowad i 

urzeczywistnid równe „prawa" dla wszystkich narodów. Z tym zgadzają się 

wszyscy, prócz jednego chyba P. Kijewskiego. Ale tu właśnie powstaje kwestia, 

którą się pomija: czy negowanie prawa do własnego paostwa narodowego nie 

jest negowaniem równouprawnienia? 

Oczywiście, że tak. I konsekwentna, to znaczy socjalistyczna demokracja głosi, 

formułuje i urzeczywistni to prawo, bez którego nie ma drogi do całkowitego 

dobrowolnego zbliżenia się i stopienia narodów. 
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7. Zakooczenie. Chwyty Aleksinskiego. 

 

Rozpatrzyliśmy bynajmniej nie wszystkie wywody P. Kijewskiego. Rozpatrzyd 

wszystkie — znaczyłoby napisad artykuł pięciokrotnie obszerniejszy od 

niniejszego, nigdzie bowiem nie natrafiamy u niego na rozumowanie słuszne. 

Słuszny — jeśli nie ma omyłek w liczbach — jest tylko jeden przypis zawierający 

liczby dotyczące banków. Reszta — to jakiś niemożliwy kłąb zagmatwanych 

wywodów przyprawionych frazesami w rodzaju „wbijania pala w drżące ciało", 

„zwyciężających bohaterów będziemy nie tylko sądzid, lecz także skazywad na 

śmierd i zagładę", „w najokropniejszych konwulsjach rodzid się będzie nowy 

świat", „nie o przywilejach i prawach, nie o proklamowaniu wolności Indów 

będzie mowa, lecz o ustanowieniu istotnie wolnych stosunków, o zburzeniu 

odwiecznego niewolnictwa, o zniesieniu ucisku społecznego w ogóle, a ucisku 

narodowego w szczególności" itd. itp. 

Frazesy te przesłaniają i wyrażają dwie „rzeczy": po pierwsze, u ich podstawy 

leży „idea" „imperialistycznego ekonomizmu" — równie pokracznej karykatury 

marksizmu, takiego samego zupełnego niezrozumienia stosunku socjalizmu do 

demokracji, jakim był niesławnej pamięci „ekonomizm" lat 1894—1902. 

Po drugie, we frazesach tych wyraźnie widzimy powtórzenie chwytów 

Aleksinskiego, nad czym należy zatrzymad się oddzielnie, ponieważ P. Kijewski 

wyłącznie z tych chwytów zestawił cały oddzielny paragraf swego artykułu 

(rozdział II, § e: „Szczególna sytuacja Żydów"). 

Zdarzało się już na zjeździe londyoskim w 1907 roku, że bolszewicy rezygnowali z 

dyskusji z Aleksinskim, gdy ten w odpowiedzi na argumenty teoretyczne 

przybierał pozę agitatora i wykrzykiwał zupełnie nie na temat gromkie frazesy 

przeciwko wszelkim rodzajom wyzysku i ucisku. „No, teraz już zaczęło się wycie" 

— mówili w takim wypadku nasi delegaci. I „wycie" nie doprowadziło 

Aleksinskiego do niczego dobrego. 

Zupełnie tak samo „wyje" P. Kijewski. Nie wiedząc, co odpowiedzied na szereg 

kwestii teoretycznych i argumentów zawartych w tezach, przybiera pozę 

agitatora i zaczyna wykrzykiwad frazesy o ucisku Żydów, chociaż dla każdego 
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chod trochę zdolnego do myślenia człowieka jest jasne, że ani kwestia Żydów w 

ogóle, ani wszystkie „okrzyki" P. Kijewskiego nie mają absolutnie nic do rzeczy. 

Chwyty Aleksinskiego nie doprowadzą do niczego dobrego. 

 

Napisane w sierpniu — październiku 1916 r. 

Po raz pierwszy opublikowano w 1924 r. 

w czasopiśmie „Zwiezda" nr nr 1 i 2 

Podpis: W. Lenin 

 

 

Przypisy: 

1. 6 (19) sierpnia 1905 r. opublikowany został manifest carski — ustawa o 

powołaniu Dumy Paostwowej i ordynacja wyborcza. 

Duma otrzymała nazwę bułyginowskiej od nazwiska ministra spraw 

wewnętrznych A. Bułygina, któremu car polecił opracowanie projektu Dumy. 

Bolszewicy wezwali robotników i chłopów do aktywnego bojkotu Dumy 

bułyginowskiej, skupiając całą kampanię agitacyjną wokół haseł: powstanie 

zbrojne, armia rewolucyjna, tymczasowy rząd rewolucyjny. Kampania bojkotu 

Dumy bułyginowskiej została wykorzystana przez bolszewików w celu mobilizacji 

wszystkich sił rewolucyjnych, w celu zorganizowania masowych strajków 

politycznych i przygotowania powstania zbrojnego. Wybory do Dumy 

bułyginowskiej nie odbyły się i rządowi nie udało się jej zwoład; narastająca fala 

ożywienia rewolucyjnego i ogólnorosyjski październikowy strajk polityczny 1905 

r. zmiotły Dumę. O Dumie bułyginowskiej patrz artykuły Lenina: „Bazar 

konstytucyjny", „Bojkot Dumy bułyginowskiej a' powstanie", „«Jednośd cara z 

ludem i ludu z carem»", „W ogonie monarchistycznej burżuazji czy na czele 

rewolucyjnego proletariatu i chłopstwa?" (patrz Dzieła wszystkie, t. 10. 

Warszawa 1985; t. 11. Warszawa 1985) i inne prace. 

2. Mowa o otzowistach i ultymatystach. 
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Otzowiści — grupa oportunistów powstała wśród bolszewików w 1908 r. Pod 

osłoną rewolucyjnych frazesów otzowiści (A. Bogdanów, G. Aleksinski, A. 

Sokołów (S. Wolski), A. Łunaczarski, M. Ladow i inni) domagali się odwołania 

socjaldemokratycznych posłów z III Dumy Paostwowej i zaniechania działalności 

w organizacjach legalnych. Oświadczając, że w warunkach reakcji partia 

powinna prowadzid tylko działalnośd nielegalną, otzowiści odmówili udziału w 

Dumie, w robotniczych związkach zawodowych, spółdzielczych i innych 

legalnych i na wpół legalnych organizacjach masowych, uważali także, że całą 

działalnośd partyjną należy skoncentrowad w ramach organizacji nielegalnej. 

Odmianą otzowizmu był ultymatyzm. 

Ultymatyści różnili się od otzowistów tylko formalnie. Nie uznając konieczności 

nieustannej pracy wychowawczej w duchu rewolucyjnym wśród posłów 

socjaldemokratycznych i przezwyciężenia ich błędów, ultymatyści postulowali, 

by postawid socjaldemokratycznej frakcji w Dumie ultimatum i żądad od niej 

bezwarunkowego podporządkowania się uchwałom Komitetu Centralnego 

SDPBB, a w wypadku niezastosowania się do tego — odwoład 

socjaldemokratycznych posłów z Dumy. Ultymatyzm był faktycznie ukrytym, 

zamaskowanym otzowizmem. Lenin nazywał ultymatystów „wstydliwymi 

otzowistami". Otzowiści działali na szkodę partii. Ich polityka odrywała partię od 

mas, przekształcała ją w organizację sekciarską, niezdolną do zebrania sił do 

nowego zrywu rewolucyjnego. 

Krytyce otzowizmu poświęcone są artykuły Lenina: „Na marginesie dwóch 

listów", „Na marginesie artykułu «W sprawie najbliższych zadao»", „Karykatura 

bolszewizmu", „Likwidacja likwidatorstwa", „O frakcji zwolenników otzowizmu i 

bogotwórstwa" i inne (patrz Dzieła wszystkie, t. 17. Warszawa 1986; t. 19. 

Warszawa 1986). 

3. Patrz W. Lenin: „Konferencja sekcji zagranicznych SDPRR". W: Dzieła 

wszystkie, t. 20. Warszawa 1987, s. 150. — Red.  

4. Tamże, s. 169. — Red. 

5. Patrz W. Lenin: „Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny)". W: Dzieła 

wszystkie, t. 20. Cyt. wyd., s. 294—295. — Red. 
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6. Patrz W. Lenin: „Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do 

samookreślenia Tezy)". W: Dzieła wszystkie, t. 27. Warszawa 1087, s. 246— 247. 

— Red. 

7. Czy P. Kijewski wie, jakim nieuprzejmym zwrotem Marks określał podobne 

„Logiczne metody"? Bynajmniej nie kierując tego nieuprzejmego zwrotu pod 

adresem P. Kijewskiego, zmuszeni jesteśmy zauważyd, że Marks określaj to 

„szalbierskimi metodami": do definicji znanego pojęcia samowolnie wstawia się 

właśnie to, czego dotyczy spór, właśnie to, czego należy jeszcze dowieśd. 

Powtarzamy, nie kierujemy tego nieuprzejmego wyrażenia Marksa pod adresem 

P. Kijewskiego. Ujawniamy tylko źródło jego błędu. (Ten tekst jest w rękopisie 

przekreślony. — Red.). 

8. Patrz F. Engels: „Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i paostwa". W: K. 

Marks, P. Engels: Dzieła, t. 21. Warszawa 1969, s. 189—190. — Red. 

9. Patrz W. Lenin: „O prawic narodów do samookreślenia". W: Dzielą wszystkie, 

t. 25. Warszawa 1987, s. 272—277. — Red. 

10. O ile jeden wynik obecnej wojny uczyniłby całkowicie „możliwym do 

urzeczywistnienia" utworzenie nowych paostw w Europie: polskiego, fioskiego 

itp., bez najmniejszego naruszenia warunków rozwoju imperializmu i jego 

potęgi, lecz przeciwnie, przy jednoczesnym wzmożeniu wpływów, więzi i nacisku 

kapitału finansowego — to drugi wynik wojny uczyniłby równie „możliwym do 

urzeczywistnienia" utworzenie nowego paostwa węgierskiego, czeskiego itp. 

Imperialiści angielscy już teraz projektują zrealizowanie tego drugiego wyniku w 

przypadku swego zwycięstwa. Epoka imperializmu nie likwiduje ani dążeo 

narodów do niepodległości politycznej, ani „możliwości urzeczywistnienia" tych 

dążeo w ramach światowych stosunków imperialistycznych. W zakresie zaś 

wykraczającym poza te ramy „niemożliwa do urzeczywistnienia" bez szeregu 

rewolucji i nietrwała bez socjalizmu jest i republika w Rosji, i w ogóle wszelkie 

bardzo poważne przeobrażenie demokratyczne gdziekolwiek w świecie. P. 

Kijewski wcale, ale to wcale nie zrozumiał stosunku między imperializmem a 

demokracją. 
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11. Patrz P. Engels: „Anty-Dühring". W: K. Marks, F. Engels: Dzieją l. 20. 

Warszawa 1972, s. 45. — Red. 

12. Patrz na przykład książkę Gurwicza po angielsku o imigracji i sytuacji klasy 

robotniczej w Ameryce („Immigration and Labor"). 

13. Patrz W. Lenin: „Rewolucja socjalistyczna a prawo narodów do 

.samookreślenia (Tezy)". W: Dzieła wszystkie, t. 27. Warszawa 1987, 240—241. 

— Red. 

14. Tamże, s. 239. — Red.  

15. Tamże, s. 246—247. — Red. 

16.  Radzimy P. Kijowskiemu przeczytad jeszcze raz pisaninę A. Martynowa i ski z 

lat 1899—1901. Znajdzie w nich wiele „swoich" argumentów.  

17. Niektórzy zabawni przeciwnicy „samookreślenia narodów" wysuwają 

przeciw nam argument, że „narody" dzielą się na klasy! Tym karykaturalnym 

marksistom zwracamy zazwyczaj uwagę, że w demokratycznej części programu 

mowa jest u nas o „samowładztwie ludu". 

18. Prawdopodobnie P. Kijewski po prostu powtórzył za pewnymi marksistami 

niemieckimi i holenderskimi hasło „precz z kolonij" nie zastanawiając się nie 

tylko nad teoretyczną treścią i znaczeniem tego hasła, lecz i nad konkretną 

cechą specyficzną Rosji. Holenderskiemu, niemieckiemu marksiście można — do 

pewnego stopnia — wybaczyd, Jeśli ogranicza się do hasła „precz z kolonij", gdyż 

po pierwsze dla większości krajów zachodnioeuropejskich typowy przypadek 

ucisku narodowego stanowi włośnic ucisk kolonij, po wtóre zaś w krajach 

zachodnioeuropejskich pojęcie „kolonia" jest szczególnie jasne, plastyczne, 

żywe. 

A w Rosji? Jej specyficzną cechą jest właśnie to, że między „naszymi" 

„koloniami" a „naszymi" narodami uciskanymi różnica jest niejasna, 

niekonkretna, pozbawiona żywych barw! 

O ile marksiście piszącemu, powiedzmy, po niemiecku można byłoby wybaczyd, 

że zapomniał o tej specyficznej cesze Rosji, o tyle nie można tego wybaczyd P. 

Kijewskiemu. Dla socjalisty rosyjskiego, który chce nie tylko powtarzad, ale i 
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myśled, powinno byd jasne, że w przypadku Rosji szczególnym nonsensem jest 

próba ustalenia jakiejkolwiek poważnej różnicy między narodami uciskanymi a 

koloniami. 

19. Suzdal — miasto w Rosji centralnej, znane przed rewolucją socjalistyczną z 

licznych pracowni przysłowiowo lichych ikon. — Red. 

20. Patrz W. Lenin: „Konferencja sekcji zagranicznych SDPRR". W: Dzieła 

wszystkie, t. 26. Warszawa 1987, s. 159. — Red. 

21. Patrz W. Lenin: „Kilka tez". W: Dzieła wszystkie, t. 27. Warszawa 1987, s. 47. 

— Red. 

22. „Gołos" — codzienna gazeta mienszewicka, wydawana w Paryżu od września 

1914 r. do stycznia 1915 r. W gazecie kierowniczą rolę odgrywał L. Trocki. 

Pierwsze pięd numerów ukazało się pod nazwą „Nasz Gołos". Gazeta głosiła 

poglądy centrystowskie. W pierwszych dniach wojny w gazecie zostały 

opublikowane artykuły L. Martowa, wymierzone przeciwko socjalszowinistom. 

Po zwrocie Martowa na prawo gazeta coraz bardziej brała w obronę 

socjalszowinistów, przedkładając „jednośd z socjalszowinistami *...+ nad zbliżenie 

z ludźmi, którzy mają nieprzejednany stosunek do socjalszowinizmu" (W. Lenin: 

„I cóż dalej?" W: Dzieła wszystkie, t. 26. Warszawa 1987, s. 113). Od stycznia 

1915 r. zamiast gazety „Gołos" zaczęła wychodzid gazeta „Nasze Słowo". 

KO (Komitet Organizacyjny) — kierownicza instancja centralna mienszewików, 

utworzona na sierpniowej konferencji likwidatorów. W latach pierwszej wojny 

światowej KO prowadził politykę socjalszowinizmu, usprawiedliwiał 

przystąpienie caratu do wojny, głosił idee nacjonalizmu i szowinizmu. KO 

wydawał czasopismo „Nasza Zaria", a po jego zamknięciu — „Nasze Dieło", 

następnie „Dieło" oraz gazety: „Raboczeje Utro", a następnie „Utro". KO 

funkcjonował do wyborów KC partii mienszewickiej w sierpniu 1917 r. Oprócz 

KO, działającego w kraju, istniał pięcioosobowy Sekretariat Zagraniczny KO (P. 

Akselrod, I. Astrow-Powies, J. Martow, A. Martynow i S. Siemkowski), zbliżony 

do centryzmu; maskując się internacjonalistyczną frazeologią, faktycznie 

popierał rosyjskich socjalszowinistów. Sekretariat Zagraniczny KO wydawał swój 

organ — gazetę „Izwiestija Zagranicznogo Siekrietariata Organizacyonnogo 
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Komitieta Rossijskoj Socyał-Diemokraticzeskoj Raboczej Partii", wychodzącą od 

lutego 1915 r. do marca 1917 r. 

Liczba zwolenników KO w Rosji była nieznaczna i ciągle malała, co zmuszony był 

przyznad nawet L. Martow, który w liście do P. Akselroda z 3 stycznia 1916 r. 

pisał: „W Rosji nasze sprawy mają się kiepsko *...+. F. I. *Dan.— Red.+ obawia się, 

że wszystko, co żyje, przejdzie do leninowców..." 

Artykuł S. Siemkowskiego „Raspad Rossii?", który prawdopodobnie miał na 

myśli Lenin, został zamieszczony w nrze 45 gazety „Nasze Słowo" z 21 marca 

1915 r.  

 

 

 


