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Dawny „ekonomizm” z lat 1894—1902 rozumował tak. Narodnicy zostali 

obaleni. Kapitalizm w Rosji zwyciężył. A zatem o rewolucjach politycznych nie 

ma co myśled. Wniosek praktyczny: albo „sprawą robotników — walka 

ekonomiczna, sprawą liberałów — polityczna”. Jest to salto w prawo. Albo — 

zamiast rewolucji politycznej strajk powszechny celem dokonania przewrotu 

socjalistycznego. Jest to salto w lewo, reprezentowane przez pewną, dziś 

zapomnianą, broszurę rosyjskiego „ekonomisty” z kooca lat dziewięddziesiątych. 

Obecnie rodzi się nowy „ekonomizm” wykonujący w swych rozumowaniach dwa 

analogiczne salta: „w prawo”— jesteśmy przeciwko „prawu samookreślenia” (tj. 

przeciwko wyzwoleniu narodów uciskanych, przeciwko walce z aneksjami — to 

jeszcze nie zostało przemyślane do kooca, czy też nie zostało jeszcze 

dopowiedziane). „W lewo”— jesteśmy przeciwko programowi minimum (tj. 

przeciwko walce o reformy i demokrację), albowiem „jest to sprzeczne” z 

rewolucją socjalistyczną. 

Minął już z górą rok od czasu, gdy kilku towarzyszy zauważyło ten rodzący się 

kierunek, miało to mianowicie miejsce na naradzie berneoskiej wiosną 1915 

roku. Wówczas, na szczęście, tylko jeden towarzysz, który spotkał się z 

powszechną dezaprobatą, obstawał do kooca narady przy tych ideach 

„imperialistycznego ekonomizmu” i sformułował je na piśmie w postaci 

specjalnych „tez”. Nikt się do tych tez nie przyłączył. 

Następnie do tez tegoż towarzysza przeciwko samo-określeniu przyłączyły się 

jeszcze dwie osoby (nie zdając sobie sprawy z nierozerwalnego związku tego 

zagadnienia z ogólnym stanowiskiem wyżej wymienionych „tez”). 

Ukazanie się w lutym 1916 r. „programu holenderskiego”, opublikowanego w 3 

numerze „Biuletynu Międzynarodowej Komisji Socjalistycznej”, ujawniło od razu 

to „nieporozumienie” i ponownie skłoniło autora pierwotnych „tez” do 

wskrzeszenia całego swego „imperialistycznego ekonomizmu”, teraz znów w 

całej rozciągłości, nie zaś w zakresie stosunku do jednego, rzekomo 

„szczególnego” punktu. 

Staje się bezwzględnie konieczne raz jeszcze z całą mocą przestrzec 

odpowiednich towarzyszy, że zabrnęli w bagno, że ich „idee” nie mają nic 

wspólnego ani z marksizmem, ani z rewolucyjną socjaldemokracją. Dłużej 
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sprawy „pod korcem” pozostawiad nie wolno: oznaczałoby to bowiem 

wspieranie ideowego mętniactwa, nastawianie go w najgorszym kierunku 

niedomówieo, konfliktów w zakresie „szczególnych” kwestii, nieustannych 

„tard” itd. Przeciwnie, obowiązkiem naszym jest jak najbardziej stanowczo i 

kategorycznie obstawad przy tym, że zagadnieo, które się wyłoniły, nie wolno 

pozostawid bez przemyślenia i ostatecznego rozwikłania. 

Redakcja gazety „Socyał-Diemokrat” w tezach o samo-określeniu (po niemiecku 

ukazały się one jako nadbitka z 2 numeru „Vorbote”) umyślnie wprowadziła 

sprawę na łamy prasy w bezosobowej, ale jak najpełniejszej, formie, 

podkreślając szczególnie związek między kwestią samookreślenia a ogólną 

kwestią walki o reformy, o demokrację, kwestią niedopuszczalności ignorowania 

strony politycznej itd.1 W swoich uwagach o tezach redakcji w kwestii 

samookreślenia autor pierwotnych tez („imperialistycznego ekonomizmu”) 

solidaryzuje się z programem holenderskim, przez co sam wskazuje szczególnie 

dobitnie na to, że kwestia samookreślenia, tak jak ją ujmują autorzy rodzącego 

się kierunku, nie jest bynajmniej kwestią „poszczególną”, lecz ogólną i 

zasadniczą. 

Program Holendrów przedstawiciele lewicy zimmerwaldzkiej otrzymali 5—8 II 

1916 na berneoskim posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Socjalistycznej33. Za 

programem tym nie wypowiedział się żaden z członków tej lewicy, nie 

wyłączając również Radka, albowiem program ten łączy chaotycznie takie 

punkty jak „wywłaszczenie banków” i takie jak „zniesienie ceł handlowych”, 

„zniesienie pierwszej izby senatu”2 itp. Wszyscy przedstawiciele lewicy 

zimmerwaldzkiej, porozumiawszy się w pół słowa — a nawet prawie bez słów, 

po prostu wzruszając ramionami — jednomyślnie przeszli do porządku 

dziennego nad programem holenderskim jako oczywiście w całości 

niefortunnym. 

Autorowi zaś pierwotnych, napisanych wiosną 1915 r., tez program ten tak się 

spodobał, że oświadczył: „W istocie rzeczy nic więcej nie mówiłem *wiosną 1915 

r.], Holendrzy przemyśleli sprawę do kooca”: „strona ekonomiczna to u nich 

wywłaszczenie banków i wielkich zakładów przemysłowych *przedsiębiorstw+, 

polityczna — republika itd. Całkiem słusznie!” 



5 
 

W rzeczywistości Holendrzy nie „przemyśleli sprawy do kooca”, lecz dali bardzo 

nieprzemyślany program. Taki to już smutny jest los Rosji, że u nas niektórzy 

ludzie podchwytywad zwykli właśnie to, co w najświeższej nowości sezonu jest 

nieprzemyślane... 

Autorowi tez z 1915 roku wydaje się, że redakcja gazety „Socyał-Diemokrat” 

popadła w sprzecznośd, gdy „sama” sformułowała żądanie „wywłaszczenia 

banków”, i to nawet z dodaniem wyrazu „niezwłocznego” (plus „dyktatorskie 

przedsięwzięcia”) w §8 („Konkretne zadania”). „A jak mnie za to zwymyślano w 

Bernie!”— woła z oburzeniem autor tez z 1915 r., wspominając berneoskie 

spory wiosną 1915 roku. 

Autor ten nie pamięta i nie dostrzega „drobiazgu”: redakcja gazety „Socyał-

Diemokrat” w § 8 wyraźnie rozpatruje dwa przypadki: I — rewolucja 

socjalistyczna rozpoczęła się. Wtedy, powiada się tam, następuje „niezwłoczne 

wywłaszczenie banków” itd. II przypadek: rewolucja socjalistyczna nie 

rozpoczyna się — a wtedy trzeba zaczekad z mówieniem o tych dobrych 

rzeczach. 

Ponieważ obecnie rewolucja socjalistyczna we wskazanym sensie, jak wiadomo, 

jeszcze się nie rozpoczęła, to i program Holendrów jest niedorzeczny. Autor zaś 

tez „pogłębia” sprawę powracając („cięgiem w tem samem miejscu”...) do 

swego dawnego błędu: przekształcid żądania polityczne (w rodzaju „zniesienia 

pierwszej izby”?) w „polityczne sformułowanie rewolucji socjalnej”. 

Podreptawszy przez cały rok w jednym miejscu autor powrócił do swego 

dawnego błędu. W tym „sedno” jego niepowodzeo: nie może zorientowad się w 

kwestii, jak powiązad epokę imperializmu, w którą wkroczyliśmy, z walką o 

reformy i z walką o demokrację — zupełnie tak samo jak świętej pamięci 

„ekonomizm” nie umiał powiązad epoki kapitalizmu, w którą wkroczyliśmy, z 

walką o demokrację. 

Stąd — najzupełniejszy zamęt w kwestii „niemożliwości urzeczywistnienia” 

żądao demokratycznych w warunkach imperializmu. 
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Stąd — niedopuszczalne dla marksisty (a będące na właściwym miejscu tylko w 

ustach „ekonomisty”, zwolennika gazety „Raboczaja Mysl”) ignorowanie walki 

politycznej teraz, w chwili bieżącej, obecnie — jak i zawsze. 

Stąd — uporczywa cecha „ześlizgiwania się” ze stanowiska uznawania istnienia 

imperializmu na stanowisko jego apologii (jak świętej pamięci „ekonomiści” 

ześlizgiwali się ze stanowiska uznawania istnienia kapitalizmu na stanowisko 

apologii kapitalizmu). 

Itd. itd. 

Skrupulatne rozpatrzenie błędów, jakie autor tez z 1915 r. popełnił w uwagach 

do tez redakcji gazety „Socyał-Diemokrat” o samookreśleniu, to rzecz 

najzupełniej niemożliwa, gdyż błędne jest każde zdanie! Nie można przecież 

pisad broszury czy książki w odpowiedzi na „uwagi”, skoro inicjatorzy 

„imperialistycznego ekonomizmu” przez rok cały drepczą w jednym miejscu i 

uporczywie nie chcą zatroszczyd się o to, o co zatroszczyd się nakazuje im ich 

zwykły obowiązek partyjny, jeśli chcą poważnie traktowad kwestie polityczne, a 

mianowicie: o przemyślane, pełne przedstawienie tego, co nazywają „naszymi 

rozbieżnościami”. 

Muszę ograniczyd się do wskazania pokrótce, jak autor posługuje się swym 

podstawowym błędem albo jak go „uzupełnia”. 

Autorowi wydaje się, że przeczę samemu sobie: w 1914 r. 

(„Proswieszczenije”34) pisałem, że absurdem jest szukad samookreślenia „w 

programach socjalistów zachodnioeuropejskich” 3, a w roku 1916 oświadczam, 

że samookreślenie jest szczególnie aktualne. 

Autor nie pomyślał (!!) o tym, że „programy” te pisano w latach 1875, 1880, 

1891!36 

Dalej, w kolejności §§ (tez redakcji gazety „Socyał-Diemokrat” o 

samookreśleniu): 

§ 1. Ta sama „ekonomistyczna” niechęd dostrzegania i stawiania kwestii 

politycznych. Ponieważ socjalizm stworzy bazę ekonomiczną zniesienia ucisku 

narodowego w polityce, to na tej podstawie nasz autor nie życzy sobie 
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formułowania naszych zadao politycznych w tej dziedzinie! Toż to wprost 

kuriozum! 

Ponieważ zwycięski proletariat nie wyklucza wojen z burżuazją innych krajów, to 

na tej podstawie autor nie życzy sobie formułowania naszych zadao politycznych 

wobec kwestii ucisku narodowego!! Wszystko to są przykłady ciągłego 

wypaczania marksizmu i postępowania wbrew logice lub też, jeśli wolicie, 

przejawy logiki podstawowych błędów „imperialistycznego ekonomizmu”. 

§ 2. Przeciwnicy samookreślenia w swej argumentacji opartej na „niemożliwości 

urzeczywistnienia” poplątali wszystko w sposób wołający o pomstę do nieba. 

Redakcja gazety „Socyał-Diemokrat” wyjaśnia im dwa możliwe znaczenia 

niemożliwości urzeczywistnienia i ich błąd w obydwu przypadkach. 

Autor zaś tez z 1915 r., nie próbując nawet przedstawid własnego pojmowania 

„niemożliwości urzeczywistnienia”, tzn. uznając nasze wyjaśnienie, że plącze się 

tu dwie różne rzeczy — pogłębia   ten   zamęt!! 

Kryzysy wiąże on z „polityką” „imperialistyczną”: nasz specjalista od ekonomii 

politycznej zapomniał, że kryzysy istniały przed imperializmem!... 

Mówid o tym, że samookreślenie jest niemożliwe do urzeczywistnienia ze 

względów ekonomicznych, to znaczy gmatwad sprawę — wyjaśnia redakcja. 

Autor nie odpowiada, nie oświadcza, że według niego samookreślenie jest 

niemożliwe do urzeczywistnienia ze względów ekonomicznych; poddaje pozycję 

sporną bez walki, przeskakując w sferę polityki („mimo wszystko” niemożliwe do 

urzeczywistnienia), chod powiedziano mu najzupełniej jasno, że z politycznego 

punktu widzenia również republika jest dokładnie tak samo „niemożliwa do 

urzeczywistnienia” w warunkach imperializmu jak samookreślenie. 

Przyparty w tym miejscu do muru, autor „skacze” raz jeszcze: i republikę, i cały 

program minimum uznaje on również tylko za „polityczne sformułowanie 

rewolucji socjalnej”!!! 

Obrony „ekonomicznej” niemożliwości urzeczywistnienia autor wyrzeka się 

przeskakując w sferę polityki. Polityczną niemożliwośd urzeczywistnienia 
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przenosi na zagadnienie całego programu minimum. Tu znowu nie ma ani krzty 

marksizmu, ani krzty logiki, oprócz logiki „imperialistycznego ekonomizmu”. 

Autor chce niepostrzeżenie (nie przemyślawszy sprawy i nie dając nic, co by 

stanowiło jakąś jednolitą całośd, nie zadając sobie trudu opracowania własnego 

programu) wyrzucid program minimum partii socjaldemokratycznej! Nic 

dziwnego, że drepcze przez cały rok w miejscu!! 

Kwestia walki z kautskizmem też nie jest kwestią szczególną, lecz ogólną i 

podstawową kwestią współczesności: autor tej walki nie zrozumiał. Podobnie 

jak „ekonomiści”, którzy walkę z narodnikami przekształcali w apologię kapitał 

izm u, tak autor walkę z kautskizmem przekształca w apologię imperializmu 

(dotyczy to również § 3). 

Błąd kautskizmu polega na tym, że formułuje on reformistycznie takie żądania i 

w takiej chwili, których nie wolno formułowad inaczej niż rewolucyjnie (autor 

zaś ześlizguje się na stanowisko, według którego błędem kautskizmu jest samo 

wysuwanie tych żądao, podobnie jak „ekonomiści” walkę z narodnictwem 

„pojmowali” w tym sensie, że „precz z samowładztwem”— to narodnictwo). 

Błąd kautskizmu polega na tym, że słuszne żądania demokratyczne kieruje 

wstecz, ku okresowi spokojnego rozwoju kapitalizmu, a nie naprzód, ku 

rewolucji socjalnej (autor natomiast ześlizguje się na stanowisko, że te żądania 

są niesłuszne). 

§ 3. Patrz wyżej. Kwestię „federacji” autor również omija. Ten sam podstawowy 

błąd tegoż „ekonomizmu”: brak umiejętności stawiania zagadnieo politycznych4. 

§ 4. „Z samookreślenia wynika obrona ojczyzny” — twierdzi z uporem autor. Tu 

błąd jego polega na tym, że chce on negowanie obrony ojczyzny przekształcid w 

szablon, wyprowadzid nie z konkretnohistorycznych specyficznych cech obecnej 

wojny, lecz „we w ogóle”. To nie marksizm. 

Autorowi powiedziano już dawno i autor tego nie podważył: spróbujcie 

wymyślid taką formułę walki z uciskiem narodowym  czy z  brakiem 

równouprawnienia,    która   by (formuła) nie usprawiedliwiała „obrony 

ojczyzny”. Nie uda wam  się  tego   dokonad. 
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Czy znaczy to, że jesteśmy przeciwko walce z uciskiem narodowym, skoro można 

z niego wyprowadzid obronę ojczyzny? 

Nie. Albowiem nie jesteśmy „w ogóle” przeciwko „obronie ojczyzny” (patrz 

rezolucje naszej partii5), lecz przeciwko upiększaniu tym oszukaoczym hasłem 

obecnej imperialistycznej wojny. 

Autor z gruntu błędnie, niehistorycznie, chce (ale nie może; również i tu w ciągu 

całego roku widzimy u niego tylko bezpłodne usiłowania...) ująd kwestię „obrony 

ojczyzny”. 

Tyrady na temat „dualizmu” dowodzą, że autor nie rozumie, co to jest monizm i 

co to jest dualizm. 

Jeśli „połączę” szczotkę do butów i ssaka, czy będzie to „monizm”? 

Jeśli powiem, że do celu „a” trzeba 

 

będzie to „dualizm”? 

Czy sytuacja proletariatu narodów uciskających i uciskanych jest jednakowa, jeśli 

chodzi o ucisk narodowy? Nie, niejednakowa, niejednakowa ani pod względem 

ekonomicznym, ani politycznym, ani ideowym, duchowym itp. 

A zatem? 

A zatem ku temu samemu celowi (stapiania się narodów) z różnych punktów 

wyjścia jedne pójdą tak, drugie inaczej. Negowanie tego jest „monizmem”, który 

łączy szczotkę do butów ze ssakiem. 

„Proletariuszom narodu uciskanego głosid tego *za samo-określeniem+ nie 

wypada” — tak autor „zrozumiał” tezy redakcji. 

Toż to kuriozum!! Niczego podobnego nie ma w tezach. Autor  albo  nie  

doczytał,  albo wcale się  nie zastanowił. 

§ 5. Patrz wyżej o kautskizmie. 
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§ 6. Mówi się autorowi o trzech typach krajów na całym świecie. Autor 

„sprzeciwia się” wyłapując „kazusy”. To kazuistyka, a nie polityka. 

Chcielibyście zapoznad się z „kazusem”: „a Belgia”? 

Patrz broszura Lenina i Zinowjewa: powiedziano tam, że bylibyśmy z a obroną 

Belgii (nawet w drodze wojny),   jeśli konkretna wojna byłaby inna6. 

Nie zgadzacie się z tym? 

No  to  powiedzcie  to!! 

Nie przemyśleliście kwestii, dlaczego socjaldemokracja jest przeciwko „obronie 

ojczyzny”. 

Jesteśmy przeciwko niej nie z tego powodu, dla którego powinniśmy byd 

przeciwko niej waszym zdaniem, gdyż wasze ujęcie kwestii (bezpłodne 

usiłowania ujęcia, a nie ujęcie) jest niehistoryczne. Oto moja odpowiedź 

autorowi. 

Nazwad „sofistyką” to, że usprawiedliwiając wojnę o obalenie ucisku 

narodowego nie usprawiedliwiamy obecnej wojny imperialistycznej, toczonej z 

obu stron w celu wzmożenia ucisku narodowego — znaczy użyd „mocnego” 

słówka, ale nie pomyśled ani  trochę. 

Autor pragnąłby ująd zagadnienie „obrony ojczyzny” „bardziej lewicowo”, a 

wynikiem tego jest (już od roku)— zupełny  galimatias! 

§ 7. Autor krytykuje: „nie poruszono wcale kwestii «warunków pokoju» w 

ogóle”. 

Oto krytyka co się zowie: nie poruszono kwestii, której wcale tu nie stawiamy!! 

Ale przecież „poruszono” tu i postawiono kwestię aneksyj, w której to kwestii 

zaplątali się „imperialistyczni ekonomiści”, tym razem pospołu z Holendrami i 

Radkiem. 

Albo odrzucacie natychmiastowe hasło przeciwko dawnym i nowym aneksjom 

— (nie mniej „niemożliwe do urzeczywistnienia” w warunkach imperializmu niż 

samookreślenie; zarówno w Europie, jak i w koloniach) — a wtedy wasza 

apologia imperializmu ze skrytej staje się jawną. 



11 
 

Albo uznajecie to hasło (jak to uczynił Radek w prasie) — lecz wówczas 

uznaliście samookreślenie narodów pod inną   nazwą!! 

§ 8. Autor proklamuje „bolszewizm w skali zachodnioeuropejskiej” („to nie 

Wasze stanowisko”,  dodaje). 

Nie przywiązuję wagi do chęci kurczowego trzymania się wyrazu „bolszewizm”, 

bo znam takich „starych bolszewików”, że uchowaj boże. Mogę tylko 

powiedzied, że proklamowany przez autora „bolszewizm w skali 

zachodnioeuropejskiej” nie jest, według mego najgłębszego przekonania, 

bolszewizmem, nie jest marksizmem, lecz nieznacznie zmodyfikowanym 

wariantem wciąż tego samego stareokiego „ekonomizmu”. 

Moim zdaniem nie może byd nic bardziej niedopuszczalnego i niepoważnego, 

niepartyjnego niż proklamowanie przez cały rok nowego bolszewizmu i 

poprzestawanie na tym. Czy nie czas już obmyślid i dad towarzyszom coś takiego, 

co by było spójnym i pełnym wykładem tego „bolszewizmu w skali 

zachodnioeuropejskiej”? 

Że między koloniami a uciskanymi narodami w Europie istnieje różnica, autor nie 

udowodnił i nie udowodni (w odniesieniu do danej kwestii). 

* 

U Holendrów i PSD *Polska Socjaldemokracja – Red.+ negowanie samookreślenia 

jest nie tylko i nawet nie tyle zamętem — bo Gorter faktycznie uznał je, jak 

również uznało je zimmerwaldzkie oświadczenie Polaków — ile wynikiem 

szczególnej sytuacji ich narodów (małe narody o ukształtowanych w ciągu 

stuleci tradycjach i pretensjach wielkomocarstwowości). 

Szczytem nieprzemyślenia i naiwności byłoby mechaniczne i bezkrytyczne 

przejęcie i powtórzenie tego, co u innych wyrosło z dziesiątków lat walki z 

oszukującą lud nacjonalistyczną burżuazją. Ludzie ci przejęli właśnie t o,    czego  

przejmowad  nie  należało! 

Podpis:    N.  Lenin 

Napisane w sierpniu — wrześniu 1916 r. 
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samookreślenia (Tezy)”. W: Dzielą wszystkie, t. 27. Warszawa 1987. — Red.  

2. Chodzi o I Izbę Stanów Generalnych w Holandii. — Red. 

3. Patrz W. Lenin: „O prawie narodów do samookreślenia”. W: Dzieła wszystkie, 

t. 25. Warszawa 1987, s. 254. — Red. 

4. „Nie przeraża nas rozpadanie się paostw — pisze autor — nie bronimy granic 

paostwowych”. Spróbujcie dad dokładne polityczne sformułowanie tego!! W 

tym właśnie sęk, że nie możecie tego zrobid; przeszkadza wam 

„ekonomistyczna” ślepota w stosunku do zagadnieo demokracji politycznej. 

5. Patrz W. Lenin: „Konferencja sekcji zagranicznych SDPRR”. W: Dzieła 

wszystkie, t. 26. Warszawa 1987, s. 156—157. — Red. 

6. Patrz W. Lenin: „Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny)”. W: Dzieła 

wszystkie, t. 26, cyt. wyd., s. 298—299. — Red. 

 

 

 


