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ΠΡΟΛΟΓΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ Β' ΕΚΔΟΣΗ
Ή κριτική τής Λ ούξεμπονργκ στή Ρωσική ’Επανάσταση εί
ναι ενα κείμενο εντελώς άγνωστο στις πλατειές λαϊκές μάζες.
Ή πρώτη τον έκδοση τό 1958 κυκλοφόρησε μόνον σέ ενα μ ι
κρό κύκλο άγωνιστών. Βρισκόμασταν ακόμα τότες στήν εποχή
πο ύ τό πιό σπάνιο είδος στόν πλανήτη μα ς ήταν ή κριτική
σκέψη. Οί μάζες δέν ξέρανε παρά νά βαδίζουν κατά τετράδες
κ α ί μέ παραγγέλματα.
Σήμερα ή κατάσταση αναμφισβήτητα 'έχει άλλάξει. Ό Μάης
τοΰ 68 κλείνει μία άπό τις πιό σκοτεινές εποχές τής Ιστο ρ ία ς
κ α ί άνσίγει μ ία νέα γεμάτη ελπίδες. Οί έκρηκτικές νλες πού
θά άνατινάξουν στόν άέρα τήν εκμεταλλευτική κοινωνία
έχουν αρχίσει ήδη νά συσσωρεύονται στά θεμέλια της. Α υτές
δέν είναι οί μπόμπες, ή ατομική τρομοκρατία, οί Απαγωγές,
αλλά ή κριτική σκέψη, ή άμφισβήτηση, ή αυτονομία, ή απο
δέσμευση άπό τήν κηδεμονία τής κομματικής καί συνδικαλι
στικής γραφειοκρατίας, ή πνευματική χειραφέτηση άπό τις
επίσημες κ α ί άνεπίσημες ιδεολογίες, άπό τις αυθεντίες κ α ί
τήν πατριω τική μυθολογία. Μέσα σ' αυτές τις εκρηκτικές νλες
είναι κι αυτή ή κριτική τής Λ ούξεμπονργκ. Χ αιρετίζει γ ε 
μάτη ενθουσιασμό κ α ί χαρά, μέσα άπό τις φυλακές τοΰ
Μ πρεσλάον τήν ’Οκτωβριανή 'Επανάσταση, αυτή τήν 'Ε πα
νάσταση πού έγινε μέ τό σύνθημα «δλη ή εξουσία στούς ερ
γάτες καί τούς χωρικούς, δλη ή έξονσία στά σοβιέτ». Α λλά
άσκεΐ τήν πιό αυστηρή κριτική στούς μπολσεβίκους για τί
παραβιάζουν αυτή τήν άρχή, για τί παραμερίζονν τις μάζες,
για τί σφετερίζονται εξουσίες πού άνήκονν μόνον στις μάζες.
Α υ τά τά γράφει τήν άνοιξη τού 1918, δηλαδή μόλις 6 μήνες
άπό τήν επανάσταση τού Ό κτώ βρη.
Μ ερικά γεγονότα άπό τήν ήρωϊκή ζωή τής μεγάλης έπαναστάτριας:
Ή Ρόζα Λ ούξεμπονργκ πέρασε στή Γερμανία τό 1895
άφοϋ μέ έναν λενκό γάμο άπέκτησε τή γερμανική Ιθαγένεια,
άλλά άπό τήν Πολωνία είχε φύγει τό 1889, δταν ήταν πλέον
βέβαιο δτι ή τσαρική δχράνα προετοίμαζε τή σύλληψή της
κ α ί τήν εξορία της στή Σιβηρία. Γιά νά περάσει τά σύνορα
χρησιμοποίησε ένα έξνπνο κόλπο: “Ενας εργάτης μέλος τής
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οργάνωσης της πή γε σέ ενα καθολικό πα π ά κ α ί τον έμπιστεν
τηκε δτι μ ία νεαρά εδραία φλέγεται άπό τήν επιθυμία νά γ ί
νει χριστιανή. ’Ε πειδή 'όμως έόώ θά άντιμετωπίσει τή βίαιη
αντίδραση τής οίκογενείας της κ α ί τον περιβάλλοντος της,
θέλει νά πάει ατό εξωτερικό καί εκεί νά βαπτιστεϊ. Θά μπ ο 
ρούσε ό ιερωμένος νά τή βοηθήσει νά περάσει λαθραία τά
σύνορα; Κ α ί ό καθολικός παπάς πράγματι τή βοήθησε καί
πέρασε τά σύνορα. Ε γκαταστάθηκε στή Ζ νρίχη καί εκεί ενώ
φοιτούσε ατό Π ανεπιστήμιο παρακολουθούσε καί ενεργά
σνμμετείχε στό εργατικό κίνημα.
- Σ τή Γερμανία γρ ή γο ρ α ,π α ρ ά τό νεαρό τής ηλικίας της,
έπεβλήθηκε καί άναγνωρίστηκε ό πιό αυθεντικός θεωρητικός
κ α ί πολιτικός εκπρόσωπος τής επαναστατικής πτέρ υγα ς τής
γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας κ α ί τής Διεθνούς. Κτνπούσε
μέ τήν ίδια δριμντητα καί τό ρεφορμισμό κ α ί τίς καπονραλιστικές άντιλήψεις το ν Λ ένιν γιά τό κόμμα κ α ί τόν ρόλο τον
στήν επανάσταση.
- Είναι γνωστή ή σφαγή τών εργατών τής Π ετρούπολης
στις 22 τον Γενάρη 1905. Οί 200.000 εργάτες πού ξεκίνησαν
μέ θρησκεντικά λάβαρα κ α ί εικόνες γιά νά πουν τά παρά
πονά τους στόν Τσάρο, γίνονται δεκτοί μέ καταιγιστικά πνρά
από τά συντάγματα πού φρουρούσαν τά Α νά κτορα . Δ ύο χ ι
λιάδες νεκροί κ α ί τέσσερις χιλιάδες τραυματίες είναι ό άπολογισμός τής σφαγής. ’Α λλά ά ντί αυτή ή σφαγή νά τρομοκρα
τήσει τίς μά ζες όπως περίμεναν οί δήμιοι τονς, γίνεται
αφορμή γιά τήν πρώτη επαναστατική έκρηξη ατό κοινωνικό
έδαφος τής Ρωσίας. Έ καντοντάδες χιλιάδες έργάτες κατακλνζονν τούς δρόμους σ ' δλα τά βιομηχανικά κέντρα. Οί φλόγες
τής ’Επανάστασης άγκαλιάζονν δλη τή χώρα σνμπεριλαμβανομένης κ α ί τής Πολωνίας πού ήταν επαρχία τής Ρωσίας.
- Σ τό Βερολίνο 'ένας αντιδραστικός πάστορας, ό Νάονμαν
εγραφε σέ μ ιά εφημερίδα: Α υτή ή γενναία Ρόξα Λ ούξεμπονργκ, αυτός ό ήρωας μέ τά φονστάνια, αντή που θέλει νά βάλ
λει φω τιά στή Γερμανία, για τί δέν πάει τώρα στήν πατρίδα
της; Φ αίνεται πώ ς είναι έπαναστάτρια μόνον ατά λόγια, αλλά
πολύ φρόνιμα αποφεύγει τούς κινδύνους....
°Ο ταν εγραφε α ύτά ό πάστορας Νάουμαν, ή Ρόζα βρίσκον
ταν ήδη στό δρόμο γιά τήν έπαναστατημένη Πολωνία. Πέρασε
τά σύνορα μέ ενα ψ εύτικο διαβατήριο. Ά λ λ ά ή γενική άπεργία είχε παραλύσει τά πάντα καί παρ' όλες της τίς προσπά
θειες δέν μπόρεσε νά δρει ενα όποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
γιά τή Βαρσοβία. Στό τέλος τρύπωσε σέ ενα τραίνο που μ ε
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τέφερε στρατιώ τες κ α ί πολεμικό υλικό.
Στή Βαρσοβία άνέλαβε τή διεύθυνση τοϋ κόμματός της πού
ήταν πραγματικά ή πιό μαχητική καί πιό συνειδητή φάλαγγα
τών επαναστατημένων μαζών. Μ ετά τήν καταστολή τής ’Ε πα
νάστασης, ή Ρόζα καί ό Γκιόγκισες πιαστήκανε άπό τήν
άστυνομία στίς 4 τοϋ Μάρτη 1906, προφυλακιστήκανε ατό
φοβερό φρούριο τής Βαρσοβίας καί παραπεμφτήκανε σέ δίκη
επί έσχάτη προδοσία κλπ. ή Ρόζα κατόρθωσε μέ μιά γνωμά
τευση γιατρώ ν δτι κινδυνεύει άμεσα ή ζωή της άπό τις συν
θήκες τής φυλακής κ α ί μέ τίς διαμαρτυρίες τής γερμανικής
σοσιαλδημοκρατίας νά αποφυλακιστεί προσωρινά μέ μιά με
γάλη χρηματική εγγύηση κ α ί μέ τήν εντολή νά μήν όιπομακρυνθεί άπό τή Βαρσοβία καί νά βρίσκεται διαρκώς ύπό τήν
επιτήρηση τής άστυνομίας. Φυσικά μόλις τής δόθηκε ευκαιρία
τό 'έσκασε. Σ έ λίγους μήνες κατόρθω σε νά δραπετέψ ει κ α ί ό
Γκιόγκισες.
— °Οταν πήγε στή Γερμανία κυκλοφορεί τό βιβλίο της «Μ α
ζική απεργία, κόμματα κ α ί συνδικάτα». Εϊναι τά διδάγματα
άπό τήν πρώτη ρωσική επανάσταση.
Α υ τά τά διδάγματα άπό τή ρωσική επανάσταση κ α ί πρό
παντός οί απόψεις τής Λ ουξεμπουργκ γιά τή μαζική πολιτική
α περ γία ,σ υνα ντά ν τήν πιό λυσσώδη άντίδραση τής ηγεσίας
τοϋ κόμματος καί τών συνδικάτων.
Ή πάλη στό εσωτερικό τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας
κ α ί τής Δ ιεθνούς όξύνεται μ έ τή συμμετοχή του Μιλλεράν στή
γαλλική κυβέρνηση. Ή Λ ούξεμπονργκ άγωνίζεται μέ πείσμα
εναντίον τής συμμετοχής σοσιαλιστών στίς άστικές κυβερνή
σεις. Ά π ό τό 1910 υπάρχει Ενας σαφής διαχωρισμός άνάμεσα
στίς τάσεις στό παγκόσμιο εργατικό κίνημα. 'Η δεξιά μέ τούς
Σάϊτμαν, ’Έμπερτ, Ζωρές κλπ, ή άριστερά μέ επί κεφαλής τή
Ρόζα Λ ούξεμπουργκ καί τό κέντρο μέ τόν Κάουτσκυ. Σ ’ α υ 
τήν τήν τελευταία τάση άνήκε μέχρι τόν Α ύγουστο τοϋ 1914
καί ό Λένιν,
- Μέ τήν έκρηξη τοΰ πολέμου οργανώνεται άπό τή Λ ού
ξεμπονργκ, τόν Λ ήμπκνεχτ ,τόν Γκιόγκισες, τόν Μ έριγγ, τήν
Τσέτκιν κλπ. ό. Σπάρτακος, καταγγέλλει τήν προδοσία τών
σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, πού πέρασαν στήν υπηρεσία
τών κυβερνήσεων τους, καί αναπτύσσει μία ενρεία κ α ί θαραλλέα άντιπολεμική δράση. Ή Λ ουξεμπουργκ σ' δλο σχεδόν
τό διάστημα τοϋ πολέμου ήταν φυλακή. Ά π ό εκεί γράφει άρ
θρα κ α ί μελέτες πού κυκλοφορούν παράνομα ατούς εργάτες
καί ατούς στρατιώτες. Ά π ό εκεί έγραψε κ α ί τήν κριτική της
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στή Ρωσική επανάσταση.
Σ τή Γερμανία ή επανάσταση άρχίζει μ έ τήν εξέγερση τών
ναυτών κ α ί τών εργατών στό Κίελο, στις 28 όκτωβρίου 1918.
Ε κεί σχηματίζεται καί τό πρώτο έπαναστατικό Συμβούλιο.
Σ τις 9 τον Νοέμβρη οί δρόμοι τον Βερολίνου κατακλύζον
ται άπό εργάτες. Ή κρατική άντίοταση καταρρέει. Ό Κάϊζεο
δραπετεύει στήν 'Ολλανδία. 01 πόρτες τών φυλακώ ν άνοίγονται άπό τις έπαναστατημένες μάζες. Ε κα το ντά δες σπαρτακιστές είναι ελεύθεροι. Η Ρόζα εκφωνεί τόν πρώτο της λόγο
στίς μά ζες π ο υ γκρεμίσανε τίς πόρτες τής φυλακής της κ α ί τή
συνοδέψανε μέχρι τήν κεντρική πλατεία τής πόλης.
Σ τις 10 φτάνει στό Βερολίνο. Είναι γερασμένη κ α ί άρρω
στη. Κ αί μ' δλο πού εϊχε επείγουσα άνάγκη άπό άνάπανση,
δέν θά υπάρξει π ιά γ ι’ αυτήν ούτε μία μόνο ώρα γιά νά π ά 
ρει ανάσα. Είχε άκόμα δυό μήνες ζωή. Κ α ί οί δύο αυτοί μή
νες ήταν γιαυτή ν μ ία υπεράνθρωπη κινητοποίηση όλω ν τών
φυσικών κ α ί πνευματικώ ν της δυνάμεων.
Σ τίς 18 τού νοέμβρη κυκλοφορεί τό πρώ το φύλλο τής «Ρότε
Φάνε» (Κόκκινη Σημαία). Δ ιευθυντές της ήταν ή Ρόζα Λονξεμπουργκ κ α ί ό Κάρλ Λήμπκνεχτ. Σ τό πρώτο της άρθρο ή
Ρόζα άφοϋ κάνει ΐναν σύντομο απολογισμό τής πρώτης βδο
μά δας τής επανάστασης, γράφει: « Ή κατάργηση τής δικτατο
ρίας τον κεφαλαίον καί ή πραγματοποίηση τής Σοσιαλιστικής
κοινωνίας, αυτό κ α ί τίποτε λιγώ τερο άπ' αύτό, είναι τό ιστο
ρικό αντικείμενο τή ς τωρινής επανάστασης».
«Τεράστιο καθήκον πού δέν μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί μέ
διατάγματα άπό τά πάνω, πού δέν μπορεΐ νά γίνει ζωντανή
πραγματικότητα πα ρ ά μέ τή συνειδητή δράση τών μαζώ ν πού
εργάζονται στήν ύπαιθρο καί στίς πόλεις, πού δέν μπορεΐ νά
Αποπερατωθεί παρά μέ τήν πιό υψηλή πνευματική ωριμότητα
κ α ί τόν ανεξάντλητο ηρωισμό τών λαϊκών μαζών. Ά π ό τόν
σκοπό τής επανάστασης καθαρά απορρέει ό δρόμος της, άπό
τό καθήκον απορρέει ή μέθοδος. °Ολη ή εξουσία στά χέρια
τών μαζών, στά χέρια τών εργατικών καί στρατιωτικών συμ
βουλίων...»
«Δίχω ς τή συνειδητή θέληση κ α ί τή συνειδητή δράση τής
πλειοψ ηφίας τον προλεταριάτου δέν ύπάρχει σοσιαλισμός...»
Σ τά τέλη τού Δεκέμβρη τοΰ 1918 συγκαλείται τό Συνέδριο
του ΣΛάρτακον καί άπό κοινού μέ τούς Αριστερούς ριζοσπά
στες τής Βρέμης Ιδρύεται τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής Γερ
μανίας.
Ή επανάσταση κέρδιζε κάθε μέρα έδαφος. 'Αλλά αύτό τό
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έβλεπε κ α ί τό εκτιμούσε πιό σωστά ή αντεπανάσταση.
Έ πρεπε νά συντρίβει δσο τό όννατόν π ιό γρήγορα ό Σ πάρ
τακος. Ή σοσιαλδημοκρατία σννομω τεϊ γιά τή συντριβή τον
μέ το ύς καϊζερικούς στρατηγούς. ’Α ντιδραστικά στρατεύματα
μεταφέρονται στήν πρωτεύουσα. ’Εθελοντικές ομάδες σχημα
τίζονται άπό τόν υπόκοσμο χρηματοδοτούμενες άπό τούς κ α 
πιταλιστές. Ο ί αρχηγοί κ α ί οί οπαδοί το ν Σ πάρτακον περιγράφονταν σάν συμμορία εμπρηστών. Ή Λ ούξεμπονργκ ήταν
ή «ματοβαμένη Ρόζα». Μ ία ατμόσφαιρα πογκρόμ δημιουργείται. Ή Ρόζα δέν μπορ εΐ νά μένει σπίτι της. Κοιμόταν σέ διά 
φορα ξενοδοχεία μ έ ψεύτικη ταυτότητα. Κάθε βράδν άλλαζε
ξενοδοχείο κ α ί κάθε πρω ί ξυπνούσε πολύ ενωρίς γιά νά μήν
αναγνωριστεί.
Τήν εξέγερση τού Σπάρτακον τόν Γενάρη τον 19 τήν
προκάλεσε ή άντεπανάσταση. Τό βερολινέζικο προλεταριάτο
δέν μπορούσε νά μή ν απαντήσει. Ο ί μάχες στούς δρομους
κράτησαν άπό τις 5 μέχρι τις 11 τοϋ Γενάρη. Μ ετά τή συν
τριβή τής εξέγερσης ή λευκή τρομοκρατία οργιάζει. Τά κεφ ά 
λια τής Ρόζας κ α ί τοϋ Κάρλ έπικηρύχτηκαν γιά 100 χιλιάδες
μάρκα τό καθένα.
Σ τίς 15 τοϋ Γενάρη τό βράδν ή Ρόζα κ α ί ό Κάρλ σνλλαμβάνονται στό σπίτι πού μένανε. Μ έ αγρια κτνπήματα καϊζερικοί άξιωματικοί κ α ί έπαγγελματίες φονιάδες τούς πετάν λιπόθνμονς σ' ενα αυτοκίνητο κ α ί εκεί τούς άποτελειώ νουν μέ
σφαίρες. Τό πτώμα τοϋ Λ ήμπκνεχτ τό παραδίνουν σέ ενα
σταθμό πρώτων βοηθειών σάν πτώμα άγνώστου καί τό πτώμα
τής Λ ουξεμπουργκ τό πετάν στό κανάλι τοϋ Λόντβεχρ.
Ή Ρόζα ήξερε τό τέλος της. Τό δώρο τής ζωής της ήταν
γιαντήν ή εκπλήρωση ενός πεπρωμένου πού ή ίδια ελεύθερα
είχε διαλέξει. Σ έ ίν α της γραμμα άπό τή φυλακή στή Σόνια
Λ ήμπκνεχτ 'έγραφε «’Ελπίζω νά πεθάνω στό πόστο μου, στό
οδόφραγμα ή στή φυλακή».
Μ ετά τό θάνατό της τά έργα τής μεγαλοφυΐας της σκορπι
στήκανε, λεηλατηθήκανε, καταστραφήκανε. Τό 1933 όλα τά
έργα της πυρποληθήκανε δημόσια. Τό μνημείο πού οί βερολινέζοι εργάτες είχαν ανυψώσει στήν μνήμη της, όπως καί στή
μνήμη εκείνων πού έπεσαν μ α ζί της καταστράφηκε. Α υ τά άπό
τό μέρος τοϋ Χ ίτλερ κ α ί τής συμμορίας του.
Πιό βαρύ καί πιό βρώμικο ήταν τό κτύπημα άπό τό μέρος
τοϋ Στάλιν. Ή μεγάλη έπαναστάτρια έχει δνσφημισθεϊ, τό
θεωρητικό κ α ί πολιτικό της έργο έχει πλαστογραφηθεϊ, οί
συναγω νιστές της δσοι γλύτω σαν άπό τόν Χ ίτλερ έκτελέστη-
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καν άπό τή Γκεπεού ή πέθαναν στις φυλακές και τά στρα τό
πεδα. Ό Σ τάλιν ήξερε δτι ατό πρόσωπο τής Ρόζος καί τών
ιδεών της κτυποϋσε τήν επανάσταση.
(Τά βιογραφικά στοιχεία είναι παρμένα άπό τό έργο τοΰ
Π άονλ Φρέλιχ «Ρόζα Αονξεμπονργκ». Ε ίναι δύο τόμοι, έχει
μεταφ ραστεί άπό εμένα κ α ί έχει έκδοθεϊ άπό τούς «Νέους
Στόχους» )
’Ε πίσης θά ήθελα νά τονίσω, γιά τίς σημειώσεις τής A ' έκ
δοσης τού '58, ‘δτι παρά τό γεγονός δτι ή θεωρητική ερμηνεία
τών γεγονότω ν καί ή ϊδια ή θεωρία χρειάζετα ι τροποποίηση
κ α ί συμπλήρωση, -τό βασικό περιεχόμενο τής κριτικής τών
άπόψεων είναι τό ίδιο κ α ί σήμερα.
1Α πρίλη ς 1978
Α . Στίνας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ
•Η Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι μιά ά π ’ τΙς ήρωϊκότερες μορφές τής Ιστορίας και άπό τούς μεγαλύτερους
θεωρητικούς του έργαιικοΰ κινήματος. ‘Ο Φράνς Μέοιγκ, ό καλύτερος βιογράφος τοΰ Μάρξ, τή θεωρούσε
ιό φωτεινότερο μυαλό τοΰ σοσιαλισμοΟ Οστερα άπό
τόν Μάρξ.
Γεννήθηκε στήν Πολωνία τό 1871 καί άπό πολό
νεαρή ήλικία άφιέρωσε τόν έαυτό της στό άπελευθερωτικό κίνημα τής έργατικής τάξης. Στή Γερμανία κα
τέφυγε τό 1895 γιά νά άποφύγει τήν καταδίωξη τών
τσαρικών άρχών, κ' έκεΐ μ’ £να λευκό γάμο άπέκτησε
τή γερμανική Ιθαγένεια.
Ά π ό πολύ ένωρίς έπεβλήθηκε μέ τή μεγαλοφυία της
καί τήν άπέραντη καί πολύπλευρη μόρφωσή της κι* δγινε
ό άναμψισβήτητος άρχηγός τής άριστερας πτέρυγος
τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας καί τής Β' Διεθνούς.
Ή Λούξεμπουργκ ήταν άκαμπτη καί άδιάλλακτη
στά ζητήματα άρχώ ν καί δλη της τήν πολιτική δράση
τήν διέκρινε άπόλυτη συνέπεια μέ τΙς Ιδέες της,
Τά καλύτερα θεωρητικά 6ργα της ε ίν α ι: «Μεταρρύθ
μιση ή Επανάσταση», δπου μέ τή θεωρητική βαθύτητα
πού τήν χαρακτήριζε άνασκευάζει τΙς ρεβιζιονιστικές
θεωρίες τοϋ Έδουάρδου Μ περστάϊν, «Ή μαζική πο
λιτική άπεργία, τό κόμμα καί τά συνδικάτα» δπου με
λετάει καί άναλύει τήν πείρα άπ’ τή ρωοική έπανάσταση τοΰ 1905 καί τή σχέση άνάμεσα στό αύθόρμητο
κίνημα τών μαζών, στό κόμμα καί στά συνδικάτα, «Ή
συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου» δπου άναλύει καί συμ
πληρώνει τούς πίνακες πού μας δίνει ό Μάρξ γιά τήν
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κυκλοφορία τοΟ κεφαλαίου στό δεύτερο τόμο χοΟ «Κε
φαλαίου» καί πού θεωρείται τό καλύτερο μετά τό «Κε
φάλαιο» Epyo μαρξιστικής άνάλυοης τής καπιταλιστι.
κής οίκονομίας, «ΕΙοαγωγή στήν πολιτική οίκονομία»
κ,λ.π.
Πλήθος δρθρα καί μελέτες της πάνω σέ θεωρητικά,
πολιτικά καί όρ/ανωτικά προβλήματα είναι δημοσιευ
μένα στόν γερμανικό, ρωσικό καί πολωνικό σοσιαλι
στικό τύπο δπως καί στά πολιτικά καί θεωρητικά δργανα τών σοσιαλιστικών κομμάτων 8λων τών χωρών.
’Αξιοσημείωτη είναι ή κριτική της έναντίον τών ύπερ
συγκεντρωτικών όργανωτικών άντιλήψεων τοϋ Λένιν.
Σ ’ ένα άρθρο της πού δημοσιεύτηκε στή ρωσική «"Ισκρα»
καί οτή γερμανική «Νέα Ε ποχή » τό 1904 γράφει άνά·
μεσα στ* άλλα : «Τίποτε δέν θά μπορούσε πιό σίγου
ρα νά ύποδουλώσει ενα έργατικό κίνημα τόσο νεαρό
άκόμα, σέ μιά πνευματική άψρόκρεμα διψασμένη γιά
έξουσία, δσο αύτός ό γραφειοκρατικός θώρακας, πού
τοΰ στερεώνουν γιά νά δημιουργήσουν ενα αύτόματο,
πού τό μανουβράρει μιά «Επιτροπή». . . Ό έπιδέξιος
άκροβάτης δέν ξεχωρίζει άκόμα πώς τό μόνο «ύποκείμενο» πού τό βαρύνει σήμερα ό ρόλος τοΰ ήγέτη είναι
τό συλλογικό «έγώ» τής έργατικής τάξης, πού ά πα ιτεί
Αποφασιστικά τό δικαίωμα νά κάνει ή ίδ ια λάθη καί νά
μάθει ή ΐδ ια τή διαλεκτική τής ίατορίας... Τέλος, τό λέμε
χω ρίς περιστροφές, οΐ πλάνες πού Ιγινα ν άπό δνα έργατικό κίνημα άληθινά έπανασιατικό, είναι Ιστορικά
πολύ πιό γόνιμες καί πιό πολύτιμες άπό τό άλάθητο
τής καλύτερης Κεντρικής ’Επιτροπής» (’Από τά «’Ο ρ
γανωτικά ζητήματα τής ρωσικής σοσίαλδηιιοκρατίας»
1904).
Μέ τόν Κάουτοκυ ήρθε σέ πολιτική άντίθεση ά π’
τό 1906 κι’ αύτή ήταν ή πρώτη πού άπό τότε διέκρινε
τά σφάλματα πού τόν οδηγούσαν στήν άποσταοία. ΕΤναι
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ί

έ\διαφέρον νά σηιιειωθεΐ βτι ό Λένιν σ ' Ινα γράμμα
του στόν Σλιάπν(κωφ ά πό τΙς 27 ’Οκτωβρίου 1914 ό*
μολογεϊ βτι μόνον τότε (τά τέλη δηλ. τοΟ 1914) κατά 
λαβε πόσο δίκιο είχε ή Λούξεμπουργκ σιήν πολεμική
της έναντίον τοΰ Κάουτσκυ.
Στόν πόλεμο τοθ'1914 κράτησε μιά κρυστάλλινη
διεθνικιστική στάοη. Α μέσω ς μέ τήν Εκρηξή του άπό
κοινοΟ μέ τόν Λήμπκνεχτ, τόν Γκιόγκισες, τον Μέριγκ
κλπ. όργανώνει τήν όμάδα «Σπάρτακος> καί άναπτύσσει μία θαρραλέα πάλη έναντίον τοΟ πολέμου. Αύτή
ή δράση της τής στοίχισε τήν καταδίκη της σέ πολυε
τή φυλάκιση. Σ ’ Ενα άπό τά Αρθρα της στά παράνομα
φύλλα πού κυκλοφοροϋσαν Ιγραφε : c'H παραφροσύνη
θά σταματήσει, ή αΙμόφυρτη περιπέτεια θά τερματισθεί
μόνον δν άφυπνισθεϊ ή πολιτική συνείδηση τών έργατών στή Γερμανία, στή Γαλλία, στή Ρωσία, στήν Ά γ λία , dtv αύτοί δώσουν άδελφίκά τά χέρια καί στόν βάρ
βαρο χορό τών καπιταλιστικών ύαινών, άντιτάξουν τήν
πανίσχυρη κραυγή τοΟ συνασπισμού τών έργαζομένων : Προλετάριοι δλου τοϋ κόσμου ένώθήτε». Καί σ ’
ά λλο άρθρο της : «Νά τό δίλημμα πού τίθεται ί "Η οί
άστικές κυβερνήσεις θά ύπαγορεύσουν τήν είρήνη, δη
λαδή ή μπουρζουαζία θά παραμείνει ή κυρίαρχη τάξη
καί θάχουμε πάλι τόν άνταγωνισμό τών έξοπλισμώνι
καινούργιους πολέμους και βαρβαρότητα fj οΐ έπαναστατικές έξεγέρσεις θά όδηγήσουν τήν έργατική τάξη
στήν κατάκτηση τής πολιτικής έξουσίας καί τότε θ&χουμε τήν άληθινή εΙρήνη άνάμεοα στούς λαούς. Μ’
δ λ λ α λόγια ή ό Ιμπεριαλισμός, δηλαδή ή παρακμή τής
κοινωνίας ή ή πάλη γιά τόν σοσιαλισμό, δηλαδή τ*
μοναδικό μέσο σωτηρίας. "Αλλη διέξοδος δέν ύπάρχει».

*
**
Ή ήμιτελής αύτή μελέτη πού γιά πρώτη φορά δη·
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μοσιεύεται όλόκληρη στά έλληνικά Εχει μιά ένδιαφέρουοα Ιστορία. Ά πό τήν άνοιξη τοϋ 1918 ή Λούξε"
μπουργκ, τ ϊ ο Ο τότε βρισκόταν στις φυλακές τοϋ Μπρεσλάου, είχε κάνει γνωστή στούς συντρόφους της τήν
πρόθεσή της νά δημοσιεύσει στήν ’Επιθεώρηση, πού
παράνομα έξέδιδαν, μιά σειρά κριτικά άρθρα γιά τή
Ρωσική ’Επανάσταση καί τήν τακτική τΩν Μπολσεβί
κων. Οί 6ξω δμως άπό τις φυλακές γερμανοί σπαρτακιστές, μέ τήν άντίληψη δτι τά άρθρα αύτά θά μπο
ρούσαν τά έπισκιάσουν τήν άχτινοβολία τής Ρωσικής
Ε πα νά στασ ης, θεώρησαν άνεπίκαιρη τή δημοσίευσή
τους κα! μέσω τοΰ Πάουλ Λέβη τήν παρεκάλεσαν νά
μήν έπιμείνει καί νά τήν άναβάλει γιά άργότερα. Ή
Λούξεμπουργκ, μ’ δλο πού ήταν πεπεισμένη γιά τήνόρ·
θότητα, τήν άναγκαιότητα καί τήν έπικαιρότητα τής
κριτικής της, δέν έπέμεινε καί άποφάσισε στό διάστημα
πού θά προσπαθούσε νά πείσει τούς συντρόφους τηςι
νά έπεξεργαστεϊ εύρύτερα καί λεπτομερέστερα τό θέμα.
Οί συζητήσεις μέσα στις συνθήκες τοϋ πολέμου
καί τής παρανομίας κράτησαν άρκετό διάστημα, μέχρι
•Βού ή έξέγερση τΩν έργατών, τών στρατιωτών καί τών
ναυτΟν τής Γερμανίας, άνοιξε τίς πόρτες τής φυλακής
της. Βγαίνοντας ά π ’ τή φυλακή ή Λούξεμπουργκ ρίχτη
κε μέσα στή θύελλα τής ’Επανάστασης, έπικεφαλής
τοΰ έκλεκτότερου τμήματος τοΰ γερμανικού προλετα
ριάτου. ΕΤναι γνωστή ή τραγική μοίρα τής μεγάλης έ·
•παναστάτριας. Διόμισυ μόλις μήνες μετά τήν άποφυλάκισή της, στις 15 τοΰ Γενάρη 1919, άμέσως μετά
τήν «έπιβολή τής τάξεως» στό έπανσστατημένο Βερολί
νο, συνελήφθη άπό τούς «πολιτοφύλακες», πού ά π ’ τούς
καϊζερικούς καί τόν ύπόκοσμο εΤχε στρατολογήσει ή
σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση καί ένώ τήν όδηγοΰσαν δήθεν γιά άνάκριση, τήν Ικαναν λυΩμα άπό τίς
κοντακιές, καί κόσκινο ά π ’ τΙς σφαίρες. Κι’ ΰστερα
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άφσΟ έκόρεσαν τήν λύσσα τους έναντίον τής Κομμού
νας τοΟ Βερολίνου πάνω στό άσθενικό κορμί τοϋ άρχηγοϋ της, πέταξαν τό πτώμα της στούς ύπονόμους.
Ε κείνες οΐ μέρες ήταν γιά τό Βερολίνο, δ,τι καί οΐ τε.
λευταίες έβδομάδες τοΟ Μάη 1871 γιά τό Παρίσι.
"Ομως δταν Οστερα άπό τεσσεράμισυ μήνες, στις
31 τοΰ Μάη, τά λιμνασμένα νερά τών ύπονόμων φανέ
ρωναν τό παραμορφωμένο της πτώ μα, χιλιάδες ήταν
έκείνοι πού έτρεξαν μέ στοργή καί μ ' εύλάβεια νά τό
περισυλλέγουν. Τήν άλλη μέρα πάνω άπό 100 χιλιάδες
έργάτες στό Βερολίνο παρακολούθησαν μέ σφιγμένη
τήν καρδιά τήν κηδεία της, ένώ τήν ίδ ια στιγμή έκατομμύρια προλετάριοι σ ' δλο τόν κόσμο άποκαλύπτοντα ν μέ σεβασμό μπροστά στό νεκρό τής έξαιρετικής
αύτής προσωπικότητας. ΤΗταν πολλοί τότε αύτοί πού
ξέρανε δ η στό πρόσωπο τής Ρ όζα ς Αούξεμπουργκ τό
παγκόσμιο προλεταριάτο 6/ανε τόν πιό φωτεινό του
έγκέφαλο κα'ι τόν πραγματικό άρχηγό του.
Τήν κριτική της γιά τή Ρωσική Ε πα νά σ τα σ η δέν
πρόλαβε ή Αούξεμπουργκ νά τήν ξαναδουλέψει. Τά
χειρόγραφα βρέθηκαν μετά τό θάνατό της, δπως τά
ε ίχ ε γράψει στίς φυλακές τοΰ Μπρεσλάου. Αύτά τά
χειρόγραφα μερικοί «κομμουνιστές», ά π’ αύτούς πού
άνέλαβαν σήμερα νά συνεχίοουν μέ μεγαλύτερη μ α 
νία τό 6ργο τών δημίων τής Αούξεμπουργκ, έπεχείρη”
σαν νά τά καταστρέψουν. Μ όλις, κατώρθωσε νά τά
γλυτώσει ά π ’ τά χέρια τους ό Πάουλ Λέβη καί νά τά
δημοσιεύσει γιά πρώτη φορά τά τέλη τοΟ 1921. Έ άν 6πρεπε νά καταστραφοΟν ή &ν άντίθετα θ&πρεπε νά ά
ποστηθίσουν τό περιεχόμενό τους κα'ι νά τό κρατοΰι
διαρκώς ζωντανό στή μνήμη τους οί βασανισμένοι δλοι
τοΰ κόσμου, αΰτό θά τό κρίνουν, δσοι θά διαβάσουι
αΰτή τή μελέτη.
Α. ΣΤΙΝΑΣ
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Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
1. Ή άναγκαιδτητα της κριτικής

Ή Ρωσική Επανάσταση είναι to σημαντικό
τερο γεγονός τοΰ παγκοσμίου πολέμου. *Η έκρηξή
της, δ χωρίς προηγούμενο ριζοσπαστισμός της, δ
διαρκής χαρακτήρας της αποκαλύπτουν, με τόν πιο
πειστικό τρόπο, τήν απάτη τής επίσημης γερμανι
κής σοσιαλδημοκρατίας, πού γιά νά υπηρετήσει τό
γερμανικό Ιμπεριαλισμό προσπαθεί μέ ζήλο νά κα
λύψει μ’ Ινα Ιδεολογικό μονδΰα την κατακτητική
έκστρατεία του: Ε ίναι ή απάτη γιά τήν αποστολή
πού δήθεν άνέλαβαν οί γερμανικές λόγχες νά ανα
τρέψουν τόν τσαρισμό κα'ι ν’ άπελευι^ερώσουν τούς
λαούς πού αυτός καταπίεζε. Ή Ισχυρή επέκταση
πού πήρε ή Επανάσταση στή Ρωσσία, ή εκρηκτική
της δραστηριότητα πού άνέτρεψε δλες τις ταξικές
άξιες, προβάλλοντας δλα τά κοινωνικά καί οικονο
μικά προβλήματα, και ή μετάβασή της μέ μιά συνεπή
πορεία, καθορισμένη άπό τήν ίδια τήν εσωτερική
λογική της, άπό τό πρώτο στάδιο τής αστικής δημο
κρατίας σι'ις ολοένα καί περισσότερο προχωρημένες
φάσεις—μπροστά της ή πτώση τοΰ τσαρισμού είναι
Ινα ασήμαντο σχεδόν μηδαμινό επεισόδιο— δλα
αυτά δείχνουν, καθαρά δπως ή μέρα, δ η ή απελευ
θέρωση τής Ρωσίας δέν δφείλονταν στόν πόλεμο
και στή στρατιωτική ήττα τοΰ τσαρισμού, δέν ήταν
19
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£ργο τών λογχών τών «σφιγμένων σέ γερμανικά
χέρια», οπως υποστηρίζει στό κύριο άρθρο της ή
«Νέα Ε π ο χή » , πού διευθύνει δ Κάουτσκυ, άλλα
είχε βαθιά στήν ϊδια τή Ρωσία τίς ρίζες της, και
είχε φτάσει, στό ίδιο το εσωτερικό της, σέ πλήρη
ωριμότητα. "Οχι, δέν είναι ή κάτω άπ* το Ιδεολο
γικό έμβλημα τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας
πολεμική περιπέτεια τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού
αυτή πού έ'φερε τήν Έ.τανάσταση στή Ρωσία. "Αντί
θετα αυτή, στήν άρχή τής Επανάστασης γιά ενα διά
στημα—υστέρα απ’ τήν πρώτη της άνοδο τό 191113— τήν άνέκοψε και κατόπιν, δταν εξεράγη, τής
δημιούργησε τίς πιό δύσκολες καί τις πιό ανώμαλες
συνθήκες.
Λοιπόν αυτή ή ίδια ή πορεία τών γεγονότων
γιά κάθε άνθρωπο ικανό νά σκεφτεϊ, δίαψεύδει χτυ
πητά τήν ά;ϊό «αθέδρας θεωρία τοΰ Κάουτσκυ και
τοϋ κυβερνητικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος,δτι
ή Ρωσία δέν ήταν ακόμη ώριμη γιά τή σοσιαλιστική
Έ πανάσϊαση καί γιά τή δικτατορία τοΰ προλετα
ριάτου, επειδή είναι χώρα οικονομικά καθυστερη
μένη καί αγροτική ώς επι τό πλεΐσ^ον. Αυτή ή θεω 
ρία πού δέν παραδέχεται
ώς δυνατή στή Ρωσία
παρά μία άσηκή επανάσταση —αντίληψη άπ’ δπου
έξ άλλου απορρέει ή τακηκή τοΰ συνασπισμού τών
σοσιαλιστών μέ τόν άστιχό φιλελευθερισμό στή Ρωσίη —είναι επίσης ή θεωρία τής δπορτουνιστικής
πτέρυγας τοΰ Ρωσικού εργατικού κινήματος, αύτο-
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νών πού δνομάζουν Μενσεβίκους κα'ι βρίσκονται
καίω άπό τή δοκιμασμένη ήγεσία τοϋ "Αξελροντ
και Ντάν- Τόσο οΐ Γερμανοί δσο και οΐ Ρώσοι οπορ
τουνιστές είναι εντελώς σύμφωνοι μ’ αυτήν τή βα
σική αντίληψη γιά τή Ρωσική Επανάσταση. Άπ*
αυτήν άναγκαΐα απορρέει ή ανάλογη θέση πού παίρ
νουν στίς ταχτικές λεπτομέρειες μέ τούς κυβερνητι
κούς σοσιαλιστές τής Γερμανίας. Σύμφωνα μέ τήν αποψη αυτών τών τριών τάσεων ή Ρωσική Ε π α νά σ τα 
ση θά επρεπε νά σταματήσει σ’ αυτό το στάδιο τής
πτώσης τοϋ τσαρισμού, πού κατά τή σοσιαλδημοκρα
τική γερμανική μυθολογία ήταν ή εΰγενής αποστολή
τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού. Έ ά ν αυτή ξεπέρασε
αυτό τό στάδιο, εάν εταξε γιά προορισμό της τή δι
κτατορία τοϋ προλεταριάτου, αυτό ήταν, σύμφωνα
μέ τή δπορτουνιστική αυτή θεωρία, Ινα άιτλό λάθος
τής ριζοσπαστικής πτέρυγας τοΰ Ρωσικού εργατικού
κινήματος, τών Μπολσεβίκων, καί ολες οί άπογοη*
τεύσεις πού δημιούργησε ή Επανάσταση στήν κα
τοπινή της πορεία, δλες οί δυσχέρειες τών οποίων
υπήρξε θΰμα παρουσιάζονται σάν άποτέλεσμα αΰ*
τοϋ τοΰ μοιραίου λάθους. Θεωρητικώς αΰτή ή δποψη, πού συνισταται εξ ίσου άπό τό «Εμπρός» τοΰ
Στάνμπφερ κα'ι άπό τον Κάουτσκυ, σάν καρπός
«μαρξιστικής σκέψης», εχει τήν προέλευσή της σ’
αυτή τήν πρωτότυπη «ιιαρξιστική» άνακάλυψη δτι
ή σοσιαλιστική Επανάσταση είναι μιά εθνική υπό
θεση, δηλαδή μιά Ισωτερική οίκογενειακή υπόθεση
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χαθενός συγχρόνου κράτους. Μέσα στους γαλάζι
ους καπνούς αΰτοΰ τοΰ άφηρημένου σχήματος, §νας
Κάουτσκυ ξέρει φυσικά νά περιγράφει σ' δλο τους
ΐό βάθος τούς διεθνείς οικονομικούς δεσμούς τοϋ
κεφαλαίου, πού ενώνουν δλα τά σύγχρονα κράτη σ’
Ινα §νιαΐο σύνολο. Ά λλά ή Ρωσική Επανάσταση
—προϊόν της διεθνούς άλληλλεξάριησης και τοϋ
άγροτικοΰ προβλήματος—δέν μπορεΐ νά περιοριστεί
μέσα στά δρια τής αστικής κοινωνίας.
Πραχτιχώς, αυτή ή άποψη προσπαθεί νά απαλ
λάξει άπό τις ευθύνες τό διεθνές προλεταριάτο καί
προ παντός τό Γερμανικό σχετικά μέ τις τύχες τής
Ρωσικής ‘Επανάστασης κα’ι νά αρνηθεϊ τούς διε
θνείς δεσμούς της Επανάστασης αυτής.
Δέν είναι ή ανωριμότητα τής Ρωσίας, αλλά ή
ανωριμότητα τοΰ γερμανικοΰ προλεταριάτου στό νά
εκπληρώσει τήν Ιστορική του αποστολή εκείνο πού
άπέδειξε ή πορεία τοΰ πολέμου και τής Ρωσικής
Επανάστασης. Νά αναλύσομε αύτό τό γεγονός σ’
δλη του τή σαφήνεια, αυτό είναι τό πρώτο καθήκον
μιας κριτικής μελέτης τής Ρωσικής Επανάστασης.
Τά πεπρωμένα τής Ρω σικής’Επανάστασης ήιαν εν
τελώς Ιξαρτημένα άπό τήν παγκόσμια έπανάσταση.
Τό γεγονός δτι οί Μπολσεβίκοι έξάρτησαν δλη τους
τήν πολιτική άπό τήν παγκόσμια έπανάσταση τοΰ
προλεταριάτου είναι άκριβώς ή πιό σαφής απόδει
ξη τής διορατικότητας τους, τής πίστης τους στις
άρχές, και τής πολιτικής τους τόλμης. Μπορούμε
νά δοΰμε Ικεΐ τό σημαντικό πήδημα πού ϋκαμε ή
καπιταλιστική έξέλιξη σ’ αυτά τά τελευταία χρόνια.
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Ή Επανάσταση τοΰ 1905—7 δέν βρήχε παράΙνα
άσθενικό αντίλαλο στήν Ευρώπη. Έ τ σ ι Ιπρόχειτο
νά μείνει ενα προεισαγοίγικό κεφάλαιο. ‘Η συνέχεια
χαι τό τέλος συνδέθηκαν μέ τήν ευρωπαϊκή Ιξέλιξη.
Είναι φανερό δτι, δχι μία απολογία χωρίς κρι
τική, άλλα μόνον μία χριτική μέ βάθος καί συνέ
πεια, θά είναι Ικανή νά Ικμεταλλευτει αυτούς τούς
θησαυρούς άπό τήν πείρα χαΐ άπό τά διδάγματα.
Πραγματικά θά ήταν παράλογο άπό τήν πρώτη πεί
ρα τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου πού μάς δί
νει ή Ιστορία—κα'ι αυτό στις πιό δύσκολες συνθή
κες πού μπορεΐ χάνεις νά φανταστεί, στό κέντρο
ενός κόσμου πού βρίσκεται μέσα στίς φλόγες, στό
χάος ενός Ιμπεριαλιστικού σφαγείου, πού οί λαοί ε ί
ναι πιασμένοι στό σιδερένιο δίχτυ τής πιό αντιδρα
στικής στρατιωτικής δύναμης τής Ευρώπης, μέσα
στήν τέλεια αδυναμία τοΰ διεθνούς προλεταριάτου—
άπό μιά τέτοια πείρα τής εργατικής δικτατορίας,
μέσα σέ συνθήκες τόσο άνώμαλες, νά περιμένομε
απόλυτα Εκείνο πού έ'γινε ή Ικεΐνο πού δέν Ιγινε
στή Ρωσία νά ήταν τό δπαντον τής τελειότητας.
Εντελώς άντίθετα, οί στοιχειώδεις εννοιες τής σο
σιαλιστικής πολιτικής και ή κατανόηση αυτών τών
άναγκαίων Ιστορικών συνθηκών μάς άναγκάζουν νά
παραδεχτοΰμε δτι μέσα σέ συνθήκες τόσο δύσκολες,
άκόμα καί ό πιό γιγάντιος Ιδεαλισμός και ή πιό στα
θερή επαναστατική δράση δέ θά ήταν καθόλου Ικα
νές νά πραγματοποιήσουν ούτε τή δημοκρατία, ού
τε τό σοσιαλισμό, άλλά μόνον άδύναμα καί παρα
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μορφωμένα στοιχεία τόσο ά.ιό τό ενα, δσο και άπό
τό όίλλο.
Νά τοποθετηθεί καθαρά αυτό τό γεγονός μπρο
στά μας, σ’ δλες του τΙς σχέσεις καί τις βαθιές του
συνέπειες, αυτό ακριβώς είναι τό στοιχειώδες καθή
κον τών σοσιαλιστών δλων τών χωρών. Γιατί μόνον
μιά πικρή διαπίστωση, δπως αυτή, θ ά μάς Ιπιτρέψει νά μετρήσομε δλο τό μέγεθος τής εΰθΰνης πού
εχει τό διεθνές προλεταριάιο, σ’ δ,τι άφορατήν τΰχη
τής Ρωσικής ’Επανάστασης. Ά π ό τό άλλο μέρος
μόνον ετσι μπορούμε νά καΐανοήσομε τήν αποφα
σιστική σημασία τής διεθνούς άλληλένδετης δράσης
τής προλεταριακής Επανάστασης σάν Ιναν βασικό
δρο, δίχως τόν όποιον άκόμα και ή πιό μεγάλη άΗία
και οί πιό υπέροχες θυσίες τοΰ προλεταριάτου σέ
μιά μόνη χώρα, θά τό περιπλέξουν αναπόφευκτα
σ’ ενα κυκεώνα αντιφάσεων και σφαλμάτων.
Δέν υπάρχει εξ άλλου καμιά αμφιβολία : οί σκεπτόμενοι Ιγκέφαλοι, οί δποϊοι βρίσκονται Ιπ ί κεφα
λής τή; Ρωσικής ’Επανάστασης, δ Λένιν κα'ι δ Τρότσκυ, στόν άγκαθερό τους δρόμο, τόν σπαρμένον μέ
κάθε ε’ί^ους παγίδες, δέν κάνουν οΰτε ενα άποφασιστικό βήμα χωρίς τούς πιό μεγάλους δισταγμούς
και τήν πιό μεγάλη εσωτερική αποστροφή, και τί
ποτε δέ θά ήταν περισσότερο ξένο στό πνεϋμα τους
άπό τό νά δοΰνε τή Διεθνή νά παραδέχεται τό κά
θε τι πού αύτοι αναγκάστηκαν νά κάνουν ή νά μήν
κάνουν χάνω άπό τήν πίεση και τόν πιό σκληρό εξα
ναγκασμό, μέσα στήν αναταραχή και τόν άναβρασμό
τών γεγονότων, σάν Ινα υπέρτατο υπόδειγμα σο*
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σιαλιστικής πολιτικής κατάλληλο γιά δίχως κριτική
θαυμασμό κα'ι πιστή μίμηση.
Θά ήταν Ιπίσης σφάλμα νά φοβόμαστε πώς μιά
κριτική ανάλυση των δρόμων, πού μέχρις εδώ ακο
λούθησε ή Ρωσική Επανάσταση, θά μιτοροϋσε νά
Ιπισκιάσει Ιπικίνδυνα τήν άκτινοβολία καί τό γοη
τευτικό παράδειγμα τών Ρώσων προλεταρίων, τών
μόνων Ικανών νά κατανικήσουν τή μοιραία αδράνεια
τών γερμανικών μαζών. Τίποτε τό πιό εσφαλμένο.
Ή αφύπνιση τής επαναστατική; δραστηριότητας
τής εργατικής τάξης τής Γερμανίας δέν μπορεΐ στό
εξής νά προκληθεΐ μέ τή σοσιαλδημοκρατική μέθο
δο «τραβηχτήκε άπό τή φωτιά», μέ τήν, δέν ξέρω
κ’ εγώ, ποιά τυποποιημένη υπαγόρευση στις μάζες,
μέ τή'ν τυφλή πίστη σ’ ενα όποιοδήποτε αλάθητο
κύρος, είτε αυτό θά είναι τό κΰρος τών ίδιων τους
τών «οργανώσεων», είτε τοϋ <ρωσικοΰ παραδείγ
ματος». Αυτό πού θά μπορέσει νά αφυπνίσει τήν
Ικανότητα τής ιστορικής δράσης τοΰ γερμανικού προ
λεταριάτου δέ θά είναι ή τεχνητή κατασκευή μιας
πνευματικής κατάστασης Ικανής μόνον γιά επανα
στατικές κραυ>ές, αλλά, εντελώς αντίθετα, αυτό θά
γίνει μόνον μέ τήν κατανόηση δλης τής τρομερής
σοβαρότητας καίδλης τής πολυπλοκότητας τών κα
θηκόντων πού εχει νά επιτελέσει, μόνον μέ τήν πο
λιτική ωριμότητα κα'ι τή φωτισμένη ανεξαρτησία,
μόνον μέ τήν κριτική Ικανότητα τών μαζών, πού
γιά χρόνια κα'ι χρόνια κάτω άπό διάφορα προσχή
ματα συστηματικά συντρίβονταν άπό τή γερμανική
σοσιαλδημοκρατία.
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Ή δξιολόγηση μέ τήν κριτική τοϋ τί είναι ή
Ρωσική Επανάσταση σ’ δλες τίς Ιστορικές της ανα
λογίες, αυτό είναι τό καλύτερο μάθημα πού μπορεΐ
νά δώσει στον έαυτό της ή ίδια ή εργατική τάξη,
τόσο ή γερμανική, δσο και ή διεθνής, εν δψει τών
καθηκόντων, τά όποια βάζει ή παρούσα κατάσταση.

2.
Τό Κόμμα τόν Μπολσεβίκων
κινητήρια δύναμη τής Ρωσικής 'Επανάστασης

'Η πρώτη περίοδος τής Ρωσικής ’Επανάστασης
άπό τήν Ικρηξή της τό Μάρτη μέχρι τήν πΐώση
της, τόν Όκτώβρη, άνταποκρίνεται ακριβώς, στή γε
νική της πορεία, στό ίδιο σχήμα πού αναπτύχθηκε,
τόσο ή μεγάλη ’Αγγλική Επανάσταση, δσο καί ή με
γάλη Γαλλική ’Επανάσταση. Πρόκειται γιά τήν τυ*
πική πορεία τής πρώτη; μεγάλης εισόδου σέ γενική
σύγκρουση τών επαναστατικών δυνάμεων πού δημιουργοϋνται στους κόλπους τής άστικής κοινωνίας
καί ζητοΰν νά σπάσουν τις άλυσίδες τοϋ παλιοί κα
θεστώτος.
Ή εξέλιξή της άκολουθεΐ φυσικά μία άνιοΰσα
γραμμή: στήν άρχή μετριοπαθής κι’ ΰστερα δλο και
περισσότερο ριζοσπαστική στούς σκοπούς της καί
παράλληλα προχωρεί άπό τή συνεργασία τών τάξεων
καί τών κομμάτων, στήν αποκλειστική κυριαρχία
τοϋ πιό ριζοσπαστικού κόμματος.
Τίς πρώτες μέρες τοϋ Μάρτη 1917 Ιπ ί κεφαλής
τής Επανάστασης βρέθηκαν οί «Καντέ» δηλαδή ή φι
λελεύθερη αστική τάξη. *Η πρώτη μεγάλη πλημμυ
ρίδα τοΰ Ι.ταναστατικοϋ κατακλυσμοΰ παρέσυρε τούς
πάντας καί τά πάντα. Ή τέταρτη Δούμα, τό πιό
αντιδραστικό προϊόν τοΰ άντιδραστικότερου εκλογι
κού συστήματος τών τεσσάρων τάξεων πού βγήκε
άπό πραξικόπημα, μεταμορφώθηκε ξαφνικά σέ επα
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ναστατικό όργανο. "Ολα τά αστικά κόμματα, συμ
περιλαμβανομένων καί τών Ιθνικιστών τής δεξιάς,
σχημάτισαν ξαφνικά μιά μοναδική φάλαγγα εναν
τίον τοΰ άπολυταρχισμοΰ. Αυτός ΰπεκυψε μέ τις
πρώτες εξορμήσεις, σχεδόν δίχως μάχη, σάν ενα νε
κρό δργανο, πού τό μόνο πού χρειαζόταν ήταν νά
τό άγγίξεις μέ τό δάχτυλο γιά νά πέσει. "Ακόμα καί
ή σύντομη απόπειρα τής φιλελεύθερης αστικής τά
ξης νά σώσει τουλάχιστο τή δυναστεία και τό θρό
νο τσακίστηκε σέ λίγες ώρες. Ή Ιπιτακτική πορεία
τών πραγμάτων κάλυψε σέ μερικές μέρες, σέ μερι
κές ώρες, διαστήματα πού στή Γαλλία άλλοτε χρει
άστηκαν δεχάδες χρόνια νά διανυθοΰν. "Ετσι βλέ
πομε τή Pcocria νά πραγματοποιεί τά Αποτελέσμα
τα τής Ευρωπαϊκής Ιξέλιξης πού κράτησε £να atώνα καί πρίν άπ* δλα τήν επανάσταση στό 1917 σάν
μιά άμεση συνέχεια τής επανάστασης τοϋ 1905—7
καί δχι σάν iva δώρο τών «Ιλευθερωτών» Γερμα
νών. Τό κίνημα τοΰ Μαρτίου τοΰ 1917 ξανάρχισε
άμεσα άπό τό σημείο πού ιό κίνημα τοϋ 1905 —7
δέκα χρόνια πρίν, είχε διακόψει τό εργο του. 'Η
Δημοκρατική πολιτεία (*) ήταν τό Ιτοιμο προ
ϊόν, τό Ιντελώς Ισωτερικά ώριμο, τής πρώτης εφό
δου τής Ιπανάστασης.
’Αλλά τότε άρχίζει τό δεύτερο εργο τό πιό δΰΣ.Μ . M i τό» όρο «Δημοκρατική πολιτεία» ή «Πολι*
τβία»( R6publique) ή Αούξεμπουργκ έννοβϊ τό κράτος 8("
χως γραφειοκρατία, όπως ύπήρξβ γιά μιά περίοδο σ4
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όταν ή δοτική τάξη είχβ
συγκροτηθεί οίκονομικά όχι όμως καί πολιτικά.
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σκολο. 'Η κινητήρια δύναμη τής έπανάστασης βρι
σκόταν άπό τήν πρώιη στιγμή μέσΰ στή μάζα τών
προλεταρίων τών πόλεων. Ά λλα οί διεκδικήσεις τους
δέν εξαντλούνταν με τήν πολιτική δημοκρατία’ μεταφέρονταν στό καυτερό πρόβλημα τής διεθνούς
πολιτικής : άμεση εΙρήνη. Συ/χρόνως ή επανάστα
ση περνούσε μέσα στή μάζα τοϋ στρατοΰ, πού τόν
ξεσήκωνε ή ίδια διεκδίκηση τής άμεσης εΙρήνης,
ενώ μέσα στις αγροτικές μάζες μπαίνει στήν πρώτη
γραμμή τό αγροτικό πρόβλημα, τό κίνητρο αυτό
τής ’Επανάστασης τοϋ 1905. Ά μ εσ η είρήνη και
γη, μ5 αυτούς τούς δυο σκοπούς δ Ισωτερικός δια
χωρισμός τής επαναστατικής φάλαγγας πραγματο
ποιείται. 'Η απαίτηση τής άμβσης εΙρήνης ήταν
διαμετρικά άντίθετη μέ τήν Ιμπεριαλιστική τάση
της φιλελεύθερης αστικής τάξης, τής δποίας κύριος
έκπρόσωπος ήταν δ Μιλιούκωφ. Τό αγροτικό πρό
βλημα ήταν κατ’ αρχήν τό φάντασμα πού τρομο
κρατούσε τήν όίλλη πτέρυγα τής άστικής τάξης,
τούς εδγενεΐς γαιοκτήμονες καί ακόμα περισσότερο,
μία απόπειρα κατάργησης τοΰ ίεροϋ καί απαραβία
στου δικαιώματος ήταν τής άτομικής Ιδιοκτησίας,
γενικά ενα σημείο πολύ ευαίσθητο γιά τό σύνολο
τών στρωμάτων τής αστικής τάξης.
“Ετσι άρχισε, τήν επομένη τής πρώτης νίκης
τής Επανάστασης, ενας Ισωτερικός αγώνας στούς
κόλπους της γύρω άπό αύτέςτίς δύο φλογερές έστίες)
τήν είρήνη καί τό αγροτικό πρόβλημα. Ή φιλελεύ
θερη αστική τάξη εγκαινίασε μιά τακτική υποχω
ρήσεων και ελιγμών. Οί έργατικές μάζες, δ στρατός,
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ot άγρότες προχωρούσαν Ιμιτρός μέ μιά ορμή, «ού
όλοένα μεγάλωνε. Χωρίς αμφιβολία τό πρόβλημα
τής ειρήνη; καί το άγροηκό πρόβλημα δεν συνδέ
θηκαν μέ τήν ίδια τήν τύχη τής πολιτικής δημοκρα
τίας μέσα στήν Πολιτεία. Τά αστικά στρώματα που,
παρασυρμένα άπό τό πρώτο Ιπαναστατικό κύμα, ε ί
χαν άφ εθεΐ νά δδηγηθοΰν ώς τή μορφή τοΰ δη
μοκρατικού κράτους, άρχισαν άμέσως μετά νά ζηζοΰν στηρίγματα γιά μιά υποχώρηση καί νά όργανώνουν μυστικά τήν αντεπανάσταση. 'Η εκστρατεία
τών Κοζάκων τοΰ Καλεντίν Ιναντίον τής Πετρού
πολης άπεκάλυψε καθαρά αύτήν τήν τάση.’Ά ν αυ
τό τό πρώτο χτύπημα μπορούσε νά είχε στεφθεΐ
μέ έπιτυχία, θά είχε συνέπειες, δχι μόνον στό πρό
βλημα τής εΙρήνης καί στο αγροτικό, άλλα καί στήν
τύχη τής ίδιας τής δημοκρατίας καί τής Πολιτείας,
δηλαδή θά είχαμε μιά στρατιωτική δικτατορία καί
ενα καθεστώς τρομοκρατίας Ιναντίον τοϋ προλεταταριάτου καί σέ συνέχεια θά ξαναγύριζε ή μοναρ
χία. Αυτές θ ά ήταν οί αναπόφευκτες συνέπειεε.
Μπορούμε υστέρα άπ’ αυτά νά εκτιμήσομε τό
ουτοπικό και στό βάθος άντιδραστικό στοιχείο τής
ταχτικής πού άκολουθοΰσαν ot Ρώσοι σοσιαλιστές
τής τάσης Κάουτσκυ, δηλ. οί Μενσεβίκοι. Ζαλισμέ
νοι άπό τήν επινόησή τους γιά τόν αστικό χαρα
κτήρα τής Ρωσικής Επανάστασης—επειδή κατά τή
γνώμη τους ή Ρωσία δέν ήταν άκόμη ώριμη γιά τή
σοσιαλιστική Ιπανάσταση— γαντζώθηκαν απελπι
σμένα στή συνεργασία μέ τούς φιλελεύθερους άστούς,
δηλαδή στήν άναγκαστική ένωση στοιχείων, πού
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χωρισμένα άπό τή φυσική εσωτερική πορεία τής
Ιπαναστατικής εξέλιξης, βρίσκονταν σέ απόλυτη αν
τίθεση. Οί Ά ξερλοντ και οί Ντάν ήθελαν μέ κάθε
θυσία νά συνεργασθοΰν μέ τις τάξεις και τά κόμ
ματα άπό τά οποία ή Έπανάσταση καί ή πρώτη
της κατάχτηση, ή δημοκρατία, διέτρεχαν τόν πιό
μεγάλο κίνδυνο.
Προκαλεΐ στ’ αλήθεια έκπληξη να βλέπεις αυ
τόν τόν φίλεργο άνθρωπο, τόν Κάουτσκυ, σ’ αυτά
τά τέσσαρα χρόνια τοϋ παγκόσμιου πολέμου, μέ
τήν άκούραστη συγγραφική του Ιργασία, ήσυχα και
μεθοδικά, νά ανοίγει τρύπες στή θεωρία τοϋ σοσι
αλισμού τή μιά μετά τήν αλλη, δουλειά τέτοια ώστε
δ σοσιαλισμός νά βγαίνει κόσκινο, χωρίς σημείο
άθικτο. Ή απάθεια, ή στερημένη άπό κάθε κριτι
κή, μέ τήν δποίαν οί δπαδοί του παρακολουθούν
αυτή τή δουλειά, πού κάνει ό επίσημος θεωρητι
κός τους, καί καταβροχθίζουν τις πάντονε καινούρ'
γιες ανακαλύψεις του δίχως νά σαλεύει τό φρΰδ1
τους, εχει τό άνάλογό της μόνον στήν απάθεια μέ
τήν δποίαν ή παρέα τών Σάϊντμαν κπΐ Σία παρα
κολουθεί τούς άρχηγούς της ν’ ανοίγουν, στήν πρά·
ξη αυτοί, τρύπες στό σοσιαλισμό. Τό γεγονός είναι
πώς και τά δύο είδη δουλειάς άλληλοσυμπληρώνονται. Ό Κάουτσκυ, επίσημος φύλακας τοϋ ναοΰ τοϋ
Μαρξισμού, δέν κάνει πραγματικά όίλλο, άπό τότε
πού ξέσπασε δ πόλεμος, παρά νά οργανώνει θεωρη
τικά τό ίδιο πράγμα πού πρακτικά έφαρμόζουν οΐ
Σάϊντμαν : 1) ή Διεθνής δργανο εΙρήνης, 2) άφο-
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πλισμός καί Κοινωνία τών Ε θ ν ώ ν , εθνικισμός,
3) δημοκρατία κα'ι δχι σοσιαλισμός.
Μέσα σ’ αυτή τήν κατάσταση, στή μπολσεβίκι
κη τάση ανήκει ή Ιστορική τιμή δτι διακήρυξε άπό
τήν άρχή και ακολούθησε μέ σιδερένια λογική, τήν
τακτική, πού μόνη αυτή μπορούσε νά σώσει τή δη
μοκρατία κα'ι νά προωθήσει τήν Επανάσταση :
«"Ολη ή εξουσία στά χέρια τών Ιργατών και τών
χωρικών, στά χέρια τών σοβιέτ». Αυτή ήταν πρα
γματικά ή μόνη διέξοδος στίς δυσκολίες πού βρίσκον
ταν μπλεγμένη ή Ε πανάσταση— αυτό ήταν τό χτύ 
πημα τοΰ ξίφους πού εκοψε τό γόρδιο δεσμό, καί ή
Επανάσταση τραβήχτηκε άπό Ινα στενό πέρασμα
σέ ενα ελεύθερο πεδίο, πού τής επέτρεπε μιά κατοτινή ανοιχτή ανάπτυξη δίχως Ιμπόδια μπρο
στά της.
Τό κόμμα τοϋ Λένιν λοιπόν υπήρξε στή Ρωσία
τό μόνο πού κατάλαβε τά άληθινά συμφέροντα τής
Επανάστασης σ’ αυτήν τή ν πρώτη περίοδο κ«1
άποτέλεσε τό προωθητικό της στοιχείο. Μ’ αυτή
τήν έννοια ήίαν τό μόνο κόμμα πού Ιφάρμοζε μιά
πολιτική πραγματικά σοσιαλιστική.
"Ετσι εξηγείται Ιπίσης καί τό γεγονός πώς οί
μποσλεβίκοι, μία μειοψηφία άποδιωγμένη, συκο
φαν τηιιένη και χτυπημένη στήν άρχή τής ’Επανά
σταση; α π ’ δλες τις μεριές, μπόρεσαν σέ λίγο καιρό
νά μποΰνε επί κεφαλής της καί νά συγκεντρώσουν
κάτω άπό τή σημαία τους δλες τις άληθινά λαϊκές
μάζες, τό προλεταριάτο τών πόλεων, τό στρατό
τούς αγρότες, δπως καί τά επαναστατικά στοιχεία
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της Δημοκρατίας, τήν αριστερή πτέρυγα των σοσιαλε ηαναονα τών.
'Η πραγματική κατάσταση τής Ρωσικής ’Επα
νάστασης πήρε αποφασιστικό χαρακτήρα υστέρα άπό
μερικούς μήνες μέ τό δίλημμα : νίκη τής άντεπανάστασης ή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου, Καλεντίν ή Λένιν. Αυτή ήταν ή κατάσταση τών πραγμά
των πού μέσα σέ κάθε επανάσταση δημιουργεΐται
πολύ γρήγορα, υστέρα άπό τό πρώτο ξεκίνημα καί
πού στή Ρωσία εκφραζότανε στά φλογερά προβλή
ματα τής εΙρήνης καί στό αγροτικό, προβλήματα
γιά τά δποΐα δέν υπήρχαν λύσεις μέσα στά πλαίσια
τής «άστικής> Επανάστασης.
'Η Ρωσική ’Επανάσταση έπιβεβαίωσε τά βασι
κά διδάγματα δλων των μεγάλο>ν Ιπαναστάσεων,
πού έχουν κάθε μία άπό αυτές γιά ζωτικό τους νό
μο : νά προχωρήσει εμπρός μέ μιά δρμή πολύ γρή
γορη καί άποφασιστική, χτυπώντας μέ σιδερένιο
χέρι δλα τά εμπόδια καί προωθώντας τούς σκοπούς
της ολοένα καί πιό μέρα, ή νά οπισθοχωρήσει δσο
γίνεται περισσότερο πιό πίσω καί άπό τό αδύνατο
σημείο τής άπετηρίας της καί νά τσακιστεί άπδ τήν
άντεπανάσταση. Νά σταματήσεις, νά κάνεις βήμα
σημειωτόν καί νά άρκεσθεΐς στό πρώτο στάδιο πού
Ιφτασες είναι αδύνατο μέσα στήν Ιπανάσταση. Ό ποιοδήποτε θελήσει νά μεταφέρει αυτές τίς μετριο
παθείς συνήθειες τών μικρών κοινοβουλευτικών πο
λέμων μέσα στήν επαναστατική τακτική, τό μόνον
πού δείχνει είναι πώς ή ψυχολογία, δ ίδιος ό ζωτι
κός νομός τής ’Επανάστασης τοΰ είναι ξένα και
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άκόμη πώς ολη ή ιστορική πείρα είναι γ ι’ αυτόν εφτα
σφράγιστο βιβλίο.
Π οια ήταν ή πορεία τής ’Αγγλικής ■Επανάστασης
μετά τήν έκρηξή της τό 1642 ; Ή λογική τών πραγμά
των, δταν κυριαρχούσαν οί αρχικές μικροταλαντευσεις
τών Πρεσβυτεριανών, ό αναβαλλόμενος πόλεμος Ιναντίον
τοΰ βασιλικοΰ στρατού—επειδή οί Πρεσβυτεριανοί αρ
χηγοί άπέφευγαν σταθερά νά δώσουν μιά άποφαστική
μάχη και νά επιτΰχουν μιά νίκη εναντίον τοϋ Καρόλου
τοϋ Α '— αυτά οδήγησαν στήν αναπόφευκτη ανάγκη νά
τούς εκδιώξουν άπό τό Κοινοβούλιο οΐ ’Ανεξάρτητοι και
νά πάρουν αύτοι τήν εξουσία.
Καί παρόμοια— αύτό εγινε αργότερα στούς κόλπους
τοΰ στρατοΰ τών ’Ανεξαρτήτων—ή κατοηερη μάζα τών
μικροαστών στρατιωτών, οί «Ίσοπεδωτές» (*) τοΰ Λίλμπερν, οί όποιοι άποτελοΰσαν τήν ομάδα κρούσης δλου
τοΰ κινήματος τών ’Ανεξαρτήτων, καθώς και τά προλε
ταριακά στοιχεία τής μάζας τών στρατιωτών, αΰτοι
ήταν πού προώθησαν πιό πέρα τήν κοινωνική ανατα
ραχή, δπως εκδηλώθηκε μέ τό κίνημα τών «Σκαφτιά
δων», πού άνιιπροσώπευαν, μέ τή σειρά τους, τό δυ
ναμικό πυρήνα τοΰ δημοκρατικού κόμματος τών «Ίσοπεδωτών».
Χωρίς τήν επίδραση τών επαναστατικών προλετα
ριακών στοιχείων πάνω στά πνεύματα τής μάζας τών
στρατιωτών, χωρίς τήν πίεση αυτής τής μάζας τών
στρατιωτών πάνω στό ανώτερο αστικό στρώμα τοΰ κόμ
(*) Ό π α δ ο ί τής πλήρους ισότητας. Χ τυπήθηκαν καί έξοντοάθηκαν άπό τόν Κρόμβελ χό 1648.
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ματος τών «’Ανεξαρτήτων» δέ θ ά έφταναν οΰτε στήν
«εκκαθάριση» πού έξεδίωξε τούς Πρεσβυτεριανούς άπό
to Μακρό Κοινοβούλιο, ού'τε στή νικηφόρα κατάληξη
τοΰ πολέμου έναντίον τοΰ στρατοΰ τών ιπποτών καί
τών Σ κ ο τσ έζω ν, οΰτε στή δίκη καί τήν εκτέλεση τοΰ
Καρόλου τοΰ Α ', οΰτε στήν κατάργηση τής Βουλής τών
Λόρδων καί τήν ανακήρυξη τής Δημοκρατίας.
Τ ί εγινε στή μεγάλη Γαλλική Ε πανάσταση ; Ή κα
τάληψη τής εξουσίας άπό τούς ’Ιακωβίνους άπεδείχθη
εκεί, έπειτα άπό τέσσερα χρόνια αγώνων, ώς τό μόνο
μέσο γιά νά σωθοΰν οι κατακτήσεις τής Επανάστασης,
νά πραγματοποιηθεί ή Δημοκρατία, νά έκμηδενισθεϊ
ή Φεουδαρχία, νά οργανωθεί στό εσωτερικό δπως καί
στό εξωτερικό ή επαναστατική άμυνα, νά πνιγοΰν οί
συνωμοσίες τής αντεπανάστασης, νά διαδοθεί τό επα
ναστατικό κΰμα τής Γαλλίας σ’ ολόκληρη τήν Ευρώπη.
Ό Κάουτσκυ καί δσοι μαζί του άπό τούς Ρώσους
ήθελαν νά διατηρήσει ή Ρωσική Επανάσταση τόν
«αστικό της χαρακτήρα» άποτελοΰν ακριβές αντίγραφο
τών Γερμανών καί Ά γγλω ν φιλελευθέρων τοΰ τελευ
ταίου αίώνα, πού στή μεγάλη Γαλλική Επανάσταση
έκαναν διάκριση ανάμεσα σέ δυο χωριστές περιόδους:
τήν «καλή» Ιπανάσταση, πού είναι ή πρώτη φάση της,
μέ τούς Γιρονδίνους, καί τήν «κακή», πού άρχισε μέ τήν
άνοδο τών Ιακω βίνω ν. Ή φιλελεύθερη ανοησία γιά τήν
Ιστορική εξέλιξη δέν αισθάνεται φυσικά τήν άνάγκη
νά καταλάβει πώς δίχως τό δυνατό χτύπημα τών «υπερ
βολικών» ’Ιακωβίνων ακόμη καί οί πρώτες κατακτήσεις
τής Γιρονδίνικης φάσης, παρ’ δλη τή δειλία καί τά ήμίμετρα που τήν χαρακτήριζαν, θά θάβονταν γρήγορα
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κάτω άπό τά ερείπια τής Επανάστασης, και εκείνο πού
■θά ακολουθούσε τή δικτατορία τών ’Ιακωβίνων, δπως
τήν εβαλε ή άμείλικτη πορεία τής ιστορικής εξέλιξης τό
1793, δέν θ ά ήταν ή «μετριοπαθής» δημοκρατία, άλλα
ή παλινόρθωση τών Βουρβώνων. Τό «καλό δίκαιο κέν
τρο» δέν μπορεΐ νά κρατηθεί σέ καμιά επανάσταση.
Έ ν α ς φυσικός νόμος απαιτεί μιά γρήγορη άπόφαση : ή
ή ατμομηχανή θά όρμήσοί μ’ αναμμένα δλα της τά κα
ζάνια γιά νά ανέβει τήν ιστορική άνηφοριά ως τό ψη
λότερο της σημείο, ή σπρωγμένη άπό τό ίδιο της τό
βάρος Οά κυλήσει πρός τά πίσω ως τούς πρόποδες τής
πλαγιάς, παρασύροντας στήν άβυσσο, χωρ'ις ελπίδα σω
τηρίας, δσους θά ήθελαν μέ τις μικρές τους δυνάμεις
νά τήν κρατήσουν στή μέση τοΰ δρόμου.
Έ τ σ ι εξηγείται γιατ'ι σέ κάθε επανάσταση τό κόμμα
πού μπορεΐ νά άναλάβει τήν ήγεσία και τήν εξουσία
είναι εκείνο πού θά εχει τό θάρρος νά δώσει τό σύν
θημα και νά προχωρήσει εμπρός μέχρι τέλους. “Ετσι
εξηγείται δ θλιβερός ρόλος τών Ρώσων Μενσεβίκων,
τών Ντάν, Τσερετέλλι κλπ., πού έχοντας στήν αρχή τε
ράστια επιρροή στις μάζες σαρώθηκαν άδοξα άπό τή
σκηνή, άφοΰ προηγουμένως γιά μιά μακρά περίοδο άμφιταλαντεύθηκαν δεξιά και αριστερά και χτυπήθηκαν άπό
δλες τις μεριές, γιατ'ι δέν είχαν τό θάρρος νά πάρουν
τήν εξουσία και τις ευθύνες. Τό κόμμα τοϋ Λένιν είναι
τό μόνο πού κατάλαβε τό ρόλο καί τό καθήκον ενός
κόμματος αληθινά επαναστατικού καί πού μέ τό σύν
θημα «δλη ή εξουσία στά χέρια τών εργατών καί τών
χωρικών» εξασφάλισε τή συνέχεια τής Επανάστασης.
Έ τ σ ι ot Μπολσεβίκοι έλυσαν τό περίφημο πρό-
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βλήμα τής «πλειοψηφίας τοϋ πληθυσμού», πού από
πάντα βαραίνει σάν εφιάλτης πάνω στό στήθος τών Γερ
μανών σοσιαλιστών. Ν ήπια πού ενσαρκώνουν τήν κοι
νοβουλευτική ηλιθιότητα μεταφέρουν απλώς στήν επα
νάσταση τό «κατ’ οίκον μάθημα» τής μικρής κοινοβου
λευτικής τάξης: «γιά νά κατορθοίσομε κάτι πρέπει κατ’
αρχήν νά έχομε τήν πλειοψηφία». Τό ίδιο κατά συνέ
πεια και μέσα στήν επανάσταση: «πρώτα νά γίνομε
πλειοψηφία». Ή πραγματική διαλεκτική τής επανά
στασης άντιστέφει τό αξίωμα τοϋ κοινοβουλευτικού τυ
φλοπόντικα. Δέν όδηγούμεθα άπό τήν πλειοψηφία στήν
επαναστατική τακτική, άλλα ή επαναστατική τακτική
μάς οδηγεί στήν πλειοψηφία. Μόνον ενα κόμμα πού ξέ
ρει νά οδηγεί, δηλαδή νά προωθεί τή μάζα, κερδίζει
μέσα στή θύελλα αυτή τήν ΐδια τή μάζα τών οπαδών
του. Ή αποφασιστικότητα μέ τήν οποία δ Λένιν και
οί σύντροφοί του έριξαν στήν κρίσιμη στιγμή τό μόνο
σύνθημα πού μπορούσε νά τούς φέρει στήν πρώτη
γραμμή «δλη ή εξουσία στά χέρια τών εργατών καί τών
χωρικών», τούς έκανε σέ μιά νύχτα άπό μιά καταδιω
γμένη, συκοφάντη μένη, παράνομη μειοψηφία, τής
δποίας οί αρχηγοί ήσαν υποχρεωμένοι δπως δ Μαρά νά
κρύβονται στά υπόγεια, απόλυτους κυρίους τής κατά
στασης.
01 Μπολσεβίκοι έβαλαν αμέσως γιά σκοπό αυτής τής
κατάληψης τής εξουσίας τήν πραγματοποίηση τοϋ επα
ναστατικού προγράμματος σ’ δλο του τό πλάτος. Ό χ ι
στερέωση τής αστικής δημοκρατίας, αλλά δικτατορία
τοϋ προλεταριάτου γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ σο
σιαλισμού. Κατάκτησαν έτσι τήν αΙώνια ιστορική τιμή
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πώς γιά πρώτη φορά διακηρύχτηκε ό τελικός σκοπός
τοΰ- σοσιαλισμού σάν άμεσο πρόγραμμα πρακτικής πο
λιτικής.
"Οσο μπορεΐ ενα κόμμα σέ μιά Ιστορική στιγμή νά
δώσει παράδειγμα θάρρους, δύναμης γ:ά δράση, επανα
στατικής οξυδέρκειας κα'ι λογικής, δ Λένιν, δ Τρότσκυ
και οί σύντροφοί τους τό δώσανε σ’ δλο του τό μέγε
θος. "Ολη ή επαναστατική τιμή και ή ικανότητα δρά
σης πού ελειπε άπό τή δυτική σοσιαλδημοκρατία βρέ
θηκε στούς Μπολσεβίκους. Ή εξέγερσή τους τόν Ό κτώ βρη, πραγματικά, δέν εσωσε μόνον τή Ρωσική Έ π α 
νάσταση, άλλά εσωσε και τήν τιμή τοΰ διεθνούς σοσια
λισμού.

3. Αυό μικροαστικά συνθήματα

ι
Οί Μπολσεβίκοι είναι οί ιστορικοί κληρονόμοι τών
Ά γγλω ν Ίσοπεδω τώ ν και τών Γάλλων ’Ιακωβίνων.
Ά λλα τό συγκεκριμμένο καθήκον πού τούς έπεβλήθηκε
στή Ρωσική Επανάσταση, μετά τήν κατάκτηση τής
εξουσίας, είναι άσυγκρίτως πιό δύσκολο άπ’ δ ,τι ήταν
γιά τούς προηγούμενους. (Σπουδαιότης τοϋ αγροτικού
προβλήματος: άπό τό 1905, επειτα, μέσα στήν τρίτη
Δοΰμα, οί άγρότες τής δεξιάς. Πρόβλημα τών χωρικών
καί εθνική άμυνα. Στρατός). Α σφαλώ ς' τό άμεσο πάρ
σιμο καί τό μοίρασμα τής γής άπό τούς άγρότες άποτελοϋσε τήν πιό σύντομη, τήν πιό απλή καί τήν πιό συγκεκριμμένη διατύπωση γιά τήν επίτευξη ενός διπλοΰ
σκοποϋ: Νά τσακισθεΐ ή μεγάλη ιδιοκτησία καί νά
προσδεθοϋν μέ τό πρώτο οί χωρικοί στήν επαναστατική
κυβέρνηση. Σάν πολιτικό μέτρο γιά τή στερέωση τής
σοσιαλιστικής εργατικής κυβέρνησης άποτελοϋσε πρώτης
τάξεως τακτική. Δυστυχώς είχε δύο ό'ψεις, καί ή αντί
στροφη δψη ήταν δτι τό άμεσο πάρσιμο τής γής άπό
τούς άγρότες δέν εχει τίποτε κοινό μέ μιά σοσιαλιστική
κοινωνία.
Ή σοσιαλιστική μεταμόρφωση τών οικονομικών
συνθηκών προϋποθέτει, σ’ δ ,τι εχει σχέση μέ τίς συν
θήκες τής αγροτικής οικονομίας, δύο προκαταρκτικά
σημεία. Πρώτον, τήν εθνικοποίηση τής μεγάλης ιδιο
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κτησίας, γιατί αυτή παρουσιάζει τήν πιό προχωρημένη
τεχνικώς μορφή συγκέντρωσης μέσων παραγωγής και
συγχρονισμένων αγροτικών μεθόδων, πού μόνον αυτές
μπορούν νά χρησιμεύσουν ως σημείο αφετηρίας τής
σοσιαλιστικής οικονομίας στήν ύπαιθρο. Ά ν , δπως εί
ναι αυτονόητο, δέν πρέπει νά άφαιρεθεΐ άπό τόν μικρό
καλλιεργητή ό κλήρος του και αν πρέπει νά τόν αφήσομε ήσυχο ώσπου μόνος του νά πεισθεΐ γιά τήν υπε
ροχή τής κολλεκτιβιστικής εργασίας, για νά αποφασίσει
μόνος νά συνεταιρισθεΐ στήν αρχή κα'ι τελικά νά μπει
στήν κολλεκτιβιστική εκμετάλλευση, έν τούτοις πρέπει
κάθε σοσιαλιστική αγροτική μεταρρύθμιση ν 5 αρχίσει
χωρίς αμφιβολία άπό τή μεγάλη και μέση ιδιοκτησία.
Π ρέπει τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας νά μεταβιβασθεΐ
πριν απ’ δλα στό έθνος, ή αν ι^έλετε στό κράτος, πού
είναι τό ίδιο πράγμα δταν πρόκειται γιά μιά σοσιαλι
στική κυβέρνηση. Γ ια τί αύτό είναι ή μόνη εγγύηση,
πού κάνει δυνατή τήν οργάνωση τής αγροτικής παρα
γωγής μέσα σέ ενα σύνολο μεγάλων σοσιαλιστικών προ
οπτικών.
’Αλλά, δεύτερο, ένας άπό τούς πιό προκαταρκτικούς
ορούς αυτής τής μεταμόρφωσης, είναι δτι ό χωρισμός
τής γεωργίας άπό τή βιομηχανία, αύτό τό χαρακτηρι
στικό σημείο τής αστικής κοινωνίας, καταργεΐται, γιά
ν’ άντικατασταθεΐ άπό μιά διείσδυση κα'ι αμοιβαία συγ
χώνευση τών δύο αυτών ειδών παραγωγής, μέ μία διευ
θέτηση τόσο τοΰ ενός δσο κα'ι τοϋ άλλου σύμφωνα μέ
μιά κοινή προοπτική. Ό ποιαδήποτε κι’ αν θά είναι
πρακτικώς ή διαχείρηση στίς λεπτομέρειές της, είτε
αυτή γίνεται άπό τις δημοτικές κοινότητες, δπως προ
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τείνουν μερικοί, είτε ξεκίνα άπό τό κέντρο τοΰ κράτους,
εν πάση περιπτώσει πρέπει νά ΰποΌέσομε πώς εχει πρα
γ μ α τ ο π ο ιε ί προηγουμένως μιά μεταρρύθμιση πού εχει
προέλθει ομοιόμορφα άπό τό κέντρο καί πού αυτή προ
ϋποθέτει τήν εθνικοποίηση τής γής. Ε θνικ οποίησ η τής
μέσης καί μεγάλης ιδιοκτησίας, συνένωση τής βιομηχα
νίας καί τής γεωργίας, αυτά είναι τά ίίεμελιώδη σημεία
κάθε οικονομικής σοσιαλιστικής μεταρρΰι^μισης, καί χω
ρίς αυτά δέν υπάρχει σοσιαλισμός.
Θά μπορούσαμε νά κατηγορήσομε τή σοβιετική κυ
βέρνηση, γιατί δέν πραγματοποίησε τις σημαντικές αυ
τές μεταρρυθμίσεις στή Ρω σία ; Θά ήταν άσχημο αστείο
νά άπαιτοΰμε ή καί νά περιμένομε άπό τόν Λένιν καί
τούς συντρόφους του, μέσα στό σύντομο διάστημα τής
κυριαρχίας τους, μέσα στόν ίλιγγιώδη στρόβιλο τών
εσωτερικών καί εξωτερικών αγώνων, σφιγμένους άπό
δ'λες τις πλευρές άπό εχθρούς καί αναρίθμητα εμπόδια,
νά είχαν λύσει ή εστω νά είχαν μόνον πλησιάσει ενα
άπό τά πιό δύσκολα προβλήματα, τό πιό δύσκολο, μπο
ρούμε νά προσθέσομε μέ βεβαιότητα, πρόβλημα τής σο
σιαλιστικής μεταμόρφωσης. "Οταν φθάσομε στήν εξου
σία ακόμη καί στή Δύση, καί μέσα στίς πιό ευνοϊκές
συνθήκες, θ ά χρειαστεί νά σπάσομε περισσότερα άπό
ενα δόντι πάνω σ’ αυτό τό σκληρό καρύδι, πρίν βγονμε
πιό δυναμωμένοι ανάμεσα άπό τις χίλιες δυο δυσκολίες
αύτοΰ τοΰ γιγάντιου έργου. Ά λλά ύπάρχει έν πάση περιπτώσει κάτι πού οφείλει νά κάνει κάθε σοσιαλιστική
κυβέρνηση, δταν φτάσει στήν εξουσία: Νά πάρει τά μέ
τρα πού θά τήν βοηθήσουν στή δημιουργία αυτών τών
προκαταρκτικών θεμελιωδών συνθηκών γιά μιά κατο
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πινή σοσιαλιστική μεταρρύθμιση τής γεωργίας. Τουλά
χιστον, θ ά έ'πρεπε νά αποφεύγει κάθε τι, πού θά τής
εφραζε τό δρόμο γιά τή λήψη αυτών τών μέτρων.
Έ τ σ ι λοιπόν τό σύνθημα πού ρίχτηκε άπό τούς
Μπολσεβίκους (άμεσο πάρσιμο καί μοίρασμα της γής
άπό τούς άγρότες) πρέπει ακριβώς νά τό δοϋμε μέ μιά
αντίθετη έννοια. Ό χ ι μόνον δέν πρόκειται γιά σοσια
λιστικό μέτρο, αλλά κόβει και τό δρόμο πού οδηγεί εκεί,
συσσωρεύει, σχετικά μέ τή μεταμόρφωση τών συνθη
κών τής γεωργίας μέ σοσιαλιστική έννοια, αξεπέραστες
δυσκολίες. Ή κατάληψη τής γής άπό τούς άγρότες σύμ
φω να μέ τήν σύντομη καί επιγραμματική διατύπωση
τοΰ Λένιν καί τών φίλων του : «πάρτε καί μοιραστήτε
τή γή», οδηγεί απλώς στήν απότομη μετάβαση άπό τό
υφιστάμενο χάος τής μεγάλης εγγείου Ιδιοκτησίας στήν
αγροτική μικροϊδιοκτησία. Αυτό πού δημιουργήθηκε
δέν είναι μία κοινωνική ιδιοκτησία, αλλά μία καινούρ
για άτομική ιδιοκτησία, καί αυτό εγινε μέ τόν κατατε
μαχισμό τής μεγάλης ιδιοκτησίας σέ μέσους καί μικρούς
κλήρους καί μέ τή μετατροπή τή ς, μεγάλης εκμετάλλευ
σης— σχετικά προχωρημένης— σέ μικρή πρωτόγονη εκ
μετάλλευση, πού γίνεται άπό τεχνική άποψη |5έ τά μέσα
τής εποχής τών Φαραώ. ’Αλλά αυτό δέν είναι δ λ ο :
μέ αυτό τό μέτρο καί μέ τόν χαώδη καί καθαρά αυθαί
ρετο τρόπο πού εφαρμόστηκε, οί διαφορές στήν ιδιο
κτησία στήν ύπαιθρο, δχι μόνον δέν καταργήθηκαν
αλλά δξύνθηκαν. Π αρ’ δλες τίς συστάσεις τών Μπολσε
βίκων στους άγρότες, νά σχηματίσουν μεταξύ τους επι
τροπές γιά νά πάρουν στήν κατοχή τους τά εδάφη τών
εΰγενών κατά κάποιον κολλεκτιβιστικό τρόπο, είναι
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φανερό πώς αυτή ή συμβουλή, ετσι γενικά διατυπω
μένη, δέν μπορούσε σέ τίποτε νά αλλάξει τά πράγματα,
οΰτε κα'ι τόν πραγματικό συσχετισμό τών δυνάμεων στήν
ύπαιθρο. Μέ επιτροπές ή χωρ'ις επιτροπές, οι πλούσιοι
χωρικοί κα'ι οΐ τοκογλύφοι, πού άποτελοϋν τήν αστική
τάξη στό χωριό κα'ι έχουν στά χέρια τους σέ δλα τά
ρωσικά χωριά τήν πραγματική δύναμη, αυτοί ασφαλώς
ήταν πού κυρίως επωφελήθηκαν άπό τήν αγροτική
επανάσταση.
Χωρ'ις νά πάμε εκεί γιά νά δοΰμε, ό καθένας μπο
ρεΐ νά ΰπολογίσει μέ τά δάκτυλα τοΰ χεριοΰ του, πώς
τό αποτέλεσμα τοΰ μοιράσματος τής γης· δέν είναι ή κα
τάργηση, άλλα ή αύξηση τής κοινωνικής και οικονομι
κής ανισότητας στούς κόλπους τής αγροτιάς καί ή επι
δείνωση τών ταξικών άντιθέσεων. Αυτή εξ άλλου ή με
ταβολή εγινε είς βάρος τών προλεταριακών καί σοσιαλι
στικών συμφερόντων. Προηγομένως· μιά σοσιαλιστική
μεταρρύθμιση στήν ύπαιθρο σκόνταφτε, τό πολΰ, στήν
αντίσταση μιας μικρής κάστας μεγάλων γαιοκτημόνων
εΰγενών καί καπιταλιστών, δπως καί σέ μιά μικρή μει
οψηφία τής άστικής τάξης τών χωριών, τών οποίων ή
άπαλλοτρίωση άπό μία λαϊκή επαναστατική μάζα θά
ήταν ενα παιδικό ηαιγνιδάκι. Σήμερα μέ τήν άπόκτηση
«δικαιώματος κατοχής» στή γή, δ εχθρός πού ορθώνε
ται σέ κάι*)ε προσπάθεια κοινωνικοποίησης τής γεωρ
γίας είναι ή μάζα τών χωρικών Ιδιοκτητών, υπέρογκα,
αυξημένη καί δυναμωμένη, πού θά δπερασπίσει μέ τά
δόντια καί μέ τά νύχια τήν πρόσφατα άποκτημένη Ιδιο
κτησία της Ινάντια σέ δλες τις σοσιαλιστικές άπόπειρεςΣήμερα τό πρόβλημα τής μελλοντικής κοινωνικοποίησης.
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τής γης καί κατά συνέπεια στη Ρω σία τής παραγωγής
γενικά, εγινε πρόβλημα πάλης ανάμεσα στό προλεταριάτο
τών πόλεων κα'ι στήν αγροτική μάζα. Σέ ποιο σημείο
εχει φτάσει ή οξύτητα τής αντίθεσης αυτής άπό τώρα,
αυτό τό δείχνει τό μποϋκοτάζ πού κάνουν οί αγρότες
εναντίον τών πόλεοίν, στις όποιες άρνοΰνται τά μέσα
τής ζωής, γιά νά ριχτούν σέ κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
μέ τόν ίδιον τρόπο πού τό κάνουν οί Πρώσοι μεγαλοϊδιοκτήτες.
Ό μικροϊδιοκτήτης αγρότης τής Γαλλίας εγινε δ πιό
γενναίος υπερασπιστής τής Γαλλικής Επανάστασης, γιατί
αυτή τοϋ είχε χαρίσει τή γή πού κατάσχεσε άπό τούς
έμιγκρέδες. Ό δήγησε ως στρατιώτης τοΰ Ναπολέοντα
τή σημαία τής Γαλλίας στή νίκη, διέτρεξε, μ’ Όλη τή
σημασία τής λέξης, ολόκληρη τήν Ευρώπη καί κατέστρεψε τή φεουδαρχία στή μιά χώρα μετά τήν άλλη.
Μ πορεΐ δ Λένιν και οί φίλοι του νά περιμένουν τό ίδ ιο
αποτέλεσμα μέ τό αγροτικό τους σύνθημα. ’Αλλά δ ρώσος αγρότης, έχοντας πάρει στήν ατομική του κατοχή
τή γή, ού'τε στ’ ό'νειρό του δέν θά σκεφτόταν νά υπε
ρασπίσει τή Ρω σία καί τήν Επανάσταση, στήν δποία
χρωστούσε αυτή τή γή. Θά κλεινόταν στήν καινούργια
του ιδιοκτησία, αφήνοντας τήν Ε πανάσταση στούς εχ
θρούς της, τό κράτος στά ερείπιά του καί τόν πληθυσμό
τών πόλεων στό λιμό.
Ό Λένιν σ’ ενα λόγο του μιλάει γιά τήν ανάγκη τής
συγκέντρωσης τής βιομηχανίας καί τήν εθνικοποίηση
τών τραπεζών, τοΰ εμπορίου καί τής βιομηχανίας. Γ ια τί,
δμως, δ'χι καί τής εγγείου ιδιοκτησίας καί τοΰ εδάφους;
Έ δ ώ , απεναντίας, άποκέντρίοση καί ατομική ιδιοκτη
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σία. Τό ίδιο τό πρόγραμμα δμως τοΰ Λένιν πριν άπό
τήν ’Επανάσταση ήταν άλλο. Τό σύνθημα τό δανεί
στηκαν άπό τούς τόσο περιφρονημένους Έσέρους, ή,
γιά πιό ακρίβεια, άπό τό αυθόρμητο κίνημα τής αγρο
τιάς. Γ ιά νά εισαγάγει σοσιαλιστικές αρχές μέσα στις
συνθήκες τής γεωργίας ή Σοβιετική κυβέρνηση επεδίωξε κατόπιν νά δημιουργήσει μέ προλεταρίους—στοι
χεία άπό τήν πόλη, άνεργα κατά τό πλεΐστον— άγροτικές κομμοΰνες. Ά λλά μπορούμε εύκολα νά μαντέψομε
άπό τά πρίν, πώς τά άποτελέσματα αυτών τών προσ
παθειών, σχετικά μ’ ολόκληρη τήν έκταση τής γεωρ
γίας, θά είναι αναγκαστικά μηδαμινά και πώς δέν μπο
ρεΐ κανένας νά τ'ις θεωρήσει ως στοιχεία γιά μιά με
λέτη τοΰ προβλήματος. (Ά φ οΰ κατακερματίστηκε ή με
γάλη ιδιοκτησία—τό πιό κατάλληλο σημείο αφετηρίας
γιά τόν σοσιαλιστική οικονομία—σέ μικρές εκμεταλ
λεύσεις, ζητοΰν τώρα μέ ασήμαντες απαρχές νά οικοδο
μήσουν υποδειγματικές κομμουνιστικές εκμεταλλεύσεις).
Μέσα στις δοσμένες αυτές συνθήκες, οι κομμοΰνες αυ
τές δέν έ'χουν άλλην αξία άπό εναν πειραματισμό και
δέν άποτελοΰν μιά πλατιά κοινωνική μεταρρύθμιση.
’Έ π ειτα θέλουν κατόπιν εορτής ό αγώνας τών τάξεων
νά μπει στό χωριό !
Ή αγροτική μεταρρύθμιση τοΰ Λένιν δημιούργησε
γιά τό σοσιαλισμό στήν ύπαιθρο μιά καινούργια και
δυνατή κατηγορία εχθρών πού ή αντίστασή τους θά εί
ναι πολύ πιό επικίνδυνη και πιό πεισματική άπ’ δση
ήταν τών μεγάλων γαιοκτημόνων αριστοκρατών.
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II

Ά ν ή στρατιωτική ήττα πήρε τή μορφή τής έρήμωσης και τής καταστροφής στή Ρω σία, οί Μπολσεβί
κοι έχουν γ ι’ αυτό ένα μέρος τής ευθύνης. Οί ίδιοι έξ
άλλου,ως ένα μεγάλο βαθμό, αύξησαν τ'ις αναπόφευκτες
δυσκολίες πού τούς δημιούργησε ή κατάσταση, μέ ένα
σύνθημα πού τό βάλανε στήν πρώτη γραμμή τής πολι
τικής τους. Πρόκειται γ ι’ αυτό πού ονομάζουν: δικαί
ωμα τών εθνών γιά τήν αυτοδιάθεσή τους, ή γιά νά
ποϋμε αυτό πού κρυβόταν στήν πραγματικότητα κάτω
ά π ’ αυτή τή διατύπωση: τόν κατατεμαχισμό τής Ρ ω 
σίας ώς κράτους. Αυτή ή διατύπωση ξανά καί ξανά δια
κηρυγμένη, πάντα μέ μιά δογματική επιμονή, γιά τό
δικαίωμα τών διαφόρων εθνοτήτων πού συγκροτούσαν
πρίν τή Ρωσική Αυτοκρατορία νά αποφασίζουν μόνες
τους γιά τήν τύχη τους, «μέχρι καί τοΰ αποχωρισμούτους ως κράτους άπό τή Ρωσία», ήταν μιά Ιδιαίτερη,
πολεμική κραυγή τοϋ Λένιν καί τών συντρόφων τον
στήν περίοδο τής άντίθεσής τους μέ τόν Ιμπεριαλισμό,
τόσο τοϋ Μιλιούκωφ δσο καί τοΰ Κερένσκυ. Αυτή άπετέλεσε τόν άξονα τής εσωτερικής πολιτικής τους μετά
τό πραξικόπημα τοΰ Ό κτώ βρη, ήταν δλο τό πολιτικό
πρόγραμμα τών Μπολσεβίκων στό Μπρέστ - Λιτόφσκ χαί
τό μόνο δπλο πού άντέταξαν στήν εκβιαστική πολιτική
τοΰ γερμανικού ιμπεριαλισμού.
Ε κ ε ίν ο πού πρώτα απ’ δλα κάνει εντύπωση, μέ τό
πείσμα καί τήν ίσχυρογνώμονα λογική μέ τήν όποίαν ό
Λένιν καί οί ομοϊδεάτες του υπερασπίζουν αυτό τό σύν
θημα, είναι δ τι αυτό βρίσκεται σέ χοντροειδή αντί
φαση, τόσο μέ τόν συγκεντρωτισμό τής πολιτικής τους,
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•όπως εκδηλώνεται άλλου, δσο και μέ τή στάση πού πή,ραν απέναντι στίς άλλες δημοκρατικές αρχές. Έ ν ώ απέ
ναντι στή Συντακτική Συνέλευση, τήν καθολική ψήφο,
τήν ελευθεροτυπία καί τό δικαίωμα συγκέντρωσης, μέ
λίγα λόγια σέ κάθε τι πού άποτελεΐ τις θελεμελιώδεις
γιά τή λαϊκή μάζα δημοκρατικές ελευθερίες, καί τών
οποίων τό σύνολο συνιστα τό «δικαίωμα αυτοδιάθεσης»
■γι’ αυτή τήν ίδια τή Ρωσία, έδιναν δείγματα τής πιό
παγερής περιφρόνησης, εκθειάζαν τό δικαίωμα τής ελεύ
θερης διάθεσης τών έθνών ως τό σπουδαιότερο στο·
λίδι τής δημοκρατικής τους πολιτικής, γιά τήν άγάπη
τοΰ οποίου έ'πρεπε νά σιωπήσουν δλες οι πρακτικές άπόψεις μιας ρεαλιστικής κριτικής. Έ ν ώ εχόυν άπαγορεύσει τό δικαίωμα νά επιβληθεί μέ τή λαϊκή ψήφο ή Σ υν
τακτική Συνέλευση, ψήφο βασισμένη πάνω στό εκλογικό
δικαίωμα, πού είναι τό πιό δημοκρατικό τοΰ κόσμου
καί μέσα στήν πλήρη ελευθερία τής Δημοκρατικής πο
λιτείας, καί' ένώ υστέρα άπό κριτικές εκτιμήσεις πολύ
χλιαρές διακήρυξαν πώς τά άποτελέσματά της θ ά ήσαν
απλώς μηδαμινά καί άχρηστα, υπερασπίστηκαν στό
Μπρέστ ■Λιτόφσκ τή «λαϊκή ψήφο» τών ετερογενών
εθνοτήτω ν τής Ρωσίας νά ανήκουν ή νά μήν ανήκουν
στό ίδ ιο κράτος, ώς τό αληθινό παλάτι κάθε ελευθε
ρίας καί κάθε δημοκρατίας, άναλλοίωτη πεμπτουσία τής
θέλησης τών λαών, ως υπέρτατη αρχή πού θά είχε απο
φασιστική σημασία στά πολιτικά πεπρωμένα τών εθνών.
'Η άντίφαση πού Ιδώ είναι ολοφάνερη φαίνεται
ακόμη πιό άκατανόητη, οταν άντικρυσθεΐ άπό τήν
άποψη τών δημοκρατικών μορφών τής πολιτικής ζωής
σέ κάθε χώρα, δπως θά δοΰμε ακόμη πιό κάτω. Π ρό
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κειται πραγματικά γιά βάσεις έξαιρετικα πολύτιμες—τί
λέω ;—απαραίτητες τής σοσιαλιστικής πολιτικής, ενώ το
περίφημο «δικαίωμα τής ελεύθερης διάθεσης τών
εθνών» δέν είναι παρά κούφια μικροαστική φρασιολογία και απάτη.
Πραγματικά, τί θά εσήμιχινε αύτό τό δικαίωμα;
Ε ίνα ι ενα από τά αλφαβητικά στοιχεία τής σοσιαλιστι
κής πολιτικής, δτι δπως αυτή είναι εναντίον κάθε είδους
καταπίεσης, είναι κα'ι εναντίον τής καταπίεσης ενός
.έθνους άπό άλλο.
Ά ν , παρ’ δλα αυτά, πολιτικοί κατά τά αλλα τόσο
.έξυπνοι και μέ τόσο κριτικό μυαλό, δπως ό Λένιν, ό
Τρότσκυ κα'ι οί φίλοι τους, ενώ δέν απαντούν στήν οΰτοπιστική φρασιολογία δπως «αφοπλισμός», «Κοινωνία
τώ ν Ε θ ν ώ ν » κλπ. παρά μέ ένα ειρωνικό σήκωμα τών
ώμων, άπό τήν ά’λλη δμως φτιάχνουν μέ μιά κούφια φρά
ση τής ίδιας ακριβώς αξίας τό πολεμικό τους αρμα—αυτό
•άποτελεΐ κατά τή γνώμη μας τή συνέχεια ενός είδους
πολίτικου καιροσκοπισμού. Ό Λένιν καί οί ομοϊδεάτες
του ύπελόγιζαν, δπως φαίνεται, δτι δέν υπήρχε πιό σί
γουρος τρόπος νά τραβήξουν τίς πολυάριθμες ετερογε
νείς εθνότητες τίς φυλακισμένες στή Ρωσική Αυτοκρα
τορία στήν υπόθεση τής Επανάστασης, στήν υπόθεση
τοΰ σοσιαλιστικού προλεταριάτου, παρά μόνον αν αυτές
καταλάβαιναν δτι έν όνόματι τής Επανάστασης καί τοΰ
σοσιαλισμού άποκτοΰσαν τήν απεριόριστη ελευθερία νά
Αποφασίσουν οι ίδιες γιά τήν τύχη τους. Πρόκειται γιά
μιά ανάλογη πολιτική μέ αυτήν πού ακολούθησαν οί
Μπολσεβίκοι απέναντι τών ρώσων αγροτών, ικανοποι
ώντας τή δίψα τους γιά γή μέ τό σύνθημα τοΰ παρσί
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ματος στήν άμεση κατοχή τους τών εδαφών τών αριστο
κρατών, γιά νά πετύχουν ετσι νά τους τραβήξουν κάτω
άπό τή σημαία τής Επανάστασης καί τής προλεταρια
κής κυβέρνησης. Δυστυχώς καί στίς δυο περιπτώσεις ό
λογαριασμός βγήκε εντελώς λαθεμένος.
Ό Λένιν καί οί φίλοι του περίμεναν προφανώς νά
δοϋνε, επειδή αυτοί υπεράσπισαν τήν εθνική ανεξαρτη
σία μέχρι καί τοΰ άποχωρισμοΰ, ή Φινλανδία, ή Ουκρα
νία, ή Πολωνία, ή Λιθουανία, οι βαλκανικές χώρες, οί
Καυκάσιοι κλπ. νά γίνονταν οί πιό πιστοί σύμμαχοι τής
Ρωσικής Επανάστασης. Παρακολουθήσαμε δμως τό
αντίθετο θέαμα: Τό ένα υστέρα άπό τό άλλο αυτά τά
«εθνη» επωφελήθηκαν άπό τήν ελευθερία, πού μόλις
τούς είχε παραχωρηθεϊ, γιά νά συμμαχήσουν μέ τό γερ
μανικό ιμπεριαλισμό σάν θανάσιμοι εχθροί τής Ρ ω σ ι
κής Ε πανάστασης καί νά σηκώσουν κάτω άπό τήν
προστασία του τή σημαία τής αντεπανάστασης στήν
ίδ ια τή Ρω σία. Ή άνακωχή μέ τήν Ουκρανία στό
Μπρέστ - Λιτόφσκ, πού οδήγησε σέ μιά αποφασιστική
στροφή τις διαπραγματεύσεις καί δλη τήν πολιτική κα
τάσταση τών Μπολσεβίκων στό Ισωτερικό καί στό εξω
τερικό, μπορεΐ νά χρησιμεύσει γιά παράδειγμα. Ή
στάση τής Φινλανδίας, τής Πολωνίας, τής Λ ιθουανίας,
τών βαλκανικών κρατών, τών εθνών τοϋ Καυκάσου δεί
χνει μέ τόν πιό πειστικό τρόπο δτι δέν έχομε εδώ νά
κάνομε μέ μιά τυχαία εξαίρεση, άλλα μέ ένα φαινόμενο
τυπικό.
’Αληθινά, σέ ολες τις περιπτώσεις, δέν είναι στήν
πραγματικότητα τά «έθνη» πού εφάρμοσαν τήν αντι
δραστική αυτή πολιτική, άλλα μόνον οί τάξεις τής με
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γάλης καί τής μικρής μπουρζουαζίας, πού σέ ολοφάνερη
άντίθεση μέ τις προλεταριακές μάζες τών χωρών τους
δημιούργησαν άπ’ αυτό τό «δικαίωμα τής ελεύθερης
διάθεσης τών εθνών» ενα δργανο γιά τήν .ταξική άντε
παναστατική τους πολιτική. Ά λλα— και φθάνομε ετσι
στόν κόμπο τοΰ προβλήματος— αυτό ακριβώς άποτελεΐ
καί τόν μικροαστικό καί ουτοπικό χαρακτήρα αυτής τής
εθνικιστικής φόρμουλας, ή οποία, μέσα στήν σκληρή
πραγματικότητα τής ταξικής κοινωνίας, προ παντός σέ
μιά περίοδο πού οί αντιθέσεις έχουν φτάσει στό πιό
δξΰ τους σημείο, μεταμορφώνεται σέ μέσο κυριαρ
χίας τής αστικής τάξης. Ο ι Μπολσεβίκοι δφειλαν νά μά
θουν, πληρώνοντάς το ακριβά καί μέ ζημία τής ’Ε πα 
νάστασης, δτι ακριβώς κάτω άπό τή βασιλεία τοΰ καπι
ταλισμού δέν υπάρχει «ελεύθερη αυτοδιάθεση» τοΰ
έθνους, δτι σέ μιά ταξική κοινωνία κάθε τάξη τοϋ
έθνους ζητάει νά «διαθέσει τόν Ιαυτό της» κατά διαφορετικόν τρόπο καί δτι, σχετικά μέ τήν άστική τάξη,
ή άποψη τής εθνικής ελευθερίας δέν σημαίνει τίποτε
άλλο παρά τήν επιβολή τής ταξικής της κυριαρχίας. Ή
φινλανδική άστική τάξη, δπως καί ή μικροαστική τής
Ουκρανίας, ήταν άπολύτως σύμφωνες νά προτιμή
σουν τήν κυριαρχία τών γερμανικών δυνάμεων άπό τήν
εθνική ελευθερία, στό μέτρο πού αυτή ή ελευθερία είχε
άρχίσει νά .συνδέεται μέ τόν κίνδυνο τοΰ «μπολσεβικισμοϋ». Ή ελπίδα ν’ άλλάξει ίσως δ πραγματικός αυτός
συσχετισμός τών ταξικών δυνάμεων στό άντίθετό του
μέ τις «λαϊκές ψήφους», γΰρω άπό τις δποΐες δλα περι
στρέφονταν στό Μπρέστ - Λιτόφσκ, καί νά φτάσουν, εμ
πιστευόμενοι στήν επαναστατική μάζα τοΰ λαοΰ, σέ μιά
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ψήφο πλειοψηφίας πού θά όδηγοΰσε στήν επανασύν
δεση μέ τή Ρωσσική Ε πανάσταση, ήταν, αν τό είχαν
πάρει στά σοβαρά ό Λένιν καί δ Τρότσκυ, μιά ακατανό
ητη αισιοδοξία. Κ ι’ αν αυτό δέν ήταν παρά ένας προσ
ποιητός διαξιφισμός τακτικής στή μονομαχία τους μέ
τήν εκβιαστική γερμανική πολιτική, πάντως ήταν ένα
επικίνδυνο παιγνίδι μέ τή φω τιά. ’Ακόμη, χωρίς τή
γερμανική στρατιωτική κατοχή, τό περίφημο «δημοψή
φισμα», καί δν μπορούσαμε νά φθάναμε σ’ αυτό μέσα
στις χώρες τής ρωσικής περιφέρειας, θά είχε δώσει
«ατά πασα πιθανότητα παντοϋ ένα αποτέλεσμα γιά τό
όποιο δέν θ ά μπορούσαν καθόλου νά χαροϋν οι Μπολ
σεβίκοι, καί αυτό εξ αίτιας τής πνευματικής κατάστασης
τών αγροτικών μαζών καί σημαντικών στρωμάτων εργα
τών πού ήσαν ακόμη αδιάφοροι, καί εξ αιτίας τής άντιδραστικής τάσεως τής μικροαστικής τάξεως καί τών
χίλιω ν-δυ ό μέσων πού ή αστική τάξη διέθετε γιά νά
επηρεάσει τήν ψήφο. Μπορούμε, έξ άλλου, σ’ αυτά τά
ζητήματα τοΰ δημοψηφίσματος στό εθνικό πρόβλημα
νά δεχτούμε ώς άλάθητο κανόνα, πώς οϊ κυρίαρχες τά
ξεις. ή κατορθώνουν νά τό εμποδίσουν, στήν περίπτωση
πού δέν θ ά κέρδιζαν τά παιγνίδι τους, ή αν αυτό θά
γινόταν, θ ά προσπαθούσαν νά επηρεάσουν τά άποτελέσματά του μέ 8λες τίς μηχανορραφίες καί τά μαγειρεΰματα. Αυτά είναι άλλωστε πού κάνουν νά μή μπορεΐ
νά έγκαθιδρυθεΐ δ σοσιαλισμός μέ τό δημοψήφισμα.
Τό γεγονός είναι, γιά νά τελειώνομε, πώς τό ζή
τημα τών εθνικών διεκδικήσεων καί τών χωριστικών
τάσεων, πού ρίχτηκε στή μέση τών επαναστατικών αγώ
νων, δπω ς καί ή ειρήνη τοϋ Μπρέστ - Λιτόφσκ, πού τά
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πρόβαλλαν στήν πρώτη γραμμή καί τά έπεσφράγισαν
ω ς σύμβολα σοσιαλιστικής καί επαναστατικής πολιτι
κής, δημιούργησαν τήν πιό μεγάλη σΰγχιση στίς γραμ
μές τοϋ σοσιαλισμού καί κλόνισαν τή θέση τοϋ προλε
ταριάτου, ακριβώς στίς παραμεθόριες χώρες. Σ τήν Φιν
λανδία τό σοσιαλιστικό προλεταριάτο, δσο αγωνιζόταν
σάν ένα τμήμα τής συμπαγούς επαναστατικής φάλαγγας
τής Ρωσίας, είχε ήδη κατακτήσει μία δεσπόζουσα θέση :
είχε τήν πλειοψηφία στή Δ ίαιτα' μέσα στό στρατό είχε
φέρει τήν αστική τάξη σέ τέλεια αδυναμία καί ήταν κύ
ριο τής κατάστασης στή χώρα. Ή ρωσική Ουκρανία,
στήν αρχή τοΰ αιώνα, δταν οί ανοησίες τοΰ «ούκρανικοΰ εθνικισμού» μέ τούς Καρμποβάντσε καί τις «Οι
κουμενικές» καθώς καί τά παιδιαρίσματα τοΰ Αένιν γιά
μιά «’Ανεξάρτητη Ουκρανία» δέν είχαν ακόμα εφευρε
θ ε ί, ήταν ή ακρόπολη τοΰ ρωσικοΰ έπαναστατικοΰ κι
νήματος. ’Ακριβώς άπό κεΐ, άπό τό Ροστώβ, τήν
’Οδησσό) τήν περιοχή τοΰ Ντόνετς, ξεπήδησαν οί πρώ
τοι χείμαρροι τής επαναστατικής λάβας (από τό 1902 ως
τό 1904) πυρπολώντας δλη τήν μεσημβρινή Ρω σία μέ
μιά θάλασσα άπό φλόγες καί προετοιμάζοντας έτσι τήν
έκρηξη τοΰ 1905. Τό ίδιο ακριβώς έγινε καί στή σημε
ρινή Έ πανάσταση, πού οί προλετάριοι τής μεσημβρινής
Ρω σίας, έδωσαν τις εκλεκτότερες μονάδες τής προλετα
ριακής φάλαγγας. 'Η Πολωνία καί τά βαλτικά κράτη
ήταν από τό 1905 οί πιό δυνατές καί οί πιό σίγουρες
εστίες τής Επανάστασης καί τό σοσιαλιστικό προλετα
ριάτο έπαιζε εκεί ένα σπουδαίο ρόλο.
Π ώ ς έγινε ώστε σ’ δλες αυτές τις χώρες νά θριαμ
βεύσει ή αντεπανάσταση; Τό εθνικό κίνημα, ακριβώς,
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είναι αυτό πού παρέλυσε τό προλεταριάτο, μέ τό γε
γονός δτι τό άπέσπασε άπό τή Ρ ω σία και τό παρέδωσε,
στίς χώρες τής περιφέρειας, στήν εθνική αστική τάξη.
Ά ν τ Ι νά βάλουν γιά σκοπό τους, σύμφωνα μέ αυτό τό
πνεύμα τής νέας διεθνούς ταξικής πολιτικής—τό όποιο
έξ άλλου άντιπροσώπευαν—νά συγκεντρώσουν σέ μιά
συμπαγή μάζα τΙς Ιπαναστατικές δυνάμεις σ’ δλο τό
έδαφος τής Αυτοκρατορίας, άντ'ι νά υπερασπίσουν μέ
κάθε μέσο τό εσωτερικό τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας
σάν τή γή τής Ε πανάστασης, άντ'ι νά βάλουν ώς υπέρ
τατο νόμο τής πολιτικής τους τόν σύνδεσμο και τήν
άξεχώριστη ένωση τών προλεταρίων κάθε εθνότητας
πάνω στό έδαφος τής Ρωσικής Ε πανάστασης εναντίον
δλων τών τάσεων τού εθνικού χωριστικού κινήματος,
οί Μπολσεβίκοι, μέ τήν ηχηρή εθνικιστική τους φρασιολογία γιά τό «δικαίωμα τής αυτοδιάθεσης μέχρι κα'ι
τοΰ αποχωρισμού σέ κράτος», έδωσαν άπεναντίας τό
πιό πολύτιμο κα'ι τό πιό εύπρόσδεκτο πρόσχημα στήν
άστική τάξη δλων τών παραμεθορίων χωρών γιά νά
υψώσει τή σημαία πού ταίριαζε στ'ις άντεπαναστατικές της επιδιώξεις. Ά ντ'ι νά προφυλάξουν τούς προλε
ταρίους τών παραμεθορίων χωρών άπό κάθε χωριστικό
κίνημα σάν παγίδα τής αστικής τάξης, αύτοι άπεναντίας
παρεπλάνησαν μέ τό σύνθημά τους τις μάζες σ’ δλες
αυτές τ'ις χώρες, έγκαταλείποντάς τες έτσι στή δημαγω
γία τών αστικών τάξεων. Μ’ αυτή τήν εθνικιστική διεκ
δίκηση ετοίμασαν και έφεραν οί ίδιοι τήν κατάτμηση
τής Ρωσίας κα'ι έβαλαν στά χέρια τών ίδιω ν τών εχ
θρών τους τό μαχαίρι πού θά τό βύθιζαν στήν καρδιά
τής Ρωσικής Ε πανάστασης.
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Βέβαια, χωρίς τή βοήθεια τοϋ γερμανικού ιμπερια
λισμού, χωρίς τά «γερμανικά δπλα σφιγμένα στις γερ
μανικές γροθιές», δπως έγραφε ή «Νέα Ε π ο χή » τοΰ
Κάουτσκυ, ποτέ οί Λιμπίνσκυ καί οί ά'λλοι κανάγηδες
τής Ουκρανίας, δπως καί οί Έ ρ ιχ καί Μανερχάϊμ τής
Φινλανδίας καί οί βαρώνοι τής Βαλτικής δέν θά κέρ
διζαν τίς προλεταριακές μάζες τών χωρών τους. ’Αλλά
τό έθνικοχωριστικό κίνημα άπετέλεσε τόν Δοΰρειο ίππο
μέσα στήν κοιλιά τού οποίου οί γερμανοί «σύντροφοι»
έμπασαν τό δπλο «τό σφιγμένο στή γροθιά» σέ δλες αυ
τές τις χώρες. Οί πραγματικές ταξικές αντιθέσεις καί δ
συσχετισμός τών στρατιωτικών δυνάμεων οδήγησαν στήν
επέμβαση τής Γερμανίας. ’Αλλά οί Μπολσεβίκοι προμη
θέυσαν τήν ιδεολογία πού έκάλυπτε αυτή τήν άντεπαναστατική εκστρατεία, δυνάμωσαν τή θέση τής αστικής
τάξης καί αδυνάτισαν τή θέση τοϋ προλεταριάτου. Ή
καλύτερη απόδειξη γ ι’ αυτό είναι ή Ουκρανία, πού
έπαιξε ένα τόςο μοιραίο ρόλο στις τύχες τής Ρωσικής
Ε πανάστασης. Ό ουκρανικός εθνικισμός ήταν στή Ρ ω 
σία ένα πράγμα εντελώς διαφορετικό άπ’ δ,τι ήταν επί
παραδείγματι, δ τσεχικός εθνικισμός, δ πολωνικός ή δ
φινλανδικός. Αυτός δέν ήταν παρά μιά απλή ιδιοτρο
πία, μιά μανία μερικών δωδεκάδων μικροαστών διανο
ουμένων, χωρίς τίς παραμικρότερες ρίζες στις οικονομι
κές, πολιτικές καί πνευματικές συνθήκες τής χώρας, χω
ρίς καμιά ιστορική παράδοση. Ή Ουκρανία δέν άπετέ
λεσε ποτέ ένα έθνος ή ένα κράτος μέ δποιονδήποτε
εθνικό πολιτισμό, εκτός άπό τήν αντιδραστική ρομαν
τική ποίηση τού Τσεβτσένκο. Ε ίνα ι άπολΰτως τό ίδιο
σάν ένα ωραίο πρωί οί κάτοικοι τοΰ Βασερκάντε νά θέ
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λανε νά ιδρύσουν, στηριζόμενοι στόν Φρίτς Ρώϋτερ,
ενα καινούργιο έθνος και ενα ομόσπονδο γερμανικό κρά
τος. Και αυτή τή γελοία φιλολογία μερικών καθηγητών
κα'ι σπουδαστών τοΰ Πανεπιστημίου σ Λένιν καί οί
ομοϊδεάτες του, μέ τή δογματική τους ζύμωση στό
όνομα «τοΰ δικαιώματος τής αυτοδιάθεσης μέχρι κλπ.»,
τήν εξόγκωσαν τεχνητά σέ πολιτικό παράγοντα. Κ ι’ αυτό
πού στήν αρχή ήταν φάρσα πήρε τόση σπουδαιότητα,
ώστε στό τέλος ή φάρσα νά γίνει κάτι άλλο πολύ σο
βαρό πού πληρώνεται μέ αίμα. Έ ν α εθνικό κίνημα χω
ρίς καθόλου ρίζες, πού τό πήραν στά σοβαρά, γίνεται
έ'μβλημα καί σημείο συγκέντρωσης γιά τήν αντεπανά
σταση. Μ’ αύτό τό δίχως σπέρμα αυγό φτάσανε οι γερ
μανικές λόγχες ως τό Μπρέστ - Λιτόφσκ.
Αυτές οί διατυπώσεις έχουν καμιά φορά στήν ιστο
ρία τών ταξικών αγώνων μιά σημασία πολύ πραγμα
τική. Ε ίναι ή κακοτυχία τοΰ σοσιαλισμού σ’ αυτόν τόν
παγκόσμιο πόλεμο, πού προοριζόταν νά δώσει τά ιδεο
λογικά προσχήματα γιά τήν άντεπαναστατική'πολιτική.
Ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία βιάστηκε δ'ταν ξέσπασε
δ πόλεμος νά διακοσμήσει τήν ληστρική εκστρατεία τοΰ
γερμανικοΰ ιμπεριαλισμού μέ έ'να ιδεολογικό έμβλημα
βγαλμένο άπό τήν αποθήκη εξαρτημάτων τοΰ μαρξισμοΰ,
διακηρύσσοντας δτι επρόκειτο γιά τήν απελευθερωτική
εκστρατεία έναντίον τοΰ ρωσικοΰ τσαρισμού, πού θά
τήν εύχονταν κι’ οί παλιοί μας δάσκαλοι. Έπεφυλάσσετο
στούς αντίποδες τών κυβερνητικών σοσιαλιστών, τούς
Μπολσεβίκους, νά ρίξουν, μέ τό σύνθημα τής ελεύθερης
αύτοδιάθεσης τών εθνών, νερό στό μύλο τής αντεπανά
στασης καί νά τήν οπλίσουν έ'τσι μέ μιά ιδεολογία πού*

55

ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

δχι μόνον θά τήν χρησιμοποιούσε γιά τήν συντριβή τής
Ρωσικής Επανάστασης, άλλα και γενικότερα στό πλάνο
τής άντεπαναστατικής Ικκαθάρισης δλου τοΰ παγκο
σμίου πολέμου. Έ χομ ε δλα τά στοιχεία γιά νά δοΰμε
σ’ δλο της τό βάθος τή πολιτική τών Μπολσεβίκων άπό
τήν άποψη αυτή.
«Τό δικαίωμα τής ελεύθερης αυτοδιάθεσης τών
εθνών», συνταιριασμένο μέ τήν Κοινωνία τών ’Εθνών
και τόν «χάριτι Ούΐλσων» αφοπλισμό, προσφέρει στόν
εχθρό τό πολεμικό σύνθημα μέ τό όποιο θά κατέλθει
στον άγώνα, τόν επικείμενο ανάμεσα στόν διεθνή σοσια
λισμό καί τόν άστικό κόσμο. Ε ίναι φανερό καί στους
τυφλούς δτι αυτή ή διατύπωση τής «ελεύθερης αυτο
διάθεσης» δπως καί ολόκληρο τό εθνικό κίνημα, πού
άποτελεΐ σήμερα τόν μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τόν διε
θνή σοσιαλισμό, προσέλαβε ύστερα άπό τή Ρωσική
’Επανάσταση και τις διαπραγματεύσεις τοΰ Μπρέστ Λιτόφσκ μιά εξαιρετική ενίσχυση. Καθήκον δικό μας
είναι ν’ ασχοληθούμε άκόμη πιό λεπτομερειακά μ’ αυτή
τήν πλατφόρμα. Οί τραγικές συνέπειες αυτής τής φρασιολογίας, πού είσήχθη στή Ρωσική ’Επανάσταση καί
πού στά αγκάθια της οί Μπολσεβίκοι θά πιάνονται καί
θ ’ άγκυλώνονται μέχρις αίματος, θά πρέπει νά χρησιμεύ
σουν στό διεθνές προλεταριάτο ώς προειδοποιητικό πα
ράδειγμα. Ά π ’ δλα αυτά προέκυψε ή δικτατορία στή
Γερμανία. Ά π ό τήν ειρήνη τοΰ Μπρέστ - Λιτόφσκ ,μέ
τό «παράρτημα τής συνθήκης» (!) τά 200 εξιλαστήρια
θύματα τής Μόσχας. Αυτή ή κατάσταση προκάλεσε τήν
τρομοκρατία καί τό τσάκισμα τής δημοκρατίας.
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4. Ή διάλυση της Συντακτικής Συνέλευσης
Θά σταθούμε πολύ σύντομα σέ μερικά παραδεί
γματα. "Ενα γεγονός τό δποϊο επαιξε προέχοντα ρόλο
στήν πολιτική τών Μπολσεβίκων είναι ή περίφημη διά
λυση τής Συντακτικής Συνέλευσης τό Νοέμβριο τοϋ
1917. Αυτό τό μέτρο υπήρξε αποφασιστικό γιά τήν πα
ραπέρα στάση τους. Αυτό στάθηκε υπό μιάν έννοια τό
σημείο καμπής τής τακτικής τους. Ε ίναι γεγονός δτι ό
Λένιν και οί σύντροφοί του, ως τή νίκη τους τόν
Ό κτώ βρη, απαιτούσαν μέ μανία τή σύγκληση τής Σ υν
τακτικής και ή παρελκυστική πολιτική τής κυβέρνησης
Κερένσκυ πάνω σ’ αυτό τό ζήτημα άπετέλεσε μιά άπό
τίς διαμαρτυρίες τών Μπολσεβίκων εναντίον της κα'ι
τούς εδωσε αφορμή γιά τις πιό βίαιες επιθέσεις. ’Ακόμη
ό Τρότσκυ γράφει στήν ενδιαφέρουσα μελέτη του
« Ά π ό την ’Επανάσταση τοϋ Ό κ τώ β ρ η ως τη αυνϋήκη
τον Μ πρεατ - Λιτόφσκ» δτι ή μεταβολή τοϋ Ό κτώβρη
είχε σταθεί ακριβώς «ή σωτηρία τής Συντακτικής»
δπω ς εξ άλλου καί τής ’Επανάστασης. «Καί δταν λέ
γαμε, συνεχίζει, δτι στή σύγκληση τής Συντακτικής θά
οδηγούσε, δχι τό προκοινοβοΰλιο τοΰ Τσερετέλλι, αλλά
ή κατάληψη τής εξουσίας άπό τά Σοβιέτ, είμαστε εντε
λώς ειλικρινείς».
Καί νά, πού υστέρα απ’ αυτές τίς δηλώσεις, τό
πρώτο βήμα τοΰ Λένιν μετά τήν ’Επανάσταση τοΰ
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Ό κτώ βρη ήταν ή διάλυση αυτής τής ίδιας τής Συντα
κτικής Συνέλευσης, τής όποίας ή Έ πανάσταση θά άποτελοΰσε τόν πρόλογό της. Π οιες αιτίες θ ά μπορούσαν
νά προκαλέσουν μιά τόσο καταπληκτική στροφή ; Ό
Τρότσκυ εκφράζεται μέ λεπτομέρειες πάνω στό ζήτημα
αύτό στήν παραπάνω μελέτη του κα'ι ας παρακολουθήσομε τά επιχειρήματά του :
«Καθώς οί μήνες πού προηγήθηκαν τής ’Οκτωβρια
νής Ε πανάστασης στάθηκαν ή περίοδος μιας στροφής
τών μαζών πρός τά αριστερά καί μιας ακάθεκτης πλημ
μυρίδας τών εργατών, στρατιωτών καί χωρικών πρός τό
μέρος τών Μπολσεβίκων, ή κίνηση αυτή Ικφράστηκε
μέσα στούς κόλπους τοΰ σοσιαλεπαναστατικοΰ κόμματος
μέ μιά' ενίσχυση τής άριστεράς του πτέρυγος εις βάρος
τής δεξιάς. Π αρ’ δλο αυτό δμως, στούς εκλογικούς κα
ταλόγους αύτοΰ τοΰ ίδιου τοΰ σοσιαλεπαναστατικοΰ κόμ
ματος, εξακολουθούσαν νά δεσπόζουν κατά τά τρία τέ
ταρτα τά παλιά ονόματα τής δεξιάς πτέρυγος...»
«’Ακόμη συνέπεσε νά γίνουν οί εκλογές κατά τήν
διάρκεια τών πρώτων εβδομάδων μετά τήν εξέγερση τοΰ
Ό κτώ βρη. Ή είδηση τής αλλαγής πού ειχε γίνει διεδίδετο μέ εναν τρόπο σχετικά βραδύ άπό τό κέντρο
στήν περιφέρεια, άπό τήν πρωτεύουσα στήν επαρχία καί
άπό τις πόλεις στά χωριά. Σ έ πολλές περιφέρειες οΐ μά
ζες τών αγροτών ήταν πολύ λίγο διαφωτισμένες γιά
δ ,τι είχε συμβεΐ στήν Πετρούπολη καί στή Μόσχα.
’Έ τσ ι ένώ αυτές ψήφιζαν γιά Γ ή καί Έλευ& ερία εκλέ
γανε γιά άντιπροσώπους τους στίς επαρχιακές Ε π ιτ ρ ο 
πές, Ικείνους πού κατά πλειοψηφία βρίσκονταν κάτω
άπό τή σημαία ιώ ν Ναρόντνικών. "Ετσι δμως ψήφιζαν
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τόν Κερένσκυ κα'ι τόν Ά φ ξέντιεφ πού είχαν διαλύσει
τις επιτροπές τους και είχαν συλλάβει τά μέλη. το υ ς.. .
Τό περιστατικό αυτό δείχνει ως πιό βαθμό ή Σ υντα
κτική ειχε μείνει καθυστερημένη σέ σχέση μέ τήν εξέ
λιξη τής πολικής πάλης καί τις κομματικές ανακατα
τάξεις. ..»
“Ολα αυτά είναι πολύ καλά ειπωμένα καί πολύ πει
στικά. Μόνον πού δέν μπορεΐ παρά νά απορήσει κανείς
πώς άνθρωποι τόσο έξυπνοι δπως 6 Λένιν καί δ Τρότ
σκυ δέν σκέφθηκαν τό αναγκαίο συμπέρασμα πού
εβγαινε άπό τά παραπάνω γεγονότα. Ά φ ο ϋ ή Συντα
κτική Συνέλευση ή εκλεγμένη πολύ πρίν άπό τήν απο
φασιστική καμπή τοΰ Ό κτώβρη καθρέφτιζε στή σύν
θεσή της τήν εικόνα τοΰ ξεπερασμένου παρελθόντος καί
δ'χι τής νέας πραγματικής κατάστασης, εβγαινε άπό
μόνο του τό συμπέρασμα δτι επρεπε νά διαλΰσουν αυ
τήν άκριβώς τήν ξεπερασμένη θνησιγενή Συντακτική
καί νά προκηρύξουν χωρίς καθυστέρηση νέες εκλογές
γιά νέα Συντακτική. Δέν ήθελαν καί δέν μπορούσαν να
εμπιστευθοΰν τήν τύχη τής Επανάστασης σέ μιά Συνέ
λευση πού καθρέφτιζε τή χθεσινή Ρ ω σία τοϋ Κερένσκυ
κατά τήν περίοδο τών ταλαντεύσεων καί τοϋ συνασπισμοϋ μέ τήν αστική τάξη. Σω στά! ’Αλλά έ'μενε άκόμη
νά συγκαλέσουν αμέσως, αντί γι’ αυτήν, μιά Συνέλευση
πού νά βγαίνει μέσα άπό τήν άναγεννημένη Ρω σία καί
νά τραβήξουν μπροστά. ’Α ντί γ ι’ αυτό ό Τρότσκυ, άπό
τήν είδική άκαταλληλότητα τής Συντακτικής Συνέλευ
σης τοϋ Όκτώβρη, συμπεραίνει πώς είναι περιττή κάθε
Συντακτική Συνέλευση’ κι’ άκόμη τό γενικεύει αυτό
μέχρι τοΰ σημείου νά άρνεΐται τήν άξία κάθε εθνικής.
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αντιπροσωπείας πού προέρχεται άπό γενικές λαϊκές εκλο
γές κατά τή διάρκεια τής Επανάστασης.
«Χάρις στήν άνοικτή και άμεση πάλη γιά τήν πολι
τική εξουσία, οι εργαζόμενες μάζες συσσωρεύουν σέ
πολύ μικρό διάστημα μεγάλη πολιτική πείρα καί ανεβαί
νουν γρήγορα άπό τή μιά βαθμίδα τής άνάπτυξής τους
στήν άλλη. Ό βραδυκίνητος μηχανισμός τών δημοκρα
τικών θεσμών παρακολουθεί τόσο πιό λίγο αυτήν τήν
ανάπτυξη, δσο μεγαλύτερη είναι μιά χώρα καί δσο πιό
ατελής είναι ό τεχνικός της εξοπλισμός». (Τρότσκυ,
σελ. 29).
’Εδώ λοιπόν εχομε τόν «μηχανισμό τών δημοκρα
τικών θεσμών» γενικά. Σ ’ αυτό πρέπει νά παρατηρήσομε δτι αυτή ή εκτίμηση γιά τούς δημοκρατικούς θε
σμούς εκφράζει μιά αντίληψη κάπως σχηματική καί άλύγιστη, σαφώς άντίθετη μέ τήν Ιστορική εμπειρία άκρι*
βώς δλων τών επαναστατικών εποχών.
Σύμφωνα μέ τή θεωρία τοΰ Τρότσκυ κάθε εκλεγμένη,
συνέλευση καθρεφτίζει μόνον τή σκέψη, τήν πολιτική
ωριμότητα καί τήν πνευματική κατάσταση τών εκλο
γέων κατά τή στιγμή πού βάδισαν πρός τις κάλπες.
Έ τ σ ι τό δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα θά είναι πάντα
ή εΙκόνα τής μάζας κατά τήν ήμερομηνία τών εκλογών,
άκριβώς δπως δ έναστρος ουρανός τοΰ Χέρσχελλ μάς
δείχνει πάντα τά ουράνια σώματα, οχι δπως είναι τή
στιγμή πού τά κοιτάμε άλλα δπως ήταν κατά τή στιγμή
πού άπό άμέτρητες άποστάσεις εστελναν στή γή τις φω
τεινές τους άκτίνες. Κάθε ζωντανή πνευματική συνάρ
τηση άνάμεσα σ’ εκείνον πού εκλέχθηκε κάποτε καί
στούς !κλογεΐς του, κάθε άμοιβαία επίδραση μεταξύ
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τους, ό Τρότσκυ τήν άρνεΐται. Πόσο αυτό έρχεται σέ
αντίθεση μέ δλη τήν ιστορική π είρ α ! Αυτή ή πείρα,
δλως άντίθετα, μάς δείχνει δτι τό ζωντανό κύμα τής
λαϊκής γνώμης λοΰζει διαρκώς τά αντιπροσωπευτικά
σώματα, τά διαπερνάει και τά διευθύνει. Π ώς άλλοιώς
θ ά έξηγώταν τό δτι βλέπομε κατά καιρούς μέσα στά
αστικά κοινοβούλια τις διασκεδαστικότατες ακροβασίες
τών «αντιπροσώπων τοϋ λαοΰ», εμπνευσμένων ξαφνικά
άπό «νέο πνεϋμα» νά βγάζουν εντελώς άπροσδόκτητους
τόνους ή τις ξεραμένες μούμιες νά παίρνουν νεανικό
ύφος κα'ι τούς Σάϊντμαν δλων ιώ ν ειδών νά βρίσκουν
ξαφνικά στους κόλπους τους επαναστατικές ορμές—δταν
αυτές βουίζουν μέσα στά εργοστάσια, στά εργαστήρια
κα'ι στους δρόμους! Κ ι’ αυτή λοιπόν ή διαρκής ζων
τανή επίδραση τής πνευματικής κατάστασης και πολιτι
κής ωριμότητας τών μαζών επί τών εκλεγμένων σωμά
των θ ά σταματούσε ακριβώς κατά τήν επανάσταση,
μπροστά στό άκαμπτο σχήμα τών εμβλημάτων τοΰ κόμ
ματος καί τοϋ καταλόγου τών υποψηφίων ; ’Ακριβώς
τό α ντίθ ετο ! Ή επανάσταση ακριβώς είναι πού δημι
ουργεί, μέ τή ζέστη τής φλόγας της, αυτή τήν πυκνή,
παλλόμενη, ευαίσθητη πολιτική ατμόσφαιρα, δπου τά
κύματα τής δημοσίας γνώμης, ό σφιγμός τής εθνικής
ζωής, επιδρούν άμεσα καί μέ θαυμαστό τρόπο πάνω
στά αντιπροσωπευτικά σώματα. ’Ακριβώς σ’ αυτό στη
ρίζονται οι γνωστές καί πάντα γεμάτες άπό συνέπειες
σκηνές σέ δλες τίς επαναστάσεις, κατά τήν αρχική τους
φάση, δπου παλιάς αντιδραστικά ή μετριοπαθή κοινο
βούλια εκλεγμένα μέσα στό παλιό καθεστώς καί μέ πε
ριορισμένο εκλογικό δικαίωμα, μεταβάλλονται ξαφνικά
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σέ ήρωϊκά φερέφωνα τής εξέγερσης κα'ι σέ πολεμικούς
κεραυνούς.
Κλασσικό παράδειγμα προσφέρει τό περίφημο «Μακρό Κοινοβούλιο» στήν ’Αγγλία, πού εκλεγμένο τό 164?
και διατηρημένο επί επτά χρόνια αντανακλούσε συνε
χώς δλες τις μεταλλαγές τής δημοσίας γνώμης, τήν πο
λιτική ωριμότητα, τις ταξικές διαφωνίες, τήν πρόοδο
τής ’Επανάστασης ως τό άποκορύφωμά της, άπό τις
άρχικές δειλές άψιμαχίες μέ τό Στέμμα καί μέ έναν γο
νυπετή πρόεδρο τού Κοινοβουλίου ώς τή διάλυση τής
Βουλής τών Λόρδων, τόν άποκεφαλισμό τού Καρόλου
καί τήν άνακήρυξη τής Δημοκρατίας.
Καί μήπως ή ίδια άξιοθαΰμαστη μεταμόρφωση δέν
έγινε στήν Συνέλευση τών Τάξεων τής Γαλλίας, στό
ελεγχόμενο Κοινοβούλιο τού Λουδοβίκου Φιλίππου καί
ακόμη τό τελευταίο παράδειγμα, τό πιό εκπληκτικό
— είναι τόσο κοντά στόν Τρότσκυ— στήν 4η ρωσική
Δούμα, πού εκλεγμένη στό σωτήριο έτος 1909 κάτω
άπό τή βαριά κυριαρχία τής άντεπανάστασης, ένοιωσε
ξαφνικά τόν Φεβρουάριο τού 1917, δπως ό Ά ϊ - Γιάν
νης νά περνάει μέσα στά μαλλιά του, τήν άνατρεπτική
πνοή καί έγινε ή άφετηρία τής ’Επανάστασης.
"Ολα αυτά δείχνουν δτι ό «βραδυκίνητος μηχανι
σμός τών δημοκρατικών θεσμών» έχει ένα ισχυρό άντίβαρο— τή ζωντανή κίνηση τής μάζας, τήν άκατάπαυστη
ορμή. της. Καί δσο πιό δημοκρατικοί είναι οί θεσμοί,
τόσο ζωηρότερος καί δυνατότερος είναι ό παλμός τής
πολιτικής ζωής τών μαζών, τόσο άμεσότερη καί πλη
ρέστερη είναι ή επίδρασή της, παρ’ δλους τούς άκαμ
πτους τίτλους τών κομμάτων, τούς παλιωμένους εκλογι-
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-χούς καταλόγους κλπ. Α σφαλώς κάθε δημοκρατικός θε
σμός εχει τις ατέλειες του και τις αδυναμίες του, πρά
γμα πού συμβαίνει μέ δλους τούς ανάλογους ανθρώπι
νους θεσμούς. Ά λλα τό φάρμακο πού ανακάλυψαν δ
Λένιν κα'ι δ Τρότσκυ, τή γενική κατάργηση τής Δημο
κρατίας, είναι χειρότερο άκόμη κι’ άπό τήν άρ^ώστεια
πού επρόκειτο νά θεραπεύσουν: Καταστρέφει αυτή τήν
ίδια τή ζωντανή πηγή, άπ’ δπου μπορεΐ νά διορθωθεί
κάθε φυσική ατέλεια τών κοινωνικών θεσ μ ώ ν: τήν
ενεργό, ανεμπόδιστη, δραστήρια πολιτική ζωή δσο τό
-δυνατόν πιό πλατιών λαϊκών μαζών τοΰ έθνους.
Ά ς πάρομε ενα άλλο χτυπητό παράδειγμα: τό εκλο
γικό δικαίωμα, δπως τό επεξεργάστηκε ή κυβέρνηση
τών Σοβιέτ. Δέν φαίνεται πολύ καθαρά ποιά πρακτική
-σημασία δίνεται σ’ αυτό. Ά π ό τήν κριτική τών Λένιν
καί Τρότσκυ γιά τούς δημοκρατικούς θεσμούς, βγαίνει
πώς βασικά άρνοΰνται τήν εθνική αντιπροσωπεία μέ
γενικές εκλογές και δτι θέλουν νά στηριχθοΰν μόνον
στά σοβιέτ. Δέν βλέπομε τότε τό λόγο πού καθιερώθη
τό γενικό εκλογικό δικαίωμα. Ά κόμη δέν μάς είναι γνω
στό αν τό εκλογικό αυτό δικαίωμα εφαρμόστηκε μ’ έναν
όποιονδήποτε τρόπο στήν πράξη. Δέν έχομε τίποτε
άκου σε ι γιά τήν εκλογή δποιασδήποτε λαϊκής αντιπρο
σωπείας σύμφωνα μ’ αυτό. Ε ίναι περισσότερο πιθανόν
οτι . αυτό μένει απλώς έ'να θεωρητικό προϊόν, σάν
νά ποΰμε μένει στό χαρτί. Έ τ σ ι ό'μως πού είναι, άποτελεΐ ενα αξιοπαρατήρητο προϊόν τής μπολσεβίκικης
θεωρίας γιά τή δικτατορία. Κάθε εκλογικό δικαίωμα,
-δπως καί κάθε πολιτικό δικαίωμα γενικά, δέν πρέπει νά
κρίνεται μέ δποιαδήποτε άφηρημένα σχήματα «δικαιο
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σύνης» ή άλλη αύτοϋ τοϋ είδους φρασιολογία τής αστι
κής δημοκρατίας, άλλα άπό τις κοινωνικές κα'ι οικονο
μικές συνθήκες γιά τ'ις όποιες αυτό διατυπώνεται. Τό
διακαίωμα τής ψήφου πού επεξεργάστηκε ή κυβέρνηση
τών Σοβιέτ προορίζεται ακριβώς γιά τήν περίοδο τής
μετάβασης άπό τήν άστική μορφή τής κοινωνίας στή
σοσιαλιστική, γιά τήν περίοδο τής δικτατορίας τοϋ προ
λεταριάτου. Σύμφωνα μέ τήν ερμηνεία αυτής τής δι
κτατορίας, πού αντιπροσωπεύουν ό Λένιν και ό Τρότ
σκυ, τό εκλογικό δικαίωμα παρέχεται μονάχα σέ κείνους
πού ζοΰνε άπό »τή δουλειά τους και άφαιρεϊται άπό
όλους τούς άλλους.
Έ τ σ ι γίνεται φανερό πώς ένα τέτοιο εκλογικό δι
καίωμα εχει νόημα μόνον σέ μιά κοινωνία πού είναι σέ
■θέση νά δώσει, σέ οποίον θέλει νά δονλέψει, μιά υπο
φ ερ τή πολιτισμένη ζωή, κερδισμένη μέ τή δουλειά του
τήν ίδια. Συμβαίνει αυτό στή σημερινή Ρ ω σ ία ; Μέ τ'ις
τρομακτικές δυσκολίες πού έχει νά παλέψει ή άπομονωμένη άπό τήν παγκόσμια αγορά καί αποκλεισμένη
από τίς σπουδαιότερες πηγές πρώτων ΰλών Σοβιετική
Ρω σία, μέ τή φοβερή γενική αποδιοργάνωση τής οικο
νομικής ζωής, μέ τήν πλήρη αναστάτωση τών παραγω
γικών σχέσεων έξ αιτίας τών αλλαγών τής Ιδιοκτησίας
στή γεωργία, στή βιομηχανία καί στό εμπόριο, είναι
φανερό πώς αναρίθμητες υπάρξεις ξεριζώθηκαν ξαφ
νικά κα'ι πετάχτηκαν άπό τό δρόμο τους, χωρίς καμιά
.πραγματική δυνατότητα νά βροΰνε μέσα στήν οικονο
μική ζωή μιά απασχόληση τής εργατικής τους δύναμης.
Α υτό δέν Ισχύει μόνον γιά τήν τάξη τών καπιταλιστών
«α'ι τών γαιοκτημόνων, άλλα κα'ι γιά μεγάλα στρώματα
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μικροαστών και ακόμη και γ ι’ αυτήν τήν ΐδια τήν ερ
γατική τάξη. Γ ια τί είναι γεγονός πώς ή παράλυση τής
βιομηχανίας προκάλεσε μιά μαζική έξοδο τών προλετα
ρίων τής πόλης πρός τήν ύπαιθρο. Κάτω άπό τέτοιες
συνθήκες, ενα πολιτικό εκλογικό δικαίωμα, πού εχει γιά
προϋπόθεση τήν υποχρέωση εργασίας, γίνεται μέτρο
ακατανόητο. Ή πρόθεσή τους ήταν νά στερήσουν άπό
τό εκλογικό δικαίωμα μόνον τούς εκμεταλλευτές. Και
ένώ οΐ παραγωγικές εργατικές δυνάμεις έχουν κατά μά
ζες ξεριζωθεί, ή Σοβιετική κυβέρνηση βρίσκεται άντίστροφα άναγκασμένη νά εκμισθώνει, σάν νά ποϋμε,
συχνά τήν εθνική βιομηχανία στούς παλιούς καπιταλι
στές ιδιοκτήτες. Τό ίδιο και μέ τούς αστικούς κατανα
λωτικούς συνεταιρισμούς, πού αναγκάστηκε νά συμβι
βαστεί. ’Ακόμη, αποδείχθηκε άναπόφευκτη ή χρησιμο
ποίηση άστών τεχνικών. Μιά άλλη συνέπεια τοΰ ίδιου
φαινομένου είναι δτι αυξανόμενες ομάδες τοΰ προλετα
ριάτου, δπως οί κόκκινοι φρουροί κλπ., συντηροΰνται
άπό τό Κράτος μέ δημόσια χρήματα. Σ τήν πραγματικό
τητα, αυτό τό σύστημα στερεί άπό τά δικαιώματά τους
μεγάλα κα'ι αυξανόμενα στρώματα τής μικροαστικής τά
ξης κα'ι τοϋ προλεταριάτου, πού γ ι’ αύτά ό οικονομικός
οργανισμός δέν προβλέπει κανένα μέσο πού νά τούς επι
τρέπει νά άσκήσουν τήν υποχρέωση εργασίας.
Αύτό είναι ένας παραλογισμός, πού κάνει τό εκλο
γικό δικαίωμα νά είναι ένα ουτοπικό, άποσπασμένο άπό
τήν κοινωνική πραγματικότητα, προϊόν φαντασίας.
’Ακριβώς γ ι’ αύτό δέν μπορεΐ νά είναι ενα σοβαρό ερ
γαλείο τής προλεταριακής δικτατορίας. Ε ίναι ένας ανα
χρονισμός, ενα πράγμα πού ταιριάζει σέ μιά νομική κα
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τάσταση στηριζομένη σέ πλήρη οικονομική σοσιαλιστική
βάση, καί δχι στή μεταβατική περίοδο τής δικτατορίας
τοΰ προλεταριάτου.
Ε π ε ιδ ή ολόκληρη ή μεσαία τάξη, οί αστοί καί μι
κροαστοί διανοούμενοι για πολλούς μήνες μετά τήν
’Οκτωβριανή Ε πανάσταση μποϋκοτάρισαν τή Σοβιε
τική κυβέρνηση, παρέλυσαν τή σιδηροδρομική, ταχυδρο
μική καί τηλεφωνική επικοινωνία, τήν εκπαίδευση καί
τον διοικητικό μηχανισμό καί έστασίασαν έ'τσι εναντίον
τής κυβέρνησης τών εργατών, δλα τά καταπιεστικά, μέ
τρα πού πάρθηκαν εναντίον τους (στέρηση τών πολι
τικών δικαιωμάτων, τών οικονομικών μέσων συντήρη
σης κλπ.) επιβάλλονταν αυτονόητα γιά νά τσακιστεί μέ
σιδερένιο χέρι ή αντίστασή τους. Έ τ σ ι ακριβώς εκδη
λώνεται ή σοσιαλιστική δικτατορία, πού πρέπει νά μήν
υποχωρεί μπροστά στή χρήση καμιάς βίας γιά νά επιβά
λει ή εμποδίσει ορισμένα μέτρα πρός τό συμφέρον τοΰ
συνόλου. ’Α ντίθετα δμως ενα εκλογικό δικαίωμα, πού
μεταφράζεται σέ γενική στέρηση αύτοϋ τοΰ δικαιώμα
τος από πλατύτατα στρώματα τής κοινωνίας, πού βγά
ζει τά στρώματα αυτά εξω από τά πλαίσια τής κοινω
νίας, ενώ αυτή δεν είναι σέ ·θέση νά τούς δώσει οικο
νομικά μιά Όέση μέσα στά πλαίσιά της, μιά στέρηση
δικαιωμάτων ό'χι σάν συγκεκριμένο μέτρο γιά συγκε
κριμένο σκοπό, αλλά σάν γενικός κανόνας μέ διαρκή
ίσχΰ, δεν είναι πια μιά ανάγκη τής δικτατορίας, άλλα
ένας χωρίς διέξοδο αΰτοσχεδιασμός. Λ οιπ όν: καί Σ ο 
βιέτ, σάν σπονδυλική στήλη, καί Συντακτική μ ε χαϋ ο
λική ψήφο.
Ο ί Μπολσεβίκοι άποσπάσανε τά σοβιέτ από τούς
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αντιδραστικούς, γιατί αυτά στην πλειοψηφία τους άποτελοϋνταν από αγρότες (αγρότες και στρατιώτες αντι
πρόσωποι). Ό τ α ν τά σοβιέτ πέρασαν μέ τό μέρος τους
αυτοί εγιναν οί πραγματικοί Αντιπρόσωποι τής λαϊκής
γνώμης. Ά λλα αυτό πού εγινε δεν εχει σχέση παρά μέ
τήν ειρήνη και τό αγροτικό ζήτημα. (*)

(*)Ή τελευταία παράγραφος πού δέν φαίνεται νά βρί
σκεται σέ άμεση σχέση μέ τά προηγούμενα, βρέθηκε σέ σε
λίδα χειρογράφου μή άριθμημένη καί δ έκδοτης τήν παρέ
θεσε εδώ κατά τήν κρίση του. Π ρόκειται γιά τον πυρήνα
μιας σκέψης πού δέν αναπτύχθηκε. Τό ίδιο παρατηρεί δ
αναγνώστης καί σέ πολλά άλλα σημεία τής έκθεσης, λόγφ
τω ν ειδικών συνθηκών κάτω άπό τις όποιες σχεδιάστηκε αυτή
ή κριτική, χωρίς νά πάρει τελειω τικά έπεξεργασμένη μορφή
άπό τήν ίδια τή συγγραφέα.
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5. ΑημοκρατΙα καί ΑικτατορΙα
“Αλλά τό ζήτημα δεν εξαντλείται με τή Συντακτική
Συνέλευση καί τό εκλογικό δικαίωμα. "Εχομε ακόμη νά
λογαριαστούμε με την κατάργηση των δημοκρατικών εγ
γυήσεων, εκείνων πού είναι οι σπουδαιότερες γιά μια
υγιή πολιτική ζωή και γιά τή δραστηριότητα των εργα
ζομένων μ αζώ ν: τήν ελευθερία τοΰ τΰπου καί τοϋ δι
καιώματος τοΰ συνεταιρίζεσθαι και συνέρχεσθαι, πού
απαγορεύτηκαν γιά δλους τούς αντιπάλους τής Σ οβιετι
κής κυβέρνησης. Σ έ δτι τουλάχιστον αφορά τήν κατάρ
γηση αυτών τών δικαιωμάτων, ή επιχειρηματολογία τοΰ
Τρότσκυ γιά τή δυσκινησία τών αντιπροσωπευτικών
δημοκρατικών σωμάτων δεν είναι καθόλου πειστική.
’Α ντίθετα είναι γεγονός ολοφάνερο και αναμφισβήτητο,
δ τι χωρ'ις τήν απεριόριστη ελευθερία τοϋ τΰπου, χωρίς
τό δικαίωμα νά συνεταιρίζονται καί νά συνέρχονται
ελεύθερα είναι εντελώς αδύνατο νά εννοηθεί ή κυριαρ
χία τών μεγάλων λαϊκών μαζών.
'Ο Λένιν λέει, δτι τό αστικό κράτος είναι δργανο γιά
τήν καταπίεση τής εργατικής τάξης, καί τό σοσιαλιστικό
κράτος είναι επίσης δ'ργανο γιά τήν καταπίεση τής αστι
κής τάξης. Αυτό τό τελευταίο, φαίνεται δτι είναι «ίπλώς
τό καπιταλιστικό κράτος με τό κεφάλι κάτω. Αύτή ή
άπλουστευμένη αντίληψη ξεχνά τό πιο ουσιώδες: Ή
αστική ταξική κυριαρχία δεν είχε ανάγκη άπό τή μόρ
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φωση και τήν πολιτική διαπαιδαγώγηση δλης τής λαϊ
κής μάζας, ή τουλάχιστον δέν τήν είχε ανάγκη πέρα άπό
βρισμένα πολύ στενά δρια. Γιά τήν προλεταριακή δικτα
τορία όμως, αυτά,είναι τά ζωτικά της στοιχεία, χωρίς
τά όποια δέν μπορεϊ νά υπάρχει.
«Χάρη στήν ανοικτή και άμεση πάλη για τήν πολι
τική εξουσία οί εργατικές μάζες συσσωρεύουν σέ ελάχι
στο διάστημα μεγάλη πολιτική πείρα καί άνεβαίνουν
γρήγορα άπό τή μιά βαθμίδα τής άνάπτυξής τους στήν
άλλη».
Έ δώ δ Τρότσκυ άρνεϊται τον ίδιο τον εαυτό του,
τούς φίλους του και τούς οπαδούς του. Ακριβώς επειδή
(χυτό είναι αληθινό, καταργώντας αυτοί τή δημόσια
ζωή, έφραξαν τήν πηγή τής πολιτικής πείρας καί τής
προοδευτικής ανάπτυξης. 'Αλλιώς θά επρεπε νά παρα
δεχθούμε δτι πείρα καί ανάπτυξη χρειάζονταν μόνον
ώσπου νά πάρουν ο! Μπολσεβίκοι τήν εξουσία, καί δτι
άφοΰ τότε Ιφθασαν στο υπέρτατο τους σημείο, άπό κεϊ
καί πέρα εγιναν περιττές. (Λόγος τοϋ Λένιν: « Ή Ρω
σία είναι προφανώς ώριμη γιά τό σοσιαλισμό»).
Στήν πραγματικότητα είναι εντελώς άντίθετα. Τά
γιγάντια προβλήματα άκριβώς, πού αντιμετώπισαν οΕ
Μπολσεβίκοι μέ θάρρος καί αποφασιστικότητα, απαι
τούσαν την, δσο μπορούσε νά γίνει, πιό έντατική πολι
τική εκπαίδευση τών μαζών, καί τή συσσώρευση πείρας,
πού δέν είναι ποτέ δυνατή χωρίς πολιτική ελευθερία.
Ή ελευθερία μόνον γιά τούς οπαδούς τής κυβέρνησης
καί γιά μόνα τά μέλη ενός κόμματος—δσο πολυάριθμα,
κι’ δν είναι αΰιά-’-δέν είναι ελευθερία. *Η ελευθερία
νοείται πάντα ελευθερία γιά κείνον πού σκέφτεται δια*
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φορετικά: δχι από φανατισμό γιά τή «δικαιοσύνη»,
άλλα γιατί απ’ αυτό έξαρτάται κάθε τ ι πού διδάσκει,
εξυγιαίνει, ξεκαθαρίζει μέσα στην πολιτική ελευθερία,
καί γιατί ή «ελευθερία» χάνει τήν «ποτελεσματικότητά
της δταν καταντάει προνόμιο.
Οί ίδιοι οI Μπολσεβίκοι, μέ τό χέρι στήν καρδιά,
δεν θ ά μπορούσαν νά άρνηθοϋν δτι υποχρεώθηκαν νά
προχωρούν βήμα πρός βήμα, νά ψηλαφούν, νά σχεδιά
ζουν, νά πειραματίζονται, νά δοκιμάζουν μέ κάθε έν
νοια, καί δτι έ'να μεγάλο μέρος από τά μέτρα πού έλα
βαν δεν είναι μαργαριτάρια. Έ τ σ ι λοιπόν τά πράγματα
γίνονται καί έτσι θά συμβεΐ σέ δλους εμας δταν βρε
θούμε σέ άναλογες περιστάσεις, αν καί δεν φαίνεται νά
■επικρατούν παντού συνθήκες τόσο δύσκολες.
Ή σιωπηρή προϋπόθεση τής θεωρίας τοΰ Λένιν
καί τοΰ Τρότσκυ γιά τή δικτατορία είναι δτι ή σοσια
λιστική μεταμόρφωση είναι έ'να πράγμα, γιά τό οποίο
τό επαναστατικό κόμμα έχει τή συνταγή πανέτοιμη στήν
τσέιίη του ·καί δέν έχει νά κάνει τίποτε αλλο παρά νά
τήν εφαρμόσει μέ ενεργητικότητα. "Ομως δυστυχώς—ή
«ύτυχώς—δέν είναι έτσι. Ή πρακτική πραγματοποίηση
τοΰ σοσιαλισμού ως οικονομικού, κοινωνικού καί νομικοΰ συστήματος, μακριά από τό νά άποτελεΐ έ'να σύνολο
άπο έτοιμες συνταγές, πού δέν θ ά είχε κανένας παρά νά
τις εφαρμόσει, είναι μιά υπόθεση πού βρίσκεται όλότελα στήν ομίχλη τοΰ μέλλοντος. Ε κ ε ίν ο πού εμείς κα
τέχομε στο πρόγραμμά μας, είναι μόνον μερικοί γενικοί
δείχτες, πού σημειώνουν τήν κατεύθυνση πρός τήν όποίαν
πρέπει νά άναζητηθοΰν τά μέτρα, πού εξ άλλου έχουν
χαρακτήρα προ παντός αρνητικό. Ξέρομε πάνω -κά τω
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ΐ ί πρέπει νά καταργήσομε γιά νά άνοίξομε τό δρόμο
πρός τή σοσιαλιστική οικονομία. Τί λογής ομως θά
είναι τά χίλια - δυο συγκεκριμένα μεγάλα ή μικρά
πρακτικά μέτρα, πού χρειάζονται γιά νά μπουν σοσια
λιστικά 'θεμέλια στήν οικονομία, στο δίκαιο, σέ δλες τις
κοινωνικές σχέσεις, αυτό δέν τό λέει κανένα κομματικό
πρόγραμμα καί κανένα σοσιαλιστικό εγχειρίδιο. Αυτό
δέν άποτελεϊ έλλειψη, αλλά αντίθετα πλεονέκτημα τοΰ
επιστημονικού σοσιαλισμού Ιν σχέσει μέ τον ουτοπικό.
Τό σοσιαλιστικό κοινωνικό σύστημα δέν μπορεΐ καί δέν
πρέπει νά είναι παρά μόνον ιστορικό προϊόν, γεννημένο
από τή σχολή τής πείρας κατά τήν ώρα τών πραγματο
ποιήσεων, από τήν πορεία τής ζωντανής Ιστορίας, πού
ομοια μέ τήν δργανική φύση—δπου κι’ αυτή στο κάτω κάτω ανήκει—εχει πάντα τήν καλή συνήθεια νά δημι
ουργεί μαζί μέ μιά πραγματική ανάγκη και τά μέσα γιά
τον Ικανοποίησή της, μαζί μέ τό πρόβλημα καί τή λύση
του. ”Αν δμως έτσι είναι τό πράγμα, τότε είναι φανερό
δτι 6 σοσιαλισμός από τή φύση του τήν ίδια δέν μπο
ρεΐ νά παραχωρηθεΐ, δέν μπορεΐ νά έγκαθιδρυθεΐ μέ
οΰκάζια. Έ χει γιά προϋπόθεσή του μιά σειρά από
βίαια μέτρα, Ιναντίον τής Ιδιοκτησίας κλπ. Τό αρνη
τικό μέρος, τήν καταστροφή, μπορεΐ κάνεις νά τό δια
τάξει. Τό θετικό, τήν ανοικοδόμηση, Ο Χ Ι. Παρθένα
χώρα,. . χίλια προβλήματα! Μόνον ή πείρα μπορεΐ νά
διορθώνει και νά άνοίγει καινούργιους δρόμους. Μόνον
ή ανεμπόδιστη παλλόμενη ζωή παίρνει χίλιες καινούρ
γιες μορφές καί αύτοσχεδιασμούς, αποκτάει δημιουρ
γική δύναμη, διορθώνει μόνη της τά παραπατήματα
της. Έ άν ή πολιτική ζωή τών κρατών που έχουν πε
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ριορισμένη ελευθερία είναι τόσο πενιχρή, τόσο φτωχή,
τόσο σχηματική, τόσο στείρα, αυτό γίνεται γιατί μέ τον
αποκλεισμό τής δημοκρατίας καταστρέφονται οί ζωντα
νές πηγές κάθε πνευματικού πλοΰτου και προόδου. (’Α πό
δειξη : τά ετη 1905 και μετέπειτα καί άντίθετα οί μή
νες Φ εβρουάρ^ς-’Οκτώβριος 1917). "Ο ,τι εδώ είναι αλη
θινό άπό πολιτική άποψη’ είναι επίσης άπό οικονομική
κα'ι κοινωνική. "Ολη ή λαϊκή μάζα πρέπει νά παίρνει
μέρος. ’Αλλοιώς ό σοσιαλισμός επιβάλλεται μέ διατά
γματα, παραχωρεΐται εκ των άνω άπό τό πράσινο τρα
πέζι μιας ντουζίνας διανουμένων.
Ό άπόλυτος δημόσιος έλεγχος είναι αναγκαίος. ’Αλ
λιώς ή ανταλλαγή τής πείρας περιορίζεται μέσα στον
κλειστό κύκλο των ΰπαλλήλων τής νέας κυβέρνησης. Ή
διαφθορά θά είναι έ'τσι αναπόφευκτη. (Λόγοι τοϋ Λένιν, Mitteilugsblatt No 29).

Ή πρακτική τοΰ σοσιαλισμού άπαιτεΐ μια πλήρη
πνευματική μεταμόρφωση τών ξεπεσμένων άπό αΙώνες
αστικής κυριαρχίας μαζών. Πρέπει τά μποΰν κοινωνικά
ένστικτα στις θέσεις, τών εγωιστικών, μαζική πρωτο
βουλία στη θέση τής αδράνειας, Ιδεαλισμός πού ξεπερ
νάει δλα τά πάθη. Αύτό κανένας δέν τό ξέρει καλύτερα,
δέν τό τονίζει πειστικότερα, κανένας δέν τό επαναλαμ
βάνει πιο επίμονα, άπό τον Λένιν. Μόνον πού πέφτει
δλότελα εξω στα μέσα. Διατάγματα, δικτατορική εξου
σία τών επιθεωρητών στα εργοστάσια, δρακόντειες ποι
νές, τρομοκρατία, δλα αυτά είναι μέσα πού Ιμποδίζουν
αυτήν τήν αναγέννηση. Ό μοναδικός δρόμος πρός αυ
τήν είναι τό σχολείο τής δημόσιας ζωής, ή απεριόριστη
κα'ι δσο είναι τό δυνατόν πλατύτερη δημοκρατία, ή
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κοινή γνώμη. Ή τρομοκρατία είναι εκείνη πού δια*
φθείρει.
Ά ν δλα αυτά λείψουν, τί απομένει; ‘Ο Λένιν καί ό
Τρότσκυ εγκατέστησαν στή θέση τών αντιπροσωπευτι
κών σωμάτων, πού βγαίνουν από γενικές λαϊκές εκλογές,
τά σοβιέτ σάν μοναδική πραγματική Αντιπροσώπευση
τών εργαζομένων μαζών. Άλλα πνίγοντας τήν πολιτική
ζωή σ’ δλη τήν χώρα, είναι μοιραίο νά παραλύει ολοένα
καί περισσότερο ή ζωή μέσα σ’ αυτά τά ίδια τά σοβιέτ.
Χωρίς γενικές Ικλογές, απεριόριστη ελευθερία τοΰ τύ
που και τών συγκεντρώσεων, ελεύθερη πάλη τών ιδεών,
ή ζωή ξεψυχάει μέσα σ’ ολους τούς δημοσίους θεσμούς,
γίνεται μιά ζωή επιφανειακή, δπου ή γραφειοκρατία
μένει τό μόνον ενεργό στοιχείο. ’Από τό νόμον αυτόν
κανένας δέν μπορεΐ νά ξεφύγει- Ή δημοσία ζωή σιγάσιγά βυθίζεται στον υπνο, μερικές δωδεκάδες αρχηγών
τοΰ κόμματος, μέ ανεξάντλητη ενεργητικότητα και απε
ριόριστο Ιδεαλισμό, διευθύνουν καί κυβερνούν. Μεταξύ
«ύτών ή διεύθυνση είναι πραγματικά στά χέρια μιας
μόνο δωδεκάδας εξαιρετικών εγκεφάλων και από καιρό
σέ καιρό συγκαλεΐται μιά αριστοκρατία τής εργατικής
τάξης στις συγκεντρώσεις γιά νά χειροκροτήσει τούς λό
γους τών αρχηγών και νά ψηφίσει ομόφωνα τις αποφά
σεις πού τής προτείνουν. Υπάρχει λοιπόν στο βάθος
μιά κυβέρνηση κλίκας, μιά δικτατορία είναι αλήθεια,
δχι δμως ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου, δ χ ι : ή
δικτατορία μιας χούφτας πολιτικών, δηλαδή μιά δικτα
τορία μέ αστική έννοια, μέ τήν έννοια τής γιακωβίνι*
κης κυριαρχίας. (Πρόσεξε τήν αναβολή τών συνεδρίων
τών Σοβιέτ από τρεις σέ εξη μήνες·!). Και ακόμη πε
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ρισσότερο μια τέτοια κατάσταση αναγκαία παράγει μια
αύξηση τής αγριότητας στη δημόσια ζω τ): δολοφονίες,
εκτελέσεις όμηρων κλπ. (Λόγοι τοΰ Λένιν πάνω στήν
πειθαρχία κα'ι τή διαφθορά).
"Ενα πρόβλημα πού παίρνει μεγάλη σπουδαιότητα σέ δλες τις επαναστάσεις είναι ή πάλη μέ τό λοΰμπεν προλεταριάτο. Κ ι’ εδώ επίσης στή Γερμανία, δπως
καί παντοΰ, θά μάς απασχολήσει τό ζήτημα αυτό. Τά
αλήτικα στοιχεία έχουν βαθιούς δεσμούς μέ τήν αστική
κοινωνία, ό'χι μόνον σάν μια ειδική κατηγορία, σάν έ'να
κοινωνικό κατακάθι πού παίρνει μιά γιγάντια ανάπτυξη
ακριβώς τίς στιγμές πού τά τείχη τής κοινωνικής τάξης
καταρρέουν, άλλα και σάν αναπόσπαστο μέρος τής κοι
νωνίας στο σύνολό της. Τ ά γεγονότα έ'χουν δείξει στή
Γερμανία— και περισσότερο ή λιγότερο καί σέ όίλλες χώ
ρες— μέ πόση ευκολία ολα τά στρώματα τής άστικής
κοινωνίας ξεπέφτουν στήν αλητεία. Ο ι αποχρώσεις στή
διαβάθμιση ανάμεσα στούς αισχροκερδείς εμπόρους, οί
καθυστερήσεις στις προθεσμίες από τους μικρούς Π ο
λωνούς γαιοκτήμονες, οϊ υποθέσεις μέ Ιδεώδεις ευκαι
ρίες, ή νοθεία τροφίμων, οί εκβιασμοί, ή διαφθορά
τών δημοσίων υπαλλήλων, οί κλοπές, οί διαρρήξεις καί
ο ι απαγωγές, δλα αυτά ανακατεύονται καί μπερδεύονται
μεταξύ τους, οταν έξαφανισθεΐ τό διαχωριστικό δριο
ανάμεσα στήν «εντιμότατη» αστική τάξη καί στο κά
τεργο. Ε ίνα ι ή επανάληψη τοΰ ΐδίου φαινομένου, πού
κατά κανόνα οδηγεί γρήγορα στήν εξαχρείωση τό άνθος
τής αστικής κόστας, δταν αυτό μεταφυτευθεΐ σέ ενα
έδαφος κοινωνικά ξένο, στις συνθήκες τών αποικιών.
“Ο ταν πέσουν τά φράγματα καί τά κατά. συνθήκη στη
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ρίγματα τής ήθικής καί τοΰ δικαίου, ή άστική κοινωvCa, τής όποίας ό εσώτερος νόμος είναι ή πιο βαθιά
δνηθικότητα, ή εκμετάλλευση ανθρώπου άπό άνθρωπο,
βυθίζεται αμέσως και χωρίς φρένο στήν εξαχρείωση και
στην αλητεία. Ή προλεταριακή επανάσταση θά εχει
παντοϋ νά παλέψει εναντίον αύτοΰ τοΰ Ιχθροΰ πού εί
ναι όργανο τής δντεπανάστασης.
Έ ν τουτοις, και εναντίον αύτοΰ τοΰ Ιχθροΰ, ή τρο
μοκρατία είναι ξίφος πού δέν κόβει ή πιο σωστά πού
εχει δυό κόψεις. Ή πιο δρακόντεια και ή πιο συνοπτική
διαδικασία μένει χωρίς αποτέλεσμα έναντίον τών εκρή
ξεων απειθαρχίας τοΰ προλεταριακού υπόκοσμου. ’Ακό
μη περισσότερο, δσο παρατείνεται τό καθεστώς τής
τρομοκρατίας, αναπόφευκτα δδηγεΐ στήν αυθαιρεσία,
καί κάθε αυθαιρεσία ασκεί πάνω στήν κοινωνία μιά
φθοροποιό Ιπίδραση. Τά μοναδικά αποτελεσματικά
μέσα πού μπορεΐ νά χρησιμοποιήσει ή προλεταριακή
επανάσταση είναι κι’ εδώ, δπως παντοΰ, τά ριζικά μέ
τρα κοινωνικού καί πολιτικοΰ χαρακτήρα: Μιά μετα
μόρφωση, δσο τό δυνατόν πιο γρήγορη, τών κοινωνι
κών εγγυήσεων γιά τήν ύπαρξη τών μαζών και γι’ ανά
πτυξη τοΰ Ιπαναστατικοΰ ίδεαλισμοΰ, πού δέν μπορεΐ
νά κρατηθεί σέ διάρκεια παρά μέ μιά έντονα δραστήρια
ζωή τών μαζών μέσα >σέ μιά απεριόριστη πολιτική ελευ
θερία.
"Οπως εναντίον τών μολυσματικών καί νοσηρών
Ιστίων, τό πιο Αποτελεσματικό μέσο γιά τήν εκκαθά
ρισή τους καί γιά τήν Ιξυγίανση είναι οί ήλιακές ακτί
νες, τό ΐδιο και στήν επανάσταση ό μόνος σωτήριος και
έξυγιαντής ήλιος είναι αυτή ή ίδια ή επανάσταση και
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ή άναγεννήτρα αρχή της, ή πνευματική ζωή, ή δραστη
ριότητα, ή υπευθυνότητα απέναντι τοΰ έαυτοϋ της και
Απέναντι τών μαζών, πράγματα πού προϋποθέτουν τήν
πιο πλατιά πολιτική ελευθερία (*).
Ή κοινωνική έξαχρείωση θα είναι επίσης αναπό
φευκτη σέ μάς (στή Γερμανία) δπως και παντού. Τό
λοΰμπεν προλεταριάτο είναι ένα στοιχείο συμφυές μέ
τήν αστική κοινωνία καί δέν μπορεΐ νά ξεχωριστεΐ άπ’
αυτήν. ’Αποδείξεις: 1)· Οί λεηλασίες τών «κοζάκων»
στήν ’Ανατολική Πρωσία. 2) Τό γενικό ξέσπασμα αρπα
γών και κλοπών στή Γερμανία (άπατες, προσωπικό τών
ταχυδρομείων, τών σιδηροδρόμων, ’Αστυνομία, πλήρης
εξαφάνιση τών δρίων άνάμεσα στήν καλή κοινωνία καί
τ&ν υπόκοσμο). 3) Ή γρήγορη έξαχρείωση τών άρχηγών τών συνδικάτων. Εναντίον αυτών τά δρακόντεια
μέτρα τής τρομοκρατίας είναι άνίσχυρα. ’Αντίθετα,
αυτά διαφθείρουν ακόμη περισσότερο. Τό μοναδικό άν*
τίδοτο εναντίον τοΰ δηλητηρίου είναι δ Ιδεαλισμός και
ή κοινωνική δραστηριότητα τών μαζών, ή απεριόριστη
πολιτική ελευθερία.
Αυτός είναι ένας υπέρτατος πραγματικός νόμος άπό
τον οποίον κανένα κόμμα δέν μπορεΐ νά διαφΰγει. Τό
βασικό λάθος τής θεωρίας τών Λένιν-Τρότσκυ είναι
δτι ακριβώς, καθώς δ Κάουτσκυ, άντιθέτουν τή δικτατο
ρία πρός τή δημοκρατία. «Δημοκρατία ή δικτατορία»,
(*) 01 σημειώσεις αυτές γιά τόν υπόκοσμο τής εργατι
κής τάξης, πού καθώς φαίνεται γράφηκαν γιά τήν ανάπτυξη
τος παρακάτω παραγράφου, βρέθηκαν σέ φύλλο παρεμβλημένο στα χειρόγραφα.
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ετσι μπαίνει τό ερώτημα τόσο γιά τούς Μπολσεβίκους
δσο και γιά τον Κάουτσκυ. Αυτός δ τελευταίος προτι.
μάει φυσικά τή δημοκρατία και μάλιστα τήν αστική δη
μοκρατία, επειδή ακριβώς τήν θεω ρεί σάν τό αντίθετο
τής επαναστατικής ανατροπής. 'Ο Λένιν και δ Τρότσκυ
αντίθετα, συντάσσονται μέ τή δικτατορία πού βρίσκε
ται σέ αντίθεση μέ τή δημοκρατία καί συνεπώς μέ τή
δικτατορία μιας χούφτας ανθρώπων, δηλαδή μέ τή δι
κτατορία κατά τό άστικό πρότυπο.
Ε ίνα ι δυο αντίθετοι πόλοι, πού δμως είναι καί οί
δυο τό ΐδιο μακριά από τήν πραγματική σοσιαλιστική
πολιτική. Τό προλεταριάτο, σάν πάρει τήν εξουσία, δέν
θ ά μπορούσε ποτέ, σΰμφωνα μέ τήν καλή συμβουλή τοϋ
Κάουτσκυ, νά παραιτηθεί από τή σοσιαλιστική μετα
βολή μέ τό πρόσχημα δτι «ή χώρα δέν είναι ώριμη»
καί νά περιοριστεί μόνο στή δημοκρατία, χωρίς νά προ.δώσει τον εαυτό του, τή Διεθνή καί τήν Επανάσταση.
Έ χ ε ι καθήκον καί υποχρέωση νά πάρει αμέσως μέ τον
πιο ενεργητικό, πιο αμείλικτο καί πιο βίαιο τρόπο σο
σιαλιστικά μέτρα καί νά ασκήσει συνεπώς δικτατορία,
■αλλά δικτατορία τής τάξης, δχι ενός κόμματος ή μιας
κλίκας, δικτατορία τής τάξης, δηλαδή μέσα στήν πιο
πλατιά δημοκρατία μέ τήν πιο ενεργό καί ανεμπόδιστη
συμμετοχή τών λαϊκών μαζών, μέσα σέ μια απεριόρι
στη δημοκρατία.
«Σάν μαρξιστές δέν υπήρξαμε ποτέ ειδωλολάτρες τής
τυπικής δημοκρατίας» γράφει δ Τρότσκυ. ’Ασφαλώς,
εμείς ποτέ δέν υπήρξαμε ειδωλολάτρες τής τυπικής δη
μοκρατίας. Ά λλά οΰτε καί τοϋ σοσιαλισμού ή τοϋ μαρ
ξισμού είμαστε «είδωλολάτρες». Μήπως από αυτό βγαί
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νει οτι πρέπει νά πετάξομε στον κάλαθο τών άχρη
στων τον σοσιαλισμό και τον μαρξισμό, δταν δέν μάς
είναι βολικός δπως κάνουν οί Κοΰνωφ - Λέντς · Πάρβους ; Ό Τρότσκυ και ό Λένιν είναι ζωντανή άρνηση
σ’ αύτό τό ερώτημα. "Οτι δέν υπήρξαμε ποτέ ειδωλολάτρες τής τυπικής δημοκρατίας σημαίνει μόνον πώς
κάναμε πάντα διάκριση ανάμεσα στο κοινωνικό βάθος
και στήν πολιτική μορφή τής αστικής δημοκρατίας,
ξεσκεπάζαμε πάντα τον σκληρό πυρήνα τής ανισότητας
καί τής κοινωνικής δουλείας πού κρυβόταν κάτω από
τό γλυκό περίβλημα τής τυπικής ισότητας καί ελευθερίας, δχι γιά νά άπορρίψομε αυτές τίς τελευταίες,
άλλά γιά νά συνηθίσομε τήν εργατική τάξη νά μήν
Ικανοποιείται μέ τό περίβλημα, αλλά νά κατακτήσει τήν
πολιτική εξουσία, γιά νά τό γεμίσει μέ νέο κοινωνικό
περιεχόμενο.
Ή Ιστορική αποστολή τοΰ προλεταριάτου είναι,
δταν φτάσει στήν εξουσία, νά δημιουργήσει, στή θέση
τής αστικής δημοκρατίας, τή σοσιαλιστική δημοκρατία
και οχι νά καταστρέψει κάθε δημοκρατία. Ή σοσιαλι
στική δημοκρατία δμως δέν άρχίζει από τή γή τής
επαγγελίας άφοΰ δημιουργηθεΐ πρώτα to υπόβαθρο τής
σοσιαλιστικής οικονομίας, σάν Ινα έτοιμο χριστουγεν
νιάτικο δώρο πρός τον καλό λαό, πού στο μεταξύ ΰποστήριξε τήν χούφτα τών σοσιαλιστών δικτατόρων. Ή
σοσιαλιστική δημοκρατία άρχίζει ταυτοχρόνως μέ τό
έργο τής κατάλυσης τής ταξικής κυριαρχίας καί τής οϊκοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ, από τή στιγμή τής κατά
ληψης τής εξουσίας άπό τό σοσιαλιστικό κόμμα. Αύτή
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ί>έν είναι τίποτε άλλο από τή δικτατορία τοΰ προλετα
ριάτου.
Ναί, ν α ί: δικτατορία! Ά λλα αυτή ή δικτατορία
εγκειται στον τρόπο εφαρμογής τής δημοκρατίας και
δχι στήν κατάλυσή της, στήν ενεργητική, αποφασιστική
επέμβαση στις νομικές καί οικονομικές σχέσεις τής αστι
κής κοινωνίας, πού χωρίς αυτήν τήν επέμβαση δέν μπο
ρεΐ νά πραγματοποιηθεί ό σοσιαλιστικός μετασχηματιτισμός. Α κόμη αυτή ή δικτατορία πρέπει νά είναι τό
έργο τής τάξης και δχι μιας μικρής μειοψηφίας, πού
διευθύνει Ιν όνόματι τής τάξης. Μέ άλλα λόγια πρέπει
νά προχωρεί ανάλογα μέ τήν ενεργό συμμετοχή τών μα
ζών, νά παραμένει κάτω από τήν άμεσο επίδρασή τους,
νά υποτάσσεται στον έ'λεγχο ολοκλήρου τοΰ λαοΰ και νά
είναι προϊόν τής αυξανόμενης πολιτικής διαπαιδαγώγη
σης τών λαϊκών μαζών.
Α σφαλώ ς έτσι θά έκαναν και οί Μπολσεβίκοι αν
δέν βρίσκονταν κάτω από τήν τρομακτική πίεση τοΰ
παγκοσμίου πολέμου, τής γερμανικής κατοχής και δλων
τών άλλων εξαιρετικών δυσκολιών, δυσκολιών πού θ ά
μποροΰσαν νά διαφθείρουν κάθε σοσιαλιστική πολι
τική, δσο και αν αυτή ήταν γεμάτη από τις καλύτερες
προθέσεις και τις πιο μεγαλειώδεις αρχές.
“Ενα δυνατό έπειχείρημα μέ αυτήν τήν έννοια μας
δίνει ή πλατιά εφαρμογή τής τρομοκρατίας από τήν κυ
βέρνηση τών Σοβιέτ Ιδιαιτέρως στήν περίοδο πού προηγήθηκε τής συντριβής τοΰ γερμανικού ϊμπεριαλισμοΰ,
υστέρα από τήν απόπειρα εναντίον τοΰ γερμανοΰ πρεσβευτοΰ (*). Αυτή ή χυδαία αλήθεια, δτι οί έπαναστά·(*) Πρόκειται γιά τή δολοφονία τοΰ κόμητος Μιρμπάχ.

79

ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

σεις δέν είναι ραντισμένες μέ ροδόνερο, είναι καθ’ έαυτήν πολύ φτωχή σαν εξήγηση.
"Ο ,τι συμβαίνει στή Ρ ω σία είναι ευκολονόητο. Ε ί
ναι μια αναπόφευκτη αλυσίδα άπό αίτιες και (Αποτελέ
σματα, πού αφετηρία και τέρμα τους στέκει: ή (Αδρά
νεια τοΰ γερμανικού προλεταριάτου καί ή κατοχή τής
Ρω σίας άπό τον γερμανικό Ιμπεριαλισμό. Θά ήταν σαν
νά ζητάει κανένας υπεράνθρωπα πράγματα άπό τον Λένιν καί τούς συντρόφους του τό νά περιμένομε κάτω
από τέτοιες συνθήκες νά δημιουργήσουν ώς διά μαγείας
τήν ωραιότερη άπό τις δημοκρατίες, τήν υποδειγματι
κότερη δικτατορία τοΰ προλεταριάτου καί μιά ανθούσα
σοσιαλιστική οικονομία. Μέ τήν άποφασιστικά επανα
στατική τους στάση, μέ τήν υποδειγματική τους δραστη
ριότητα καί τήν άδιάσειστη πίστη τους στο διεθνή σο
σιαλισμό προσέφεραν δ,τι πραγματικά μπορούσε νά
προσφερθεΐ κάτω άπό δύσκολες συνθήκες. Ό κίνδυνος
άρχίζει άπό τή στιγμή πού μεταβάλλοντας τήν άνάγκη
σέ άρετή, αποκρυσταλλώνουν θεωρητικά τήν άναγκαστική, χάρις στους μοιραίους αυτούς δρους, τακτική
τους καί θέλουν νά τήν επιβάλουν στο διεθνές προλετα
ριάτο σαν αξιομίμητο πρότυπο σοσιαλιστικής τακτικής.
Ζημιώνουν έ'τσι καί τήν ίδια τους τήν προσωπικότητα
καί τήν πραγματική καί αναμφισβήτητη ιστορική τους
αξία, δταν τις βάζουν νά ζυγιστούν μέ τό καντάρι τών
σφαλμάτων πού επέβαλε ή άνάγκη. Ε π ίσ η ς στο διεθνή
σοσιαλισμό—πού γιά χάρη καί στ* ό'νομά του πολέμη
σαν καί ΰπόφεραν—προσφέρουν κακή υπηρεσία βάζον
τας στα άποθέματά του σάν καινούργιες γνώσεις δλα τά
σφάλματα πού Ι'γιναν στή Ρ ω σία κάτω άπό τήν πίεση
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τής ανάγκης και πού στο κάτω - κάτω δέν ήταν παρά ό
αντίκτυπος από τή χρεοκοπία τοΰ διεθνούς σοσιαλι
σμού σ° αυτόν τον παγκόσμιο πόμεμο.
Οί κυβερνητικοί σοσιαλιστές τής Γερμανίας μποροΰν
νά φωνάζουν δτι ή κυριαρχία τών Μπολσεβίκων στή
Ρω σία είναι μιά γελοιογραφία τής δικτατορίας τοΰ προ
λεταριάτου. Ά ν αυτό υπήρξε ή 3ν είναι αλήθεια,
δφείλεται στή στάση τοΰ γερμανικού προλεταριάτου,
πού ήταν μιά γελοιογραφία τής σοσιαλιστικής πάλης
τών τάξεων. 'Όλοι εμείς βρισκόμαστε κάτω από τον
νόμο τής ιστορίας και ή σοσιαλιστική οργάνωση τής
κοινωνίας δέν μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί παρά μόνον
σέ διεθνή κλίμακα. Ο ί Μπολσεβίκοι εδειξαν δτι στάθη
καν ικανοί γιά κάθε τι πού θά μπορούσε νά επιτύχει
ενα γνήσιο επαναστατικό κόμμα μέσα στά δρια τών
ιστορικών δυνατοτήτων. Δέν πρέπει νά θέλομε νά κά
νουν θαύματα. Γ ια τί θαΰμα θά ήταν μιά υποδειγμα
τική και αναμάρτητη προλεταριακή έπανάσταση σέ
μιά απομονωμένη χώρα, εξαντλημένη από τον πόλεμο,
στραγγαλισμένη από τον Ιμπεριαλισμό και προδομένη
από τό διεθνές προλεταριάτο. Ε κ ε ίν ο πού χρειάζεται
είναι νά γίνεται διάκριση στήν πολιτική τών Μπολσε
βίκων τοΰ ουσιώδους από τό επουσιώδες, τοΰ σταθεροΰ
από τό συμπτωματικό. Στήν τελευταία αυτή περίοδο,
τήν παραμονή τών αποφασιστικών μαχών σέ δλον τον
κόσμο, τό σπουδαιότερο πρόβλημα γιά τό σοσιαλισμό,
τό καυτερό πρόβλημα τής στιγμής, δέν είναι τοΰτη ή
έκείνη ή λεπτομέρεια τακτικής, άλλα ή ικανότητα τοΰ
προλεταριάτου γιά δράση, ή ενεργητικότητα τών μα
ζών, ή θέληση, γενικά, νά πάρουν τήν εξουσία μέ τή
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σοσιαλιστική επανάσταση. ’Από τήν άποψη αυτή ό Λένιν, ό Τρότσκυ κα'ι οί σύντροφοί τους στάθηκαν ο ί
πρώτοι πού μπήκαν μέ τό παράδειγμά τους Ιπικεφαλής
τού παγκόσμιου προλεταριάτου και μέχρι σήμερα ακόμη
είναι οί μόνοι πού μαζί μέ τον Ου'λριχ ντέ Χούτεν μπο
ρούν νά φωνάξουν: «Έ τόλμησα!».
Αυτό είναι τό ουσιώδες και εκείνο πού παραμένει
από τήν πολιτική τών Μπολσεβίκων. Μ’ αυτήν τήν έν
νοια θά είναι αίώνια ή αξία τους στήν ίστορία, γιατί
αυτοί ήγήθηκαν τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου, κατα
κτώντας τήν πολιτική εξουσία και θέτοντας πρακτικά
τό πρόβλημα τής πραγματοποίησης τοΰ σοσιαλισμοΰ,
δπως καί γιατί αυτοί είναι εκείνοι πού μέ όΰναμη προ
ώθησαν τήν εκκαθάριση τών λογαριασμών ανάμεσα στο
Κεφάλαιο καί τήν ’Εργασία σ’ ολο τον κόσμο. Σ τή Ρ ω 
σία τό πρόβλημα μπορούσε μόνον νά τεθεί, δέν μπο
ρούσε νά λυθεί. Καί είναι μ’ αυτήν τήν έννοια πού τό
μέλλον ανήκει παντοΰ στον «μπολσεβικισμό».

Η Ι ΣΤΟΡΙ ΚΗ Ε ΥΘΥΝΗ Ο
Μετά χήν ανακωχή, ή χωριστή ειρήνη ανάμεσα στή
Γερμανία και τή Ρωσία, δέν είναι πια παρά ζήτημα
χρόνου. Ή ιστορία τοΰ μέλλοντος δέν θά παραλείψει
άσφαλώς νά συγκροτήσει, ανάμεσα σέ όίλλα ενσταντανέ
τοΰ παγκοσμίου πολέμου, τήν υποκρισία μέ τήν οποία
ή γερμανική μισοαπολυταρχία αναγνωρίζει τούς «ξυπό
λυτους και τούς συνωμότες» ώς «κατόχους τής νομίμου
εξουσίας» και διακηρύσσει επίσημα τήν άρχή τής μή
άναμίξεως στ'ις υποθέσεις τών ξένων κρατών κι’ ακόμη
αναλαμβάνει υπό τήν προστασία της τούς επαναστάτες
τών οχθών τοΰ Νέβα εναντίον τών «συκοφαντιών τής
Ά ντά ντ» . Ή δίκη τής Καίνιξμπεργκ, οί κατάσκοποι
γιά τήν καταδίωξη τών Ρώσων, οί αστυνομικές υπηρε
σίες πού πρόσφεραν στον τσαρισμό—δλα ξεχάστηκαν!
Kul γιατί δ χ ι ; Ό τ α ν ή σοσιαλδημοκρατία λησμόνησε
τό Πρόγραμμα τής Έ ρφούρτης, για τί ή γερμανική κυ
βέρνηση νά μή λησμονήσει κάτι τιποτένια πράγματα,
(*) Τό άρθρο α-ύτό, γραμμένο άπό τήν Λούξεμ,πουργκ
τον ’Ιανουάριο χοΰ 1918, τό πέρνομε άπό τό βιβλίο της
B erth e F o u ch ere « Ή ηρωική ζωή τής Ρ όζος Λούξεμπουργκ»
("Εκδοση «SPA RTA CU S» — P a ris 1948) δπου φέρεται ώς
ανέκδοτο κείμενο, μεταφρασμένο στά γαλλικά άπό τόν
B rack ed (A. Μ. D esrousseau).
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δπως ή δίκη τής Κ αίνιξμπεργκ; Τό ενα προσδιορίζει
τό άλλο.
Και δχι επειδή θεωρούσε στερεή σάν σίδερο τήν
ακλόνητη ηλιθιότητα τών λαϊκών μαζών τής Γερμανίας,
ή γερμανική αντίδραση τόλμησε νά διακινδυνεύσει τό
πείραμα αύτό—δταν οί «εμπρηστές» τής « Α γ ία ς Π ε
τρούπολης» μόλις προ ολίγου έριχναν στά σκουπίδια
θρόνο, θυσιαστήριο, πληρωμή τόκων τών εξωτερικών
δανείων, κάστες, τίτλους καί διάφορα άλλα άγια τών
αγίων, δταν κρεμούσαν τούς στρατιωτικούς Αρχηγούς,
τούς πιο πεισματάρηδες, στή θυρα τοΰ βαγονιού και γέ
μιζαν τ'ις φυλακές πρίγκηπες βασιλικού αίματος, πού
τούς στενοχωρούσαν— νά σφίξει τό εγκληματικό χέρι
αυτών τών εμπρηστών. 'Η γερμανοπρωσική μισοαπολυταρχία σέ ιδιαίτερες διαπραγματεύσεις μ’ αυτούς τούς
Λένιν καί Τρότσκυ, πού εδώ καί δυο χρόνια δφειλαν νά
κάνουν έναν μεγάλο γΰρο γιά νά μήν περάσουν μπροστά
από τήν ’Αστυνομική διεύθυνση τοΰ Βερολίνου!...
Π οιος δέν θυμάται, μέ τήν ευκαιρία αυτή, έκείνη
τή νόστιμη σκηνή τοΰ « Ό θείος μου Βενιαμίν», δπου
ό περήφανος και Ακατάδεκτος άρχοντας, ό κόμης, πού
έ'να ψαροκόκαλο καρφώθηκε στο φάρυγγά του, δίνει
στο μισητό αστό γιατρό ενα φίλημα σέ ένα μέρος τοΰ
σώματος, πού συνήθως είναι κρυμμένο, μέ μόνο σκοπό
νά εξασφαλίσει τή σωτήρια επέμβασή του. « Ή ανάγκη
δέν γνωρίζει νόμο!», έ'λεγε κάποτε ό αΰτοκρατορικός
καγκελάριος Μπέτμαν-Χόλβεχ. Ά χ ! πόσο θ ά προτιμού
σαν οί Χίντεμπουργκ και Λούντεντορφ νά βάλουν τή
χοντρή Βέρθα τους νά μιλήσει μέ τή «συμμορία» τής
Π ετρούπολης! ’Αλλά σ ούτ! Παρόμοιες ευχές πρέπει νά
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φυλαχθούν γιά ευκαιρίες κατοπινές. Γ ιά τή στιγμή αυτή,
ή «συμμορία» τής Πετρούπολης εχει τήν τιμητική της
και τό «επαναστατικό» της ευαγγέλιο τής ειρήνης αντη
χεί στ’ αυτιά τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού σάν ολοκά
θαρη ουράνια μελωδία.
Ό Τρότσκυ, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τοϋ τΰ
που, εξεφώνησε στήν Κεντρική Ε π ιτ ρ ο π ή τών Σοβιέτ
πολλούς λόγους πάνω στή διεθνή κατάσταση, δπου ζω 
γράφιζε μέ τά πιο ρόδινα χρώματα τά αποτελέσματα,
πού προέκυψαν σ’ δλες τις χώρες από τή ρωσική πρό
ταση τής ειρήνης. Κατά τή γνώμη του ή Δυτική Ε υ
ρώπη δείχνει δτι οί πιο τολμηρές ελπίδες τών ρωσικών
Σοβιέτ εκπληρώνονται και οτι ή γενική ειρήνη είναι
στον καλύτερο δρόμο τής πραγματοποίησής της.
”Αν οι πληροφορίες μας είναι ακριβείς, πρέπει, έν
πάσχ\ περιπτώσει, νά έχει ρίξει πολύ νερό μέσα στο
άφρισμένο του κρασ'ι ό Τρότσκυ. Ψυχολογικά, μπο
ρούμε νά καταλάβομε δτι μέσα στήν κατάστασή τους οι
Μπολσεβίκοι αισθάνονται τήν ανάγκη νά πιστεύουν,
στο κεφαλαιώδες ζήτημα τής ειρήνης, πώς ή πολιτική
τους στεφανώνεται από επιτυχία και νά τήν παρουσιά
ζουν έ'τσι στο ρωσικό λαό. “Οταν δμως κοιτάξομε τά
πράγματα μέ ψυχραιμία, αυτά παρουσιάζονται κάτω
από έ'να άλλο φως.
Τό πιο άμεσο αποτέλεσμα τής κατάπαυσης τοϋ πολέ
μου στήν ’Ανατολή θ ά είναι άποκλειστικά τό νά δούμε
τά γερμανικά στρατεύματα νά διευθύνονται από τήν
’Ανατολή πρός τή Δύση. Και τί λ έω ; ήδη είναι εκεί.
Ό Τρότσκυ καί οί σύντροφοί του μποροϋν νά δίνουν
στον εαυτό τους κα'ι νά δίνουν κα'ι στά Σοβιέτ τήν ίκα-
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νοποίηση δτι θέλησαν νά έπιτύχουν, σάν δρο τής άνακωχής» τήν υποχρέωση νά μην επιχειρήσουν ο! Γερμα
νοί μετακινήσεις στρατευμάτων, γιά νά μήν καταλη
φθούν ot δυτικές δυνάμεις εκ τών όπισθεν. Γιά τή δή
λωση αυτή, οΐ γερμανο'ι στρατιωτικοί μπορούν νά γε
λούν κάτω όπό τά μουστάκια τους, γνωρίζοντας πολύ
καλά γιά τό τί πρόκειται. Κατά εκατοντάδες χιλιάδες,
χωρ'ις νά περιμένουν τήν υπογραφή τής ανακωχής, τά
γερμανικά στρατεύματα μεταφέρθηκαν άπό τή Ρω σία
στήν ’Ιταλία και στις Φλάνδρες. 01 τελευταίες αιματη
ρές επιθέσεις τών Γερμανών κοντά στο Καμπρα'ι καί
στο Νότο, οι νέες «λαμπρές επιτυχίες» στήν ’Ιταλία,
είναι ως τώρα τά αποτελέσματα τής μπολσεβίκικης επα
νάστασης τοΰ Νοεμβρίου στήν Π ετρούπολη.. .
Ζεστοί ακόμη από τις σκηνές τής συναδέλφωσης μέ
τούς επαναστάτες ρώσους στρατιώτες, τις άπό κοινού
ομαδικές πόζες μπροστά στο φωτογράφο, τά τραγούδια
καί τά μεγάλα ζήτω στούς ήχους τής Λιεϋνονς, οι γερμανοί «σύντροφοι» ρίχνονται τώρα μέ μανίκια άνασηκωμένα, στή φω τιά μαζικών ηρωικών πράξεων γιά νά
τσακίσουν, δσο μπορούν, τούς γάλλους, άγγλους καί
ιταλούς προλεταρίους. Χάρη στή μαζική ενίσχυση τού
γερμανικού κρέατος γιά κανόνια, τό μακελειό θά φουν
τώσει σέ δλο τό Δυτικό καί Νότιο μέτωπο μέ δύναμη
δεκαπλάσια. Κ αί, φυσικά, ή Γαλλία, ή ’Αγγλία καί ή,
’Αμερική είναι υποχρεωμένες άπ’ αυτό νά κάνουν τις
πιο απελπισμένες προσπάθειες. Έ τ σ ι, εκείνο πού προ
κύπτει σάν πρώτο αποτέλεσμα τής ρωσικής ανακωχής
καί τής άμεσης συνέπειάς της, τής Ιδιαίτερης ειρήνης
στήν ’Ανατολή, δέν είναι τό δτι επισπεύδεται ή γενική.

86

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ειρήνη, αλλά α ’) ή παράταση τοΰ σκοτωμού ανάμεσα
στους λαούς καί ή τερατώδης επιβάρυνση τοΰ αίματηροΰ της χαρακτήρα, πού άπαιτεϊ κι’ από τ'ις δυο μεριές
•θυσίες, που, χωρίς αμφιβολία, δ,τι είδαμε ώς τώρα
ώ χριδ μπροστά τους, καί β') μιά τεράστια ενίσχυση τής
στρατιωτικής θέσης τής Γερμανίας καί, σάν συνέπεια
αύτοΰ, τών σχεδίων της γιά προσαρτήσεις κα'ι τών ορέ
ξεων της τών πιο τολμηρών.
Σ τήν ’Ανατολή, ή προσάρτηση τής Πολωνίας, τής
Λιθουανίας και τής Κουρλάνδης, είτε γίνει ανοιχτά,
είτε στήν αρχή μέ μορφή σκεπασμένη, είναι πράγμα
συμφωνημένο μεταξύ τών συμβαλλομένων δυνάμεων και
φυσικά, μπροστά στήν πραγματική κατάσταση πού
υπάρχει στή Ρωσία, ό γερμανικός ιμεριαλισμός δέν υπο
λογίζει πιά δτι αυτή τοΰ προβάλλει μιά σοβαρή αντί
σταση στις διαπραγματεύσεις γιά τή χωριστή ειρήνη.
’Αλλά στή Δύση επίσης, απαλλαγμένος από κάθε
φροντίδα γιά τήν ’Ανατολή και ενισχυμένος από νέες
εφεδρείες, σκέπτεται νά παίζει, από δώ και πέρα, ενα
ρόλο διαφορετικό. Τή μάσκα τής παρθενικής συγκράτη
σης, πού τοΰ επέβαλλε ή ως τώρα επισφαλής κατά
στασή του, θ ά βιαστεί σέ πρώτη ευκαιρία νά τήν άπορρίψει, γελώντας, στήν ποδιά τών μεσολαβητών καί, αν
τό θέλει ό Θεός, πού δπως είναι γνωστό βρίσκεται πάν
τοτε μέ τό μέρος τών ισχυρών στρατών, θ ά υπαγορεύ
σει μιά «γερμανική» ειρήνη. Στούς τελευταίους λόγους
τους οί Τζερνιν και οί συνεταίροι τους παίζουν στις
φλογέρες τους εντελώς διαφορετικό σκοπό, από εκείνον
πού έπαιζαν στον καιρό τής παπικής διακοίνωσης γιά
τήν ειρήνη.
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Αίιτή είναι ή κατάσταση τών πραγμάτων καί οί
Μπολσεβίκοι έχουν τήν αυταπάτη νά βλέπουν, στο φώς
τής δικής τους χωριστής ειρήνης, νά εμφανίζεται στον
ουρανό ή αποθέωση τής γενικής ειρήνης. Ε κ είν ο ι «πού
γελοϋν τελευταίοι» τής Ρωσικής Επανάστασης είναι,
ως τήν ώρα, αποκλειστικά κα'ι μοναδικά, οΐ Χίντεμπουργκ και οί «παγγερμανιστές».
Ω στόσο, αν τά γεγονότα κα'ι τά άποτελεσματά τους
μεταβάλλονται μ’ αυτόν τον τρόπο στο αντίθετό τους,
τό λάθος δέν πρέπει νά τό ρίξομε, πρώτα απ’ δλα,
στους Ρώσους. Βρέθηκαν από τήν άρχή σ’ αυτή τή
μοιραία θέση νά οφείλουν νά διαλέξουν ανάμεσα σέ δυο
κακά: νά χρησιμεύσουν σάν άλογα ζεμένα στο αμάξι ή
τής “Αντάντ ή τοΰ γερμανικού ιμπεριαλισμοΰ. Ή
πρώτη περίπτωση άπαιτοΰσε τή συνέχιση τοΰ πολέμου,
ή δεύτερη τή σύναψη ειρήνης. Π ώς νά απορεί κανένας
πού εφθασαν ν’ αποφασίσουν αυτό τό τελευταίο;
“Ολος ό υπολογισμός τοΰ αγώνα, πού άνέλαβαν οί
Ρώ σοι γιά τήν ειρήνη, στηριζόταν πραγματικά πάνω
σ ’ αυτή τήν αΰτανόητη υπόθεση, δτι ή επανάσταση
στή Ρ ω σία δφειλε νά είναι τό σύνθημα τής επαναστα
τικής εξέγερσης τοΰ προλεταριάτου στή Δ ύ σ η : στή
Γαλλία, στήν ’Αγγλία, στήν ’Ιταλία καί προ παντός στή
Γερμανία. Σ τήν περίπτωση αυτή μονάχα, καί μόνον
τότε, ή Ρω σική Ε πανάσταση θ ά ήταν αναμφίβολα ό
πρόλογος τής γενικής ειρήνης. "Ώς τώρα τίποτε από
αυτά δέν εγινε. Ή Ρωσική Ε πανάστασ η, έκτος άπό
μερικές θαρραλέες προσπάθειες τοΰ ιταλικοΰ προλετα
ριάτου, εμεινε αβοήθητη άπό τούς προλεταρίους δλων
τών χωρών. "Ομως ή ταξική πολιτική τοΰ προλεταριά
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του, πού είναι διεθνής από τή φύση και τήν ουσία της,
δέν μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί παρά διεθνιστικά. ’Εάν
μείνει περιορισμένη σέ μιά μόνη χώρα, ενώ ή τάξη τών
εργαζομένων στις άλλες χώρες διεξάγει μιά αστική πο
λιτική, ή δράση τής επαναστατικής πρωτοπορίας ανατρέπεται από τ'ις μεταγενέστερες συνέπειες. ’Έ τσ ι, ώς
τά τώρα, τό μόνο διεθνές αποτέλεσμα πού έπέφερε ή
Ρωσική Ε πανάσταση, είναι, μαζι μέ μιά σημαντική
αύ'ξηση τής δύναμης τοΰ γερμανικού ιμπεριαλισμού, μιά
αναζωπύρωση τοΰ παγκοσμίου πολέμου σ’ δλη τή
γραμμή. Ή κυριότερη ευθύνη γιά τό τραγικό αυτό
παράδοξο πέφτει σζό γερμανικό προλεταριάτο. Αυτό,
προπαντός, θ ά τήν έχει μπροστά στήν ιστορία, τόσο
γιά τούς φοβερούς χειμάρρους αίματος πού θά χυθοΰν
■από δώ και πέρα, δσο και γιά τις κοινωνικές και πολι
τικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης ήττας τών δυτικών
κρατών από τον θριαμβεύοντα γερμανικό ιμπεριαλισμό.
Γ ια τί μόνο ή επίμονη πτωματική ακινησία, πού έτήρησε τό γερμανικό προλεταριάτο, οδήγησε τούς Ρώσους
επαναστάτες νά συνάψουν εΙρήνη μέ τό γερμανικό Ιμπε
ριαλισμό, σάν τή μόνη εξουσία πού κυβερνούσε στή
Γερμανία. Κ αι μόνη αυτή ή πτωματική ακινησία έκανε
δυνατό στο γερμανικό ιμπεριαλισμό νά χρησιμοποιήσει
τή Ρω σική ’Επανάσταση γιά ό'φελός του.
Ε ίνα ι δυνατόν οι γερμανο! εργάτες νά μήν αισθά
νονται τί χαστούκι είναι γ ι’ αυτούς νά βλέπουν τούς
κυβερνήτες τους νά χαιρετούν μέ τόσο λίγο δισταγμό
τΙς κόκκινες γιακωβίνικες σκούφιες τής Πετρούπολης,
ενώ τον ϊδιο καιρό διώχνουν σάν σκυλιά εκείνους πού
αντιπροσωπεύουν τον γερμανικό λαό, μέ τήν εντολή του,
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στερεώνοντας γιά μια ακόμη φορά το φίμωτρο πού
έχουν βάλει στο λαό αυτό ; Οί γερμανοί «άρχηγοί-εργάτες» φαίνονται, έν πάσχι περιπτώσει, δτι δέν παρατή
ρησαν αυτή τήν ευγένεια. Ε π ιμ ένο υ ν—μαζί και οί
«’Ανεξάρτητοι»—νά συσταίνουν στή γερμανική κυβέρ
νηση νά μήν αφήσει νά χαθεί ή καλή αυτή ευκαιρία,
νά μή δείχνει επιφυλάξεις, νά μήν απωθήσει τό «ειρη
νικό χέρι» τής Ρωσίας. Μή κουράζεσθε, καλοί άνθρω
π ο ι!—ή ευκαιρία νά βάλει τούο γιακωβίνους τής Π ε
τρούπολης νά βγάλουν τά κάστανα άπό τή φω τιά, δέν
είναι, ασφαλώς, «πό εκείνες πού ό γερμανικός ιμπερια
λισμός θά αφήσει νά τοΰ ξεφύγουν. Δέν χρειάζεται οί
«αρχηγοί - εργάτες» ν’ ανησυχούν γ ι’ αυτό!
Καί, μπροστά στήν εξέλιξη πού παίρνουν ετσι τά
πράγματα, κάνοντας τή σύναψη ειρήνης παράταση τοΰ
πολέμου καί τήν επαναστατική νίκη τοΰ ρωσικού προ
λεταριάτου παντοδύναμη ενίσχυση τοΰ γερμανικού μισο απολυταρχισμοΰ, οί άνθρωποι τής συνεργασίας δέν βρί
σκουν τίποτε τό πιο επείγον ν’ απαιτήσουν άπό τή γερ
μανική κυβέρνηση, παρά νά κάνει γνωστούς τούς σκο
πούς τοΰ πολέμου ! «Τί γίνονται οί γερμανικοί σκοποί
τού πολέμου;» φωνάζει ή «Leipziger V olkzeitung».
Τά «ανεξάρτητα» γραμμόφωνα δέν έχουν παρά, μια
γιά πάντα, αυτόν εδώ τον δίσκο καί δέν μπορούν παρά
νά ξαναρχίσουν αδιάκοπα νά τον παίζουν : «’ Αν ή γερ
μανική κυβέρνηση έπιμείνει στήν πολιτική πού ακολου
θ εί ως τώρα, ό άμεσος κίνδυνος είναι ή συνέχιση τού
πολέμου ως τήν τελευταία σταγόνα αίματος, ώς τήν
πλήρη καταστροφή τής Ευρώπης—δσο διατεθειμένοι
γιά ειρήνη κι αν είναι οί Ρ ώ σ ο ι!» Έ τ σ ι συγκεφαλαιώ
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νει, απειλώντας, τό κομματικό όργανο τής Λειψίας τήν
εκατοστή του προειδοποίηση στήν κυβέρνηση τής Γερ
μανίας.
Ά λλα, καλέ Θεέ! φυσικά, ή κυβέρνηση τής Γερμα
νίας θά συνεχίσει νά επιμένει στήν πολιτική πού ακο
λούθησε ώς τώρα. Έ μ εΐς δέν ξέρομε— σύμφωνα μέ τήν
Ιδιότητά της ώς «έπιτροπής επιφορτισμένης μέ τις
υποθέσεις τών κυριάρχων τάξεων»—νά υπάρχει μία
όποιαδήποτε αΙτία γιά νά άλλάξει τήν πολιτική της.
°Άν κάποιος εχει κάθε λόγο για νά αλλάξει ή πολιτική
πού άκολουθεΐται ώς σήμερα, αυτός είναι ή γερμανική
εργατική τάξη. Σ ’ αυτήν ανήκει—δν ό πόλεμος δέν πρέ
πει νά καταλήξει σέ μιά γενική καταστροφή ή στον
θρίαμβο τής χειρότερης γερμανικής αντίδρασης—νά ξε
τινάξει άπό τούς ώμους της τήν πολιτική πού άκολουθήθηκε ώς τώρα, δηλαδή τήν πολιτική τοΰ κρέατος γιά
κανόνια, και νά γνωστοποιήσει δημόσια τούς δικούς της
σκοπούς: τοΰ πολέμου κατά τοΰ ιμπεριαλισμού.
Ή γενική ειρήνη δέν μπορεΐ νά επιτευχθεί χωρ'ις
τήν ανατροπή τής εξουσίας πού κυβερνάει στή Γερμα
νία. Μόνο μέ τό δαυλό τής επανάστασης στο χέρι, μόνο
μέσα σέ μιά ανοιχτή πάλη τών μαζών γιά τήν πολιτική
εξουσία, γιά τήν κυριαρχία τοΰ λαοΰ και γιά τή δημο
κρατία στή Γερμανία, μπορεΐ αυτή τήν ώρα νά εμποδι
στεί ή σοβαρότερη ανανέωση τών σφαγών και δ θρίαμ
βος τών γερμανών προσαρτιστών στήν ’Ανατολή και τή
Δΰση. Τώρα οί γερμανοί εργάτες καλούνται νά μεταφέ
ρουν άπό τήν ’Ανατολή στή Δύση τό μήνυμα τής ’Ε πα 
νάστασης καί τής Ειρήνης. Κα'ι πρέπει νά τό κάνουν δχι
μέ τήν άκρη τών χειλιών, άλλα μέ δλη τους τή φωνή.
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Ή κριτική τής Λούξεμπουργκ στα δΰο τελευταία κε
φάλαια τής μελέτης της, άποτελεΐ ίσως τήν πιο φωτεινή
συμβολή στή λΰση τοΰ προβλήματος πού είναι σήμερα
τό σημαντικότερο άπ’ δλα γιά τό εργατικό κίνημα: τής
ταξικής φΰσης τοΰ σημερινού ρωσικού κράτους και τών
«λαϊκών δημοκρατιών».
« Ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου, γράφει, εΐναι
δικτατορία τής τάξης κι’ δχι ενός κόμματος ή μιας κλί
κας, ασκείται από τήν ίδια τήν τάξη, μέσα στήν πιο
πλατιά δημοσιότητα μέ τήν ενεργό καί ανεμπόδιστη
συμμετοχή τών λαϊκών μαζών μέσα σέ μιά απεριόριστη
δημοκρατία. . . Αυτή ή δικτατορία πρέπει νά είναι τό
έ'ργο τής τάξης καί ό'χι μιας μικρής μειοψηφίας, πού
διευθύνει έν δνόματι τής τάξης. Μέ άλλα λόγια πρέπει
νά προχωρεί ανάλογα μέ τήν ενεργό συμμετοχή τών μα
ζών, νά παραμένει κάτω από τήν άμεσο επίδρασή τους,
νά υποτάσσεται στον ελεγχο ολοκλήρου τοΰ λαοΰ καί νά
είναι προϊόν τής αυξανόμενης πολιτικής διαπαιδαγώγη
σης τών λαϊκών μαζών».
Σ τήν μπροσούρα της «Τ ί ζητάει ό Σπάρτακος»,
γραμμένη μέσα στή θύελλα τής γερμανικής ’Επανάστα
σης τό Νοέμβρη τοΰ 1918, γρ ά φ ει: «Αυτή ή κατα
στροφή κι’ αυτή ή ανατροπή δεν μπορούν νά προκύψουν από διατάγματα μιας οποιοσδήποτε διεύθυνσης,
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άπό επιτροπή ή συνέλευση αντιπροσώπων. Ή πρωτο
βουλία και ή επίτευξή τους δέν μπορούν νά εξασφάλισθοΰν παρά από τις ίδιες τις λαϊκές μ άζες.. . 'Η ουσία
τή ς σοσιαλιστικής κοινωνίας εγκειται σέ το ϋ τ ο : δτι
ή μεγάλη έργαζόμενη μάζα παύει νά είναι μια μάζα
διευθυνόμενη, και αρχίζει άντίθετα νά ζεΐ μέ δλο της
τό είναι ολόκληρη τήν ενεργό οικονομική και πολιτική
ζωή, πού τήν διευθύνει μέ τον «ύτοκαθορισμό της, δλο
■και πιο συνειδητό και πιο ελεύθερο.. . 'Ό μοια ή οικο
νομική ανατροπή δέν μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί παρά
•σάν λειτουργία τής υπεύθυνης δράσης τών προλεταρια
κών μαζών. Τά διατάγματα απλώς και μόνον τών άνωτέρων επαναστατικών βαθμιδών είναι αυτά καθ’ έαυτά
ένα κενό σχήμα».
Καί στο λόγο της, τήν 1η Ίανουαρίου 1919, 14
.μέρες πριν οί δολοφόνοι τής κλείσουν γιά πάντα τό
στόμα, φωνάζει μ’ δλη της τή δύναμη: «Δέν γίνεται
και δέν μπορεΐ νά γίνει ό σοσιαλισμός μέ διατάγματα,
•άκάμη καί δταν υπάρχει μιά σοσιαλιστική κυβέρνηση,
•δσο τέλεια κι’ 3ν είναι αυτή. Ό σοσιαλισμός πρέπει νά
γίνει άπό τις μάζες, άπό κάθε προλετάριο».
** *
Ή αύτοχειραφέτηση τής Ιργατικής τάξης άποτελεΐ
τήν ουσία και τόν θεμέλιο στύλο τής μαρξιστικής θεω 
ρίας. *0 σοσιαλισμός δέν είναι γιά τόν Μάρξ και τόν
Έ νγκελς τίποτε άλλο, άπ’ αυτό τό ίδ ιο τό Ιδεώδες πού
άπό αΙώνες ήλέκτριζε και κατέβαζε στους δρόμους τούς
βασανισμένους και τούς σκλάβους τοΰ κόσμου : Μ ιά αύτοκυβερνώμενη κοινωνία χωρίς τάξεις, χωρίς Ικμετάλ-
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λευση, χωρίς διακρίσεις και προνόμια, χωρίς ιδιαίτερο
μηχανισμό καταπίεσης, χωρίς χωροφύλακες καί δεσμο
φύλακες, δπου δλοι οί άνθρωποι είναι ίσοι, ελεύθεροι
καί αδελφωμένοι. "Οταν ό Μάρξ τοποιθετεΐ τό σοσιαλι
σμό από τήν ουτοπία στήν επιστήμη, δέν άφαιρεΐ τί
ποτε άπ’ αυτό τό ηθικό καί ανθρωπιστικό του περιε
χόμενο. ’Εκείνο πού άνεκάλυψε είναι δτι τό προαιώνιο
αυτό ιδανικό τής Ανθρωπότητας άποτελεΐ σήμερα ιστο
ρική άνάγκη.
Ή «κοινωνία τών ίσων» ήταν ουτοπία μόνον δσο
ή ιστορία δέν είχε ακόμη δημιουργήσει τά ΰλικά γιά
τήν οικοδόμησή της. Έ π ρ επ ε, ήταν άναγκαΐο, νά προηγη θεΐ μιά σειρά από ταξικές κοινωνίες, πού ή ιστορική
τους δικαίωση— από τήν άποψη τοΰ σοσιαλισμού— βρί
σκεται στο γεγονός δτι συγκεντρώνανε τά υλικά, δημιουρ
γούσανε τις τεχνικές προϋποθέσεις, πάνω στις όποιες
γίνεται σήμερα πραγματοποιήσιμη ή σοσιαλιστική διαρ
ρύθμιση τών άνθρωπίνων σχέσεων, ή παγκόσμια άταξική κοινωνία. Καί μαζί μέ τά υλικά, ή ιστορική εξέλιξη
έδημιούργησε καί τον οικοδόμο τής νέας κοινωνίας. Γιά
πρώτη φορά στήν Ιστορία υπάρχει σήμερα μιά τάξη
πού από τήν κοινωνική της θέση, άπό τή φύση τών
υλικών συμφερόντων της, άπό τή σχέση της μέ τά μέσα
παραγωγής δέν μπορεΐ ν’ άπελευθερώσει τον εαυτό της
εάν δέν καταργήσει πέρα γιά πέρα κάθε ταξική κυριαρ
χία, κάθε είδος καί κάθε μορφή δουλείας καί εκμετάλ
λευσης.
***
Γ ιά νά οικοδομήσει τή σοσιαλιστική κοινωνία ή ερ
γατική τάξη πρέπει πρώτα νά καταλάβει τήν πολιτική
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εξουσία. Ή εξελικτική μετατροπή τής καπιταλιστικής
κοινωνίας σέ σοσιαλιστική, είναι μιά μικροαστική ουτο
πία ή μιά έσκεμμένη απάτη. Έ τ σ ι, αναγκαία, ανάμεσα
στήν καπιταλιστική και τήν χωρίς τάξεις σοσιαλιστική
κοινωνία μεσολαβεί ή περίοδος τής ταξικής κυριαρχίας
τοϋ προλεταριάτου, δπου ή πολιτική εξουσία γίνεται μο
χλός γιά τή σοσιαλιστική μεταμόρφωση τής κοινωνίας.
Οί εργαζόμενες μάζες στήν εξουσία δέν μποροΰν νά
κάνουν τίποτε άλλο άπό σοσιαλισμό, δέν μποροΰν δη
λαδή παρά νά χρησι μοποιήσουν τή δύναμη πού τους δί
νει ή κρατική εξουσία γιά νά καταργήσουν τήν εκμετάλ
λευση, τή μισθωτή δουλεία, τά προνόμια, τ'ις διακρί
σεις. Έ τ σ ι βαθμιαία μαραίνεται και εξαφανίζεται καί
ή ΐδια ή κρατική τους εξουσία και ή περίοδος τής κυ
ριαρχίας τους παίρνει μεταβατικό και προσωρινό χα
ρακτήρα.
** *
'Ο σοσιαλισμός δμως δέν μπορεΐ νά πραγματοποιη
θεί παρά μόνο σέ παγκόσμια κλίμακα. Τό οικόπεδο γιά
τήν οικοδόμησή του είναι δλη ή έκταση τής γήινης
σφαίρας καί τά υλικά βρίσκονται άπό τή φΰση καί τήν
ιστορία κατανεμημένα σ’ δλες τις χώρες τοΰ κόσμου.
'Η παγκόσμια οικονομία δέν είναι τό απλό άθροισμα
τών εθνικών οικονομιών, αλλά μιά ανώτερη ενιαία, ανα
πόσπαστη μονάδα, πού μόνον αυτή άποτελεΐ τό υλικό
βάθρο γιά τό σοσιαλισμό. Ό σοσιαλισμός σέ μιά μόνη
χώρα δέν είναι καί δέν μπορεΐ νά είναι τίποτε άλλο άπό
απάτη. Ή κρατική εξουσία στα χέρια τής εργατικής
τάξης είναι πρώτα άπ’ δλα ένα δπλο κι’ ενα οχυρό στήν
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πάλη τής διεθνούς εργατικής τάξης γιά τό σοσιαλισμό
σ’ δλο τον κόσμο. ’Εάν ή κατάληψη τής εξουσίας άπό
τήν εργατική τάξη σέ μιά συγκεκριμένη χώρα είναι ή
δέν είναι «πρόωρη», εάν έχουν ή δέν έχουν ωριμάσει οί
οροι σέ παγκόσμια κλίμακα, αυτό δέν μπορεΐ νά είναι
εξαγόμενο θεωρητικών εκ τών προτέρων υπολογισμών,
αλλά τό κρίνει αποφασιστικά μόνον ή πάλη.

Η παλη συνεχίζεται μετα■ J κατάληψη τής εξου
σίας σάν αναπόσπαστο μέρος τής παγκόσμιας πάλης γιά
τό σοσιαλισμό. Ο ϊ δυσκολίες είναι τεράστιες, πολλές
καί πολύμορφες. Στρώματα κοινωνικά, πού μέσα στή
δίνη τής επανάστασης είχαν παρασυρθεΐ άπό τό προλε
ταριάτο, άποσπώνται απ’ αυτό, μπερδεύονται στά πό
δια του, προσπαθώντας ν’ άνακόψουν τήν όρμή του καί
νά τό σταματήσουν. Ά π ό τήν όποιαδήποτε διακοπή
τής πάλης, έ'στω γιά ανάσα μόνον, θά επωφεληθοΰν
άλλα κοινωνικά στρώματα γιά νά ένισχύσουν τις θέσεις
τους. Αυτός είναι ό νόμος τής πάλης τών τάξεων. Ή
Ιργατική τάξη πρέπει νά βρίσκεται σέ διαρκή επαγρύ
πνηση, σέ διαρκή κατάσταση πολεμικού συναγερμού.
ΓΥ αυτό, επειδή ή τΰχη τής προλεταριακής δικτατο
ρίας έξαρταται άπό τή διαρκή επαγρύπνηση, άπό τή
χωρίς διακοπή ενεργό συμμετοχή τοϋ ίδιου τού προλε
ταριάτου καί ό'χι ενός τμήματός του, ή συνείδηση άπ’
αυτό τό ίδιο τών σκοπών τοΰ κινήματος του άποτελεΐ
ιστορική προϋπόθεση τής πάλης γιά τό σοσιαλισμό.
’Εκείνο πού πρέπει νά μάθει, νά τό κάνει συνείδηση ή
εργατική τάξη είναι δτι ή απελευθέρωσή της είναι έ'ργο
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δικό της, δτι αυτή άποτελεΐ-άναπόσπαστο τμήμα μιας
παγκόσμιας τάξης, δτι ό σοσιαλισμός δέν μπορεΐ νά
πραγματοποιηθεί παρά μόνον σάν παγκόσμιο σύστημα.
Πρέπει νά απαλλαγεί άπό τήν εμπιστοσύνη της σέ καίσάρες, σέ μεσίες κα'ι σέ αλάθητους αρχηγούς. Δέν υπάρ
χει κανένας Μωυσής πού θ ά τήν οδηγήσει από τήν Α ί
γυπτο τής δουλείας στήν Χαναάν τοΰ σοσιαλισμού. Δέν
θ ά πρέπει νά έμπιστευθεΐ τήν εξουσία της σέ κανέναν
άλλον εξω άπό τον εαυτό της, εξω από τά ανεξάρτητα,
τά διαρκώς ελεγχόμενα καί διαρκώς άνανεοΰμενα ταξικά
της ό'ργανα.
Έ ά ν οι δυσκολίες καί ή πίεση τών άλλων κοινωνικών
.στρωμάτων κλονίσουν τήν εμπιστοσύνη τών μαζών στον
εαυτό τους, έάν παραλΰσει ή Ιπαγρύπνησή τους, έάν
πέσει τό πολιτικό τους ενδιαφέρον, έάν κουραστούν καί
αναθέσουν σέ άλλους τό εργο πού ή ιστορία σ’ αύτ,ές
επεφΰλαξε, αυτοί οί άλλοι, όποιοιδήποτε κι’ δν είναι, δ,τι
άλλο θέλεις μπορούν νά κάνουν έκτος άπό σοσιαλισμό.
***
Ή εξουσία τής εργατικής τάξης είναι, απ’ αυτό τό
εργο τής σοσιαλιστικής μεταμόρφωσης τής κοινωνίας
πού έχει νά έπιτελεσει, εντελώς ασυμβίβαστη μ’ όποιονδήποτε «μηχανισμό ειδικών είς τό νά άσκοϋν εξουσία».
Αυτό ήταν γνωστό άπό τήν εποχή τών Μάρξ καί Έ ν γκελς. Σ το «Κομμουνιοτικό Μ ανιφέστο» γίνεται γενικά
μόνον λόγος γιά τό προλεταριάτο πού υψώνεται σέ κυρίαρχη τάξη. Τον συγκεκριμένο τύπο τής κρατικής εξου
σίας πού θ ά χρησιμοποιηθεί άπό τήν εργατική τάξη
γιά τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής κοινωνίας, οί
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Ιδρυτές τοΰ επιστημονικού σοσιαλισμού άφηναν νά τόν
δώσει ή ζωντανή πείρα τού κινήματος. Κ αι ή πείρα
τόν έ'δωσε τό Μάρτη τού 1871 μέ τήν Κομμούνα τού
Παρισιού.
/
Στο έ'ργο του «'Ο Εμφύλιος Πόλεμος ατη Γαλλία» δ
Μάρξ γ ρ ά φ ει: «Τό πρώτο διάταγμα τής Κομμούνας
ήταν ή κατάργηση τοΰ μονίμου στρατού και ή αντικα
τάστασή του άπό τό ένοπλο έ θ ν ο ς ... Τό Συμβούλιο
τής Κομμούνας απαρτιζόταν άπό δημοτικούς αντιπρο
σώπους έκλεγομένους μέ καθολική ψηφοφορία στά διά
φορα διαμερίσματα τού Παρισιού- Αυτοί ήταν υπεύθυ
νοι και ανακλητοί σέ κάθε σ τιγ μ ή .. . Ά π ό τά μέλη τοΰ
Συμβουλίου τής Κομμούνας ως τον τελευταίο εργάτη,
δλοι στις δημόσιες υπηρεσίες πληρώνονταν μέ τόν ϊδιο
μισθό σάν άπλοι εργάτες. "Ολα τά προνόμια καί οί ιδι
αίτερες επιχορηγήσεις πού προσφέρονταν στις υψηλές
θέσεις τοΰ κράτους εξαφανίστηκαν μαζί μέ τις ίδιες τις
θέσεις».
Ό ’Ένγκελς στον πρόλογό του στο παραπάνω εργο
τοΰ Μάρξ γ ρ ά φ ει: « Ή Κομμούνα ήταν υποχρεωμένη νά
αναγνωρίσει αμέσως δτι ή εργατική τάξη άφοΰ καταλά
βει τήν εξουσία δέν μπορούσε νά εξακολουθήσει τις κυ
βερνητικές λειτουργίες μέ τόν παλιό κρατικό μηχανισμό.
'Ό τι γιά νά μή χάσει πάλι τή νεοαποκτημένη κυριαρχία
της, έπρεπε από τό ενα μέρος νά σαρώσει ολόκληρη τήν
παλιά κατασταλτική μηχανή, πού έ'ως τότε είχε χρησι
μοποιηθεί εναντίον της, καί από τό άλλο νά έξασφαλισθει απέναντι τών δικών της αντιπροσώπων καί υπαλ
λήλων, καθιερώνοντας τήν αρχή, δτι δλοι χωρίς εξαί
ρεση μπορούσε σέ κάθε στιγμή ν’ άνακληθοΰν». Καί
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παρακάτω : «Κατά τής μοιραίας αυτής μεταμόρφωσης
δλων τών κυβερνητικών συστημάτων πού είχαν ύπάρξει, δηλαδή τής μεταμίόρφωσης τοΰ'κράτους και τών ορ
γάνων του άπό υπηρέτες σέ κυβερνήτες τής κοινωνίας,
ή Κομμούνα χρησιμοποίησε δύο αποτελεσματικά μέσα:
Πρώτον, διόριζε σέ δλες τις θέσ εις.. . πρόσωπα εκλεγό
μενα μέ καθολική ψηφοφορία, καθιερώνοντας συγχρό
νως τό δικαίωμα ανάκλησης σέ κάθε στιγμή γιά τούς
εκλεγομένους άπό τούς εκλογείς του. Δεύτερο, πλήρωνε
δλους τούς υπαλλήλους, ανώτερους και κατώτερους, μέ
τό ίδ ιο ήμερομίσθιο πού έπαιρναν καί οί εργάτες».
Καί δ Λένιν στο «Κράτος καί ’Επανάσταση» γρά
φει : «Τό προλεταριάτο έχει ανάγκη ενός κράτους, λένε
καί ξαναλένε δλοι οί δππορτουνιστές, σοσιαλπατριώτες
καί οπαδοί τοΰ Κάουτσκυ, πού μάς βεβαιώνουν δτι αυτή
ήταν καί ή σκέψη τοΰ Μάρξ. Ξεχνούν δμως νά προσθέ
σουν πρώτα - πρώτα δτι τό προλεταριάτο, σύμφωνα μέ
τον Μάρξ, εχει ανάγκη μόνον άπό ένα κράτος εξαφανι
ζόμενο— ενα κράτος μέ τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο πού
ν’ αρχίζει αμέσως νά έξαφανίζεται καί νά μήν μπορεΐ
παρά νά εξαφ ανιστεί.. . ’Αντί τών ειδικών θεσμών
μιας προνομιούχου μειοψηφίας . . . ή πλειοψηφία μπορεΐ
μόνη της νά εκπληρώσει άμέσως δλες αυτές τις λειτουρ
γίες. Κ ι’ δσο περισσότερο οί κρατικές λειτουργίες άναθέτονται στή μάζα τοΰ λαού, τόσο λιγότερο είναι ανα
γκαία ή ύπαρξη τοΰ κράτους.. . Ό λαός μπορεΐ νά πε
ριορίσει τούς εκμεταλλευτές ακόμη καί μέ μιά άπλούστατη «μηχανή», μάλιστα καί χωρίς καμιά «μηχανή»,
χωρίς κανέναν ειδικό οργανισμό— μ ε την άπλη οργάνωση
τών ενόπλονν μ α ζ ώ ν .. . "Οσο πιο δημοκρατικό είναι τό
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κράτος, άποτελούμενο άπό τούς ένοπλους εργάτες πού
«δέν είναι κράτος μέ τήν κοινή σημασία τής λέξης»,
τόσο γρηγορότερα άρχίζει νά ξεπέφτει κάθε μορφή κρά
τους. . . 'Η Κομμούνα μπόρεσε σέ μερικές βδομά,δες νά
αρχίσει τήν ανοικοδόμηση μιας νέας προλεταριακής ιμη
χανής . . . γιά νά εξασφαλίσει τήν επέκταση τής (δημο
κρατίας στήν οποία ή γραφειοκρατία δέν θ ά υπάρχει».
Κ αί ή, Λούξεμπουργκ στο λόγο τη£ τήν 1η Ίανουαρίου 1919 έτσι βλέπει τό μηχανισμό τής δικτατορίας
τοΰ προλεταριάτου : « Έ μ εΐς όφείλομε νά θέσομε τό ζή
τημα τής κατάληψης τής έξουσίας μ’ αυτόν τον τρ ό π ο :
τί κάνει, τί μπορεΐ νά κάνει, τί οφείλει νά κάνει κάθε
συμβούλιο εργατών και. στρατιωτών μέσα σέ δλη τή
Γερμανία. Έ δ ώ είναι τό πρόβλημα. Π ρέπει νά ύπονομευθεΐ στή βάση του τό άστικό κράτος, νά τοΰ αποσπάσομε κάϋε κοινωνική λειτουργία, δχι πιά χωρίζοντας,
άλλα ένώνοτας παντοΰ τήν εκτελεστική, νομοθετική καί
διοικητική εξουσία καί βάζοντας τες μέσα στα χέρια
τών συμβουλίων τών εργατών καί στρατιωτών».
Αυτός είναι ό τύπος τοΰ εργατικού κράτους. Καί
δέν είναι δ καλύτερος μέσα σέ μιά ποικιλία τύπων αλλά
ό μόνος τύπος. Δέν πρόκειται γ ι5 αυτές ή εκείνες τις
λεπτομέρειες άλλα γιά τό σύστημα, γιά τον μηχανισμό,
μέσφ τοΰ οποίου ή ένοπλος εργατική τάξη ασκεί άμεσα
ή ϊδια , χωρίς γραφειοκρατία, τήν εξουσία της. Ά π ό τή
φύση του αυτός δ, μηχανισμός δέν μπορεΐ νά λειτουρ:
γήσει καί δέν μπορεΐ νά εννοηθεί χωρίς τό διαρκές εν
διαφέρον, τή διαρκή επαγρύπνηση τών μαζών. Έ ά ν οί
μάζες αποθαρρυνθούν, έάν πέσει τό πολιτικό τους εν
διαφέρον, ό μηχανισμός θά παραλύσει, καί τό κράτος
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των «ειδικών είς τό νά ασκούν τήν εξουσία» θά κάνει
τήν εμφάνισή του, πρώτα μέ τή μορφή τοΰ «άστικοϋ
κράτους χωρ'ις αστική τάξη» ή τοΰ «κράτους παρακινητή γιά τήν ανάπτυξη τής παραγωγής» τών Λένιν και
Τρότσκυ, καί υστέρα, άπό τήν ίδ ια τή λογική τών πρα
γμάτων, μέ τή μορφή τοΰ άστυνομικοΰ κράτους τών
Στάλιν καί Κροΰστσεφ.
Ή εξουσία είναι πηγή διαφθοράς καί υλικών προ
νομίων, εκείνοι δέ πού τήν άσκοΰν έχουν τήν τάση νά
διαιωνίσουν αυτή τήν πλεονεκτική τους θέση. 'Η γρα
φειοκρατία πού διαφεύγει τόν έλεγχο τών μαζών καί
υψώνεται πάνω άπό τήν κοινωνία, άναπόφευκτα θά
δημιουργήσει προνόμια γιά τόν εαυτό της καί άναπό
φευκτα θά ξαναδέσει, θά ξαναφιμώσει, θά ξαναβάλει
στο ζυγό τις μάζες καί θά ξαναφέρει τόν χωροφύλακα
καί τόν δεσμοφύλακα, μόνον πού αυτή τή φορά θά
έ'χουν ενα άστρο ή έ'να σφυροδρέπανο στο πιλίκιό τους.
*
**
Σ τή Ρω σία μόνον νά τεθεί μπορούσε τό πρόβλημα,
ό'χι νά λυθε,Ι, γράφει ή Λούξεμπουργκ. Κανένας έκεΐνα
τά χρόνια δέν είχε τήν αυταπάτη δτι θ ά μπορούσε νά
κρατηθεί ένα απομονωμένο εργατικό κράτος σέ μιά χώρα
οικονομικά καί εκπολιτιστικά καθυστερημένη. ‘Ο Τρότ
σκυ άπό πολύ παλιά εγραφε: « Ή επαναστατική εξου
σία θ ά εχει ν’ αντιμετωπίσει σοσιαλιστικά προβλήματα
πού δμως ή λύση τους σέ ορισμένο βαθμό θά προσκρούσει στήν οικονομική καθυστέρηση τής χώρας. Μέσα
στά δρια τής εθνικής επανάστασης δέν υπάρχει διέξοδος
άπό τήν αντίθεση αύτή». («1905»). Κ ι5 άλλοΰ: «Χω-
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ρίς τήν άμεση κρατική υποστήριξη έκ μέρους τοΰ ευρω
παϊκού προλεταριάτου, ή εργατική τάξη τής Ρωσίας δέν
θά μπορέσει νά κρατηθεί στήν εξουσία καί νά μεταβάλει τήν προσωρινή της κυριαρχία σέ μακρόχρονη σοσια
λιστική δικτατορία. Σ ’ αυτό δέν χωράει καμιά αμφιβο
λία». ( « 'ί ί ’Επανάστασή μας»),
Ή Ε πανάστασή μας θά είναι ή απαρχή καί ό άμε
σος πρόλογος τής παγκόσμιας Ε π α νά σ τα σ η ς: Έ τ σ ι λέ
γανε κι5 ετσι γράφανε οι Μπολσεβίκοι τό 1917 κ ι5 αυτή
ήταν ή μοναδική τους απάντηση σέ κείνους πού τούς
κατηγορούσαν δτι όδηγοΰν τή χώρα καί τήν εργατική
τάξη σέ μιά τυχοδιωκτική περιπέτεια.
Τό ρωσικό προλεταριάτο γράφει μέ τό αχμα του τις
λαμπρότερες σελίδες τής ιστορίας. Τρία ολόκληρα χρό
νια πολεμάει στο εσωτερικό τής χώρας καί στά σύνορα
γιά τό σοσιαλισμό, πού είναι κοινή υπόθεση τών εργα
τών δλου τοΰ κόσμου. Τή ρωσική Ε πανάσταση ακο
λουθούν μέ μιά μικρή καθυστέρηση επαναστατικοί σει
σμοί στή Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία κλπ. “Ομως τά
τέλη τού 1920 τό επαναστατικό κύμα υποχωρεί, ο! μά
ζες εγκαταλείπουν τά προχωρημένα χαρακώματα τους
καί τό πρώτο εργατικό κράτος περιορίζεται, καί απομο
νώνεται στή Ρω σία, σέ μιά χώρα καθυστερημένη καί
ρημαγμένη άπό τούς Ιμπεριαλιστές κι’ άπό τόν εμφύλιο
πόλεμο. Έ ν α ς τρομακτικός λιμός συμπληρώνει τό έ'ργο
τοΰ πολέμου καί βυθίζει ακόμη περισσότερο τή χώρα
στήν απόγνωση καί τή δυστυχία. Τόν ενθουσιασμό, τή
δραστηριότητα, τήν πρωτοβουλία τής επικής ' εποχής,
ακολουθεί ή απογοήτευση, ή ψυχική καί σωματική κού
ραση, ή πτώση τοΰ πολιτικού ενδιαφέροντος. Ή «έξου-
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σία τών σοβιέτ» χωρίς τήν επαναστατική δραστηριό
τητα τών μαζών γίνεται νεκρό νομικό σχήμα και φενάκη.
Τό έδαφος πού εγκαταλείπουν οι μάζες θά καταληφθεί
αμέσως από άλλα κοινωνικά στρώματα. Τά πεπρωμένα
τής Ε πανάστασης κρίθηκαν άπό τήν αλλαγή αυτή στις
σχέσεις τών δυνάμεων σ’ όλο τον κόσμο.
*
**
Ή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου δέν μπορεΐ νά
εννοηθεί χωρίς τήν εξουσία τών μαζών. Π ώ ς ό'μως ή
εξουσία, παρά τήν αποχώρηση τών μαζών από τήν πο
λιτική σκηνή, εξακολουθεί νά παραμένει στά χέρια τών
Μπολσεβίκων ; Ποιος συσχετισμός τών δυνάμεων τούς
έπέτρεψε νά διατηρήσουν τήν εξουσία σέ μιά απέραντη
χώρα ; Πάνω σέ ποιά κοινωνικά στρώματα στηρίχτηκαν
κα'ι τί εξέφραζαν οί ίδιοι μέσα σ’ αυτό τό προτσές τής
κατάρρευσης τής Ε π α νά σ τα σ η ς; Δέν ήταν αυτοί οι
ΐδιο ι τό πιο προχωρημένο τμήμα τής εργατικής τάξης ;
Οί εργατικές μάζες στή μεγάλη τους πλειοψηφία στά
τέλη τοΰ 1920, μέ τήν υποχώρηση τής παγκόσμιας
Επανάστασης, κλονίζονται, χάνουν τήν εμπιστοσύνη
στον εαυτό τους, διατηρούν δμως τήν εμπιστοσύνη τους
σ’ αυτό τό κόμμα πού βρέθηκε επικεφαλής τους στήν
επανάσταση καί εγκαταλείπουν σ’ αυτό τήν εξουσία.
Τό κόμμμα περιορισμένο καί απομονωμένο σέ μιά χώρα
καθυστερημένη καί κατεστραμμένη βρέθηκε μπροστά σ’
αυτό τό δίλημμα: ’Εκείνο που επρεπε νά κάνει όεν
μπορούσε νά γίνει. Ε κ ε ίν ο που μπορούσε νά κάνει
ήταν αντίθετο με δ,τι ώς τότε διεκήρνσαε. 'Οποιοσδή
ποτε τοποθετήσει τον εαυτό του, γράφει δ Έ νγκελς
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στον «Πόλεμο τών Χωρικών», σ’ αυτή τή δύσκολη θέση
είναι ανεπανόρθωτα χαμένος.
Ο ι Μπολσεβίκοι προτίμησαν νά κάνουν εκείνο πού
μπορούσε νά γίνει. Ά φ ο ΰ δέν υπήρχαν οΰτε τά πιο
στοιχειώδη υλικά γιά μιά σοσιαλιστική κοινωνική οργά
νωση, αυτοί άνέλαβαν νά δημιουργήσουν τούς δρους,
δηλαδή τά υλικά, πού θά τούς έπέτρεπαν κατόπιν νά
αρχίσουν νά μπαίνουν στο δρόμο τοΰ σοσιαλισμού.
Αυτό δμως τό εργο πού αναθέτει τώρα στον εαυτό
του τό κρμμα τών Μπολσεβίκων δέν σημαίνει, στή
γλώσσα τής πάλης τών τάξεων καί τής Πολιτικής Οικο
νομίας, τίποτε αλλο άπό τό ξαναζέψιμο τής εργατικής
τάξης στο ζυγό. Τό κόμμα άποδεικνύει ετσι δτι εξακο
λουθεί νά είναι αΙχμάλωτο τών παλιών σφαλμάτων του
καί τών αυταπατών του. Ό Λένιν ώς τό 1917 ΰπεστήριζε δτι ή εργατική τάξη τής Ρωσίας έ'πρεπε, δ'ταν άπό
κοινοΰ μέ τούς αγρότες καταλάβει τήν πολιτική εξουσία,
ν ’ αΰτοπεριοριστεΐ στο ρόλο τοΰ πράκτορα τής άστικοδημοκρατικής επανάστασης, δηλαδή στήν ανάπτυξη τών
παραγωγικών' δυνάμεων σέ καπιταλιστική βάση. Δέν
φαίνεται νά ύποπτεΰεται δτι αυτό σημαίνει πώς ή ερ
γατική τάξη πρέπει νά διατηρεί τήν εξουσία γιά νά επι
τρέπει σέ αλλονς νά τήν εκμεταλλεύονται. Τό 1917 εγκα
ταλείπει αυτή τή θέση. Τά τέλη τοΰ 1920 επανέρχεται
σ’ αυτήν μέ μιά διαφορετική μ ο ρ φ ή : Οί Μπολσεβίκοι
«έν δνόματι τής εργατικής τάξης» θά άναλάβουν νά
βγάλουν τή χώρα άπό τή βαρβαρότητα, νά δημιουργή
σουν τούς δρους τοΰ πολιτισμού καί ν’ αναπτύξουν τις
παραγωγικές δυνάμεις. Καί φυσικά σέ μιά καθυστερη
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μένη χώρα αύτό δέν μπορεΐ νά γίνει παρά μέ to αίμα
καί πάνω στά κόκαλα τών εργατικών μαζών.
Ό Λένιν Ιπιμένει πάνω σ’ αυτή τήν οίποψη καί μέ
αδίστακτο χέρι καταφέρει άγρια κτυπήματα προπαντός
εναντίον τοΰ τμήματος εκείνου τής Εργατικής τάξης πού
αντιδρά σ’ αυτόν και πού εξακολουθεί νά μιλάει τή
γλώσσα τής Επανάστασης. Οι απεργίας καταστέλλονται
μέ τή βία. 'Η εξέγερση τών ναυτών τής Κροστάνδης,
πού τήν ακολούθησαν χιλιάδες εργάτες τής Πετρούπολης
και πού είχε γιά σύνθημά της «κάτω ο! Μ πολσεβίκοι,
ζήτω τά Σ οβιέτ», πνίγεται κυριολεκτικά στο αίμα. Τό
ίδιο και τά σώματα τών παρτιζάνων τοΰ Μάχνο στήν
Ουκρανία.
Τό 10ο Συνέδριο τόν Μάρτη τοΰ 1921 καταργεί τις
εργατικές κολλεκτίβες στά εργοστάσια, παραδίνει δηλαδή
τά εργοστάσια στο κόμμα, και διαγράφει τήν Ε ρ γ α τικ ή
’Αντιπολίτευση, τήν ομάδα έκείνη πού άπαιτοΰσε νά
μείνουν τά εργοστάσια στά χέρια τών Ιργατων, πού κατάγγβλνε τό κόμμα δτι σφετερίζεται τήν εξουσία τών
μαζών καί πού διατύπωνε κώθαρά άπό ίό τε τήν άποψη
δτι αυτό πού πάει νά γίνει μέ τόν καταναγκασμό τών
μαζών δέν είναι σοσιαλισμός, αλλά κρατικός καπιταλι
σμός. Έ ν ώ τό κόμμα δπόσχονταν δτι μετά τή λήξη τοΰ
εμφυλίου πολέμου θά άποκαθιστοΰσε τή δημοκρατία
μέσα στή χώρα, τώρα πού ό έμφΰλιος πόλεμος ε'ληξε
καταργεί και τυπικά τή δημοκρατία μέσα στίς ίδιες τις
οργανώσεις του. Τό 10ο Συνέδριό άπαγορεΰει τις φρά
ξιες καί περιβάλλει τήν Κεντρική Ε π ιτρ ο π ή μέ άπεριόριστη εξουσία.
Π οιά συγκυρία δυνάμεων έπέτρεψε στούς Μπολσε
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βίκους να κρατήσουν τήν εξουσία, παρά τήν πτώση τής
πολιτικής δραστηριότητας τών μαζών ; Πρώτα απ’ ολα
ή ολοσχερής συντριβή τών γαιοκτημόνων, τής τσαρικής
καμαρίλλας κα'ι τής πάντα αδύνατης εγχώριας αστικής
τάξης. Δεύτερο ή Ικανοποίηση σέ μεγάλο βαθμό τής
αγροτικής τάξης και τών μικροαστών μέ τήν Ν Ε Π . Καί
τρίτο ή αδυναμία τής ίδιας τής εργατικής τάξης κα'ι οί
αυταπάτες της γιά τό Κόμμα καί τό έργο πού αυτό άνέλαβε νά πραγματοποιήσει «γιά λογαριασμό της». Αυτές
οί ιστορικές συμπτώσεις καί προπαντός ή άμεση προσαρ
μογή σέ «εκείνο πού μπορούσε νά γίνει» επέτρειραν στο
«κόμμα μέ τή χαλύβδινη πειθαρχία» νά διατηρήσει τήν
εξουσία καί φάνηκαν νά δικαιώνουν τήν παλιά αυτα
πάτη τοΰ Λένιν γιά τον ύπερταξικό καί ύπεριστορικό
ρόλο ταΰ «ΰποκειμενικοΰ παράγοντα».
’Εκείνο πού μπορεΐ νά γίνει σέ κάθε στάδιο τής αν
θρώ πινης κοινωνίας έξαρτάται άπό τό επίπεδο ανάπτυ
ξης τών παραγωγικών δυνάμεων. Σ τά εθνικά πλαίσια
τής Ρώσίας (δπως καί στά εθνικά πλαίσια οποιοσδή
ποτε άλλης χώρας, μόνον μέ διαφορετική έννοια γιά τις
προχωρημένες) δ σοσιαλισμός δέν μπορούσε νά πραγμα
τοποιηθεί. Ή παραγωγή δμως τής υλικής ζωής τών
ανθρώπων εξακολουθεί πάντα νά πραγματοποεΐται κάτω
άπό δποιουσδήποτε δρους. ’Εάν ή εργατική τάξη δέν
είναι δυνατόν νά άναλάβει τή διεύθυνση τής οικονομίας
καί τής κοινωνίας, θά τήν άναλάβει κάποιος άλλος. Καί
γ ι’ αυτόν ή συσσώρευση καί ή ανάπτυξη τών παραγωγι
κών δυνάμεων θά άποτελέσει πηγή αμέσων όφελημάτων
καί προνομίων, είς βάρος πάντα τής εργατικής τάξης.
Τό κόμμα τών Μπολσεβίκων είναι τώρα τό ηγετικό
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στρώμα ενός πολυάριθμου καί παντοδυνάμου κρατικοί
μηχανισμού, πού υψώνεται τρομακτικός πάνω άπό τήν
κοινωνία σ’ δλη τήν έκταση τής χώρας. Ε κ είνο ς πού
εχει άμεσα υλικά συμφέροντα άπό τήν ανάπτυξη τών
παραγωγικών δυνάμεων είναι αυτή ή γραφειοκρατία, οί
αξιωματικοί, τά επιστημονικά και τεχνικά στελέχη τής
κρατικής οικονομίας, οί διευθυντές τών εργοστασίων
καί τών κολχόζ, πού μέ τήν οίκονσμική ανάπτυξη πλη·
θαίνουν καί πολλαπλασιάζονται κα'ι πού άπετέλεσαν τον
πυρήνα τής διαμορφουμένης νέας κυριάρχου τάξεως.
Οί σταθμοί πού πέρασε ή ρωσική κοινωνία δπως
κα'ι οί εύθΰνες τών προσώπων πού ήγήθηκαν τών δια
φόρων ρευμάτων δέν έχει καί πολλή σημασία γιά τήν
εργατική τάξη. ’Εκείνο πού έχει απέραντη σημασία,
εκείνο πού πρέπει βαθιά νά χαράξουν στή μνήμη τους
καί στή συνείδησή τους οί λαϊκές μάζες είναι δτι ό σο
σιαλισμός πού γίνεται άπό τούς «αρχηγούς τους», άπό
τούς «στρατάρχες τους», άπό τό «κόμμα τους», χωρίς
τή συμμετοχή τή δική τους καί πάνω στά κόκαλά τους
δέν μπορεΐ νά είναι τίποτε άλλο άπό εκείνο πού υπάρχει
σήμερα στή Ρω σία, δ,τι δηλαδή άποτελεΐ νβρη, δυσφήμηση καί συκοφαντία τοΰ σοσιαλισμού.
***
Σ τή Ρω σία δμως ή ιδιοκτησία είναι κρατικοποιη
μένη καί ή οικονομία λειτουργεί επί τή βάσει σχεδίου,
κι’ αύτό άποτελεΐ, λένε, τό βασικό κριτήριο γιά τήν εκ
τίμηση τής ταξικής φύσης μιας κοινωνίας. Έ δ ώ άπό
άλλους γίνεται μιά εσκεμμένη απάτη γιά νά καλυφθεί
μέ νομικούς τΰπους ό εκμεταλλευτικός χαρακτήρας τοΰ
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καθεστώτος, Ινώ άπό άλλους διαπράττεται άπό άγνοια
έ'να βαρύτατο θεωρητικό λά θος: Ταυτίζονται οί παρα
γωγικές σχέσεις (πού πραγματικά άποτελοΰν τό κριτήριο
τής κοινωνικής φύσεως ενός καθεστώτος) μέ τή μορφή
τής ιδιοκτησίας, ταυτίζεται δηλαδή ή υλική βάση μέ τό
εποικοδόμημα.
Οί παραγωγικές σχίσεις είναι οί σχέσεις πού δημιουργοΰνται μεταξύ τών ανθρώπων, δηλαδή τών τάξεων
μέσα στο προτσές τής παραγωγής. ’Ιδιαίτερα οί καπι
ταλιστικές σχέσεις δια/ρίνονται καί άπό τό δτι τά μέσα
παραγωγής είναι μονοπώλιο «τών αστών σάν τάξης»,
ενώ οι έργάτες είναι αποξενωμένοι άπ’ αυτά καί υπο
χρεωμένοι νά πωλοΰν στους πρ(ότους τήν εργατική
τους δύναμη. Σέ μιά κοινωνία δπου ή μονοποίληση
τών μέσων παραγωγής παίρνει, στο νομικό πεδίο,
τή μορφή τής ατομικής ή τής εταιρικής Ιδιοκτησίας, ή
διάγνωση αυτών τών σχέσεων δέν παρουσιάζει καμιά
δυσκολία. Καί τό κράτος είναι τό πολιτικό δργανο τής
κυρίαρχης τάξης. "Οταν δμως τά μέσα παραγωγής έχουν
κρατικοποιηθεί, τό ποιά είναι ή κυρίαρχη τάξη μπο
ρεΐ νά προσδιορισθεΐ μόνον όταν τό ερώτημα τεθεΐ
έ τ σ ι: Ποιοι είναι αυτοί πού έχουν στά χέρια τους τό
κράτος, τό όποιο κατέχει μονοπωλιακά τά μέσα παρα
γωγής ; Δηλαδή, ό χαρακτήρας τών παραγωγικών σχέ
σεων δίδεται άπό τό ποιος είναι αυτός πού κατέχει
τήν πολιτική εξουσία.
Ή παρισινή Κομμούνα ήταν εργατική εξουσία χω
ρίς νά εχει κάνει καμιά κρατικοποίηση— κατά τόν Μάρξ,
πού μάλιστα τήν επικρίνει γιά τή διστακτικότητά της
νά εθνικοποιήσει τήν Τράπεζα τής Γαλλίας— ακριβώς
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για τί στηριζόταν στις ένοπλες μάζες και γιατί στήν Ε π ι 
τροπή της αντιπροσωπεύονταν δλες οϊ τάσεις τοΰ εργα
τικού κινήματος. “Οταν έξεράγη ή ρωσική Ε πανάσταση
δέν ήταν ή νομική κατάργηση τής ατομικής ιδιοκτησίας
καί ή κρατικοποίηση τών μέσων παραγωγής αυτή καθ’
Ιαυτή πού έ'φερε μιά βαθιά αλλαγή στίς σχέσεις τών τά
ξεων, αλλά ή εξουσία τών ενόπλων μαζών ή οποία θά
χρησιμοποιούσε τά κρατικοποιημένα μέσα παραγωγής
σάν μέσο γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ σοσιαλισμού.
Ο ι σχέσεις στις όποιες μπήκαν οϊ άνθρωποι στήν πα
ραγωγή, στά εργοστάσια, στά ορυχεία κλπ. καθορίζον
ταν συνειδητά άπό τήν κρατική εξουσία, ή οποία βρι
σκόταν στά χέρια τής εργατικής τάξης. Μέ τή «μετα
βίβαση ομως τής εξουσίας στή γραφειοκρατία», μέ τόν
θρίαμβο δηλαδή τής σταλινικής αντεπανάστασης, ή ερ
γατική τάξη αποξενώνεται άπό τήν πολιτική εξουσία καί
ώ ς έκ τούτου άπό τήν κρατικοποιημένη οικονομία, πού
γίνεται μονοπώλιο τής γραφειοκρατίας. Σ άν αναπόφευ
κτη λογική συνέπεια απ’ αυτό, νέες βατ^ύτατα διαφορε
τικές σχέσεις εγκαθίστανται στο προτσές τής παραγω
γής. Ο ϊ εργάτες δέν έχουν άπολΰτως τίποτε πλέον νά
κάνουν μέ ο,τι αφορά τόν καθορισμό τών σχέσεων πα
ραγωγής.
Έ ν α κοινωνικό καθεστώς δέν εξετάζεται άπό τά
πράγματα καί τις νομικές μορφές, άλλά άπό τις πρα
γματικές σχέσεις τών ανθρώπων μέσα στήν παραγωγή.
Ό φετιχισμός τοΰ εμπορεύματος κρύβει τις σχέσεις με
ταξύ ανθρώπων. Ό φετιχισμός τής κρατικής ιδιοκτη
σίας, μέ τή σειρά του, παίρνοντας έ‘ να μυστηριώδη χα
ρακτήρα στήν ανθρώπινη συνείδηση, κρύβει τις καθα
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ρότερες εξουσιαστικές σχέσεις πού παρουσίασε ή εξέλιξη
τών εκμεταλλευτικών συστημάτων στήν ιστορία.
"Οσοι επιμένουν στο «βασικό κριτήριο τής μορφής
ιδιοκτησίας» πρέπει νά δώσουν μιά απάντηση σ’ α υ τό :
Ό Μάρξ μάς λέει δτι οί παραγωγικές σχέσεις είναι αυ
τές πού άποτελοϋν τή βάση πάνω στήν οποία υψώνεται
τό νομικό, πολιτικό κλπ. εποικοδόμημα. Δηλαδή αυτές
καθορίζουν κάθε φορά ενα συγκεκριμένο, αυτό και δχι
τό άλλο, νομικό καί πολιτικό εποικοδόμημα. Π ώς γίνενεται ή ί δ ι α υλική βάση (ή κρατικοποιημένη ιδιοκτη
σία, αν παραγωγικές σχέσεις καί μορφές ιδιοκτησίας
ήταν τό ίδιο πράγμα) νά χαρακτηρίζει ταυτόχρονα δυο
καθεστώτα εκ διαμέτρου αντίθετης ταξικής φΰσης: δη
λαδή καί τήν ολοκληρωτική απελευθέρωση τοΰ ανθρώ
που άπό κάθε μορφή εκμετάλλευσης και καταπίεσης
άφ’ ενός, καί τήν πιο φοβερή εκμετάλλευση καί πιο
βάρβαρη ύποδοΰλωση τών λαϊκών μαζών ά φ 5 ετέρου ;
***
'Η κρατικοποίηση τών μέσων παραγωγής εχει, στά
χέρια τής εργατικής τάξης, μεταβατικό καί προσωρινό
χαρακτήρα, γιατί αυτή χρησιμοποιεί τά κρατικοποιη
μένα μέσα παραγωγής γιά τή σοσιαλιστική μεραμόρφωση τής κοινωνίας. ’Αλλά μόνον ή εργατική τάξη
μπορεΐ νά τό κάνει αυτό. Ή ’ί δια αυτή κρατικοποιη
μένη Ιδιοκτησία στά χέρια μιας άλλης τάξης γίνεται ή
βάση γιά ενα εκμεταλλευτικό καθεστώς καί μάλιστα γιά
τήν πιο κτηνώδη μορφή εκμεταλλευτικού καθεστώτος.
Ό Έ νγκελς άπό πολύ παλιά μας προειδοποιεί γι’ αυτό.
Γράφει στο **Αντι - Ν τνριγκ» : «’Αλλά ούτε ή μεταμόρ
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φωση τής κοινωνίας σε κοινωνία μετόχων, οΰτε ή με
ταμόρφωσή της σέ Ιδιοκτησία τοΰ κράτους άφαιρεϊ
in d τΙς παραγωγικές δυνάμεις τήν ιδιότητα r ον κεφα
λαίου. Γ ιά τήν κοινωνία τών μετόχων αυτό εϊναι πολύ
καθαρό. Ά λλα καί τό σύγχρονο κράτος δέν είναι παρά
ή οργάνωση πού παραδίνεται ή αστική κοινωνία γιά νά
διατηρήσει τίς γενικϊς έσωτερικες σνν&ηκες τον καπι
ταλιστικού τρόπου παραγωγής Απέναντι στο σφετερισμό τόσο τώ ν εργαζομένων δσο καί τών Ιδιωτών καπι
ταλιστών. Τό σύγχρονο κράτος, δποιαδήποτε καί αν εί
ναι ή μορφή του, είναι μία μηχανή ούσιωδώς καπιτα
λιστική, τό κράτος τών καπιταλιστών, ό Ιδεώδης συλ
λογικός καπιταλιστής».
Κ αί στήν κριτική του στήν παράγραφο 4 τοΰ Προγράμματος τής Έ ρφοΰρτης γρ ά φ ει: « 'Η φράση «ή ελλειψη σχεδίου πού εχει τήν αϊτία της στή φύση τής κακαπιταλιστικής Ιδιωτικής παραγωγής» χρειάζεται πολύ
διόρθωση. Έ γ ώ ξέρω μιά καπιταλιστική παραγωγή σάν
κοινωνική μορφή, σάν οικονομική φάση, μιά ιδιωτική
καπιταλιστική παραγωγή σάν ενα φαινόμενο πού συμ
βαίνει έτσι ή αλλιώς μέσα στή φάση αυτή. Γ ια τί τί θά
πει καπιταλιστική Ιδιωτική παραγω γή; Παραγωγή άπό
εναν καί μόνον επιχειρηματία πού δμως τείνει νά γίνει
εξαίρεση. Καπιταλιστική παραγωγή άπό άνώ ννμες εται
ρίες δέν εϊναι πιά Ιδιωτική παραγωγή, αλλά παραγωγή
γιά τον συνεταιρικό λογαριασμό πολλών. Καί δταν άπό
τις ανώνυμες εταιρίες περάσομε ατά τράστ πού Ιξουσιάζουν καί μονοπωλούν ολόκληρους βιομηχανικούς κλά
δους, βλέπομε δτι εκεί παΰει δχι μόνον ή ιδιω τική πα
ραγωγή αλλά καί ή ελλειψη σχεδίου».
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Ή μετάβαση άπό τή μιά μορφή τοΰ καπιταλισμού
στήν άλλη, ή ΰπερνίκηση απ’ αυτόν ορισμένων του άνφάσεων δέν περιέχει αυτή καθ’ εαυτή οΰτε ίχνος σο
σιαλισμοί. ’Αντίθετα, όσο ή κοινωνία γίνεται περισσό
τερο ώριμη γιά τό σοσιαλισμό, τόσο σφιχτότερα οϊ εκ
μεταλλευτές, οϊ προνομιούχοι και τά παράσιτα γαντζώ
νονται άπό τό κράτος και τόσο παχύτερο καί ψηλότερο
γίνεται τό τείχος τών νομικών και πολιτικών φραγμών
πού χωρίζει τις μάζες άπό τά μέσα παραγωγής. Σ τή
Ρ ω σία κάτω άπό τή μορφή τής κρατικής Ιδιοκτησίας
μπορούμε νά διακρίνομε μέ μιά χημική καθαρότητα τό
άπό πολύ παλιά γνωστό μας σ χήμα : Τά μέσα παραγω
γής άποτελοΰν μονοπώλιο στά χέρια μιας μειοψηφίας,
ενώ ή άπέραντη πλειοψηφία εϊναι αποστερημένη καί
αποξενωμένη απ’ αυτά, τόσο, οσο ΐσως πουθενά άλλοϋ
στον υπόλοιπον κόσμο.
*
**
«Σοσιαλιστικές σχέσεις στήν παραγωγή καί άστχκοί
κανόνες στή διανομή» είναι μία άντίφαση ασυμβίβαστη
μέ μιά κοινωνία πού ή εργατική τάξη κατέχει τήν εξου
σία. Ά π ό τόν Μάρξ εχομε μάθει δ τι δ τρόπος τής δια
νομής δέν είναι παρά μιά συνέπεια, πού μέ φυσική νο
μοτέλεια προκύπτει άπό τόν έκάστοτε τρόπο παραγω
γής, γιατί ταξικές σχέσεις, παραγωγή καί διανομή δέν
είναι παρά διαφορετικές ό'ψεις μιας καί τής αυτής λει
τουργίας. Τήν Ιδέα αυτή πού είναι θεμελιώδης στήν
μαρξιστική οίκονομική επιστήμη, τήν συναντάμε σέ
πάρα πολλά μέρη στο εργο τοΰ Μάρξ. Σ τήν «’Αθλιό
τητα τής Φιλοσοφίας» λ .χ. διαβάζομε: «Βασικά δέν
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υπάρχει ανταλλαγή προϊόντων, μά ανταλλαγή εργασιών
πού συμμετέχουνε στήν παραγωγή. Ό τρόπος ανταλλα
γής στά προϊόντα έξαρτάται άπό τον τρόπο ανταλλαγής
στις παραγωγικές δυνάμεις. Γενικά, ή μορφή ανταλλα
γής στά προϊόντα άντιστοιχεΐ μέ τή μορφή πού έχει ή
παραγωγή. ’Αλλάξετε τήν τελευταία και σάν συνέπεια
θά βρεθεί αλλαγμένη καί ή πρώτη. Βλέπομε ετσι, μέσα
στήν ιστορία τής κοινωνίας, νά κανονίζεται δ τρόπος
πού ανταλλάσσονται τά προϊόντα σύμφωνα μέ τον τρόπο
πού παράγονται». Ε π ίσ η ς, κρίνοντας τήν 3η παρά
γραφο τοΰ Προγράμματος τοΰ Γκότα, ό Μάρξ γράφ ει:
«Θά ήταν ενα σοβαρό λάθος νά αποδώσει κανείς τόση
σημασία στή λεγομένη διανομή καί νά βάλει σ’ αυτήν
δλο τον τόνο. Ή έκάστοτε διανομή τών μέσων κατανά
λωσης δέν είναι παρά πάντοτε συνέπεια τοΰ τρόπου
διανομής τών όρων παραγωγής. Ή τελευταία αυτή δια
νομή δέν είναι παρά ένας χαρακτήρας τής παραγωγής.
Ό καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής π. χ. στηρίζεται
στο γεγονός δτι οί υλικοί δροι τής παραγωγής ανήκουν
στούς μή εργάτες, υπό τή μορφή τής καπιταλιστικής
καί τής εγγείου ιδιοκτησίας, ενώ ή μάζα δέν κατέχει
παρά μόνον τούς προσωπικούς δρους τής παραγωγής,
τήν εργατική δύναμη. Ά π ό τήν τέτοια διανομή τών
στοιχείων τής παραγωγής προκύπτει μόνη της ή σημε
ρινή διανομή τών μέσων κατανάλωσης.. . Ό αγοραίος
σοσιαλισμός. . . έμαθε άπό τούς αστούς οικονομολόγους
νά θεωρεί καί νά εξετάζει τή διανομή σάν κάτι ανεξάρ
τητο άπό τον τρόπο παραγωγής καί νά παριστά, γιά τό
λόγο αυτό, τήν διανομή σάν άξονα πού γυρω του περι
στρέφεται δ σοσιαλισμός».

114

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

Η διανομή τοΰ εισοδήματος στον καπιταλιστικό κό
σμο γίνεται ετσι δπως γίνεται γιατ'ι οί αστοί καί οί
γαιοκτήμονες είναι κύριοι τών μέσων παραγωγής. “Οταν
τα μέσα παραγωγής γίνουν κολλεκτιβιστική ιδιοκτησία
τών εργατών τότε μία, διαφορετική διανομή τών μέσων
κατανάλωσης άπ’ αυτήν πού γίνεται σήμερα άναγκαΐα
θα προκόψει. Καί στή Ρωσία ή διανομή γίνεται σή
μερα δπως γίνεται, γιατί τά μέσα παραγωγής άποτελοϋν
κολλεκτιβιστική ιδιοκτησία τής γραφειοκρατίας.
*
**
Ε ίναι πολλοί αυτοί πού πιστεύουν δτι στήν πρώτη
φάση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας ή εργασία πρέπει νά
πληρώνεται δχι μόνον ανάλογα μέ τήν ποσότητά της
άλλα καί άνάλογα μέ τήν ποιότητά της. ’Έ τσ ι μ’ αυτό
προσπαθούν νά δικαιολογήσουν τήν τερατώδη άνισότητα τών μισθών καί τών ημερομισθίων στή Ρωσία.
Ό Μάρξ δμως, στον όποιον άναφέρονται, εχει πολύ δια
φορετική γνώμη. Σ τήν κριτική του στο Πρόγραμμα τοΰ
Γκότα γρ ά φ ει: « Ό κάθε παραγωγός παίρνει— άφοΰ γ ί
νουν πια οί περικοπές—τό άκριβές ισοδύναμο εκείνου
πού έδωσε στήν κοινωνία. ’Εκείνο πού τής έ'δωσε εί
ναι ή ποσότητα τής άτομικής του εργασίας. Π . χ. ή κοι
νωνική ημέρα εργασίας άποτελεΐται άπό τό άθροισμα
τών ατομικών ωρών εργασίας. Ή άτομική ώρα εργα
σίας τοΰ κάθε παραγωγού είναι τό μέρος πού συνεισφέ
ρει στήν κοινωνική ήμέρα εργασίας, τό μέρος μέ τό
οποίον συμμετέχει σ’ αυτήν. Ό παραγωγός παίρνει άπό
τήν κοινωνία μία απόδειξη δτι συνεισέφερε τόσες ώρες
εργασίας (μετά τήν άφαίρεση τής εργασίας του γιά τό
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κοινό κεφάλαιο) καί μέ τήν απόδειξη αυτή αποσύρει
άπό τό κοινωνικό απόθεμα τών μέσων κατανάλωσης μιά
ποσότητα αντικειμένων πού περιέχουν ΐση ποσότητα
εργασίας. Τήν ίδια ποσότητα Ιργασίας πού εδωσε στήν
κοινωνία υπό μία μορφή, τήν παίρνει πίσω υπό άλλη
μορφή». Κ αι γιά νά μην υπάρξουν αμφιβολίες μας λέει
δ ίδιος γιά ποιο κοινωνικό στάδιο πρόκειται: « Ε κ είν ο
γιά τό όποιον εδώ πρόκειται είναι μιά κομμουνιστική
κοινωνία, δ'χι δπως εξελίχθηκε πάνω στις βάσεις πού
ειδικά τήν χαρακτηρίζουν, άλλά ετσι δπω ς βγαίνει άπό
τήν καπιταλιστική κοινωνία„ δηλαδή μιά κοινωνία πού
από κάθε άποψη, οικονομική, ηθική, πνευματική, φέρει
ακόμη τά στίγματα τής παλιάς κοινωνίας, άπό τούς κόλ
πους τή ί δποίας προήλθε». Οΰτε λέξη εδώ· γιά τήν ποιό
τητα τής εργασίας. Τήν άπάντηση τή δίνει δ “Ένγκελς
στο « Ά ν τ ι - Ν τνρινγκ» : «Π ώς τότε, γράφει, θ ά λύσομε
τό ενδιαφέρον ζήτημα τών υψηλών μισθών πού πληρώ
νονται γιά τή σύνθετη εργασία; Σ έ μιά κοινωνία Ιδιω
τών παραγωγών τά άτομα ή οί οικογένειες τους πληρώ
νουν τά έξοδα γιά τήν εκπαίδευση τοΰ ειδικευμένου ερ
γάτη. Γ ι’ αυτό ή υψηλότερη τιμ ή πού πληρώνεται γιά
τήν ειδικευμένη εργατική δύναμη πάει επίσης πρώτα άπ’
δλα στον ιδιώτη άτομο. Ό έξυπνος σκλάβος πουλιέται
σέ καλύτερη τιμή και δ έξυπνος μισθόδουλος πληρώνε
ται ΰψυλότερους μισθούς. ’Αλλά σέ μιά σοσιαλιστικά ορ
γανωμένη κοινωνία αυτά τά έξοδα χορηγούνται άπό τήν
κοινωνία καί γ ι’ αυτό σ’ αυτήν επίσης ανήκουν οϊ καρ
ποί, οί'μεγαλύτερες άξίες πού παράγονται άπό τήν ει
δικευμένη εργασία».
Τό ίσο ημερομίσθιο είναι μέτρο πού επιβάλλεται
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από τήν πρώτη ήμερα πού ή εργατική τάξη έγκαθιστα
τήν εξουσία της καί ή ύπαρξή του είναι ή πιο πειστική
απόδειξη δτι ή εργατική τάξη είναι ό κύριος στή χώρα.
'Ολόκληρη ή κοινωνία γίνεται αμέσως έ'να γραφείο ή
έ'να εργοστάσιο μέ ίση εργασία καί ίσο μισθό. Αυτά τά
γράφει ό Λένιν στο «Κράτος και ’Επανάσταση».
***
‘Η αντίληψη δτι μόνον στή Ρ ω σία αναπτύσσονται
οι παραγωγικές δυνάμεις χάρις στήν κρατικοποιημένη
οικονομία καί τό σχέδιο, ενώ δ υπόλοιπος κόσμος εχει
άποτελματωθεΐ καί είναι ανίκανος νά αυξήσει τον ό'γκο
τοΰ κοινωνικού πλούτου, είναι πολύ αφελής καί άλ
λωστε αντίθετη μέ τήν πραγματικότητα. Ό Λένιν στον
«’Ιμπεριαλισμό» γράφει πολύ σ ω σ τά : «Θά ήταν δμως
λάθος νά νομίσομε δτι αυτή ή τάση γιά αποσύνθεση
αποκλείει μιά γρήγορη ανάπτυξη τοΰ καπιταλισμού.
’Ό χ ι ! 'Ορισμένοι κλάδοι τής βιομηχανίας, ορισμένα
στρώματα τής αστικής τάξης, ορισμένες χώρες, εμφανί
ζουνε στήν εποχή τοΰ ιμπεριαλισμού, μέ μεγαλύτερη ή
μικρότερη ένταση, πότε τή μιά καί πότε τήν άλλη άπό
τις δυο αυτές τάσεις. Σ το σύνολό του δ καπιταλισμός
αναπτύσσεται αμέτρητα πιο γρήγορα άπό πρίν, ή ανά
πτυξη δμως αυτή γίνεται δχι μόνον δλοένα καί πιο άνισόμετρη, αλλά καί ή άνισομετρία ιδιαιτέρως εκδηλώνε
ται μέ τήν αποσύνθεση τών πιο ισχυρών άπό άποψη
κεφαλαίου χωρών».
"Οτι ό καπιταλισμός έχει ακόμη τήν ικανότητα νά
αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις μπορεΐ δ καθένας
νά τό πληροφορηθεΐ, άπό τίς στατιστικές. Καί ακόμη
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σέ ορισμένες ευρωπαϊκές δυτικές χώρες—γιά νά μήν
άναφέρομε τήν ’Αμερική, πού τό εθνικό της εισόδημα
έχει διπλασιασθεΐ στά τελευταία χρόνια—τό ποσοστό
τής άνάπτυξης είναι σημαπτικά υψηλότερο άπό δ,τι εί
ναι σέ μερικές «λαϊκές δημοκρατίες». Έ ν ώ π. χ. στή
Δυτική Γερμανία τό 1950-53 ήταν 39 % , στήν Αυ
στρία 1 7 % και στο Βέλγιο 12 % , στή Γιουγκοσλαβία
τήν ίδια εποχή ήταν μόνον 6 % ·
Ή ανάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων στή Ρ ω 
σία δέν άποτελεϊ απόδειξη τοΰ σοσιαλιστικού χαρακτή
ρα τής οικονομίας της. Ή μεταμόρφωση μιας καθυστε
ρημένης αγροτικής χώρας σέ ένα τόσο βραχύ χρονικό
διάστημα στή δεύτερη βιομηχανική δύναμη τοΰ κόσμου,
δείχνει μόνο μέ πόση δύναμη λειτουργεί ό νόμος τής
άνισόμετρης ανάπτυξης στήν εποχή μας. Κάτω άπό τήν
πολύπλευρη τρομακτική πίεση τών Ιμπεριαλιστικών με
γαθηρίω ν τοΰ εξωτερικού ή καθυστερημένη ζωή αναγ
κάστηκε νά προχωρήσει μέ αλματα καί νά πηδήσει
σειρά άπό ενδιάμεσους σταθμούς. ’Αλλά μέ τί μέσα καί
μέ τί μέθοδες! Μέ τό πιστόλι καί τό μαστίγιο τής Γκεπεού, μέ τά στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, μέ
τούς δρακόντειους νόμους στά εργοστάσια, μέ τις νόρ
μες τής έξουθενωτικής εργασίας, μέ τή βίαιη κολλεκτιβοποίηση, πού διαρκώς μετετόπιζε ό'γκους μαζών άπό
τήν ύπαιθρο στήν πόλη. Καί ύστερα άπό τόν πόλεμο τό
θαύμα τής ανασυγκρότησης καί τής ανοικοδόμησης:
Μέ τή βάρβαρη χρησιμοποίηση εκατομμυρίων αιχμαλώ
των στήν πιο άποκτηνωτική αναγκαστική εργασία, μέ
τή ληστεία τής Γερμανίας, Αυστρίας κλπ. υπό τήν
μορφή τών επανορθώσεων άπό τήν τρέχουσα παραγωγή
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κα'ι την μεταφορά ολοκλήρων βιομηχανικών εγκαταστά
σεων στη Ρωσία, με τήν εκμετάλλευση τών «λαϊκών δη
μοκρατιών» υπό τήν μορφή τών ετεροβαρών εμπορικών
συνθηκών. Μόνον άπό τήν Πολωνία άπομυζοϋσε—‘δυνά
μει τής συμφωνίας τής 16 Αύγουστου 1345, πού υπο
χρέωνε τήν Πολωνία νά παραδίνει κάρβουνο στή Ρ ω 
σία μέ τήν τιμ ή τών 2 δολλαρίων τον τόννο, δταν στή
διεθνή αγορά ή τιμή του ήταν 16 δολλάρια— 100 εκα
τομμύρια δολλάρια τό χρόνο, ποσόν δηλαδή που ποτέ
δέν τό πήραν οι Ά γγλο ι καπιταλιστές άπό δλες τους τί§
επενδύσεις στ'ις ’Ινδίες. Ε κ α τό εκατομμύρια δολλάριβ
πήρε επίσης γιά επανορθώσεις άπό τήν Μαντζουρία που
ήταν αποικία τής Ια π ω νία ς, καί ή «Πράβδα» τής 16
Μαΐου 1950 υπολογίζει σέ τρία δισεκατομμύρια 650
εκατομμύρια δολλάρια αυτά πού πλήρωσε ή άδελφή
«λαοκρατική δημοκρατία» τής Α νατολικής Γερμανίας
γιά αποζημιώσεις.
Ή Ρω σία είναι σήμερα ή δεύτερη βιομηχανική
χώρα τοΰ κόσμου καί είναι υπερήφανη γιά τις τεχνικές
καί επιστημονικές Ιπιτεύξεις της. Ό μ ω ς άπό κάθε πόρο
της, άπό τά πόδια ως τό κεφάλι στάζει αίμα, δάκρυα
καί λάσπη. Καί δν ό σοσιαλισμός έχει κάποια σχέση μέ
τά ιδεώδη τής ελευθερίας, τής ίσότητος, τής αδελφό
τητος καί τής δικαιοσύνης, εκεί δέν υπάρχει ούτε σκιά
σοσιαλισμού.
*
**
Τό επιχείρημα δτι ή γραφειοκρατία δέν είναι τάξη,
γιατί δέν Ιχει τίτλους ιδιοκτησίας, είναι νομικισμός πού
προσπαθεί νά καλύψει τήν ουσία μέ νομικούς τύπους.
Δέν εϊναι ή πρώτη φορά πού συναντάμε αυτό τό φ αι
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νόμενο στήν ιστορία. “Οχι μόνον στήν αρχαία Αίγυπτο,
στή Βαβυλώνα, στο Περοϋ κλπ. τά πάντα ανήκαν στο'
κράτος, άλλα και στήν εποχή τής φεουδαρχίας, σ’ όλο
κλήρες περιοχές τής Ευρώπης, οί τιμαριούχοι είχαν
μόνον τό δικαίωμα τής επικαρπίας, ενώ ή κυριότης τής
γής ανήκε στο κράτος ή στον βασιλέα. Τό ’ίδιο συνέβαινε καί μέ τόν κλήρο. Καί δμως καί οί τιμαριούχοι
καί οί παπάδες βολεύονταν μιά χαρά μέ μόνο τό δικαί
ωμα, τής επικαρπίας, υπερασπίζανε μέ λύσσα τήν ίδιο^ η σ ία τοΰ κράτους, τοΰ βασιλέα ή τής εκκλησίας καί
Απ’ δ,τι ξέρομε κανένας δέν τούς αμφισβήτησε τήν
ιδιότητα τής τάξης.
* *

Τ ά συμφέροντα τής γραφειοκρατίας σ’ ενα αστικό
κράτος, ακόμη κι’ ό'ταν αυτό άπαλλοτριώνει πολιτικά
τήν αστική τάξη, βρίσκονται σέ πλήρη αρμονία μέ τις
αρχές καί τά συμφέροντα τής αστικής τάξης καί τής
άστικής κοινωνίας, δηλαδή μέ τήν εκμετάλλευση, τις
διακρίσεις, τά προνόμια. ’Εντελώς διαφορετικές καί εν
τελώς αντίθετες είναι οί σχέσεις ανάμεσα στή γραφειο
κρατία καί στήν εργατική τάξη. Ή δημιουργία προνο
μίων καί διακρίσεων είναι εντελώς άσυβίβαστη μέ τά
συμφέροντα τής εργατικής τάξης καί τήν αποστολή τοΰ
εργατικού κράτους: τήν εξαφάνιση τών τάξεων, τών
προνομίων, τών διακρίσεων, τής άνισότητος, τόν σο
σιαλιστικό δηλαδή μετασχηματισμό τής κοινωνίας. Γ ι’
αυτό άπό τή φύση του, άπό τό ιστορικό εργο πού
έ'χει νά πραγματοποιήσει, άποκλείεται άπολύτως ενα
βοναπαρτιστικοΰ τύπου εργατικό κράτος.
’Ακόμη, αΰτό τό πολιτικό σχήμα τοΰ κράτους πού
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άπαλλοτριών£ΐ πολιτικά, μαζί μέ τις μάζες καί τήν ίδια
τήν κυρίαρχη τάξη, προϋποθέτει τήν άμεση κατοχή άπό
τήν οικονομικά κυρίαρχη τάξη τών μέσων παραγωγής
κα'ι είναι εντελώς ακατανόητο γιά μιά κοινωνία δπου ή
οικονομία έχει κρατικοποιηθεί. Κάτω άπό τό καθεστώς
τοΰ Βοναπάρτη, τοΰ Α ' ή τοΰ Γ ', τοΰ Βίσμαρκ ή τοΰ
Μεταξά ή δποιουδήποτε άλλου δικτάτορα, ή άστική
τάξη παρ’ δλο πού στερείται των πολιτικών της δικαι
ωμάτων, διατηρεί τήν οικονομική της κυριαρχία, κρα
τεί δηλαδή στά χέρια της τά μέσα παραγωγής καί, απ’
αυτό κα'ι μόνον, αυτή εξακολουθεί νά είναι ή οικονο
μικά κυρίαρχη τάξη τής κοινωνίας. Κάτω δμως άπό τό
καθεστώς τής κρατικής Ιδιοκτησίας ή οικονομική και πο
λιτική κυριαρχία είναι εντελώς άξεχώριστες, δηλαδή οι
κονομικά κυρίαρχος είναι εκείνος πού κατέχει τήν πολι
τική εξουσία. "Οταν τό κράτος τής γραφειοκρατίας—
αυτός «ό Ιδεώδης συλλογικός καπιταλιστής»—έχει στά
χέρια του δλα τά παραγωγικά μέσα, ποιά οικονομική
κυριαρχία διατηρεί ή πολιτικά άπαλλοτριωμένη «κυ
ρίαρχος» εργατική τάξη ;
*
**
Οί θεωρίες καί οί Ιδέες έχουν κι’ αυτές τή δική
τους τή λογική καί τή δική τους τή δύναμη, εντελώς
ανεξάρτητα άπό τις υποκειμενικές προθέσεις εκείνων
πού τις έξέφρασαν καί τις διετΰπωσαν. Ή θεωρία τοΰ
«εργατικού κράτους» μέ δεμένους καί φιμωμένους τούς
εργάτες, ή θεωρία δτι τό βασικό κριτήριο είναι ή κρα
τική μορφή Ιδιοκτησίας καί ή ανάπτυξη τών παραγω
γικών δυνάμεων, έχει γίνει σήμερα ή «μαρξιστική» δι-

121

Α. ΣΤΙΝΑΣ

καιολόγηση τής ολοκληρωτικής ΰποδοΰλωστβ τών μα
ζών σέ ενα παντοδύναμο καί ανεξέλεγκτο Αστυνομικό
κράτος.
Τά λεγάμενα «εργατικά» κόμματα καί προπαντός τά
κομμουνιστικά, συγκεντρώνουν σήμερα στο μηχανισμό
τους τα πιο αδίστακτα καί τά πιο αντιδραστικά στοι
χεία. Πραιτωριανοί, τυχοδιώκτες διανοούμενοι, μικρο
αστοί ικανοί γιά ολα, κληρικοί, πρώην αστυνομικοί καί
πρώην φασίστες, κάθε λογής κομπιναδόροι— αυτοί άποτελοΰν τά στελέχη καί τήν ήγεσία τών κομμουνιστικών
κομμάτων. Ά ν θ ρ ω π ο ι πού πολέμησαν μέ λόγια καί
εργα, ακόμη καί μέ τό δπλο στο χέρι, τή ρωσική Ε π α 
νάσταση δταν αυτή φορούσε Τραγιάσκα καί μπλούζα,
είναι σήμερα οί Λΐό φανατικοί υμνητές καί υπερασπι
στές τής Ρωσίας τοΰ Στάλιν καί ίσΰ Κροΰστσεφ. Δέν
υπάρχει τίποτε -ίο παράδοξο σ’ αυτό. 01 άνθρωποι βλέ
πουν δτι αύτό τό «εργατικό» κράτος είναι τό δικό τους
to κράτος, κι’ αύίός ό «σοσιαλισμός» ό δικός τους σο
σιαλισμός. Τό σοσιαλιστικό Ιδεώδες, ή πανανθρώπινη
κοινωνία, ή παγκόσμια αλληλεγγύη, στιγματίζονται σάν
αντιδραστική μικροαστική ουτοπία, ή άπό άλλους,
«επιστήμονες» αυτούς, επιεικώς χαρακτηρίζονται σάν
αφελείς αυταπάτες καί αισθηματολογία. Καί δσους
έχουν τυχόν αντιρρήσεις τούς παραπέμπουν στον Λένιν
καί τον Τρότσκυ, στή θεωρία Τοΰ «άστικοΰ κράτους
χωρίς αστική τάξη», Τοΰ «κράΐουξ παρακινητή γιά Τήν
ανάπτυξη παραγωγής», στο «εκφυλισμένο εργαΤικό κρά
τος», στή θεωρία δτι βασικό κριτήριο είναι ή κρατική
μορφή ιδιοκτησίας κλπ., μέ δυο λόγια σ’ αυτές τις «με
γαλοφυείς» συλλήψεις δτι στο καθεστώς τοΰ σοσιαλισμού-
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εξακολουθεί νά ύφίσταται ή μισθωτή δουλεία καί μάλι
στα μέ τήν πιο κτηνώδη μορφή.
Ό «σοσιαλισμός» τών «εργατικών» καί κομμουνι
στικών κομμάτων, καθώς καί τών συνοδοιπόρων τους,
προϋποθέτει τή σΰγχιση, τήν απάθεια, τό ασυνείδητο
τών λαϊκών μαζών. Ή θεωρία τοΰ «παραμορφωμένου»
ή «εκφυλισμένου έργατικοΰ κράτους» είναι τό αποτελε
σματικότερο δπλο γιά τή σΰγχιση καί τήν αποβλάκωση
τών μαζών. Γ ια τί νά αγωνιστούν οί εργάτες; Έ ά ν σο
σιαλισμός είναι ή κρατικοποιημένη ιδιοκτησία, τό σχέ
διο καί ή ανάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων, αυτός
ό σοσιαλισμός μπορεΐ νά γίνει καί χωρίς αύτοΰς, πιο
σωστά, μόνον χωρίς αύτοΰς μπορεΐ νά γ ίν ε ι: Ά π ό τόν
ρωσικό ίτρα τό ή τόν κινέζικο τοΰ Μάο - Τσέ - Τοΰνγκ,
άπό τούς αντάρτες τοΰ Τ ίτο, άπό τήν ΟΠΛΑ κλπ.
Α κόμ η, γιά άλλους εργάτες, μπορεΐ νά γίνει βαθμιαία
καί ειρηνικά, καί μάλιστα κάθε ημέρα γίνεται. Οί κρα
τικοποιήσεις, ή αύξηση τοΰ ογκου τών κρατικών επεν
δύσεων, ή επέκταση τοΰ κρατικού ελέγχου στήν οικονο
μία, τό σχέδιο κλπ. είναι έ'να φαινόμενο πού παίρνει
δλο καί μεγαλύτερες διαστάσεις στήν εποχή μας, σέ δλες
τις χώρες, μέ μιά διαφορά μόνον στις μέθοδες καί
τούς ρυθμούς.
Τό ιδεώδες τοΰ «εργατικού» κράτους μέ δεμένους
καί φιμωμένους τούς εργάτες, ό'χι μόνον δέν μπορεΐ νά
άποτελέσει Ιδεολογικό καί ηθικό κίνητρο γιά τή σοσια
λιστική κινητοποίηση τών μαζών καί τήν κατάχτηση
εκλεκτών, εντίμων καί άφοσιωμένων διανοουμένων,
αλλά άνίθετα έ'χει γίνει φρένο καί φόβητρο. Γ ιά εκατομ
μύρια καταταπιεζομένους εχει γίνει πεποίθηση δτι ή σο
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σιαλιστική επανάσταση θά οδηγήσει στήν έκ νέου υπο
δούλωσή τους σ’ εκμεταλλευτές καί τυράννους χειρότε
ρους απ’ αυτούς πού έχουν σήμερα. Κα'ι ακόμη αν δ
«παράδεισος» τοΰ μέλλοντος έξαρταται άπό τήν απλή
θέληση μιας δμάδος «φωτισμένων ηγετών» και οι μά
ζες πρέπει νά δουλεύουν, νά βαδίζουν κατά τετράδες
και νά πειθαρχούν σ’ αυτούς, γιατί πρέπει νά έχουν
εμπιστοσύνη στόν Κροΰστσεφ, τον Τ ίτο, τον Τορέζ ή
τον Γκρόζο, κ ι’ οχι στον Χίτλερ, τον Φράγκο, τον Ά ϊζενχάουερ ή τον Καραμανλή ;
Ό μαρξισμός τών Μάρξ καί ’Ένγκελς είναι τό πιο
πολύτιμο δπλο γιά τήν αφύπνιση καί τή συνειδητοποίηση τής εργατικής τάξης. Ό «μαρξισμός» τών θεωρη
τικών τοϋ «αστικού κράτους χωρίς αστική τάξη» καί
τοϋ «εκφυλισμένου εργατικού κράτους» εχει γίνει τό πιο
δραστικό μέσο γιά τή νάρκωση τών μαζών καί τήν
αποσύνθεση τοΰ εργατικού κινήματος.
***
Ά ν ή ανθρώπινη κοινωνία θά καταποντισθεϊ μέσα
στο χάος πού ανοίγει δ αποσυντιθέμενος καπιταλισμός
ή αν ή χαρά καί ή ευτυχία θά βασιλέψουν στόν κόσμο,
αυτό θ ά έξαρτηθεΐ μόνον άπό τό αν θά άφυπνισθεΐ ή
δέν θ ά άφυπνισθεΐ ή εργατική τάξη άπό τον λήθαργο
δπου εχει άπό χρόνια περιπέσει. Ή ιστορία κινεί μέ
μανία τούς μοχλούς της. Έ μ εΐς θά τήν βοηθήσομε εάν
πούμε μέ θάρρος τήν αλήθεια. Πρέπει νά διακηρύξομε
δτι δέν υπάρχει άλλος οικοδόμος τοΰ σοσιαλισμού έξω
άπό τήν εργατική τάξη. “Ο τι δέν υπάρχει άλλος σοσια
λισμός έξω άπό τον σοσιαλισμό πού είναι προϊόν τής

124

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

ελεύθερης δημιουργίας τών μαζών. "Οτι κάθε τί άλλο
πού τούς παρουσιάζουν γιά σοσιαλισμό, είτε γιατί σ’
αυτό είναι κρατικοποιημένη ή ιδιοκτησία, είτε γιατί
«αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις», είτε για τί αυ
τοί πού κυβερνούν λέγονται σοσιαλιστές ή κομμουνι
στές, είτε γιατί οί σημαίες τους καί οί χωροφύλακες
τους έχουν σφυροδρέπανα, δέν είναι τίποτε άλλο άπό
απάτη καί μόνον απάτη. Πρέπει νά χρησιμοποιήσομε
τό νυστέρι τής κριτικής σκληρά καί αμείλικτα, ματώ
νοντας τήν ίδια τήν καρδιά μας καί ρίχνοντας άπό τά
βάθρα τους θεούς πού μέχρι σήμερα λατρεύουν οί μά
ζες καί λατρεύαμε καί εμείς μαζί μέ τις μάζες. Πρέπει
νά γίνουν γνωστά γεγονότα άπό τήν ιστορία τού κινή
ματος καί άπό τήν ιστορία τών ιδεών, πού μέχρι σή
μερα σκόπιμα άποσιωπούνταν. Καί ενα άπό τά πιο επεί
γοντα καθήκοντα είναι νά γίνουν κτήμα τών μαζών οί
πολυτιμότεροι γ ι’ αυτές θησαυροί: τά έ'ργα τής Ρόζας
Λούξεμπουργκ (*).

(*) Καθώς θ ά παρατήρησε ό άναγνώστης, ή Ρ όζα Λοΰξεμπουργκ στή μελέτη της γιά τή Ρωσική 'Επανάσταση αφιε
ρώνει ενα μεγάλο μέρος στήν κριτική τοΰ συνθήματος γιά
«τό δικαίωμα τής αυτοδιάθεσης τών εθνών» πού άποτελεΐ
τήν εφαρμογή τής μπολσεβίκικης άντιλήψεως γιά τό λεγό
μενο «εθνικό ζήτημα» καί τής σημασίας του άπό άποψη
σοσιαλιστικής τακτικής.
2 τό ζήτημα αΰτό υπήρχε άπό πολύ πριν μιά διαφορά
απόψεων μεταξύ τοΰ Λένιν καί τής ευρωπαϊκής έπαναναστατικής άριστερας, πού τροφοδότησε μιά πλούσια σέ Ιδεολο
γική επεξεργασία φιλολογία.
Μετά τή Ρωσική ’Επανάσταση τό θέμα έθεωρήθη γιά
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πολλούς τερματισμένο μέ δικαιωμένη τή μπολσεβίκικη αντί
ληψη. ’Αλλά αν σήμερα πράγματι τό «εθνικό ζήτημα» εχει
τή σημασία πού cot) απέδωσε ό μπολσεβικισμός, ή αντίθετα
«άποτελεΐ τό μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τό διεθνή σοσιαλισμό»
όπως παρατηρεί ή Λούξεμκουργκ—καί συνεπώς παραμένει
πάντα ανοιχτό καί μέ φλέγουσα θεωρητική καί πρακτική
έπικαιρότητα —αφήνεται στον αναγνώστη νά τό κρίνει.
'Επίσης άξιοπρόσεχτο είναι τό δεύτερο άρθρο τής συλ
λογής μας, « Ή Ισ το ρικ ή Ευθύνη», δπου εξετάζονται μέ
σπάνια διορατικότητα, άπό μιά διεθνιστική άποψη, οί πολι
τικές ενέργειες πού κ α τ έ λ η ξ α ν στή συνθήκη τοΰ Μπρέστ Λιτόφσκ.
Ή πολιτική αυτή, πού συνάντησε τότε τήν πείσμονα
άντίθεση καί τοΰ ίδιου τοΰ μπολσεβίκικου κόμματος, υπό τό
φως τής σημερινής πείρας φαίνεται ν' άπετέλεσε τήν αφετη
ρία τών εξελίξεων πού άπέκοψαν τή ροισική άπό τή διεθνή
επανάσταση καί τελικώς οδήγησαν στή διαμόρφωση τοΰ ση
μερινού καθεστώτος.
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