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Ο 1906 ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία Ιδρυσε μιά κομματική σχολή στδ Βερολίνο. Μέχρι τδν πόλεμο τριάντα περίπου
άγωνιστές πού είχαν έπιλεγεί άπδ τΙς περιφερειακές κομματικές
δργανώσεις και άπό τά συνδικάτα συγκεντρώνονταν κάθε χειμώνα
στδ Βερολίνο για νά παρακολουθήσουν μαθήματα καΐ σχετικά μέ
τις κοινωνικές έπιστήμες καΐ σχετικά μέ τούς διάφορους πρακτικούς τομείς τής καθημερινής πολιτικής έργασίας. Αύτή ή σχολή ήταν μία άπόδειξη τής δύναμης τοϋ όργανωμένου έργατικοϋ κινήματος και ό σκοπός της ήταν νά έξασφαλίσει στδ κίνημα μιά είδικευμένη έφεδρεία συντακτών, προπαγανδιστών καΐ γενικά στελεχών.
Οί δάσκαλοι της ήταν: ό Φράντς Μέριγκ, ό Ρούντολφ Χίλφερντινγκ,
δ Χέρμαν Ντοϋκερ, δ "Αρθουρ Σταντχάγκεν, δ Έμμάνουελ Βούρν,
δ Γκούσταβ Έκστάϊν, δ Οδγκο Χάϊνεμαν. Ή πλειοψηφία άπ' αδτοϋς άνήκαν στήν άριστερή πτέρυγα τοϋ κόμματος. Ή συνεργασία
τής Λούξεμπουργκ είχε άπδ τήν άρχή Αποφασιστεί, άλλά στδν πρώτο χρόνο δέν πήρε μέρος, είτε γιατί ή Γδια είχε άρνηθεΐ, είτε γιατί
τά συνδικάτα άντέδρασαν. Άλλά δταν ή γερμανική άστυνομία άζείλησε μέ έξορία τδν αύστριακδ Χίλφερντινγκ στήν περίπτωση πού
θά έξακολουθοΰσε νά διδάσκει, Εγινε άπαραίτητη ή άντικατάστασή
του άπδ τή Ρόζα στδ μάθημα τής πολιτικής οικονομίας, δηλαδή
στήν εισαγωγή στίς οικονομικές θεωρίες τοϋ Κάρλ Μάρξ. Αύτδ Εγινε τδ 1907.
Ή Ρόζα ήταν Ινας ύπέροχος καθηγητής. "Οχι μόνον γιατί κατείχε έντελώς τδ θέμα άλλά και γιατί ήταν προικισμένη μέ παιδαγω9

γικές ικανότητες πρώτης γραμμής, χαρίσματα πού τήν είχαν ήδη βοηθήσει στίς έπιτυχίες της σάν συγγραφέας καί σ4ν ρήτορας. Εύρισκε
τώρα Ινα πεδίο γιά τήν άνάπτυξη δλων των ταλέντων της. Ή έργασία δέν ήταν καθόλου εδκολη. Τό «Κεφάλαιο», πού άποτελοϋσε
τή βάση των μαθημάτων της, δέν είναι ένα λαϊκό έγχειρίδιο καΐ
γιά νά τό καταλάβει κανείς πρέπει νά έχει σοβαρές οικονομικές καΐ
κοινωνικές γνώσεις. ΟΕ μαθητές της προέρχονταν άπό περιβάλλοντα πολύ διαφορετικά. Δίπλα σέ νέους πού είχαν διακριθεί στήν πολιτική καΐ πρακτική έργασία ύπήρχαν ήλικιωμένοι έργάτες μέ σοβαρή κομματική πείρα. Τά έπαγγέλματά τους ήταν διάφορα: έργάτες μεταλλουργοί, ξυλουργοί, ταπετσέρηδες, Ανθρακωρύχοι, γραμματείς τοπικών κομματικών Οργανώσεων, συνδικαλιστές, νοικοκυρές, διανοούμενοι. Τό μεγαλύτερο μέρος άπ' αύτούς δέν είχε προπαιδευθεϊ παρά άπό προπαγανδιστικές μπροσούρες καΐ ή θεωρητική
σκέψη τούς ήταν έντελώς ξένη. Ά π ό τήν πρώτη μέρα ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έγκατέστησε άνάμεσα σ' αύτήν καΐ στούς μαθητές της
μιά ζωντανή έπαφή. ΆντΙς νά προσκομίζει σ' αύτούς έντελώς έπεξεργασμένα άποτελέσματα, τούς ύποχρέωνε σέ μιά προσωπική άφομοιώτική έργασία.
"Αρχιζε μέ τήν έκθεση τών διαφόρων μορφών τής οικονομίας,
τών χαρακτηριστικών τους, τών μεταμορφώσεών τους καΐ τών αιτίων αύτών τών μεταμορφώσεων, καθώς καΐ τών πρίν καΐ μετά τόν
Μάρξ κυριοτέρων οικονομικών θεωριών. Άφοϋ έδινε έτσι σέ σειρά
μαθημάτων μιά πλήρη εικόνα τής έξέλιξης τών σχέσεων παραγωγής καΐ άνταλλαγής καθώς καΐ τής άντανάκλασής τους στήν άστική έπιστήμη, κατέληγε στίς θεωρίες τοϋ Μάρξ, μέ βάση τό «Κεφάλαιο». Έ καθηγητική διδασκαλία περιοριζόταν πάντα στό αύστηρώς άναγκαΖο. Άνεκάλυπτε μέσα στά κεφάλια τών μαθητών της
ζωντανές γνώσεις καΐ Ιδέες, τΙς ύπέβαλλε σέ βαθειά έξέταση, προσέθετε προοδευτικά νέα ζητήματα μέχρι πού ή πραγματική εικόνα
τής ζωής έπαιρνε μορφή. Έτσι τό πραγματικό βάρος τής πνευματικής διαδικασίας έπεφτε πάνω στούς ίδιους τούς μαθητές. Δέν έκανε διακρίσεις σέ προικισμένους πνευματικά μαθητές, άλλά τούς κρατούσε δλους κάτω άπό τή γοητεία της. "Αν συνέβαινε κανείς νά είναι άφηρημένος, τόν άφύπνιζε μέ μιά καλά ζυγισμένη έρώτηση καΐ
|ΐέ μιά πνευματώδη παρατήρηση ξαναζωντάνευε τό ένδιαφέρον του.
Δημιουργούσε Ιτσι μιά άτμόσφαιρα πού εύνοοϋσε τήν άνάπτυξη τών
πνευματικών Ικανοτήτων, Ινα περιβάλλον δημιουργικής δραστηριότητας καί ένθουσιώδους άμιλλας. Φαινόταν νά μπαίνει έντελώς μέσα στή σκέψη τών μαθητών της, νά ύποχρεώνει αυτή τή σκέψη νά
άποσαφηνίσει τά πράγματα μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες καί
νά τήν δδηγεί άνεπαίσθητα στόν έπιδιωκόμενο σκοπό. "Ύστερα άπ'
αύτές τΙς πνευματικές άσκήσεις, οί μαθητές της έκπληκτοι βλέπα10

νε δτι κατέχουν νέες γνώσεις, ααφείς καΐ Ακριβείς, κι* άχόμα ίτι
αυτές δέν τούς ήρθαν άπ' έξω, οδτε τούς φαίνονταν σαν θεώρημα
δοσμένο Απδ άλλους, Αλλά δτι αύτές ΑποτελοΟσαν πνευματική κατάκτηση πού όφειλόταν στή δική τους δραστηριότητα.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ Απεκάλυπτε μέ τή διδασκαλία της
τήν τόσο γνωστή μεγάλη της τέχνη στή μεταχείριση τών Ανθρώπων. Ή Ανωτερότητα πού τής έδιναν ot γνώσεις της, ή δύναμη τής
σκέψης της καΐ ή προσωπικότητά της έξαφανιζόταν σέ τέτοιο σημείο κατά τήν κοινή έργασία πού κανείς δέν αισθανόταν τδ βάρος
της. Είχε Αποτυπώσει στούς μαθητές της μιά βαθειά περιφρόνηση
γιά τδν έρασιτεχνισμδ καΐ τήν πνευματική νωθρότητα καΐ τούς είχε
έμπνεύσει τήν έκτίμηση καΐ τδν ένθουσιασμδ γιά κάθε πραγματική
δημιουργική σκέψη. Ή κοινή έργασία δέν τούς έπλούτιζε μόνον
θεωρητικά άλλά καΐ ήθικά. Μερικοί είχαν έρθει στήν κομματική
σχολή προκατειλημμένοι Ιναντίον τής Ρόζας καΐ μέ τήν ένδόμυχη
σκέψη: δέν θά τήν Αφήσω νά μέ κάνει αίρετικό. "Ολους αύτούς ή
Ρόζα τούς έδάμασε. 'Ακόμα καΐ έκεΐνοι πού Αργότερα γίνανε Αντίπαλοι της στούς κόλπους τοΟ έργατικοϋ κινήματος, διατηροΟσαν γι*
αύτήν μιά εύγνωμοσύνη καΐ έναν σεβασμό. "Ηξερε νά κερδίζει τά
πνεύματα καΐ τΙς καρδιές μεταδίνοντΑς τους τδν πλοΟτο τών μαρξιστικών ιδεών καΐ έμφυσώντας τους τή θέληση νά Αγωνιστοϋν γιά
τήν πραγματοποίηση αύτών τών ιδεών.

Εισαγωγή στήν πολιτική οικονομία
Ά π δ τή δραστηριότητα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ στήν κομματική σχολή έχουμε δύο έργα της: τήν «Εισαγωγή στήν πολιτική
οικονομία» καΐ τήν «Συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου». Δυστυχώς Απδ
τδ πρώτο της έργο δέν κατέχουμε παρά Αποσπάσματα. Σέ Ινα γρΑϋμα της Απδ 28 'Ιουλίου 1916 πρδς τδν έκδότη I. Χ. Β. ΝτΙτζ ή Ρόζα, πού τότες βρισκόταν ύπδ Αστυνομική έπιτήρηση στδ Βερολίνο,
μάς δίνει τδ πλάνο δλόκληρο τοϋ έργου της. Αύτδ περιείχε τά Ακόλουθα κεφΑλαια:

1. Τί είναι ή πολιτική οικονομία;
2. Ή κοινωνική έργασία.
3. Στοιχεία οίκονομικής ιστορίας: ή πρωτόγονη κομμουνιστική
κοινωνία.
4.
»
»
»
: τδ φεουδαλικδ οικονομικό σύστημα.
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5. Στοιχεία οικονομικής ιστορίας: ή μεσαιωνική πόλη και οί συν„ _
τεχνίες.
6. Ή παραγωγή Εμπορευμάτων.
7. Ή μισθωτή Εργασία.
8. Τό καπιταλιστικό κέρδος.
9. Ή κρίση.
10. Οί τάσεις τής καπιταλιστικής Εξέλιξης.

Τό θέρος τοϋ 1916 τά δύο πρώτα κεφάλαια ήταν έτοιμα γιά
τό τυπογραφείο, κι δλα τά άλλα δΕν ήθελαν παρά μία τελική τακτοποίηση. "Ομως μετά τόν θάνατο τής Ρόζας δέν βρέθηκαν στά
χαρτιά της παρά τά κεφάλαια: 1, 3, 6, 7 καΐ 10. Τά δημοσίευσε
δ Πάουλ Λέβι τό 1925, δυστυχώς μέ πολλά λάθη, πολλές αύθαίρετες τροποποιήσεις xal άκόμα άφαιρώντας Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. "Αν τό βιβλίο είχε διατηρηθεί δλόκληρο, θά είχαμε τώρα
μία συστηματική Εκθεση τών θεμάτων πού πραγματεύτηκε ή Ρόζα
στά μαθήματά της. Τά άποσπάσματα πού Εμειναν μας Επιτρέπουν
νά διαπιστώσουμε δτι αύτό ήταν ό καρπός μιας μακράς διαφωτιστικής διαδικασίας: Εξέθετε πρώτα τήν ζωντανή πραγματικότητα,
Επεσήμαινε δλα Εκείνα πού ήταν δύσκολο νά κατανοηθούν και στό
τέλος τά άνέλυε καΐ τά Εξηγούσε. Ή οικονομική Εξέλιξη καϊ τά προβλήματά της γίνονταν Ετσι Εντελώς σαφή. Ή γλώσσα ήταν λαϊκή
άλλά αύτό δέν σημαίνει δτι μ' αύτό άποφεύγονταν οί δυσκολίες και
δτι τά προβλήματα άπλοποιοΰνταν Ετσι πού νά γίνονται άφ' Εαυτοϋ
τους κατανοητά. Μόνον ή δική της πνευματική δύναμη καϊ ot γνώσεις της μπορούσαν νά άπλοποιοϋν αύτά τά δύσκολα προβλήματα.
Ό άναγνώστης προχωρεί μέ εόκολία άπό τή μία ίδέα στήν Επόμενη
καϊ άκόμα καϊ Εκείνο πού Εχει μία οικειότητα μέ τό θέμα συναρπάζεται καϊ άνακαλύπτει νέες καϊ άπροσδόκητες άπόψεις και βρίσκει
νέες λύσεις στά προβλήματα.
Τά άποσπάσματα πού διατηροΰνται καϊ οί τίτλοι τών άλλων
κεφαλαίων μάς Επιτρέπουν νά ίδοϋμε δτι αύτό τό βιβλίο Επρεπε νά
δίνει, μέ μιά συμπυκνωμένη μορφή, μιά Εκθεση τοϋ συνόλου τών
οίκονομικών θεωριών τοϋ Κάρλ Μάρξ. Άλλά ή Ρόζα Λούξεμπουργκ
δέν άκολουθεί τούς προηγούμενους Εκλαϊκευτές. Δέν νομίζει τόν Εαυτό της ύποχρεωμένο νά Επαναλάβει τήν μέθοδο μέ τήν όποια ό Μάρξ
είχε Εκθέσει τΙς στοιχειώδεις οίκονομικΕς κατηγορίες. Σκιαγραφεί
τούς μεγάλους σταθμούς τής οίκονομικής και κοινωνικής Ιστορίας
τής άνθρωπότητας καϊ κάθε φορά προσθέτει τήν κριτική τών οίκονομικών θεωριών πού είναι ή πνευματική άντανάκλαση αύτής τής
ιστορίας. Ταυτοχρόνως τό βιβλίο δέν στερείται «ούτε όργής οδτε
όρμής>\ Στήν κομματική σχολή, αυτή προχωρούσε στή λύση τών
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προβλημάτων γυρίζοντας καΐ ξαναγυρίζοντας μέ τούς μαθητές της
σέ μισοαλήθειες και σέ σφάλματα πού περιέχονταν στίς άπαντήσεις
τους. Τό Εδιο κάνει καΐ στό βιβλίο της μέ τά σφάλματα, τΙς μωρίες
καΐ τΙς ύπεκφυγές τών μεγάλων φωστήρων τής έπιστήμης. Γιατί ή
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν έχανε εύκαιρία πού νά μήν ξετινάξει τή
σκόνη άπό τΙς παλιές περροϋκες. Μέ τήν Γδια εύχαρίστηση μϊ τήν
δποία παλιότερα δ Λασσάλ έπέκρινε τόν Τζούλιαν Σμίθ, ή Ρόζα
στριμώχνει τις κορυφές τής έπιστήμης και δείχνει δτι ol βαθειές
άποκαλύψεις τους ήταν μονάχα κούφιες φράσεις. Πίσω άπό τήν
πνευματική φτώχεια τοϋ ταξικού άντιπάλου, αύτή όσφραινόταν τήν
άδυναμία τής ήθικής του θέσης καΐ μέ ζωηρότητα περνούσε στήν
έπίθεση. Τά κτυπήματά της έναντίον τών ειδικών τής οικονομικής
θεωρίας δέν ήταν μονάχα άραβουργήματα μέ τά δποΐα ήθελε νά κάνει πιό ζωντανή τήν κριτική της, ούτε μόνο πολεμικές παρεκβάσεις. Αύτά ήταν στενά δεμένα μέ τό θέμα, γιατί έπρεπε πρώτα νά
δείξει δτι οί καθηγητές τών κοινωνικών έπιστημών έπηοεάζονται
καΐ συγκρατούνται στίς γνώσεις τους άπό τά ιστορικά συμφέροντα
τής τάξης τους. Κι' άκόμα Επρεπε νά άποδείξει δτι ή οικονομική
έπιστήμη ήταν πάντα ένα πολεμικό δργανο στήν πάλη τών τάξεων.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άπέδειξε δτι ή πολιτική οίκονομία δέν έγινε άναγκαία παρά μόνον δταν ή άναρχία στήν καπιταλιστική παραγωγή Ικανέ τις οίκονομικές σχέσεις άδιαφανεΐς καΐ παραμορφωμένες άπό τόν Ανταγωνισμό καΐ τή νομισματική οικονομία. 'Απέδειξε
κατόπιν δτι αύτή ή έπιστήμη ήταν στήν προέλευσή της Ινα δπλο
τής μπουρζουαζίας έναντίον τοΰ φεουδαλισμού καΐ μ' αύτή τήν έννοια πραγματοποίησε τολμηρά κατορθώματα. 'Αλλά μέ τήν άνοδο
τοΰ έργατικού κινήματος, ή πολιτική οικονομία μεταμορφώθηκε σέ
ένα μισοσυνειδητό δργανο γιά τήν ύπεράσπιση τού ύπάρχοντος καθεστώτος. Ot έκπρόσωποί της είναι ύποχρεωμένοι δλοένα καΐ περισσότερο νά τήν έκκαθαρίζουν άπό δ,τι άποτελεϊ άποφασιστική
πνευματική κατάκτηση σ' αύτήν, μέχρι πού νά βρίσκουν αύτοί οϊ
ϊδιοι καταφύγιο —τουλάχιστο αυτοί πού ζητάν νά δώσουν μία δλική θεωρητική άπάντηση— σέ έναν οικονομικό μυστικισμό ή άκόμα σέ ψευτοεπιστημονικές σχοινοβασίες (τό πρότυπό τους είναι δ
Σόμπαρτ). Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δείχνει τέλος δτι ή «κριτική τής
πολιτικής οικονομίας» έγινε άπό τόν Μάρξ Ινα δπλο στήν πάλη τής
έργατικής τάξης καΐ δτι μιά σχεδιασμένη σοσιαλιστική οίκονομία
δέν έχει πλέον άνάγκη τής πολιτικής οικονομίας σάν έπιστήμης. Ό
άναγνώστης παρακολουθεί τή γέννηση, τήν έξέλιξη καΐ τή λειτουργία, κατόπιν τή διάλυση τών τρόπων παραγωγής καΐ τών κοινωνικών σχηματισμών, άπό τόν πρωτόγονο κομμουνισμό μέχρι τόν καπιταλισμό τού δποίου δ έσωτερικός μηχανισμός έξαρθρώνεται
και τοΰ δποίου ή κατάρρευση παρουσιάζεται σάν τό άναπόφευκτο
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Αποτέλεσμα τών έσωτερικών του Αντιφάσεων. Σέ στενή σύνδεση μέ
τήν Ιστορία καΐ τή μελέτη τών θεωρητικών προβλημάτων τής οίκονομίας, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ μάς δίνει μία Ιστορία τών Αστικών
καΐ σοσιαλιστικών κοινωνικών θεωριών κάτω Από τδ φώς τοϋ ίστορικοΟ ύλισμοϋ, έργασία πού πρώτη φορά έχει γίνει σέ τόσο εύρεΐα
κλίμακα.

Ή «Συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου»
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε γιά πολλά χρόνια έργαστεί πάνω στήν :«Π ο λ ι τ ι κ ή
Οικονομία»
της. Άλλά οί παραδόσεις της στήν κομματική σχολή, ή προπαγανδιστική της δραστηριότητα, ot συζητήσεις στά προβλήματα τακτικής καΐ τό πλήθος
τών μελετών της γιά τό πολωνικό καΐ ρωσικό κίνημα τήν δποχρέωναν διαρκώς νά άναβάλλει τή στιγμή τής τελικής διαμόρφωσης τοΟ
έργου της. ΣτΙς άρχές τοϋ 1912 έτοιμαζόταν νά τό τελειώσει δταν
βρέθηκε μπροστά άπό μία άπρόβλεπτη δυσκολία:
:«Δέν άρκοΟσε πλέον νά έκθέσω μέ σαφήνεια τό προτσές τοϋ
συνόλου τής καπιταλιστικής παραγωγής τόσο στίς συγκεκριμένες σχέσεις δσο καΐ στά Αντικειμενικά Ιστορικά δρια. Παρατηρώντας τό πράγμα Από κοντά είδα δτι δέν πρόκειται
πλέον μόνον γιά έκθεση Αλλά γιά ίνα πρόβλημα θεωρητικό
πού περιέχεται στό δεύτερο βιβλίο τοϋ «Κεφαλαίου» τοϋ Μάρξ
καΐ πού ταυτοχρόνως έχει σχέση μέ τή σημερινή ιμπεριαλιστική πολιτική καΐ τΙς οικονομικές της ρίζες».
Έτσι ή Ρόζα έξηγεί γιατί έγραψε αύτό πού είναι τό κυριότερο
έργο της: τή «Συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου».
Γιά νά καταλάβουμε αύτό τό θεωρητικό πρόβλημα πΑνω στό
όποιον προσέκρουσε ή Ρόζα, είναι Απαραίτητη ή Ακριβής γνώση
τής μαρξιστικής θεωρίας κι' αύτή φυσικά δέν μπορεί νά έκτεθεϊ μέ
μερικές φράσεις. Ot Ακόλουθες παρατηρήσεις μπορεϊ ίσως νά κάνουν περισσότερο προσιτή τήν κατανόησή του. Ή έποχή πού ζοϋμε
διευκολύνει έξ Αλλου αύτή τήν κατανόηση ( ' ) . Ή κρίση πού Αρχισε
τό 1929 καΐ πού συγκλόνισε τήν παγκόσμια οικονομία είχε ξεπεράσει σέ ένταση κάθε τΐ πού είχε γνωρίσει δ καπιταλισμός μέχρι
τότες. "Οταν αύτή ξέσπασε, οί ζημίες πού είχε προξενήσει δ πόλεμος είχαν έπανορθωθεΐ, τά κομμένα νήματα τής παγκόσμιας άγο(1)
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Πρόκειται γιά τή δεκαετία τοΟ 1930 (Σημ. μ * τ . ) .

ράς είχαν ξαναδεθεί καί μία βραχεία άλλά άναντίρρητη άνθιση είχε δημιουργήσει μια νέα αισιοδοξία. 'Ωστόσο ή περίοδος τής οικονομικής Ανάπτυξης άπό τό 1924 ώς τό 1928 είχε ήδη Ανησυχητικές
ένδείξεις πού τήν ξεχώριζαν άπό τΙς περιόδους εύημερίας τΙς πρίν
άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. ΣτΙς σημαντικότερες καπιταλιστικές χώρες (Ε. Π Λ . , Μεγάλη Βρεττανία, Γερμανία κλπ.) ή άνεργία είχε ήδη πολύ ξεπεράσει, άκόμα καΐ στή φάση τής μεγαλύτερης ευημερίας, τό έπίπεδο πού είχε φτάσει ή άνεργία προπολεμικά
στις χειρότερες στιγμές τής κρίσης καΐ ή παραγωγική ικανότητα
τών βιομηχανικών έγκαταστάσεων δέν χρησιμοποιούνταν πιά στό
σύνολό της. Ή κρίση τοΰ 1929 κράτησε τόσα χρόνια δσους μήνες
κρατοϋσαν οΐ προηγούμενες. Ό άριθμός τών άνέργων ήταν 10 καΐ
20 φορές μεγαλύτερος άπό δ,τι στίς προηγούμενες. Τομείς όλόκληροι τής παραγωγής είχαν σχεδόν έντελώς παραλύσει. Ή ύπερπαραγωγή είχε πάρει άνησυχητικές διαστάσεις. Αυτή είναι ή έποχή τής
πείνας μέσα στήν άφθονία. Ή ύποτίμηση τών προϊόντων καΐ τών
κεφαλαίων πού έκαναν δυνατή άλλοτε τήν έκκαθάριση το3 έδάφους
γιά μία νέα άνθιση δέν άρκοϋσε τώρα. "Επρεπε να προβοϋν σέ γιγαντιαίες καταστροφές έμπορευμάτων. Μετά τα τρομερά χρόνια
τής κρίσης άκολούθησε μία παροδική άνοδος, άλλά αύτή δέν έπεκτάθηκε σέ δλη τήν παγκόσμια οίκονομία, γιατί όφειλόταν κυρίως
στόν κολοσιαϊο έπανεξοπλισμό τών φασιστικών κρατών. Ταυτόχρονα τά κράτη κλείνονταν έλοένα περισσότερο στόν έαυτό τους καΐ ρίχνονταν σέ κατακτητικούς πολέμους δλοένα πιό βάρβαρους. "Ενας
νέος παγκόσμιος πόλεμος φαινόταν σάν άναπόφευκτη κατάληξη.
Αύτή ή καταστροφική έξέλιξη ήταν τυχαία; Όφειλόταν σέ
σφάλματα πού ήταν δυνατόν νά άποφευχθοΟν, τών καπιταλιστών ή
τών κυβερνήσεων; "Η ήταν προϊόν νόμων συμφυών τοΰ έσωτερικσΟ
μηχανισμού τοΟ καπιταλισμού;
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε δπως καΐ πολλοί άλλοι μαρξιστές
τήν πεποίθηση δτι ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε γίνει άναπόφευκτος άπ' αύτή τήν ούσία τής καπιταλιστικής κοινωνίας καΐ δτι
καΐ άλλοι πόλεμοι θά άκολουθήσουν. Ύπεστήριζε Ιπίσης δτι αύτές
ο[ Ιδιες ot αιτίες πού παράγουν τούς συγχρόνους πολέμους καταστρέφουν έπίσης καΐ τούς δρους τής δπαρξης τή$ καπιταλιστικής οίκονομίας. Είχε άκόμα προβλέψει δτι ή κατάρρευση τού καπιταλισμού
θά πραγματοποιούνταν μέσω οίκονομικών καί πολιτικών κρίσεων δπως αύτές πού ζούμε. Άλλά, δταν έργαζόταν στήν τελική διαμόρφωση τής «Πολιτικής Οικονομίας» της, πού στηριζόταν στό «Κεφάλαιο» τοΰ Μάρξ, δέν βρήκε σ' αύτό τόν Ιστορικό νόμο πού θά δικαιολογούσε τήν άποψή της. Πλανώνταν αύτή ή ή διδασκαλία τοϋ Μάρξ
ήταν άτελής; Αύτό ήταν τό ζήτημα. Καί ή άπάντηση σ' αύτό είχε
μιά έξαιρετική σημασία γιά τό σύνολο τών άπόψεων τής Ρόζας Λού15

ξεμπουργκ. "Ολη ή πολιτική της δραστηριότητα είχε γιά θεμέλιο
της τήν έπιστημονική γνώση. ΤΗταν βαθιά πεπεισμένη, δτι για νά
είμαστε βέβαιοι γιά τήν σοσιαλιστική μεταμόρφωση τής κοινωνίας,
Ιπρεπε νά μποροΟμε έπιστημονικά νά Αποδείξουμε δτι δ καπιταλισμός θά κατέρρεε άπό τΙς ίδιες τΙς έσωτερικές Αντιφάσεις του.
M i ή καπιταλιστική οικονομία, ή όποία διακρίνεται άπό δλες
τις προγενέστερες οικονομικές μορφές άπό τον τεράστιο καΐ διαρκώς
αυξανόμενο δυναμισμό της, μπορεί να άνα-τύσσεται Απεριόριστα
καΐ Ανεμπόδιστα; Ή έπιστήμη δέν άρνεΐται δτι αυτή ή δυνατότητα
τής Ανάπτυξης είναι ζωτικός δρος για τόν καπιταλισμό. Σ ' δλες τΙς
προηγούμενες οίκονομίες, ή παραγωγή γινόταν για τήν άμεση κατανάλωση, τά προϊόντα καταναλώνονταν άπό τόν κύριο και τόν ύπηρέτη. Μιά κακή έσοδεία, δ πόλεμος, ο[ έπιδημίες μπορούσαν νά
προκαλέσουν καταστροφές. 'Αλλά κρίσεις πού δημιουργούνται άπό
νόμους συμφυείς στό οικονομικό σύστημα, κρίσεις ύπερπαραγωγής,
μαζικού ύποσιτισμοϋ μέσα σέ πλήρη Αφθονία, καταστροφής χρησίμων προϊόντων γιά νά ξανάρθουν στίς «δμαλές» συνθήκες τής παραγωγής, δλα αύτά τά φαινόμενα τής καπιταλιστικής οικονομίας ήταν Ασύλληπτα γιΑ τΙς προγενέστερες κοινωνίες. Στήν καπιταλιστική κοινωνία, οΐ κοινωνικές Ανάγκες, πρέπει βέβαια καλά - κακά νά
ικανοποιούνται, Αλλά τό κίνητρο βρίσκεται Αλλού, είναι στό κέρδος.
Τό κέρδος Ιχει τήν πηγή του στήν ύπερεργασία πού δ έργάτης προσφέρει έπιπλέον τής Αναγκαίας γιά τήν Ικανοποίηση των ζωτικών
Αναγκών του έργασίας — τή διαρκή Αναπαραγωγή τής έργατικής
του δύναμης. 'Αλλά γιά νά «πραγματοποιηθεί» τό κέρδος πρέπει νά
ύπΑρχουν Αρκετοί Αγοραστές τών έμπορευμάτων πού παράγονται.
Ό καπιταλιστής πού παράγει φτηνότερα θά πουλά καλύτερα τά
έμπορεύματά του καΐ θά πραγματοποιεί περισσότερο κέρδος. Ό Ανταγωνισμός τόν κάνει νά βελτιώνει τά παραγωγικά του μέσα, διαφορετικά είναι καταδικασμένος νά χαθεί. Τά μέσα παραγωγής καί
δ δγκος τών έμπορευμάτων αύξάνουν μέ κάθε τεχνική πρόοδο, Αλλά δ σχετικός Αριθμός τών έργαζομένων μειώνεται καί μαζί μ' αύτόν μειώνεται καί δ Αριθμός τών πελατών τών (κανών νά Αγοράζουν.
"Οσο περισσότερο οι παραγωγικές δυνάμεις αύξάνουν τόσο περισσότερα έργατικά χέρια γίνονται περιττά. Μία στρατιά Ανέργων διαρκώς αύξανόμενη πιέζει τούς μισθούς, περιορίζοντας Ιτσι μέ τή σειρΑ της τΙς πωλήσεις. Ή παραγωγή λοιπόν χάρις στόν Ανταγωνισμό
διαρκώς αύξάνει καί προκαλεί περιοδικές κρίσεις στήν πορεία τών
δποίων ot Απαρχαιωμένες παραγωγικές μέθοδες έξαλείφονται καί
κεφάλαια καί Αξίες καταστρέφονται. "Γστερα Απ' αύτό, δ καταχθόνιος κύκλος ξαναρχίζει, μέ μιά δυσαναλογία Ακόμα μεγαλύτερη Ανάμεσα στίς παραγωγικές δυνΑμεις καί στήν χρησιμοποιούμενη έογατική δύναμη. Καί μέ κινδύνους Ακόμα μεγαλύτερους.
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"Ετσι περιγράφει 4 Μάρξ την πορεία τής καπιταλιστικής οικονομίας : παρά τις όποιεσδήποτε διακυμάνσεις, 6 στρατός των άνέργων πρέπει σταθερά νά αύξάνει, οί μισθοί πρέπει τελικά νά πέσουν στό αυστηρά μίνιμουμ γιά τή ζωή, οί κρίσεις πρέπει νά διαδέχονται ή μιά τήν άλλη μέ έναν έπιταχυνόμενο ρυθμό κι' άκόμα νά
γίνονται δλο καί πιό καταστρεπτικές. "Ομως ή πραγματικότητα ήταν άντίθετη μ' αύτό τό θεωρητικό σχήμα. Μετά τό 1860, οί μισθοί
των ευρωπαίων έργατών άκολουθοϋσαν μιάν σταθερά Ανοδική καμπύλη. Ό έφεδρικός στρατός περιοριζόταν. Οί κρίσεις, αυτές οί προσβολές Αποπληξίας, πού ύπενθύμιζαν στήν καπιταλιστική οικονομία
τό προσεχές της τέλος, μετριάζονταν ένώ ή καπιταλιστική ευημερία φαινόταν νά αύξάνει δλο καΐ περισσότερο. 'Αρκετοί μαρξιστές
άρχισαν νά άμφισβητοϋν τή βασιμότητα τής μαρξιστική: θεωρίας
σχετικά μέ τήν αυξανόμενη έξαθλίωση τής έργατικής τάξης, μέ τήν
έπιδείνωση των κοινωνικών άντιφάσεων καΐ μέ τήν προσεχή κατάρρευση τής καπιταλιστικής οικονομίας. Παρ' δλα αυτά τά φαινόμενα ή Ρόζα Λούξεμπουργκ θεωροϋσε πάντα έγκυρη τή μαρξιστική
θεωρία. Στήν κριτική της έναντίον του Μπερνστάϊν ύπεστήριζε δτι
οί κρίσεις στις όποιες άναφέρεται ό Μάρξ δέν θά έμφανιστοΰν παρά
Αργότερα, δτι ή δίχως έμπόδια έπέκταση τήν όποία παρακολουθούμε
τώρα δέν είναι παρά Ινα παροδικό φαινόμενο — παρ' δλο πού αύτή
διαρκούσε περισσότερο άπό μισό αιώνα. ΤΗταν πεπεισμένη δτι ό καπιταλισμός έπρεπε στήν έξέλιξή του νά προσκρούσει πάνιο σέ ένα
opto πού θά τόν συνέτριβε.
Τότες βρήκε, στό δεύτερο βιβλίο τού «Κεφαλαίου», ένα έδάφιο
πού, Αν ήταν σωστά δσα άναφέρονταν σ' αύτό, δλες της οί άπόψεις
άνατρέπονταν. Επρόκειτο γιά τή δυνατότητα μιας συνεχούς προόδου τής συσσώρευσης, μιάς άπεριόριστης έπέκτασης τής παραγωγής. Ή συσσώρευση τοΰ κεφαλαίου είναι φαινομενικά ένα πράγμα
πολύ άπλό. Μέ τό μέρος τής ύπεραξίας πού δέν χρησιμοποιεί γιά
τήν άτομική του κατανάλωση, ό καπιταλιστής Αγοράζει μηχανές,
πρώτες δλες καί έργατική δύναμη. Έ ν α νέο κεφάλαιο ένσωματώνεται έτσι στήν οικονομία. "Αν δμως θεωρήσουμε τήν καπιταλιστική οικονομία σάν ένα ένιαίο σύνολο, τότες πρόκειται γιά ένα πολύπλοκο προτσές πού διαφεύγει άπό τόν έλεγχο καί τήν άπόφαση τοΰ
άτομικού καπιταλιστή.
Π ρέπει σέ μιά καθορισμένη παραγωγική περίοδο, δ άριθμός
καί ή ποικιλία τών παραγμένων έμπορευμάτων νά ικανοποιούν τΙς
άνάγκες τοΟ πληθυσμού, τήν Ανανέωση τών φθαρμένων παραγωγικών μέσων καί τις νέες έπενδύσεις. Ταυτοχρόνως ή άξία τών διαφόρων κατηγοριών έμπορευμάτων πρέπει νά διανεμηθεί μέ μιά καθορισμένη σχέση καί αυτά πρέπει νά βρουν μιά ικανοποιητική ζήτηση. "Ετσι οί παραγωγοί μηχανών καί πρώτων ύλών πρέπει νά I2
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χουν παράγει έμπορεύματα πού μπορεί νά καταναλωθούν άπ' αύτούς
καΐ άπό τους παραγωγούς άγαθών κατανάλωσης μέσα στήν παραγωγική περίοδο πού άκολουθεΐ. 'Αλλά οί παραγωγοί άγαθών κατανάλωσης για νά μπορέσουν νά άγοράσουν τά παραγωγικά μέσα καΐ
νά πληρώσουν καΐ την έργατική δύναμη πού θά χρησιμοποιήσουν
στήν έπόμενη παραγωγική περίοδο, πρέπει νά Ιχουν πουλήσει τά
δικά τους έμπορεύματα. Στήν άναρχική καΐ δίχως σχέδιο καπιταλιστική κοινωνία δλες αύτές οί άναγκαϊες άναλογίες γίνονται μέ τήν
τοποθέτηση νέου κεφαλαίου σέ όρισμένες βιομηχανίες, μέ τήν πτώση τών τιμών, μέ τήν ύποτίμηση τών κεφαλαίων, τΙς χρεοκοπίες,
τις κρίσεις.
Τά σχήματα πού μάς δίνει δ Μάρξ, σχήματα πού ή κατάρτισή
τους άποκαλύπτει τό βαθύ διεισδυτικό του πνεύμα, άναπαριστοϋν
τις πολλαπλές άλληλοεπηρεαζόμενες σχέσεις τών άξιων, μέσω τών
όποιων πραγματοποιείται ή έπέκταση τής καπιταλιστικής παραγωγής, δηλαδή ή συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου. Ξεκινάει άπό μιά άφαίρεση, ή δποία καΐ άποτελεϊ τή βάση δλων τών οικονομικών μελετών του: άπό μιά κοινωνία ή δποία παράγει μέ Ιναν τρόπο καθαρά καπιταλιστικό, πού δέν Ιχει σχέση μέ κανένα τρόπο προκαπιταλιστικής παραγωγής καΐ πού δέν άποτελεϊται παρά άπό καπιταλιστές (καΐ έκείνους πού μαζί μ' αύτούς συμμετέχουν στήν κατανάλωση τής ύπεραξίας) άφενός καΐ άπό έργάτες άφετέρου. Σύμφωνα
μέ αύτά τά σχήματα, κάθε έμπόρευμα βρίσκει τόν άγοραστή του, καΐ
σ1 αυτόν τόν άμιγή καπιταλισμό, ή συσσώρευση λειτουργεί σάν μιά
«παντοτινή κίνηση», δίχως έμπόδια καΐ δίχως δρια. "Ετσι δμως οί
κρίσεις οί πάντα καΐ περισσότερο δξεϊες γιά τις όποιες είχε μιλήσει
δ ϊδιος σέ άλλα του Ιργα, γίνονται άκατανόητες. Ή Ιδέα πού γιά
πρώτη φορά είχε ύποστηρίξει δ Μπερνστάϊν, σύμφωνα μέ τήν όποίαν
τά τράστ θά μπορούσαν νά ύπερνικήσουν τ'.ς κρίσεις καΐ νά ρυθμίσουν τήν παραγωγή, φαινόταν νά δικαιολογείται. 'Ακόμα άπό τδ
1815 οί μεγάλοι θεωρητικοί τής πολιτικής οίκονομίας, είχαν βίαιες
μεταξύ τους συζητήσεις, πάνω στό άν είναι δυνατή ή άπεριόριστη άνάπτυξη τοϋ καπιταλισμού, δηλαδή άν θά ύπήρχε πάντα μιά τέτοια
άγοραστική Ικανότητα πού νά άπορροφα τόν άκατάπαυστα αύξανόμενο δγκο τών παραγομένιον έμπορευμάτων. Πριν άπό τήν έπέμβαση τής Ρόζας Λούξεμπουργ* σ' αυτή τή συζήτηση, οί αισιόδοξοι,
πού ύποστήριζαν τήν έξέλιξη τοϋ καπιταλισμού, είχαν καταγάγει
μιά πλήρη νίκη, στηριζόμενοι άκριβώς στά σχήματα τοΟ Μάρξ. Ε πρόκειτο λοιπόν μόνο νά μάθουμε άν ήταν άναπόφευκτος καΐ βιώσιμος δ καπιταλισμός στήν περίπτωση τής Ρωσίας.
Αύτά τά σχήματα τοϋ Μάρξ ήταν έπίσης καΐ δ σκόπελος πάνω στόν όποιον προσέκρουσε ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δταν πήγαινε νά
άποδείξει τόν άναπόφευκτο χαρακτήρα τής καπιταλιστικής κατάρρευσης. Μέχρι τότες δλοι ot θεωρητικοί είχαν παραδεχτεί αύτά τά
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σχήματα δίχως να τά έξετάσουν. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ Απεκάλυψε: Ιο δτι δ Μάρξ δέν είχε Αποτελειώσει τή μελέτη του στό πρόβλημα τής συσσώρευσης καί τήν σταμάτησε στή μέση μιάς φράσης.
2ο δτι είχε παραμελήσει στά σχήματά του Ιναν δρο έκ τών ούκ άνευ. Είχε ύποθέσει δτι ή άξία τής έργατικής δύναμης, δηλαδή τό
σύνολο τών μισθών, αδξαινε στήν ίδια άναλογία μέ τήν άξία τών παραγωγικών μέσων. "Ομως σέ κάθε νέα περίοδο ή διεύρυνση τής
παραγωγής δέν όφείλεται σέ νέες έγκαταστάσεις καί νέες μηχανές
τοϋ ίδιου τύπου μ' αύτές τής προηγουμένης περιόδου, άλλά σέ έγκαταστάσεις καί μηχανές πού Ανταποκρίνονταν στήν τεχνική πρόοδο. Υπάρχει Ινα σταθερό προτσές όρθολογικοποίησης. Τό άποτέλεσμα είναι ή άξία τών μέσων παραγωγής να αυξάνει πάντα μέ Ινα ρυθμό πιό γρήγορο Από τήν Αξία τής χρησιμοποιούμενης έργατικής δύναμης. Ό Μάρξ δέν είχε υπολογίσει στά σχήματά του αύτή τήν διαρκώς αύξανόμενη διαφορά τών Αξιών. "Αν αύτό ληφθεί
ύπόψη, προκύπτει γιά τούς παραγωγούς άγαθών κατανάλωσης Ινα
σοβαρό δίλημμα: ή πρέπει νά παραιτούνται όλοένα καί περισσότερο άπό τή συσσώρευση τής ύπεραξίας τους, περιοριζόμενοι σέ Ινα
δλο καί πιό μειωμένο μερίδιο, πράγμα πού θά άνέτρεπε τήν Ιννοια
τοΰ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, θά παρέλυε τήν έπέκταση
τής παραγωγής καί θά άκινητοϋσε τήν οικονομία. "Η Ινα αύξανόμενο μέρος τών παραγομένων άγαθών κατανάλωσης δέν θά βρίσκει
άγοραστές νά τό άπορροφήσουν. Μιά ποσότητα άγαθών κατανάλωσης Απούλητη καί Ινας Ακατάπαυστα αύξανόμενος στρατός άνέργων: αύτή θά είναι ή αιτία τών οίκονομικών κρίσεων τών διαρκώς
καί πλέον σφοδρών.
Μέχρι τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ol καπιταλιστές διέφυγαν
άπ' αύτή τήν άντίφαση άνάμεσα στήν αύξανόμενη παραγωγικότητα
καί στή σχετικά μ* αύτήν μειωνόμενη ικανότητα τής άγοράς, πουλώντας μιά διαρκώς καί πιό μεγάλη ποσότητα έμπορευμάτων σέ
κοινωνικά στρώματα πού είναι Ιξω Από τόν καπιταλιστικό τρόπο
παραγωγής (Αποικίες). Καί δσο περισσότερο οί καπιταλιστές περνούσαν σ' αυτόν τόν «μή καπιταλιστικό χώρο» τόσο περισσότερο παροξύνανε τό προτσές τής συσσώρευσης. Ά π ' αύτό έπίσης έξηγοΰνται
καί τά κοινωνικά φαινόμενα πού δέν έπαληθεύουν τις θεωρίες τοϋ
Μάρξ, ιδιαιτέρως ό πρόσκαιρος μετριασμός τών κρίσεων καί ή έλάττωση τοΰ έφεδρικοΰ βιομηχανικού στρατοΰ.
Κατά τήν Ρόζα Λούξεμπουργκ, ή καπιταλιστική διείσδυση
στόν μή - καπιταλιστικό κόσμο λύνει τό πρόβλημα τής συσσώρευσης. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άπέδειξε δτι ό καπιταλισμός δέν είναι
βιώσιμος έάν δέν διαθέτει αύτή τή δυνατότητα τής έξάπλωσης. Αύτό μπόρεσε νά τό κάνει στηριζόμενη στόν Μάρξ, παρά τά σχήματα
τοΰ δευτέρου βιβλίου τοϋ «Κεφαλαίου». Γιατί ό Μάρξ Ιχει βέβαια
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μελετήσει δλα τά προβλήματα τοϋ καπιταλιστικού μηχανισμού ξεκινώντας άπό τήν ύπόθεση μιας καθαρά καπιταλιστικής κοινωνίας
γιά νά κάνει πιό ευχερή τήν έξέταση τών νόμων τής καπιταλιστικής παραγωγής σέ μιά άμιγή κατάσταση, δμοια δπως δ φυσικός έπαληθεύει τό νόμο τής βαρύτητας στό κενό, άλλά έχει δμως έπίμονα ύπογραμμίσει δτι ή διείσδυση σέ μή - καπιταλιστικούς χώρους
είναι ένα άπό τά πιό άποτελεσματικά μέσα γιά νά ύπερνικάει τΙς
κρίσεις καΐ δτι δ καπιταλισμός πρέπει άναγκαστικά νά καταρρεύσει
άν αύτή ή έπέκταση τής καπιταλιστικής άγορά; δέν είναι πλέον
δυνατή.
Μ' αύτή τήν ιδέα άντίκρυσε ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τό πρόβλημα τής συσσώρευσης καΐ σ' αύτό δφείλεται ή μεγάλη συνεισφορά
τοϋ κύριου έργου της. Είναι άλήθεια δτι στις άποδείξεις της έχει
διαπράξει μερικά λάθη πού άνακαλύφτηκαν άργότερα άπό τόν
Μπουχάριν('). Άλλά δ Μπουχάριν δέν άπέρριψε τή βασική σ' αύτό τό ίργο Ιδέα, παρ' δ,τι νόμιζε δτι τό έχει κάνει. Ό Φρίτς Στέρνμπεργκ (') διόρθωσε κατόπιν τή θεωρία τής συσσώρευσης τής Ρόζας Λούξεμπουργκ σέ ιδιαίτερα σημεία καΐ τήν έφήρμοσε μέ έπιτυχία σέ άλλα οικονομικά προβλήματα. Τήν έχομε άκολουθήσει στή
δική μας σχηματική έκθεση τοϋ ζητήματος.

Ή θεωρία της συσσώρευσης καϊ ό ιμπεριαλισμός
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν περιορίστηκε νά μελετήσει τό θεωρητικό πρόβλημα τής συσσώρευσης. Αναμφίβολα ώθήθηκε σ' αύτό
τό πρόβλημα άπό τΙς έρευνές της πάνω στίς πρωτόγονες κομμουνιστικές κοινωνίες, τήν παρακμή τους καϊ τήν καταστροφή τους μέ
τΙς πιό βάρβαρες μέθοδες διείσδυσης άπό τόν εύρωπαϊκό «πολιτισμό». Ή τύχη τής αύτοκρατορίας τών "Ινκας, τών 'Ινδών καϊ τής
ρωσικής όμπτσίνα άναφέρεται παραδειγματικά στήν «Πολιτική Οικονομία» της. Στή «Συσσώρευση» ξαναπιάνει τό θέμα άπό τήν άποψη τής καπιταλιστικής διείσδυσης στίς μή - καπιταλιστικές οίκονομίες. Διακρίνει σ' αύτό τρεις φάσεις: Ιο τήν πάλη τοϋ κεφαλαίου
έναντίον τής φυσικής οικονομίας. 'Αρχίζει μέ τή γέννηση τοϋ κεφαλαίου μέσα στά φεουδαλικά περιβάλλοντα και πολύ γρήγορα ύπερπηδά τά γεωγραφικά τους δρια. 2ο τήν πάλη έναντίον τής άπλής
έμπορευματικής οϊκονομίας καϊ 3ο τήν πάλη στό παγκόσμιο πεδίο
(1) Ν. Boukcarin: O e r imperialismus und die Accumulation des Kapitals· (Unter dem Banner dcs Marxismus, 1925).
(2) Fritz Sternberg: «Der Imperialismus·. Berlin 1926.
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άνάμεσα στά Ανταγωνιζόμενα κεφάλαια γιά τήν άρπαγή Ιδαφών
γιά τή συσσώρευση.
Μέ σφοδρό μίσος περιγράφει τήν πάλη τοϋ κεφαλαίου έναντίον
τής φυσικής οικονομίας. Οί έκπρόσωποί του καί οί πράκτορές του,
αύτοί οί δήθεν «ύπερασπιστές τοϋ πολιτισμού», οί πεπεισμένοι γιά
τήν Ανωτερότητα τών ήθών τους καί τής κουλτούρας τους, είναι γι'
αύτήν Ασυνείδητοι, ύποκριτές καί κτηνώδεις, μεθυσμένοι γιά κυριαρχία καί Ακόρεστοι γιά λεηλασία, ποδοπατούν καί συνθλίβουν λαούς,
έξαφανίζουν Αρχαίους πολιτισμούς, καταστρέφουν έκπολιτιστικές Αξίες Από τις όποιες έξαρτάται ή τύχη έκατομμυρίων Ανθρώπων,
προσφέρουν τήν πείνα καί τήν ένδημική θνησιμότητα, καθαρίζουν
τήν έπιφάνεια τής γήϊνης σφαίρας άπό όλόκληρους λαούς γιά νά
προετοιμάσουν τό έδαφος γιά τήν καπιταλιστική σπορά καί συγκομιδή. Περιγράφει τις αιμοσταγείς φρικαλεότητες αύτής τής διείσδυσης παίρνοντας καί παραδείγματα Από τήν 'Ινδία καί τήν 'Αλγερία.
"Οσο γιά τήν κατάκτηση άγορών μέσω τοΰ «είρηνικοΰ έμπορίου»,
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ μάς παραπέμπει στό παράδειγμα τής Κίνας
άπό τόν πόλεμο τοΰ όπίου μέχρι τή διεθνή έκστρατεία έναντίον
τών Μπόξερς. 'Ανατρέχοντας στήν ίστορία τών Ενωμένων Πολιτειών, τοΰ Καναδά καί τής Νότιας Αφρικής Ανακαλύπτει τΙς μέθοδες πού χρησιμοποιήθηκαν γιά νά Απογυμνώσουν τούς 'Ινδιάνους
καί τούς μαύρους άπό τή γή τους, τήν έλευθερία τους καί τή ζωή
τους. Ένώ ή άπλή έμπορευματική οικονομία ύποσκέλιζε τή φυσική οίκονομία, πλήθη Αγροτών έξαναγκάζονταν μέ τή βία νά μεταναστεύουν άπό περιοχή σέ περιοχή. Δέν ύπάρχει έγκλημα Από δλα
δσα Αναγράφονται στόν ποινικό κώδικα πού νά μήν έχει διαπραχτεί
Από τούς «έκπολιτιστές» στήν πορεία αύτώί τών οίκονομικών Αναστατώσεων. « Ή καταστροφή τοΰ Ανεξάρτητου βιοτέχνη Από τόν Ανταγωνισμό τοΰ κεφαλαίου, Αποτελεί ένα Ιδιαίτερο κεφΑλαιο πού Iχει κάνει λιγότερο θόρυβο, Αλλά πού δέν είναι γι' αύτό λιγότερο Απάνθρωπο». Τό γενικό συμπέρασμα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ είναι:
«Τό γενικό Αποτέλεσμα τής πάλης άνάμεσα στό κεφάλαιο
και στήν άπλή έμπορευματική οίκονομία είναι τό Ακόλουθο:
τό κεφάλαιο παίρνει αύτό τό ίδιο τή θέση τής Απλής έμπορευματικής οικονομίας, Αφοΰ ή φυσική οίκονομία είχε Αντικατασταθεί Από τήν έμπορευματική οικονομία. "Αν λοιπόν δ καπιταλισμός τρέφεται Από μή - καπιταλιστικούς σχηματισμούς
έξαφανίζοντας τους καί άν αύτός έχει Απόλυτη ΑνΑγκη μή καπιταλιστικού περιβΑλλοντος γιά νά μπορεί νά συσσωρεύει,
τότε αύτός φαίνεται νά έχει ΑνΑγκη μιας τροφού πού νά τόν
βυζαίνει καί εις βΑρος της νά πραγματοποιεί συσσώρευση. Σέ
Ιστορική προοπτική, ή συσσώρευση τοΰ κεφαλαίου είναι τό
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προτσές τής δργανικής Αλλαγής άπό τούς προκαπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής στόν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής... Ή συσσώρευση τοϋ κεφαλαίου δέν μπορεί πλέον συνεπώς νά ύπάρχει δίχως τούς μή καπιταλιστικούς σχηματισμούς οί δποϊοι δμως δέν μπορούν νά ύφίστανται δίπλα του...
»Έκεϊνο πού δ Μάρξ προϋπόθετε στό σχήμα του τής συσσώρευσης δέν Ανταποκρίνεται λοιπόν παρά στήν Αντικειμενική Ιστορική τάση τής συσσώρευσης καί στό τελικό θεωρητικό
της άποτέλεσμα... 'Αλλά έδώ είναι πού άρχίζει τό άδιέξοδο.
Μιά καί φτάσει στό τελικό άποτέλεσμα —αύτό μένει απλώς
Ινα θεωρητικό σχήμα— ή συσσώρευση γίνεται Ανέφικτη: ή
ύπεραξία δέν μπορεί πλέον ούτε νά πραγματοποιηθεί, οδτε
νά κεφαλοποιηθεΐ. Άπό τή στιγμή πού τό σχήμα τής διευρυνομένης Αναπαραγωγής τοΰ Μάρξ Ανταποκρίνεται στήν
πραγματικότητα, αύτός τότες δείχνει τήν Ικβαση, τό ιστορικό δριο τής συσσώρευσης, δηλαδή τό τέλος τής καπιταλιστικής παραγωγής».
"Οσο περισσότερο αύτή ή διείσδυση σέ μή - καπιταλιστικά έδάφη προάγεται τόσο περισσότερο οί μέθοδες τελειοποιούνται. Γιατί
δχι μόνον αύτή έπιτρέπει νά βρεθούν Αγοραστές γιά τά έμπορεύματα πού δέν μπορούν νά ξοδευθούν μέσα στά πλαίσια τής καπιταλιστικής παραγωγής καί νά πραγματοποιηθεί δλότελα ή ύπεραξία,
άλλά παρακινεί αύτή ή ίδια τή συσσώρευση, αυξάνει έτσι τις παραγωγικές δυνάμεις καί δέν παύει νά ΑναπαρΑγει σέ Ινα έπίπεδο δλοένα καί πιό ύψηλό τήν βασική Αντίφαση. Τό δρόμο τοΰ καπιταλισμού γιά νέες Αγορές, τών προϊόντων του τόν Ανοίγουν μόνον δ
δόλος, τό πύρ καί τό ξίφος. Εκτός Από έμπορεύματα έξάγονται έπίσης καί κεφάλαια καί Ιτσι μεταφυτεύεται ή καπιταλιστική παραγωγή ή πιό σύγχρονη στις χώρες πού ζούνε άκόμα σέ πλήρη φυσική οικονομία. Δημιουργούνται Ιτσι νέοι άνταγωνιστές, παρά τις
λυσσώδεις προσπάθειες νά έμποδίσουν μέ δλα τά πολιτικά μέσα τήν
Ανάπτυξη μιας βιομηχανίας στίς Αποικιακές χώρες. Ot Ανοικτοί
γιά έπέκταση χώροι δλοένα καί περιορίζονται. Δέν ύπάρχει γιά τήν
καπιταλιστική ληστεία παρά λίγος έλεύθερο; μή - καπιταλιστικός
χώρος. Γιά τήν Αρπαγή αύτού πού μένει ή για Ινα νέο ξαναμοίρασμα πρέπει τά καπιταλιστικά κράτη νά συγκρουστούν μεταξύ τους:
αύτή είναι ή έποχή τού ιμπεριαλισμού.
« Ό Ιμπεριαλισμός είναι συγχρόνως μιά Ιστορική μέθοδος γιά
νά παρατείνει τήν ύπαρξη τού καπιταλισμού καί τό πιό βέβαιο μέσο γιά νά θέσει δσο γίνεται συντομότερο άντικειμενι22

κά τέρμα στήν δπαρξή του. Αύτδ δέν θέλει νά πει δτι θά φτάσει Αναγκαστικά σ' αύτό τό τέρμα. Ή άπλή τάση τής καπιταλιστικής έξέλιξης πρός αύτό τό τέρμα έκδηλώνεται μέ μορφές πού κάνουν αύτή τήν τελική φάση τοΰ καπιταλισμού μιά
περίοδο καταστροφών».
« Ό σ ο περισσότερο δ καπιταλισμός καθίστα κτηνωδώς άδύνατη τήν ύπαρξη μή καπιταλιστικών στρωμάτων, τόσο στό
έξωτερικό μέ τό μιλιταρισμό δσο καί στό έσωτερικό μέ τήν έπιδείνωση τών συνθηκών τής ζωής δλων τών έργαζομένων,
τόσο περισσότερο ή καθη|ΐερινή Ιστορία τής καπιταλιστικής
συσσώρευσης στήν παγκόσμια κονίστρα μεταμορφώνεται σέ
μιά άδιάκοπη άλυσίδα καταστροφών καί πολιτικών καί κοινωνικών σπασμίών. Προσθέτοντας σ' αύτά τΙς οικονομικές καταστροφές άπ' τΙς περιοδικές κρίσεις ή συνέχιση τής συσσώρευσης γίνεται άνέφικτη ένώ συγχρόνως γίνεται ιστορική άναγκαιότητα ή έξέγερση τής διεθνούς έργατικής τάξης έναντίον τής κυριαρχίας τοΰ καπιταλισμού πρίν αύτός προσκρούσει οικονομικά στά φυσικά δρια πού αύτός δημιούργησε».

01 έπίγονοι επιτίθενται
«Ή Συσσώρευση τοΰ Κεφαλαίου» τής Ρόζας Λούξεμπουργκ είναι ενα Αριστούργημα. "Ελυσε τό πρόβλημα, πού οί οίκονομολόγοι
εναν αιώνα μετά τή μεγάλη οικονομική κρίση τοϋ 1815 μάταια
προσπαθούσαν νά λύσουν. "Ενα πρόβλημα τοϋ όποιου οδτε κι' αύτός
ό Μάρξ μέ τό τόσο δυνατό μυαλό δέν μπόρεσε νά βρει τή λύση. Ή
Ρόζα Λούξεμπουργκ άπέδειξε μ' αύτό της τό έργο δτι δ σοσιαλισμός
πρέπει νά πραγματοποιηθεί, δχι μόνον γιατί αύτός γίνεται τό ιδεώδες δλο καί μεγαλυτέρων άνθρωπίνων μαζών, άλλά και γιατί ό καπιταλισμός δ ίδιος έξελίσσεται πρός τήν καταστροφή του. Ταυτοχρόνως άπέδειξε δτι δ Ιμπεριαλισμός είναι Ινα φαινόμενο Ιστορικά άναγκαΐο γιά τόν καπιταλισμό. "Ετσι διέλυσε καί τΙς αύταπάτες σχετικά μ' αύτό τό φαινόμενο καί έκανε δυνατή τή συνειδητοποίηση
τών τεράστιων Αναστατώσεων πού ήδη έπέρχονταν. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν άφησε τόν έαυτό της νά έπηρεαστεΐ Από τήν εύημερία πού άπελάμβανε τότες ή καπιταλιστική οίκονομία, ευημερία πού
όφειλόταν Ακριβώς στή διείσδυση στίς μή - καπιταλιστικές περιοχές καί πολύ περισσότερο δέν άφησε τόν έαυτό της νά έξαπχτηθεϊ
Από τήν αύταπάτη δτι ήταν δυνατή ή ειρηνική λύση τών τόσο σοβαρών ιμπεριαλιστικών Αντιθέσειον Ανάμεσα στίς μεγάλε; δυνάμεις.
Αύτή ή έποχή στήν δποίαν έγραψε αύτό τό ίργο δίνει άκόμα μεγα23

λύτερη άξία σ' αύτό και σ' αύτήν. Πέντε χρόνια άργότερα, σ' Ινα
γράμμα της άπό τις φυλακές τοϋ Βρόνκε στό φίλο της Ντίφεμπαχ,
στίς 12 Μαΐου 1917, περιέγραφε τόν δημιουργικό ένθουσιασμό πού
τήν κατείχε δταν έγραφε αύτό της τό έργο:
«Ή έποχή πού έγραψα τή «Συσσώρευση* ήταν μιά άπό τΙς
πιό εύτυχείς τής ζωής μου. Ζοϋσα πραγματικά μέσα σέ μιά
πνευματική ύπερδιέγερση, δίχως νά βλέπω καϊ δίχως νά άκούγω νύχτα και μέρα τίποτε άλλο έξω άπ' αύτό τό πρόβλημα πού τόσο μεγαλοπρεπώς ξεδιπλωνόταν μπροστά μου. Καϊ
δέν θά ήξερα νά πώ τί ήταν αύτό πού μοΰ έδινε περισσότερη
χαρά, ή διαδικασία πού συντελούνταν στό μυαλό μου στή λύση τοϋ προβλήματος, περπατώντας άργά κατά μήκος καϊ
πλάτος τοϋ δωματίου μου μέ τήν πένα στό χέρι... ή τό στύλ.
Ξέρετε δτι έγραψα τά τριάντα τετράδια δίχως νά σηκώσω κεφάλι σέ τέσσερεις μήνες —άπίστευτο!— καϊ τά έδωσα στόν
τυπογράφο δίχως νά ξαναδιαβάσω ούτε μία μόνον λέξη άπό
τά χειρόγραφα;».
Παρά τό λαμπρό δφος τοϋ έργου, τά καθαρώς θεωρητικά κεφάλαια, άπαιτοΰν άπό τό μέρος τοϋ άναγνώστη ένα ύψηλό πνευματικό έπίπεδο, καϊ μιά βαθειά γνώση τής πολιτικής οικονομίας γενικά καϊ τής πολιτικής οίκονομίας τοϋ Μάρξ ιδιαίτερα. Αύτό τό ήξερε ή Λούξεμπουργκ, ήξερε δτι λίγοι θά μποροΰσαν νά τό καταλάβουν. Άλλά δέν περίμενε τήν άντίδραση πού θά συναντούσε αύτό
μέσα στίς γραμμές τών μαρξιστών. Ά π ό τούς πιό γνωστούς θεωρητικούς μαρξιστές, μόνον δ Φράντς Μέριγκ καϊ ό 'Ιούλιος Μαρσλέφσκι άναγνωρίσανε μέ ένθουσιασμό τήν άξία τοϋ βιβλίου. Αντίθετα
μιά δλόκληρη σειρά άρμοδίων καϊ άναρμοδίων ύποβάλανε τή «Συσσώρευση» σέ μιά κριτική πού γρήγορα θά έκφυλιζόταν σέ χονδροειδεϊς και άνόητες έπικρίσεις.
Τό έπίπεδο αύτών τών κριτικών δέν βρισκόταν στό ύψος τοϋ
έργου. Οί περισσότεροι δήλωναν άπλώς δτι τό πρόβλημα πού τόσο
άπασχολεΐ τή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν ύπάρχει. Βεβαιώνανε δτι ή
δυνατότητα μιας ήρεμης προόδου τής συσσώρευσης, σέ μιά άμιγή
καπιταλιστική οικονομία έχει άποδειχθε! άπό τά έντελώς άμεμπτα
άπό μαθηματική άποψη σχήματα τοϋ Μάρξ. Αγνοούσαν έντελώς
αύτοί οί κριτικοί αύτό πού ή Λούξεμπουργκ είχε άποδείξεί: τήν
άντίθεση αύτών τών σχημάτων μέ τΙς οικονομικές ύποθέσεις τοϋ Γδιου τοϋ Μάρξ δπως αυτές έκτίθενται στό «Κεφάλαιο». Έ ξ άλλου
αύτοί διαφωνούσαν μεταξύ τους σέ άποφασιστικά σημεία, πράγμα
πού τουλάχιστον άπέδειχνε δτι τό πρόβλημα δέν ήταν καθόλου λυμένο, δπως ot Γδιοι Ισχυρίζονταν.
24

Εκείνοι πού σοβαρά έπιχειρήσανε νά έκθέσουν μέ τόν δικό
τους τρόπο τήν δυναμική τής συσσώρευσης πέσανε σέ χονδροειδή
λάθη. Ό πιό σοβαρός, ό "Οττο Μπάουερ, ύπεστήριζε δτι ή φυσική
αύξηση τοϋ πληθυσμού θά έπέτρεπε τή λειτουργία τής συσσώρευσης
δίχως δυσχέρεια. Λοιπόν, πρόκειται έδώ γιά μιά ιδέα τήν δποίαν
δ Μάρξ στό «Κεφάλαιο» είχε άπορρίψει καί γελοιοποιήσει. "Οταν
προσπάθησε νά άναπτύξει τά σχήματα τοΰ Μάρξ καί νά τά προσαρμόσει στις ύπάρχουσες πραγματικές συνθήκες τής άνταγωνιστικής
καπιταλιστικής οικονομίας, άνεκάλυψε δτι πράγματι ή ύπεραξία
δέν μπορούσε νά ρευστοποιηθεί έντελώς σέ μιά άμιγή καπιταλιστική οίκονομία. Επιβεβαιωνόταν έτσι ή λύση πού έδινε ή Λούξεμπουργκ στό πρόβλημα. Αύτός δμως έδινε άλλη λύση: μετέφερε άπλώς καί συσσώρευε τό ύπόλοιπο τών έμπορευμάτων πού έμεναν
άπούλητα στόν τομέα τής παραγωγής άγαθών κατανάλωσης, στόν
τομέα τής παραγωγής παραγωγικών μέσων. Ή άπάντηση τής Λούξεμπουργκ ύπήρξε λακωνική: «Δέν μποροΰμε νά άνοίξου|ΐε όρυχεϊα χαλκοΰ μέ έναν άπούλητο σωρό άπό κεριά, ούτε νά δημιουργήσουμε ένα νέο έργοστάσιο μηχανών άπό στόκ ύποδημάτων άπό καουτσούκ πού δέν μπόρεσαν νά κυκλοφορήσουν». Ό Μπάουερ είχε
ξεχάσει δτι ή συσσώρευση δέν άφορά μόνον άξιες, άλλά χειροπιαστά πράγματα, πού έχουν μία συγκεκριμένη καί καθορισμένη μορφή καί πού πρέπει μέ άκρίβεια νά προσδιοριστούν.
Οί άνέλπιστα άνετες συνθήκες πού βρήκε ή Ρόζα Λούξεμπουργκ
στις γυναικείες φυλακές τής Μπάρνιμστράσσε, τό 1915, τής έπέτρεψαν νά ύποβάλει σέ μιά βαθειά κριτική τις κριτικές τών κριτικών της. Πρόκειται γιά μιά εύρεία μελέτη, στήν δποίαν έκτός άπό
τό βαθύ διεισδυτικό πνεΰμα πού τήν χαρακτηρίζει, ύπάρχει καί πολύ χιοΰμορ καί άρκετή πικρία. Ά π ό τόν βωμό πάνω στόν όποιο έπρεπε νά θυσιαστεί ή θεωρία της δέν έμεινε λίθος έπί λίθου. Αύτή
ή «Άντικριτική» ήταν γιά τήν Λούξεμπουργκ έπίσης καί μιά εύκαιρία γιά νά έπανεκθέσει τήν άποψή της πάνω σ' αύτό τό πρόβλημα μέ μιά λαϊκή μορφή καί νά τήν κάνει έτσι προσιτή σέ έναν πιό
εύρύ κύκλο άναγνωστών. Τό έργο είναι Ινα άριστούργημα έπιστημονικής μεθόδου καί έπιστημονικής έκθεσης τοϋ προβλήματος καί
είναι σωστή ή κρίση πού κάνει ή Γδια γι' αύτό.
«Ή μορφή είναι πολύ άπλή, άπέριττη, δίχως καλλωπισμούς,
δίχως έπιτήδευση καί δίχως τραχύτητα, περιορισμένη στις
μεγάλες μόνον γραμμές. Είναι, μποροΰμε νά ποϋμε, «γυμνή»,
δπως ένας δγκος άπό μάρμαρο».
Μετά τό θάνατο τής Ρόζας Λούξεμπουργκ, δ Μπουχάριν δημοσίευσε μιά κριτική στή θεωρία τής συσσώρευσης. "Οπως τό έχουμε
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ήδη πει μπόρεσε νά άνακαλύψει δρισμένες Αδυναμίες στήν έπιχειρηματολογία τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. Αύτή σέ πολλά μέρη τού
έργου της έπαναλαμβάνει τήν φανερά έσφαλμένη βεβαίωση δτι ή
συσσώρευση τοΰ κεφαλαίου είναι συσσώρευση χρηματικού κεφαλαίου, τοΰ μόνου πού ένδιαφέρει τούς καπιταλιστές. Εκείνο πού τελικά γίνεται σέ κάθε παραγωγική περίοδο είναι ή έπένδυση τοΰ κεφαλαίου μέσα στήν παραγωγή καί στούς μισθούς γιά τή συμπληρωματική έργατική δύναμη. Αύτό τδ λάθος —δύσκολα νά κατανοηθεί γιά τή Ρόζα— τήν κάνει δίχως άμφιβολία νά ύπερεκτιμά τόν
ένδιάμεσο ρόλο τοΰ χρήματος στή ρευστοποίηση τής ύπεραξίας καί
νά θεωρεί έξ άλλου άδύνατη τήν άμεση Ανταλλαγή άξιών στή συσσώρευση Ανάμεσα σέ παραγωγούς παραγωγικών μέσων καί παραγωγούς Αγαθών κατανάλωσης. Ό Μπουχάριν Ιχει δίκιο σ' αύτό τό
σημείο. 'Αλλά πολύ βιάστηκε νά Απορρίψει τό σύνολο τής θεωρίας
τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. Μιά πιό λεπτομερής έξέταση τών δρων
τής συσσώρευσης δείχνει δτι Ινα μέρος τής ύπεραξίας πού συσσωρεύεται στόν τομέα τής παραγωγής Αγαθών κατανΑλωσης δέν μπορεί νά ρευστοποιηθεί στά πλαίσια τοΰ Αμιγούς καπιταλισμού. Καί
αύτό τό μέρος αύξάνει μέ τή βελτίοιση τών παραγωγικών μεθόδων
καί μέ τή χρησιμοποίηση παραγωγικών μέσων πού βρίσκονται δλοένα καί σέ μεγαλύτερη δυσαναλογία μέ τή χρησιμοποιούμενη νέα
έργατική δύναμη. Αύτό Αποτελεί μέρος αυτής τής ούσίας τής καπιταλιστικής συσσώρευσης.
Ό ΜπουχΑριν πίστευε δτι είχε Απορρίψει τή βασική Ιδέα τής
θεωρίας τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. 'Αλλά αύτή ή ίδια ή δική του
«λύση» μεταμορφώνεται σέ μιά Ιμμεση έπιβεβαίωση τών Αποφασιστικών θέσεων τής Λούξεμπουργκ. Προσπαθώντας νά έκθέσει τό
μηχανισμό τής συσσώρευσης τού κεφαλαίου σέ μιά κοινωνία «Αμιγούς καπιταλισμού», παίρνει γιά παράδειγμα Ινα καθεστώς «κρατικού καπιταλισμού» πού παράγει έπΐ τή βάσει σχεδίου καί καταλήγει στά άκόλουθα συμπεράσματα: «'Αν Ιχει γίνει Ινα λάθος στού;
ύπολογισμούς τής παραγωγής άγαθών κατανάλωσης πού προορίζονται γιά τούς έργαζόμενους, αύτό τό πλεόνασμα θά διανεμηθεί
στούς έργάτες ή Ινα σχετικό μέρος τοΰ προϊόντος θά καταστραφεί.
Τό ίδιο στήν περίπτωση ένός λάθους στήν παραγωγή είδών πολυτελείας, ή λύση είναι άπλή. "Ετσι καμιά κρίση ύπερπαραγωγής
δέν πρόκειται νά συμβεί έδώ». Αύτή ή λύση είναι καταπληκτική.
Έχου|ΐε έδώ Ιναν «καπιταλισμό» στόν δποϊο δέν ύπάρχει άναρχική
Αλλά σχεδιασμένη οίκονομία, δέν ύπάρχει πλέον άνταγωνισμός άλλά Ινα παγκόσμιο καί οίκουμενικό τράστ καί στόν δποίον οί καπιταλιστές δέν Ιχουν πλέον άνάγκη νά άπασχολούνται μέ τήν ρευστοποίηση τής ύπεραξίας τους, γιατί τά άπούλητα προϊόντα τους θά μπορούν πολύ άπλα νά καταναλίσκονται δωρεάν. «Ή παραγωγή λει26

τουργεΐ γενικά δίχως δυσχέρεια». Πραγματικά, άρκεΐ ύποθετικά
νά εξαλείψουμε δλα τά δεδομένα τοϋ προβλήματος —τήν άναρχία
τής παραγωγής, τδν άνταγωνισμό, τήν άνάγκη νά πουληθούν τά
προϊόντα— καϊ τό πρόβλημα άσφαλώς δέν θά ύπάρχει πλέον. «Κατά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ», γράφει δ Μπουχάριν, «οί κρίσεις στήν
ύπόθεσή μας, δηλαδή σέ μιά κρατικοκαπιταλιστική κοινωνία είναι
αναπόφευκτες. "Εχουμε, άντίθετα, άποδείξει δτι σ' αύτή τήν κοινωνία δέν μπορεί νά ύπάρχουν κρίσεις». Ή θέση δμως τής Ρόζας
Λούξεμπουργκ δέν είναι καθόλου αύτή πού ισχυρίζεται δ Μπουχάριν καϊ πιθανώς πάνω στό δικό του παράδειγμα αύτή θά ήταν σύμφωνη μαζί του. Έ Λούξεμπουργκ δέν όνομάζει «άμιγή καπιταλισμό» μιά μορφή κοινωνίας δπου οί καπιταλιστές θά άσκοϋσαν τήν
Ιξουσία, θά εύωχοΰνταν έν ειρήνη μεταξύ τους, θά είχαν τούς σκλάβους τοϋ κράτους καϊ —μαζί μέ τόν έφεδρικό στρατό πού πρέπει
σημαντικά άναγκαστικά νά αύξάνεται— Ινα μεγάλο στρώμα άδηφάγων άλητών γιά νά καταβροχθίζει τήν πλεονάζουσα παραγωγή.
Αύτό άσφαλώς είναι τό ιδεώδες τοϋ φασισμοϋ, δέν είναι δ «άμιγής
καπιταλισμός» μέ τήν έννοια τοϋ Μάρξ. Ή κριτική τοϋ Μπουχάριν
έναντίον τής θεωρίας τής συσσώρευσης τής Ρόζας Λούξεμπουργκ,
καταλήγει στό πιό Ισχυρό έπιχείρημα ύπέρ αύτής τής θεωρίας: δτι
ή καπιταλιστική συσσώρευση Εχει άνάγκη ένός μή καπιταλιστικού
χώρου.
"Ενα άλλο σημείο τής θεωρίας τής συσσώρευσης, πού έγινε ιδιαιτέρως άντικείμενο κριτικής, κυρίως άπό τό Μπουχάριν, είναι οί
άπέραντες δυνατότητες τής καπιταλιστικής έπέκτασης σέ μή καπιταλιστικές χώρες. Δηλαδή δτι μ' αύτή τή θεωρία δίνεται μεγάλη
παράταση στή ζωή τοϋ καπιταλισμού. Άλλά ή Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ιχει ήδη σταθεί σ' αύτό έπιχείρημα έπαναλαμβάνοντας μέ έπιμονή
δτι ή έπιθανάτια άγωνία τοΰ καπιταλισμού άναγκαστικά θά άρχίσει πολύ πρίν ή έσωτερική του τάση γιά τή διεύρυνση τής άγορας
προσκρούσει στό άντικειμενικό της δριο. Κι' αύτή ή άποψη δέν είναι γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ Ινα πρόσχημα γιά νά σώσει μιά
άνυπεράσπιστη θεωρία. Στό «Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση» δεκαπέντε χρόνια πρίν άπό τή «Συσσώρευση» στό μέρος πού άναφέρετα*.
στίς γενικές άντιφάσεις τοϋ καπιταλισμού γράφει:

«Βέβαια, ή τρέχουσα σοσιαλδημοκρατική τακτική δέν είναι
νά περιμένει τήν άνάπτυξη τών καπιταλιστικών άνταγωνισμών μέχρι τις τελευταίες τους συνέπειες και τότες μόνον νά
περάσει στήν κατάργησή τους. Άντίθετα, ή ούσία κάθε έπαναστατικής τακτικής συνίσταται σ' αύτό: στηρίζεται μονάχα
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πάνο> στή διαπιστωμένη τάση τής άνάπτυξης, και άντλεϊ άπ
αυτή ώς τό τέλος τις συνέπειες γιά τήν πολιτική πάλη».
Ή δυνατότητα τής έπέκτασης δέν είναι μία γεωγραφική άποψη —δέν είναι δ άριθμός τών τετραγωνικών χιλιομέτρων πού άποφασίζει — οδτε μιά δημογραφική άποψη— δέν είναι ή άριθμητική
άναλογία άνάμεσα στόν καπιταλιστικό καί στό μή καπιταλιστικό
πληθυσμό, πού δείχνει τό βαθμό τής ώριμότητας τοΰ προτσές. Πρόκειται γιά ένα πρόβλημα, οικονομικό καί κοινωνικό, γιά τό δποΐο
πρέπει νά ύπολογίσουμε ένα πολύπλοκο σύνολο συμφερόντων, δυνάμεων καί άντιφατικών φαινομένων: προωθητική δύναμη τών παραγωγικών δυνάμεων καί πολιτική ισχύς τών μεγάλων καπιταλιστικών κρατών, προστριβές άνάμεσα στούς διάφορους τρόπους παραγωγής, παρόρμηση ή συγκράτηση στήν έπέκταση άπό τόν άνταγωνισμό άνάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, πάλη άνάμεσα στή
βαρειά βιομηχανία καί στήν ύφαντουργική βιομηχανία στή βιομηχανοποίηση τών άποικιών (Ινδίες), προφύλαξη τών μητροπολιτικών συμφερόντων άπέναντι τών άποικιών, Αποικιακές έπαναστάσεις,
ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι καί έπαναστάσεις στις καπιταλιστικές χώρες μέ τις συνέπειες πού θά έχουν αύτές, άναστατώσεις στήν άγορά
κεφαλαίων, έλλειψη πολιτικής άσφαλείας σέ μεγάλες έδαφικές περιοχές (Κίνα) καί πολλά άλλα στοιχεία. Στή σημερινή έποχή ή
γιγάντια άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων συνοδεύεται άπό
τόσα έμπόδια στήν έπέκτασή της, πού προκαλεί βαθειές οικονομικές, πολιτικές καί κοινωνικές διαταραχές καί πιστοποιεί τήν παρακμή τού καπιταλισμού, θεωρητικά, μιά νέα καπιταλιστική έξόρμηση πού θά μπορούσε νά έξασφαλίσει νέους χώρους στις παραγωγικές δυνάμεις καί νά άνοίξει μιά νέα περίοδο γενικής άνάπτυξης,
είναι βέβαια κατανοητή. 'Αλλά δέν μποροΰμε νά διακρίνουμε πώς
θά μποροΰσε αύτή νά πραγματοποιηθεί. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, έρευνώντας τούς νόμους τής Ιστορίας, δέν άφησε τόν έαυτό της νά
ύποκύψει σέ μιά τυφλή μοιρολατρεία. Αύτό τό δείχνουν τά συμπεράσματα πού άπ' αύτές τις έρευνες έβγαλε γιά τήν πάλη τής έργατικής τάξης:

«Έδώ, δπως παντού στήν ιστορία, ή θεωρία έκπληροΐ έντελώς τό ρόλο της, δταν αύτή δείχνει τήν τ ά σ η . τής έξέλιξης, τό λογικό τέρμα πρός τό όποιον άντικειμενικά τείνει. Ό
καπιταλισμός δέν μπορεί νά φτάσει αύτό τό τέρμα δμοια δπως καί καμιά άπό τις προγενέστερες περιόδους τής ιστορικής έξέλιξης δέν μπόρεσε νά ξετυλιχτεί μέχρι τις τελευταίες
της συνέπειες. Καί γίνεται τόσο λιγότερο δυνατόν νά φτάσει
σ* αύτό τό τέρμα δσο ή κοινωνική συνείδηση, ενσαρκωμένη
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αύτή τή φορά στό σοσιαλιστικό προλεταριάτο, παρεμβαίνει
έπιπλέον σάν ένεργός παράγων σ' αύτό τό τυφλό παιγνίδι τών
δυνάμεων. Καί ή όρθή κατανόηση τής θεωρίας τοΰ Μάρξ είναι, σ' αύτήν έπίσης τήν περίπτωση, γι* αύτήν τή συνείδηση,
ή πηγή τών πλέον γονίμων παρορμήσεων καί τών πιό άποτελεσματικών έρεθισμών».
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Ή πάλη έναντίον τοΰ Ιμπεριαλισμού
Τό πολιτικό πρόβλημα

Η

«Συσσώρευση» δέν έδωσε μόνο μιά λύση σέ ένα άφηρημένο έπιστημονικό πρόβλημα. Αύτή άπέδειξε έπίσης δτι δ ιμπεριαλισμός μέ τά τυπικά του φαινόμενα —πάλη άνάμεσα στά καπιταλιστικά κράτη γιά τήν κατάκτηση άποικιών, γιά ζώνες έπιρροής,
γιά έπενδύσεις κεφαλαίων καί γιά πρώτες δλες, έξαγωγή κεφαλαίων, ένισχυμένοι προστατευτικοί δασμοί, δεσπόζων ρόλος τοΰ τραπεζιτικοΟ κεφαλαίου καί τών τράστ, αδξηση τών έξοπλισμών κλπ.—
δέν είναι τό τυχαίο προϊόν δρισμένων πολιτικών μέτρων πού δέν
έξυπηρετοΰν παρά μόνον τό συμφέρον στενών καπιταλιστικών κλικών (πολεμική βιομηχανία) : αύτός είναι μιά ιστορική άναγκαιότητα καί άντιπροσωπεύει τόν τελευταίο σταθμό τής καπιταλιστικής
έξέλιξης. Ή συνειδητοποίησή του είχε γιά τή Λούξεμπουργκ μιά
μεγάλη πολιτική σημασία γιά τήν έργατική τάξη.
« Ό π ω ς πάντα σέ τέτοιες περιπτώσεις, μόνον μιά άκριβής
θεωρητική σύλληψη τοϋ προβλήματος στή ρίζα του μπορεί
νά δώσει στήν πρακτική μας δράση, στήν πάλη έναντίον τοΰ
ιμπεριαλισμού, αύτή τή βεβαιότητα στόν σκοπό καί αύτή τήν
έπιθετική δύναμη πού είναι άπαραίτητες στήν πολιτική τοϋ
προλεταριάτου».
Αύτό τό θεμελιώδες ζήτημα έδωσε άφορμή γιά άρκετά βίαιες
συζητήσεις μέσα στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία καί κατέληξε
σέ πολύ περίεργες άνασυγκροτήσεις. Ot ρεφορμιστές δέν είχαν κα30

θόλου έπέμβει στή συζήτηση γιά τή «Συσσώρευση». Μερικοί ίπ
αύτούς, έκεϊνοι πού δείχνονταν καϊ έντελώς συνειδητά έπιδοκίμαζαν
τόν γερμανικό ιμπεριαλισμό (Σίππελ, Λέτνερ, Κέσσελ, Μαουρενμπρέχερ, Βίννιγκ κλπ.) υιοθετούσαν μέ ικανοποίηση τή θέση σύμφωνα μέ τήν δποίαν δ ιμπεριαλισμός ήταν άναπόφευκτος και Ιστορικά άναγκαΐος. Ό άληθινός μαρξισμός, λέγανε, δέν μπορεί νά άντιταχτεΐ στήν ιστορική πρόοδο, πρέπει άντίθετα νά τήν ένθαρρύνει,
τόσο περισσότερο άφοΰ ή άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων άποτελεϊ προϋπόθεση γιά τόν σοσιαλισμό. Αύτοί οί άνθρωποι συγχέανε τή θέση τοΰ προλεταριάτου και τή θέση τής μπουρζουαζίας στό
ιστορικό προτσές. Ξεχνούσαν δτι ή καπιταλιστική έκμετάλλευση ήταν έπίσης μιά ιστορική άναγκαιότητα και μιά ιστορική πρόοδος
έν σχέσει μέ τις πιό πρωτόγονες μέθοδες, αύτό δμως δέν έμπόδιζε
τούς σοσιαλιστές νά άγωνίζονται έναντίον τοϋ καπιταλισμοΰ.
Ή πλειοψηφία τών διοικούντων τό κόμμα είχε μιά έντελώς
άλλη θέση α αύτό τό πρόβλημα. "Οσο οΕ κίνδυνοι τοΰ Ιμπεριαλισμού γίνονταν μεγαλύτεροι, τόσο περισσότερο αύτοί ζητούσαν νά
τούς άποφύγουν μέ τήν πολιτική τής στρουθοκαμήλου. Ό Κάουτσκυ είχε δημιουργήσει μιά ειδική θεωρία γι* αύτό τό γεγονός. Παραδεχόταν δτι ή καπιταλιστική έπέκταση δέν μπορούσε νά συγκρατηθεί. Άλλά αύτή ή έπέκταση δέν είχε τίποτε τό κοινό μέ τόν ιμπεριαλισμό. Ό ιμπεριαλισμός ήταν, κατά τή γνώμη του, ή ιδιαίτερη και βίαιη μορφή έπέκτασης, πού χρησιμοποιούσαν μόνον μικρές
καπιταλιστικές όμάδες, οί μεγάλοι τραπεζίτες και οί μιλιταριστές.
Κι' αύτός ήταν άντίθετος στό συμφέρον τοΰ συνόλου τής άστικής
τάξης και ιδίως στό συμφέρον τής βαρειάς βιομηχανίας. Ή πολιτική
κυριαρχία έχει πάψει νά είναι ένα καλό μέσο γιά τήν προαγωγή
τής οικονομικής έπέκτασης. Τ ά έξοδα γιά έξοπλισμούς δέν μπορεί
παρά νά περιορίζουν τις έπενδύσεις στήν Τουρκία, στήν Κίνα, στήν
Περσία κλπ. Γι' αύτό ή πλειοψηφία τής άστικής τάξης άντιτάσσεται δλοένα και περισσότερο στή βίαιη Ιμπεριαλιστική πολιτική καϊ
πρέπει νά περιμένουμε μιά στροφή τών καπιταλιστικών δυνάμεων
άπό τήν ιμπεριαλιστική πολιτική στόν οικονομικό φιλελευθερισμό,
στήν έλεύθερη άνταλλαγή και στήν πολιτική τών άνοικτών θυρών.
Στήν έποχή πού δ Κάουτσκυ άρχισε νά άναπτύσσει τή θεωρία του,
δλες αύτές οί βεβαιώσεις του και οί προοπτικές του έρχονταν σέ
άντίθεση μέ τά γεγονότα πού ζούσαμε. Άλλά έκεΐνο πού τήν έκανε πραγματικά γελοία ήταν δτι αύτή κατασκευαζόταν στις παραμονές τοΰ πολέμου. Δέν ήταν παρά ή προσπάθεια νά άποφύγει τή
φρικτή πραγματικότητα. Και ή Ρόζα Λούξεμπουργκ προπάντων
τόν Κάουτσκυ είχε ύπ' δψη της, αύτόν τόν «έμπειρο άρχηγό» τόν
κρυμμένον στά παρασκήνια, δταν στήν «Άντικριτική» της άπεκά31

λυπτε τήν πολιτική τάση έκείνων ot δποϊοι είχαν έπιτεθεί στήν
«Συσσώρευση»:
« Έ πίστη στή δυνατότητα τής συσσώρευσης μέσα σέ μιά «άπομονωμένη καπιταλιστική κοινωνία», ή πίστη δτι «δ καπιταλισμός μπορεί έπίσης νά έννοηθεϊ και δίχως έπέκταση» είναι ή θεωρητική διατύπωση μιας πολύ καθορισμένης πρακτικής τάσης. Αύτή ή άποψη βλέπει στήν Ιμπεριαλιστική φάση δχι μιά ιστορική άναγκαιότητα, δχι μιά περίοδο άποφασιστικής άναμέτρησης γιά τή νίκη τοϋ σοσιαλισμού, άλλά
τήν δλέθρια έφεύρεση ένός μικρού άριθμοΰ άνθρώπων πού έχουν συμφέρον. Αύτή ή άποψη θέλει νά πείσει τή μπουρζουαζία δτι ό ιμπεριαλισμός καί ό μιλιταρισμός τής είναι έπιβλα6ή άπό τήν άποψη τών δικών της συμφερόντων, θέλει νά άπομονώσει έτσι τήν ύποτιθέμενη δράκα τών κερδοσκόπων τοΰ
ιμπεριαλισμού καί νά συγκροτήσει μ1 αυτόν τόν τρόπο Ινα
κοινό μέτωπο τοΰ προλεταριάτου μέ τά πλατιά στρώματα
τής μπουρζουαζίας γιά νά «μετριάσουν» τόν ιμπεριαλισμό, νά
τόν κάνουν νά άφανιστεΐ μέ Ινα «μερικό άφοπλισμό», «νά άφαιρέσουν έτσι τό κεντρί του». "Οπως ό φιλελευθερισμός στήν
έποχή τής παρακμής του προσκαλούσε τήν κακοπροαίρετη
μοναρχία νά γίνει καλοπροαίρετη μοναρχία, έτσι καί τό «μαρξιστικό κέντρο» συμβουλεύει τήν κακά σκεπτόμενη μπουρζουαζία νά γίνει μιά φωτισμένη μπουρζουαζία. Στήν καταστρεπτική πορεία τού Ιμπεριαλισμού προτείνει διεθνείς συμφωνίες γιά τόν άφοπλισμό, στούς άνταγωνισμούς άνάμεσα
στις μεγάλες δυνάμεις γιά τήν παγκόσμια δικτατορία τού ξίφους προτείνει τήν ειρηνική δμοσπονδία τών δημοκρατικών
κρατών. Ή γενική άναμέτρηση πού πρέπει νά δώσει Ινα τέρμα στήν ιστορική διαφορά άνάμεσα στό προλεταριάτο καί στό
κεφάλαιο μεταμορφώνεται σέ Ιναν ούτοπικό συμβιβασμό άνάμεσα στό προλεταριάτο καί στή μπουρζουαζία γιά τόν «μετριασμό» τών ιμπεριαλιστικών άντιθέσεων άνάμεσα στά Ιμπεριαλιστικά κράτη».

Έναντίον τοϋ κινδύνου τοϋ πολέμου
Οί κρίσεις πάνω στή φύση τοΰ ιμπεριαλισμού άντανακλώνταν
στίς θέσεις πάνω στήν τακτική. Παρά τΙς καμιά φορά βίαιες άντιϊμπεριαλιστικές δηλώσεις της, ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία ύπεστήριζε στό Ράϊχσταγκ τήν έξωτερική γερμανική πολιτική στά
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αποφασιστικά της σημεία. Δέν έκανε κριτική παρά στις «υπερβολές» αύτής τής πολιτικής, στίς προκλήσεις τοϋ Γουλιέλμου II καί
τοΰ υπουργού του τών Εξωτερικών Κίντερλεν - Βέχτερ. Αύτή ήταν
υπέρ τής πολιτικής τής «ειρηνικής διείσδυσης» στά άποικιακά έδάφη. 'Αρνούνταν νά Ιδεί τΙς αιματηρές συνέπειες αύτής τής πολιτικής.
Οί ιμπεριαλιστές μέσα στδ στρατόπεδο τής σοσιαλδημοκρατίας πήγαιναν πιό μακριά. ΙΙολλοί άπ' αύτούς μιλούσαν άνοιχτά
γιά τήν άνάγκη μιας στρατιωτικής σύγκρουσης μέ τήν 'Αγγλία.
'Αντίθετα δ Κέσσελ ζητούσε τό 1913 μιά συμφωνία μέ τήν 'Αγγλία για τήν ειρηνική διανομή τού κόσμου, Ιδιαίτερα τής 'Αφρικής. Επιδοκίμαζαν άποφασιστικά τήν άποικιακή πολιτική στήν
όποίαν δ Ντάβιντ έβλεπε «Ινα άναπόσπαστο μέρος τής οικουμενικής έκπολιτιστικής δράσης τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος». Τά ζητήματα τά σχετικά μέ τόν ιμπεριαλισμό, τά κρίνανε πάντα άπό τήν
άποψη τού λαοΰ πού κυριαρχούσε στόν δποΐον μόνον αρμόζει Ινας
κάποιος «κοινωνικός δεσποτισμός».
Τό κέντρο τοΰ κόμματος ήταν αισιόδοξο. Ό Μπερνστάϊν, άκόμα καί τό 1911, θεωρούσε τή συζήτηση γιά τόν πόλεμο ώς άνευ άντικειμένου καί τήν άνάγκη τής ειρήνης σάν μιά παγκόσμια πραγματικότητα. Τις δηλώσεις τών κυβερνήσεων γιά τήν ειρήνη τις
έπαιρνε τοις μετρητοίς. Τά Ιξοδα γιά τούς έξοπλισμούς οί άνθρωποι τού κέντρου τά βλέπανε μόνον άπό τήν άποψη δτι άπογυμνώνουν τό έθνος καί τήν οικονομία άπό τά κεφάλαιά τους. Έκθειάζανε τις άρετές τοΰ άφοπλισμού, τών διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων, τών συμφώνων καί τών Ενωμένων Πολιτειών τής Εύρώπης.
Σ ' αυτά βλέπανε άποτελεσματικά έμπόδια γιά τόν πόλεμο. Κάνανε έκκληση στήν καλή θέληση τής ιμπεριαλιστικής μπουρζουαζίας
καί δχι στή σταθερή θέληση τοΰ προλεταριάτου.
Στήν άποφασιστική της πάλη έναντίον δλης αύτής τής πολιτικής ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ύπελόγιζε στήν άριστερή πτέρυγα τής
σοσιαλδημοκρατίας. Αύτοί δμως πάνω στούς όποιους ύπελόγιζε δέν
είχαν πάντα μιά διαυγή άντίληψη τής κατάστασης. Ή Λούξεμπουργκ είχε σάν βασική της άρχή δτι ποτέ ή σοσιαλδημοκρατία δέν
έπρεπε νά παίρνει μέρος ύπέρ τής μιάς ή τής άλλης μεγάλης δύναμης στίς έξωτερικές ύποθέσεις τους, γιατί πάντα πρόκειται γιά τή
διαρπαγή καί τήν ύποδούλωση λαών δποιαδήποτε καί άν είναι ή
διπλωματική τους μάσκα. Ή έργατική τάξη πρέπει πάντα νά Ιχει
τή δική της έξωτερική πολιτική, διεθνιστική καί έπαναστατική.
Σέ κάθε ιδιαίτερη διεθνή σύγκρουση, πρέπει νά άποκαλύπτει τά
κρυμμένα καπιταλιστικά συμφέροντα καί νά δείχνει τις συνέπειες.
Αύτή τό έκανε μέ μιά σπάνια διορατικότητα, άγκαλιάζοντας πάντα δλόκληρο τό πεδίο τής παγκόσμιας πολιτικής μέ τις πολύπλο3
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κες Αλληλοεξαρτήσεις άνάμεσα στις διάφορες δψεις τής διεθνούς
πραγματικότητας. Καταπολεμούσε δίχως έπιφυλάξεις τις ειρηνιστικές άπάτες τής άστικής διπλωματίας και τις είρηνιστικές αυταπάτες τής σοσιαλδημοκρατίας. "Οταν δ Σέρ Έντουαρντ ΓκρέΟ, προτείνοντας τό 1911 έναν γενικό περιορισμό τών έξοπλισμών, συνάντησε τή γενική έπιδοκιμασία, ή Ρόζα έγραφε: « Ό μιλιταρισμός είναι στενά δεμένος μέ τήν άποικιακή πολιτική, μέ τή δασμολογική
πολιτική, μέ τήν παγκόσμια πολιτική. Έάν λοιπόν τά σύγχρονα
κράτη θέλουν σοβαρά καί ειλικρινά νά θέσουν τέρμα στους έξοπλισμούς, θά έπρεπε νά Αρχίσουν νά Αφοπλίζονται άπό τήν έμπορική
τους πολιτική, νά παραιτηθούν άπό τις Αποικιακές έκστρατεΐες καί
άπό τήν πολιτική τών ζωνών έπιρροής. Έν συντομία, νά κάνουν
καί στήν έξωτερική καί στήν έσωτερική τους πολιτική τό άντίθετο
άπό έκεΐνο πού σήμερα Ανταποκρίνεται σ' αύτή τήν ίδια τήν ούσία
τής πολιτικής ένός κράτους τής άστικής τάξης». ("Αρθρο: Ουτοπίες γιά τήν ειρήνη. Leipziger Volkszeitung, 6 Μαίου 1911).
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν έχει γενικά γράψει τά άρθρα της
γιά τήν έξωτερική πολιτική παρά γιά νά διαλύσει τή σύγχυση πού
βασίλευε στις γραμμές τών μαρξιστών πάνω σέ μιά συγκεκριμένη περίπτωση καί γιά νά έπηρεάσει τήν έσφαλμένη τακτική τοΰ
κόμματος. Ύπέοειχνε τότες τις βασικές γραμμές μιας όρθής έκτίμησης τοΰ ιμπεριαλισμού καί σκιαγραφούσε τή θέση τής σοσιαλδημοκρατίας πάνω στά οικονομικά καί πολιτικά φαινόμενα, ιδιαιτέρως στήν πάλη τών μεγάλων δυνάμεων γιά τήν παγκόσμια άγορά.
Ή συμβολή της στή μελέτη τής έξωτερικής πολιτικής μέσω τών
άρθρων της στόν σοσιαλδημοκρατικό τύπο ήταν έξαιρετικής σημασίας. 'Απ' αύτές τις μελέτες ξεχώριζαν μερικές βασικές ιδέες γιά
τήν τακτική τοΰ κόμματος: ή ιμπεριαλιστική πολιτική δέν μπορεί
νά ύπερνικηθεϊ μέσα στά πλαίσια τοΰ καπιταλισμού γιατί αύτή Ανταποκρίνεται στό ζωτικό συμφέρον τοΰ ίδιου τοΰ κοινωνικού καπιταλιστικού καθεστώτος. Γι' αύτό ή πάλη έναντίον τοΰ Ιμπεριαλισμού πρέπει νά κατευθύνεται έναντίον αυτού τοΰ κοινωνικού καθεστώτος. 'Ιμπεριαλισμός ή Σοσιαλισμός; Αύτό είναι τό έρώτημα.
Κάθε προσπάθεια νά βρεθεί μιά μερική λύση στις διεθνείς συγκρούσεις άναγκαϊα όδηγεΐ στό πλευρό τοΰ ένός άπό τά ιμπεριαλιστικά
κράτη καί κατά γενικό κανόνα στή συνθηκολόγηση μέ τή δική του
μπουρζουαζία έναντίον άλλων λαών, στήν έγκατάλειψη τής διεθνιστικής θέσης. "Ετσι τό σοσιαλιστικό κίνημα θά πέφτει δλο καί περισσότερο στόν έθνικισμό καί τελικά θά παρασυρθεί στόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. "Ολα τά μέσα πού ύποτίθεται δτι θά σώσουν τήν
ειρήνη πάνω στό έδαφος τής καπιταλιστικής κοινωνίας καί ιδιαίτερα ή προπαγάνδα τής ειρηνικής έπέκτασης, τοΰ Αφοπλισμού, τών
διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων, τών συμφώνων, τής έκπολιτιστι34

κής άποικιακής πολιτικής δέν εϊναι παρά άπάτες πού δικαιολογούν
καϊ καμουφλάρουν τήν ιμπεριαλιστική βία. Σέ δλες^τίς περιπτώσεις έμποδίζουν τήν κατανόηση καϊ έξασθενίζουν τή μαχητικότητα τής έργατικής τάξης. Γιά νά άγωνιστούμε έναντίον τοϋ ιμπεριαλισμού πρέπει άπό τό ένα μέρος νά έξηγοϋμε άκατάπαυστα, άπό
μαρξιστική άποψη, τά άπόρρητα τών διπλωματικών συγκρούσεων
καϊ άπό τό άλλο μέρος νά ένισχύουμε τή διεθνή άλληλεγγύη τών
εργαζόμενων, μέ μιά ισχυρά και ένιαία έπέμβαση τής διεθνούς έργατικής τάξης σ' δλες τΙς παγκόσμιες πολιτικές κρίσεις καϊ μέ τήν
πάλη έναντίον τών άποτελεσμάτων τής Ιμπεριαλιστικής πολιτικής
στό έσωτερικό τής χώρας. Δηλαδή έναντίον τοϋ μιλιταρισμού, τής
αύξησης τών φόρων, τής αύξανόμενης άκρίβειας τής ζωής, τοϋ
μαρασμού τής κοινωνικής πολιτικής καϊ τής δημοκρατίας, γιά τήν
κατάκτηση τών δημοκρατικών δικαιωμάτων.
Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ, δπως καϊ γιά δλόκληρη τή γερμανική σοσιαλδημοκρατική άριστερά, ή κοινωνική έξέλιξη είχε
φτάσει σέ ένα τόσο βαθμό ώριμότητας ώστε κάθε μεγάλος κλονισμός θά θέτει στήν ήμερήσια διάταξη αύτόν τόν ίδιο τόν σοσιαλισμό, δηλαδή πολιτικά: τήν κατάκτηση τής έξουσίας. Γι' αύτό άπό
τή ζύμωση και τήν όργάνωση πρέπει νά περάσουμε στή δράση τών
μαζών. Μιά έπιθετική θέληση πιό άποφασιστική πρέπει νά έμπνέει
τήν πολιτική τοϋ κόμματος.
Μετά τή ρωσική έπανάσταση τοΰ 1905, οί μεγάλες εύρωπαϊκές δυνάμεις είχαν συγκροτηθεί σέ δύο στρατόπεδα, τήν Τριπλή
Συμμαχία (Γερμανία, Αύστροουγγαρία, Ιταλία) καϊ τήν Τριπλή
Συνεννόηση (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία). Ή σύγκρουση στό Μαρόκο
τό 1906 έκανε άμεσα αισθητό τόν κίνδυνο ένός εύρωπαϊκοϋ πολέμου. Ό φόβος τοϋ πολέμου άρχισε νά καταλαμβάνει τΙς λαϊκές μάζες. Ή πάλη έναντίον τοΰ πολέμου καϊ ή τακτική κατά τή διάρκεια
τοΰ πολέμου έγιναν τά πιό έπείγοντα ζητήματα γιά τή Διεθνή.
Στό διεθνές Συνέδριο τής Στουττγκάρτης τό 1907 συζητήθηκε γιά
πρώτη φορά σ' δλο του τό βάθος αύτό τό ζήτημα κάτω άπό πρίσμα
τοΰ ιμπεριαλιστικού πολέμου. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άντιπροσώπευε τό ρωσικό κόμμα στήν έπιτροπή στήν δποίαν είχε άνατεθεϊ ή
σύνταξη τής άπόφασης γιά τό ζήτημα τοΰ πολέμου. Εκεί άντιτάχτηκε άποφασιστικά στό σχέδιο άπόφασης τών "Αγγλων καϊ Γάλλων πού ζητούσαν νά κηρυχτεί στήν περίπτωση πολέμου γενική άπεργία και άπεργία τών στρατιωτών. Αύτή ήταν έναντίον κάθε ύπόσχεσης πού δέν θά μπορούσε νά τηρηθεί στίς άποφασιστικές στιγμές. Καϊ δέν έπρεπε νά περιμένουμε ώσότου νά προσφύγουν οί κυβερνήσεις στά δπλα, έάν οί λαϊκές μάζες ήταν έτοιμες νά σταματήσουν τή δουλειά τους. Εκείνο πού τήν ένδιέφερε ήταν, ή άντίθεση
στόν πόλεμο νά έκφραστεϊ καθαρά καϊ τά κόμματα νά άναλάβουν
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μιά πολιτική δράση πού νά στηρίζεται στήν έπαναστατική θέληση
καί στή δύναμη τής έργατικής τάξης. Συνέταξε άπό κοινού μέ τόν
Λένιν και τόν Μάρτωφ μιά άπόφαση πού ύπέστη μέ τις έπεμβάσεις
τοΰ Μπέμπελ πλήθος τροποποιήσεων, γιά νά πάρει μιά μορφή έτσι
πού νά μή δώσει πρόσχημα στόν ύπουργό τών Εσωτερικών γιά παραπομπή σέ δίκη ή στήν άπαγόρευση τοΰ κόμματος. Οί Αποφασιστικές φράσεις αύτής τής Απόφασης ήταν οί άκόλουθες:
«Στήν περίπτωση τής άπειλής ένός πολέμου, τό καθήκον τής
έργατικής τάξης δλων τών ένδιαφερομένων χωρών δπως καί
τό καθήκον τών άντιπροσώπων της στά κοινοβούλια είναι νά
καταβάλουν δλες τους τις δυνάμεις γιά νά άποτρέψουν τόν
πόλεμο μέ δλα τά μέσα πού τούς φαίνονται πιό κατάλληλα
και πού ποικίλλουν άνάλογα μέ τήν οξύτητα τής πάλης τών
τάξεων καί μέ τή γενική πολιτική κατάσταση.
»Στήν περίπτωση πού παρ' δλα αύτά έκραγεΐ ό πόλεμος, έχουν καθήκον νά άγωνιστοΰν γιά τόν γρήγορο τερματισμό
του καί νά χρησιμοποιήσουν μέ δλες τους τΙς δυνάμεις τήν οικονομική καί πολιτική κρίση πού δημιούργησε δ πόλεμος γιά
νά έξεγείρουν τά πιό πλατιά λαϊκά στρώματα καί νά επισπεύσουν τήν πτώση τής καπιταλιστικής κυριαρχίας».
"Ετσι χαράχτηκε ό δρόμος πού πρέπει νά άκολουθήσουν, |ΐέ
λέξεις μετρημένες καί δίχως ρομαντισμό. Ό σκοπός καί ό χαρακτήρας αύτής τής πολιτικής ήταν πολύ διαυγής. Ή άπόφαση έγινε
δεκτή στό συνέδριο μέ ένθουσιασμό καί δίχως Αντιπολίτευση. Πίστευε πραγματικά ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δτι αύτή ή άπόφαση θά
έφαρμοζόταν; "Ηξερε δτι μέσα στή Διεθνή ύπήρχε μεγάλος Αριθμός
έθνικιστών πού δέν βλέπανε στήν Απόφαση παρά μιά κενή διατύπωση. Άλλά έλπιζε δτι ot ήγέτες τής άριστεράς καί ή διεύθυνση
τοΰ κόμματος θά ύπερνικοΰσαν τις άδυναμίες τους στις άποφασιστικές στιγμές καί θά βρίσκονταν στό δψος τής κατάστασης.

Ή πάλη γιά τήν καθολική ψήφο
Γρήγορα συνέβησαν γεγονότα πού φαίνονταν νά δικαιολογούν
αύτή τήν έλπίδα. Γιά πρώτη φορά στήν ιστορία της ή γερμανική
σοσιαλδημοκρατία κινητοποίησε τΙς έργατικές μάζες σέ μιά έπιθετική πολιτική. Ό στόχος είχε καλά έπιλεγεΐ. Ά π ό Ινα άναχρονισμό δλοένα καί πιό κραυγαλέο, ή πιό σύγχρονη καπιταλιστική χώρα βρισκόταν κάτω άπό τήν κυριαρχία ένός μισοαπολυταρχισμοΰ
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πού στηριζόταν σέ μιά έκφυλισμένη Αριστοκρατία πρώσσων γαιοκτημόνων. Αύτή ή τάξη, ή όποία είχε μονοπωλήσει τις κορυφές
τοΰ κρατικοΰ μηχανισμού καί τής διοίκησης, έξασφάλιζε αύτή της
τή θέση πρώτα άπό δλα μέσω τοΰ πρωσσικοΰ κοινοβουλίου. ΟΕ
γιοΰνκερς είχαν έκεΐ μιά άπόρθητη πλειοψηφία χάρις σέ ένα έκλογικό σύστημα πού διαιρούσε τόν πληθυσμό σέ τρεις φορολογικές τάξεις Αφήνοντας έτσι σέ έναν έλάχιστο άριθμό έκλογέων τό δικαίωμα νά έκλέγουν τούς βουλευτές. Τό 1908 ή σοσιαλδημοκρατία συγκέντρωσε 600.000 ψήφους καί μ' αύτούς πήρε 2 έδρες στό κοινοβούλιο. Οί συντηρητικοί μέ 418.000 ψήφους πήραν 212 έδρες.
Τό 1908 γνώρισε τήν πρώτη έξωκοινοβουλευτική έφοδο τών
έργατών έναντίον τοΰ φρουρίου τών γιοΰνκερς. Γιά πρώτη φορά
στήν Πρωσσία οί έργάτες κατεβαίνουν στούς δρόμους παρά τήν άπαγόρευση τής άστυνομίας. Αύτές οί διαδηλώσεις είχαν τουλάχιστο Ινα Αποτέλεσμα: στόν λόγο τοΰ θρόνου δ Γουλιέλμος II Ανήγγειλε μιά μεταρρύμθιση τοΰ έκλογικοΰ συστήματος. Δυό χρόνια άργότε ό καγκελλάριος Μπέτμανν Χόλβεγκ κράτησε αύτή τήν ύπόσχεση προβαίνοντας σέ μιά δήθεν μεταρρύθμιση πού ήταν μιά πρόκληση: Οί διπλωματούχοι, οί συνταξιούχοι άξιωματικοί καί οί άνώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι —δηλαδή ένα μικρό στρώμα «καλλιεργημένων» Ανδρών— έπρεπε νά άποτελοΰν μιά νέα τάξη έκλογέων.
Αύτό ύπήρξε τό σύνθημα μεγάλων έργατικών διαδηλώσεων πού βρήκανε συμπαθή άπήχηση σέ χιλιάδες μικροαστούς. Τόν Φεβρουάριο
καί τόν Μάρτη τοΰ 1910, τά πλήθη κάθε Κυριακή δλο καί μέ μεγαλύτερη δύναμη παρελαύνανε στούς δρόμους τών μεγάλων πόλεων.
Στήν έπαρχία πήραν πολλές φορές τή μορφή αιματηρών συγκρούσεων με τήν άστυνομία. 'Αλλά τά θύματα δέν έκαναν άλλο παρά νά
ένισχύουν τή μαχητικότητα τών μαζών. Στό Βερολίνο, ό διευθυντής τής Άστυνομίας Τράουγκοτ φόν Γιάκοβ, ένας άπό τούς |*ελλοντικούς Αρχηγούς τοΰ πραξικοπήματος τοϋ Κάππ (1920) έξαπέλυε
Απειλητικές δηλώσεις σέ στύλ Ναπολέοντα. Ό στρατός βρισκόταν
σέ πολεμική έτοιμότητα καί προπαρασκευαστικές Ασκήσεις μέ έπιθέσεις Ιππικού γίνονταν στούς δρόμους τοΰ Βερολίνου. 'Αλλά οί σοσιαλδημοκράτες όργανωτές έργάζονταν τόσο έπιτήδεια πού έξευτέλιζαν καί γελοιοποιούσαν τόν φόν Γιάκοβ. Οί έκατοντάδες χιλιάδες
τών διαδηλωτών συγκεντρώνονταν πάντα έκεΐ πού δέν τού: περίμεναν. Ή έπιρροή τοΰ κόμματος πάνω στήν έργατική τάξη ήταν άπεριόριστη. Αύτή ή προσφυγή στήν άμεση δράση δέν Απέσπασε τήν
καθολική ψήφο στήν Πρωσσία, έξαφάνισε μόνον άπό τήν ήμερησία διάταξη τό σχέδιο τοϋ Μπέτμανν Χόλβεγκ. 'Αλλά έκεΐνο πού
Απέσπασε, ήταν τό δικαίωμα τοΰ δρόμου.
Αύτή ήταν μιά πρώτη χειροπιαστή νίκη τών γερμανών έργατών. Κι' αύτή ή νίκη ένέπνευσε στις μάζες μιά χαρούμενη μαχη37

τικότητα. Καί δέν ήταν Απλώς μιά άναλαμπή. Ταυτόχρονα οί Ανθρακωρύχοι Ιτοιμάζονταν γιά μιά πλατειά δράση άμέσων διεκδικήσεων. 200.000 οικοδόμοι κατέβηκαν σέ μιά πάλη πού κράτησε
τρεις μήνες καί πού διεξήχθη μέ τόση σταθερότητα, έπιμονή καί
έπιδέξια τακτική πού έληξε μι νίκη. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έβλεπε σ' αύτή τήν κατάσταση δ,τι χρειαζόταν γιά νά περάσουν σέ μιά
δυναμική άναμέτρηση άκόμα πιό σοβαρή γιά νά έπιτύχουν έπίσης
καί τήν καθολική ψήφο. Ή γενική πολιτική άπεργία τής φαινόταν
τό μόνο μέσο γιά τήν έντατικοποίηση τής δραστηριότητας καί γιά
νά τήν έμποδίσουν νά άποτελματωθεΐ.
«Σέ μιά κατάσταση δπως ή παρούσα, οί μακροί δισταγμοί, οί
μακρές διακοπές άνάμεσα στούς Ιδιαίτερους άγώνες, ή άναποφασιστικότητα στήν έκλογή τών μέσων καί στήν κατάλληλη στρατηγική γιά τή συνέχεια τής πάλης, πληρώνονται σχεδόν μέ μιά
χαμένη μάχη». Αύτή ή γνώμη ύπήρχε πολύ πλατειά καί μέσα στό
κόμμα. Πολλές δργανώσεις (Μπρεσλάου, Χάλλ, Καίνιγκσμπεργκ,
Ρηνανία κλπ.) Απαιτούσαν τήν κήρυξη γενικής άπεργίας. Στό Κίελο καί στή Φρανκφούρτη - Χανάου, είχαν ήδη κηρυχτεί μακράς
διαρκείας άπεργίες διαμαρτυρίας. Ή διεύθυνση τού κόμματος καί
ή Κεντρική Επιτροπή τών συνδικάτων συνήλθαν στίς άρχές Μαρτίου σέ κοινή συνεδρίαση γιά νά συζητήσουν τήν κήρυξη τής γενικής άπεργίας. Τελικά Απεφάσισαν νά μήν τήν κηρύξουν.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε βέβαια συνείδηση τών δυσκολιών
τΐ)ς κατάστασης. Μιά τάξη πού δέν είχε ποτέ στό παρελθόν της μεγάλους άγώνες καί πού είχε συνηθίσει άπό πολλά χρόνια νά δέχεται τά συνθήματά της Από τή σοσιαλδημοκρατία δέν ήταν εύκολο
νά κάνει τό πήδημα στή γενική άπεργία. Γι' αύτό ή Ρό£α ζήτησε
Από τή διεύθυνση τού κόμματος νά έπεξεργαστεΐ Ινα συνολικό σχέδιο πού ή έφαρμογή του νά άρχιζε Από Απεργίες διαμαρτυρίας περιορισμένης διαρκείας. Ταυτόχρονα, ϊπρεπε νά θέσει στήν ήμερήσια διΑταξη τή συζήτηση γιά τή γενική Απεργία γιά νά σφυγμομετρήσει τόν βαθμό μαχητικότητας τών μαζών.
Κι' Ακόμα έπρεπε νά πάει πιό μακριά.
Παρά τή δύναμη του, τό κίνημα γιά τήν καθολική ψήφο δέν
μπορεί νά είναι παρά Ινας σταθμός στήν περίοδο τών μεγάλων μαζικών άγώνων πού άνοίγονταν μπροστά στήν έργατική τάξη. Μέχρι
έδώ, ή γερμανική άριστερά άντέτασσε στόν ιμπεριαλισμό τό σύνθημα τού σοσιαλισμού. Αύτό ήταν έκεΐνο πού έπρεπε γιά τήν γενική διαπαιδαγωγική άντιϊμπεριαλιστική έργασία καί αύτό έτόνιζε
τόν χαρακτήρα δλοκλήρου τής ιστορικής περιόδου. 'Αλλά σάν σύνθημα πού θά συνένωνε τις μάζες μέσα στήν πάλη δ σοσιαλισμός καί
ή κατάκτηση τής έξουσίας δέν μπορούσαν νά τεθούν άμεσα. Τό σύν38

θημα πού έπρεπε άμεσα νά τεθεί στήν προπαγάνδα καϊ στή δράση
ήταν κατά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ ή Δημοκρατία:
«Τό σύνθημα τής Δημοκρατίας έχει σήμερα άπείρως μεγαλύτερη άξία άπό τήν δνειρώδη έκφραση τοϋ δημοκρατικού «λαϊκού κράτους» ή άπό έναν δογματισμό πού αιωρείται στά σύννεφα. Αύτό είναι μιά πολεμική κραυγή έναντίον τοΰ μιλιταρισμού, τής θαλασσοκρατίας, τής άποικιακής πολιτικής, τής
παγκόσμιας πολιτικής, τής κυριαρχίας τών γιοϋνκερς, τής
πρωσσικοποίησης τής Γερμανίας. Είναι ή συνέπεια και ή
σύνοψη τής καθημερινής μας πάλης έναντίον δλων αύτών
τών μερικών φαινομένων τής άντίδραση; πού κυριαρχεί».
Αύτό τό σύνθημα δέν ήταν μόνον τό «σύνθημα τοϋ διαχωρισμού άνάμεσα στίς τάξεις, τό σημεϊο- πρός τό όποιον θά κατευθυνόταν ή ταξική πάλη» στούς καθημερινούς άγώνες. Προσαρμόζοντας τά συμπεράσματά της άπό τή ρωσική έπανάσταση στή γερμανική κατάσταση, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ προέβλεπε δτι δ πρώτος
άποφασιστικός σταθμός μιάς γερμανικής έπανάστασης θά ήταν ή
πτώση δύο δωδεκάδων μοναρχιών. Άλλά ή έπανάσταση θά προχωρήσει πιό πέρα άπό αύτόν τόν πρώτο άποφασιστικό σταθμό, πρός
τήν κατάκτηση τής πολιτικής έξουσίας άπό τό προλεταριάτο. "Ολοι οί μεγάλοι καθημερινοί άγώνες συνδέονταν γι' αυτήν μέ τόν τελικό σκοπό. Αύτό ήταν τό συμπέρασμά της άπό τή γενική έκτίμηση τής έποχής μας.
Πρίν άκόμα, ot διαδηλώσεις γιά τήν καθολική ψήφο φτάσουν
στά άκραϊα σημεία τους, ή Ρόζα συνόψισε τΙς θέσεις της σέ ενα μεγάλο άρθρο πού τό έστειλε στό Worwarts. Έκεΐ δμιος τήν πληροφόρησαν δτι άπό τΙς άρχές τοϋ Μαρτίου 1910. ή διεύθυνση τοΰ κόμματος έδωσε έντολή νά άπαγορευτεΐ κάθε προπαγάνδα ύπέρ τής γενικής άπεργίας. Ό Κάουτσκυ δ όποιος είχε στήν άρχή δεχτεί γιά
ΐή Neue Zeit αύτό «τό πολύ ώραΐο και πολύ ένδιαφέρον» άρθρο,
πειθάρχησε έπίσης στήν έντολή τοϋ γραφείου τοϋ κόμματος καϊ άρνήθηκε τελικά νά τό δημοσιεύσει. Τό άρθρο τότες δημοσιεύτηκε σέ
συνέχειες σέ έπαρχιακές έφημερίδες.
Ή στάση τοΰ Κάουτσκυ ήταν έπαίσχυντη. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν άπό τούς κυριότερους συνεργάτες τής Neue Zeit, διαρκώς τόν βοηθούσε στήν έργασία του τοΰ άρχισυντάκτη, όρισμένες
στιγμϊς τόν είχε άντικαταστήσει και τήν έκτίμηση πού έχαιρε δ
Κάουτσκυ άνάμεσα στούς σοσιαλιστές τής αριστεράς μέσα στή Διεθνή τή χρωστούσε σέ μεγάλο βαθμό στήν πνευματική του συνεργασία μέ τή Ρόζα. Άλλά ό Κάουτσκυ δέν ήταν μόνον πού ύπέκυψε
στίς άποφάσεις τοΰ κόμματος, τότες έκανε μιά πλήρη πολιτική στρο39

φή καί έσπασε τήν πνευματική συμμαχία του μέ τή Ρόζα. Αύτό φάνηκε δταν δημοσίευσε στή Neue Zeit μιά κακεντρεχή κριτική στδ
δρθρο πού είχε άρνηθεϊ νά δημοσιεύσει. 01 ιδέες πού ύπεστήριζε
τώρα βρίσκονταν σέ κατάφωρη άντίφαση μέ δλα δσα είχε ύποστηρίξει μέχρι τότες καί στήν έπιθεώρηση καί στίς πιδ ένδιαφέρουσες
μπροσούρες του « Ή Κοινωνική Επανάσταση» (2η έκδοση 1907)
καί « Ό Δρόμος γιά τήν Εξουσία» (1909). Στή δεύτερη άπ' αύτέ;
τις μπροσούρες του, σέ πλήρη συμφωνία μέ τή Ρόζα Λούξεμπουργκ,
είχε σαφώς διακηρύξει: «"Εχουμε κάθε λόγο νά σκεφτούμε δτι μπήκαμε σέ μιά περίοδο άγώνων γιά τήν κατάκτηση τών θεσμών καί
τής έξουσίας τοΰ Κράτους». Τώρα δήλωνε δτι αύτή ή άντίληψη ήταν παράλογη. Ή σοσιαλδημοκρατία έπρεπε νά περιοριστεί στήν άμυνα, νά ύπεκφεύγει τούς κινδύνους καί νά πραγματοποιήσει μιά
«στρατηγική έξασθένισης», τουλάχιστο μέχρι τις έκλογές τοϋ Ράϊχσταγκ πού θά γίνουν σέ δυό χρόνια καί θά τής δώσουν μιά συντριπτική νίκη, θά «καταστρέψουν έντελώς τό κυβερνητικό σύστημα έξουσίας» καί θά δημιουργήσουν τέλος τις συνθήκες μιας «στρατηγικής άνατροπής». Αύτή ήταν ή πολιτική τού Κάουτσκυ. Αύτό ήταν
τώρα γιά τή σοσιαλδημοκρατία «τό κλειδί αύτής τής μεγάλης ιστορικής κατάστασης». Δέν ήταν λοιπόν ή δρμητική δράση τών μαζών
πού θά δημιουργούσε τήν έπαναστατική κατάσταση, άλλά ή φανταστική καταστροφή τοΰ κυβερνητικοΰ συστήματος μέ τό έκλογικό
ψηφοδέλτιο. "Οταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε γράψει, τό 1907,
στήν Κλάρα Τσέτκιν, δτι στήν περίπτωση τής μεγάλης κοινωνικής
καί πολιτικής στροφής, ή διεύθυνση τοϋ κόμματος «θά προσαρμόσει τά πάντα στό κοινοβουλευτικό καλούπι» καί θά καταπολεμήσει
σάν έχθρό τοΰ λαοϋ καθέναν πού θά ήθελε νά προχωρήσει πιό πέρα,
είχε άναφέρει τό Μπέμπελ, άλλά δέν είχε σκεφτεί άσφαλώ; τόν
Κάουτσκυ.
θ ά ΐδοΰμε έν συνεχεία μέχρι ποιοΰ σημείου ό Κάουτσκυ είχε
προσωπικά καί πολιτικά Απομακρυνθεί άπό τή Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Προσπάθησε πρώτα μέ άθλιες προφάσεις νά έμποδίσει τή δημοσίευση τής άπάντησης τής Ρόζας στό άρθρο του. Μόνον μιά ισχυρά πίεση τόν έξανάγκασε νά δημοσιεύσει αύτή τήν Απάντηση. Πιασμένος
στις ίδιες του τις άντιφάσεις άρχισε τότες μιά πολεμική, κατηγορώντας συκοφαντικά τή Ρόζα γιά παραποίηση καί προσφεύγοντας
στά συνήθη στούς Αποστάτες τεχνάσματα. Στή συζήτηση πού κράτησε άπό τό Μάη έως τόν Αύγουστο τοΰ 1910, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άνέπτυξε δλο της τό ταλέντο τοΰ πολεμιστή. 'Αλλά σ' αύτή τη; τήν πολεμική δέν δοκίμαζε τή χαρά γιά τήν οποίαν είχε μιλήσει παλιά στόν Κάουτσκυ. Τώρα στήν πένα τη; υπήρχε ή πίκρα.
Ό Μέριγκ σ' αύτή τή συζήτηση ήταν έναντίον τής Ρόζα;.
Καί δ Λένιν έπίσης ύπεράσπισε τόν Κάουτσκυ έναντίον μιας «έ40

σφαλμένης έρμηνείας» τής στρατηγικής τής έξασθένισης. Οί μενσεβίκοι βρίσκανε σ' αύτήν μιά έπιβεβαίωση τής πολιτικής τους. Ό
Μέριγκ γρήγορα έπανόρθωσε τό λάθος τους. Ό Λένιν, μετά τήν έκρηξη τοΰ παγκοσμίου πολέμου, κατάλαβε μέ φρίκη δτι ή στάση
τοϋ Κάουτσκυ άπό τό 1910 καί ύστερα δέν περιοριζόταν σέ μιά διαφορετική έκτίμηση τής κατάστασης, άλλά έσήμαινε μιά ρήξη μέ
δλη τήν έπαναστατική πολιτική.
Εκείνο πού έσπασε δέν ήταν μόνον ή φιλία άνάμεσα στόν Κάουτσκυ καί στή Λούξεμπουργκ, άλλά ή ένότητα τής πλειοψηφίας
τής άριστερας μέσα στό κόμμα. Ή σοσιαλδημοκρατία διαιρέθηκε σέ
τρία ρεύματα πολύ καθαρά διακρινόμενα μεταξύ τους: τού; ρεφορμιστές πού δλο καί περισσότερο κλίνανε πρός τόν ιμπεριαλισμό, τό
«μαρξιστικό κέντρο» πού ήθελε νά διατηρήσει τήν παραδοσιακή πολιτική, άλλά στήν πραγματικότητα περνούσε δλο καί περισσότερο
στις θέσεις τοϋ Μπερνστάϊν, καί τήν έπαναστατική πτέρυγα ή δπιος
ήταν περισσότερο γνωστή τή ριζοσπαστική άριστερά, έπικεφαλήΰ
τής δποίας βρίσκονταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, ή Κλάρα Τσίτκιν, ό
Μέριγκ, ό Λήμπκνεχτ, ό Κάρσκι, ό Ράντεκ, ό Πάνεκεκ.
"Ολη ή πολιτική τοϋ κόμματος σ' αύτήν τήν πρό τοϋ πολέμου
περίοδο τή γεμάτη άπό μεγάλες διεθνείς άναστατώσεις μπορεί νά
συνοψιστεί σ' αύτά: νά ύπεκφεύγει τις δυσκολίες, νά ύποχοφεί καί
νά τρέφει διαρκώς νέες αύταπάτες. Μετά τήν άποστολή τό 1911
στό Άγκαντίρ τών γερμανικών θωρηκτών, πού άπειλοϋσαν σοβαρά
τή Γαλλία, καί δταν ό γερμανός ύπουργός τών Εξωτερικών Κίντερλεν - Βαΐχτερ έφερε τόν κόσμο έτσι στό χείλος τοϋ πολέμου, τό
Γραφείο τής 2ης Διεθνούς άπεφάσισε νά όργανώσει μιά γενική καμπάνια έναντίον τοϋ πολεμικοΰ κινδύνου. Τό γραφείο τοΰ γερμανικού
κόμματος άρνήθηκε νά πάρει μέρος σ' αύτήν, γιατί είχε, δπως έλεγε, τή βεβαίωση έκ μέρους τοΰ ύπουργοϋ τών Εξωτερικών δτι δέν
ύπήρχε κίνδυνος νά προκληθεί πόλεμος καί γιατί φοβούνταν έξ άλλου δτι θά έχανε ψήφους στις προσεχείς έκλογές, έάν έκδηλωνόταν
περισσότερο βίαια έναντίον τής γερμανικής άποικιακής πολιτικής.
Μόνον δταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έσήμανε συναγερμό έναντίον αύτού τοϋ σκανδάλου, τό κόμμα έκανε μερικές δειλέ; διαμαρτυρίες έναντίον τής μαροκινής περιπέτειας. Στις έκλογές γιά τό Ράϊχσταγκ
τό 1912, ή σοσιαλδημοκρατία κέρδισε πολλές έδρες. Στό δεύτερο
γύρο τό γραφείο τοϋ κόμματος συνήψε μιά έπαίσχυντη συμφονία
μέ τούς «προοδευτικούς». Σύμφωνα μ' αύτήν έπρεπε νά «μετριάσει^
τήν έκλογική του καμπάνια καί νά άποφύγει κάθε προπαγάνδα σέ
μιά ολόκληρη σειρά άπό τά πιό ουσιώδη ζητήματα. Λυτό προκάλεσε μιά τρομερή σύγχυση μέσα στό κόμμα. Ό Κάουτσκυ δικαιολόγησε αύτή τήν πολιτική μέ τή δήθεν αναγέννηση τής άστική; άριστερά; καί τήν ύπαρξη ένός νέου φιλελευθερισμού πού στηριζόταν
41

στή «νέα μεσαία τάξη». "Εβλεπε στήν κατάκτηση 110 κοινοβουλευτικών Ιδρών μιά ιστορική στροφή. «Έάν άκόμα δέν έχουμε κατακτήσει τή δεσπόζουσα θέση πού περιμένουμε (όνειρευόταν τουλάχιστο 125 Ιδρες!), έχουμε δμως έπιτύχει νά καταδικάσουμε σέ άδυναμία τήν άντίδραση καϊ τήν κυβέρνηση». Στήν πραγματικότητα,
οί φιλελεύθεροι δλο καϊ περισσότερο έξελίσσονταν πρός τά δεξιά
κάτω άπδ τήν πίεση τών ιμπεριαλιστικών συμφερόντων τους καϊ ή
μπουρζουαζία κάθε άλλο ήταν παρά άντίπαλος τής κυβέρνησης καϊ
τής άντίδρασης. Τώρα παραστέκονταν στίς ύποχωρήσεις στό πεδίο
τής κοινωνικής πολιτικής. Ή έκλογική μεταρρύθμιση στήν Πρωσσία θάφτηκε, ένώ κάθε χρόνος έφερνε δλο καϊ νέες στρατιωτικές
δαπάνες καϊ δλο καϊ νέους φόρους. Τό κυνήγι τών κοινοβουλευτικών έδρών καϊ οί πολιτικές κομπίνες πληρώνονταν έτσι καλά.
Ή πολιτική τής σοσιαλδημοκρατίας γινόταν όλοένα και περισσότερο μιά πολιτική φυγής μπροστά στήν πραγματικότητα. Έ νώ ή Ιταλία έπιχειροΰσε τή ληστρική έκστρατεία της στήν Τριπολίτιδα, ένώ οί βαλκανικοί πόλεμοι προαναγγέλλανε τόν παγκόσμιο πόλεμο καϊ ή έξωτερική γερμανική πολιτική στά Βαλκάνια ένίσχυε τόν κίνδυνο γενίκευσης τοΰ πολέμου, ή διεύθυνση τοΰ κόμματος όνειρευόταν ειρηνικές προοπτικές. Ή κοινοβουλευτική όμάδα
στό Ράϊχσταγκ συνέχαιρε τήν κυβέρνηση γιά τήν έξωτερική της
πολιτική καϊ έξεθείαζε τήν ειρηνική άποστολή τής Τριπλής Συμμαχίας. Ταυτοχρόνως ή Ιμπεριαλιστική πτέρυγα τοϋ κόμματος γινόταν δλο καϊ πιό άσυγκράτητη στίς έκδηλώσεις της και στόν Sozialistische Monatschefte ύπεστήριζε άνοιχτά τήν καμπάνια τής
μπουρζουαζίας έναντίον τής 'Αγγλίας καϊ τής Ρωσίας. Τό 1913 ή
κυβέρνηση έπαρουσίασε ένα στρατιωτικό προϋπολογισμό, έπεξεργασμένον άπό τό Λούντενντορφ, πού δέν είχε τό προηγούμενό του
στήν ιστορία τής πολιτικής τών έξοπλισμών. 'Επέτρεπε άρχικές δαπάνες ένός δισεκατομμυρίου, έπΐ πλέον άπό τις τρέχουσες δαπάνες
πού ήταν κι' αύτές άνάλογες στό ΰψος. Ή σοσιαλδημοκρατία περιορίστηκε σέ καθαρά κοινοβουλευτικές διαμαρτυρίες. 'Ακόμα αύτή έπεδοκίμασε τόν προϋπολογισμό, γιατί αύτή τή φορά οί δαπάνες έπρεπε νά καλυφτοΰν άπό μιά φορολογία στούς πλούσιους. Στοιχεία
τής άριστεράς (δ Ράντεκ καϊ δ Πάννεκεκ) ύπεστήριζαν αύτή τήν
άπόφαση. 'Αλλά ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήξερε δτι γιά πολλούς βουλευτές αύτή ή έπιδοκιμασία τών φόρων έκρυβε τις έθνικιστικές καϊ
ιμπεριαλιστικές τους ιδέες καϊ ύπενθύμισε τή θέση άρχής τής άριστεράς : μπροστά στόν κίνδυνο τοϋ πολέμου δέν θά πρέπει νά δίνουμε κανένα πρόσχημα έπιδοκιμασίας τής πολιτικής τών έξοπλισμών
καϊ έμπιστοσύνη στήν κυβέρνηση.
Οί έπιθέσεις τής Ρόζας έναντίον δλόκληρης τής πολιτικής τοΰ
κόμματος εύρισκαν σοβαρή άπήχηση στή βάση. Αύτό έκανε |ΐεγα42

λύτερη τή λύσσα τών άντιπάλων της έναντίον της. Ό Κάουτσκυ
χαρακτήριζε τή Ρόζα καί τούς φίλους της σ4ν «δημαγωγούς», «άναρχοσυνδικαλιστές», «Ρώσους», κατηγορώντας τους δτι προσφεύγουν σέ «αιφνιδιασμούς», σέ «στριφνές ραδιουργίες», στόν «πραξικοπηματισμό», στήν «έπαναστατική γυμναστική» κ.λπ. Τό Μάρτη τοϋ
1913 μιά συνδιάσκεψη τοΰ κομματικού τύπου έπέβαλε στούς συντάκτες τών έφημερίδων τήν ύποχρέωση νά άποφεύγουν τήν κριτική
στήν κοινοβουλευτική δμάδα καί στή διεύθυνση τοΰ κόμματος. Ή
πλειοψηφία τών συντακτών τής άριστερας δέν ύπελόγισε αύτή τήν
άπαγόρευση. 'Αλλά δταν δ ΙΙάουλ Λένς έγκατέλειψε τή σύνταξη
τής Leipziger Volkszeitung τό θέρος τοΰ 1913 καί τή διεύθυνσή
της τήν άνέλαβε δ Χάνς Μπλόκ, τό πιό ένδιαφέρον δργανο τής ριζοσπαστικής Αντιπολίτευσης ύπέκυψε καί αύτό στίς άποφάσεις τοϋ
κόμματος. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ διέκοψε κι' αύτή μιά συνεργασία
τόσο ύπέροχη πού είχε κρατήσει δεκαπέντε όλόκληρα χρόνια. Ό
Μέριγκ καί δ Κάρσκι πού συμμετείχαν στή σύνταξη, τάχτηκαν Αλληλέγγυοι μέ τή Ρόζα. Ή Κλάρα Τσέτκιν τούς ένεθάρρυνε. Φυσικά ή ρήξη συνοδεύτηκε άπό δλων τών είδών τις προσωπικές συγκρούσεις. "Ομως δέν έπρόκειτο γιά προσωπικές φιλονικίες άλλά
γιά μιά πράξη μέ βαθειά πολιτική σημασία. Ό Κάρσκι, τό τέλος
τού 1918 έγραφε στόν Μπλόκ.
« Έ ν α πράγμα ένδιαφέρει: έμεΐς οί τρείς (ή Λούξεμπουργκ,
δ Μέριγκ, δ Κάρσκι), καί ιδιαίτερα έγώ θέλω νά τό ύπογραμμίσω, έχουμε τή γνώμη δτι τό κόμμα περνάει μιά έσωτερική κρίση, άπείρως πιό σοβαρή άπό αύτήν τής έποχής τού
ρεβιζιονισμοΰ. Ή λέξη είναι ίσως σκληρή, άλλά είμαι πεπεισμένος δτι τό κόμμα άπειλεΐται νά πέσει σέ Ιναν πλήρη μαρασμό άν συνεχίσει έτσι. Καί σέ μιά τέτοια στιγμή δέν ύπάρχει γιά Ινα έπαναστατικό κόμμα παρά ένα μόνον μέσο
σωτηρίας: ή πιό ριζοσπαστική καί ή πιό αύστηρή αύτοκριτιχή».
Γιά νά έκπληρώσει ή άριστερά αύτό τό καθήκον, καί γιά νά έξασφαλίσει μιά πιό μεγάλη έπιρροή στόν προσανατολισμό της, έξέδωσε τό Δεκέμβρη τού 1913 τή Sozialistische Korrespondcnz
πού έξακολουθοΰσε νά κυκλοφορεί καί μετά τήν έναρξη τοΰ πολέμου, μέχρι πού τελικά ύπέκυψε κάτω άπό τά κτυπήματα τής στρατιωτικής λογοκρισίας. Δίπλα στά άρθρα πάνω στά ζητήματα τακτικής, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άφιέρωσε προπάντων τΙς δυνάμεις της
στήν πάλη έναντίον τοΰ μιλιταρισμού. "Οταν άπό ένα άσήμαντο γεγονός δ στρατιωτικός διοικητής τοΰ φρουρίου τής Σαβέρνης, στή
Λωρραίνη, κήρυξε τό στρατιωτικό νόμο καί προκάλεσε μ' αύτό 243

ναν μικρό έμφύλιο πόλεμο, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άρχισε μιά καμπάνια τόσο δριμεία έναντίον τής μιλιταριστικής κλίκας, πού έπέσυρε πάνω της γιά πάντα τό μίσος τών στρατιωτικών. Οί διώξεις δέν
θά περιμένουν έξ άλλου πολύ.

Ή δικαιοσύνη έπεμβαίνει
Τό πρώτο κτύπημα καταφέρθηκε έναντίον της στίς 20 Φεβρουαρίου 1914, στό δικαστήριο τής Λάντ ντέ Χέσσε, στή Φραγκφούρτη. Σέ μιά συγκέντρωση στήν περιοχή τής Φραγκφούρτης
τό Σεπτέμβρη τοϋ 1913, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε πει μέ τήν
πιό δυνατή φωνή: «Έάν μας ζητήσουν νά πάρουμε τά άνθρωποκτόνα δπλα έναντίον τών γάλλων άδελφών μας ή τών οποιωνδήποτε ξένων άδελφών μας, θά διακηρύξουμε: δχι, δέν θά τό κάνουμε
αύτό!». Ή δικαιοσύνη είδε σ' αύτό μιά προτροπή τών στρατιωτικών σέ άπειθαρχία, κατηγορία πού δέν στεκόταν σέ καμιά περίπτωση νομικώς δπως άναντίρρητα άπέδειξαν οί συνήγοροι της, ό
Πάουλ Λέβι καί ό Κούρτ Ρόζενφελντ. Ό εισαγγελέας ζήτησε ενα
χρόνο φυλακή καί τήν άμεση σύλληψή της, ποινή πού ποτέ δέν είχε άπαγγελθεϊ γιά τό άδίκημα τής προπαγάνδας, μετά τήν κατάργηση τοΰ νόμου έναντίον τών σοσιαλιστών. Ή στάση τής Ρόζας ύπήρξε χαρακτηριστική. 'Ανεγνώρισε δτι πραγματικά είχε πεϊ αύτή τή φράση πάνω στήν όποίαν στηριζόταν ή κατηγορία. Δέν περιορίστηκε μόνον νά έξηγήσει τήν έννοια αύτής τής φράσης. 'Αντί
νά ύπερασπιστεϊ πέρασε στήν έπίθεση. Καταφέροντας βαριά κτυπήματα έναντίον τοΰ είσαγγελέα, τής κάστας τών άξιωματικών και
τοΰ Γουλιέλμου I I , δικαιολόγησε τήν πάλη έναντίον τοϋ μιλιταρισμού καί τοΰ πολέμου. 'Απορρίπτοντας τήν άποψη δτι ή τυφλή πειθαρχία τοΰ στρατιώτη είναι τό θεμέλιο τής έξουσίας τοΰ κράτους καί
τοϋ στρατοΰ, έξέθεσε τήν πολιτική της σ' δ,τι άφορα τόν πόλεμο:
«Νομίζουμε δτι γιά τόν πόλεμο καί γιά τή λήξη του δέν μπορεί νά άποφασίζει μόνον ό στρατός, οί «διαταγές» άπ' τά πάνω καί ή τυφλή πειθαρχία άπ' τά κάτω, άλλά έπίση; νά άποφασίζει καί πρέπει νά άποφασίζει, ή μεγάλη έργαζόμενη
μάζα τοϋ πληθυσμοΰ. Νομίζουμε δτι οί πόλεμοι δέν μπορούν
νά γίνονται παρά δταν ή έργατική τάξη συμμετέχει μέ ένθουσιασμό επειδή βλέπει σ' αυτόν μιά ύπόθεση δίκαιη καί άναγκαία ή τουλάχιστον δσο αύτή τόν ανέχεται μέ ύπομονή.
Έάν άντίθετα ή μεγάλη πλειοψηφία τοϋ έργαζομένου πληθυσμού σχηματίσει τήν πεποίθηση —καί έμεΐς, οί σοσιαλδη44

μοκράτες θεωροΟμε άκριβώς καθήκον μας να άφυπνίσουμε αύτή τήν πεποίθηση και αύτή τή συνείδηση— έάν ή πλειοψηφία τοΰ λαού σχηματίσει τήν πεποίθηση δτι οί πόλεμοι είναι
ένα φαινόμενο βάρβαρο, βαθιά άνήθικο, άντιδραστικό καϊ έπιβλαβές στό λαό, τότες οί πόλεμοι δέν θά μπορούν νά γίνουν
— άκόμα καϊ άν δ στρατιώτης έξακολουθεΐ στήν άρχή νά πειθαρχεί στίς διαταγές τών άνωτέρων του!>·.
Και στήν άπαίτηση τοΰ εισαγγελέα δτι πρέπει νά προβούν
στήν άμεση σύλληψή της, άπάντησε:
«Καϊ γιά νά τελειώνω, μιά λέξη άκόμα γι' αυτήν τήν άχαρακτήριστη έπίθεση πού ξαναγυρίζει στό δράστη της. Ό εισαγγελέας είπε κατά λέξη, τό έχω σημειώσει, δτι άπαιτεΐ τήν
άμεση σύλληψή μου, γιατί «θά ήταν άκατανόητο, έάν ή κατηγορούμενη δέν θά προσπαθούσε άμέσως νά φύγει». Πράγμα πού θέλει νά πει μέ άλλες λέξεις: έάν έγώ, ό εισαγγελέας, θά έπρεπε νά κάνω ένα χρόνο φυλακή, θά προσπαθούσα νά τό σκάσω. Κύριε, εισαγγελέα σας πιστεύω, έσεϊς θά τό
σκάζατε. "Ενας σοσιαλδημοκράτης δμως δέν τό σκάζει. Δέν
άρνεΐται τίς πράξεις του" καϊ περιφρονεί τις κυρώσεις σας.
Καϊ τώρα, καταδικάστε με!».
Έ άπόφαση τοΰ δικαστηρίου ήταν ένας χρόνος φυλακή, άλλά
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έμεινε προσωρινά έλεύθερη. Βγαίνοντας άπό
τήν αίθουσα τοΰ δικαστηρίου βρέθηκε μπροστά σέ μιά μαζική συγκέντρωση τών έργατών τής Φραγκφούρτης πού περίμεναν τήν έκβαση τής δίκης. Μίλησε στή συγκέντρωση μέ τήν έξαρση ένός μαχητή πού είχε συνείδηση δτι ή μάχη δέ βρισκόταν παρά στήν άρχή της. Έχλεύασε τήν άπόφαση τοΰ δικαστηρίου, ύπεστήριξε μέ
τόλμη τίς ιδέες γιά τΙς δποΐες τό δικαστήριο τήν κατεδίκασε καϊ έκάλεσε τούς έργάτες νά δυναμώσουν τήν πάλη τους έναντίον τοΰ
μιλιταρισμού καϊ τοϋ ιμπεριαλιστικού πολέμου. Αύτή ή καθαρά ταξική άπόφαση τοΰ δικαστηρίου προκάλεσε μιά βαθειά άγανάκτηση
σέ δλους τούς γερμανούς έργάτες. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καλοΰνταν νά μιλήσει σέ πολυάριθμες συγκεντρώσεις δπου ή συρροή τών
μαζών ήταν άσυνήθης. Αύτό ήταν τό προοίμιον μιας πλατείας προπαγανδιστικής καμπάνιας έναντίον αύτής τής δικαιοσύνης καϊ αύτοΰ τοΰ μιλιταρισμοΰ καϊ έναντίον τής όλοένα καϊ πιό άπειλητικά έπερχόμενης καταιγίδας τοΰ πολέμου. 'Αλλά ή διεύθυνση τοΰ γερμανικοΰ κόμματος συγκρατούσε τό κίνημα, έξαιτίας άκριβώς τών νεφών πού συσσωρεύονταν στόν πολιτικό ούρανό.
Ό μ ω ς ή άντιϊμπεριαλιστική πάλη συνεχιζόταν. Τό στρατοδι45

κείο τής Έρφούρτης είχε για έντελώς άσήμαντα πράγματα καταδικάσει στρατιώτες σέ πολύ βαρειές ποινές. Ή Λούξεμπουργκ παίρνοντας άπ' αύτό άφορμή έγραψε βίαιο άρθρο γιά «τά δράματα πού γίνονται καθημερινά μέσα στούς γερμανικούς στρατώνες
καί τών όποίων τά θύματα δέν μπορούν παρά σπάνια νά κάνουν νά
φτάνουν οί πονεμένες κραυγές τους μέχρι τά αυτιά μας». Ό πρώσσος ύπουργός τών Στρατιωτικών τής ύπέβαλε μήνυση έπί έξυβρίσει τοΰ στρατοΰ. Αύτό προκάλεσε μιά θύελλα. Στήν έκκληση τής υπεράσπισης, 30.000 θύματα καί μάρτυρες τής μιλιταριστικής κτηνωδίας άπαντήσανε πρόθυμοι νά έμφανιστοΰν στή δίκη. Τή στιγμή
δμως πού θά άρχιζε ή δίκη, ό άντιπρόσωπος τοϋ ύπουργοϋ εύτελώς
καί δουλοπρεπώς ζήτησε τήν άναβολή, προφανώς γιά νά έμποδίσει
τήν παρέλαση τόσων χιλιάδων μαρτύρων μπροστά άπό τήν έδρα τοϋ
στρατοδικείου. Ή δίκη θάφτηκε. 'Αλλά ή δικαιοσύνη δέν άφησε γιά
πολύ τή Ρόζα Λούξεμπουργκ έλεύθερη. Τόν 'Ιούνη τοΰ 1914, σέ
μιά κομματική συνέλευση στό Βερολίνο είχε προτείνει μιά άπόφαση
γιά τή γενική άπεργία, άπόφαση άρκετά μετριοπαθή στόν τόνο καί
πού έν πάση περιπτώσει δέν είχε τίποτε περισσότερο άπό δ,τι αύτή
καί πολλοί άλλοι είχαν πολλές φορές γράψει καί πει. 'Απαγγέλθηκε κατηγορία καί έναντίον της καί έναντίον έκείνων πού ύπέγραψαν
τήν άπόφαση καί έναντίον έκείνων πού τήν ψήφισαν. ΤΗταν πλέον
φανερό δτι δ σκοπός τόν όποιον έπεδίωκαν ήταν νά πνίξουν αύτή
τή φύση τής έπανάστασης έναντίον τοΰ ίμπεριαλισμοΰ. Κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου νέες δίκες καί καταδίκες θά προστεθούν σ' αύτές. Καμιά πολιτική προσωπικότητα, μετά τόν Λασσάλ, δέν καταδιώχτηκε μέ τόσο πείσμα καί μέ τόση μέθοδο στή Γερμανία, δσο ή
Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Παρ' δλη τήν πολύ κακή κατάσταση τής ύγείας της, ή προοπτική μιάς μακράς κάθειρξης δέν τήν κατέβαλε καθόλου. Ό δικαστικός διωγμός έναντίον της ήταν γι' αύτήν ή έπιβεβαίωση δτι έκανε τό καθήκον της. Εκείνο πού τήν έθλιβε ήταν δτι έκεΐνοι πού έπρεπε νά πάρουν σοβαρές άποφάσεις καί νά έπωμιστοΰν βαριά καθήκοντα, ή διεύθυνση δηλαδή τοΰ κόμματος καί τά παλιά του στελέχη,
δέν ήταν παρά πυγμαία άνθρωπάρια δίχως θέληση καί δίχως ψυχή. Όλες της τίς έλπίδες τις έστήριζε στή νέα γενεά, τής όποιας
τά καλύτερα στοιχεία είχαν διαμορφωθεί άπό τό δικό της παράδειγμα. Στόν Κάρλ Λήμπκνεχτ ξεχώριζε έναν σύντροφο καί έναν άοχηγό. Γεννημένος στίς 13 Αύγούστου 1871, δ Κάρλ δέν ήταν πολύ πιό νέος άπό τή Ρόζα. Οί περιορισμοί δμως τούς δποίους ή πρωσσική νομοθεσία έπέβαλε γιά τήν άσκηση τοΰ έπαγγέλματος τοϋ δικηγόρου τόν άνάγκαζαν γιά χρόνια νά άπέχει άπό δημόσιες πολιτικές έμφανίσεις. "Ετσι άρκετά άργά μπήκε στήν πολιτική άρένα.
'Αλλά τότες ρίχτηκε μέσα στήν πάλη μέ τόσο πάθος καί τόση πρωτοβουλία πού οί «πατέρες τοΰ κόμματος» μάταια προσπαθούσαν νά
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τοΰ βάλουν χαλινό. Ήταν Ινας άπό τους ιδρυτές τοϋ κινήματος τής
γερμανικής καί τής διεθνοϋς σοσιαλιστικής νεολαίας. Αύτός ήταν
πού έκτός άπδ τά καθαρώς παιδαγωγικά καθήκοντα καθόρισε σ'
αύτό τδ κίνημα καί καθήκοντα πολιτικά: τήν πάλη έναντίον τοϋ
μιλιταρισμού. Τδ 1906 δημοσίευσε μιά μπροσούρα μέ τδν τίτλο
«Μιλιταρισμός καί άντιμιλιταρισμός» μέ τήν δποίαν μετέφερε στή
γερμανική έργατική νεολαία τήν πείρα τής βελγικής καί τής σουηδικής νεολαίας στήν πάλη έναντίον τοΰ μιλιταρισμού καί έθετε τά
θεμέλια καί τδ πρόγραμμα αύτής τής πάλης. Στδ πρώτο διεθνές συνέδριο τής νεολαίας, στή Στουττγκάρτη, τδ 1907, έκλέγηκε στή διεύθυνση τής Διεθνοΰς τών Σοσιαλιστικών Νεολαιών, μαζί μέ τόν Ά ν ρί ντέ Μ ά ν ( ' ) . 'Αμέσως κατόπι, τόν 'Οκτώβρη τοΰ 1907 συνελήφθηκε καί καταδικάστηκε γι' αύτή του τή μπροσούρα, έπΐ έσχάτη
προδοσία σέ Ινα χρόνο φυλακή σέ φρούριο. Αύτή ήταν γι' αύτόν
μιά μεγάλη τιμή γιατί ot δίκες γιά έσχάτη προδοσία έναντίον σοσιαλδημοκρατών ήταν σπάνιες. 'Από τότες άπέκτησε μιά μεγάλη
έκτίμηση μέσα στό κόμμα. Κέρδισε τήν άπεριόριστη Εμπιστοσύνη
τών άγωνιστών πού είδαν σ' αύτόν Ιναν μαχητή μέ ισχυρή έπαναστατική θέληση. Τό 1908 οί έργάτες τοΰ Βερολίνου στείλανε τόν
φυλακισμένο τοΰ φρουρίου άντιπρόσωπό τους στό πρωσσικό κοινοβούλιο. Τό 1912 έγινε βουλευτής τοΰ ΤΤότσνταμ στό Ράϊχσταγκ.
Ό Λήμπκνεχτ είχε μιά διεθνιστική συνείδηση πολύ πιό άνεπτυγμένη άπό τήν πλειοψηφία τών διευθυνόντων τό κόμμα. Αύτό τόν
έκανε νά δημιουργήσει πολύ στενές σχέσεις μέ τή ρωσική σοσιαλδημοκρατία. Οί μπολσεβίκοι τοΰ είχαν άπεριόριστη έμπιστοσύνη
καί σ' αύτόν στηρίζονταν μέσα στή Γερμανία γιά τήν παράνομη έργασία τους στή Ρωσία. Τό 1904, μαζί μέ τόν Οδγκο Χάαζε είχαν

(1) 'Εκείνη τήν έποχή δ νέος ντέ Μάν ήταν μιά άπό τΙς έλπίίες τής
αριστερής πτέρυγας τής ΔιεθνοΟς. Κατ± τ6ν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο Ιγινβ
Βέλγος

έθνιχιστής. Μετά τή ρωσική φεβρουαριανή

έπανάσταση τοΟ 1917

πήγε ατήν Πετρούπολη μέ τόν Βαντερβέλντε γιά νά παρακινήσει τό στρατό
νά συνεχίσει τόν πόλεμο οτό πλευρό τής Άντάντ. Μετά τόν πόλεμο ξέκοψε
άπό τό μαρξισμό. "Εγινε γιά Ινα διάστημα καθηγητής στή Φραγκφούρτη.
Μετά τήν δνοδο τοΟ Χίτλερ οτήν έξουσία, ξαναγύρισε στό Βέλγιο. 'Εκεί άνέπτυξε μιά έντονη προπαγάνδα Οπέρ τής σχεδιασμένης οικονομίας, Ιγινβ 6πουργός xal πρόεδρος τοΟ ΒελγιχοΟ Έργατιχοϋ Κόμματος. 'Εκδήλωνε όλοένα
περισσότερο τάσεις φασιστικές, μόλο ποί> παρέμενε στό Βελγικό 'Εργατικό
Κόμμα. Κατά τήν κατοχή τοΟ Βελγίου συνεργάστηκε μέ τους ναζί. Μετά
τόν πόλεμο καταδικάστηκε έρήμην Ισόβια γιά έσχάτη προδοσία, έζησε οτήν
'Ελβετία, άργότερα άμνηστεύθηκε.

(Σημείωση τοΟ συγγραφέα). Πέθανε σέ

δυστύχημα στήν 'Ελβετία τό 1953. (Σημείωση τοΟ γάλλου μεταφραστή).
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προσφέρει μιά μεγάλη όπηρεσία στή ρωσική έπανάσταση, μέ τήν
ιδιότητα τών συνηγόρων στή δίκη τοΰ Καίνγκσμπεργκ ( ' ) . Αύτή ή
δίκη, μέ τήν δποίαν ή κυβέρνηση Μπύλοφ ύπελόγιζε δτι θά βοηθούσε τόν τσαρισμό, μεταμορφώθηκε σέ μιά δημόσια καταγγελία
τοΰ άπολυταρχισμοΰ. Στά δέκα χρόνια πού προηγούνται τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, δ Κάρλ Λήμπκνεχτ μέ τή δραστηριότητά
του ξεπέρασε πάρα πολύ τό κοινό μέτρο. Σέ ένα της γράμμα στόν
Ντίφενμπαχ, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ περιγράφει αύτή τήν πυρετο')δη ζωή:
«Ξέρετε ίσως πώς ζει άπό δώ καί πολλά χρόνια: δέν ζεϊ
πλέον παρά στό κοινοβούλιο, στίς συνεδριάσεις, στίς έπιτροπές, στις συνδιασκέψεις, μέσα στόν πυρετό καί στήν έπείγουσα άναχώρηση, άπό τό μετρό στό τράμ καί άπό τό τράμ στό
αύτοκίνητο, δλες οί τσέπες του γεμάτε; σημειωματάρια, τά
χέρια του φορτωμένα έφημερίδες πού τις άγοράζει άλλά πού
δέν τού μένει ποτέ καιρός νά τις διαβάσει, σκεπασμένος δλόκληρος άπό τή σκόνη τοΰ δρόμου, καί ομω: πάντα μέ τό
τόσο νεανικό καί τόσο φιλικό χαμόγελο στά χείλη».
Πραγματικά φαινόταν άκούραστος, γιατί οί πολιτικοί λόγοι,
ή έργασία τοΰ γραφείου καί οί δικαστικές ύποθέσεις δέν τόν έμπόδιζαν νά περνάει τις νύχτες συζητώντας καί πίνοντας κάνα ποτήρι
γεμάτος χαρά άνάμεσα στούς συντρόφους του. Ή σκόνη τοΰ δρόμου
μπορεί νά τόν σκέπαζε όλόκληρο, άλλά δέν μποροΰσε νά πνίξει τόν
αύθεντικό ένθουσιασμό πού διεπότιζε όλόκληρη τή δραστηριότητά
του. Γι' αύτήν τήν άφοσίωσή του στήν ύπόθεση, γιά τή γεμάτη πάθος ιδιοσυγκρασία του καί γι' αύτόν τόν γνήσιο ένθουσιασμό του,
ή Ρόζα έκτιμοΰσε βαθιά τόν Λήμπκνεχτ. Άνεγνώριζε σ' αύτόν έναν έπαναστάτη παρ' δλο πού ύπήρχαν ένίοτε διαφωνίες μεταξύ
τους σέ μικρά ζητήματα τακτικής μέσα στό κόμμα. Στήν πάλη έναντίον τοΰ μιλιταρισμού καί Ιδιαιτέρως στήν πάλη έναντίον τοΰ
πολέμου έργάζονταν άπό κοινοΰ καί άλληλοσυμπληρώνονταν. Ή
Ρόζα στό πεδίο τής θεωρίας καί ό Κάρλ στήν πρακτική δράση. Ά πό τά τελευταία χρόνια πρό τού πολέμου βάδιζαν ό ένας δίπλα στόν
άλλον... μέχρι τόν θάνατο.

(1)

Ό μελλοντικός πρώσσος πρωθυπουργός "Οττο Μπράουν ήταν ενας

άπό τους κύριους κατηγορούμενους σ' αύτή τή δίκη. Κατηγορήθηκε γιά Απόπειρα έαχά-ης προδοσίας, έπίθεση στόν Τσάρο, συγκρότηση παράνομης δργάνωσης,

λαθραία

εισαγωγή

έπανασταχικοΟ προπαγανδιστικού ΟλικοΟ στό

ρωσικό μέτωπο. Οί κυριότεροι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, μερικοί

5λλοι

καταδικάστηκαν σέ ποινές φυλάκισης γιά συγκρότηση παράνομης δργάνωσης.
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1 G o

Μιά λαμπάδα πού φλέγεται όλόκληρη
Ή γυναίκα

Σ

ΤΗΝ πολεμική της έναντίον τοΟ ρεβιζιονισμοΰ ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε μιλήσει γιά τίς έπικείμενες μεγάλες καταστροφές. Ή πρώτη άπ' αύτές βρισκόταν τώρα έν δψει. Δέκα χρόνια πρίν ή Ρόζα, προχωρούσε πρός τήν έπανάσταση «γεμάτη χαρά δπως Ινας ήρωας πού βαδίζει στή νίκη». Εκείνο πού έρχόταν
τώρα δέν ήταν ή πάλη τών λαών γιά τήν άπελευθέρωσή τους πού
τόσο τήν προσδοκούσε καϊ πού τόσο είχε γι' αύτήν άγωνιστεϊ. Ή ταν ή σφαγή τών λαών, γιά τήν όποίαν ήταν βέβαια προετοιμασμένη, άλλά πού τόσο τήν είχε μισήσει και τόσο τήν είχε καταραστεϊ.
Οί μάζες πού έβλεπε τώρα δέν ήταν αύτές πού μέ πίστη, συνείδηση καϊ ένθουσιασμό έξορμοΰν γιά τή χειραφέτησή τους, άλλά οί
τυφλές καϊ έξουθενωμένες μάζες πού σέρνονταν στό σφαγείο στήν
ύπηρεσία τών έχθρών τους καί τής βαρβαρότητας. Ή έποχή τής
πιό βαρείας δοκιμασίας, τών πιό σκληρών ήθικών καί φυσικών πόνων άλλά καί τής πιό μεγάλης άνάπτυξης τών δυνάμεών της, άρχιζε γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ. Είχε τή δύναμη νά άντιμετωπίσει τό πεπρωμένο της. Ή ύγεία της ήταν πιό έπισφαλής άπό κάθε
άλλη φορά, άλλά τό πνεύμα της καί τό ήθικό της ήταν δσο ποτέ
ύγιά καί άκμαϊα. Ή μεγαλοφυία της είχε φθάσει στήν πλήρη της
ώριμότητα. Τό εύγενές μέταλλο τοΰ χαρακτήρα της, είχε μέ τήν
πείρα άκονιστεΐ καί είχε γίνει πιό σκληρό καί πιό κοφτερό. 'Ακτινοβολούσε τώρα μέ τήν πιό ζωηρή λάμψη.
Ή κοινή γνώμη είχε σχηματίσει γι' αύτήν μιά εικόνα περισ4
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σότερο παραμορφωμένη άπό τό μΐσος παρά έξωραϊσμένη άπό τή
συμπάθεια. Γιά τους έχθρούς της ήταν ή «αιμοσταγής Ρόζα». Καί
έχθροί της ήταν, έκτός άπό τούς καπιταλιστές καί τούς μιλιταριστές καί έκεΐνοι πού μάζευαν τά ψίχουλα άπό τό τραπέζι τών έκμεταλλευτών καί άρκετοί προλετάριοι καί έκεΐνοι πού ήταν ύπέρ τών
έπαναστάσεων τοϋ παρελθόντος ή τών έπαναστάσεων σέ άλλες χώρες, άλλά πού στή διάλυση άπό τήν έπανάσταση τοϋ ύπάρχοντος
καθεστώτος δέν ήταν Ικανοί νά ιδούν τίποτε άλλο άπό έγκλημα καϊ
άναρχία. Οί δημοσιογράφοι καί ot γελοιογράφοι τήν παρουσιάζανε
σάν μιά μανιακή, μιά μέγαιρα, μιά έμπρήστρια. Οί λυσσώδεις έναντίον της έπιθέσεις μ' αυτούς τούς χαρακτηρισμούς είχαν φτάσει
σέ παροξυσμό στούς έπαναστατικούς μήνες τοΰ 1918 - 1 9 κι' αύτές
είχαν δημιουργήσει τήν πρόσφορη γιά τή δολοφονία της άτμόσφαιρα. Πάνω άπό δλα ύπήρχε ή μομφή γιά σκληρότητα. Πολλοί είχαν τότες έπηρεαστεΐ έναντίον της.
"Οταν άργότερα δημοσιεύτηκαν τά γράμματά της άπό τή φυλακή, πολλοί άλλαξαν γνώμη. Πολλοί άπ' αύτούς πού δπως οί ίδιοι
όμολογοΰσαν είχαν μέ άνακούφιση δεχτεί τήν είδηση τοΰ θανάτου
της, τώρα πού είδαν πόσο είχαν άπατηθεΐ γι' αύτή τή γυναίκα, μετάνοιωναν καί κατηγοροΰσαν τόν έαυτό τους. Άλλά αύτά τά γράμματα δίνουν μόνον μιά μονόπλευρη εΙκόνα τής Λούξεμπουργκ. Ή
έπαναστάτρια πού σ' αύτήν μόνον άποκαλύπτεται δλο τό μεγαλείο
τής Ρόζας, έξαφανίζεται σχεδόν πίσω άπό τή συναισθηματική γυναίκα καί τήν καλλιτέχνιδα.
Ά π ό τή φυσική της διάπλαση ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν ήταν
κομμένη στά μέτρα μιας ήρωίδας. ΤΗταν λεπτή καί ή παλιά άρρώστια τών Ισχίων τής είχε άφήσει μιά έλαφρά χωλότητα. Τό πρόσωπό της είχε έντονα χαρακτηριστικά έβραϊκοϋ τύπου. Μιά άσυνήθης τόλμη καί Αποφασιστικότητα ήταν άποτυπωμένη σ' αύτό. "Αλλους άπωθοΰσε καί άλλους προσέλκυε μέ τή γοητεία της. "Ολοι αισθάνονταν δτι έπρόκειτο γιά μιά δυνατή προσωπικότητα. Στή συζήτηση τό σέ διηνεκή κίνηση πρόσωπό της άντανακλοΰσε δλα τά
αισθήματα, άπό τήν αύστηρή σοβαρότητα μέχρι τήν πιό μεγάλη
χαρά, άπό τήν καλωσύνη καί τή συμπάθεια μέχρι τή σκληρότητα
καί τόν χλευασμό. Σ ' αύτές τΙς στιγμές δέν έβλεπες πλέον παρά
τό εύρύ καί ώραΐο της μέτωπο, τό στόμα μέ τήν καταπληκτική εύγλωττία (πού καμιά φορά μπορούσες νά διακρίνεις σ' αύτό μιά βαθιά μελαγχολία), τά μεγάλα μαΰρα καί γεμάτα ζωντάνια μάτια
πού δεσπόζανε σ' δλο της τό πρόσωπο. Αύτά τά μάτια, τά πότε όνειροπόλα καί πότε εύθυμα καί γελαστά Αναζητούσαν στή συζήτηση λαίμαργα τό βλέμμα τοϋ συνομιλητή της. Μιά εύφυία διαρκώς έν
έγρηγόρσει καί μιά δυνατή ψυχή άντανακλώνταν σ' αύτά. Ή φωνή
τής Ρόζας ήταν διαυγής δπως τό κρύσταλλο. Κατείχε τόσο τέλεια
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τή γερμανική γλώσσα πού μπορούσε νά άποδίδει καί τΙς πιό λεπτές
άηοχρώσεις. Μιλούσε γερμανικά μέ έναν έλαφρό πολωνικό τόνο πού
ύπεγράμμιζε τόν προσωπικό χαρακτήρα τών λόγων της. "Ηξερε νά
σιωπά καί νά άκούει. Όλες ο£ ψυχικές καταστάσεις συναντούσαν σ'
αύτήν μιά ήχώ. Μιλούσε γιά τά μικρά πράγματα τής ζωής μέ έναν
τόσο αύθόρμητο καί πνευματώδη τρόπο, πού χαίρονταν νά τήν άκοΰν καί πού πλούτιζε κάθε συζήτηση.
Άλλά δέν σπαταλούσε τά πλούτη της. Ήταν γεμάτη κατανόηση γιά τά παιδιά. Αύτά πού ήταν στό δρόμο τής κατοικίας της
βλέπανε σ' αύτήν μιά πραγματική φίλη. Διασκέδαζε τρελλά μέ τά
παιδιά τοΰ Κάουτσκυ, συμμετέχοντας στά παιγνίδια τους μέ θρησκευτική σοβαρότητα καί ζήλο. Μέ τούς άνδρες πού δέν ήταν στόν
στενό φιλικό της κύκλο, ήταν συνήθως ψυχρή καί σχεδόν τούς κρατούσε σέ άπόσταση. Οί έπιφυλάξεις της όφείλονταν πρό παντός σέ
μιά άνώτερη άντίληψη τής φιλίας. Γιά νά θεωρήσει έναν φίλο της
έπρεπε πολλές φορές νά τόν ιδεί καί νά τόν γνωρίσει. Καί έκεϊνο
πού τήν ένδιέφερε δέν ήταν τόσο μιά πλήρης συμφωνία στίς Ιδέες,
δσο δ χαρακτήρας. Ή παραμικρή άμφιβολία πάνω σ' αύτό δδηγοΰσε
στή ρήξη. Στό πολωνικό κίνημα φαίνεται πώς, έκτός άπό τόν Λεό
Γιόγκισες, δέν είχε άλλους στενούς φίλους παρά τούς 'Ιούλιο Κάρσκι καί Αδόλφο Βάρσκι. Τόν Κάρλ Ράντεκ, πού ήταν ό πιό προικισμένος μαθητής τοΰ Λεό καί τής Ρόζας, τόν κρατούσε σέ άπόσταση. Τόν διέκρινε ένας κάποιος κυνισμός καί αύτό δυσαρεστούσε
τή Ρόζα. Μέ τόν Τρότσκυ ήταν σύμφωνη στά πιό ούσιώδη προβλήματα τά σχετικά μέ τή Ρωσία, άλλά δέν είχε καμιά προσωπική οικειότητα μαζί του. Άντίθετα μέ τόν Λένιν είχε συχνά διασταυρώσει τό ξίφος καί είχε έκφραστεΐ μέ πολύ σκληρές λέξεις έναντίον
του. Ό μ ω ς έτρεφε γι' αύτόν έξαιρετική έκτίμηση καί μέσα στή
βράση τών ρωσικών φραξιονιστικών άγώνων, δταν ήταν φοβερά έναντίον τών μπολσεβίκων, μπορούσε νά μιλάει μέ ένθουσιασμό γιά
τή χαρά πού τής έδινε κάθε συζήτηση μ' αύτόν τόν άνθρωπο στόν
όποιον έβλεπε τόν άδιάλλαχτο έπαναστάτη, τόν άπλό καί δίχως καμιά προσποίηση. Στήν άλλη άκρη ήταν δ Ζωρές. Δίχως άμφιβολία
δέν ύπήρχαν μΐσα σ' δλο τό σοσιαλιστικό στρατόπεδο θεωρητικοί
πού νά έπιτίθονταν τόσο δ Ενας στόν άλλο δσο ή Ρόζα καί δ Ζωρές. Καί δμως αύτή αίσθανόταν πάντ& νά συγκινείται άπό τή δυνατή του προσωπικότητα. Καί στις έπιθέσεις μεταξύ τους ύπήρχε πάντα ένας τόνος συντροφικότητας. Εκείνο πού έκτιμοΰσε σ' αύτόν,
φαίνεται άπό Ενα γράμμα της στή Σόνια Λήμπκνεχτ: «Ήταν άσφαλώς Ενας ώραΐος τύπος άνθρώπου: άνοικτόκαρδος, φυσικός, γεμάτος άπό έσωτερική δρμή καί εύφυΐα. Πολύ τόν έκτιμοϋσα τόν
Ζωρές». Δέν ήταν λοιπόν ot κρίσεις της στενά περιορισμένες στούς
φίλους της. Ήξερε νά είναι έπιεικής στις άδυναμίες, άκόμα καί σ'
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αύτές τών φίλων της. Άλλά άπαιτοΰσε άπ' αύτοϋς μιά άπόλυτη ειλικρίνεια στά αισθήματα καί στόν χαρακτήρα. Στή Γερμανία μέ
πολύ λίγους είχε στενές σχέσεις: μέ τόν Μπέμπελ, τόν Μέριγκ, τόν
Κάρλ καί τή Σόνια Λήμπκνεχτ καί μερικούς καλλιτέχνες. Μιά πολύ στενή φιλία τήν είχε συνδέσει μέ τις οίκογένειες τής Τσέτκιν
καί τοΰ Κάουτσκυ δπως καί μέ τό νέο γιατρό Χάνς Ντίφεμπαχ.
Σ ' αύτόν τόν στενό κύκλο ή Ρόζα δειχνόταν δ,τι πραγματικά
ήταν. Γεμάτη άπό βαθειά κατανόηση γιά τούς φίλους της, έδινε
στόν καθένα έκεΐνο άκριβώς πού είχε άνάγκη, παρηγοριά, θάρρος,
ένθουσιασμό. Μπροστά τους καί γι' αύτούς ξετύλιγε δλα τά πλούτη
πού τήν είχε προικίσει ή φύση. Έκεΐ άφηνε έπίσης έλεύθερο τό
δηκτικό της πνεΰμα δίχως νά χαρίζεται σέ κανέναν. Μιά φορά σέ
ένα περίπατό της μέ τήν Κλάρα Τσέτκιν είχανε πλησιάσει πάρα
πολύ κοντά σέ ένα πεδίο στρατιωτικής βολής. "Οταν γύρισαν στό
σπίτι τοΰ Κάουτσκυ δπου ήταν συγκεντρωμένοι οί «πατέρες τοΰ κόμματος» καί διηγήθηκαν τόν κίνδυνο στόν όποιον είχαν έκτεθεΐ, άρχισαν γελώντας δλοι νά φαντάζονται τις τραγικές συνέπειες πού θά
μποροΰσε νά έχει αύτό τό έπεισόδιο. Ό Μπέμπελ δοκίμαζε νά συνθέσει Ινα έπιτάφιο γιά τις δυό «ντουφεκισμένες» άλλά καθώς χανόταν μέσα σέ ύπερβολές, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, τόν διέκοψε γιά νά
τοΰ πεϊ δτι θά έπρεπε άπλώς νά γράψουν: «Έδώ άναπαύονται οί
δύο τελευταίοι άνδρες τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας». Ό γέρο Μπέμπελ φαίνεται πώς βρήκε πολύ τραβηγμένο αύτό τό άστεϊο.
Δεχόταν συνήθως τις σαρκαστικές της παρατηρήσεις τόσο πιό εύκολα δσο αύτή δέν στενοχωριόταν καθόλου νά χλευάζει τόν έαυτό
της. "Ετσι δταν βρισκόταν άνάμ,εσα σέ φίλους βασίλευε μιά άτμόσφαιρα γεμάτη χαρά καί εύθυμία. Ή Ρόζα άγαποϋσε τή μουσική
καί συχνά τραγουδοΰσε, προπαντός τά τραγούδια τοϋ Οΰγκο Βόλφ
καί τις άριες τοΰ Μότσαρτ. Ενδιαφερόταν γιά τή λογοτεχνία καί
άγαποϋσε νά μιλάει γι' αύτήν.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν αύστηρή θεωρητικός καί σοβαρά άφοσιωμένη στήν έργασία της. Άλλά δέν είχε τίποτε τό κοινό
μέ τόν σοφό πού χάνεται στίς χίλιες δυό λεπτομέρειες τής θεωρητικής του σφαίρας καί είναι τυφλός γιά τή ζωή. Δέν έμοιαζε μέ τόν
Φάουστ, μέ τήν έννοια δτι δέν ,τή βασάνιζαν φαντάσματα τοΰ παρελθόντος, έσωτερικές άμφιβολίες καί τρικυμίες. Επιθυμούσε δμως δπως δ Φάουστ νά νοιώσει τά πάντα, νά γνωρίσει κάθε τί, είχε τήν
όρμή τοΰ δημιουργού: «Πρέπει κάθε μέρα νά γίνεσαι Ινας άνθρωπος δλο καί μέ περισσότερες γνώσεις». Είχε φυσικές κλίσεις πού
τής άνοιγαν τούς πιό εύρεϊς τομείς. Μελετούσε τις επιστήμες πού ή
γνώση τους είναι άπαραίτητη στήν πολιτική: τήν οικονομία καί
τήν ιστορία. Εργαζόταν άκαταπόνητα σ' αύτούς τούς τομείς, δχι
άπό καθήκον, άλλά άπό τήν άνάγκη νά διεισδύσει έντελώς στό κοι52

νι»νικό γίγνεσθαι. Μελετοϋσε έξ άλλου γεωλογία καί έθνολογία
καί είχε μιά ιδιαίτερη άγάπη στή βοτανική καί τήν δρνιθολογία.
Δέν Ικανοποιούνταν άπλώς νά καρπούται μερικές γνώσεις άλλά ριχνόταν σ' αύτή τή μελέτη μ' δλη της τήν ψυχή καί άφοσιωνόταν σ'
αύτή μέ τόσο πάθος πού γιά βδομάδες καί γιά μήνες ξεχνούσε τά
πάντα. Τήν άνοιξη τοΰ 1917 έγραφε σχετικά στδ φίλο της Ντίφενμπαχ: «Πόσο μ' εύχαριστεΐ νά καταγίνομαι, έδώ καί τρία χρόνια, μέ τή βοτανική, δπως πάντα μέ μεγάλη ζέση, μέ δλη τήν ψυχή
μου, σέ βαθμδ πού νά ξεχνώ τόν κόσμο, τδ κόμμα, τήν έργασία, καί
ένα μόνο πάθος νά μέ κατέχει μέρα καί νύχτα: νά γυρίζω έξω,
στούς άνοιξιάτικους άγρούς, νά μαζεύω δλόκληρες άγκαλιές φυτά
καί νά τά ξεχωρίζω έπειτα στό σπίτι μου, νά τά προσδιορίζω, νά τά
ταξινομώ σέ φυτολόγιο. Σέ τί πυρετική κατάσταση έζησα δλη τούτη τήν άνοιξη, πόσο ύπέφερα δταν είχα μπροστά |ΐου Ινα νέο μικρό φυτό πού δέν μπορούσα νά τό προσδιορίσω καί νά τό ταξινομήσω" πολλές φορές έχασα σχεδόν τή συναίσθησή μου άπορροφημένη σέ τέτοιο βαθμό πού ή Γερτρούδη έξοργιζόταν καί άπειλούσε δτι
θά «πετάξει έξω» τά φυτά μου. Άλλά τώρα είμαι σπίτι μου, στό
πράσινο βασίλειο, τό έχω κατακτήσει έξ έφόδου καί μέ πάθος, καί
αύτό πού τό άδράχνει κανείς μέ τέτοια ζέση ρίχνει βαθειές ρίζες».
Τήν ίδια παθιασμένη άποκλειστικότητα παρουσίαζε κάποτε
στις καλλιτεχνικές κλίσεις της. Ά π ό τήν παιδική της ήλικία ή Ρόζα ζωγράφιζε: φυτά, ζώα, τοπία, πορτραίτα. Τό έργαλείο πού χρησιμοποιούσε ήταν τό μολύβι ή ή πένα. Κάποτε άπεφάσισε νά χρησιμοποιήσει έλαιοχρώματα. Καί κατόρθωσε νά ύπερνικήσει δλες τις
δυσκολίες μιας τεχνικής πού κανείς δέν τήν είχε διδάξει. Ζωγράφοι πού είδαν αύτούς τούς πίνακες έμειναν κατάπληκτοι γιά τό ταλέντο καί τό καλλιτεχνικό ένστικτο πού άπεκάλυπταν αύτοί. Τό
1909 έκανε τό δικό της πορτραίτο, πού δ άπροσποίητος ρεαλισμός
του έκδηλώνει τις ίκανότητές της, παρόλο πού δέν μπορούσε νά χαλιναγωγήσει τήν κλίση της πρός τα κάπως ζωηρά χρώματα.
Σ ' δλες της αύτές τις δραστηριότητες, δπως καί στήν πολιτική, φανερώνεται ή άδάμαστη ένεργητικότητά της, ή άπληστία της
γιά τή ζωή, ή δημιουργική της θέληση, ή άπέχθειά της γιά τή νωθρότητα. "Εχει δπως δ Βίκτωρ Ούγκώ
Στό κεφάλι μιά ορχήστρα
καί στήν ψυχή μιά λύρα.
Έάν τής είχε άποκλειστεϊ δ δρόμος τής πολιτικής δραστηριότητας, άσφαλώς θά γινόταν συγγραφέας. Οί στίχοι πού έγραφε στήν
παιδική της ήλικία Αναμφισβήτητα έκδηλώνανε άπό τότες ήδη μιά
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έσωτερική Ανάγκη πού δέν Επαυε πάντα νά Αναζητεί νά έκφραστεί.
Στό πρώτο της άρθρο, μιά έκκληση γιά τήν Πρωτομαγιά, ό Λεό
χρειάστηκε νά προβάλει τό βέτο του: χωρίς νά τόν ρωτήσει, ή Ρόζα τό είχε γράψει σέ καλά ρυθμισμένους στίχους. Δέν είναι παράξενο πού βρίσκομε άκόμη ποιήματά της. Γιατί ήταν πραγματικά
προικισμένη μέ λυρική φλέβα. Πολλά Από τά γράμματά της είναι
Αληθινά ποιήματα. Προπαντός τά γράμματά της Από τή φυλακή.
Έκεΐ, διψασμένη Από ζωή, ζητεί τά μοτίβα τής χαράς καί τά βρίσκει στίς Αναμνήσεις. Σ ' αύτά της τά γράμματα οί εικόνες διαδέχονται ή μιά τήν άλλη. Μέ λίγες γραμμές μας παρουσιάζει Ινα τοπίο. Περιγράφει άσήμαντα γεγονότα τής καθημερινής ζωής μέ τόση ζωντάνια καί τόσο χρώμα πού δ ύπάλληλος τής μπυραρίας, δ έφημεριδοπώλης, ή γριούλα, τό Ανθοπωλείο στήν άλλη μεριά τοϋ δρόμου καί άκόμα τά λαχεία στή βιτρίνα τοΰ καπνόπωλείου, είναι δλα
πραγματικά καί ζωντανά αύτή τή στιγμή μπροστά μας. 'Αναπνέουμε σ' αύτά τόν γεμάτο σκόνη άέρα καί καιγόμαστε άπ' τόν καυτερό ήλιο μιδς θερινής ήμέρας ένώ ταυτόχρονα δοκιμάζουμε τή χαρά
πού μάς προσφέρει ένα εύθυμο ποίημα. Εκείνο μόνον πού δέν θά
Ιδούμε σ' αύτά είναι ό δικός της δ πόνος. Γι' αύτόν τραυλίζει σπάνια μερικές μόνον λέξεις στούς πολύ στενούς της φίλους. Οί προσωπικές της θλίψεις τήν Αφήνουν σιωπηλή.
Πολλά άλλα προτερήματα πού είχε ή Ρόζα δέν μπόρεσαν νά
άναπτυχθοΰν έντελώς. Ή πολιτική δραστηριότητα καί ή θεωρητική έργασία άπορροφοΰσαν σχεδόν δλο της τόν χρόνο. Είναι πάντα
στά γράμματά της άπό τή φυλακή, σ' αύτή τήν άνάπαυλα άπό τούς
Αγώνες, πού Αποκαλύπτεται τί ένεργητικότητα καί τί θησαυροί κρύβονταν μέσα σ' αύτή τή γυναίκα. Ά π ό κΑθε γραμμή Αναπηδοΰν Ιδέες πού θά έπρεπε νά έπεξεργαστοΰν: ίστορικοί παραλληλισμοί,
χαρακτηρισμοί δρισμένων περιόδων τοΰ πολιτισμού, κρίσεις γιά τή
λογοτεχνία καί τούς συγγραφείς, γιά τή μουσική καί τούς συνθέτες, δοσμένες μέ λίγες γραμμές Αλλά πολύ φωτεινές καί μέ πολύ
βαθειά έννοια. Τά ιστορικά καί φιλολογικά δοκίμια πού είχε βρει
στούς άγγλους καί γάλλους μαιτρ, έπιθυμοΰσε νά τά έγκλιματίσει
μέσα στή γερμανική λογοτεχνία. Ενεθάρρυνε τόν φίλο της Ντίφενμπαχ, βαθύ γνώστη τής λογοτεχνίας καί άξιόλογο στυλίστα, νά
δοκιμάσει σ' αύτό τόν δρόμο. "Ενα τέτοιο δοκίμιο θά πρέπει νά δώσει «έναν πίνακα τής ζωής καί τής έποχής, σκιαγραφημένον μέ έλαφρές γραμμές, άλλά πού νά μπορεί ταυτοχρόνως νά είναι κάτι
δλότελα ζωντανό καί τερπνό», θ ά έπρεπε νά είναι διαποτισμένο μέ
«πνευματική χάρη» καί σχεδιασμένο «μέ μερικές γραμ|ΐές άριστοτεχνικά έπιλεγμένες πού νά έξάπτουν τή φαντασία τοϋ άναγνώστη... άκριβώς δπως στίς ιδιωτικές μας συνομιλίες μέ εύφυεΐς άνθρώπους λεπτοί ύπαινιγμοί κάνουν εύχάριστη τή συζήτηση, ένώ
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γίνεται τ4 άντίθετο μέ τΙς βαρειές καί σοβαρές έξηγήσεις».
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έχει δώσει ή ίδια τδ παράδειγμα ένδς τέτοιου δοκιμίου στήν εισαγωγή της στίς άναμνήσεις τοΰ Κορολένκο πού ή ίδια είχε μεταφράσει. Σ ' αύτή τήν εισαγωγή ξαναζωντανεύει τδν Κορολένκο, «αύτόν τόν εύαίσθητο ποιητή πού σ*
δλη του τή ζωή τόν συνοδεύει ή άνάμνηση ένός βουερού δάσους στήν
παιδική του ήλικία, ένός περιπάτου μιά σκοτεινή βραδυά άνάμεσα
στούς άγρούς, ένός τοπίου μϊ δλες του τις άποχρώσεις σέ φωτισμό
καί άτμόσφαιρα καί δ δποίος στό βάθος πάντα αισθάνεται τόν έαυτό του λίγο ξένο άπό τις πολιτικές διχόνοιες» παρόλο πού πέρασε
δέκα χρόνια στήν έξορία καί πού τελικά άφιέρωσε τή ζωή του στήν
πάλη έναντίον τής άθλιότητας καί τής κοινωνικής άδικίας, έναντίον τής διαφθοράς καί τής καταπίεσης. Τόν ξεχωρίζει μέσα σέ
έναν μνημειώδη πίνακα τής ρωσικής λογοτεχνίας άπό τόν Ποϋσκιν μέχρι τόν Γκόρκι. Οί κρίσεις της γίνονται δπως πάντα μέ κριτήρια μαρξιστικά. Ή άντίθεση άνάμεσα στή ρωσική λογοτεχνία
καί στή λογοτεχνία τής Δύσης αύτής τής έποχής έξηγεΐται άπό τό
διαφορετικό κοινωνικό έδαφος τής Ρωσίας καί τής Δυτικής Εύρώπης. Διαλύει κάθε μυστικισμό πού όργίαζε πάντοτε στή φιλολογική κριτική, προπάντων τής ρωσικής λογοτεχνίας. Ή έκθεσή της
διαφωτίζει καί κάνει προσιτά καί εύκολονόητα τά κοινωνικά φαινόμενα, τούς καλλιτέχνες, τά έργα τους. Ταυτοχρόνως άποδείχνει
δτι δ μαρξισμός δέν είναι αύτός 6 χονδροειδής κονφορμισμός δίπως
θέλουν νά τόν παριστάνουν οί άντίπαλοί του, άλλά ένα έργαλεΐο πού
στά χέρια ένός πού ξέρει νά τό χειρίζεται άνακαλύπτει τά έλατήρια τής καλλιτεχνικής δημιουργίας καί συνειδητοποιεί τήν ήθική
δύναμη τής τέχνης. Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ στήν κριτική τής
λογοτεχνίας δέν μπορούμε νά χρησιμοποιούμε τυποποιημένους δρους ή πολιτικές καταδίκες:

«Αύτά τά στερεότυπα, δπως «άντιδραστικός» ή «προοδευτικός», δέν λένε πολλά πράγματα σχετικά μέ τήν τέχνη. Ό
Ντοστογιέφσκι είναι, τουλάχιστο στά τελευταία του έργα,
καθαρά άντιδραστικός, μυστικιστής, θρησκομανής καί άντισοσιαλιστής. Οί μυστικιστικές θεωρίες τοΰ Τολστόι άφήνουν
νά διαφαίνονται άντιδραστικές τάσεις. Καί δμως καί οί δύο
αύτοί, μέ τά έργα τους, μας συγκλονίζουν καί μ&ς άνυψώνουν ήθικά καί ψυχικά. Αύτό γίνεται γιατί ή άφετηρία τους
δέν είναι άντιδραστική. Δέν είναι τό κοινωνικό μίσος, ή μικροψυχία, δ έγωΐσμός τής κάστας, ή προσήλωση στό ύπάρχον καθεστώς πού δεσπόζουν στή σκέψη τους καί στά αίσθήματά τους, άλλά άντίθετα μιά μεγαλόδωρη άγάπη γιά τούς
άνθρώπους καί ένα βαθύ αίσθημα ύπευθυνότητας άπέναντι
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στήν κοινωνική άδικία... Στόν άληθινό καλλιτέχνη, ή λύση
πού συνιστά στά κοινωνικά προβλήματα Ιχει δευτερεύουσα
σημασία. 'Εκείνο πού ένδιαφέρει καί έκεΐνο πού προσδιορίζει είναι ή πηγή τής τέχνης του, τό πνεύμα πού τόν ζωογονεί καί δχι δ σκοπός στόν δποϊον συνειδητά προσηλώνεται».
Ή ζωτική πηγή τής ρωσικής λογοτεχνίας, πού Ικανέ τήν έμφάνισή της στή σκηνή άπό τά τέλη τοϋ 18ου αιώνα, πάνοπλη δπως
ή 'Αθηνά δταν βγήκε άπό τό κεφάλι τοϋ Δία, καί πού έπί Ιναν δλόκληρο αιώνα δεσπόζει σ' αύτήν, είναι τό βαθύ καί μαχητικό μίσος
ένάντια στό σκοταδισμό, τήν άμάθεια καί τήν καταπίεση. Στήν είσαγωγή της στόν Κορολένκο καί στίς μελέτες της γιά τόν Τολστόϊ, ή
Ρόζα Λούξεμπουργκ ξέρει νά έκθέτει αύτόν τόν χαρακτήρα τής ρωσικής λογοτεχνίας μέ μιά λεπτή εύαισθησία, μέ ένθουσιασμό καί μέ
σφρίγος.
Ή αύστηρή νοημοσύνη της, ή ένεργητικότητά της, ή άφοβία
της, ή πεποίθηση στόν έαυτό της έχουν κάτι τό άνδρικό. Άλλά δέν
είχε τίποτε άπό τΙς λόγιες καί φιλολογοϋσες γυναίκες, τίποτα άπό
τις έξαλλες πού συμπεριφέρονται σάν άντρες. Ά π ό τό γεγονός δτι
δέν μπορούσε παρά νά είναι φυσική στούς τρόπους της ήταν πάντα έντελώς γυναίκα. Μιά προσωπικότητα δέν ήταν γι' αύτήν μιά
«διαπρεπής γυναίκα» άλλά «μιά καρδιά γεμάτη καλωσύνη καί έσωτερική σταθερότητα». "Ολη αύτή ή ένεργητικότητά της δέν τήν
έμπόδιζε νά είναι γεμάτη άβρότητα καί εύαισθησία, κατανόηση
καί πρόθυμη νά προσφέρει βοήθεια. Καί καμιά φορά, ξαφνικά, έπιθυμοΰσε νά άποφύγει τόν θόρυβο τών μαχών. «Πρέπει παρ' δλα αύτά κάποιος νά μέ πιστέψει: Είναι άπό σύμπτωση πού άρπάχτηκα
καί στριφογυρίζω μέσα στόν κυκλώνα τής παγκόσμιας ιστορίας, ένώ γεννήθηκα γιά νά βόσκω χήνες».
Ή Ρόζα δέν αισθανόταν καθόλου ύποχρεωμένο τόν έαυτό της
νά κρατάει τήν πόζα τής «σπουδαία; γυναικείας προσωπικότητας».
"Ηθελε νά παίζει καί νά άστειεύεται. Μιά μέρα είχε μεταμφιεστεί
σέ γκέϊσσα γιά νά πάρει μέρος σέ μιά γιορτή προσωπιδοφόρων μέ
στενούς της φίλους. Παρακολουθούσε μέ πολύ ένδιαφέρον τήν έκλεκτή λογοτεχνία, καί δμως δέν περιφρονούσε ούτε τήν κακή καί σωρηδόν κατεβρόχθιζε δεκάδες άπό πολύ κοινά ρομάντζα. Οί ήθικές
της ιδέες ήταν πλατειές καί έλεύθερες. Άλλά είχε κάποτε μερικές
άβλαβεΐς καί άπαρχαιωμένες προκαταλήψεις. Οί νέοι παραξενεύονταν γι' αύτές καί εύχαριστιοϋνταν πού μπορούσαν νά τήν πειράζουν
λίγο γι' αύτές.
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Ή άγωνίστρια
Άπό τά γράμματα τής Λούξεμπουργκ άπό τή φυλακή έκεΐνο
πού άσφαλώς κάνει τήν πιό βαθειά έντύπωση, είναι τό γράμμα στή
Σόνια Λήμπκνεχτ, δπου μιλάει γιά τόν βούβαλο πού τόν είχαν φέρει στή Γερμανία σάν πολεμικό λάφυρο, δεμένον στό ζυγό καί πού
τόσο έπαίσχυντα τόν κακομεταχειρίζονταν μπροστά στά μάτια της:
« Τ Ω φτωχέ μου βούβαλε, φτωχέ πολυαγαπημένε μου άδελφέ, νά έδώ
καί οί δυό μας άδύνατοι καί βουβοί, ένωμένοι καί οί δύο στόν πόνο,
στήν άδυναμία καί στή ν ο σ τ α λ γ ί α . . Δ ί π λ α α' αύτά ύπάρχουν ιστορίες γιά μισοπεθαμένες άπό τό κρύο πεταλούδες πού τις μεταφέρει στόν ήλιο γιά νά ζεσταθούν, γιά κανθάρους πιασμένους άπό άδηφάγα μερμήγκια, πού τούς Απελευθερώνει άπό τούς βασανιστές
τους γιά νά βασανίζεται κατόπι καί ή ίδια μέ τή σκέψη δτι μ' αύτό
πού έκανε τούς κατεδίκασε ίσως σέ έναν πιό άργό καί πιό όδυνηρό
θάνατο. Ακατάπαυστα έπανεμφανίζεται σ' αύτήν αύτή ή βαθειά
συμπόνια γιά κάθε βασανιζόμενο πλάσμα, άνθρωπο ή ζώο. Είναι
αύτό τό αίσθημα Ανεπτυγμένο σ' αύτήν πολύ περισσότερο άπό κάθε
άλλον άνθρωπο, μιά ένδόμυχη συμμετοχή στόν πόνο τών άλλων,
Ινας πόνος έντελώς φυσικός πού έξ δλοκλήρου τήν άναστατώνει.
Μιά τέτοια συμπόνια διακρίνει τούς μεγάλους φιλανθρώπους. Ά λ λά ή Ρόζα ήξερε δτι μιά σταγόνα νερό γρήγορα έξατμίζεται πάνω
σέ ένα πυρωμένο σίδερο. Ή άτομική άγωνία δέν μπορούσε νά τήν
κάμει νά λησμονήσει τήν άπέραντη άθλιότητα τού κόσμου.
Στήν εισαγωγή της στήν αύτοβιογραφία τοΰ Κορολένκο Αφιερώνει πολλές γραμμές γι' αύτό τό αίσθημα πού Αγκαλιάζει τό παν
καί τούς πάντες, γι' αύτή τήν «άλληλεγγύη μέ τόν πόνο τών \ΙΛζών», γιά τήν «κοινωνική εύθύνη» πού οί μεγάλοι ρώσοι συγγραφείς ποτέ δέν τά είχαν Απαρνηθεί. Ή ίδια λέει γιά τή ρωσική φιλολογία: «Αύτή τινάζει μέ τήν πιό άπελπισμένη ένεργητικότητα
τις κοινωνικές καί πολιτικές Αλυσίδες, αύτή σπαράσσεται καί πληρώνει τίμια μέ τό αίμα της τήν τιμή τής πάλης». 'Αναζητεί τήν
πηγή τής παρακμής τής δημιουργικής δραστηριότητας τού Λεονίντ
Άντρέγιεφ στόν «ύπερβολικό κοινωνικό οίκτο πού παρέλυσε τήν Iκανότητά του γιά δράση καί τήν άτομική του άντίδραση». Ή ένεργητικότητα καί ή θέληση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ ήταν στά μέτρα τής άλληλεγγύης της μέ τόν πόνο τών μαζών. Δοκίμαζε μιά
έπιτακτική άνάγκη νά προχωρήσει μέχρι τις πιό βαθειές αίτιες
τών κοινωνικών φαινομένων καί ποτέ δέν ύποχωροΰσε δποιεσδήποτε καί άν ήταν οί συνέπειες άπ' αύτές της τις έρευνες. Λυτά είναι
τά στοιχεία τής μαχητικότητάς της. Αύτά τήν έκαναν έπαναστάτρια.
Τόν σύνδεσμο άπ' αύτά τά στοιχεία μπορούμε νά τόν παρατη57

ρήσουμε σ' δλη τή ζωή τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. "Οταν μέσα στήν
παραφορά τής έπανάστασης τοϋ 1918, κρατάει τήν ύπόσχεση πού
είχε δώσει στίς ποινικές συγκρατούμενές της καί κάνει έκκληση
γιά τή βελτίωση τών συνθηκών τής φυλακής καί τήν κατάργηση
τής ποινής τοΰ θανάτου, θέτει τόν άκόλουθο κανόνα:
« Ή έπαναστατική ένεργητικδτητα ή πιό άνηλεής καί ό άνθρωπισμός δ πιό γενναιόδωρος, αύτά έμπνέουν τόν μόνο άληθινό σοσιαλισμό. "Εναν κόσμο πρέπει νά άνατρέψουμε, άλλά κάθε δάκρυ πού χύνεται ένώ θά μπορούσε νά μή χυθεί
είναι μιά κατηγορία. Καί ό άνθρωπος πού στή βιάση του γιά
τήν έκτέλεση ένός σοβαροΰ καθήκοντος, πατάει άπό βάναυση άπροσεξία ένα σκουλήκι, διαπράττει ένα έγκλημα» (Rote
Fahne, Δεκέμβρης 1918).
"Ομως αύτή ήξερε πολύ καλά —καλύτερα άπό τούς προλετάριους τοΰ κόμματος— δτι έκεϊνο πού διακυβεύεται στήν πολιτική
είναι ή εύτυχία καί ή ζωή τών άνθρώπων καί δτι ή πάλη άπαιτεΐ
νά είσαι σκληρός. Είχε πλήρη συνείδηση τής εύθύνης της άπέναντι
τής ιστορίας. Άλλά ποτέ δέν όχυρωνόταν πίσω άπ' αύτή τήν ύπευθυνότητά της γιά νά άποφύγει τούς άγώνες καί νά πείθει τούς
σκλάβους δτι δ ζυγός πού τόν έχουν συνηθίσει είναι λιγότερο όδυνηρός άπό τή θυσία. Ή συνείδηση τής εύθύνης της είναι γι' αύτήν
μιά έπιτακτική έντολή γιά δράση. "Επαιρνε τΙς άποφάσεις πού έπιβάλλονται, τΙς έστάθμιζε, άλλά έπίσης άπαιτοΰσε άπό τούς άλλους θυσίες καί έδινε πρώτη γεμάτη χαρά τό παράδειγμα. Ή γαλήνια βεβαιότητα πού ποτέ δέν τήν έγκατέλειψε είναι μιά άπό τΙς
ρίζες αύτής τής πεποίθησης γιά τήν δποία δλοι δσοι τήν πλησίαζαν
μιλούσαν μέ θαυμασμό καί πού δρισμένους τούς έφερνε σέ άμηχανία.
Αύτό τό σταθερό αίσθημα τής άξίας της τήν έσπρωχνε στίς
πιό μεγάλες πραγματοποιήσεις. Ενωμένο αύτό μέ τό πάθος πού τήν
κατείχε έμπνέει δλη τήν πολιτική της δραστηριότητα άπό τήν άρχή
μέχρι τό τέλος τής ζωής της. "Οσο δμως φλογερή καί άν ήταν ή
φωτιά στό έσωτερικό της, έκεϊνο πού κυριαρχοΰσε στή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν ή θέληση καί ή σκέψη. Ή καρδιά της είχε μάθει
νά πειθαρχεί στό κεφάλι της. "Ολες οί πολιτικές της άποφάσεις Επρεπε νά δικαιολογηθούν μπροστά στό δικαστήριο τής λογικής.
Δέν είχε παύσει νά Ενσωματώνει δλες της τΙς παρατηρήσεις καί δλες τΙς καθημερινές της έμπειρίες σέ Ινα συναφή πίνακα τής κοινωνικής έξέλιξης. Δέν παραδεχόταν ποτέ Ινα γεγονός, μιά κρίση,
έναν κανόνα τακτικής άπλώς έπειδή αύτά ήταν Εγκυρα καί δεκτά
χτές. Έπρεπε ή ίδια νά τά ύποβάλλει σέ Ελεγχο.
Ό σοσιαλισμός γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν ήταν μόνον μιά
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έλπίδα, άλλά τό άντικείμενο μιόίς άδάμαστης θέλησης γιά δράση.
Γι' αύτό ήταν πάντα έτοιμη νά προχωρήσει μέχρι τΙς τελευταίες
συνέπειες σ' δ,τι αύτή θεωρούσε σωστό. Άκόμα καί δταν αύτές οΕ
συνέπειες θά πλήγωναν τά αίσθήματά της. Στή σκέψη της δέν ύπήρχε θέση γιά συμβιβασμούς. Ποτέ καμιά άντίθεση άνάμεσα στή
θεωρητική της θέση καί στήν πολιτική καί πρακτική της δράση.
Αύτή της ή στάση, άποτέλεσμα μιας σιδερένιας αύτοπειθαρχίας, τήν άνέβαζε πολύ πιό πάνω άπό τούς ίδιους τούς συναγωνιστές της. Σ ' αύτά πρέπει νά προσθέσουμε καί μιά φαντασία πού είχε άσυνήθιστη δύναμη. Τή διοχέτευε στά κανάλια τής μαρξιστικής σκέψης άλλά ταυτόχρονα τήν άφηνε νά ξεδιπλώνεται μέ μιά
δίχως δρια τόλμη. Άπό έδώ δ δημιουργικός ρεαλισμός της πού δέν
παύει νά τόν ύποβάλλει σέ δοκιμασία. 'Εκείνο πού ύπεστήριζε φαινόταν σέ πολλούς άντίθετο μέ τήν πραγματικότητα γιατί αύτό δέν
συμβιβαζόταν μέ τήν πραγματικότητα τής στιγμής. Έάν ή θεωρία
τής συσσώρευσης άντιμετώπισε τόσες βίαιες έπιθέσεις δέν ήταν μόνον έπειδή αύτή κατέληγε σέ άνεπιθύμητα γι' αύτούς πολιτικά συμπεράσματα, άλλά έπίσης καί γιατί οί άντίπαλοί της δέν κατείχαν
μιά θεωρητική Εκανότητα τόσο μεγάλη πού νά μπορούν νά Ιδούν πέραν άπό τή στιγμιαία εύημερία τοϋ καπιταλισμού.
Δίχως δραματισμό τοϋ μέλλοντος δέν ύπάρχει μεγάλη στρατηγική πολιτική, δπως δλοι οί μεγάλοι στρατηγοί τής πάλης τών
τάξεων —δ Μάρξ, δ "Ενγκελς, δ Λένιν, δ Τρότσκι— ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, αίσθανόταν κι' αύτή διαρκώς τήν άνάγκη νά βλέπει πέραν άπό τήν τωρινή πραγματικότητα. Καϊ δπως αύτοί, έκανε κι'
αύτή καμιά φορά λάθη γιατί κανείς δέν μπορεί νά συλλάβει δλα
τά στοιχεία τής μελλοντικής έξέλιξης καί νά τά έκτιμήσει σωστά.
Καμιά φορά έπίσης έπεφτε θύμα τής έπαναστατικής της άνυπομονησίας. "Αν έξετάσουμε κάθε Ιδιαίτερη περίπτωση, διαπιστώνουμε
δτι πολύ συχνά άπό τό ύψηλό παρατηρητήριό της ή Ρόζα δέν μπορούσε νά βλέπει τΙς στροφές τοϋ δρόμου καί ένόμιζε πιό κοντά τό
τέρμα. Τά προσδοκώμενα γεγονότα, οΕ ταξικές συγκρούσεις κλπ.
μερικές φορές δέν μπορούσαν νά ώριμάσουν γιατί νέοι παράγοντες
έκαναν τήν Ιστορία νά παίρνει έναν άλλο δρόμο. Άλλά αύτά τά ίδια ξεσπούσαν κατόπι μέσα σέ νέες συνθήκες μέ μιά δεκαπλάσια δύναμη. Αύτό έχει πολλές φορές έπαληθευτεΐ, δικαιολογώντας Ετσι
θριαμβευτικά τήν βαθειά άντίληψη τής Ρόζας Λούξεμπουργκ γιά
τίς κινητήριες δυνάμεις τής Ιστορίας.
Ή πνευματική Ενταση ήταν γι' αύτήν μιά ζωτική άνάγκη καί
μιά χαρά. Έ ζωή της Εφτανε στήν πιό μεγάλη της Ενταση μέσα
στήν πάλη. Πρώτα στήν πνευματική πάλη. Σχεδόν δλα δσα Εχει
γράψει Εχουν Εναν χαρακτήρα πολεμικής. Άκόμα καί δταν μελετάει προβλήματα, άναζητεΐ τόν άντίπαλο γιά νά τόν άνασκευάσει
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καί νά τόν κτυπήσει. Δέν είχε άνάγκη άπό κέντρισμα: «Πρέπει
δ,τι κάνεις νά τό κάνεις μέ χαρά!...». Έ χαρά πού δοκίμαζε δταν
διασταύρωνε τό ξίφος της, έκανε τά κτυπήματά της νά παίρνουν
ένα ήχο πολύ καθαρό καί τής έδινε μιά ήθική άνωτεράτητα. "Οταν
είχε τόν άντίπαλο στό άμεσο βεληνεκές της, τό πνεύμα της έξαπέλυε δλα του τά πυρά καί μέ μιά έσωτερική άγαλλίαση έξακόντιζε
τά χαλύβδινα βέλη τής ειρωνείας της. Οί άνθρωποι μέ δυνατή καί
μαχητική ψυχή τήν θαυμάζανε σ' αύτές τις ξιφομαχίες της, άκόμα
καί δταν αύτοί ήταν τά θύματα. Ό Πλεχάνωφ, πού στό συνέδριο
τής ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας στό Λονδίνο, είχε ύποστεί τήν πιό
σκληρή έπίθεση άπό τή Ρόζα, άνεγνώριζε δημόσια καί έκτιμοϋσε
τό πάθος, τήν πνευματική λάμψη καί τήν κομψότητα τών έπιθέσεών
της. Άλλά οί στενόκαρδοι άντίπαλοι καταφέρονταν έναντίον τής
«μοχθηρίας» καί τής «γκρίνιας» τής Ρόζας καί έκδικοΰνταν μέ τόν
τρόπο τους. Αύτή δμως ποτέ δέν κατεπολέμησε τίποτε άλλο άπό τις
ιδέες καί δέν κτυπούσε προσωπικά τόν άντίπαλο παρά μόνον έάν
αύτός τήν ύποχρέωνε.
Τά κύρια φυσικά της χαρακτηριστικά συγχωνεύονταν μέσα
στή σοσιαλιστική σκέψη σέ Ινα άρμονικό σύνολο καί σχημάτιζαν μέ
ένότητα: άγάπη στόν άνθρωπο, έπιστημονική άνωτερότητα, άτσαλένια θέληση καί χαρά γιά τήν πάλη. « Ή σοσιαλιστική Ιδέα —γράφει ή Κλάρα Τσέτκιν σέ Ινα άρθρο της στή μνήμη τής φίλης της—
ήταν γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ Ινα ισχυρό πάθος πού κυριαρχούσε σ' όλόκληρη τή σκέψη της καί τήν καρδιά της, Ινα πάθος πού
φλεγόταν δημιουργώντας. Ή προετοιμασία τής έπανάστασης πού
άνοίγει τό δρόμο στό σοσιαλισμό, αύτό ήταν τό καθήκον καί ή μεγάλη καί μοναδική φιλοδοξία αύτής τής γυναίκας. Νά ζει τήν έπανάσταση, νά συμμετέχει στίς μάχες της, αύτό ήταν πάνω άπό ότιδήποτε άλλο ή πιό μεγάλη της εύτυχία. Μέ μιά δυνατή θέληση
καί μέ μιά αύταπάρνηση γιά τις όποιες οί λέξεις είναι πολύ φτωχές,
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έδωσε στό σοσιαλισμό τά πάντα, δ,τι καί
άν είχε. Προσέφερε τόν έαυτό της θυσία, δχι μόνον μέ τό θάνατό
της, άλλά κάθε μέρα, κάθε ώρα έργασίας καί πάλης, στή διάρκεια
πολλών χρόνων... Αύτή ήταν τό ξίφος καί ή φλόγα τής έπανάστασης». Συχνά άνέφερε τήν παρακάτω έξομολόγηση πού δ Κόνραντ
Φέρντιναντ Μέγερ (') βάζει στό στόμα τοϋ Οΰλριχ φον Χούττεν:

(1)

Κόνραντ Μέγερ

(1825-1898).

γερμανόγλωσσος

έλδετός

συγγρα-

φέας. Οί νουβέλλες του εΤναι γνωστότερε; άπό τό λυρικό Ιργο του. Οϋλρ·.-/
Χούττεν ( 1 4 8 8 - 1 5 2 3 ) . ανθρωπιστής έπαναστίτης ιππότης. Μεγάλη φυσιογνωμία τή; μεταρρύθμιση; κα: τής γερμανικής αναγέννησης.
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Μετανοιώνω γιά τήν ώρα πού δέ ζώστηκα τό σπαθί!
Μετανοιώνω, γιά τή μέρα πού πέρασε δίχως κραυγή θανάτου!
Μετανοιώνω —καί ραίνω μέ τή στάχτη τής ντροπής μου τό κεφάλι
(— πού δέν πίστεψα άκλόνητα στή νίκη!
Μετανοιώνω πού γνώρισα μονάχα μια φορά τής έξορίας τήν πίκρα!
Μετανοιώνω πού τρεμούλιασε δειλά ή καρδιά μου μπροστά στό
(φόβο τοΰ θανάτου!
Μετανοιώνω —καί συντρίβεται ή ψυχή μου—
πού τό Χάρο δέν τόλμησα τρεις φορές πιό πολύ νά καλέσω ( ' ) .
Αύτοί οί στίχοι είναι χαραγμένοι στό μνήμα τοΰ φίλου τής Ρόζας, Μπροΰνο Σόενλανκ. Μιά μέρα γράφοντας στή γραμματέα της
Ματθίλδη Ζακόμπ, άναφέρει αύτούς τούς στίχους καί εύχεται νά
χαράσσονταν έπίσης καί στό δικό της τό μνήμα. Δίχως άμφιβολία
ήταν πραγματικά μιά μυστική της εύχή. Άλλά δταν τούς είδε γραμμένους στό χαρτί, ύπεχώρησε μπροστά σέ τόσο πάθος καί έβγαλε
άπό τό μυαλό της αύτή τήν ιδέα κοροϊδεύοντας τόν έαυτό της:
«Τό πήρες αύτό στά σοβαρά, Ματθίλδη; Άλλά δχι, τό έγρα
ψα στά άστεϊα! Πάνω στό μνήμα μου, δέν πρέπει νά ύπάρχουν παρά δυό συλλαβές: τσβί - τσβί. Είναι τό κελάϊδημα
τοΰ μελισσοφάγου πού μιμούμαι τόσο καλά πού άμέσως τρέχουν δλοι σέ μένα. Καί φαντάσου δτι άπό μέρες ύπάρχει μέσα σ' αύτό τό τσβί - τσβί (πού κατά συνήθεια είναι φωτεινό
καί λεπτό σάν βελόνα άπό λαμπερό άτσάλι) μιά όλόμικρη
τρίλλια, ένα μικροσκοπικό χτυποκάρδι. Καί ξέρεις τί θέλει νά
πεϊ αύτό; Είναι ή πρώτη κρυφή άγγελία άνοιξης. Παρά τό
χιόνι, τό χαλάζι καί τήν έρημιά, οί μελισσοφάγοι καί έγώ,
πιστεύουμε στήν άνοιξη πού έρχεται. Καί άν τυχόν πέθαινα
άπό άνυπομονησία πριν νά έλθει, μή λησμονάς δτι στό μνήμα
μου δέν πρέπει νά ύπάρχει τίποτε άλλο άπό: τσβί - τσβί».
Αύτή ή ιδέα, αύτή ή παραγγελία πού δίνει καί ό τρόπος μέ
τόν όποιον τή δίνει, αύτή είναι ή Ρόζα Λούξεμπουργκ. Νά βυθίζεται δλόκληρη μέσα στή φύση πού τήν αισθάνεται καί τήν καταλαβαίνει, νά άγκαλιάζει τήν άνθρωπότητα μέ τήν πιό ζωηρή στοργή,
νά διαπερνάει τόν κόσμο μέ τή λογική της, νά έξαντλεϊ τή ζωή καί
νά έπιταχύνει τό ρυθμό της σέ μιά μάχη γεμάτη φωτιά καί πάθος,
αύτή ήταν ή ζωή της. Καί τό έμβλημά της: « Ό άνθρωπος πρέπει
άκατάπαυστα νά είναι σά μιά λαμπάδα πού φλέγεται καί άπό τά
δυό άκρα».
(1) Ή άπΜοση τδν οτίχων τί,ς Λος ΚαΙτη; Κ. (Σημ. τοΟ Ιλληνα μεταφραοτί)).
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Μέ τήν άφοσίωσή της στήν έπιστήμη, μέ τή μεγαλοφυία τηί
καί τήν έπίμονη θέλησή της γιά γνώσεις, δπως καί μέ τδν άνθρωπιστικδ ιδεαλισμό της, μοιάζει μ' αύτήν τήν άλλη μεγάλη πολωνίδα,
τή Μαρία Κιουρί. 'Αλλά ή Ρόζα ήταν έσωτερικώς πιό έλεύθερη, δίχως τόν άσκητισμό τής μεγάλης σοφού. Σάν έπαναστάτρια, έχει τή
βαθειά εύαισθησία, τήν καλλιτεχνική φύση, τόν ένθουσιασμό καί
τό πάθος, τή φλογερή μαχητικότητα καί τή δίχως δρια αύταπάρνηση τής Λουίζας Μισέλ. 'Αλλά ή βαθειά γνώση τών δρων τής πάλης,
ή έπιστημονική της σκέψη ή έμπιστοσύνη της στό πολιτικό της ένστικτο τήν άνεβάζουν πιό πάνω άπό τήν «κόκκινη παρθένα». Τά μεγάλα χαρίσματα τής καρδίας της καί τοΰ πνεύματός της καί ή σταθερή θέλησή της γιά δράση ένώνονται σέ Ενα τέλειο άρμονικό σύνολο. Ό αιώνας μας δέν Εχει γνωρίσει τίποτε δμοιο μ' αύτή τή γυναίκα.

Τό ύφος
Όταν οί πολωνοί διάβαζαν τά άρθρα πού ή Ρόζα Λούξεμπουργκ Εγραφε στή γλώσσα τους, κυριολεκτικά συναρπάζονταν άπό
τό δφος, τή δύναμη καί τήν άκτινοβόλα ώραιότητά τους. Ή Ρόζα
κατατάσσεται άνάμεσα στούς μεγάλους μαιτρ τής πολωνικής γλώσσας. Οί γερμανοί μπορούν νά τό καταλάβουν αύ,τό, διαβάζοντας δ,τι
έχει γράψει στή γερμανική γλώσσα. Δοκίμαζε έναν κάποιο φόβο δταν Εγραφε στά ρωσικά, γιατί πίστευε δτι δέν τά κατείχε έντελώς
κι' άκόμα δυσπιστούσε κάπως καί γιά τά γερμανικά της. Πάντα φοβούνταν δτι τής διέφευγαν σ' αύτά πολωνισμοί. Καί δμως έγραφε
μιά γερμανική διαυγή καί αύθεντική. Έάν έξαιρέσουμε τά έντελώς
πρώτα άρθρα της, πολύ σπάνιες είναι σ' δλο της τό έργο οί φράσεις
τών δποίων μιά κάποια τραχύτητα στή σύνταξη μπορεί νά θυμίζει
δτι ή γερμανική δέν είναι ή μητρική της γλώσσα. Είχε άφομοιώσει
τό πνεΰμα τής γλώσσας. 'Αντλούσε άδιάκοπα καί έπλούτιζε τό λεξιλόγιό της κι' άκόμα ήξερε νά εισάγει, έκεϊ πού χρειαζόταν, λαϊκές έκφράσεις, γιά νά έπενεργεΐ πιό άμεσα στόν άναγνώστη.
Ό π ω ς τό σφυρί στό χέρι τοϋ γλύπτη άποτελεΐ προέκταση τοϋ
βραχίονα, Ετσι ή γλώσσα πού έγραφε καί μιλούσε άποτελοΰσε μέρος
αύτής της τής ύπαρξης. Χρησιμοποιούσε μακρές περιόδους. 'Αλλά
δέν χανόταν μέσα Εξαρτημένες προτάσεις ή κεντρική σκέψη δπως
τόσο συχνά γίνεται σέ πολλούς γερμανούς συγγραφείς. Αύτές οί περίοδοι είναι δργανικά μέρη τής ίδιας τής Ιδέας. Ή σύμπλεξη είναι
έλεύθερη καί φυσική καί συνεπώς διαυγής. Τά παιδαγωγικά χαρίσματα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ έκδηλώνονται έδώ. Γράφει γιά νά
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πείσει τόν Αναγνώστη. Είναι πάνω άπό 8λα καθηγήτρια καί σπάνιΛ
άγκιτάτορας. Αύτό της τό δφος Αποκαλύπτει τόν τρόπο μέ τόν όποιον παρατηρεί, συλλαμβάνει τά περίπλοκα φαινόμενα τής ζωής
καί ιδιαίτερα τής κοινωνικής ζωής μέσα στήν Αλληλοδιείσδυση τους
στήν ένότητα τοϋ προτσές τους. Άλλά ή έκθεση της δέν είναι ποτέ
ξερή Ακαδημαϊκή. Άκοϋμε έκεί νά πάλλει ή ήχώ τής πραγματικότητας, αισθανόμαστε τήν ΑδΑμαστη ιδιοσυγκρασία τής συγγραφέα.
Ή έξέλιξη τοΰ ύφους της δείχνει δτι ή Ρόζα Λούξεμπουργκ
είχε λίγο - λίγο βάλει πειθαρχία στόν έαυτό της. Στήν άρχή, τό δφος της είχε πολύ χρώμα καί πολλή λάμψη. Αργότερα ή μορφή
παίρνει «τήν πιό ύψηλή απλότητα, δίχως κανέναν καλλωπισμό».
Σέ ένα γράμμα στόν Ντίφενμπαχ γράφει —προφανώς χαίροντας γιά
τήν «αίρεση» της— δτι «δέν έκτιμάω στά έπιστημονικά έργα καθώς καί στήν τέχνη, παρά τήν άπλότητα, τήν ηρεμία, τό μεγαλείο.
Γι' αύτό έπί παραδείγματι δ πρώτος τόμος τοΰ «Κεφαλαίου», τόσο
κατάφορτος διακόσμησης στό στύλ τοΰ Χέγκελ μοΰ φαίνεται τώρα
Απαίσιος». Αγωνιζόταν πιθανώς ΑκατΑπαυστα έναντίον τής τΑσης
νά ύπερφορτώνει τό δφος της μέ καλλωπισμούς. Τό ζωηρό πνεΰμα
της εύκολα πραγματοποιούσε Απροσδόκητους συνδυασμούς ΑνΑμεσα
σέ παιδία πολύ μακρινά τό ένα Από τό άλλο. Οί είκόνες άφθονοΰσαν.
Ή φιλολογική σύνεση δμως τή χαλιναγωγούσε. Συχνά έπίσης στοχάζεται μέ βίαια συγκρουόμενες Αντιθέσεις, Αλλά δέν τΙς έκφράζει
μέ τήν Αντιθετική μορφή πού δίνει στό δφος τοΰ Χέγκελ καί τοΰ νεαροΰ Μάρξ τήν αίσθηση άπό τό άναμμα ένός πυροτεχνήματος, πηγής φωτός Αλλά καί θαμπώματος. Περιορίζεται σέ πλαστικές Αντιθέσεις.
"Οπως οί περισσότεροι άπό τοΰς μεγάλους στυλίστες, Αγαπούσε καί ή.ίδια τήν σύγκριση πού δλοκληρώνεται φυσιολογικά στήν
πορεία τής σκέψης, έτσι δπως άναπηδάει άπό τό μυαλό της τή στιγμή πού ή ϊδέα παίρνει μορφή. Τής Αρέσει νά κάνει παραλληλισμούς προπαντός γιατί Ανακαλύπτοντας γρήγορα τΙς Ασθενείς πλευρές τοΰ ΑντιπΑλου χειρίζεται μέ πολύ χιούμορ τό δπλο τής είρωνείας πού έξαπολύει τότε τά βλήματά της δπως δταν ή Ρόζα Αναφέρεται στόν Αστό πού τό πεπρωμένο του είναι «πάντα νά ΑδρΑχνει
τήν άκρη τού νυχτιάτικου σκούφου του δταν νομίζει πώς έφτασε στό
Αστέρι Σείριος». Οί είκόνες της είναι γεμΑτες ζωή, τέλειες, δίχως
νά λείπει Απ' αύτές τίποτε τό ούσιώδες. ΝΑ, έπί παραδείγματι, πώς
περιγρΑφει τό τέλος τής τραγικο-κωμωδίας τοΰ μιλλερανισμοΰ:
«Οί λάμπες στή σΑλλα σβήνουν καί οί άνθρωποι Αρχίζουν νά αισθάνονται λίγο άσκημα έκεί». Ή άτμόσφαιρα πού δημιουργείται ύπάρχει δλη σ' αύτό. Καί δ πίνακας άποκτάει τΙς τρεις διαστάσεις του
μέ τήν τελική διατύπωση δταν δείχνει τόν Ζωρές πού έξακολουθεί
νά τραγουδάει τά παλιά γεμάτα αίσιοδοξία τραγούδια τής καλής έ63

ποχής τοϋ μιλλερανισμοΰ, ένώ τό χαλάζι έχει αφανίσει άπό καιρ&
τά "άνθισμένα δνειρά του:
«"Οπως ot παλιές ώραΐες άριες άπό τίς δπερες τοΰ Βέρντι
(πού τις κορώνες τους τίς είχαν άλλοτε στά χείλη τους δλοι
οί νέοι ξένοιαστοι τσαγκαράδες μέ τά μαύρα μάτια σάν τό προμήνυμα μιάς λαϊκής άνοιξης στήν ήλιόλουστη Ιταλία) βγαίνουν σήμερα άγκομαχώντας μέ μιά φρικτή μονοτονία άπό
μιά σαραβαλιασμένη λατέρνα, δμοια ακούγονται σήμερα αύτές οί μελωδίες τοΰ Ζωρές.
Καί ό ίδιος ό παίκτης τής λατέρνας έχει άπλανή τά μάτια σέ ένα άνιαρό καί άφηρημένο πρόσωπο. Τόν βλέπουμε
καλά. Μόνον τό χέρι άπό συνήθεια μηχανικά γυρίζει τό χερούλι. Τό πνεΰμα δέν ύπάρχει».
Οί συγκρίσεις τής Ρόζας Λούξεμπουργκ στέκονται πάντα γερά
στά πόδια τους. "Η σχεδόν πάντα. Σπάνια λείπει μιά π'ολύ τολμηρή
εΙκόνα. Άλλά ποτέ δέν πέφτει σέ ύπερβολές, δπως άρκετά συχνά
έπεφτε ένας άλλος μεγάλος τεχνίτης τοΰ λόγου, ό Λασσάλ. "Οχι μόνον έχει τή σύνεση πού συχνά έλειπε άπό τόν Λασσάλ, άλλά άποστρέφεται έντελώς κάθε στόμφο. Τό δφος της δέν είναι παθητικό
καί δέν συγκινεί βαθιά τόν άναγνώστη παρά με τόν έπιβλητικό χαρακτήρα τών γεγονότων πού συσσωρεύει. Καί δταν τά γεγονότα γίνονται τόσο έντυπωσιακά, τό τραγικό τόσο συντριπτικό πού τό πάθος φαίνεται νά έπιβάλλεται, αύτή τότες προσφεύγει στήν ειρωνεία.
Τά άρθρα της στόν καιρό τοΰ πολέμου είναι γεμάτα άπ' αύτήν.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έγραφε συνεχώς γιά τις έφημερίδες,
άλλά δέν ήταν δημοσιογράφος. Δέν μπορούσε νά βλέπει τόν έαυτό
της νά σχολιάζει μέρα μέ τήν ήμέρα τούς λόγους τών ύπουργών, τά
νομοσχέδια, τις διπλωματικές διενέξεις κ.λπ. Σχεδόν πάντα έκεΐνο
πού τήν έκανε νά παίρνει τήν πένα, ήταν τά θεωρητικά καί τακτικά
προβλήματα. Άλλά οί σπάνιες καθαρά δημοσιογραφικές έργασίες
της θά μπορούσαν νά περιληφθοΰν σ' δποιαδήποτε συλλογή Αριστουργημάτων. Τό καθημερινό γεγονός προεκτείνεται έκεΐ στό κοινωνικό σύμπαν, τό ιδιαίτερο έπεισόδιο γίνεται έκεΐ τό σύμπτωμα
τοΰ κοινωνικοΰ καθεστώτος, μιά πληγή δείχνει τό μαρτύριο τής άνθρωπότητας. Μέ άφορμή τήν έκρηξη τοΰ Μόνα - Πελέ στή Μαρτινίκα, τό 1902, χαράσσει ένα συνταρακτικό πίνακα τών έκρήξεων
τής παγκόσμιας πολιτικής πού μέ τήν ωμή τους έπανάληψη, άπειλοΰν νά καταστρέψουν δχι μόνον μιά πόλη άλλά όλόκληρες χώρες.
"Οταν ύστερα άπό μισό αίώνα καθυστέρησης, ή προστασία τών παιδιών έναντίον τής Εκμετάλλευσης καλλιτέρεψε λίγο στή Γερμανία,
ή Λούξεμπουργκ άπέσπασε τήν ύποκριτική μάσκα μιάς κοινωνίας
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πού έπιτρέπει καί έντέλλεται έν δνόματι τής οικογενείας α' αύχούς
πού έργάζονται στό σπίτι νά έκμεταλλεύονται πιό σκληρά άκόμα τά
ίδια τους τά παιδιά. Καί δταν, τά Χριστούγεννα τοΰ 1911, 150 άνεργοι καί άλλοι άπόβλητοι τής κοινωνίας δηλητηριάστηκαν στά
νυκτερινά άσυλα τοΰ Βερολίνου άπό Ινα άθλιο οινόπνευμα καί ot
περισσότεροι άπό τούς μισούς πέθαναν, ή Ρόζα έγραψε ένα κατηγορώ δπου ό βαθύς οίκτος γιά τήν άθλιότητα αύτών τών παριών, τό
μίσος καί ή άγανάκτηση έναντίον αύτής τής κοινωνίας έφταναν
στόν παροξυσμό. Καί δμως αύτό τό άρθρο δέν περιέχει ούτε μιά λέξη περιττή.

Ή ρήτορας
Ή άποστροφή της στά εύκολα μέσα γιά τόν έπηρεασμό τοΰ κοινού, φαίνεται πολύ καθαρά έκεΐ πού ό πειρασμός σ' αύτά είναι πολύ
δυνατός: στούς λόγους. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν μιά γοητευτική ρήτορας. Εντούτοις ποτέ τά ρητορικά μέσα δέν τής ήταν ευχάριστα. Δέ χρησιμοποιούσε πομπώδεις φράσεις καί μεγάλες χειρονομίες. Έκεϊνο πού κυρίως τήν ένδιέφερε ήταν τό ούσιαστικό περιεχόμενο τών λόγων της νά γίνεται οίτήμα τών άκροατών της. "Οταν
μιλούσε βάδιζε κατά μήκος καί πλάτος τοΰ βήματος γιατί έτσι αισθανόταν τόν έαυτό της πιό κοντά στούς άκροατές. Ά π ό τΙς πρώτες
της φράσεις τό άκροατήριο βρισκόταν κάτω άπό τή γοητεία της. Ή
διαυγής, μεστή, μελωδική της φωνή ήταν κι' αύτή ένα μέσο πού έκανε νά πλημμυρίζουν άπό μάζες ot αίθουσες στίς όποιες θά μιλούσε. "Ηξερε νά συναρπάζει, νά συγκλονίζει, νά προκαλεί ρίγη Ενθουσιασμού στά πλήθη. Άλλά σπάνια έκανε έκκληση στό αίσθημα. Ό
σκοπός της ήταν νά διδάξει έτσι πού ή δράση νά είναι δ καρπός τής
γνώσης. Είχε τό χάρισμα μέ τά πιό άπλά μέσα νά διευκρινίζει τά
πιό δύσκολα προβλήματα. Μιά συναρπαστική εικόνα, μιά όρθή σύγκριση ήταν άρκετές γιά νά καταλάβουν ot άκροατές της στήν αίθουσα ένα φαινόμενο πού μέχρι τότες τούς ήταν σκοτεινό καί άκατανόητο. Μιά ιδέα άπό καιρό ξεχασμένη έπαιρνε ξαφνικά νέα ζωή.
"Ο,τι στό μυαλό τοΰ άκροατή ήταν συγχυσμένο γινόταν τώρα μιά
βεβαιότητα. Παρατηρούσε νέους δεσμούς άνάμεσα στά πράγματα
καί νέες προοπτικές άνοίγονταν μπροστά του. Αισθανόταν τόν έαυτό του άπεσπασμένον άπό τΙς άσημαντότητες τής καθημερινής ζωής
καί άνυψωμένον στίς πιό ύψηλές περιοχές τής σκέψης. Αύτές τις
στιγμές ή ρήτορας έξαφανιζόταν πίσω άπό δ,τι έλεγε. Στό βήμα δέν
ύπήρχε παρά ή κρυστάλλινη ή γεμάτη μελωδία φωνή. Καί δμως ήταν αύτό τό άνθρώπινο πλάσμα μέ τή συγκεντρωμένη ένεργητικό8

65

ΐητα του, μέ τή θέλησή του, τή σκέψη του, τήν τόλμη του, τή διαύγειά του, τήν έτοιμότητά του, τή θερμή του ιδιοσυγκρασία πού αιχμαλώτιζε τά πλήθη.
Τό πρόσωπο τής Ρόζας έλαμπε όλόκληρο δταν είχε τήν εύτυχία νά βρει έναν άντίπαλο. Ή χαρά τής πάλης τή συνάρπαζε. Χρησιμοποιούσε δλη της τή θέληση γιά νά κτυπήσει τόν άντίπαλο. Μάντευε άμέσως τΙς άδυναμίες του, εύρισκε τή στιγμή πού τά έχανε καί
τού έδινε τότες τή χαριστική βολή.
Σέ Ινα άρθρο στή μνήμη τής Ρόζας Λούξεμπουργκ (Der
Kampf, Φεβρουάριος 1919) δ Μάξ "Αντλερ μιλάει γιά τό άποτέλεσμα πού είχαν αύτοί οί πολεμικοί λόγοι: «Μιά άδάμαστη έπαναστατική ένεργητικότητα έμψύχωνε αύτή τή μικρή Ισχνή γυναίκα
πού δέν έπαυε παρά τους πολυάριθμους έχθρούς της νά. κρατάει κάτω άπό τή γοητεία τής γεμάτης φωτιά ιδιοσυγκρασίας της τά μέλη
τοΰ συνεδρίου τοΰ κόμματος καί νά άποσπά βροντώδεις έκδηλώσεις
έπιοοκιμασίας. Ταυτόχρονα έκεϊνο πού ήταν χαρακτηριστικό σ' αύτήν, ήταν πού ποτέ τό πνεΰμα δέν έχανε τόν έλεγχο τής Ιδιοσυγκρασίας της. Στή φωτιά τής έπανάστασης αναμιγνυόταν ή ψυχρή σκέψη, έτσι ή φωτιά δέν ήταν καταστρεπτική, άλλά έφώτιζε καί έθέρμαινε». Αύτή ή δραστηριότητα ήταν φυσικά πολύ πιό δυνατή άκόμα στις μαζικές συγκεντρώσεις παρά στά κομματικά συνέδρια δπου
τά στρατόπεδα ήταν άπό τήν άρχή δροθετημένα καί δπου τό φραξιονιστικό πνεΰμα δυνάμωνε τήν Αντίδραση.
Ή όξύνοια τής Ρόζας, ή πνευματική της έτοιμότητά καί ή ένστικτώδης της γνώση τών ψυχολογικών παραγόντων φάνηκε μέ μιά
ίδιαίτερη καθαρότητα στό Ακόλουθο έπεισόδιο. Κατά τήν έκλογική
καμπάνια τοΰ 1907 ή Ρόζα μιλούσε σέ μιά τεράστια αίθουσα τής
Χαζενχάϊντε στό Βερολίνο. Ή αίθουσα ήταν έντελώς γεμάτη. Ή
Ρόζα μιλούσε γιά τήν έξωτερική καί άποικιακή πολιτική. "Ενας ύπολοχαγός καί Ινας γέρος Αστυφύλακας έπιτηρσΰσαν στή συγκέντρωση. Ό νεαρός ύπολοχαγός ήταν πολύ νευρικός καί πολλές φορές
σήκωνε τό χέρι του γιά νά διακόψει τή ρήτορα έπειδή οί φράσεις
τής «παρότρυναν σέ στάση». Κάθε φορά δμως ή Ρόζα τόν προλάβαινέ, περνούσε γρήγορα σέ Ινα άλλο θέμα καί άφηνε τόν ύπολοχαγό
σέ πλήρη σύγχυση. Σέ μιά στιγμή αύτός σηκώνεται ξαφνικά μέ Ινα ΰ<ρος πιό Αποφασιστικό γιά νά τή διακόψει, δταν ή Ρόζα τόν άντιμετωπίζει άπ' αύθείας καί τού ύπόσχεται μέ μιά λεπτή ειρωνεία
δτι τού λοιπού θά προσαρμόσει έντελώς τό λόγο της καί στή μορφή
καί στό περιεχόμενο μ' δ,τι έπιτρέπει ή άστυνομία. Καί Αρχίζει Αμέσως νά περιγράφει τή γεμάτη κατήφεια ζωή αύτών τών μικροαστικών στρωμάτων πού ταλαντεύονται Από δώ καί Από έκεί καί συντρίβονται στήν πάλη άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν έργασία. Δείχνει τις διαρκώς διαψευσμένες έλπίδες τους, τις παιδαριώδεις τους
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αυταπάτες, τήν δίχως χαρά ύπαρξή της, τήν άσημαντότητα τής
ζωής τοΰ κρατικοΰ ύπαλλήλου. Δείχνει έκεΐνον πού ύπηρετεί τό
κράτος, δεμένον ατούς κανονισμούς του, έντελώς πιασμένον στούς
τροχούς τής καταπιεστικής μηχανής, δργανο καί θύμα μαζί. 'Αναφέρεται στήν περίφημη φράση τοΰ Μάρξ γιά τό γιατρό, τό νομικό,
τόν έφημέριο, τόν ποιητή, τόν έπιστήμονα μεταμορφωμένους σέ μισθωτούς τής μπουρζουαζίας. «Καί έσείς έπίσης —λέει γυρίζοντας
πρός τόν ύπολοχαγό— δέν είσαστε παρά Ινα άπλό δργανο στήν ύπηρεσία τής μπουρζουαζίας καί τής έκμετάλλευσης τοΰ λαοΰ, είτε
τό ξέρετε είτε δχι». Αύτά πού είπε έκαναν τέτοια έντύπωση πού ύστερα άπό μιά στιγμή βαθειας σιωπής μιά θύελλα χειροκροτημάτων
συγκλονίζει τήν αίθουσα. Ό γέρος άστυφύλακας χειροκροτεί κι' αύτός. "Οταν ή ρήτορας μιλοΰσε γι' αύτόν, γιά τή μηδαμινότητα τής
ζωής του, ξέχασε έντελώς τό έπάγγελμά του καί τό λόγο γιά τόν δποϊο βρισκόταν έκεϊ. "Εγινε κι' αύτός ένα μέρος τοΰ πλήθους μέσα
στήν αίθουσα καί κτυποΰσε τή μιά πάνω στήν άλλη τις χοντρές χεροΰκλες του... μέχρι πού συνάντησε τό κατάπληκτο πρόσωπο τοΰ ύπολοχαγοΰ του. Τότες τά χέρια του κατέβηκαν καί άπλώθηκαν στίς
ραφές τοΰ πανταλονιοΰ του, άναστενάζοντας άκόμα άπό συγκίνηση.
'Εκείνος πού γιά μερικές στιγμές ήταν Ινας άνθρωπος ξανάγινε ένας κρατικός ύπάλληλος.
Στήν προπολεμική έποχή, δταν ή ζωή κυλοΰσε δίχως μεγάλες
άναστατώσεις καί δταν πίστευαν στή σταθερότητα αύτής τής πολιτικής κατάστασης, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν έπαυε διαρκώς νά
προειδοποιεί γιά τούς άναπόφευκτα έπικείμενους μεγάλους άγώνες,
άγώνες στήν πορεία τών δποίων οί σοσιαλιστές θά διακινδύνευαν τά
πάντα. Προσπαθοΰσε νά ένθουσιάσει τις μάζες γιά τήν έπερχόμενη
έπαναστατική έποχή καί νά τις προειδοποιήσει δτι «πρέπει νά είναι προετοιμασμένες νά δώσουν στό σοσιαλισμό δχι μόνο τή φωνή
τους, άλλά καί τήν ίδια τους έπίσης τή ζωή».
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Ό πόλεμος
Ή 4η Αύγούστου

Σ

τις 28 'Ιουνίου 1914 ή σπίθα πέφτει πάνω στήν πυριτιδαποθήκη τής Εύρώπης. "Ενας σέρβος έθνικιστής δολοφόνησε στδ
Σεράγεβο τδ διαδοχικό ζεύγος τής Αύστρίας. Ή ένταση δμως πού
προκάλεσε αύτό τό γεγονός ύπεχώρησε γρήγορα. Ή καταιγίδα φαινόταν ήδη δτι έχει περάσει, δμοια δπως τό 1905. Τό 1906 στό Μαρόκο, τό 1909 στή Βοσνία, τό 1911 στό Μαρόκο καί στήν Τρίπολι.
Οί πιό Επικίνδυνες ιμπεριαλιστικές διαφορές, αύτές άνάμεσα στή
Γερμανία καί στήν 'Αγγλία, φαίνονταν νά διευθετούνται, σ' αύτές
άκριβώς τίς βδομάδες. Οί δυό δυνάμεις είχαν ήδη καταλήξει σέ
συμφωνία γιά μιά δλόκληρη σειρά ζητήματα σχετικά μέ τις άποικίες. "Οταν ξαφνικά στις 23 'Ιουλίου ή μοναρχία τών 'Αμβούργων
άπευθύνει ένα τελεσίγραφο στή Σερβία, πού άφοΰ είχε προηγούμενα έφτά φορές διορθωθεί, τώρα ήταν διατυπωμένο έτσι πού νά προκαλέσει τόν πόλεμο. Στις 25 'Ιουλίου ή Αύστρία, στηριγμένη καί
ένθαρρυνόμενη άπό τή γερμανική κυβέρνηση, κήρυξε τόν πόλεμο
στή Σερβία. Στις 29 'Ιουλίου ή Ρωσία έπιστρατεύει μιά σειρά ήλικίες.
Στίς 29 καί 30 'Ιουλίου τό Γραφείο τής 'Εργατικής Διεθνούς
συνέρχεται στις Βρυξέλλες γιά νά πάρει θέση πάνω στόν αύστροσερβικό πόλεμο καί πάνω στόν κίνδυνο τής γενίκευσης τοΰ πολέμου.
Οί περισσότεροι άπό τούς γνωστούς άρχηγούς τών σοσιαλιστικών
κομμάτων τής Εύρώπης ήταν παρόντες: δ Ζωρές, δ Γκέντ καί δ
Βαιγιάν (Γαλλία), δ Κά'ρ Χάρντυ (Μεγάλη Βρεταννία), δ "Α68

ξελροντ (Ρωσία), ή Λούξεμπουργκ (Πολωνία), 6 Χάαζε καί 6
Κάουτσκυ (Γερμανία), 6 Μοργκάρι καί ή Άντζέλικα Μπαλαμπάνοβα (Ιταλία), οί Βίκτωρ καί Φρίντριχ Άντλερ (Αύστρία), 6
Βαντερβέλντε (Βέλγιο), δ Τροέλστρα (Όλλανδία). Τά πρακτικά
αύτής τής συνεδρίασης ποτέ δέ δημοσιευτήκανε. "Εμειναν άγνωστα
σά νά έπρόκειτο γιά κανένα έπικίνδυνο διπλωματικό μυστικό. Δέν
ξέρουμε παρά ύπαινιγμούς άπό μερικούς άπ' αύτούς πού συμμετείχαν καί οί ύπαινιγμοί αύτοί δίνουν μιά καταθλιπτική εικόνα αύτής
τής συνεδρίασης. Ή στάση τών σοσιαλιστικών κομμάτων μέσα στόν
πόλεμο δέν συζητήθηκε κατά βάθος. "Εξι χρόνια μετά άπ' αύτή τή
συνεδρίαση, ό Κάουτσκυ έγραφε: «Είίαι καταπληκτικό πού κανείς
άπ' δσους είμαστε έκεΐ δέν σκέφτηκε νά θέσει τό ζήτημα: τί νά κάνουμε άν ό πόλεμος ξεσπάσει πρίν; (πριν άπό τό διεθνές συνέδριο
πού έπρόκειτο νά συνέλθει τόν Αύγουστο τοΰ 1914 στή Βιέννη)
Ποιά στάση τά σοσιαλιστικά κόμματα πρέπει νά κρατήσουν σ' αύτό τόν πόλεμο;» Αύτό δέν είναι καθόλου σωστό. Τό πιό πιθανό είναι δτι ή στάση τοΰ Βίκτωρ "Αντλερ, στό θέμα γιά τό όποιον συγκλήθηκε τό Γραφείο, στόν αύστροσερβικό δηλαδή πόλεμο, είχε δημιουργήσει ένα άδιέξοδο. Τό 1912 άκόμα, στό συνέδριο τής Διεθνούς στή Βασιλεία, δ Βίκτωρ "Αντλερ, είχε έκφράσει τήν έλπίδα
δτι τό έγκλημα τοΰ πολέμου αύτομάτως θά είχε γιά συνέχεια του
τήν άρχή τοΰ τέλους τής κυριαρχίας τών έγκληματιών. Τώρα, σωστό έρείπιο, δέν ήξερε παρά νά τραυλίζει:

« Ό πόλεμος έχει ήδη άρχίσει. "Εχουμε άγωνιστεϊ μέχρι τώρα έναντίον τοΰ πολέμου δσο καλύτερα μπορούσαμε. Καί ή
έργατική τάξη έκανε δ,τι μποροΰσε έναντίον τών φιλοπολέμων σκευωριών. 'Αλλά τώρα μήν περιμένετε πλέον καμιά έκδήλωση άπό έμάς. Είμαστε σέ κατάσταση πολέμου. Ό τύπος
μας έχει στραγγαλιστεί. Ό στρατιωτικός νόμος έχει κηρυχτεί. Δέν ήρθα έδώ γιά νά βγάλω λόγο σέ λαϊκή συγκέντρωση, άλλά γιά νά σάς πώ τήν άλήθεια. Πρέπει νά ξέρετε δτι
τώρα, δταν Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ήδη
στό δρόμο γιά τό μέτωπο καί ό στρατιωτικός νόμος έχει Επιβληθεί στό έσωτερικό τής χώρας, κάθε δράση είναι άδύνατη» ( ' ) .

(1) Ά π ό τό βιβλίο το5 Μάξ "Έμερς: -Βίκτωρ Άντλερ.·.
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Στήν άπολογία του γιά τήν άπόπειρα έναντίον τοϋ κόμιτος
Στούργκ('), δ Φρίντριχ "Αντλερ περιγράφει έπίσης τΙς έντυπώσεις
του άπ' αύτή τή συνεδρίαση τοΰ Γραφείου τής Διεθνοΰς. Πρώτη φορά, είπε, ήρθε σέ άντίθεση μέ τίς άπόψεις τοΰ πατέρα του. Πρίν άπδ
τή συνεδρίαση, δ Βίκτωρ "Αντλερ είχε μιά συζήτηση |ΐέ τόν Ιούλιο Γκέντ, στήν δποίαν μέ έμφαση είπε δτι ή Αύστρία δέν θά είχε
μόνον ένα σερβικό μέτωπο, άλλά καί ένα ρωσικό, καί ένα ιταλικό,
καί ένα ρουμανικό κ.λπ. « Ό Γκέντ ρωτάει: Καί τό έργατικό μέτωπο; Σ ' αύτό δ πατέρας μου άπάντησε: "Οχι, δχι, δχι! Καί μ'
αύτό ήθελε νά πει δτι ή σοσιαλδημοκρατία δέν θά προέβαλλε στήν
Αύστρία καμιά άντίδραση στόν πόλεμο πού διεξήγαγε ή άρχουσα
τάξη». "Οταν δ Μπρούς Γκλάσιερ, τοΰ άγγλικοΰ 'Ανεξάρτητου Εργατικού Κόμματος, έπετέθηκε έναντίον τών αύστριακών γι' αύτή
τους τή στάση, δ Βίκτωρ "Αντλερ τόν έχλεύασε, ύπενθυμίζοντάς
του τήν άδράνεια τοϋ άγγλικοΰ προλεταριάτου κατά τόν πόλεμο τών
Μπόερς. « Ό λόγος του έκανε σέ δλους, Ιδιαίτερα στους γερμανούς
καί στούς γάλλους, δπως έπίσης καί σέ μένα, μιά έξαιρετικά έξουθενωτική έντύπωση». Ή έκθεση πού έκαμε άκόλουθα δ Βίκτωρ "Αντλερ γιά τή διάσκεψη διαπνεόταν άπό πνεϋμα άπόλυτης παθητικότητας.
Αύτές οί διηγήσεις πολύ λίγα μάς λέν γιά τίς συζητήσεις,
δείχνουν δμως τήν άτμόσφαιρα πού βασίλευε έκεΐ. Τό κόμμα, πού έπρεπε άμέσως νά άναλάβει μιά δράση έναντίον τοΰ πολέμου, έξηγοΰσε μέ τό στόμα ένός ήγέτη πού είχε τό μεγαλύτερο κύρος μέσα στό
κόμμα του, δτι αύτό ύποτασσόταν δίχως άντίδραση στούς ύπεύθυνους
τοΰ πολέμου. Οί ήγέτες άπό τά άλλα κόμματα μπόρεσαν σέ Ενα βραχύ διάλειμμα νά πάρουν μιά άπόφαση πού στεκόταν άκό|ΐα πάνω
στις ιδέες καί στίς άποφάσεις τής Διεθνοΰς. Προσπάθησαν νά άποσπάσουν τόν "Αντλερ άπό τήν συνθηκολόγησή του, άλλά δέν μπόρεσαν νά κάνουν τίποτε. Πολλά άπό τά μέλη τοΰ Γραφείου θά αίσθάνονταν ήδη αύτή τήν ώρα δτι σέ λίγες μέρες θά άκολουθοΰσαν
κι' αύτά τόν ίδιο δρόμο. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι γι' αύτό άπέφυγαν κάθε άπόφαση γιά τή γενική πολιτική τής Διεθνούς μέσα
στόν πόλεμο. Ή άπόφαση τοΰ Γραφείου δείχνει μέχρι ποιοΰ σημείου
άπατώνταν πάνω στό ρυθμό τής ίστορίας: τό συνέδριο τής Διεθνοΰς

(1)

ΣτΙς 21 'Οκτωβρίου 1916, δ Φρίντριχ 'Αντλερ -υροβόλτ,ίε έναν-

τίον τοΟ ύπουργοΟ Στούργκ, ένός άπό τούς κυρίου; ίιπευΟυνου; το3 πολέμου,
γιά νά δώσει στό αύστριακό προλεταριάτο τό σύνθημα τής πάλης έναντίον
τοΟ πολέμου. Καταδικάστηκε γι* αύτό oi θάνατο, άλλά

v.7-.i~.:

μετατράπη-

κε ή ποινή του σέ 18 χρόνια είρκτή. Μετά τήν αύστριακή έπανάσταση πήρε
άμνηστία.
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πού είχε προγραμματιστεί νά συνέλθει στή Βιέννη τά τέλη Αύγούστου, άποφασίστηκε νά άρχίσει στό Παρίσι στίς 8 Αύγουστου. Έν
τώ μεταξύ, οί προλετάριοι δλων τών χωρών καλούνταν: «δχι
μόνον νά συνεχίσουν, άλλά νά δυναμώσουν τΙς έκδηλώσεις τους
έναντίον τοϋ πολέμου, γιά τήν ειρήνη καί γιά μιά διαιτητική λύσή
τής αύστροσερβικής σύγκρουσης».
Δέν ξέρουμε τίποτε γιά τή δραστηριότητα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ σ' αύτή τή συνεδρίαση. Ά π ό κάθε τΐ πού ξέρουμε γι' αύτήν
κάί άπό κάθε τί πού |ΐάθαμε άπ' αύτήν, δέν μπορεί νά ύπάρχει καμιά άμφιβολία γιά τή βασική στάση της. Άλλά δέν ξέρουμε τά έπιχειρήματα πού χρησιμοποίησε καί τις συγκριμένες προτάσεις πού
ύπέβαλε. Μόνον ένα βεβαιωμένο έπεισόδιο |ΐας έπιτρέπει νά συμπεράνουμε δτι ή έμπιστοσύνη της στή Διεθνή είχε βαθιά κλονιστεί άπ'
αύτές τΙς συζητήσεις.
Τά μέλη τοϋ Γραφείου τής Διεθνοϋς έπρεπε μετά τή συνεδρίαση νά έμφανιστοϋν σέ μιά μεγάλη συγκέντρωση έναντίον τοϋ πολέμου πού είχε δργανωθεΐ στίς Βρυξέλλες. Τό βασιλικό ιπποδρόμιο
ήταν άσφυκτικά γεμάτο, ένώ στίς εισόδους καί έξω χιλιάδες άλλοι
συνωστίζονταν. Ή έναρξη τής συγκέντρωσης καθυστερούσε γιατί
τό Γραφείο δέν είχε τελειώσει τΙς έργασίες του. Έν τώ μεταξύ οί
συγκεντρωμένοι έργάτες συζητούσαν πάνω στά γεγονότα. Τό ήθικό ήταν ύψηλό καί ή αισιοδοξία βασίλευε. «Δέν θά τολμήσουν. Καί
άν τολμήσουν έμείς έχουμε τή Διεθνή!». "Ενας έργάτης άρχίζει ένα έπαναστατικό τραγούδι καί τά πλήθη μέσα καί έξω άπό τό Ιπποδρόμιο τόν άκολουθοΰν μέ ένθουσιασμό. Τέλος τά μέλη τοΰ Γραφείου φτάνουν καί ή συγκέντρωση άρχίζει. Ό Βαντερβέλντε καί δ
Ούγκο Χάαζε μιλαν καί χειροκροτούνται. Ή φλογερή εύγλωττία τοΰ
Ζωρές προκαλεί-θύελλα χειροκροτημάτων. Άνάμεσα στά άλλα είπε: «Εμείς οί Γάλλοι έχουμε καθήκον νά έπιμείνουμε γιά νά άναγκάσουμε τή γαλλική κυβέρνηση ένεργητικά νά μιλήσει στή Ρωσία
καί νά τήν έμποδίσει νά άναμίχτεΐ στή σύγκρουση. Καί στήν περίπτωση πού ή Ρωσία δέν τήν ύπολογίσει, τό καθήκον |ΐας είναι νά
πούμε: έμεϊς δέν Αναγνωρίζουμε παρά μιά συνθήκη, είναι ή συνθήκη πού μάς συνδέει μέ τήν άνθρωπόΐηΐα». Αμέσως κατόπιν δ Ζωρές άπευθύνέται στή Ρόζα Λούξεμπουργκ: «Έπιτρέψατέ μου νά
χαιρετήσω αύτή τήν άτρόμητη γυναίκα πού ή σκέψη της Ιχει φλογίσει τήν καρδιά τοϋ γερμανικού προλεταριάτου®. Τά πλήθη είναι
άνάστατΑ. Ατέλειωτα χειροκροτήμίτα καί έπευφημίες άκολουθόϋν
τόν λόγο τοΰ Ζωρές. «έκδηλώσεις άλησμόνητες, δίχως προηγούμενο» oft ως έγραφε τό Le Pcuple τών Βρυξελλών. Καί ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ; Αύτή έφτασε μετά τούς άλλους άντιπροσώπους τών κομμάτων. Τό πρόσωπο της ήταν ωχρό και γινόταν φανερή ή προσπάθειά της νά έπιβληθεΐ σέ μιά μεγάλη έσωτερική ταραχή. Δέν κάθη71

σε στό βήμα δπου κάθονταν τά άλλα μέλη τοϋ Γραφείου, άλλά έμεινε μακριά δρθια, άτενίζοντας βουβή τό πλήθος. Ύστερα κάθησε καί
έκρυψε τό πρόσωπό της μέσα στά χέρια της. Δυό φορές τά μέλη
τοϋ Γραφείου τήν κάλεσαν μέ έπιμονή νά μιλήσει. Αύτή κουνούσε
άρνητικά τό κεφάλι καί δέν έβγαινε άπό τό στόμα της παρά μιά μόνον λέξη: δχι! Είχε άναγγελθεΐ γιά όμιλήτρια. Ό πρόεδρος Βαντερβέλντε δήλωσε: «θά ήθελα νά δώσω τό λόγο στή Ρόζα Λούξεμπουργκ (χειροκροτήματα). Άλλά ίσως θέλει νά άποφύγει αύτό τόν
κόπο». Ό Ζωρές τόν διακόπτει: «θά ξεκουραστεί στή φυλακή!».
Καί δ Βαντερβέλντε συνεχίζει: «Άλλά θέλω νά χαιρετήσω έδώ τή
γενναία αύτή γερμανίδα άγωνίστρια πού τόσα έχει κάμει γιά τό
γερμανικό προλεταριάτο (άτέλειωτα χειροκροτήματα)' άφοΰ ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, αύτή πού τόσο άφοβα άντιμετώπισε τόσες φορές
τή δικαιοσύνη, άρνεΐται νά πάρει τό λόγο, θά τόν δώσω στόν Τροέλστρα». Τά πλήθη δέν σταμάτησαν νά άπαιτοΰν νά πάρει τό λόγο ή
Ρόζα. Άλλά αύτή έμενε καθισμένη, άκίνητη, βυθισμένη στίς σκέψεις της. "Ενας βαθύς πόνος ήταν ζωγραφισμένος στό πρόσωπό της.
Έκεΐ ήταν μιά άγνώριστη Ρόζα. Κουρασμένη, αύτή, πού Αδύνατη καί άρρωστη ξετιναζόταν μέ ένα πήδημα άπό τό κρεβάτι, δταν
έπρόκειτο νά μιλήσει στίς μάζες; Δέν αισθανόταν τήν άνάγκη, δέν
είχε τή δύναμη νά ένθουσιάσει, νά έμψυχώσει αύτές τΙς μάζες; Αύτή πού ποτέ δέν είχε δειλιάσει, θά δείλιαζε τώρα μπροστά σ' αύτή
τήν παγκόσμια καταστροφή, τής όποίας κανείς δέν μπόρεσε, περισσότερο καθαρά άπ' αύτήν νά μετρήσει τΙς διαστάσεις; Αύτό είναι
άδύνατο! Ή πεισματώδης άρνησή της νά μιλήσει είχε άλλους λόγους. Καί είναι τόσο καταφανείς πού δέν μπορεί νά ύπάρχει άμφιβολία γι' αύτό.
Έ Ιστορία, καί Ιδιαίτερα ή πείρα τοϋ ρωσοϊαπωνικοϋ πολέμου,
τής είχαν γνωρίσει τήν τυφλότητα καί τή σύγχυση μέσα στίς όποιες
ό έθνικισμός καταποντίζει τΙς λαϊκές μάζες στήν άρχή τοΰ πολέμου.
"Ηξερε δτι άντίσταση στή σφαγή τών λαών, σημαίνει νά σταθείς
άκλόνητος έναντίον τοΰ ρεύματος καί νά είσαι έτοιμος γιά τΙς πιό
βαρειές θυσίες. Είχε συνείδηση τοϋ βάρους τοΰ καθήκοντος πού ή
Διεθνής είχε έπωμισθεΐ τό 1907 στό συνέδριο τής Στουττγκάρτης,
υιοθετώντας τήν άπόφαση Λούξεμπουργκ. Είχε συνείδηση τών εύθυνών, τής αύταπάρνησης, τοΰ θάρρους πού αύτό τό καθήκον άπαιτοΰσε άπό τά σοσιαλιστικά κόμματα καί τούς ήγέτες τους. Κατά τ'.ς
συζητήσεις τοΰ Γραφείου τής Διεθνούς είδε καθαρά τήν ψυχή αύτών τών ήγετών. Στή στάση τοϋ "Αντλερ καί τής αύστριακής σοσιαλδημοκρατίας διέγνωσε τό σύμπτωμα μιας άρρώστειας άπό τήν
δποίαν είχε προσβληθεί όλόκληρη ή Διεθνής. Παρ' δλο πού δέν
μποροΰσε άκόμα νά ξέρει τήν έκταση αύτής τής καταστροφής, παρ'
δλο πού δέν μποροΰσε νά πιστέψει δτι δλα τά σοσιαλιστικά κόμματα,
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σχεδόν δίχως έξαίρεση, θά περνούσαν στό στρατόπεδο τοϋ έχθροϋ,
ήταν δμως ήδη βέβαιη δτι ή πλειοψηφία τών κομμάτων δέν θά άντέχανε σ' αύτή τή μεγάλη δοκιμασία, δτι στήν καλύτερη περίπτωση
αύτά θά άφιναν νά περάσει ή καταιγίδα δίχως νά Αντιταχθούν καί
δίχως νά Αντιδράσουν. Γι' αύτό σ' αύτή τή συγκέντρωση διερευνούσε αύτά τά πλήθη, τά γεμάτα άκόμα έλπίδα καί έμπιστοσύνη στή
Διεθνή. Μπορούσε νά μιλήσει σ' αύτά; Μπορούσε νά τούς πει τήν
Αλήθεια, νά διαλύσει αύτή τήν έμπιστοσύνη καί νά προκαλέσει τόν
πανικό; Αύτό ήταν Αδύνατο καί γιά ψυχολογικούς καί γιά πολιτικούς λόγους. Άλλά ήταν έπίσης Αδύνατο γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ νά κάνει έναν συμβιβασμό μέ τό ψέμα, νά προσποιηθεί, νά
ένισχύσει στίς μάζες τις μάταιες έλπίδες πού έτρεφαν, νά τις έξαπατήσει. "Ετσι προτίμησε νά σιωπήσει.
Στις 31 'Ιουλίου ή Αύστρία καί ή Ρωσία κηρύσσουν γενική έπιστράτευση. Ή γερμανική κυβέρνηση στέλνει στήν Πετρούπολη
ένα τελεσίγραφο μέ προθεσμία δώδεκα <ί)ρών. Σέ μιά τόσο βαρεία
Ατμόσφαιρα, περιμένοντας Από στιγμή σέ στιγμή τή σύλληψη τών
ήγετών τους, τό γραφείο τοΰ κόμματος Από κοινού μέ Αντιπροσώπους τής κοινοβουλευτικής δμάδας συνήλθαν γιά νά Αποφασίσουν
τή στάση τους στό ζήτημα τών πολεμικών πιστώσεων. Ό Χάαζε
καί δ Λέντεμπουρ ύπεστήριξαν δτι έπρεπε νά τις καταψηφίσουν.
Οί άλλοι ήθελαν νά τις ψηφίσουν. Ή έπικρατοΰσα γενικά γνώμη
ήταν δτι ή ριζοσπαστική πτέρυγα θά έπέβαλλε τή θέση της. Απεφάσισαν νά στείλουν τόν Χέρμαν Μύλλερ στό Παρίσι γιά νά καταλήξουν σέ μιά κοινή στάση τών γερμανών καί γάλλων σοσιαλιστών.
Τό ίδιο βράδυ δολοφονείται δ Ζωρές. Τήν 1η Αύγούστου δ Χέρμαν
Μύλλερ συζητάει μέ τούς ήγέτες τού γαλλικού κόμματος. Δέν μίλησαν ούτε γιά τήν πάλη έναντίον τοΰ πολέμου, ούτε γιά τήν πάλη
τών τάξεων κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου, άλλά άποκλειστικά καί
μόνον γιά τις πολεμικές πιστώσεις. Ό Μύλλερ δήλωσε δτι οί γερμανοί πιθανώς θά ψηφίσουν έναντίον τών πιστώσεων, στή χειρότερη περίπτωση θά άπόσχουν' πάντως ή ψήφος ύπέρ τών πιστώσεων
άποκλείεται. Οί γάλλοι είχαν καταλήξει στήν Απόφαση δτι γι' αύτούς δ πόλεμος ήταν Αμυντικός καί γι' αύτό έπρεπε νά ψηφίσουν
τις πιστώσεις. Ό Μύλλερ τούς Απάντησε δτι είναι πολύ δύσκολο δταν δ πόλεμος έκραγεΐ νά καθοριστεί ποιός είναι έπιτιθέμενος καί
ποιός Αμυνόμενος. Τούς έξηγοΰσε δτι ό πόλεμος έχει βαθιά τις αιτίες του στήν πολιτική τής Ιμπεριαλιστικής έπέκτασης καί στούς έξοπλισμούς πού άπό πολλά χρόνια μέ τήν ίδια λύσσα έπιδίδονταν δλες οί δυνάμεις. Ά π ' τό μέρος του ή έπιχειρηματολογία του βρισκόταν άκόμα μέσα στά πλαίσια τών γνωστών σ' δλους τούς σοσιαλιστές
θέσεων τής Διεθνούς. Άλλά δλοι είχαν ξεχάσει τΙς άποφάσεις τής
Διεθνούς καί τήν πολιτική πού αύτές προσδιόριζαν. Ό βέλγος Χυϋ73

σμάνς προσπαθούσε νά πείσει τόν Μύλλερ δτι Επρεπε μάλλον νά άπόσχουν παρά νά καταψηφίσουν τΙς πιστώσεις. Εκείνο πού Εδειχναν
αύτές οί συζητήσεις ήταν μόνον πόσο Ενοχλούσαν καί τούς γερμανούς καί τούς γάλλους οί θέσεις τής Διεθνοΰς. Δέν ήταν πλέον Ικανοί νά σκεφτούν σάν διεθνιστές καί προσπαθούσε δ Ενας νά ρίξει τΙς
εύθύνες στόν άλλον, διατηρώντας καί μιά έπίφαση δήθεν διεθνούς Ενότητας.
Ένώ διαρκούσαν αύτές οί διαπραγματεύσεις, ή Γερμανία κήρυξε τόν πόλεμο στή Ρωσία. Κατόπιν οί άποφάσεις πού πυρπολήσανε δλόκληρη τήν Εύρώπη άκολουθούσαν ή μία κατόπιν τής άλλης.
ΣτΙς 3 Αύγούστου ή κοινοβουλευτική δμάδα τοϋ γερμανικού κόμματος άπεφάσισε γιά τή στάση πού θά κρατούσε κατά τήν ψηφοφορία
στό Ράϊχσταγκ γιά τϊς πολεμικές πιστώσεις. Ά π ό τούς 111 βουλευτές, οί 15 έκφραστήκανε έναντίον. Άνάμεσα σ' αύτούς, ό Λήμπκνεχτ, δ Χάαζε, ό Λέντεμπουρ, ό Ρούλε, ό Λένσχ. Σ ' αύτήν δμως
τή μειοψηφία έπιβλήθηκε ή κομματική πειθαρχία και τούς άρνήθηκαν τό δικαίωμα νά ψηφίσουν σύμφωνα μέ τΙς άπόψεις τους. "Ετσι στις 4 Αύγούστου ή σοσιαλδημοκρατική κοινοβουλευτική όμάδα
ψήφισε μονολιθικά τΙς πιστώσεις. Ό Κάρλ Λήμπκνεχτ σεβάστηκε
έπίσης κι' αύτός τήν κομματική πειθαρχία. Αύτή ή ψήφος προκάλεσε τήν άγανάκτηση στό έξωτερικό. Πολλοί πίστεψαν δτι έπρόκειτο
γιά μιά ψεύτικη είδηση. Έ ρουμανική σοσιαλδημοκρατική έφημερίδα Εγραφε δτι αύτό ήταν Ενα τερατώδες ψέμμα. Ό Λένιν έπίσης
πίστεψε δτι τό φύλλο τοΰ Vorwarts γιά τήν ψήφο στό Ράϊχσταγκ ήταν πλαστογραφημένο άπό τό γερμανικό έπιτελεΐο. Ήταν φανερό
γιά δλη τή ριζοσπαστική πτέρυγα δτι μιά τέτοια χρεοκοπία θά ήταν δυνατόν νά έπανορθωθεΐ έάν έπρόκειτο γιά δποιοδηποτε άλλο
κόμμα μέσα στή Διεθνή. Άλλά ή χρεοκοπία τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας πού είχε Ενα διευθύνοντα ρόλο μέσα στή Διεθνή, έσήμαινε τή νίκη τοϋ έθνικισμοΰ σ' δλη τή γραμμή τήν κατάρρευση
τής Διεθνοΰς. Αύτό ήταν άπίστευτο, άκατανόητο. Τήν ίδια μέρα,
στίς 4 Αύγούστου εύρύτατα κυκλοφορεί ή φήμη δτι δ Κάρλ Λήμπκνεχτ καί ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έκτελεστήκανε άπό τίς στρατιωτικές άρχές. Αύτή ή πρόωρη φήμη γιά τό Εγκλημα τής 15 'Ιανουαρίου 1919, Εδειξε δτι δπαδοί καί άντίπαλοι ξέρανε ποϋ Επρεπε στή
Γερμανία νά ζητήσουν τούς Αληθινούς Επαναστάτες.

Κάτω άπό τή σημαία τής άνταρσίας
Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ, ή άπόφαση πού πήρε ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία ήταν ενα κτύπημα άκόμα πιό σκληρό άπ' αύ74

τό τών Βρυξελλών. Ή στάση τής αύστριακής σοσιαλδημοκρατίας
έσήμαινε παθητικότητα καί ύποταγή. Ή άπόφαση τοϋ γραφείου
τοϋ γερμανικού κόμματος καί τής κοινοβουλευτικής του όμάδας έσήμαινε —δποιαδήποτε καί άν ήταν τά έπιχειρήματα πού έπικαλοΰνταν— έπιδοκιμασία καί δικαιολόγηση τοΰ πολέμου, εύθυγράμμιση |ΐέ τό ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο.
Ό Κάουτσκυ άπατάται δταν ισχυρίζεται δτι «στά τελευταία
πρό τοΰ πολέμου χρόνια, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, είχε ύποσΐηρίξει
τήν άποψη δτι τό προλεταριάτο θά άπαντοΰσε στήν έκρηξη τοΰ πολέμου μέ τήν έπανάσταση». Ό ρωσοϊαπωνικός πόλεμος τήν είχε διδάξει πόσο είναι δύσκολο νά άπαντήσει μέ έπανάσταση ή έργατική
τάξη στήν κήρυξη τοΰ πολέμου. Εξάλλου ή κριτική της στήν πρόταση γιά τήν κήρυξη άπό τή Διεθνή γενικής άπεργίας έναντίον τοΰ
πολέμου καί ή άπόφαση πού είχε συνταχτεί άπό τήν ίδια στό συνέδριο τής Στουττγκάρτης, είναι άρκετές άποδείξεις δτι είχε μιά πολύ πιό ρεαλιστική Αντίληψη τής κατάστασης άπ' αύτήν πού δ Κάουτσκυ ισχυρίζεται δτι είχε ή Ρόζα. Καί δ Κάουτσκυ δέν είχε άσφαλώς καθόλου τήν εύκαιρία στά «πρό τοϋ πολέμου τελευταία
χρόνια» νά συζητήσει αύτό τό ζήτημα μαζί της. Εντούτοις φαινόταν άκατανόητο στή Ρόζα Λούξεμπουργκ, δτι ή γερμανική έργατική τάξη θά άφηνόταν νά δδηγεΐται στό σφαγείο δίχως νά προβάλει
τήν πιό έλαφρά προσπάθεια νά άντιδράσει, δτι δλη έκείνη ή έπΐ τόσα χρόνια έργασία γιά τή διαπαιδαγώγηση καί τήν δργάνωση έκμηδενίστηκε μέσα σέ μιά ώρα. Ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία συνθηκολογεί καί περνάει στό στρατόπεδο τοΰ ιμπεριαλισμού, ή Διεθνής καταρρέει, ένας όλόκληρος κόσμος καταρρέει, κονιορτοποιείται.
Γιά μιά στιγμή —τή μόνη δίχως άμφιβολία στιγμή σ' δλη της
τή ζωή— ή άπελπισία τήν κατέβαλε. Αύτό δέν κράτησε παρά μιά
μόνον στιγμή! 'Αμέσως ξαναβρήκε τόν έαυτό της. Τήν ίδια μέρα,
στις 4 Αύγούστου, πού οί ήγέτες τής σοσιαλδημοκρατίας κλείνανε
μιά συμμαχία μέ τόν αύτοκράτορα καί τό έπιτελεϊο ένας μικρός άριθμός άγωνιστών συγκεντρώθηκε στό διαμέρισμα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ καί άπεφάσισε νά άναλάβει τήν πάλη έναντίον τοϋ πολέμου καί έναντίον τής πολεμικής πολιτικής τοΰ κόμματός τους.
Άνάμεσα σ' αύτούς ήταν ό Φράντς Μέριγκ καί δ 'Ιούλιος Κάρσκι.
Αύτή ήταν ή άπαρχή τής άνταρσίας πού έμεινε στήν ιστορία γνωστή μέ τό δνομα Σπάρτακος. Ή Κλάρα Τσέτκιν, άπό τή Στουττγκάρτη δπου βρισκόταν, προσχωρεί Αμέσως στήν άνταρσία. Σέ λίγο
ό Κάρλ Λήμπκνεχτ ένώνεται μαζί τους. Είχε γρήγορα Αναγνωρίσει πόσο είχε άπατηθεί, πιστεύοντας δτι ή άπόφαση γιά τις πολεμικές πιστώσεις δέν ήταν παρά μιά παροδική Αδυναμία. Τώρα ήταν
δπως πάντα έτοιμος γιά τις δποιεσδήποτε συνέπειες τής πάλης.
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Παντοΰ στή Γερμανία ύπήρχαν Αγωνιστές που είχαν μείνει πιστοί
στό σοσιαλισμό, ιδιαίτερα στά έργατικά προάστια τοϋ Βερολίνου,
στή Βυρτεμβέργη, στή Σαξωνία, στή Ρηνανία καί στό Ρούρ καθώς
καί στά λιμάνια. Λίγο - λίγο, ψηλαφητά θά ξαναβρίσκονταν —παλιοί άγωνιστές πού είχαν ζήσει τήν έποχή τοΰ άντισοσιαλιστικοϋ
νόμου, νέοι, γυναίκες— καί θά άρχιζαν τήν παράνομη πάλη έναντίον τοΰ πολέμου.
Γιά τή Ρόζα οί μήνες πού άκολουθοΰν θά είναι άπαίσιοι. Κάθε μέρα έπρεπε νά παρακολουθεί γεγονότα πού τής προκαλοϋσαν
άηδία καί άπέχθεια. Εκείνο πού στήν άρχή δέν ήταν γιά τούς ήγέτες τής Διεθνούς παρά παθητική έγκατάλειψη στό πεπρωμένο,
έγινε γρήγορα Ινας παράφορος πατριωτισμός. "Ολες οί σοσιαλιστικές άξίες ποδοπατήθηκαν. Σέ μιά νύχτα οί συντάκτες τών έφημερίδων λησμόνησαν έκείνα πού ξέρανε μιά μέρα πρίν: δτι δ πόλεμος
δέν ήταν ούτε λαϊκός ούτε άμυντικός, δτι δλες οί δυνάμεις είναι ύπεύθυνες γιά τήν έκρηξή του, δτι αύτός έπιδιώκει κατακτητικούς
σκοπούς, δτι αύτός είναι προϊόν βαθειών ένδοϊμπεριαλιστικών διαφορών. ΑύτοΙ οί ίδιοι έκατό φορές είχαν βεβαιώσει καί μέ τό λόγο καί
μέ τήν πένα δτι θά άγωνιστοϋν έναντίον αύτοϋ τοΰ πολέμου δίχως
νά ύπολογίσουν τις συνέπειες. Τώρα συσσωρεύανε ψέματα πάνω στά
ψέματα. Άμιλλώνταν μέ τούς έθνικιστές στή ξενόφοβη προπαγάνδα.
Έγκωμιάζανε τό κράτος πού μέχρι χθές τούς κατεδίωκε, τόν αύτοκράτορα πού τόσες φορές τούς είχε προσβάλει. Έπισφραγίσανε τήν
Ιερή ένωση πού παρέδινε χειροπόδαρα δεμένους τούς έργάτες στούς
καπιταλιστές γιά σκλάβους καί στό έπιτελείο γιά τροφή στά κανόνια. Καί κάθε μέρα έβλεπε νέες λιποταξίες άπό τό στρατόπεδο τής
Διεθνοΰς. Ό τ ι ό κενόδοξος Σάιντεμαν θά ξεπερνούσε τόν έαυτό του
σέ πατριωτικούς ύμνους, δτι δ Σύντεκουμ θά μεταμορφωνόταν σέ προπαγανδιστικό πράκτορα τοΰ γερμανικοΰ Ιμπεριαλισμού στίς ουδέτερες χώρες, δτι οί παλιοί της άντίπαλοι, οί ήγέτες τών συνδικάτων
θά συναδελφώνονταν μέ τούς μεγαλοβιομήχανους, αύτά τά περίμενε
καί αύτά άπλώς δυνάμωναν τήν περιφρόνηση πού άπό χρόνια αισθανόταν γι' αύτούς. Άλλά δ Πλεχάνωφ, αύτός ό όποιος άλλοτε
καλοΰσε τούς έργάτες σέ έπαναστατική έξέγερση έναντίον τοΰ πολέμου, νά γίνει τώρα σημαιοφόρος τοϋ τσάρου έναντίον τής πρωσικής βαρβαρότητας; Ό Ιούλιος Γκέντ, δ άκαμπτος μαρξιστής, μπήκε στήν πολεμική κυβέρνηση τής Γαλλίας. Ό παλιός φίλος τής Ρόζας, ό Βαιγιάν, είχε μιά ύποτροπή μπλανκιστικοΰ πατριωτισμού καί
έβλεπε έκ νέου τή Γαλλία σάν τό κατ' έξοχήν έπαναστατικό έθνος.
Ένας άλλος σύντροφος τής Ρόζας άπό τούς νεανικούς της άγώνες
δ Πάρβους είχε άπό καιρό μεταστραφεί. Αύτός είχε έπιδοθεί στήν
κερδοσκοπία καί κατά τούς βαλκανικούς πολέμους είχε πλουτίσει
στήν ύπηρεσία τής Τουρκίας. Τώρα ήταν σύμβουλος τοΰ γερμανού
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ύπουργοΰ τών Εξωτερικών καί είχε άναλάβει τήν όργάνωση τοϋ έμπορίου μέ τις σκανδιναβικές χώρες καί τά Βαλκάνια. "Οταν τόλμησε νά έπισκεφτεϊ τή Ρόζα, αύτή τδ θεώρησε ύβρη καί βαρειά προσβολή καί τδν πέταξε έξω δίχως νά τοϋ πει μιά λέξη. Ό Κούνωφ,
δ Αρχισυντάκτης τοϋ Vorwarts, μιά άπδ τις «τίμιες πένες» μέ τις
δποϊες είχε άναλάβει τδ 1905 τή σύνταξη τοϋ κεντρικού δργάνου
τοϋ κόμματος, συναγωνιζόταν τώρα μέ τδν αύστριακδ Ρέννερ ποιός
καλύτερα νά συμβιβάσει τδ μαρξισμό μέ τδν Ιμπεριαλισμό. Ό Πάουλ Λένς, δ παλιός άρχισυντάκτης τοΰ Leipziger Volkszeitung, αύτός πού θεωροΰνταν σάν ένα είδος ύπασπιστής τής Ρόζας, άφοΰ δίστασε γιά ένα μικρό διάστημα, πέρασε κατόπι στό στρατόπεδο τοϋ
έχθροϋ, βλέποντας στήν πολεμική οικονομία, αύτήν τήν όργανωμένη
πείνα, τή νίκη τής σοσιαλιστικής Ιδέας καί στό γερμανικό πόλεμο
έναντίον τής Αγγλίας, «τοΰ δεσπότη τής παγκόσμιας άγοράς», τήν
έπανάσταση. Ό Κόνραντ Χαίνις, δ πιό ένθουσιώδης όπαδός τής άριστερας, ξελαρυγγιαζόταν τώρα στούς δρόμους τραγουδώντας τό
«ΝτόΟτσλαντ, ΝτόΟτσλαντ, ύμπερ άλλες!». Ό Κάουτσκυ προσπαθούσε νά σκεπάσει τή ντροπή τοϋ σοσιαλισμού μέ κοινοτοπίες, σοφίσματα καί παραποιήσεις. Ύπεστήριζε δτι δέν ήταν δυνατόν νά προσδιοριστεί δ χαρακτήρας τοΰ πολέμου, γιατί αύτός είχε ξεσπάσει μέ
τρόπο δχι δμαλό. «Κανονικά, τά κράτη διατυπώνουν τις άπαιτήσεις
τους, κατόπιν κηρύχνουν τόν πόλεμο καί τέλος έπιστρατεύονται. Αύτή τή φορά ή έπιστράτευση δέν έγινε έξαιτίας τοΰ πολέμου, άλλά δ
πόλεμος έξαιτίας τής έπιστράτευσης. Έτσι μετά τήν έναρξη τοϋ
πολέμου έπρεπε νά προσδιοριστούν οί σκοποί πού αύτός έπιδίωκε».
'Αποσιωπούσε τήν κατάρρευση τής Διεθνούς μ' αύτή τή διαβόητη
δήλωσή του: «Αύτή δέν είναι ένα άποτελεσματικό μέσο κατά τή
διάρκεια τού πολέμου. Είναι ούσιωδώς ένα δργανο είρήνης. Καί αύτό μέ διπλή έννοια: πάλη γιά τήν ειρήνη καί ταξική πάλη κατά τή
διάρκεια τής ειρήνης!». Ή σοσιαλιστική θεωρία παραιτούνταν έτσι
οικειοθελώς καί άπαιτοΰσε άπό τήν έργατική τάξη νά παραιτηθεί
κι' αύτή σάν πολιτικός παράγων.
Ή όργάνωση τής άντίστασης έναντίον τής πολιτικής τοΰ πολέμου τής σοσιαλδημοκρατίας, αύτό ήταν γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ
τό πιό άμεσο καθήκον της. 'Αγωνιζόταν πιό έντατικά άπό κάθε άλλη φορά μέσα στις όργανώσεις τοΰ Βερολίνου, τόσο στή βάση, δσο
καί στά διευθυντικά δργανα. Οί έπιτυχίες ήταν πολύ μεγαλύτερες
άπ' δ,τι περίμενε μετά τή λιποταξία τών άνωτέρων καί τών μεσαίων στελεχών τοΰ κόμματος. Παντού ύπήρχαν τουλάχιστον Ισχυρές
μειοψηφίες. Στή μεγάλη περιφέρεια τοΰ Νίντερμπαρνιμ ή πλειοψηφία τών μελών ήταν μέ τήν άντιπολίτευση. Άλλά κάτω άπό τήν
πίεση τής διπλής λογοκρισίας, τής στρατιωτικής καί τής έσωκομματικής, αύτές οί άντιδράσεις δέ μποροΰσαν νά έκφραστοΰν. Στις έ77

Λαρχίες ήταν δύσκολο νά έιοχέτέυτούν οί Ιδέες καί τα έπιχειρήματα τής Αντιπολίτευσης καί τό έδαφος έμενε έλεύθερο στούς έπιτήδειους ύπερασπιστές τής έπίσημης πολιτικής τοΰ κόμματος. Υπήρχαν δμως, έν πάση περιπτώσει, στήν κοινοβουλευτική όμάδα ένδεκα άνθρωποι πού είχαν έκφράσει τήν άντίθεσή τους στήν ψήφο γιά
τις πολεμικές πιστώσεις. Έάν αύτοί έκδηλώνανε δημόσια τήν άντίθεσή τους, αύτό θά άπέδειχνε σ' αύτές τίς μάζες δτι δέν ήταν μόνες
καί θά έδειχνε στό έξωτερικό δτι στή Γερμανία έχει άρχίσει ή πάλη έναντίον τοΰ πολέμου. Ή Κλάρα Τσέτκιν, άργότερα, στόν πρόλογό της σέ μιά έπανέκδοση τής μπροσούρας Γιούνιους, μιλάει γιά
τις προσπάθειες πού μ' αύτή τήν έννοια είχαν τότες καταβάλει:
« Ή πάλη έπρεπε ν' άνοίξει μέ μιά διαμαρτυρία έναντίον τής
σοσιαλδημοκρατικής ψήφου γιά τΙς πολεμικές πιστώσεις. Αύτή ή διαμαρτυρία έπρεπε νά συνταχτεί μέ τρόπο πού νά άποφεύγονται οί κίνδυνοι άπό τίς Ιδιοτροπίες καί τις δολιότητες
τοΰ στρατιωτικού νόμου καί τής λογοκρισίας. Εξάλλου δίναμε άναμφισβήτητα σημασία στό γεγονός δτι έπρεπε αύτή ή
διαμαρτυρία νά στηρίζεται στήν άρχή σέ έναν έπιβλητικό άριθμό γνωστών σοσιαλδημοκρατών άγωνιστών. "Ετσι προσπαθούσαμε νά τή συντάξουμε μέ τρόπο πού νά μπορούν νά ταχτοΰν
Αλληλέγγυοι μ' αύτήν δσο τό δυνατό περισσότερα άνώτερα
στελέχη, άπ' αύτά πού άσκοΰσαν στά λόγια πολύ αύστηρή
καί άκόμα πολύ ριζοσπαστική κριτική στήν πολιτική τής 4ης
Αύγούστου, στό έσωτερικό τής κοινοβουλευτικής όμάδας καί
σέ πιό μικρούς κύκλους. "Ολη αύτή ή έπιφυλακτικότητα πού
μάς είχε πολύ πονοκεφαλιάσει καί μας είχε στοιχίσει πολύ
χαρτί, γράμματα, τηλεγραφήματα καί πολύτιμο χρόνο δέν
κατέληξε σέ τίποτε. 'Από δλους αύτούς τούς βίαιους στά λόγια κριτικούς τής σοσιαλδημοκρατικής πλειοψηφίας μόνον ό
Κάρλ Λήμπκνεχτ έτόλμησε. Καί μαζί μέ τή Ρόζα Λούξεμπουργκ, τόν Φράντς Μέριγκ καί μέ έμένα άψηφήσαμε τήν
άγιοτάτη πειθαρχία τοΰ κόμματος, αύτήν πού κατέστρεφε
τούς χαρακτήρες καί τις πεποιθήσεις».
Τό ίδιο φαινόμενο έπαναλήφτηκε, δταν ή γερμανική κυβέρνηση ζήτησε γιά δεύτερη φορά πολεμικές πιστώσεις στό Ράϊχσταγκ.
Μιά όλόκληρη σειρά βουλευτών ήταν στήν άρχή έτοιμη νά ψηφίσει
άνοικτά έναντίον τοΰ πολέμου. 'Αλλά δσο έπλησίαζε ή ήμέρα τής
ψήφου, τόσο δλο καί περισσότερο διαλυόταν αύτή ή όμάδα. Οί δικαιολογίες πού έπικαλοΰνταν αύτοί οί ήρωες γιά τήν άρνησή τους
νά περάσουν στή δράση, έφταναν μέχρι νά όμολογοΰν έντελώς καθαρά τήν προσωπική τους δειλία. Μπορούμε νά φανταστούμε πόσο
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μεγάλωνε ή περιφρόνηση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ γιά τό Ανθρώπινο πλάσμα. Τήν ήμέρα τής ψήφου δέν έμεινε άπ' αύτή τήν δμάδα παρά μόνον ό Λήμπκνεχτ πού τόλμησε. Καί ίσως ήταν καλύτερα έτσι. Ένας μόνος, Ινας μοναδικός άνθρωπος Ανεβαίνει στό βήμα τοΰ Ράϊχσταγκ καί καταγγέλλει τήν έγκληματική παραφροσύνη καί τούς ύπεύθυνούς της. Στιγμή μεγάλη γιά δλόκληρη τήν άνθρωπότητα. Αύτό δείχνει τί σ' αύτές τις στιγμές ένδιαφέρει πάνω
άπό δλα: ή δύναμη καί ή σημασία τής προσωπικότητας. Τό δνομα
τοϋ Λήμπκνεχτ γίνεται σύμβολο, σύνθημα άνασυγκρότησης, περνάει στά χαρακώματα, ένθαρρύνει καί φλογίζει. Κάθε μέρα καί περισσότεροι άγωνιστές περνάν κάτω άπό τή σημαία τής πάλης έναντίον τοΰ πολέμου. Ή 2 Δεκεμβρίου 1914 είναι ή ήμέρα πού γεννιέται στή Γερμανία τό έπαναστατικό μέτωπο έναντίον τοΰ πολέμου. 'Απ' αύτή τήν ήμέρα ή Ινωση μέσα στήν πάλη τοϋ Κάρλ
Λήμπκνεχτ καί τής Ρόζας Λούξεμπουργκ έγινε άδιάρρηκτη.

Ή «Διεθνής»
Ή πολιτική δραστηριότητα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ σ' αύτούς τούς μήνες ήταν πολύ διαφορετική άπ' αύτήν πού τήν ίδια έποχή Ανέπτυσσε ό Λένιν στήν Ελβετία. Δέν ύπήρχε μεταξύ τους
διαφορά στή στάση άπέναντι τοϋ πολέμου καί στή σοσιαλιστική γενικά πολιτική, άλλά στήν έφαρμογή αύτής τής πολιτικής στις συγκεκριμένες συνθήκες πού δροΰσαν. Ό Λένιν ζοΰσε στή μετανάστευση, σέ μιά ούδέτερη χώρα, σχεδόν έντελώς άπομονωμένος Από τις
ρωσικές μάζες. Δρούσε γιά μιά μικρή έκλεκτή όμάδα Αγωνιστών
πού είχαν μιά στέρεη θεωρητική μόρφωση. 'Απέρριπτε τό σύνθημα ΐής εΙρήνης: πολύ Ασαφές, πολύ παθητικό, αύτό τό σύνθημα
παραπέμπει τήν έργατική τάξη στήν καλή θέληση τών κυβερνήσεων, δηλαδή τών ύπευθύνων τής σφαγής. Ή διεκδίκηση μιάς «δημοκρατικής ειρήνης» δέν άφήνει νά άνακαλυφτοΰν οί πραγματικές καί διαρκείς αιτίες τών πολέμων. Έάν θέλουμε νά σεβαστοΰμε τήν άπόφαση τής Στουτγκάρτης καί άν θέλουμε πραγματικά
«νά χρησιμοποιήσουμε τήν οίκονομική καί πολιτική κρίση πού δημιουργεί ό πόλεμος γιά νά ξεσηκώσουμε τά λαϊκά στρώματα καί νά
έπιταχύνουμε τήν πτώση τής καπιταλιστικής κυριαρχίας» τό βασικό καθήκον είναι —σύμφωνα μέ τήν ώμή διατύπωση τοΰ Λένιν—
«ή μετατροπή τοΰ πολέμου σέ έμφύλιο πόλεμο», ή προπαγάνδα, ή
όργάνωση, ή προετοιμασία τοΰ έμφυλίου πολέμου. Επιτίθονταν μέ
μιά ιδιαίτερη βιαιότητα έναντίον τοΰ Κάουτσκυ, ϊσως γιατί δ ίδιος
είχε τόσες άύταπάτες στό παρελθόν γι' αύτόν καί τόν είχε ύπερα79

σπίσει έναντίον τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. Τόν 'Οκτώβρη τοϋ 1914
έγραφε στόν Σλιάπνικωφ:
« Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε δίκιο. Είχε καταλάβει άπό πολύ πρίν δτι δ Κάουτσκυ δέν ήταν παρά Ινας χαμερπής κόλακας στή θεωρία, πιό άπλα Ινας χαμερπής κόλακας τής
πλειοψηφίας τοϋ κόμματος, τοΰ όππορτουνισμοΰ. Δέν ύπάρχει τίποτε στόν κόσμο πού νά είναι περισσότερο έπιβλαβές
καί περισσότερο έπικίνδυνο γιά τήν ήθική αύτονομία τοΰ
προλεταριάτου, άπ' αύτή τήν άπεχθή αύτοϊκανοποίηση καί
άπ' αύτή τήν εύτελή ύποκρισία τοΰ Κάουτσκυ, πού παραμορφώνει τά πάντα καί θέλει νά καθησυχάσει μέ σοφίσματα καί
μέ μιά δήθεν έπιστημονική φρασεολογία τήν έργατική συνείδηση πού άφυπνίζεται».
Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ έπρόκειτο ήδη νά έργαστεί μέσα στίς μάζες, νά περάσει στή δράση, κι' αύτό έπρεπε νά τό κάνει
μέ πολλή προσοχή. "Επρεπε νά βρει τά σημεία έπαφής, νά άνακαλύψει τις ψυχολογικές συνθήκες. Ό,τι έγραψε σ' αύτούς τούς μήνες καί δ,τι έξηγοϋσε στίς άναρίθμητες συζητήσεις καί συγκεντρώσεις στό έσωτερικό τοΰ κόμματος περιοριζόταν στήν άνάλυση τών
αίτιών καί τοΰ χαρακτήρα τοΰ πολέμου, καθώς έπίσης καί γιά τήν
πραγματική έννοια τής πειθαρχίας στό κόμμα. Σ' αύτό τό τελευταίο
ύπεστήριζε δτι: «Ή πειθαρχία στό κόμμα στό σύνολό του, δηλαδή
ή πειθαρχία στό πρόγραμμα του, είναι πάνω άπό όποιαδήποτε πειθαρχία σέ όποιοδήποτε κομματικό δργανο. Ή πειθαρχία στά κομματικά δργανα έπιβάλλεται μόνον δταν αύτά ένεργοΰν μέσα στά δρια τοΰ προγράμματος». Γι' αύτό άπό δλους τούς βουλευτές μόνον δ
Λήμπκνεχτ σεβάστηκε τήν πειθαρχία τοΰ κόμματος, άρνούμενος νά
ψηφίσει τις πολεμικές πιστώσεις. Οί πιό βαρειές παραβάσεις τής
πειθαρχίας, άπό τήν έναρξη τοΰ πολέμου, γίνονταν συνεχώς άπό
τούς διευθύνοντες τό κόμμα κάτω άπό τήν προστασία τοΰ στρατιωτικού νόμου, «παραβάσεις τής πειθαρχίας, πού συνίσταντο στό γεγονός δτι τά ιδιαίτερα κομματικά δργανα μέ δικές τους άποφάσεις
προδίναν αύθαίρετα τήν άπόφαση τοϋ συνόλου τοϋ κόμματος, δηλαδή τοΰ προγράμματός του».
Άλλά αύτή ή περιορισμένη μόνον σ' αύτά διαφωτιστική έργασία δέν μποροϋσε νά ήταν έπαρκής. "Επρεπε νά έξηγηθοϋν στό
βάθος τά προβλήματα καί νά άποκαλυφτοϋν γιά Ινα εύρύτερο κοινό
οί πραγματικές τους ρίζες. Γι' αύτό είχαν άνάγκη άπό μιά έπιθεώρηση. Ύστερα άπό πολλές προσπάθειες καί πολλές άπογοητεύσεις,
δ έκδοτικός οίκος τοΰ κόμματος στό Ντύσσελντορφ δέχτηκε νά άναλάβει αύτή τήν τολμηρή έπιχείρηση. Τήν άνοιξη τοΰ 1915 κυκλο80

φορεί ή «Διεθνής» ύπό τή διεύθυνση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ καί
τοϋ Φράντς Μέριγκ. 01 συνεργάτες της ήταν ή Κλάρα Τσέτκιν, δ
Αύγουστος Ταλχάϊμερ, ή Καίτε ΝτοΟνκερ, δ Πάουλ Λάνγκε καί δ
Χάινριχ Στρέμπελ. Τδ πνευματικό έπίπεδο τής έπιθεώρησης ήταν
πολύ ύψηλό. Ό Μέριγκ μελετούσε τή στάση τού Μάρξ καί τού "Ενγκελς πάνω στά ζητήματα τού πολέμου καί κατέληγε σέ συμπεράσματα γιά τό σημερινό πόλεμο. Ή Τσέτκιν πρανματευόταν τή θέση τών γυναικών άπέναντι τού πολέμου. Ό Λάνγκε άνέλυε τήν πολιτική τής Ιεράς ένωσης τών συνδικάτων. "Οπως σ' δλες τις νόμιμες δημοσιεύσεις τής Αντιπολίτευσης, ή πάλη έναντίον τοΰ πολέμου γινόταν κυρίως μέ τή μορφή τής κριτικής έναντίον τής κομματικής πολιτικής γιά τόν πόλεμο, κι' αύτό γιά νά προφυλάσσονται
άπό τή λογοκρισία. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έγραψε ένα άρθρο μέ τό
δνομά της: «Ή άνοικοδόμηση τής Διεθνοΰς» καί ένα άλλο μέ τό
ψευδώνυμο Μόρτιμερ: «Προοπτικές καί σχέδια». Μ' αύτό έκανε
μιά κριτική σέ ένα βιβλίο τοΰ Κάουτσκυ.
Στό πρώτο της άρθρο ή Ρόζα Λούξεμπουργκ διεπίστωνε δτι
ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία παραιτήθηκε πολιτικά τήν 4η Αύγούστου, ταυτόχρονα μέ τήν κατάρρευση τής Διεθνοΰς, κατάρρευση πού δέν Ιχει τό προηγούμενό της σ' δλη τήν ιστορία. Ή έναλλαγή: σοσιαλισμός ή Ιμπεριαλισμός, συνόψιζε μέ άπόλυτο τρόπο τόν
πολιτικό προσανατολισμό τής έργατικής τάξης. Άλλά τή στιγμή
πού άπό Ιστορική τάση αύτή ή έναλλακτική έκλογή, έγινε μιά πολιτική πραγματικότητα, ή σοσιαλδημοκρατία ύπέστειλε τή σημαία
καί δίχως μάχη συνθηκολόγησε μπροστά στόν ιμπεριαλισμό. Ό
Κάουτσκυ, άντιπρόσωπος τοΰ «μαρξιστικού κέντρου», θεωρητικός
τοΰ τέλματος, έχει προσφέρει μιά ούσιώδη συμβολή σ' αύτή τήν κατάρρευση. "Οταν 6 Κάουτσκυ έξηγοΰσε δτι ή Διεθνής δέν ήταν ένα
δπλο γιά τόν καιρό τού πολέμου, δταν δ Βίκτωρ "Αντλερ μέ έγκαρτέρηση έλεγε δτι κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου μόνον ή σιωπή άομύζει στό σοσιαλισμό, είχαμε έδώ μιά θεωρία οίκειοθελοΰς εύνουχισμοΰ. Αύτό μ' άλλα λόγια θέλει νά πει:

«Στόν καιρό τής ειρήνης θά είμαστε ύπέρ τής πάλης τών τάξεων στό έσωτερικό τής κάθε χώρας καί ύπέρ τής διεθνούς
Αλληλεγγύης στό έξωτερικό. Στόν καιρό τού πολέμου θά είμαστε ύπέρ τής Αλληλεγγύης τών τάξεων στό έσωτερικό καί
ύπέρ τής πάλης Ανάμεσα στούς έργαζόμενους τών διαφόρων
χωρών στό έξωτερικό! Ή ιστορική έκκληση τοΰ Κομμουνιστικού Μανιφέστου μετά τή συμπλήρωσή της καί τή διόρθωσή της άπό τόν ΚΑουτσκυ πρέπει τοΰ λοιπού νά διακηρύσσει:
Προλετάριοι δλων τών χωρών, ένωθήτε στόν καιρό τής εί8
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ρήνης καί κόφτε δ Ινας τοϋ άλλουνοΰ τό λαιμό στόν καιρό τοϋ
πολέμου. Σήμερα: :«Ό καθένας είναι ρώσος, ό καθέναο είναι
γάλλος!», καί αύριο δταν θά γίνει ειρήνη: «Άγκαλιασθήτε
καί φιληθήτε Εκατομμύρια άνθρωποι σ' δλη τήν οικουμένη» ( ' ) . Γιατί ή Διεθνής είναι «ούσιωδώς ένα δργανο ειρήνης, δέν είναι Ινα άποτελεσματικό έργαλεΐο μέσα στόν πόλεμο».
Αύτή ή πίκρα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ, πού έκφράζεται έδώ
μέ σκληρά άποφθέγματα, χαρακτηρίζει δλα τά άρθρα της στόν καιρό τοΰ πολέμου. Άλλά ταυτοχρόνως αύτή χαράζει τΙς προοπτικές
γιά τό μέλλον, θ ά είναι παράλογο νά πιστέψουμε δτι ή Διεθνής
μπορεί νά ξαναγίνει μετά τόν πόλεμο ή δργάνωση τής ταξικής πάλης, έάν δέν άρχίσει μέσα στόν πόλεμο νά ξαναγεννιέται πάνω στό
έδαφος τής πάλης έναντίον τοΰ πολέμου. Αύτή θά πρέπει είτε νά
άναθεωρήσει στό μέλλον τήν παλιά πολιτική της τής ειρήνης, νά
διακηρύξει τήν άρμονία τών τάξεων καί νά ύπερασπίσει τά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα τής μπουρζουαζίας, είτε νά έκκαθαρίσει δλη
τή μετά τήν 4η Αύγούστου τακτική της. Τό πρώτο βήμα μ' αύτή
τήν έννοια είναι ή πάλη γιά τήν ειρήνη. Άλλά μιά πραγματική
πάλη καί δχι στομφώδεις δηλώσεις «έναντίον κάθε πολιτικής κατακτήσεων» ένώ ή φιλοπόλεμη προπαγάνδα συνεχίζεται. Αύτά τά ώραΐα προγράμματα γιά τό μέλλον, γιά τόν άφοπλισμό, τήν κατάργηση τής μυστικής διπλωματίας, τή γενική έλευθερία τοΰ έμπορίου
μέ τΙς άποικίες καί τήν κοινωνία τών έθνών, δέν έχουν τίποτε τό
κοινό ν μέ τήν πάλη γιά τήν ειρήνη.
«Έάν ή κατάρρευση τής 4ης Αύγούστου έχει άποδείξει κάτι,
αύτό τό κάτι είναι ή Ιστορική καθολική άλήθεια αύτοΰ τοΰ
διδάγματος: ή πραγματική έγγύηση τής ειρήνης, δ πραγματικός προμαχώνας έναντίον τών πολέμων δέ βρίσκεται ούτε
στίς εύσεβείς εύχές, ούτε στίς δήθεν έξυπνες συνταγές ή στίς
κυρίαρχες τάξεις, άλλά άποκλειστικά καί μόνον στή σταθερή
θέληση τοΰ προλεταριάτου νά μείνει, παρά τΙς δποιεσδήποτε
έπιθέσεις τοΰ Ιμπεριαλισμού, πιστό στήν ταξική του πολιτική, στή διεθνή του άλληλεγγύη... Έδώ έπίσης δέν ύπάρχει
παρά μιά έναλλαγή: ή Μπέτμανν - Χόλλβεγκ ή Λήμπκνεχτ.
"Η δ ιμπεριαλισμός ή ό σοσιαλισμός μέ τήν έννοια τοΰ Μάρξ».
Στό τέλος τοΰ άρθρου της, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ προσδιορίζει τή βαθύτερη αίτια τής χρεοκοπίας τής σοσιαλδημοκρατίας δπως
(1)
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'Αποσπάσματα άπ4 τήν περίφημη « Ώ δ ή στή χαρά» τοΟ Σίλλερ

επίσης καί τόν άποφασιστικό παράγοντα γιά τήν άναγέννηση τής
Διεθνούς.
«Ή σοσιαλδημοκρατία στάθηκε ικανή νά προβλέψει μέ τήν
αυστηρότητα ένδς φυσικού έπιστήμονα τή μεγάλη σημερινή
ιστορική δοκιμασία κι' άκόμα νά άποκαλύψει δλες τις ούσιώοεις σχέσεις της. Άλλά τής έλειπε έντελώς τδ δεύτερο ζωτικό στοιχείο τοΰ έργατικοΰ κινήματος: ή ένεργητική θέληση
5χι μόνο νά κατανοεί τήν ιστορία, άλλά άκόμα νά τήν κάνει.
Παρ' δλη τήν παραδειγματική θεωρητική γνώση της καί
παρ' δλη τή δύναμη τής δργάνωσής της, αύτή παρασύρθηκε
μέσα στόν τυφώνα τής ίστορίας καί σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα μεταμορφώθηκε σέ ένα άκυβέρνητο ναυάγιο παραδομένο στους άνέμους τοΰ ίμπεριαλισμοΰ έναντίον τών όποίων
θά πρέπει νά άγωνιστεί γιά νά ξανάβρει τό νησί τής σωτηρίας, τό σοσιαλισμό...
Είναι μιά ιστορική κατάρρευση παγκόσμιας σημασίας
πού περιπλέκει καί έπικίνδυνα καθυστερεί τήν άπελευθέρωση τής άνθρωπότητος άπό τήν καπιταλιστική κυριαρχία... Έ
Διεθνής, τό ίδιο δπως καί ή ειρήνη, τόσο ζωτικά άναγκαϊες
γιά τήν έργατική τάξη, δέν θά κάνουν ξανά τήν έμφάνισή
τους παρά μόνον έάν τό προλεταριάτο θά είναι ικανό νά άσκήσει τήν αύτοκριτική του, έάν πάρει συνείδηση τής δύναμής του. ...Ό δρόμος πού όδηγεΐ σ' αύτή τή δύναμη είναι ταυτόχρονα ό δρόμος πού δδηγεΐ στήν ειρήνη καί στήν άνοικοδόμηση τής Διεθνούς».
Αύτό τό άρθρο είναι έξαιρετικά ένδιαφέρον γιά νά έκτιμήσουμε τήν τακτική τής Λούξεμπουργκ αύτή τήν έποχή. "Ολα τά πολιτικά της έπιχειρήματα ήταν φανερά μέ προσοχή ύπολογισμένα τόσο γιά νά βρίσκονται μέσα στά περιθώρια πού άφινε άκόμα έλεύθερα ή στρατιωτική λογοκρισία δσο καί νά σταθεί άκριβώς σ' δ,τι ήταν άναγκαίο, σ' έκεϊνο πού τά ριζοσπαστικά του στοιχεία μπορούσαν νά κατανοηθούν αύτή τή στιγμή. Γι' αύτό ή Ρόζα δέν έξέφραζε
έντελώς τό βάθος τής σκέψης της. Διεπίστωνε τήν κατάρρευση τής
Διεθνούς. Περνούσε μέ μερικές σκληρές φράσεις τούς ήγέτες τοΰ
κόμματος, τούς σοσιαλιμπεριαλιστές καί ή έπίθεσή της συγκεντρωνόταν προπαντός έναντίον τοΰ Κάουτσκυ. Δέν ύπάρχει άμφιβολία
δτι θεωρούσε άναπόφευκτο τό σχίσμα μέ τούς σοσιαλιστές τού πολέμου, τόσο σέ έθνικό δσο καί σέ διεθνές πεδίο. Άλλά δέν ήταν διατεθειμένη νά κλείσει τις πόρτες καί δέν άφηνε τόν έαυτό της νά παρασυρθεί άπό έντυπώσεις τής στιγμής. "Οσο ύπήρχε μιά δρισμένη
έλευθερία στό κίνημα, δπως καί δρισμένες δυνατότητες στό έσωτερικό τού κόμματος, έπρεπε νά τις έκμεταλευτεί. Τό κύριο καθήκον
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τώρα είναι μια Ακάματη διαφωτιστική έργασία γιά νά κατακτήσει
δσο τό δυνατόν εύρύτερα τμήματα άπό τή βάση τοΰ κόμματος σέ μιά
διεθνιστική πολιτική. Μιά τέτοια διαφωτιστική έργασία είναι περισσότερο δυνατή στό έσωτερικό τοϋ κόμματος παρά έξω άπ' αύτό.
Ή Ρόζα πίστευε τότες δτι ή άποφασιστική έκκαθάριση θά γινόταν
μετά τό τέλος τοΰ πολέμου, μετά τήν έπιστροφή τών συντρόφων άπό
τό μέτωπο. Τό γραφείο τοΰ κόμματος άπαντοΰσε στήν αύξανόμενη
άντίσταση τών άγωνιστών μέ τήν προοδευτική κατάργηση τής δημοκρατίας στό έσωτερικό τοΰ κόμματος. Σ ' αύτά τά πρώτα χρόνια
τοΰ πολέμου, ή δροθεσία, άκόμα καί στή διεύθυνση τοΰ κόμματος,
δέν ήταν έντελώς καθαρή. Ή στάση τοϋ Κάουτσκυ δλο καί περίστερο τήν έπειθε δτι αύτός ήταν χαμένος γιά τό αύριανό έπαναστατικό κόμμα. Άλλά άνάμεσα στά διευθύνοντα στελέχη καί άνάμεσα
άκόμα καί στούς βουλευτές ύπήρχαν πολλοί άναποφάσιστοι. Τπήρχε δηλαδή άκόμα πιθανότητα νά έξελιχτοΰν πρός τά Αριστερά κάτω
άπό τήν πίεση τών γεγονότων. "Ετσι ή Ρόζα Αναζητούσε μιά συμμαχία μέ τήν όμάδα Γεωργίου Λέντεμπουρ, Ούγκο Χάαζε καί Α δόλφου Χόφφμανν, παρ' δλο πού αύτοί άρνοΰνταν νά καταλήξουν
στά συμπεράσματα πού αύτή θεωρούσε άναγκαϊα. Γιά μιά τέτοια πολιτική έπρεπε σ' δρισμένες περιπτώσεις νά ύποχωρεΐ καί νά κάνει
παραχωρήσεις σέ όργανωτικά ζητήματα, πιθανώς έπρεπε νά παραιτείται άπό όρισμένες πολιτικές ένέργειες, Αλλά ύπό τόν Απόλυτο δρο νά μή παρεμβάλλεται κανένα δριο στήν προπαγανδιστική
της δραστηριότητα, νά άσκεΐ πολεμική δίχως έπιφυλάξεις στή φιλοπόλεμη πολιτική τοΰ γραφείου τοΰ κόμματος, δπως έπίσης καί
νά άποκαλύπτει δημόσια κάθε άναποφασιστικότητα μέσα στις γραμμές τής άντιπολίτευσης. Σ ' δλα αύτά εύρισκε σύμφωνο τό Λένιν.
Στό γενικό προσανατολισμό τής προπαγάνδας, φαίνεται δμως
δτι ύπήρχαν διαφορές άνάμεσα στό Λένιν καί στή Ρόζα. Ό Λένιν
άπέρριπτε άποφασιστικά τό σύνθημα τής «ειρήνης». Ή Ρόζα, Αντίθετα , τό έθετε στό κέντρο τής πολιτικής της δράσης. Άλλά διαρρήδην κατεδίκαζε τήν έκκληση στις κυρίαρχες τάξεις καί σ' αύτήν
τήν έκκληση δ Λένιν έβλεπε τήν παγίδα αύτοΰ τοΰ συνθήματος. Ή
Ρόζα μιλοΰσε μόνον γιά ταξική πάλη καί δχι γιά έπανάσταση, ούτε γιά έμφύλιο πόλεμο δπως μιλούσε ό Λένιν. Άλλά έξηγοΰσε καθαρά δτι μιά ειρήνη πού νά άνταποκρίνεται στά συμφέροντα τής
προλεταριακής τάξης δέ μποροΰσε νά έπιτευχθεϊ παρά μέ τήν κατάληψη τής έξουσίας.
Στό άρθρο της «Προοπτικές καί σχέδια» ή Ρόζα κάνει κριτική σέ ένα έργο τοϋ Κάουτσκυ καί ιδιαίτερα στις ιδέες του γιά τόν
ιμπεριαλισμό. Απορρίπτει άποφασιστικά τή συνταύτιση τής «σύγχρονης δημοκρατίας» καί τοϋ κοινοβουλευτικού καθεστώτος μέ τούς
σοσιαλιστικούς σκοπούς: « Ή σοσιαλδημοκρατία έχει πάντα ύπο84

στηρίξει δτι δημοκρατία πλήρης καί δλόκληρη, πραγματική καί
ούσιαστική, καί δχι τυπική, δέ μπορεί νά έννοηθεΐ παρά μόνον δταν πραγματοποιηθεί ή οίκονομική καί κοινωνική ίαότητα, δηλαδή
Ινα σοσιαλιστικό καθεστώς. Ή «δημοκρατία» τοΰ έθνικοΟ άστικοΰ
κράτους είναι πάντα σέ τελευταία άνάλυση περισσότερο ή λιγότερο μιά δφθαλμαπάτη».
Τδ πρώτο τεύχος τής έπιθεώρησης «Ή Διεθνής» έπρεπε νά είναι ή άρχή μιας συστηματικής μελέτης δλων τών προβλημάτων πού
δ πόλεμος έθεσε γιά τδ έργατικό κίνημα. Καί ήταν μιά άρχή γεμάτη φλόγες. Ή στρατιωτική λογοκρισία κατάλαβε τδν κίνδυνο:
άπδ τδ πρώτο τεΰχος ή έπιθεώρηση άπαγορεύεται καί δ εισαγγελέας άπαγγέλλει μιά κατηγορία έπί έσχάτη προδοσία έναντίον τοΰ
Μέριγκ, τής Λούξεμπουργκ, τής Τσέτκιν, τοΰ έκδότου καί τοΰ τυπογράφου.

Έ ν α χρόνο στίς γυναικείες φυλακές
"Οταν, τδν 'Απρίλη τοΰ 1915, ή «Διεθνής» κυκλοφόρησε, ή
Ρόζα Λούξεμπουργκ έξέτιε ήδη άπδ πρίν δυδ μήνες τήν ποινή πού
τής είχε έπιβάλει πρίν Ινα χρόνο τδ δικαστήριο τής Φραγκφούρτης.
Πρίν άκόμα άπδ τδν πόλεμο είχε άρρωστήσει καί ή κατάστασή της
είχε έπιδεινωθεί τόσο πολύ πού πέρασε δλο τδ χειμώνα στδ νοσοκομείο. Γιά λόγους λοιπδν ύγείας τήν είχαν άφήσει έλεύθερη μέ
μιά προθεσμία μέχρι τής 31 Μαρτίου 1915 δπότε έπρεπε νά ξαναμπεί στή φυλακή. Στίς 19 Φεβρουαρίου είχε άποφασίσει νά πάει μαζί μέ τήν Κλάρα Τσέτκιν στήν 'Ολλανδία γιά νά παρακολουθήσουν
τις τελευταίες προετοιμασίες γιά τή σύγκληση μιδς διεθνοΰς συνδιάσκεψης γυναικών καί γιά νά Αποκαταστήσουν τούς διεθνείς δεσμούς,
δταν ξαφνικά, τήν παραμονή τής άναχώρησης, συλλαμβάνεται καί
μεταφέρεται στις γυναικείες φυλακές τής Μπαρνιμστράσσε, στδ Βερολίνο. Αύτή ή έπικίνδυνη έπαναστάτρια έπρεπε νά ταφεί ζωντανή σ' δλη τή διάρκεια τοΰ πολέμου. Πράγματι αύτή ήταν ή άρχή
τής πολύχρονης κάθειρξης πού κράτησε, μέ μιά βραχεία διακοπή,
μέχρι τήν έπανάσταση.
Έ Ρόζα περιέγραψε τήν πρώτη μέρα τής φυλάκισής της, μέ
τδ τόσο χαρακτηριστικό δφος της, σέ Ινα της γράμμα στή φίλη της
καί γραμματέα της Ματθίλδη Ζακόμπ:
«Ή μεταφορά μου μέ τήν «κλούβα» δέ μοΰ έκανε έντύπωση.
Είχα ήδη κάνει άκριβώς τδ ίδιο ταξίδι στή Βαρσοβία. Ή δμοιότητα ήταν τόσο χτυπητή δστε μοΰ γέννησε μερικές ά85

στεϊες Ιδέες. Υπήρχε δμως καί μιά διαφορά. Οί Ρώσοι χωροφύλακες πού μέ συνόδευαν μού συμπεριφέρονταν μέ πολύ σεβασμό έπειδή ήμουν «πολιτική». Άντίθετα οί βερολινέζοι άστυνομικοί μού δηλώνανε πώς λίγο σκοτίζονταν γιά τό τί είμαι καί μέ στοιβάξανε στό Γδιο άμάξι μέ τΙς νέες μου «συνάδελφες». Τώρα αύτά είναι άσήμαντα πράγματα. Μήν ξεχνάτε ποτέ δτι πρέπει νά παίρνουμε τή ζωή δπως είναι μέ ψυχική ήρεμία καί γαλήνη. Καί σέ σας πού έχετε μιά τόσο ύπερβολική ίδέα γιά τόν ήρωϊσμό μου, θά σάς όμολογήσω μέ πραγματική συντριβή δτι δταν γιά δεύτερη φορά τήν ίδια μέρα
μέ γδύσανε καί μέ ψάχνανε, δέ μπορούσα παρά μέ πολύ κόπο νά κρατήσω τά δάκρυά μου. Φυσικά έβραζα μισά μου άπό
λύσσα γιά μιά τέτοια άδυναμία κι' άκόμα βρίσκομαι σ' αύτή
τήν κατάσταση. Καί έκείνο πού τό πρώτο βράδυ μέ έκανε νά
άγανακτώ, δέν ήταν τόσο τό κελλί τής φυλακής ή ό άπότομος χωρισμός μου άπό τούς ζώντες, άλλά —μαντέψτε— τό
γεγονός δτι θά κοιμώμουν δίχως νυχτικό καί δίχως νά χτενίσω τά μαλλιά μου. Καί άφοϋ πάντα στούς κλασσικούς πρέπει
νά βρίσκουμε κάτι άνάλογο, θυμηθήτε τήν πρώτη σκηνή άπό
τήν «Μαρία Στιούαρτ» δταν τής παίρνουν τά κοσμήματα:
«"Οταν τής παίρνανε αύτά τά μικρά στολίδια τής ζωής», λέει
ή Λαίδη Κέννεντυ, «ήταν γι' αύτήν πιό σκληρό άκόμα καί
άπό τις μεγάλες δοκιμασίες πού είχε ύποφέρει». (Βρές τό άκριβές χωρίο στό Σίλλερ, πού περιγράφει τή σκηνή καλύτερα άπό μένα). Άλλά τά έχω χαμένα; Ό θεός νά τιμωρήσει
τήν Αγγλία (') καί νά μέ συγχωρέσει καί έμένα πού συγκρίνω τόν έαυτό μου μέ μιά άγγλίδα βασίλισσα».
Ή φυλακή αύτή τή φορά στενοχωρούσε περισσότερο τή Ρόζα
Λούξεμπουργκ. Σ' ένα της γράμμα στό Ντίφενμπαχ τό Νοέμβρη έγραφε: «Άπό έξι μήνες τώρα έχω τήν έντύπωση δτι βρίσκομαι έδώ σέ πανηγύρι. Άλλά αύτή ή τιμή σήμερα μού βαραίνει στό στήθος δμοια δπως βαραίνει σέ σάς δ Σιδηρούς Σταυρός». "Ηξερε πόσο
τήν είχαν άνάγκη έξω. Φαίνεται δτι στήν άρχή είχε στή φυλακή
μιά δρισμένη έλευθερία κινήσεων. Μπόρεσε δχι μόνον νά γράψει
κρυφά τή «μπροσούρα Γιούνιους» άλλά καί νά τήν περάσει ?ξω μέχρι τόν Απρίλη 1915. Κατόπιν δμιος γιά έξι όλόκληρους μήνες δέν
μπόρεσε ούτε μιά γραμμή νά περάσει άπό τά κάγκελλα τής φυλακής της. "Ισως οί συνθήκες τής φυλακής της Επιδεινώθηκαν γιατί

(1) "Εκφραση πού χρησιμοποιούνταν κατά τόν πόλεμο άπό τοϋ; γερμανού; πατριώτες.
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σέ μιά σύγκρουσή της μέ έναν Αξιωματικό τής άστυνομίας ή Ρόζα,
άντίς γιά άπάντηση σέ μιά άναιδή φράση του, τοΰ πέταξε ένα βιβλίο στό κεφάλι. Πλήρωσε αύτή της τήν πράξη μέ μιά νέα ποινή.
Μποροΰμε νά φανταστούμε πόσο αύτή ή ζωή στή φυλακή τήν
έβάραινε. Μέ πόση άνυπομονησία έσερνε τΙς άλυσίδες της. "Εξω ή
παγκόσμια σφαγή μέ τά θύματά της καί τούς πόνους της. τήν δλο
καί μεγαλύτερη πείνα τών μαζών καί τήν κατάρρευση τοΰ ήθικοΟ.
Κάθε μέρα άναγγέλλονταν νίκες τών γερμανικών στρατευμάτων,
άλλά πουθενά δέ φαινόταν τό τέλος τοΰ πολέμου. Ή έπίσημη διεύθυνση τοΰ κόμματος, είχε άπό καιρό άφήσει κάθε έπιφύλαξη καί ό
έθνικισμός έκανε θραύση μέσα στίς γραμμές τής σοσιαλδημοκρατίας. "Ηδη τρεφόταν μέ τίς έλπίδες τών κατακτήσεων. Τό 1915
ήταν ό χρόνος δ πιό μαύρος γιά τό έπαναστατικό κίνημα. Ή άντιπολίτευση, στούς κόλπους τής όποίας οί όπαδοί τής Ρόζας έργάζονταν άπό κοινού μέ τούς άντιπροσώπους τοΰ κέντρου τοΰ κόμματος,
δέν έσημείωνε καμιά πρόοδο. Έάν ή Ρόζα μποροΰσε στή φυλακή
της νά βλέπει δ,τι έδημοσίευε αύτή ή άντιπολίτευση, θά έπρεπε
βαθειά νά άπογοητευτεΐ άπό τήν άτονία τών ιδεών. Είχαμε τόν 'Ιούνιο τοΰ 1915 ένα βήμα έμπρός. Μιά αίτηση στό γραφείο τοΰ
κόμματος ύπογραφόταν σχεδόν άπό χίλια στελέχη. Άλλά κι' άπ'
αύτή τήν αίτηση έλειπαν ή όρμή, οί μεγάλες προοπτικές, ή θέληση γιά δράση. Ή διεθνής συνδιάσκεψη τών γυναικών πού μέ πρωτοβουλία τής Κλάρας Τσέτκιν είχε συνέλθει στή Βέρνη τό Μάρτη
τοΰ 1915, πολύ λίγη άπήχηση είχε. Μόνον ή διεθνής σοσιαλιστική
συνδιάσκεψη τοΰ Τσίμμερβαλντ (Σεπτέμβριος 1915) έδωσε μιά νέα
όρμή στό κίνημα. Τό Τσίμμερβαλντ ήταν ή άρχή τοΰ διεθνοΰς κινήματος έναντίον τής πολιτικής τοΰ πολέμου. Στό Βερολίνο τόν 'Οκτώβρη οί γυναίκες κατεβαίνουν στούς δρόμους διαμαρτυρόμενες
γιά τήν άκρίβεια τής ζωής. ΤΗταν φανερό δτι οί μάζες άρχιζαν νά
ταράζονται στή σκέψη δτι έπρεπε νά ύποφέρουν ένα νέο πολεμικό
χειμώνα.
Άλλά οί άνθρωποι πού θά μπορούσαν νά βοηθήσουν μέ τό δυναμισμό τους τό κίνημα λείπανε. Καί πάνω άπό δλα έλειπε ή Ρόζα
Λούξεμπουργκ καί μαζί της λείπανε καί σχεδόν δλοι οί κυριότεροι
συναγωνιστές της. Ό Κάρλ Λήμπκνεχτ είχε σταλεί στό μέτωπο
σάν στρατιώτης σέ «τάγμα έργασίας». Δέν μποροΰσε νά έπεμβαίνει
άμεσα παρά κατά τις συνεδριάσεις τής Βουλής. Έκεΐ ύπέβαλε τότες στήν κυβέρνηση μιά δμοβροντία «μικρών έρωτήσεων». Μ' αύτό
τό μόνο δπλο πού τοΰ έμεινε ξεσκέπαζε τούς σκοπούς καί τις μέθοδες
τοΰ ιμπεριαλισμού. Καί προσπαθούσε αύτά νά φτάνουν στά αύτιά
τών μαζών. Κυκλοφορούσε μερικές προκηρύξεις πού ή διαύγειά
τους καί δ έπιθετικός τους τόνος συγκλονίζανε τήν άπάθεια τοΰ
λαοΰ. Τό κείμενο μιας άπ' αύτές ήταν: « Ό κύριος έχθρός είναι μέ87

σα στή χώρα μας!». Ή Κλάρα Τσέτκιν είχε συλληφθεί τόν 'Ιούλιο
τοΟ 1915 καί δταν τόν 'Οκτώβρη τήν άφησαν έλεύθερη ήταν βαριά άρρωστη. Στό Βερολίνο ό Βίλχελμ Πήκ, δ "Ερνστ Μέγερ, δ
Οδγκο Έμπερλάϊν, στή Στουττγκάρτη δ Φρίντριχ Βέστμεγερ (')
είχαν συλληφθεί.
Τά νέα πού θά ένεθάρρυναν ήταν πολύ σπάνια. 'Αντίθετα ήταν πάρα πολλά καί πάρα πολύ όδυνηρά τά μοιραία νέα πού φτάνανε μέχρι τό κελί τής Λούξεμπουργκ. Αύτή δεχόταν στωικά δλα αύτά τά κτυπήματα: «Είμαι σέ κατάσταση νά καταπίνω μέ πλήρη
γαλήνη τά πάντα». "Επεσε δλόκληρη στήν έργασία, έγραψε τήν
«Άντικριτική» της στό ζήτημα τής συσσώρευσης, έργάστηκε στήν
«Εισαγωγή στήν πολιτική οικονομία» καί άρχισε νά μεταφράζει τ'.ς
άναμνήσεις τοϋ Κορολένκο.
Τά τέλη τοΰ 1915 ή πόρτα τοϋ κελλιοϋ της φαίνεται νά μισοάνοιξε καί πάλι λίγο. "Ετσι μπόρεσε νά άποκαταστήσει μιά μυστική άλληλογραφία μέ τόν Κάρλ Λήμπκνεχτ, τής όποία μερικά άποσπάσματα διατηρούνται. 'Αμέσως άνέπτυξε τήν πολιτική της πρωτοβουλία. 'Από κοινοΰ μέ τόν Κάρλ έμειναν σύμφωνοι δτι ή συμμαχία μέ τούς «έτοιμόρροπους βρυκόλακες» τοΰ κέντρου τοΰ κόμματος,
είχε γίνει Ινα φρένο στήν έπαναστατική προπαγάνδα καί δράση.
Έρριξε τήν ιδέα μιας έθνικής συνδιάσκεψης τής άριστεράς ή δποία
πράγματι συνήλθε στό Βερολίνο τήν 1η 'Ιανουαρίου 1916. Ή όργάνωση έγινε περισσότερο σταθερή καί δ τίτλος τοΰ Σπάρτακου πού
είχε χρησιμοποιηθεί γιά τΙς έκδόσεις έδωσε τώρα τό δνομα του στή
νέα όργάνωση. Στή φυλακή ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε έπεξεργασθεί μιά σειρά «θέσεων» πού άπετέλεσαν τήν προγραμματική βάση
τής όργάνωσης γιά δλη τή διάρκεια τοϋ πολέμου. Αύτές τΙς πέρασε
έξω άπό τή φυλακή δίχως νά πάρουν είδηση οί δεσμοφύλακές της.
Τά τέλη 'Ιανουαρίου 1916 ή Ρόζα άφέθηκε έλεύθερη. Έ λεύθερη φυσικά κάτω άπό τό καθεστώς τής πρωσσικής στρατιωτικής
δικτατορίας. Οί γυναίκες τοϋ Βερολίνου άνάμεσα στίς δποΐες είχε
άγωνιστεί καί οί δποΐες τής είχαν μείνει πιστές ήθελαν νά έκδηλώσουν τό σεβασμό τους καί τή στοργή τους. Προετοίμασαν μιά δεξίωση γεμάτην χαρά, συμπάθεια καί εύγνωμοσύνη. Κατόπιν οί φίλοι διαδέχονταν ό ένας τόν άλλον. Ά π ' αύτή τήν πρώτη μέρα ή Ρό-

(1)

Ό

Βέστμεγερ ήταν άπό τόν στενό κύκλο τών φίλων τής Κλάρας

Τσέτκιν καί τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. Αύτός διηύθυνε τήν άριστερή πτέρυγα στή Βυρτεμβέργη.
τιοϋς δρίζοντες.

Ήταν

Ινας άγωνιστής

άκατα-όνητος

καί μέ

πλα-

ΠρΙν άπό τήν έναρξη τοΟ πολέμου αύτός ε!χε κάμει τή

διατύπωση: « Ό κύριος έχθρός είναι μέσα στή χώρα μας! \ Πέθανε κατά τή
διάρκεια τοΟ πολέμου.
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ζα δέν θά γνώριζε πλέον ούτε άνάπαυση ούτε άνεση. Μόνον ή φιλολογική δραστηριότητα τής έπέτρεπε νά παίρνει λίγο άνάσα. "Επρεπε νά συγκεντρώσει δλη της τήν ένεργητικότητα γιά νά πραγματοποιήσει τό |ΐάξιμουμ μέ τίς έλαττωμένες δυνάμεις της. Χρησιμοποίησε δλες της τΙς δυνάμεις δίχως ύπολογισμό μέχρι πού οί
πόρτες τής φυλακής άνοίξανε γιά νά ξαναμπεί καί νά ξαναταφεί
καί πάλι σ' αύτήν.

Ή μπροσούρα Γιούνιους
Βγαίνοντας άπδ τή φυλακή ή Ρόζα ξαναβρήκε τά χειρόγραφα τής μπροσούρας της πάνω «Στήν κρίση τής σοσιαλδημοκρατίας».
Οί τεχνικές δυσκολίες γιά τΙς παράνομες έκδόσεις καί ή σύλληψη
ή ή έπιστράτευση τής πλειοψηφίας τών άγωνιστών καί τών συμπαθούντων δέν είχαν έπιτρέψει δς τότε τήν έκτύπωσή της. Αύτά τά
έμπόδια γρήγορα τώρα ύπερνικήθηκαν καί ή μπροσούρα κυκλοφόρησε τόν 'Απρίλη τοΟ 1916, ένα χρόνο δηλαδή άπό τή σύνταξή της.
Παρ' δλο πού ή κυκλοφορία γινόταν άναγκαστικά μυστικά, οί Επανεκδόσεις διαδέχονταν ή μιά τήν άλλη. Αύτή ή μπροσούρα έγινε
ένα άπαραίτητο δργανο γιά χιλιάδες παράνομους άγωνιστές.
Ή Ρόζα ήθελε νά τήν ύπογράψει μέ τό δνομά της. 'Αλλά οί
φίλοι της κατόρθωσαν νά τήν πείσουν δτι αύτή ή θαρραλέα της χειρονομία δέν θά μπορούσε καθόλου νά άντισταθμίσει τή ζημιά πού
θά είχε τό κίνημα άπό μιά νέα σύλληψή της. Έτσι πήρε τό ψευδώνυμο τοΰ Γιούνιους, αύτοΰ τοΰ μεγάλου ύπερασπιστή τοΰ άγγλικοΰ
Συντάγματος έναντίον τών άπολυταρχικών προσβολών τοΰ Γεωργίου
τοΰ 3ου δίνοντας μιά νέα λάμψη σ' αύτό τό δνομα: είχε τήν ίδια μ'
αύτόν γνώση τής πολιτικής πραγματικότητας, τήν ίδια όρμή στις
έπιθέσεις της, τήν ίδια πειστικότητα τής έπιχειρηματολογίας της,
τήν ίδια δύναμη καί τήν ίδια χάρη στό ύφος, μόνον πού τής Ρόζας
είχε περισσότερο βιαιότητα καϊ περισσότερο πάθος. ΤΗταν στό μέτρο τών γεγονότων πού κι' αύτά έπίσης ήταν τόσο περισσότερο τερατώδη !
Έ Ρόζα περιγράφει σ' αύτή τή μπροσούρα αύτόν τόν κόσμο,
στόν όποιον ή γενική σφαγή έχει γίνει ένα καθημερινό διαρκές έργο. Οί έμπορικές ύποθέσεις εύδοκιμοΰν πάνω στά έρείπια καί ο!
κερδοσκόποι τοΰ πολέμου μετατρέπουν σέ χρυσάφι τό αίμα έκείνων
πού πέφτουν στίς μάχες. Κι' αύτό είναι έκεΐνο πού όνομάζουν πατριωτικό τους καθήκον. Οί χώρες έρημώνονται, οί αύθεντικές άξίες
τοΰ πολιτισμού καί τά είδωλα τής άστικής κοινωνίας καταρρέουν.
Αύτή ή κοινωνία δείχνει τό πραγματικό της πρόσωπο «δχι δταν αύ89

τή είναι καλοστολισμένη, ένάρετη, πασαλειμμένη άπό πολιτισμό, φιλοσοφία, ήθική, τάξη, ειρήνη καί νομιμότητα, άλλά δταν αύτή είναι
άύτό τό άδηφάγο τέρας, αύτό τό άναρχικό Σάββατο τών μαγισσών,
αύτή ή πανούκλα πού λυμαίνεται τόν πολιτισμί. καί τήν άνθρωπότητα». Ή Ρόζα στιγματίζει τή διεθνή σοσιαλδημοκρατία πού πρόδωσε τό σοσιαλισμό καί στιγματίζει έπίσης καί τούς προχωρημένους έργάτες πού μέ τυφλή έμπιστοσύνη άκολουθοΰν τά παραγγέλματα πού τούς δίνει ή πολεμική σάλπιγγα τών άρχηγών τους. Κάθε φράση της είναι καί ένα δυνατό κτύπημα μαστιγίου.
Αύτό τό έργο δέν είναι δμως μιά άπλή πολεμική καί προπαγανδιστική μπροσούρα. "Οπως πάντα, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ χαλιναγωγεί τά αίσθήματά της, συγκρατεί τήν άγανάκτησή της. θέλει
νά λύσει τά προβλήματα πού έχει θέσει δ πόλεμος, νά έξηγήσει καί
νά πείσει. 'Επίσης έχουμε σ' αύτό ένα έγχειρίδιο τής Ιστορίας καί
τής προλεταριακής στρατηγικής. Στά Ιστορικά κεφάλαια τής «Συσσώρευσης» είχε σέ γενικές γραμμές περιγράψει τίς ιμπεριαλιστικές
έπιδιώξεις τών μεγάλων δυνάμεων. Έδώ άναπτύσσει τΙς ιδέες της
μέσα άπό τήν πολυπλοκότητα τών διεθνών γεγονότων στίς τελευταίες δεκαετίες. Δείχνει πώς τά δυό ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα
συγκροτήθηκαν κάτω άπό τήν πίεση τών συμφερόντων καί τών γεγονότων, πώς δ κόμπος ξανασφίχτηκε τόσο μέχρι πού κόπηκε. Έ τσι Αποκαλύπτει τήν πραγματική φύση τοϋ πολέμου: « Ό παγκόσμιος πόλεμος πού έπίσημα άρχισε στις 4 Αύγούστου είναι αύτός
δ ίδιος... πού οί βουλευτές, οί έφημερίδες, οί μπροσούρες έχουν στιγματίσει χιλιάδες φορές, είναι αύτός πού τόν έχουν καταγγείλει
σάν Ινα παράλογο ιμπεριαλιστικό έγκλημα, αύτός πού δέν έχει καμιά σχέση ούτε μέ τόν πολιτισμό, ούτε μι τά έθνικά συμφέροντα καί
πού είναι έντελώς καί άπ' εύθείας Αντίθετος μ' αύτά». Μόνον τά μικρά κράτη, τό Βέλγιο καί ή Σερβία διεξάγουν τυπικά έναν Αμυντικό πόλεμο. 'Αλλά κι' αύτά έπίσης δέν είναι παρά πιόνια στή σκακιέρα τής παγκόσμιας πολιτικής. Παρασυρμένα μέσα στόν πόλεμο,
μπαίνουν Αμέσως στήν τροχιά τοΰ ένός άπό τά δυό Ιμπεριαλιστικά
συγκροτήματα. Ή κατάστασή τους δέν μπορεί νά κριθεί μεμονωμένα καί τυπικά. «Είναι πάντα ή ιστορική πραγματικότητα τοΰ Ιμπεριαλισμού πού καθορίζει σήμερα τό χαρακτήρα τών πολέμων στίς
διάφορες χώρες». 'Επίσης ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άποφασιστικά έπιτίθεται έναντίον έκείνων πού ΑντιγρΑφουν σ' αύτόν τόν πόλεμο
τή στΑση τών δημοκρατικών κομμάτων στούς έθνικούς πολέμους
προηγουμένων έποχών. Τό κριτήριο πού ήταν Αποφασιστικό γιά
τό Μάρξ καί τόν Ένγκελς άκόμα καί μετά τό 1890 δέν μπορεί
πλέον νά έφαρμοστεΐ: στις μεγάλες συγκρούσεις τής έποχής τους
ή έργατική τάξη έπρεπε νά πάρει τό μέρος τής δύναμης τής δποίας
ή νίκη θά συνέβαλλε στήν πρόοδο τού πολιτισμοΰ καί τοΰ γενικοΰ
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συμφέροντος τοΰ διεθνοϋς προλεταριάτου. Ή Ρόζα Αποδείχνει δτι
καί τά δυό στρατόπεδα έπιδιώκουν τήν κατάκτηση καί τήν καταπίεση, δτι ή νίκη δποιουδήποτε άπ' αύτά θά έχει τά ίδια όδυνηρά άποτελέσματα γιά τή διεθνή έργατική τάξη. Γι' αύτό ή έργατική τάξη
δέν πρέπει νά πάρει τό μέρος ούτε τοΰ ένός ούτε τοΰ άλλου άπό τά
δυό άντίπαλα ιμπεριαλιστικά συγκροτήματα, άλλά νά άγωνιστεί έναντίον τοΰ ίμπεριαλισμοΰ στό σύνολό τους καί στό διεθνές πεδίο.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ύποστηρίζει άκόμα δτι στήν έποχή
τού ιμπεριαλισμού δέν μπορούν πλέον νά ύπάρχουν έθνικοί πόλεμοι
μέ τή στενή έννοια τοΰ δρου. Ό Λένιν έπιτέθηκε πολύ βίαια έναντίον αύτής τής θέσης στήν κριτική του στήν «Μπροσούρα Γιούνιους» ( ' ) . Υπογράμμιζε μέ έπιμονή τό μεγάλο ρόλο πού οί πόλεμοι
γιά τήν έθνική άμυνα τών καταπιεζομένων λαών έναντίον τών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων θά παίζανε στήν έποχή τής παγκόσμιας
προλεταριακής έπανάστασης. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν δίχως
Αμφιβολία Ανεπιφύλακτα σύμφωνη μ' αύτή τήν Εδέα τοΰ Λένιν πού
άνοιγε νέες καί Αποφασιστικές προοπτικές. Αύτή στίς θέσεις της
δέν είχε ύπόψη της παρά τούς Αγώνες στό έσωτερικό τοΰ ιμπεριαλιστικού στρατοπέδου, δπως άλλωστε ό ίδιος δ Λένιν τούς είχε προβλέψει.
Ωστόσο μιά άλλη ιδέα πού ή Ρόζα έκφράζει σέ σύνδεσμο μέ
τό ζήτημα τής έθνικής άμυνας παραξενεύει έκ πρώτης δψεως. Σέ
φλογερή άντίφαση μέ τήν ύπόλοιπη έπιχειρηματολογία της διακηρύττει δτι ή σοσιαλδημοκρατία έχει καθήκον νά ύπερασπίσει τή χώρα σέ περίπτωση μεγάλης κρίσης. Μέμφεται τό κόμμα δτι «έγκατέλειψε τήν πατρίδα στήν ώρα τοΰ μεγαλύτερου κινδύνου». Ή άντίφαση μπορεί ωστόσο εύκολα νά λυθεί. Ή Ρόζα άνατρέχει στό παράδειγμα τοΰ πολέμου τών Γιακωβίνων, στήν Κομμούνα τοΰ Παρισιοΰ καί στήν προοπτική πού χάραζε ό "Ενγκελς τό 1892 ένός πολέμου δχι - ιμπεριαλιστικού τής Γαλλίας καί τής Ρωσίας ένάντια
στή Γερμανία. Πρόσθετα, ή Ρόζα ύπογραμμίζει δτι «δ "Ενγκελς
μέ τήν έθνική άμυνα στήν έννοια τής σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής δέν έννοοΰσε τήν ύποστήριξη στή στρατιωτική κυβέρνηση τής
Πρωσσίας τών γιοΰνκερς καί τοΰ έπιτελείου της, άλλά μιά έπαναστατική έπιχείρηση κατά τό ύπόδειγμα τών Γάλλων Γιακωβίνων».
Είναι φανερό δτι πρόκειται έδώ γιά τήν άμυνα τής πατρίδας μετά
τήν κατάληψη τής έξουσίας άπό τό προλεταριάτο. Καί κατηγορεί
τή σοσιαλδημοκρατία άκριβώς γιατί αύτή έμπόδισε τήν κατάληψη
τής έξουσίας άπαρνούμενη τήν πάλη τών τάξεων. Έδώ, δπως έξάλλου καί σέ δλο τό έργο, δέν μιλάει γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας μέ τό συνηθισμένο καθαρό προσδιορισμό, παρόλο πού δλο τό
(1) Λένιν καί Ζηνόβιεφ: «'Εναντίον τοΟ ρεύματος».
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περιεχόμενο δέν άφήνει καμιά άμφιβολία γιά τδ βάθος τής σκέψης
της. Προφανώς τή στιγμή πού έγραφε τή μπροσούρα ύπολόγιζε άκόμα σέ νόμιμη έκδοσή της, πράγμα πού έπέβαλλε σύνεση. Μά αύτδ δυσκολεύει έπίσης τδν άναγνώστη νά άκολουθήσει τήν πορεία
τής σκέψης της. Μπορεί άκόμα νά περιπέσει σέ μεγαλύτερη σύγχυση δσο ή Ρόζα συνέδεε αύτή τήν Ιδέα μέ Ινα πρόγραμμα δράσης
πού κορυφωνόταν στδ «σύνθημα μιας μεγάλης ένωμένης γερμανικής
δημοκρατίας». Είναι ή έπανάληψη ένδς συνθήματος στδ δποϊο ή
Ρόζα έβλεπε τδ 1910 Ινα έπαναστατικό μοχλό. 'Ωστόσο, άν ήταν
σωστδ έκείνη τήν έποχή, μέσα στίς συνθήκες τοΰ πολέμου κινδύνευε
νά θεωρηθεί δτι συμβάλλει στή δικαιολόγηση τής φιλοπόλεμης πολιτικής τών σοσιαλδημοκρατών στίς δημοκρατικές χώρες. 'Επειδή
μιά γερμανική άστική δημοκρατία θά έκαμνε έπίσης ιμπεριαλιστική πολιτική' αύτδ δέν έδινε μιά λύση στδ πρόβλημα τοϋ πολέμου.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δπωσδήποτε πολέμησε έντονα τδν κίνδυνο τής σύγχυσης πού περιέκλειε αύτδ τδ σύνθημα, κονιορτοποιώντας τδ μύθο τής άπελευθερωτικής άποστολής μέ τδν δποϊο τά δυδ
ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα προσπαθούσαν νά κερδίσουν τίς λαϊκές
μάζες. Ό σκοπδς τής Άντάντ δέν ήταν νά άπελευθερώσει τόν κόσμο άπό τόν πρωσσικό καισαρισμό καί ή άποστολή τοϋ Χίντεμπουργκ
δέν ήταν νά φέρει μέ τίς γερμανικές λόγχες τήν έπανάσταση στή
Ρωσία. "Ετσι ή Ρόζα άποσπά άπό τά χέρια τών κατακτητών τή
σημαία τής δημοκρατίας καί μέ ιδιαίτερη βιαιότητα έπιτίθεται έναντίον τοϋ μύθου γιά τόν άπελευθεροπικό δήθεν ρόλο τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Δείχνει έπίσης τήν άλλαγή τοϋ τσαρισμού
στήν έξωτερική πολιτική καί τόν όλέθριο ρόλο τοϋ πολέμου στήν έπανάσταση πού έγκυμονεϊται ήδη στή Ρωσία:
« Ό πόλεμος πού έξαπέλυσαν τό Βερολίνο καί ή Βιέννη έχει
θάψει τή ρωσική έπανάσταση κάτω άπό τά έρείπια πού δημιουργεί — ίσως ξανά γιά χρόνια. Τά γερμανικά δπλα δέν
συντρίβουν τόν τσαρισμό άλλά τούς άντιπάλους του. Αύτά τά
δπλα άντίθετα έπιτρέπουν στόν τσαρισμό νά διεξάγει Ινα
πόλεμο, τόν πιό δημοφιλή πού γνώρισε ή Ρωσία έδώ κι έναν
αιώνα. "Ολα βοηθάν αύτή τή φορά γιά νά δίνουν Ινα ήθικό
φωτοστέφανο στή ρωσική κυβέρνηση: Ό πόλεμος αύτός είναι γιά δλους έξω άπό τή Γερμανία μιά πρόκληση πού έχει
έξυφανθεϊ στδ Βερολίνο καί στή Βιέννη. Ή «'Ιερή "Ενωση»
στή Γερμανία καί τό έθνικιστικό παραλήρημα πού έχει αύτή
έξαπολύσει. Έ τύγη τοϋ Βελγίου. Έ άνάγκη νά προστρέξει
στή βοήθεια τής Γαλλικής Δημοκρατία;. —Ποτέ δ άπολυταρχισμός δέν είχε μιά τόσο έξαιρετικά εύνοϊκή θέση σέ Ιναν
εύρωπαϊκό πόλεμο. Έ σημαία τής έπανάστασης καί οί έλ92

πίδες πού τήν συνώδευαν Ιχουν έμπλακεί μέσα στήν άγρια
θύελλα τοΟ πολέμου— άλλά έχουν καταποντιστεί μέ τιμή καί
θά άναδυθοϋν έκ νέου μέσα άπό τήν όλέθρια σφαγή — παρά
τά γερμανικά δπλα καί παρά τή νίκη ή τήν ήττα τοϋ τσαρισμού».
Καί οί προοπτικές; Μέ ήρεμη πεποίθηση και παρά τά άνακοινωθέντα τών καθημερινών νικών τών κεντρικών δυνάμεων, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ προέβλεψε τήν κατάρρευση τής Αύστρίας καί
τής Τουρκίας. Καί παρά τήν «άδελφική» συνεργασία τών «συμμάχων» ή Ρόζα έπροφήτεψε τόν άνταγωνισμό τής Ιαπωνίας άπό τό ένα μέρος καί τής Μεγάλης Βρεταννίας καί τών Ενωμένων Πολιτειών άπό τό άλλο, γιά τόν έλεγχο τής Κίνας. Άλλά όποιαδήποτε
καί άν είναι ή κατάληξη τοΰ πολέμου, είτε νίκη, είτε ήττα, ή είρήνη θά είναι έπίσης έντελώς μοιραία γιά τούς έργάτες δλων τών
χωρών, έάν αύτή δέν θά είναι μιά είρήνη ύπαγορευμένη άπό τήν
«έπαναστατική έπέμβαση τοΰ προλεταριάτου». Γιά νά προετοιμάσει καί γιά νά πραγματοποιήσει αύτή τήν έπέμβαση δέν ύπάρχει
παρά ένα μέσο: ή συνέχιση καί ή έντατικοποίηση τής πάλης τών
τάξεων, έπίσης μέσα στόν πόλεμο, πρό παντός μέσα στόν πόλεμο. Έ
περιγραφή καί ή έρμηνεία αύτών τών τερατωδών γεγονότων, άπό
τή Ρόζα Λούξεμπουργκ σ' αύτή τήν μπροσούρα, είναι πραγματικά
μεγαλειώδης:
«Ή έξαπόλυση τής Ιμπεριαλιστικής κτηνωδίας πάνω στό έδαφος τής Εύρώπης έχει καί ένα άλλο άποτέλεσμα γιά τό
δποΐον ό «πολιτισμένος κόσμος» ούτε άγανακτεΐ, ούτε έξεγείρεται: Είναι ή μαζική έξολόθρευση τοΰ εύρωπαϊκοΰ προλεταριάτου. Ποτέ ένας πόλεμος δέν έχει έξαφανίσει σέ τέτοιες
άναλογίες όλόκληρα στρώματα τοΰ πληθυσμοΰ, ποτέ δέν έχει
σέ τόση έκταση συμπεριλάβει δλες τίς μεγάλες χώρες τοΰ παλαιοΰ πολιτισμού. 'Εκατομμύρια άνθρώπινες ζωές έξοντώνονται στά Βόσγια, στις Άρδέννες, στό Βέλγιο, στήν Πολωνία,
στά Καρπάθια, στό Σαΰο. Εκατομμύρια άνθρωποι μεταμορφώνονται σέ άνάπηρους. Καί τά έννέα δέκατα άνάμεσα σ' αύτούς είναι έργάτες τής πόλης καί τής έξοχής. Είναι ή δύναμή μας καί ή έλπίδα μας, αύτό πού μέρα μέ τήν ήμέρα θερίζεται δπως τά στάχυα μΐ τό δρεπάνι. Είναι οί πιό έκλεκτές,
οί πιό σκεπτόμενες, οί πιό διαμορφωμένες δυνάμεις τοΰ διεθνοΰς σοσιαλισμού, οί φορείς τών πιό Ιερών παραδόσεων καί
τοΰ πιό τολμηρού ήρωΐσμοΰ τοΰ συγχρόνου έργατικοΰ κινήματος, ή πρωτοπορία δλοκλήρου τοΰ παγκοσμίου προλεταριάτου : οί έργάτες τής Αγγλίας, τής Γαλλίας, τοΰ Βελγίου, τής
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Γερμανίας, τής Ρωσίας, αύτοί πού συντρίβονται καί πού σφάζονται κατά μάζες... Αύτό πού γίνεται, είναι μιά σφαγή πού
δέν έχει τδ προηγούμενό της. Τδ άνθος τής νεολαίας τοϋ έργαζόμενου πληθυσμού περιορίζεται δλο καί περισσότερο στις
πολιτισμένες χώρες σέ σχέση μέ τις γυναίκες, τούς γέρους,
τούς άνάπηρους. Είναι μιά αίμοραγία άπδ τήν δποία κινδυνεύει νά πεθάνει τδ εύρωπαϊκό έργατικδ κίνημα... Είναι ένα
έγκλημα πολύ χειρότερο άπδ τήν αίσχρή καταστροφή τής
Αουβαίνης καί τής μητρόπολης τής Ρέμς. Είναι... ένα θανάσιμο χτύπημα έναντίον έκείνου πού φέρνει στούς κόλπους του
τό μέλλον τής άνθρωπότητας καί τοϋ μόνου πού μπορεί νά
σώσει καί νά προφυλάξει γιά μιά καλύτερη κοινωνία τούς
πολύτιμους θησαυρούς τοϋ παρελθόντος. Ό καπιταλισμός δείχνει έδώ τό πραγματικό του πρόσωπο, άποδείχνει δτι έχει
χάσει τό ιστορικό δικαίωμα νά ύπάρχει, δτι ή κυριαρχία του
δέν συμβιβάζεται πλέον μέ τήν πρόοδο τής άνθρωπότητας...
»Ή Γερμανία, ή Γερμανία ύπεράνω δλων! Ζήτω ή δημοκρατία! Ζήτω δ τσάρος καί δ σλαβισμός! Δέκα μίλλια ύφασμα
γιά σκηνές, έγγυήσεις σύμφωνες μέ τούς κανονισμούς! Ε κατό χιλιάδες κιλά λαρδί, έρζάτς καφέ, παραδοτέα άμέσως!
Οί μετοχές άνεβαίνουν, οί προλετάριοι πέφτουν. Καί καθένας άπ' αύτούς πού πέφτουν, είναι ένας μαχητής τοϋ μέλλοντος, Ινας στρατιώτης τής έπανάστασης, Ινας άπό έκείνους πού
μόνον αύτοί μποροϋν νά σώσουν τήν Ανθρωπότητα άπό τόν
καπιταλιστικό ζυγό.
»Αύτή ή παραφροσύνη θά σταματήσει, αύτή ή κόλαση θά έξαφανιστεΐ μόνον δταν οί έργάτες τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας, τής 'Αγγλίας καί τής Ρωσίας, θά άποτοξινωθοϋν άπό
τή μέθη τους, θά δώσουν μεταξύ τους άδελφικά τά χέρια καί
στόν κτηνώδη χορό τών ιμπεριαλιστικών ύαινών άντιτάξουν
τήν πανίσχυρη βροντώδη πολεμική κραυγή τής έργασίας:
Προλετάριοι δλων τών χωρών ένωθήτε!»

Ό Σπάρτακος
'Από τή δύναμη τής έπιχειρηματολογίας καί άπό τό δφος πού
συγκλονίζει τόν Αναγνώστη, ή μπροσούρα Γιούνιους είναι τό πιό
βίαιο ντοκουμέντο άπό δλα δσα κυκλοφόρησαν τότες έναντίον τοΰ
πολέμου καί έναντίον τής φιλοπόλεμης πολιτικής. Τό περιεχόμενό
του προορίζεται γιά προπαγάνδα στις μάζες. 'Αλλά άκόμα σήμερα αύτή είναι περισσότερο άπό Ινα Ιστορικό ντοκουμέντο. Είναι δ
94

μίτος τής 'Αριάδνης μέσα στό σημερινό χάος. 'Από τότες πού είχε
γραφτεί είχε περάσει ήδη ένας χρόνος καί σ' αύτό τό χρόνο είχε
σημειώσει προόδους τό κίνημα έναντίον τοΰ πολέμου. Γι' αύτό ήταν Απαραίτητες συγκεκριμένες ντιρεκτίβες γιά τήν έπαναστατική δράση. Ή Ρόζα τΙς έδωσε μέ τό «Κατευθυντήριες άρχές πάνω
στά καθήκοντα τής διεθνοΰς σοσιαλδημοκρατίας» πού τό είχε γράψει στή φυλακή καί κυκλοφόρησε έπειτα μαζί μέ τήν μπροσούρα.
Αύτές οί κατευθυντήριες άρχές συνειδητά έπεδίωκαν νά προκαλέσουν έναν διαχωρισμό άνάμεσα στούς όπαδούς τής Λούξεμπουργκ καί τοΰ Λήμπκνεχτ καί στήν ύπόλοιπη συγχυσμένη καί άναποφάσιστη γερμανική άντιπολίτευση. Γι' αύτό οί «κατευθυντήριες άρχές» καταλήγουν καταγγέλλοντας μέ ιδιαίτερη έπιμονή τά
«ούτοπικά καί στό βάθος άντιδραστικά σχέδια» (διεθνής διαιτησία,
άφοπλισμός, έλευθερία τών θαλασσών, Κοινωνία τών Εθνών κλπ.)
πάνω στά όποια οί όπαδοί τοΰ Κάουτσκυ καί τοϋ Ούγκο Χάαζε τοποθετούσαν τΙς έλπίδες τους.
« Ό ιμπεριαλισμός, τελευταία φάση καί άνώτατο στάδιο τής
παγκόσμιας πολιτικής κυριαρχίας τού κεφαλαίου, είναι ό κοινός θανάσιμος έχθρός τοΰ προλεταριάτου δλων τών χωρών...
Ή πάλη πού διεξάγεται έναντίον του είναι ταυτοχρόνως γιά
τό διεθνές προλεταριάτο ή πάλη γιά τήν πολιτική έξουσία
μέσα στή χώρα, ή Αποφασιστική σύγκρουση άνάμεσα στόν
σοσιαλισμό καί τόν καπιταλισμό. Ό τελικός σοσιαλιστικός
σκοπός δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί άπό τό διεθνές προλεταριάτο παρά μόνον έάν αύτό άνοίξει μέτωπο έναντίον τοΟ
ιμπεριαλισμού σέ παγκόσμια κλίμακα καί σ' δλη τή γραμμή.
Τό σύνθημα «πόλεμος έναντίον τοΰ πολέμου» πρέπει νά γίνει
ό κανόνας πού θά κατευθύνει τήν πολιτική του δραστηριότητα χρησιμοποιώντας δλη του τήν ένεργητικότητα καί δλη τήν
άπόφασή του γιά θυσία».
Οί συνέπειες έπεκτάθηκαν έπίσης καί στό πεδίο τής όργάνωσης: τό έπαναστατικό κίνημα έπρεπε νά σπάσει μέ τά στοιχεία έκεϊνα πού είχαν παραδοθεί στόν ιμπεριαλισμό. "Επρεπε νά δημιουργηθεί μιά νέα έργατική Διεθνής, μιά Διεθνής ένός άνώτερου τόπου άπ' αύτήν πού κατέρρευσε, «νά έχει μιά δμοιογενή άντίληψη
γιά τά συμφέροντα καί τά καθήκοντα τοΰ προλεταριάτου, μιά συνεπή τακτική καί τήν ίκανότητα νά έπεμβαίνει καί στόν καιρό τής
ειρήνης καί στόν καιρό τοΰ πολέμου». Τή μεγαλύτερη σημασία έδινε στή διεθνή πειθαρχία.
«Τό κέντρο τής βαρύτητας τής ταξικής όργάνωσης τοΰ προ95

λεταριάτου βρίσκεται στή Διεθνή. Ή Διεθνής άποφασίζει
στόν καιρό τής ειρήνης γιά τήν τακτική τών έθνικών τμημάτων στό ζήτημα τοΰ μιλιταρισμοί), τήν άποικιακή πολιτική,
τήν έμπορική πολιτική, τήν Πρωτομαγιά καί έπϊ πλέον γιά
όλόκληρη τήν τακτική στήν περίπτωση πολέμου. Ή έφαρμογή τών άποφάσεων τής Διεθνοϋς είναι ύποχρεωτική καϊ είναι πιό πάνω άπό κάθε άλλη ύποχρέωση τής όργάνωσης...
»Ή πραγματική ύπεράσπιση τής έθνικής έλευθερίας περνάει
σήμερα άπό τή διεθνή ταξική πάλη έναντίον τοΰ ιμπεριαλισμού. Ή πατρίδα τών προλεταρίων στήν ύπεράσπιση τής δποίας δλα τά άλλα πρέπει νά ύποτάσσονται, είναι ή σοσιαλιστική Διεθνής».
Αύτές οί «κατευθυντήριες άρχές» προκαλέσανε βίαιες συζητήσεις μέσα στό σύνολο τής άντιπολίτευσης. Γιά τή δεξιά τάση, αύτήν πού ήταν συγκεντρωμένη γύρω άπό τόν Κάουτσκυ, αύτές οί άρχές ήταν άπλά καί καθαρά άπαράδεκτες. Οί δπαδοί τοΰ Λέντεμπουρ, τάση πού ήταν πιό άριστερά, διατηρούσαν έπιφυλάξεις προπαντός στήν ύποχρέωση μιας αύστηρής διεθνούς πειθαρχίας. 'Ακριβώς πάνω σ' αύτδ ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν άδιάλλακτη. Ή σοσιαλδημοκρατία χρεοκόπησε γιατί δέν είχε σ' αύτήν άναπτυχθεϊ τό
διεθνιστικό πνεύμα, γιατί ή παλιά Διεθνής δέν άποτελοΰσε μιά πραγματική ένότητα ούτε στίς συνειδήσεις ούτε στά γεγονότα. Καί στή
σκέψη της καϊ στά αίσθήματά της ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν περισσότερο διεθνίστρια άπό δλους τούς μεγάλους σοσιαλιστές άρχηγούς. Δέν έπρόκειτο γιά προπαγάνδα, άλλά γιά αύθεντική δμολογία πίστεως, δταν μέ τήν εύκαιρία αύτών τών συζητήσεων έγραφε:
:«Ή παγκόσμια άδελφότητα τών έργατών, είναι γιά μένα δ,τι
πιό ίερό καί πιό άνώτερο ύπάρχει στή γή. Είναι τό άστρο
μου, τό Ιδεώδες μου, ή πατρίδα μου. θ ά προτιμούσα νά πεθάνω παρά νά μή μείνω πιστή σ' αύτό τό Ιδεώδες!»
Οί συχνές έπεμβάσεις της ατούς έσωτερικούς άγώνες τών άλλων κομμάτων ήταν γι' αύτήν καθήκον καί δικαίωμα αύτονόητα.
Στή συνείδησή της, τό διεθνές προλεταριάτο άποτελούσε ένα μόνον
ένιαϊο σώμα. Καί ό σκοπός της ήταν τώρα νά πραγματοποιήσει αύτή τήν ένότητα γιά τδ μέλλον. 'Οποιοσδήποτε άρνοΰνταν νά έπιδοκιμάσει αύτό, άπέδειχνε δτι βρισκόταν σέ ξένο έδαφος.
Ή δροθετική γραμμή χαράχτηκε έτσι στό έσωτερικό τής άντιπολίτευσης. Ή άκρα άριστερά συγκεντρώθηκε γύρω άπό τή Λούξεμπουργκ καί τόν Λήμπκνεχτ. Μιά συνδιάσκεψη πού συνήλθε τά
μέσα Μαρτίου 1916 άπέδειξε δτι δ μικρός πυρήνας πού τό καλο96

καίρι τοΰ 1914 είχε σηκώσει τή σημαία τής άνταρσίας μέσα στή
γερμανική σοσιαλδημοκρατία, συγκέντρωνε τώρα γύρω του ένα σοβαρό άριθμό άγωνιστών καί στελεχών. Στή συνδιάσκεψη πήραν αέρος άντιπροσωπεΐες άπό τά κύρια βιομηχανικά διαμερίσματα τοϋ
Βερολίνου, τής Σαξωνίας, τής Θουριγγίας, τής κεντρικής Γερμανίας, τής Φρανκφούρτης, τής Βυρτεμβέργης, τής Ρηνανίας. Δηλώσεις συμπαθείας έφτασαν σ' αύτήν άπό τό βορρά, τή Βαυαρία καί
τή Σιλεσία. Οί Σοσιαλιστικές Νεολαίες, πού τό ΙΙάσχα τοϋ 1916
είχαν κάνει μιά κρυφή συνδιάσκεψη στήν Ίένα, τάχτηκαν στή συντριπτική τους πλειοψηφία μέ τό μέρος τοϋ Σπάρτακου. Αύτή ή πρόοδος τού κινήματος έπολλαπλασίαζε τή δουλειά γιά τή Ρόζα. Κι'
αύτή τό δεχόταν μέ χαρά. Διαρκείς συζητήσεις, συνεδριάσεις, συνδιασκέψεις. Κι' άκόμα ή Ρόζα έπρεπε νά ταξιδεύει στίς έπαρχίες
γιά νά ένθαρρύνει έκεΐ τούς άγωνιστές.
Είχε έπίσης τώρα καθήκοντα άσυνήθιστα νά έκπληρώνει. Ή
Ρόζα έπρεπε νά χαλιναγωγεί καί τήν άνυπομονησία έκείνων πού
βρίσκανε άπαράδεκτο νά μένουν σέ ένα κόμμα πού είχε γίνει ό σημαιοφόρος τού αυτοκρατορικού έπιτελείου, σέ ένα κόμμα τοϋ όποίου
ή διεύθυνση άρχιζε νά καταργεί τά δημοκρατικά δικαιώματα τών
μελών, πού άπαγόρευε στίς τοπικές δργανώσεις τήν έλεύθερη διάθεση τοϋ τύπου τους καί πού άπέκλειε άπό τήν κοινοβουλευτική όμάδα τούς βουλευτές τής άντιπολίτευσης. Αύτοί οί σύντροφοι έπέμεναν γιά τή δημιουργία ένός νέου κόμματος. Έ Ρόζα ήταν άποφασιστικά άντίθετη μ' αύτούς. Βέβαια ό σκοπός έπρεπε νά είναι ή
δημιουργία ένός έπαναστατικοϋ κόμματος. 'Αλλά έπρεπε, δσο ήταν
δυνατόν, νά άγωνίζονται διατηρώντας τΙς άρχές τους μέσα στήν παλιά σοσιαλδημοκρατία. Δέν έπρεπε σέ καμιά περίπτωση νά άφήσουν οικειοθελώς στούς άποστάτες άρχηγούς τή σοσιαλδημοκρατική
βάση. "Οχι αίρεση. Τό καθήκον έπρεπε τώρα νά είναι μόνον ή προσωρινή συγκρότηση τών δπαδών τοΰ Σπάρτακου σέ όργανωμένη τάση στό έσωτερικό τοΰ κόμματος. "Ετσι έβλεπε ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τήν κατάσταση.
Πέραν άπ' αύτό τό καθήκον, έπρεπε νά προσπαθήσουν νά κινητοποιήσουν τΙς μάζες τΙς ίδιες στήν πάλη κατά τού πολέμου. Προπαντός ό Λήμπκνεχτ ήταν άνυπόμονος πάνω σ' αύτό. Διαλέξανε
τήν Πρωτομαγιά τοΰ 1916 γιά μιά πρώτη προσπάθεια. Ό Σπάρτακος κάνει μιά πλατειά κινητοποίηση στά έργοστάσια τοϋ Βερολίνου γιά μιά διαδήλωση στήν πλατεία τοϋ Πότσνταμ. Αύτή ή πρώτη προσπάθεια είχε μιά μεγάλη έπιτυχία. Ά π ό τό πρωί στις 8, Ινα
πλήθος έργατών, σχεδόν δέκα χιλιάδες, συγκεντρώνεται στήν πλατεία, τήν όποία ήδη άπό πολύ πιό πρΐν είχε καταλάβει ή άστυνομία. Ό Κάρλ Λήμπκνεχτ μέ τή στολή τού στρατιώτη έργασίας καί
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ βρίσκονταν στό κέντρο τών διαδηλωτών, πού
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μέ ένθουσιασμό τούς χαιρετούσαν. Ή φωνή τοϋ Λήμπκνεχτ Αντηχεί τότες βροντώδης: «Κάτω ό πόλεμος! Κάτω ή κυβέρνηση!». 'Αμέσως ot άστυνομικοί έφορμοΰν έναντίον του καί τόν άρπάζουν μέσα άπό τό πλήθος. Έ Ρόζα όρμάει γιά νά άπελευθερώσει τόν Κάρλ,
άλλά ot άστυνομικοί τήν άπωθοΰν μέ βιαιότητα. Τό πλήθος τών διαδηλωτών έπιτίθεται γιά νά προστατεύσει τούς Αρχηγούς του. Γιά
δύο ώρες μετά τή σύλληψη τού Λήμπκνεχτ οί διαδηλώσεις, οί διαμαρτυρίες καί οί συγκρούσεις μέ τήν άστυνομία συνεχίζονταν στήν
πλατεία καί στούς γειτονικούς δρόμους. Γιά πρώτη φορά στήν πρωτεύουσα ή άντίσταση κατά τοϋ πολέμου εκδηλώνεται στόν δρόμο.
Ό πάγος έχει σπάσει.
Ή έπέμβαση τοϋ Λήμπκνεχτ άπέδειξε γιά μιά άκόμα φορά
τόν άποφασιστικό ρόλο τοΰ προσωπικού παραδείγματος. "Οταν ή
έχθρική πτώση είναι τόσο τρομακτική, δταν ή σοσιαλδημοκρατία είχε έξαχρειωθεΐ, δταν ή έργατική τάξη είχε άποδιοργανωθεΐ καί είχε χάσει τήν έμπιστοσύνη της καί στόν έαυτό της καί στούς άρχηγούς της, τότε πρέπει δρισμένα άτομα νά δίνουν τό παράδειγμα τοΰ
θάρρους καί τής θυσίας, νά δείχνουν μέ τίς πράξεις τους δτι είναι
συνεπή μ' αύτά πού λένε κι' άκόμα νά δείχνουν δτι ή δράση είναι
δυνατή. Επειδή ή Ρόζα καί δ Κάρλ είχαν Αναγνωρίσει αύτή τήν
Ανάγκη, γι' αύτό άπεφάσισαν νά άναλάβουν οί ίδιοι προσωπικά καί
νά άντιμετωπίσουν αύτοί δλους τούς κινδύνους. Μετά τή σύλληψη
τοΰ Κάρλ, ή Ένωση Σπάρτακος μπήκε σέ μιά περίοδο άποφασιστικής δραστηριότητας. Προκηρύξεις πάνω στίς προκηρύξεις κυκλοφορούσαν σ' δλη τή Γερμανία. Ή Λούξεμπουργκ είχε γράψει
μιά όλόκληρη σειρά άπ' αύτές, έξηγώντας μέ φράσεις γεμάτες ένθουσιασμό τήν πάλη τοϋ Λήμπκνεχτ καί προτρέποντας τούς έργάτες νά άκολουθήσουν αύτό τό παράδειγμα. Ό Λήμπκνεχτ δ ίδιος ύπεστήριζε αύτή τή δραστηριότητα μέ τά μέσα πού είχε στή διάθεσή του. Έβομβάρδιζε τό στρατοδικείο μέ δηλώσεις πού μόνον ή άρχική διατύπωση: «Τό κατηγορητήριο έναντίον μου...» έδινε τόν χαρακτήρα τής ύπεράσπισής του. Στήν πραγματικότητα δέν ύπερασπίζει τόν έαυτό του άλλά καταγγέλλει τή γερμανική πολιτική τοΰ
πολέμου. Καί δλα αύτά τά ντοκουμέντα βγαίνανε Από τή φυλακή,
τυπώνονταν Από τήν "Ενωση Σπάρτακος καί κυκλοφορούσαν στις
μάζες. Έτσι κατακτώνταν χιλιάδες άγωνιστές κατά τοΰ πολέμου.
Καί χιλιάδες πού μέχρι τώρα άκολουθοΰσαν τή σοσιαλδημοκρατική διεύθυνση άρχιζαν νά άποδεσμεύονται άπ' αύτήν. Ή στάση τής κοινοβουλευτικής όμάδας Απέναντι τοϋ Λήμπκνεχτ συνέβαλε πολύ σ' αύτή τήν Αποδέσμευση. "Οταν τό στρατοδικείο ζήτησε
Από τή Βουλή νά άρει τήν κοινοβουλευτική Ασυλία τοΰ Λήμπκνεχτ,
τά άστικά κόμματα ψήφισαν φυσικά μέ ένθουσιασμό ύπέρ τής άρχής. Ot σοσιαλδημοκράτες βουλευτές ψήφισαν έναντίον τής άρσης,
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άλλά συκοφαντώντας καί βρίζοντας τόν Λήμπκνεχτ. Δήλωναν δημόσια καί έπίσημα δτι δ Λήμπκνεχτ ήταν Ινας άβλαβής έξαλλος.
Ό βουλευτής Ντάβιντ είχε προσθέσει: «"Ενας σκύλος πού γαυγίζει δυνατά, δέν δαγκώνει!». Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τοϋ έδωσε τήν
άκόλουθη άπάντηση σέ μιά προκήρυξη πού κυκλοφόρησε άμέσως
τότες.
«Σκύλος είναι αύτός πού γλύφει τις μπόττες έκείνων άπό τούς
δποίους γιά πολλά χρόνια δεχόταν κλωτσιές.
Σκύλος είναι έκεΐνος πού, μέ τό ρύγχος μέσα στό φίμωτρο
τοϋ στρατιωτικού νόμου, κουνάει χαρούμενα τήν ούρά του κοιτάζοντας στά μάτια τούς στρατιωτικούς δικτάτορες, έκλιπαρώντας ταπεινά τή χάρη τους.
Σκύλος είναι έκεϊνος πού έχει βραχνιάσει γαυγίζοντας έναντίον ένός άπόντος, έναντίον ένός άλυσοδεμένου, προσφέροντας
έτσι σκυλίσια ύπηρεσία στούς Ισχυρούς τής ήμέρας.
Σκύλος είναι έκεΐνος πού έχει άπαρνηθεϊ δλο τό παρελθόν τού
κόμματός του, δλο έκεΐνο πού τοϋ ήταν Ιερό γιά μιά δλόκληρη γενεά, έκεΐνος πού μέ τή διαταγή τής κυβέρνησης, φτύνει πάνω στό παρελθόν του καί τό πετάει στό βούρκο».
Στίς 28 'Ιουνίου 1916 δ Κάρλ Λήμπκνεχτ καταδικάζεται σέ
δυόμισι χρόνια φυλακή. Ά π ό τήν έναρξη τής δίκης σειρά διαδηλώσεων συγκροτούνται στό Βερολίνο. Τήν ήμέρα τής καταδίκης
55.000 έργάτες άπό τά έργοστάσια πολεμοφοδίων τοϋ Βερολίνου
κατεβαίνουν σέ άπεργία διαμαρτυρίας. Έπίσης διαδηλώσεις έναντίον τής καταδίκης συγκροτούνται στή Στουττγκάρτη καί άπεργίες ξεσπάν στή Βρέμη καί στή Μπρούνσβικ. Ή πολεμική άπεργία,
πού δέν ήταν δυνατή στήν έποχή τής ειρήνης, δταν ο! όργανώσεις
ήταν ισχυρές καί οΕ όπαδοί της κατηγορούνταν σάν άναρχοσυνδικαλιστές καί ρομαντικοί, γίνεται τώρα πραγματικότητα μέσα στή βράση τοΰ πολέμου κάτω άπό τό καθεστώς τοΰ στρατιωτικού νόμου καί
τής τρομοκρατίας. Στό μέτρο πού χρειαζόταν νά δοθεί μιά ώθηση
και ενας σκοπός στήν αύθόρμητη θέληση τών μαζών, ή άπεργία ήταν έργο τού Σπάρτακου. Παρ' δλο πού οΕ όργανωμένοι σπαρτακιστές ήταν άκόμα λίγοι, έκατοντάδες χιλιάδες έργάτες άκολουθοϋσαν ήδη τά συνθήματά τους. Είχαν γίνει οί έκφραστές τών μαζών.
Ή Εερή ένωση είχε άρχίσει νά σπάζει. Ή έθνικιστική μέθη διαλυόταν. Ή άφύπνιση άρχισε.
Άλλά καί δ μιλιταρισμός έκδικοϋνταν. Έκατοντάδες σπαρτακιστές είχαν συλληφθεί. Τά έργοστάσια «χτενίζονταν» άπό τά πιό
ζωντανά στοιχεία. Χιλιάδες άγωνιστές στέλνονταν στό μέτωπο. Φυσικά τώρα έκεί μετέφεραν τΙς έπαναστατικές Ιδέες. ΟΕ καταδίκες
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στίς μαζικές δίκες γίνονταν δλο καί περισσότερο αύστηρές. Ot μιλιταριστές μποροϋσαν νά έχουν μιά προσωρινή έπιτυχία. Στά έργο·
στάσια τδ πολιτικό κίνημα θά έμενε γιά κάποιο διάστημα άκέφαλο. Γι' αύτό δέν είχαμε πολιτικές έκδηλώσεις δταν δ Λήμπκνεχτ καταδικάστηκε γιά δεύτερη φορά σέ τέσσερα χρόνια φυλακή. Άλλά δ
άτρόμητος λόγος τοϋ Λήμπκνεχτ: «Κανείς στρατηγός δέν ήταν ποτέ τόσο ύπερήφανος γιά τή στολή του, δσο είμαι έγώ τώρα μέ τή
μπλούζα τοϋ καταδίκου...» χαράχτηκε μέσα στίς συνειδήσεις τών
μαζών. Ό άπομονωμένος κατάδικος πού έπιδιόρθωνε παπούτσια μέσα στό φρούριο τοϋ Λουκάου έγινε ένα σύμβολο καί μιά διαρκής
προειδοποίηση.

Σ τ ι ς φυλακές τής όδοϋ Μπάρνιμ, τοϋ Βρόνκε, τοϋ Μπρεσλάου
Στις 10 'Ιουλίου 1916 ή Ρόζα Λούξεμπουργκ συλλαμβάνεται
πάλι. Ό στρατηγός φόν Βρίσμπεργκ δήλωσε άργότερα σέ μιά πολιτική δίκη πού παρίστατο σάν μάρτυρας, δτι αύτή ή σύλληψη τής
Ρόζας έγινε μέ τήν άμεση άπαίτηση ένός σοσιαλδημοκράτη βουλευτή. Λίγο άργότερα συλλαμβάνεται δ Φράντς Μέριγκ πού ήταν τότε
70 χρονών. Ό "Ερνστ Μέγερ ξαναμπαίνει στή φυλακή. Ό 'Ιούλιος
Κάρσκι κλείνεται σέ στρατόπεδο συγκέντρωσης. Άλλά ό Σπάρτακος δέν παρέλυσε. Ό Λεό Γιόγκισες παίρνει τώρα στά χέρια του τά
ήνία. Οί δργανωτικές του ικανότητες, ή πείρα του άπό παράνομη
δράση, ή αύστηρή αύτοπειθαρχία του, τό χάρισμά του στό χειρισμό τών άνθρώπων, δώσανε νέες δυνάμεις καί νέα δρμή στό κίνημα. Τά «Γράμματα τοΰ Σπάρτακου» κυκλοφορούσαν τώρα κανονικά καί τακτικά. Δέν ήταν πλέον γραφομηχανημένα ή πολυγραφημένα φύλλα δπως στις άρχές, άλλά έντυπα πού κυκλοφορούσαν σέ
έναν εύρύτερο κύκλο άναγνωστών. Δέν ήταν πλέον τό Δελτίο μιας
πολιτικής δμάδας, άλλά ένα περιοδικό πού διευκρίνιζε καί άνέλυε τά
παγκόσμια γεγονότα — ένα δπλο πού συγκλόνιζε τις μάζες. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έγραφε τακτικά σέ κάθε τεϋχος σχεδόν τά τρία
τέταρτα. Τά χειρόγραφα περνοΰσαν μέσα άπό τά κάγκελλα τής φυλακής. Τά τείχη τοΰ φρουρίου δέν είχαν τή δύναμη νά έμποδίσουν
τήν ήχώ τής φωνής της.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν είχε συλληφθεί έπί τή βάσει μιας
καταδίκης. Ή φυλάκισή της ήταν «ένα προληπτικό μέτρο». "Ετσι
μ' αύτόν τόν δρο ξαναζωντανεύει κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου ή
παράδοση τής Βαστίλλης. θεωρητικά ό φυλακισμένος αύτοΰ τοΰ είδους ήταν ένας φιλοξενούμενος καί στό έσωτερικό τής φυλακής έχαιρε κάθε έλευθερίας. Στερούνταν μόνον αύτδ πού είναι τό βασι100

κό δικαίωμα κάθε φυλακισμένου: νά ξέρει πότε τελειώνει ή ποινή
του. Οί διαταγές, πραγματικά σφραγισμένα γράμματα δπως τήν
έποχή τής Βαστίλλης, έρχονταν μέ πρωσσική άκρίβεια άπό τις
στρατιωτικές άρχές γιά νά καθορίζουν τήν τύχη τής φυλακισμένης γιά τούς έπόμενους τρεις μήνες. Μπορούσε νά άπασχολεΐται μέ
δτιδήποτε, έκτός άπό έκεΐνο πού αύτή ήθελε: τήν πολιτική. Μπορούσε νά έπικοινωνεΐ δίχως έμπόδιο μέ τόν έξω κόσμο μέ γράμματα: άλλά τά γράμματα λογοκρίνονταν. Μπορούσε νά δέχεται έπισκέψεις, άλλά μόνον δσον ή στρατιωτική διοίκηση θά θεωρούσε
άξιους γι' αύτό. Ή διαμονή σ' αύτά τά φιλόξενα οίκηματα ήταν
πληρωμένη. Δέν έξέτιε λοιπόν καμιά ποινή, άλλά ήταν πολύ χειρότερα άπό μιά ποινική κάθειρξη.
Ό πρώτος σταθμός ήταν καί πάλι οί γυναικείες φυλακές τού
Βερολίνου στίς όποϊες τό τμήμα τής προληπτικής κάθειρξης είχε
τό δνομα: «Στρατιωτική έπιτήρηση γυναικών, δδός Μπάρνιμ». Περιβάλλον οικογενειακό καί καλό τό προσωπικό πού έπιτηρούσε. 'Αλλά οί στρατιωτικές άρχές ύποψιάζονταν δτι ή Ρόζα διατηρούσε έπαφές μέ τούς έξω. Έτσι άπεφάσισαν νά τήν ύποβάλουν σέ μιά
πιό αύστηρή άπομόνωση. Τόν Σεπτέμβρη τού 1916 ή Ρόζα μεταφέρεται στήν άστυνομική διεύθυνση, μέχρις δτου βρεθεί ένα πιό κατάλληλο μέρος. Έκεΐ ήταν ένα μπουντρούμι έννέα κυβικών μέτρων,
βρώμικο, γεμάτο κοριούς, τά πάντα άνω κάτω σ' αύτό, μπουντρούμι άπ' αύτά πού περνάν μιά δυό μέρες οί γιά μεταγωγή φυλακισμένοι. Δέν ύπήρχε φώς καί σ' αύτές τις φθινοπωρινές μέρες τό κελί
σκοτείνιαζε άπό τις 5 τό άπόγευμα. "Ολη τή νύκτα άντηχούσαν
στό διάδρομο βήματα, κλειδιά πού Ανοιγόκλειναν, δ διαρκής θόρυβος άπό τίς σιδερένιες πόρτες πού δέχονταν νέους φυλακισμένους.
Σ' αύτά προσθέτονταν ή διαρκής κίνηση τοϋ μετρό πού έκανε έναν
καταχθόνιο πάταγο καί έκανε τό κελί νά τρέμει. « Ή παραμονή μου
στόν ένάμιση μήνα πού πέρασα έκεΐ, άφησε στό κεφάλι μου άσπρες
τρίχες καί στά νεΰρα μου σχισμές πού δέν θά θεραπευτούν ποτέ».
Στό τέλος τοϋ 'Οκτώβρη 1916 ή Ρόζα μεταφέρεται στό φρούριο
Βρόνκε, σέ μιά χαμένη γωνιά τής έπαρχίας τοΰ Πόζεν. Έκεΐ ήταν πλήρης ήσυχία. Ή κάθειρξη ήταν περισσότερο ύποφερτή. Τό
κελί ήταν δλη τήν ήμέρα άνοιχτό καί στήν αύλή τής φυλακής ύπήρχαν μερικές λωρίδες μέ πρασινάδα καί άνθη κι' άκόμα ή Ρόζα
μπορούσε νά άκούει τό κελάΐδισμα τών πουλιών. Ήταν μιά κατάσταση σχεδόν ειδυλλιακή. 'Αλλά τόν 'Ιούλιο τοΰ 1917 τήν πήραν
άπό έκεΐ καί τή στείλανε στις φυλακές τοϋ Μπρεσλάου. Αύτές ήταν ένα σκοτεινό οίκοδόμημα. Έ Ρόζα ήταν έκεΐ διαρκώς κλεισμένη στό κελί της καί δέν μπορούσε νά βγαίνει άπ' αύτό παρά γιά
ένα βραχύ περίπατο. Σ ' αύτόν τόν βραχύ περίπατο στή στενή αύλή
τής φυλακής της, ή Ρόζα πήγαινε καί καθόταν σέ ένα μέρος τοΰ
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τείχους δπου εύρισκε λίγον ήλιο καί τά μάτια της άκόρεστα γιά
χρώμα άναζητοϋσαν λίγο πράσινο στά ίχνη άπδ χόρτο πού βρίσκονταν στίς σχισμές άπδ τΙς πλάκες τής αύλής. Αύτδς ήταν δ κόσμος
μέσα στδν δποΐον έζησε ή Ρόζα —μαζί μέ τδν πρώτο χρόνο τής
φυλακής της— τρία χρόνια καί τέσσερους μήνες, μέχρι πού ή έπανάσταση, στίς 9 Νοεμβρίου 1918, έσπασε τΙς πόρτες τοϋ δεσμωτηρ(ου της.
"Εξω δ κόσμος ήταν ζωσμένος στίς φλόγες. Καί ή Ρόζα φλεγόταν άπδ τή γεμάτη πάθος θέληση νά δράσει, νά διδάξει, νά προτρέψει σέ δράση γιά νά τεθοϋν τά θεμέλια ένδς νέου κοινωνικού κόσμου μέσα στδ χάος καί μέσα στδ λυκόφως τών θεών. Καί δμως αύτή ήταν ριγμένη μέσα σ' αύτή τή νήσο τών νεκρών. Αισθανόταν
σάν νά ζούσε κάτω άπδ έναν γυάλινο κώδωνα, μέσα σέ μιά άραιωμένη άτμόσφαιρα, μέσα σέ μιά καταθλιπτική μοναξιά καί |ΐέσα σέ
μιά τέτοια σιωπή πού γιά βδομάδες δλόκληρες δέν άκουγε ούτε τή
φωνή της. "Εβλεπε μέ μιά τρομερή διαύγεια τά κομ|ΐατιασμένα σώματα στά χαρακώματα, τήν τύχη έκατομμυρίων άνθρώπων. Συναισθανόταν τήν αύξανόμενη άγωνία τών μαζών, τδ θάνατο τών παιδιών, τή φθορά μιας δλόκληρης γενεάς, τή γενική άποκτήνωση καί
τήν καταστροφή τοΰ πολιτισμού. Άλλά καμιά στέρηση, κανένας
καταναγκασμός, κανένας πόνος δέν μποροΰσαν νά τήν κλονίσουν.
Υπέφερε τή μοίρα της μέ πλήρη γαλήνη, δίχιος νά λυγίζει, |ΐ£ τδ
κεφάλι ψηλά.
Εύρισκε μιά πηγή χαράς στδ κελάϊδισμα ένδς μικρού πουλιοΰ,
σέ μιά ύπόνοια άνθους στήν αύλή, στά μερμήγκια πού χάραζαν τούς
δρόμους τους μέσα άπδ τις πέτρες, στή ναρκωμένη άπδ τδ κρύο πεταλούδα πού τή ξαναζωντάνευε στδν ήλιο, σ' αύτδ τδ μικρό μέρος
άπό δπου έβλεπε Ινα κομμάτι άπ' τό γαλάζιο ούρανό. Ζούσε τή ζωή
καί τήν ϊγνοια τών φίλων της πού βρίσκονταν Ιξο). Στά γράμματα πού έπαιρνε, ήξερε νά διαβάζει κάτω άπό τά νεκρά γράμματα.
Συναισθανόταν τήν ήθική άγωνία έκεί νου πού έγραφε. Σέ δλους έδινε θάρρος. «Νά είσαι ήσυχη, τίποτε δέν θά μέ κλονίσει... δέν ύπάρχει ίχνος ταλάντευσης σέ μένα» έγραφε στή Ματθίλδη Βούρν.
Καί στή Σόνια Λήμπκνεχτ: «Σονιούτσα, πολυαγαπημένη, νά είσαι
ήρεμη καί γαλήνια. "Ετσι είναι ή ζωή, καί έτσι πρέπει νά τήν παίρνουμε, μέ θάρρος, μέ γενναιότητα, μέ τό χαμόγελο». "Εβαζε τόν έαυτό της στή θέση τών άλλων καί ήξαιρε έκεΐνο πού είχε δ καθένας άνάγκη. Τά γράμματα στή Σόνια ήταν γεμάτα τρυφερότητα
καί στοργή, ήθελε νά τής δίνει θάρρος καί ήρεμία. Στή Λουίζα
Κάουτσκυ είχαν μιά οίκειότητα καί μιά λεπτή ειρωνεία. Στήν Κλάρα Τσέτκιν είχαν τήν ήρεμη πεποίθηση μιάς βαθειάς φιλίας πού
είχε δημιουργηθεί άπό τήν άρμονία τών ιδεών καί άπό τήν κοινή
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πάλη. Στόν Ντίφενμπαχ ξεχείλιζαν άπό μιά εδθυμη φλυαρία συχνά μέχρι ύπερβολής. Αισθανόταν τήν άνάγκη νά δώσει χαρά στό
φίλο πού βρισκόταν σέ διαρκή κίνδυνο. "Ολα αύτά τά γράμματα είναι ύπέροχες σκιαγραφίες, άξια νά μείνουν γιά άνάμνηση καί ένθύμια.
Φυσικά τά βιβλία ήταν γι' αύτήν Ινα καταφύγιο στή μοναξιά
καί τή μονοτονία τής ζωής της. 'Απ' αύτή τήν άποψη ήταν προνομιούχα έν σχέσει μέ τούς κοινούς καταδίκους. Μπορούσε νά διαβάζει... έκεϊνο πού έπέτρεπε ή λογοκρισία. Έσβηνε τή δίψα της στήν
κλασική καί σύγχρονη λογοτεχνία γαλλική, άγγλική, ρωσική καί
γερμανική. Βυθιζόταν στή μελέτη τών φυσικών έπιστημών. 'Εργαζόταν στήν «Είσαγωγή στήν Πολιτική Οίκονομία», στή μετάφραση τοϋ Κορολένκο, σέ μιά Ιστορία τής Πολωνίας τής δποίας τό χειρόγραφο χάθηκε μέσα στήν έπανάσταση καί άργότερα σέ μιά μελέτη γιά τή ρωσική έπανάσταση. Εξακολουθούσε νά έχει πληροφορίες γιά τά παγκόσμια γεγονότα καί γιά δ,τι γινόταν στό διεθνές
έργατικό κίνημα. "Ολες τις «ήμέρες τοΰ ταχυδρόμου» τά άρθρα της
ήταν έτοιμα καί περνούσαν λαθραία έξω κάτω άπό τή μύτη τών δεσμοφυλάκων της. Είχε δλο τόν καιρό γιά νά σκέφτεται στό βάθος
τά προβλήματα καί νά δίνει μορφή στις ιδέες της. Έτσι τά άρθρα
της ήταν έκλεκτά κομμάτια άφιερωμένα στις μανούβρες τοΰ Σάϊντεμαν καί τών άνθρώπων του, στό έξάμβ)ω|ΐα μιας «'Ανεξαρτήτου
Πολωνίας» πού δέν θά ήταν παρά μιά νέα δεξαμενή άπό σάρκες
γιά τά κανόνια, στις πασιφιστικές παρακρούσεις τοΰ Ούΐλσων. Καί
τό δικό της «ceterum censeo» ήταν πάντα ή αύτόνομη έπαναστατική δραστηριότητα τών μαζών:
«Μιά σοσιαλιστική πολιτική τής ειρήνης συνοψίζεται σήμερα
σ' αύτά τά άπλά συνθήματα: 'Εργαζόμενοι! "Η οί άστικές
κυβερνήσεις θά κάνουν τήν ειρήνη δπως έκαναν καί τόν πόλεμο, καί τότες, δποιαδήποτε καί άν είναι ή έκβαση τοϋ πολέμου, ό ιμπεριαλισμός θά μείνει ή κυρίαρχη δύναμη. Καί ή
Αναπόφευκτη συνέπεια θά είναι νέοι έξοπλισμοί, νέοι πόλεμοι, νέα έρείπια, βασιλεία τής άντίδρασης καί βαρβαρότητας. Ή έσεΐς θά άνασυγκροτήσετε τίς δυνάμεις σας γιά μιά
μαζική έπαναστατική πάλη γιά τήν κατάκτηση άπό σας τής
πολιτικής έξουσίας, γιά τήν ύπαγόρευση άπό σάς τής ειρήνης
στό έσωτερικό καί στό έξωτερικό. Είτε δ Ιμπεριαλισμός καί
ή άργή ή γρήγορη παρακμή τής κοινωνίας, είτε ή πάλη γιά
τόν σοσιαλισμό μόνη δυνατή σωτηρία. Τρίτος δρόμος καί μέσος δρος δέν ύπάρχει...». (Γράμμα τοϋ Σπάρτακου, 'Απρίλης 1917).
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"Ηλπιζε ο' αύτή τήν έξέγερση τών μαζών καί τήν περίμενε.
"Εδειχνε στούς έργαζόμενους τίς τρομακτικές συνέπειες πού θά είχε γιά τήν άνθρωπότητα ή άδυναμία τους. Είχε δμως πάντα έμπιστοσύνη στήν πορεία τής ιστορίας. "Ηξερε δτι δ μέ τή στολή τοϋ
στρατιώτη γερμανδς έργάτης, «αύτή ή σάρκα γιά τά κανόνια ή πιδ
ρωμαλέα, ή πιδ σκεπτόμενη, έάν έχει μιά σοσιαλδημοκρατική διαπαιδαγώγηση, μιά πειθαρχία στήν δργάνωση, μιά θεωρητική μόρφωση», θά ξανασηκωθεί στά πόδια του. Περίμενε μέ πάθος αύτή
τήν ήμέρα καί έν τώ μεταξύ παρακολουθούσε έντονα τδ αιμοσταγές
δράμα πού έκτυλισσόταν στήν παγκόσμια σκηνή. « Ή παγκόσμια
Ιστορία μάς δίνει τήν έντύπωση» έγραφε σέ μιά φίλη της «ένδς κακοϋ ρομάντζου τής δεκάρας μέσα στδ δποϊο τά άφελή γεγονότα καί
τά αίματηρά έπεισόδια άνταγωνίζονται μεταξύ τους. Άλλά δέν πρέπει νά τδ παρατήσουμε αύτδ τδ ρομάντζο δίχως νά τδ διαβάσουμε.
Δέν άμφιβάλλω ούτε γιά μιά στιγμή γιά τή διαλεκτική τής ιστορίας. Κι' άκόμα δταν αύτή μοΰ γυρίζει τήν πλάτη».
Υπήρχε σ' αύτήν ή γαλήνη «σέ άνεξάντλητη ποσότητα», ήταν γεμάτη χαρά δίχως νά γνωρίζει τήν αιτία καί άναζητοϋσε αύτή τήν αίτία μέσα στήν ίδια τή ζωή: «Καί στδ τρίξιμο τής ύγρής
άμμου, κάτω άπό τά άργά καί βαριά βήματα τοϋ φρουροϋ, άκούεται
ή ώραία μελωδία τής ζωής — άρκεΐ νά ξέρεις νά άκοϋς». Έν τούτοις έπρεπε καί ή Ρόζα νά πληρώσει τδ φόρο σ' αύτή τή ζωή. Οί
σφαγές, οί καταστροφές, δ θρίαμβος τής βαρβαρότητας, ή άποκτήνωση, ή δειλία τών άνθρώπων στδν κατά διαταγή ήρωϊσμδ, τδ ποδοπάτημα δλων έκείνων πού τής ήταν ίερά καί ή δική της άδυναμία καί ή μοναξιά, δλα αύτά κλονίσανε τήν έσωτερική της ισορροπία καί σπάσανε τήν ένεργητικότητά της. Γιά Ινα διάστημα φρικιοΰσε συγκινούνταν καί ύπέφερε άπδ κατάθλιψη. Άλλά γρήγορα
συνήλθε. Τδ φθινόπωρο τοϋ 1917 Ινα νέο πολύ δυνατδ κτύπημα τής
κατάφερε ή μοίρα. Ό Χάνς Ντίφενμπαχ σκοτώθηκε στδ μέτωπο.
Αύτδ τδ νέο τής άνοιξε μιά βαθειά πληγή πού δέ ξανάκλεισε ποτέ
έντελώς. Άφοϋ ύπερνίκησε τόν πρώτο όξύ πόνο σκέφτηκε αύτδ πού
ή ίδια είχε γράψει στόν Ντίφενμπαχ στίς άρχές τοϋ πολέμου. Εκφράζει τώρα αύτή τήν ίδια Ιδέα σέ Ινα γράμμα της στή Σόνια Λήμπκνεχτ :
«Ξέρετε, Σονίτσκα, δσο περισσότερο αύτό διαρκεί, δσο περισσότερο ή άχρειότητα καί οί θηριωδίες κάθε μέρα ξεπερναν
κάθε δριο καί κάθε μέτρο, τόσο περισσότερο γίνομαι ήρεμη
καί σταθερή. Λέω στόν έαυτό μου δτι δπως στήν καταιγίδα,
στήν παλίρροια, στήν έκλειψη τοϋ ήλίου, δέν έχουν καμιά έννοια τά ήθικά κριτήρια, τό Ιδιο πρέπει νά δεχόμαστε κι' αύ104

τά τά γεγονότα σάν δεδομένα κανοντάς τα άντικείμενα έρευνας καί γνώσης».
Αύτή τήν άντίληψη τής ζωής πού τήν έκανε νά κρατιέται δρθια μέσα στήν κατάρρευση ένδς κόσμου, τήν είχε διατυπώσει Ινα
χρόνο πρίν μέ μιά ιδιαίτερη δύναμη, σέ Ινα γράμμα της στή Λουίζα Κάουτσκυ:
«Όλοι δσοι μού γράφουν θρηνούν καί έλπίζουν συγχρόνως.
Δέν ξέρω τίποτε πιό γελοίο άπ' αύτό. Δέν καταλαβαίνεις λοιπόν δτι ή γενική άθλιότητα είναι πολύ πιδ μεγάλη γιά έκείνον πού βογγάει άπδ πάνω... 'Αλλά δταν όλόκληρος δ κόσμος
βρίσκεται σέ παραφορά, δέν προσπαθώ πλέον παρά νά καταλάβω αύτδ πού έγινε καί γιατί έγινε. Καί δταν κάνω αύτό τό
καθήκον μου συνεχίζω νά είμαι ήρεμη καί σέ καλή ψυχική
διάθεση. Ultra posse nemo obligatur... Τό νά χάνουμε έντελώς τόν έαυτό μας μέσα στις καθημερινές συμφορές μού είναι
άπολύτως άκατανόητο καί άνυπόφορο. Δές μέ τί ψυχρή φρόνηση ύψωνόταν δ Γκαίτε πάνω άπό τήν πραγματικότητα.
Σκέψου σέ ποιά έποχή ζούσε: στή μεγάλη γαλλική έπανάσταση μέ δλα τά τρομακτικά αίματηρά γεγονότα πού τήν συνόδευαν. Καί κατόπιν άπό τό 1973 Ιως τό 1815 ή άδιάκοπη
σειρά τών πολέμων. Καί δμως μέ τί ήρεμία, μέ τί έσωτερική
ισορροπία έξακολουθούσε τις μελέτες του πάνω στή μεταμόρφωση τών φυτών, πάνω στή θεωρία τών χρωμάτων, πάνω σέ
χίλια πράγματα. Δέν σού ζητάω νά γίνεις ποιητής σάν τό
Γκαίτε, άλλά δ καθένας μπορεί νά έφαρμόσει στόν έαυτό του
ή τουλάχιστο νά προσπαθήσει νά έφαρμόσει αύτή του τήν άποψη γιά τή ζωή — νά κυριαρχεί πάνω στά γεγονότα καί νά
διατηρεί τήν έσωτερική του άρμονία. Καί μή μού πεις: άλλά δ Γκαίτε δέν ήταν Ινας πολιτικός άγωνιστής, γιατί τότες
θά σού άπαντήσω: Ινας άγωνιστής πρέπει άκόμα πολύ περισσότερο νά προσπαθεί νά είναι πάνω άπό τις πραγματικότητες, έάν δέν θέλει νά χάσει τόν ίδιο τόν έαυτό του. Φυσικά μιλάω γιά Ιναν κάπως σχηματισμένο άγωνιστή...».
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πόλεμος είχε άποκόψει τή Ρόζα Λούξεμπουργκ άπό τό πολωνικό καί ρωσικό έργατικό κίνημα. Είχε δμως πιθανώς μπορέσει νά μάθει δτι τό κόμμα της στήν Πολωνία δέν είχε ύποκύψει στή
γενική διαφθορά καί δτι αύτό είχε μείνει πιστό στό πνεύμα πού αύτή τοΰ είχε έμπνεύσει. Ένώ οί Πιλσούντσκι καί Ντασζύνσκι προσπάθησαν άμέσως νά θέσουν τόν πολωνικό λαό στήν ύπηρεσία τής
αύστριακής πολεμικής μηχανής γιά νά έπιτύχουν άπό τούς Ά μ βούργους καί τούς Χοεντζόλλερν τήν πολωνική «άνεξαρτησία», ή
πολωνική σοσιαλδημοκρατία δημοσίευσε στίς 2 Αύγούστου 1914 άπό κοινού μέ τήν άριστερά τοΰ Πολωνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος
καί τό Σύνδεσμο τών Εβραίων Εργατών, μιά έκκληση πού διεκήρυσσε: «Τό προλεταριάτο κηρύττει τόν πόλεμο στούς κυβερνήτες
του, στούς καταπιεστές του... Στήν πάλη του γιά τά έθνικά του δικαιώματα, τό πολωνικό προλεταριάτο προβάλλει τό σύνολο τών ταξικών του διεκδικήσεων... γιά νά πραγματοποιηθούν αύτές οί διεκδικήσεις πρέπει νά κατακτήσει καί νά πάρει στά χέρια του τήν πολιτική έξουσία». Τό κόμμα μένει άκλόνητο στό πρόγραμμά του, τόσο άπέναντι τοΰ ρωσικοΰ Απολυταρχισμού δσο καί Απέναντι τοϋ γερμανικού έπιτελείου. Καί τόσο κάτω άπό τήν κυριαρχία τοϋ πρώτου
δσο έπίσης καί τοΰ δευτέρου, ή άχτίνα Χ τοϋ Φρουρίου τής Βαρσοβίας (δπου τό 1906 είχε φυλακιστεί ή Ρόζα) ήταν ή συνήθης διαμονή τών ήγετών τής πολωνικής σοσιαλδημοκρατίας.
Μέσα στή ρωσική σοσιαλδημοκρατία οί μπολσεβίκοι Απέδειξαν
—τόσο στή Ρωσία δσο καί στή μετανάστευση— δτι αύτοί ήταν δ
σταθερός πυρήνας τοϋ έπαναστατικοϋ κινήματος. Εντελώς στήν άρ106

χή, ύπήρχαν στήν περιφέρεια τοΰ κόμματος μερικοί δισταγμοί, άλλά γρήγορα ύπερνικήθηκαν. Ά π ό τδ 1914 οί μπολσεβίκοι βουλευτές στή Δούμα στάλθηκαν έξορία γιά τήν έπαναστατική τους δραστηριότητα. Στους μενσεβίκους, ύπήρχε μιά ποικιλία άποχρώσεων,
άπό τους διεθνιστές μέχρι τούς ύπερασπιστές τής τσαρικής πατρίδας. Τό έπαναστατικό κίνημα, άπό τή στιγμή πού ξεπέρασε τήν περίοδο τής έντονης άντίδρασης, δέν έπαψε νά εύρύνεται. Τόν 'Ιούλιο τοϋ 1914 είχαν ήδη άνεγερθεί όδοφράγματα στήν Πετρούπολη.
Ό πόλεμος έρριξε τήν έπανάσταση πίσω. Ή μπουρζουαζία χόρταινε μέ τήν έλπίδα τών κατακτήσεων. Οί χωρικοί πίστευαν δτι οί κατακτήσεις έσήμαιναν νέα έδάφη γιά τά άροτρά τους. Αρχικά καί
οί έργατικές μάζες ήταν άπροσανατόλιστες. Ό μ ω ς άπό τις άρχές
τοϋ 1915 άρχίζουν διαδηλώσεις καί άπεργίες. Αύτό ήταν, πίσω άπό
τό μέτωπο, ή άπαρχή ένός προτσές πού θά διέλυε λίγο - λίγο τόν
άπολυταρχισμό. Οί μεγάλες ήττες άποκαλύψανε τήν άποσύνθεση
τής πολεμικής μηχανής καί τή διαφθορά τοϋ κρατικού μηχανισμού.
Ή Αύλή κατασπαραζόταν άπό τις ραδιουργίες. Ή άθλιότητα έπεκτεινόταν μέσα στή χώρα. Έ πρόοδος τοΰ έργατικοΰ κινήματος καί
ή τολμηρή στάση τών έργατών, έκανε τή μπουρζουαζία νά άρχίσει
κι' αύτή νά κινείται μέ τήν έλπίδα νά πάρει στά χέρια της τήν κρατική μηχανή. Ό σκοπός της ήταν μέ μιά σειρά μεταρρυθμίσεων νά
προλάβει τήν κοινωνική έπανάσταση. Στις 25 Φεβρουαρίου (9 Μαρτίου μέ τό δυτικό ήμερολόγιο) οί έργάτες τής Πετρούπολης, άπό
κοινοϋ μέ τούς στρατιώτες, άνατρέψανε μέ μιά νικηφόρα έξέγερση
τό καθεστώς. Τό σοβιέτ τών άντιπροσώπων τών έργατών καί τών
στρατιωτών συγκροτείται. Στά χέρια του ήταν ή πολιτική έξουσία,
άλλά δέν είχε άκόμα έμπιστοσύνη στή δύναμή του. Ά π ' αύτές τις
πρώτες δημοκρατικές αύταπάτες τους, ή έκτελεστική έξουσία παραχωρείται στήν άστική κυβέρνηση τοϋ πρίγκηπα Λβώφ.
Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ ή ρωσική έπανάσταση ήταν δ πρώτος θρίαμβος τής πολιτικής της άπέναντι τοΰ πολέμου, ή πραγματοποίηση έκείνου γιά τό όποιο άγωνίστηκε σ' δλη της τή ζωή καί
έπίσης μιά έγγύηση γιά τή γερμανική έπανάσταση. Άλλά τώρα αισθανόταν άκόμα περισσότερο σκληρή τή φυλάκισή της. "Εγραψε
στό Ντίφενμπαχ:
«Μπορείτε νά φανταστήτε πόσο μέ άναστάτωσε έσωτερικα ή
Ρωσία. Πολλοί παλιοί φίλοι πού άργοπέθαιναν στά μπουντρούμια τής Μόσχας, τής Πετρούπολης, τοϋ Όρέλ ή τής Ρίγας κυκλοφορούν τώρα έλεύθεροι. Πόσο αύτό άλαφραίνει τή
φυλάκισή μου έδώ! Αστεία «άλλαγή θέσεοιν», δέν είναι έτσι;
Ό μ ω ς είμαι εύχαριστημένη καί χαίρομαι γιά τήν έλευθερία
τους, παρόλο πού οί δικές μου πιθανότητες έχουν άντίστροφα
περιορισθεί».
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Σκέφτηκε νά ζητήσει τήν Εκδοσή της στή Ρωσία. Δέν ξαίρουμε άν ή Ιδια παραιτήθηκε άπ' αύτή τήν Ιδέα ή έάν άπορρίφθηκε ή
αίτησή της.
Στό έξής ή ρωσική έπανάσταση βρισκόταν στό κέντρο άπό δλες τΙς σκέψεις της. Μιά αύξανόμενη άνυπομονησία τήν είχε καταλάβει. Κατεχόταν άπό τό φόβο δτι άπομονωμένοι οί Ρώσοι θά ύποκύψουν στίς δυσκολίες καί στίς ύπέρτατες δυνάμεις τής Εξωτερικής
άντεπανάστασης. Γι' αύτό Εκανε Εκκληση στή σωτήρια Εξέγερση
τής γερμανικής έργατικής τάξης. Οί πρώτες έπιδράσεις τής ρωσικής Επανάστασης στή Γερμανία τής έδιναν μεγάλες έλπίδες. Στά
μέσα 'Απριλίου 1917 Ενα ίσχυρό κύμα άπεργιών κατακλύζει δλόκληρη τή χώρα. Μόνον στό Βερολίνο ύπήρχαν 300.000 άπεργοί.
Τό Επιτελείο ήταν Εξαιρετικά άναστατωμένο. Ό σύνδεσμος του μέ
τή σοσιαλδημοκρατία, ό φιλελεύθερος στρατηγός Γκραΐνερ, είχε δηλώσει: «'Εκείνος πού άπεργεί είναι Ενας άχρείος». Οί πεινασμένοι,
οί σκλαβωμένοι έργάτες τό αισθάνθηκαν αύτό σάν ένα δυνατό χαστούκι. Οί άρχές βάλθηκαν πάλι νά ψάχνουν στά έργοστάσια γιά νά
βρούν τούς ύπόπτους καί νά τούς στείλουν στό μέτωπο. Τό κίνημα
ξανά παραλύει. Ή πυροσβεστική άντλία τής σοσιαλδημοκρατίας Εκανε τή δουλειά της. 'Ακόμα καί ή διεύθυνση τοΰ 'Ανεξαρτήτου Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, πού μόλις τότε είχε δημιουργηθεί, τάχτηκε έναντίον τών «έπαναστατικών περιπετειών». Ή Γερμανία,
Ελεγε, δέν είναι ή Ρωσία, ή πάλη γιά τήν έλευθερία στό έσωτερικό πρέπει νά διεξάγεται πάνω στό κοινοβουλευτικό έδαφος. Ή άπάντηση τής Ρόζας ήταν σάν κροτάλισμα μαστιγίου. Καί δσο ή κατάπτωση τοΰ Εργατικού κινήματος διαρκούσε τόσο ή έκκληση της
γινόταν περισσότερο έπίμονη καί μέ μεγαλύτερη βιαιότητα άντηχοΰσε ή φωνή της: Συνεχίστε, συνεχίστε! Σώστε τή ρωσική έπανάσταση, σταματώντας τόν πόλεμο καί έλευθερώνοντας τόν έαυτό σας!
Μελετοΰσε μέ τήν πιό μεγάλη προσοχή τά ρωσικά γεγονότα.
Τό ύλικό πού είχε στή διάθεσή της ήταν πολύ περιορισμένο. Φυσικά οί γερμανικές έφημερίδες δίνανε μιά παραμορφωμένη εικόνα.
Κάπως καλύτερα Εγραφαν τό «Le Temps» καί οί «Times» πού Ερχονταν τώρα άπό καιρού σέ καιρό. Μπορούσε νά γελιέται στίς λεπτομέρειες. Υπερεκτιμούσε, έπί παραδείγματι, τήν πολιτική δύναμη τής ρωσικής μπουρζουαζίας. Καί δπως παλιότερα ό Λένιν είχε
έμπιστοσύνη στόν Κάουτσκυ, έτσι καί ή Ρόζα τώρα είχε μιά άδικαιολόγητη έμπιστοσύνη στούς μενσεβίκους. Περίμενε δτι αύτοί θά
βρίσκονταν στό δψος τών γεγονότων. Στή Γαλλική Έπανάσταση
δέν είχαν έπίσης μεταμορφωθεί άνθρωπάκια σέ μεγάλες ιστορικές
μορφές; Ή γενική άποψη γιά τή φύση καί τό σκοπό τής έπανάστασης ήταν ίδια μέ τούς μπολσεβίκους. Στό πρώτο της άρθρο «Ή
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ρωσική Επανάσταση» (Γράμματα τοΟ Σπάρτακου, Απρίλης 1917)
έγραφε:
« Ή έπανάσταση στή Ρωσία έχει έπιτύχει στήν πρώτη της
έξόρμηση τήν Ανατροπή τοϋ γραφειοκρατικοΰ Απολυταρχισμού. Άλλά αύτή ή νίκη δέν είναι τδ τέλος άλλά μιά άσθενής άρχή. Γιατί, άπδ τδ ένα μέρος, μιά Αναπόδραστη λογική
θά δδηγήσει σέ μικρδ ή μεγάλο διάστημα τή βαθιά Αντιδραστική καί σέ ταξική Αντίθεση μέ τδ προλεταριάτο μπουρζουαζία, νά Αποσυρθεί Απδ τήν προσωρινή προχωρημένη θέση
της καί νά Απαρνηθεί τδν Ανύπαρκτο φιλελευθερισμό της.
Καί άπδ τδ άλλο μέρος μιά λογική έπίσης άναπόδραστη θά δδηγήσει τδ ρωσικό προλεταριάτο, μιά καί έχει άφυπνιστεϊ ή
έπαναστατική του ένεργητικότητα, στήν πιδ ριζοσπαστική έπιθετική δημοκρατική καί κοινωνική πολιτική καί στήν πραγματοποίηση δλοκλήρου τοϋ προγράμματος τοϋ 1905: λαοκρατική δημοκρατία, 8ωρο, άπαλλοτρίωση τών μεγάλων κτημάτων κ.λπ. 'Αλλά τδ σύνθημα, τδ άναπόσπαστα συνδεδεμένο
μέ δλα τά άλλα πού έπιβάλλεται πάνω άπ' δλα στδ σοσιαλιστικό προλεταριάτο στή Ρωσία είναι: νά θέσει τέρμα στδν
ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Τό πρόγραμμα τοΰ ρωσικοΰ έπαναστατικοϋ προλεταριάτου τό θέτει έδώ σέ άπόλυτη άντίθεση μέ τή ρωσική ιμπεριαλιστική μπουρζουαζία πού όνειρεύεται τήν Κωνσταντινούπολη καί έχει άλλα κέρδη άπό τόν πόλεμο. Ή δράση γιά τήν
ειρήνη δέν μπορεί στή Ρωσία, δπως καί άλλοΰ, νά διεξαχθεί
παρά κάτω άπό μιά μόνη μορφή: τήν πάλη τής έπαναστατικής τάξης έναντίον τής δικής της μπουρζουαζίας, τήν πάλη
γιά τήν πολιτική έξουσία μέσα στή χώρα. Αύτές είναι οί άναπόφευκτες προοπτικές τής ρωσικής έπανάστασης».
Σέ δ,τι Αφορούσε τήν ίδια τή Ρωσία, ή Ρόζα είχε πλήρη έμπιστοσύνη σ' αύτή τήν άμετάτρεπτη ιστορική λογική. Γιά τή συμμετοχή τών σοσιαλεπαναστατών καί τών μενσεβίκων στήν κυβέρνηση έγραφε: « Ή κυβέρνηση συνασπισμού είναι Ινα ήμίμετρο πού
φορτώνει τόν σοσιαλισμό μέ Ινα πλήθος εύθυνών δίχως νά τοϋ δίνει τήν παραμικρή δυνατότητα νά άναπτύξει τό πρόγραμμά του.
Είναι Ινας συμβιβασμός πού δπως δλοι οί συμβιβασμοί είναι καταδικασμένος νά καταλήξει σέ φιάσκο». Ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου είναι άναπόφευκτη.
Ή ρωσική έπανάσταση ήταν γιά τή Ρόζα Ινα διεθνές πρόβλημα μιάς φλέγουσας έπιχαιρότητας:
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«Έάν ή παγκόσμια προλεταριακή έπανάσταση δέν έπέμβει
έγκαίρως, ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου στή Ρωσία είναι
καταδικασμένη σέ μιά παταγώδη ήττα, αέ σύγκριση μέ τήν
όποία ή τύχη τής Κομμούνας τού Παρισιού θά φαίνεται ένα
παιδικό παιγνίδι».
θ ά πρέπει λοιπόν νά συγκρατηθεί ή έπανάσταση στή Ρωσία;
'Απολύτως δχι. Γιατί ό νόμος τής έπανάστασης είναι ή διαρκής
πρόοδος. Κάθε δισταγμός, κάθε σταμάτημα προετοιμάζει τή νίκη
τής άντεπανάστασης. Κι* αύτή ή νίκη θά είναι ή άρχή αιματηρών
έκκαθαρίσεων άπό τΙς κυρίαρχες τάξεις. Δέν ύπάρχει σωτηρία παρά μόνον άν τό διεθνές προλεταριάτο συνδεθεί μέ τόν άγώνα τοΰ
ρωσικού προλεταριάτου. Μέχρι τότες οί ρώσοι έργάτες πρέπει, δίχως δισταγμούς, νά άγωνίζονται γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ πάνω άπ' δλα μελετάει τήν τραγική
κατάσταση τής ρωσικής έπανάσταοης έν σχέσει μέ τό κεντρικό πρόβλημα τής στιγμής, τό πρόβλημα τής ειρήνης. Σέ ένα μεγάλο άρθρο της μέ τόν τίτλο «Προβλήματα μιάς φλέγουσας έπικαιρότητας»
(Γράμματα τοΰ Σπάρτακου, Αύγουστος 1917) άποκαλύπτει τις άπελπιστικές άντιφάσεις πού προκύπτουν άπό τήν ίουλιανή στρατιωτική έπίθεση τοΰ Κερένσκί:
«Κάθε ένεργός πολεμική πολιτική καί κάθε ρωσική στρατιωτική έπίθεση έξυπηρετεΐ σήμερα, άπ' αύτή τήν λογική τής
άντικειμενικής κατάστασης, δχι τήν ύπεράσπιση τής ρωσικής έπανάστασης, άλλά τά συμφέροντα τοΰ ιμπεριαλισμού τής
Άντάντ. Καμιά ειρηνική διατύπωση, δσο ριζοσπαστική καί
δημοκρατική καί άν είναι, δέν μπορεί νά έξαλείψει αύτό τό
κραυγαλέο γεγονός δτι κάθε στρατιωτική δράση πού έπιχειρεΐ ή Ρωσία έξυπηρετεΐ τούς πολεμικούς σκοπούς τής 'Αγγλίας, τής Γαλλίας καί τής 'Ιταλίας. "Οσο λοιπόν καί άν διακηρύττει δτι ύπερασπίζει τήν πατρίδα, ή ρωσική δημοκρατία συμμετέχει στήν πραγματικότητα σέ έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Καί δσο καί άν έπικαλεΐται τό δικαίωμα τών έθνών νά διαθέτουν τόν έαυτό τους, βοηθάει τόν ιμπεριαλισμό
νά ύποδουλώνει ξένα έθνη.
»Καί άν ή Ρωσία δέν άφήσει τόν έαυτό της νά παρασυρθεί
σέ καμιά έπίθεση, άν αύτή στρατιωτικά περιοριστεί... σέ μιά
παθητική στάση καί σέ μιά άναμονή, μένοντας άπλώς μέ τό
δπλο παραπόδας έτοιμη γιά τήν περίπτωση ένδεχομένων έπιθέσεων άπό τή γερμανική πλευρά; Μ' αύτή τήν παθητικότητα, πού αύτή καθ' έαυτή είναι ένα ήμίμετρο, ύπεκφεύγοντας
τόν πόλεμο δίχως νά βάζει τέλος σ' αύτόν, ή Ρωσία προσφέ110

ρει άνεκτίμητες ύπηρεσίες στ& γερμανικό ιμπεριαλισμέ έιΐι*
τρέποντάς του νά συγκεντρώνει τίς δυνάμεις του στδ δυτικδ
μέτωπο, καλύπτοντάς τον σ' ένα δρισμένο μέτρο στήν 'Ανατολή. Ή ρωσική δημοκρατία βρίσκεται έτσι άνάμεσα στή Χάρυβδη καί τή Σκύλλα...
» Ό σημερινός παγκόσμιος πόλεμος, πού άπό τίς άντικειμενικές του αιτίες καί άπό τόν ιστορικό χαρακτήρα του, είναι μιά
διεθνής ιμπεριαλιστική σύγκρουση, δέν μπορεί νά μεταμορφωθεί σέ μιά γωνιά, σέ μιά χώρα άπ' αύτές πού συμμετέχουν, μέ δποιαδήποτε καλή θέληση, στό άντίθετό του, σέ έναν δημοκρατικό πόλεμο γιά τήν έθνική άμυνα. Π ιασμένη μέσα στά γρανάζια τής παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής καταστροφής, ή ρωσική δημοκρατία, δέν μπορεί νά άποφύγει αύτή μόνη τίς συνέπειες αύτής τής καταστροφής καί δέν μπορεί άκόμα περισσότερο αύτή μόνη νά θέσει τέρμα σ' αύτή τήν καταστροφή. Μόνον ή παγκόσμια προλεταριακή έπανάσταση
μπορεί νά διαλύσει τόν παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Καί οί άντιφάσεις μέσα στις όποιες άναπόφευκτα συγκρούεται ή ρωσική έπανάσταση δέν είναι παρά οί συγκεκριμένες
έκδηλώσεις τής θεμελιώδους άντίφασης άνάμεσα στήν έπαναστατική πολιτική τοϋ ρωσικοϋ προλεταριάτου καί στήν παθητικότητα τοΰ εύρωπαϊκοΰ προλεταριάτου, άνάμεσα στήν ταξική δραστηριότητα τών λαϊκών μαζών στή Ρωσία καί στήν
προδοσία τών γερμανικών, άγγλικών, γαλλικών έργατικών
μαζών άπέναντι τών ταξικών συμφερόντων τους καί άπέναντι τοΰ σοσιαλισμού».
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν παρασυρόταν λοιπόν άπό τόν ένθουσιασμό της γιά τή ρωσική έπανάσταση. Είχε συλλάβει τήν κατάσταση καί τούς κινδύνους της μέ μιά άνελέητη διορατικότητα καί
δέν άφηνε τόν έαυτό της νά βαυκαλίζεται μέ τή χαλαρή έλπίδα δτι
κάποιο θαΰμα θά έλυνε τΙς τρομακτικές άντιφάσεις. Μόνον ή δράση τών μαζών μπορούσε νά κόψει τόν κόμπο. Καί σέ κάθε λέςη της
είναι φανερός δ φόβος πού τήν κατείχε μήπως αύτή ή δράση τών
μαζών στίς άλλες χώρες φτάσει πολύ άργά.
Γιά τή Ρόζα δλες οί δηλώσεις καί οί άποφάσεις τών δήθεν φιλειρηνιστών δέν ήταν παρά ύποκρισία καί άποτελούσαν Ινα άπό τά
μεγαλύτερα έμπόδια στήν άνάπτυξη τής δραστηριότητας τών μαζών. Ή διεθνής συνδιάσκεψη πού τό σοβιέτ τών έργατών καί στρατιωτών τής Πετρούπολης είχε συγκαλέσει στή Στοκχόλμη τό θέρος
τοΰ 1917, τής φαινόταν έπίσης δτι κι' αύτή έπαιζε τό ρόλο παραπλάνησης τών μαζών. "Αν πραγματοποιούνταν αύτή ή συνδιάσκεψη, δπου οί σοσιαλιμπεριαλιστές δλων τών έμπόλεμων χωρών θά εί-
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χαν τόν πρώτο λόγο, τότε Αναπόφευκτα θά θριάμβευε ή σύγχυση
τών πολιτικών έννοιών καί τών πολιτικών προοπτικών:
«Εκείνο πού στήν πραγματικότητα προετοιμάζεται μέσα σ'
αύτή τή σύγχυση, δέν είναι ή ειρήνη, άλλά ή άμοιβαία συμφιλίωση άνάμεσα στούς «ουδέτερους» καί στούς «έμπόλεμους»
σοσιαλιστές, ή άμοιβαία άφεση άμαρτιών, ή γενική άμνηστία γιά δλα τά έγκλήματα πού έχουν γίνει καί ή άνοικοδόμηση τής παλιάς Διεθνοΰς, μιάς Διεθνοΰς πού άνέχεται τήν
προδοσία τοΟ σοσιαλισμού».
Αύτή ή φάρσα τής Στοκχόλμης θά Εξυπηρετούσε τήν προπαρασκευαστική έργασία γιά τά μελλοντικά διπλωματικά συνέδρια
τών κυβερνήσεων. Οί σοσιαλιστές πού προσπαθούσαν νά φέρουν σέ
έπαφές τις έμπόλεμες καπιταλιστικές κυβερνήσεις, δέν καταλάβαιναν, στήν πλήρη τυφλότητα πού βρίσκονταν, δτι κάθε συνεννόηση
άνάμεσα σ' αύτές τΙς κυβερνήσεις δέν μπορούσε νά είναι παρά μιά
συνεννόηση έναντίον τοΰ προλεταριάτου καί εις βάρος του. Ή υιοθέτηση άπό τή συνδιάσκεψη τής έπίσημης διατύπωσης γιά μιά εϊρήνη δίχως προσαρτήσεις καί Επανορθώσεις, έσήμαινε άπλώς δτι
ή Εκβαση τής ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης Εμενε άμφίβολη καί δτι
ot στρατιωτικές δυνάμεις είχαν άνάγκη μιάς άνάπαυσης γιά τήν
προετοιμασία μιάς νέας σύγκρουσης. Αύτή άνταποκρινόταν προπαντός στήν κατάσταση τού γερμανικού Ιμπεριαλισμού, ένώ οί κυβερνήσεις τής Άντάντ έλπίζανε άκόμα σέ άποφασιστικές στρατιωτικές Επιτυχίες. ΤΗταν ή διατύπωση τής έπανεγκατάστασης τοΰ παλιού statu quo. «Καί αύτό τό statu quo περιλαμβάνει, έννοεΐται,
τά παλιά σύνορα τών κρατών καί τΙς παλιές σχέσεις τών δυνάμεων
στό Εξωτερικό, τΙς παλιές σχέσεις τών δυνάμεων στό έσωτερικό, τήν
κυριαρχία τής άστικής τάξης, τό καπιταλιστικό κράτος καί τήν ύπερτάτη κυριαρχική έξουσία τοϋ ίμπεριαλισμοΰ σάν γενικό θεμέλιο τής κοινωνίας». Έτσι οί προετοιμασίες γιά τήν ειρήνη στή
Στοκχόλμη δέν ήταν γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ παρά ή προέκταση τής πολιτικής τής 4ης Αύγούστου 1914, ή παραίτηση τού προλεταριάτου σάν τάξης μέ δική της πολιτική καί δική της δραστηριότητα. ΤΗταν μανούβρες πρός τό συμφέρον τοΰ ιμπεριαλισμού.
«Τά σοσιαλιστικά κόμματα είναι, άπό τις 4 Αύγούστου, τό μέσο
τό πιό άποτελεσματικό γιά τήν παράλυση τών μαζών, είναι συνεπώς Ενας άντεπαναστατικός τ ρ ά γ ω ν . Καί μένουν πιστά σ' αύτό
τους τό ρόλο δταν έργάζονται γιά μιά συμφωνία άνάμεσα στίς κυβερνήσεις, γιά μιά έπανεγκατάσταση τοϋ Ιμπεριαλισμού στις προπολεμικές του θέσεις».
Καί γιά μιά άκόμα φορά αύτή ή άνάλυση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ Επιβεβαιώνεται άμέσως άπό τά γεγονότα. Ή γερμανι112

κή κυβέρνηση ένθαρρύνει τήν προσπάθεια τής Στοκχόλμης γιά νά
έκμεταλλευτεϊ τΙς δυνατότητες τής ειρήνης καί παρέχει δλες τΙς
εύκολίες στή γερμανική άντιπροσωπεία. Οί δυτικές δμως δημοκρατικές δυνάμεις άπαγορεύουν τή συμμετοχή στδ συνέδριο. "Ετσι ή έπιχείρηση χρεοκόπησε. Τδ άρθρο: «Προβλήματα μιάς φλέγουσας έπικαιρότητας* δείχνει μέ μιά ιδιαίτερη διαύγεια τή μεγαλειώδη
ένότητα τής πολιτικής πού ύπεστήριζε ή Λούξεμπουργκ έναντίον
τοΰ πολέμου καϊ τή σταθερή της άπόφαση νά παίρνει συνείδηση τής
πραγματικότητας δπως αύτή είναι. Δέν κάνει παραχωρήσεις στή
σκέψη της, δέν έπιχειρεϊ νά έξαπατήσει τήν ιστορία, δέν στηρίζει
τις έλπίδες της σέ θαύματα. Πολύ λίγοι, άκόμα καί άνάμεσα στούς
μεγάλους έπαναστάτες, είχαν τή δύναμη νά κρατάνε πάντα μιά τέτοια στάση.

Ή οκτωβριανή έπανάσταση
Ά π δ τά βάθη τής φυλακής της ή Ρόζα Λούξεμπουργκ παρακολουθούσε μέ έξαιρετική ένταση τή γιγάντια πάλη τών τάξεων
πού έκτυλισσόταν στδ έδαφος τής Ρωσίας. "Εβλεπε δρισμένες έλπίδες της νά διαψεύδονται. Είχε στήν άρχή πιστέψει δτι ή έπαναστατική διάθεση θά δδηγοΟσε τούς μενσεβίκους στή ρήξη μέ τή
μπουρζουαζία. "Επρεπε τώρα νά άναγνωρίσει δτι οί σοσιαλιστές ήταν στήν κυβέρνηση αίχμάλωτοι τοΰ ταξικοΰ έχθροΰ. Άντιτίθενταν
στίς έπείγουσες μεγάλες μεταρρυθμίσεις, συνεχίζανε τήν πολιτική
τοΰ Ιμπεριαλιστικού πολέμου καί καταδιώκανε τούς μπολσεβίκους.
Είχαν λοιπδν μπεϊ στδ άντεπαναστατικδ ρεΰμα. Ή Ρόζα δέν είχε
καμιά άμφιβολία δτι αύτή ή πολιτική δδηγοΰσε κατ' εύθείαν στήν
άποκατάσταση τοΰ τσαρισμοΰ. "Ηδη τδ έπιτελεϊο άρχιζε τδν έμφύλιο πόλεμο. 'Αλλά οί έργάτες καί οί στρατιώτες κινητοποιήθηκαν έναντίον τών στρατευμάτων τοΰ στρατηγοΰ Κορνίλωφ καί διέλυσαν
μέ τδ δπλο τής προπαγάνδας αύτδ τδν στρατό, τήν έλπίδα τής άντεπανάστασης. Ή μεγάλη έμπιστοσύνη πού ή Ρόζα είχε στίς μάζες δέν διαψεύστηκε. Καί δίχως έπιφυλάξεις έπεδοκίμασε τή στάση τών μπολσεβίκων πού σ' αύτές τΙς στιγμές άφησαν κατά μέρος
τήν άγανάκτησή τους έναντίον τών διώξεών τους άπό τήν κυβέρνηση καί δέν έθεσαν στόν έαυτό τους παρά ένα καί μόνο καθήκον,
νά σώσουν τήν έπανάσταση. Ή νίκη πού έπέτυχαν μπροστά άπό
τίς πύλες τής Πετρούπολης άπεδέσμευσε τήν ένεργητικότητα τών
μαζών σέ δλη τή χώρα. Οί άγρότες έξεγείρονται έναντίον τών γαιοκτημόνων. Στά μακρινά βιομηχανικά κέντρα τά σοβιέτ παίρνουν
τήν έξουσία. Ή άποφασιστική στιγμή πλησιάζει.
8
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ΣτΙς 25 'Οκτωβρίου (7 Νοεμβρίου μέ τό δυτικό ήμερολόγιο)
οί μπολσεβίκοι καταλαμβάνουν τήν έξουσία μέ τις έργατικές πολιτοφυλακές καί μέ τά στρατεύματα τής Πετρούπολης. Ή προλεταριακή δικτατορία, αύτό πού γιά τή Ρόζα έπρεπε νά είναι ό σκοπός τής έπανάστασης, πραγματοποιείται. Άλλά ή χαρά της γρήγορα πνίγεται. Σχεδόν ταυτοχρόνως μέ τήν άγγελία αύτής τής νίκης μαθαίνει τόν θάνατο τού Χάνς Ντίφενμπαχ.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι παρά τόν βαθύ ήθικό κλονισμό της
άπό τόν θάνατο τού φίλου της, δέν μπορεί παρά νά έγραψε άρθρα
πάνω σ' αύτό τό μεγάλο γεγονός. Δυστυχώς, άπό τις νέες συλλήψεις καί άπό τεχνικές δυσκολίες, τά Γράμματα τοϋ Σπάρτακου κυκλοφορούσαν περισσότερο σπάνια αύτή τήν έποχή. Καί δταν αύτά
έπανεμφανίστηκαν, τά μεγάλα προβλήματα πού είχε άνακινήσει ή
'Οκτωβριανή Έπανάσταση βρίσκονταν ήδη στήν ήμερήσια διάταξη. Ή Ρόζα χαιρέτησε μέ ένθουσιασμό τήν έπανάσταση. Σέ κείνη
τήν περίοδο τής ταπείνωσης τήν είχε συναρπάσει τό μεγαλείο τοϋ
γεγονότος, ή τόλμη, ό ήρωισμός τών μπολσεβίκων πού μέ τήν έπέμβασή τους άλλάζανε τήν τύχη τοϋ κόσμου. Άλλά αύτή έβλεπε ταυτοχρόνως τούς τεράστιους κινδύνους πού ήταν έκτεθειμένη ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου δσο έμενε Απομονωμένη. "Ενα γράμμα της
άπό τις 24 Νοεμβρίου στή Λουίζα Κάουτσκυ τό βεβαιώνει:
«Χαίρεσαι γιά τούς ρώσους; Βέβαια δέν θά μπορέσουν νά
κρατηθούν μέσα σ' αύτή τή φρικτή κόλαση —δχι έξαιτίας
τού καθυστερημένου χαρακτήρα τής χώρας, δπως μάς λέει ό
σοφός σου σύζυγος— άλλά γιατί ή σοσιαλδημοκρατία αύτής
τής ύπερανεπτυγμένης Δύσης άποτελείται άπό χαμερπή καί
ψοδοδεή άνθρωπάρια, πού άτάραχοι θεατές, θά άφήσουν τούς
ρώσους νά χάσουν δλο τό αίμα τους. Άλλά ένας παρόμοιος
θάνατος άξίζει πολύ περισσότερο άπό τό νά «ζεις γιά τήν πατρίδα». Είναι μιά πράξη μιας παγκόσμιας ιστορικής άξίας
πού τά ίχνη της τίποτε δέν θά μπορέσει νά τά σβήσει μέσα
σ' δλους τούς αίώνες».
Ή πρώτη σοβαρή άπόφαση πού οί μπολσεβίκοι διαρκώς άντιμετώπιζαν ήταν ή ειρήνη μέ τή Γερμανία. Ή έλπίδα τους γιά μιά
έπέμβαση τού παγκόσμιου προλεταριάτου διαψεύστηκε. Ή βαθειά
άποσύνθεση τού ρωσικοΰ στρατοϋ έκανε κάθε άμυνα άδύνατη. Ή
έπανάσταση κινδύνευε νά έκμηδενιστεΐ άπό τή γερμανική στρατιωτική δύναμη. Μιά ειρήνη άκόμα καί μικρής διάρκειας μποροΰσε
νά δώσει μιά Ανάπαυλα. Γιά τούς ρώσους τό ζήτημα έμπαινε έτσι:
Μπρέστ - Λιτόβσκ ή θάνατος.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άντιλαμβανόταν τήν ιστορική άναγ114

καιότητα πού ύπαγόρευε στούς μπολσεβίκους τήν πολιτική τους α'
αύτό τό ζήτημα. Άλλά είχε προφανώς τήν έντύπωση δτι αύτοί πολύ εύκολα έκαναν παραχωρήσεις στίς άναγκαιότητες τής κατάστασης. Αύτή τήν έντύπωση τήν είχε καί πολύ κατόπι. "Αν ήταν έτσι,
τότες ή ήθική έννοια τής έπανάστασης μοιραία θά έξέφτιζε, οί ήγέτες θά έχαναν τήν πολιτική τους σταθερότητα καί ή έπανάσταση θά κατέρρεε μέσα στόν όππορτουνισμό. Αύτός ό φόβος ήταν τόσο ισχυρός ώστε τό καλοκαίρι τοΰ 1918, δίνοντας πίστη στίς πληροφορίες τοΰ τύπου, ή Ρόζα πίστεψε δτι ήταν δυνατή μιά στρατιωτική γερμανορωσική συμμαχία. Δέν μπορούσε νά ξέρει μέ πόση σοβαρότητα οί μπολσεβίκοι συζητοΰσαν αύτό τό άλυτο πρόβλημα, ούτε
μπορούσε νά καταλάβει δτι μ' αύτή τή συνθήκη προετοίμαζαν μιά
νέα έπαναστατική έφοδο. Ή έσωτερική πάλη στό κόμμα τών μπολσεβίκων πάνω σ' αύτό τό ζήτημα τής ειρήνης είχε προκαλέσει μιά
κρίση τόσο βαρειά πού είχε άπειλήσει «νά σπάσει τή ραχοκοκαλιά
τού κόμματος καί τής έπανάστασης». (Λένιν, Λόγος γιά τόν πόλεμο
καί τήν ειρήνη). Πάνω άπό δλα ή Ρόζα Λούξεμπουργκ φοβοΰνταν δτι οί μπολσεβίκοι παίζανε δίχως νά θέλουν τό παιγνίδι τής
γερμανικής διπλωματίας, δτι αύτοί βαφτίζανε «δημοκρατική ειρήνη δίχως προσαρτήσεις καί άποζημιώσεις» τήν εΙρήνη πού έπιβαλλόταν μέ τή βία καί έτσι κέρδιζαν τήν εύνοια τού γερμανικού έπιτελείου. Οί έπαναστάτες πέφτανε έτσι στό έπίπεδο τών κοινών πολιτικών, τό διαλυτικό στοιχείο τής ύποψίας θά έμπαινε έτσι μέσα
στό κίνημα. Άργότερα άνεγνώρισε αύτό τό λάθος της καί διεπίστο>νε: « Ό Λένιν καί οί φίλοι του, ούτε οί ίδιοι είχανε ούτε θά δημιουργούσαν σέ κανέναν αύταπάτες γιά τήν πραγματικότητα. Παραδέχονταν δίχως ύπεκφυγή δτι είχαν έξαναγκαστεί σέ συνθηκολόγηση».
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έπεδοκίμαζε λοιπόν τήν πολιτική τής
ειρήνης τοΰ Λένιν. Άλλά δχι δίχως έσωτερική άποστροφή. Τό
Μπρέστ - Λιτόφσκ τής φαινόταν δτι θά είχε πολύ βαρειές συνέπειες. Ά π ό τά τέλη τουλάχιστον τοΰ 1915, ήταν πεπεισμένη δτι ή
γερμανική αύτοκρατορία θά ήττώνταν στόν πόλεμο, δίχως νά δίνει
σ' αύτή τήν ήττα μιά Ιδιαίτερη προτίμηση. Αγωνιζόταν γιά τήν
άνατροπή τού Ιμπεριαλισμού σ' δλες τΙς χώρες άπό τό διεθνές προλεταριάτο. "Αν δμως ή εύρωπαϊκή έργατική τάξη δέν μπορούσε νά
βρεϊ στόν έαυτό της τή δύναμη νά κάνει τήν έπανάσταση, τότες ή
ήττα τής Γερμανίας θά ήταν τό μικρότερο κακό. Ή νίκη τού άδηφάγου γερμανικού Ιμπεριαλισμού κάτω άπό τό άντιδραστικό καθεστώς τών πρώσσων γιοΰνκερς θά δδηγοΰσε στίς πιό παράδοξες καί
παράφρονες ύπερβολές κατακτήσεων, στήν ύποδούλωση δλόκληρης
τής Εύρώπης καί άλλων ήπείρων καί θά έρριχνε τήν άνθρωπότητα
πολύ πίσω. Ή γερμανική νίκη θά ήταν ή νίκη τής Ιμπεριαλιστικής
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ΐδέας μέσα στό διεθνές έργατιχό χίνημα, θά κατέληγε στόν Εκφυλισμό τής έργατικής τάξης καί θά στραγγάλιζε τή ρωσική έπανάσταση. Ή ειρήνη τοϋ Μπρέστ - Λιτδφσκ φαινόταν στή Ρόζα δτι έκανε έκ νέου πιθανή αύτή τή νίκη. Αύτή ή προοπτική ήταν γι* αύτήν
Ινας έφιάλτης. Μέ μιά μανία πιό δυνατή άπό κάθε άλλη φορά, μαστίγωνε τούς άρχηγούς τής γερμανικής Εργατικής τάξης πού ήταν
ύπεύθυνοι αύτής τής κατάστασης καί μέ δλες της τΙς δυνάμεις καλούσε τούς γερμανούς έργάτες νά άφυπνιστούν καί νά έξεγερθούν.
«Μόνον ή άκλόνητη πτωματική παθητικότητα τού γερμανικού προλεταριάτου Εχει άναγκάσει τούς ρώσους Επαναστάτες
νά κλείσουν μιά ειρήνη μέ τή μόνη έξουσία πού ύπάρχει στή
Γερμανία, μέ τόν γερμανικό ιμπεριαλισμό. Καί μόνον αύτή ή
πτωματική παθητικότητα Εχει Επιτρέψει στόν γερμανικό ιμπεριαλισμό νά χρησιμοποιεί τή ρωσική έπανάσταση γιά λογαριασμό του...
» Ή πραγματική εΙρήνη δέν μπορεί νά έπιτευχθεΐ δίχως τήν
άνατροπή τής έξουσίας πού κυριαρχεί σήμερα στή Γερμανία.
Μόνον ό δαυλός τής έπανάστασης, μόνον ή άνοικτή πάλη τών
μαζών γιά τήν πολιτική έξουσία, γιά τήν κυριαρχία πού άσκείται άπό τόν λαό καί γιά τή δημοκρατία, μόνον αύτά σήμερα στή Γερμανία μπορούν νά Εμποδίσουν τή σφαγή τών
λαών πού πάει νά πάρει μιά νέα Ενταση... Οί γερμανοί Εργάτες Εχουν σήμερα γιά άποστολή νά φέρουν στή Δύση τό μήνυμα τής Επανάστασης καί τής είρήνης πού μας Ερχεται άπό
τήν 'Ανατολή. Κι' αύτό πρέπει νά τό κάνουν μέ τήν πιό δυνατή φωνή». (Γράμματα τοΰ Σπάρτακου, Γενάρης 1918).
Δέν ήταν μόνον ή ύπογραφή τής είρήνης τοΰ Μπρέστ - Λιτόφσκ πού προκάλεσε σοβαρές άνησυχίες στή ΙΡόζα. Καί άλλα έπίσης πολιτικά μέτρα τών μπολσεβίκων τήν έκαναν νά βασανίζεται
άπό φόβους γιά τήν τύχη τής ρωσικής έπανάστασης. Πολλές φορές
έκφράστηκε πάνω σ' αύτό τό ζήτημα στά Γράμματα τοΰ Σπάρτακου. Οί έκτιμήσεις της τήν Εφεραν συχνά σέ άντίθεση μέ τούς πιό
στενούς φίλους της, Ιδιαιτέρως μέ τόν Πάουλ Λέβι δ όποιος είχε
άναλάβει τή διεύθυνση τής δργάνωσης μετά τή σύλληψη τοΰ Λεό
Γιόγκισες τήν άνοιξη τοΰ 1918. Γιά νά πείσει αύτούς τούς συντρόφους καί γιά νά ξεκαθαρίσει καί ή ίδια τις ιδέες της, ή Ρόζα άρχισε τό φθινόπωρο τοΰ 1918 μιά κριτική τοΰ συνόλου τής μπολσεβίκικης πολιτικής. Ή έκκρηξη τής γερμανικής έπανάστασης τήν
έμπόδισε νά τελειώσει αύτό τό Εργο. Ό Πάουλ Λέβι δημοσίευσε
άποσπάσματα τό 1922. Αύτό τό Εργο τής Ρόζας Λούξεμπουργκ περιβάλλεται άπό μιά παράδοση. Στόν πρόλογό του δ Πάουλ Λέβι
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γράφει δτι μερικοί —πρόκειται γιά τόν Λεό Γιόγκισες— θέλανε
νά καταστρέψουν αύτό τό έργο. Ή Κλάρα Τσέτκιν, στό έργο της:
« Ή θέση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ γιά τή ρωσική έπανάσταση»
('Αμβούργο 1923), μάς δίνει σοβαρά στοιχεία πού μάς κάνουν νά
άμφιβάλουμε γιά τή βεβαίωση τοΰ Λέβι. Ό Λεό ήταν πράγματι έναντίον τής δημοσίευσης τοΰ έργου γιατί ή Ρόζα είχε τροποποιήσει τή θέση της σέ ούσιώδη σημεία καί είχε ύπόψη της νά γράψει
ένα άλλο βιβλίο γιά τή ρωσική έπανάσταση. Ό Λεό νόμιζε έπίσης
δτι τό έργο θά είχε τή θέση του σέ μιά έκδοση τών 'Απάντων τής
Ρόζας Λούξεμπουργκ. Γιά νά τό καταστρέψη, καί άν άκόμα είχε
αύτή τήν πρόθεση, δέν ήταν δυνατόν, γιατί αύτή τήν έποχή δέν ξέραμε ποιός είχε τό χειρόγραφο. Ό Λεό δέν τό είχε καί έκεϊνο πού
δημοσίευσε ό Λέβι δέν ήταν παρά ένα άντίγραφο τής μελέτης τής
Ρόζας άσυμπλήρωτο καί άνακριβές. Τό ίδιο τό χειρόγραφο τό είχε κρύψει ένας σύντροφος κατά τις μέρες τοΰ 'Ιανουαρίου 1919 καί
κατόπι ξεχάστηκε. Ξαναβρέθηκε δέκα χρόνια άργότερα. Ό Φέλιξ
Βάϊλ έχει κάνει τό 1928 τΙς άναγκαΐες διορθώσεις καί συμπληρώσεις στήν έκδοση τοΰ Λέβι.
Ενθουσιασμένοι άπό τά μεγαλειώδη ρωσικά γεγονότα ot έπαναστάτες καί άπό άντίδραση στήν άντιμπολσεβίκικη προπαγάνδα,
έπεδοκίμαζαν δίχως καμιά κριτική κάθε τί πού γινόταν άπό τούς
μπολσεβίκους. Άλλά ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήθελε νά ίδεϊ καί νά
μελετήσει στό βάθος αύτό τό μεγάλο ιστορικό φαινόμενο, δίχως νά
ύποχωρεΐ μπροστά στά συμπεράσματα πού θά κατέληγε ή μελέτη
της. Άπαιτοΰσε άποφασιστικά άπό τούς συντρόφους της νά μή γίνονται άπερίσκεπτοι άπολογητές, άλλά νά παρακολουθούν καί νά
μελετοΰν τά πάντα μέ άγρυπνο κριτικό πνεΰμα. "Ετσι θά γίνουν Ικανοί νά χρησιμοποιούν τήν ιστορική πείρα γιά τόν άγώνα τής έργατικής τάξης. Ποιά προαίσθηση τήν κατείχε δταν άπό τότες φοβούνταν δτι ot γερμανοί έργάτες θά μποροΰσαν νά άφήσουν τόν έαυτό τους νά άκολουθεϊ μέ μιά τυφλή πίστη τό ρωσικό παράδειγμα; Καί έμεμφόταν έκείνους πού φοβούνταν δτι μιά κριτική μελέτη τής μπολσεβίκικης πολιτικής θά μποροΰσε «νά κλονίσει τήν άκτινοβολία καί τό γοητευτικό παράδειγμα τών ρώσων προλετάριων τών
μόνων ίκανών νά κατανικήσουν τή μοιραία άδράνεια τών γερμανικών μαζών».
«Αύτό πού θά μπορέσει νά άφυπνίσει τήν ικανότητα τής ιστορικής δράσης τοΰ γερμανικού προλεταριάτου δέν θά είναι ή
τεχνητή κατασκευή μιας πνευματικής κατάστασης Ικανής μόνον γιά έπαναστατικίς κραυγές, άλλά, έντελώς άντίθετα, αύτό θά γίνει μόνον μέ τήν κατανόηση δλης τής τρομερής σοβαρότητας καί δλης τής πολυπλοκότητας τών καθηκόντων
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πού βχει νά έπιτελέσει, μόνον μέ τήν πολιτική ώριμότητα καί
τή φωτισμένη Ανεξαρτησία, μόνον μέ τήν κριτική ίκανότητα
τών μαζών, πού γιά χρόνια καί χρόνια κάτω άπό διάφορα
προσχήματα συστηματικά συντρίβονταν άπό τή γερμανική
σοσιαλδημοκρατία».
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν είχε καθόλου τήν πρόθεση νά άρχίσει μιά καμπάνια έναντίον τών μπολσεβίκων. Αύτή πού ήταν πάντα τόσο φειδωλή σέ έπαίνους, μιλάει μέ τόν μεγαλύτερο ένθουσιασμό γιά τούς μπολσεβίκους σ' αύτό της τό έργο. Είναι ψέμα αύτό
πού λένε οί ρεφορμιστές δτι ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έχει άπορρίψει
στό σύνολό της τήν πολιτική τών μπολσεβίκων, τή ρωσική έπανάσταση καί τή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου καί δτι αύτή έχει δικαιολογήσει έτσι τήν πολιτική τών μενσεβίκων. Δέν άφήνει νά δημιουργηθεί καμιά Αμφιβολία στό έργο της. Άπό τήν Αρχή καταδικΑζει τή θέση τοΰ Κάουτσκυ καί τών μενσεβίκων σύμφωνα μέ τήν
δποίαν ή Ρωσία δέν ήταν ώριμη παρά μόνον γιά τήν Αστική έπανάσταση. Δείχνει δτι ή πάλη άρχισε Αμέσως μέσα στούς κόλπους
τής έπανΑστασης πΑνω σ' αύτά τά δυό κρίσιμα σημεία: τήν ειρήνη
καί τή γή. Καί πάνω σ' αύτά τά ζητήματα ή μπουρζουαζία πέρασε στό στρατόπεδο τής ΑντεπανΑστάσης. "Αν ή μπουρζουαζία νικοΰσε, θά σήμαινε τό τέλος τής δημοκρατίας καί τής λαοκρατίας.
«Μιά στρατιωτική δικτατορία, πού θά έπέβαλλε ένα τρομοκρατικό καθεστώς ένάντια στό προλεταριάτο καί άκόλουθα
τήν παλινόρθωση τής μοναρχίας, θά ήταν ή άναπόφευκτη
συνέπεια. Μποροΰμε ύστερα άπ' αύτό νά έκτιμήσουμε τό ούσιαστικό καί στό βάθος άντιδραστικό στοιχείο τής τακτικής
πού άκολουθοΰσαν οί Ρώσοι σοσιαλιστές τής τάσης Κάουτσκυ,
δηλαδή οί μενσεβίκοι. Ζαλισμένοι άπό τήν έπινόησή τους γιά
τόν άστικό χαρακτήρα τής ρωσικής έπανάστασης... γαντζώθηκαν άπελπισμένα στή συνεργασία μέ τούς φιλελεύθερους άστούς...
»...Μέσα σ' αύτή τήν κατάσταση στή μπολσεβίκικη τάση Ανήκει ή ιστορική τιμή δτι διεκήρυξε Από τήν Αρχή καί Ακολούθησε μέ σιδερένια λογική, τήν τακτική πού μόνη αύτή
μπορούσε νά σώσει τή δημοκρατία καί νά προωθήσει τήν έπανάσταση : «δλη ή έξουσία στά χέρια τών έργατών καί τών
χωρικών, στά χέρια τών σοβιέτ». Αύτή ήταν πραγματικά ή
μόνη διέξοδος στις δυσκολίες πού βρισκόταν μπλεγμένη ή έπανάσταση, αύτό ήταν τό κτύπημα τοΰ ξίφους πού έκοψε τό
γόρδιο δεσμό καί ή έπανάσταση τραβήχτηκε άπό ένα στενό
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πέρασμα σέ Ινα έλεύθερο πεδίο, πού τής έπέτρεπε μια κατοπινή άνοιχτή άνάπτυξη δίχως έμπόδια μπροστά της».
»Τδ κόμμα τοΟ Λένιν λοιπόν ύπήρξε στή Ρωσία τδ μόνο
πού κατάλαβε τά άληθινά συμφέροντα τής έπανάστασης α
αύτήν τήν πρώτη περίοδο καί άποτέλεσε τδ προωθητικό της
στοιχείο... Μ' αύτήν τήν έννοια ήταν τδ μόνο κόμμα πού έφάρμοζε μιά πολιτική πραγματικά σοσιαλιστική... Ή πραγματική κατάσταση τής ρωσικής έπανάστασης πήρε άποφασιστικδ χαρακτήρα ύστερα άπδ μερικούς μήνες μέ τδ δίλημμα: νίκη τής άντεπανάστασης ή δικτατορία τού προλεταριάτου, Καλεντίν ή Λένιν...
» Έ άποφασιστικότητα μέ τήν δποίαν δ Λένιν καί οί σύντροφοί του Ιρριξαν στήν κρίσιμη στιγμή τδ μόνο σύνθημα πού
μπορούσε νά τούς φέρει στήν πρώτη γραμμή... τούς έκανε σέ
μιά νύχτα άπδ μιά καταδιωγμένη, συκοφαντημένη, «παράνομη» μειοψηφία, τής δποίας οί άρχηγοί ήταν ύποχρεωμένοι δπως δ Μαρά νά κρύβονται στά ύπόγεια, άπόλυτους κύριους
τής κατάστασης... "Οσο μπορεί ένα κόμμα σέ μιά Ιστορική
στιγμή νά δώσει παράδειγμα θάρρους, δύναμης γιά δράση, έπαναστατικής δξυδέρκειας καί λογικής, δ Λένιν, δ Τρότσκυ
καί οί σύντροφοι τους τδ δώσανε σ' δλο του τδ μέγεθος. "Ολη
ή έπαναστατική τιμή καί ή ικανότητα δράσης πού έλειπε άπδ
τή δυτική σοσιαλδημοκρατία βρέθηκε στούς μπολσεβίκους. Έ
έξέγερσή τους τδν 'Οκτώβρη δέν έσωσε μόνον τή ρωσική Έ πανάσταση άλλά Εσωσε έπίσης καί τήν τιμή τοϋ διεθνούς σοσιαλισμού».

Ή κριτική στούς μπολσεβίκους
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ύπερασπίζει λοιπδν μέ ένθουσιασμδ
καί μέ τά καλύτερα λόγια τήν δκτωβριανή έπανάσταση καί τις θεμελιώδεις άρχές της. Υποβάλλει δμως σέ μιά κριτική μελέτη τή
μπολσεβίκικη πολιτική στά ζητήματα τής άγροτικής μεταρρύθμισης, στδ δικαίωμα τών έθνών νά διαθέτουν τδν έαυτό τους, στή δημοκρατία καί στήν τρομοκρατία.
Τό παλιό άγροτικό πρόγραμμα τών μπολσεβίκων προέβλεπε
τήν έθνικοποίηση τών μεγάλων κτημάτων σάν πρώτο σοσιαλιστικό
μέτρο. Οί σοσιαλεπαναστάτες ήταν ύπέρ τής διανομής τών μεγάλων
κτημάτων στούς χωρικούς, πολιτική γιά τήν δποίαν ό Λένιν έλεγε
τό 1905 δτι αύτή δδηγεϊ στήν κυριαρχία τής άγροτικής μπουρζουαζίας. Ά π ό τή στιγμή δμως πού ή διανομή τής γής πραγ|ΐατοποιή119

θηκε Επαναστατικά άπό τούς Ιδιους τούς χωρικούς, οί μπολσεβίκοι
άφησαν κατά μέρος τό πρόγραμμα τους καί έφάρμοσαν αύτό τών
σοσιαλεπαναστατών. Σχεδόν δλόκληρη ή μεγάλη Ιδιοκτησία μοιράστηκε έτσι άνάμεσα στούς άγρότες.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε συνείδηση τών τεράστιων δυσκολιών τών συναφών μέ τή λύση τοΰ άγροτικοΰ προβλήματος. "Ηξερε
δτι στήν άρχή τής έπανάστασης, δέν ύπήρχε μιά ιδεώδης λύση αύτοΰ τοΰ προβλήματος. «Άλλά ύπάρχει έν πάση περιπτώσει κάτι πού
όφείλει νά κάνει κάθε σοσιαλιστική κυβέρνηση δταν φτάσει στήν έξουσία: νά πάρει τά μέτρα πού θά τή βοηθήσουν στή δημιουργία
αύτών τών προκαταρκτικών θεμελιωδών συνθηκών γιά μιά κατοπινή
σοσιαλιστική μεταρρύθμιση τής γεωργίας». Τουλάχιστο θά έπρεπε
νά άποφεύγει κάθε τί πού θά τής έφραζε τό δρόμο γιά τή λήψη αύτών τών μέτρων. Εκείνο πού έκαναν οί μπολσεβίκοι πρέπει άναγκαστικά νά δδηγήσει σέ έναν δρόμο άκριβώς άντίθετο. Ή διανομή
τής γής άπό τούς άγρότες φράζει τό δρόμο πού δδηγεϊ στίς σοσιαλιστικές μεταρρυθμίσεις καί «συσσωρεύει σχετικά μέ τήν μεταμόρφωση τών συνθηκών τής γεωργίας μέ σοσιαλιστική έννοια, άξεπέραστες δυσκολίες». Σύμφωνα μέ τή Ρόζα, δυό πράγματα ένδιαφέρουν:
«Πρώτον, ή έθνικοποίηση τής μεγάλης Ιδιοκτησίας γιατί αύτή παρουσιάζει τήν πιό προχωρημένη τεχνικώς μορφή συγκέντρωσης μέσων παραγωγής καί συγχρονισμένων άγροτικών
μεθόδων, πού μόνον αύτές μπορούν νά χρησιμεύσουν σάν σημείο άφετηρίας τής σοσιαλιστικής οικονομίας στήν ύπαιθρο...
Αύτή είναι ή μόνη έγγύηση, πού κάνει δυνατή τήν όργάνωση
τής άγροτικής παραγωγής μέσα σέ ένα σύνολο μεγάλων σοσιαλιστικών προοπτικών.
»Άλλά, δεύτερο, Ινας άπό τούς πιό προκαταρκτικούς δρους αύτής τής μεταμόρφωσης, είναι δτι δ χωρισμός τής γεωργίας άπό τή βιομηχανία, αύτό τό χαρακτηριστικό σημείο
τής άστικής κοινωνίας, καταργείται, γιά νά άντικατασταθεΐ
άπό μιά διείσδυση καί άμοιβαία συγχώνευση τών δυό αύτών
είδών παραγωγής μέ μιά διευθέτηση τόσο τοΰ ένός δσο καί
τοΰ άλλου σύμφωνα μέ μιά κοινή προοπτική... Έθνικοποίηση
τής μέσης καί μεγάλης Ιδιοκτησίας, συνένωση τής βιομηχανίας καί τής γεωργίας, αύτά είναι τά θεμελιώδη σημεία κάθε
οικονομικής σοσιαλιστικής μεταρρύθμισης καί χωρίς αύτά δέν
ύπάρχει σοσιαλισμός».
Ή πολιτική τής διανομής τής γής άκόμα, βεβαιώνει ή Ρόζα
Λούξεμπουργκ, δέν όδηγεΐ στήν κατάργηση τών άνισοτήτων στήν ιδιοκτησία άλλά μάλλον στήν αδξησή τους. Γιατί αύτή ώφελεΐ πρώ120

τα άπό δλα τούς πλούσιους χωρικούς καί τούς τοκογλύφους πού Αποτελούν τήν Αγροτική μπουρζουαζία καί πού έχουν στά χέρια τους
τήν έξουσία σέ δλα τά ρωσικά χωριά. Άλλά ταυτοχρόνως αύτή σημαίνει μιά άλλαγή στή σχέση τών δυνάμεων εις βάρος τών συμφερόντων τοϋ προλεταριάτου.
«Προηγουμένως μιά σοσιαλιστική μεταρρύθμιση στήν ύπαιθρο σκόνταφτε, τό πολύ, στήν άντίσταση μιας μικρής κάστας
μεγάλων γαιοκτημόνων εύγενών καί καπιταλιστών, δπως καί
σέ μιά μικρή μειοψηφία τής άγροτικής μουρζουαζίας τών δποίων ή άπαλλοτρίωση άπό μιά λαϊκή έπαναστατική μάζα θά
ήταν ένα παιδικό παιχνιδάκι. Σήμερα μέ τήν άπόκτηση «δικαιώματος κατοχής» στή γή, ό έχθρός πού δρθώνεται σέ κάθε προσπάθεια κοινωνικοποίησης τής γεωργίας είναι ή μάζα
τών χωρικών Ιδιοκτητών, ύπέρογκα αύξημένη καί δυναμωμένη πού θά ύπερασπίσει μέ τά δόντια καί μέ τά νύχια τήν πρόσφατα άποκτημένη Ιδιοκτησία της ένάντια σ' δλες τΙς σοσιαλιστικές άπόπειρες. Σήμερα τό πρόβλημα τής μελλοντικής
κοινωνικοποίησης τής γής καί κατά συνέπεια στή Ρωσία τής
παραγωγής γενικά, έγινε πρόβλημα πάλης άνάμεσα στό προλεταριάτο τών πόλεων καί στήν Αγροτική μάζα».
Αύτές καθ' έαυτές οί Αρχές δπως έκτίθενται έδώ είναι Αναμφισβήτητα όρθέ;. Μπορούν καί πρέπει νά χρησιμοποιούνται γιά τόν
όρθό προσανατολισμό κάθε πολιτικής κοινωνικοποίησης. Στή Ρωσία ή όρθότητά τους βεβαιώθηκε μέ πολύ πικρές καί τραγικές έμπειρίες. Ή λύση πού δώσανε ot μπολσεβίκοι στό άγροτικό πρόβλημα τό 1917 δέν παύει νά προκαλεί οίκονομικές καί κοινωνικές κρίσεις. Δεκαπέντε χρόνια μετά τόν 'Οκτώβρη αύτό προκάλεσε μιά κατάσταση σχεδόν έμφυλίου πολέμου. Ή σοβιετική κυβέρνηση τήν άντιμετώπισε συντρίβοντας μέ μιά τρομακτική θηριωδία τήν άγροτιά.
Καί μιά άπό τΙς άποφασιστικές αιτίες πού δέν έγινε δυνατόν μέχρι
σήμερα νά παραχωρήσει ή δικτατορία τή θέση της σέ μιά άληθινή
δημοκρατία τών έργαζομένων είναι καί ό τρόπος πού ρυθμίστηκαν
τό 1917 ot σχέσεις στήν ύπαιθρο.
Οί μπολσεβίκοι άσφαλώς δέν προβλέψανε τό φθινόπωρο τοΰ
1917 αύτή τήν έξέλιξη. Άλλά δέν ένεργήσανε έτσι έπειδή παραγνωρίσανε τις συνθήκες μιας σοσιαλιστικής οίκονομίας. "Οταν ή
Ρόζα Λούξεμπουργκ στήν κριτική της γράφει δτι οί μπολσεβίκοι
δανείστηκαν τό σύνθημα άπό τούς τόσο έξευτελισμένους σοσιαλεπαναστάτες ή πιό άκριβώς άπό τό αύθόρμητο κίνημα τής άγροτιάς,
φαίνεται νά μήν έχει καταλάβει δλη τή σημασία αύτού τοϋ Αγροτικού κινήματος. Φαίνεται νά πιστεύει δτι ot μπολσεβίκοι θά μποροΰ121

σαν νά Αντιδράσουν σ' αύτό τδ αύθόρμητο κίνημα τών Αγροτών ή
νά τδ διοχετεύσουν πρδς Ιναν πιδ ύψηλό ίστορικδ σκοπό. Άλλά οί
μπολσεβίκοι δέν μπορούσαν νά τδ κάνουν αύτό. Ή άγροτική τους
πολιτική δέν ήταν δ καρπός μιάς έλεύθερης θέλησης, άλλά άποτέλεσμα μιας Αναπόδραστης πίεσης. Έάν θά έπιχειροΰσαν νά Αντιταχτούν στή διανομή τής γής, Αντϊς νά τήν καθιερώσουν καί νά τήν
έπικυρώσουν, θά είχαν έναν έμφύλιο πόλεμο μέ τούς άγρότες. Αύτδ
θά ήταν δ θάνατος τής έπανάστασης. Σ ' αύτδ τδ δίλημμα βλέπουμε τήν ένυπάρχουσα στήν όκτωβριανή έπανάσταση Αντίφαση: έπανάσταση ταυτοχρόνως άστική (άγροτική) καί προλεταριακή.
Αφού οί μπολσεβίκοι ήταν Αναγκασμένοι Απδ τήν Αρχή τής
έπανΑστασης καί πρδς τδ συμφέρον τής έπανάστασης νά προβούν
σέ μιά μεγάλη καί έπικίνδυνη παραχώρηση στά έκατομμύρια τών
έπαναστατημένων άγροτών, ή κριτική τής Ρόζας Λούξεμπουργκ
στήν άγροτική τους πολιτική δσο σωστή καί άν ήταν δέν μπορούσε
νά έχει κανένα πρακτικό άποτέλεσμα. Άλλά αύτή έκπληροϊ έντελώς τό σκοπό γιά τόν όποΐον προορίζεται ή μπροσούρα: νά προφυλάξει τούς άγωνιστές άπό τόν κίνδυνο νά άποδέχονται καί νά υίοθετοΰν δίχως κριτική τή μπολσεβίκικη πρακτική, νά μήν παίρνουν
τήν πολιτική τους σάν ύπόδειγμα γιά κάθε σοσιαλιστική έπανάσταση. Καί τά έπιχειρήματα τής Ρόζας διατηρούν δλη τή δύναμη τους
ένάντια στήν πολιτική τής μοιρασιάς πού έπεβλήθηκε άπό τή ρωσική κατοχή στήν Ανατολική Γερμανία μετά τό δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο.
Ή Ρόζα μας φαίνεται νά άπατάται έντελώς στή βίαιη έπίθεσή
της ένάντια στό σύνθημα γιά τό δικαίωμα τής αύτοδιάθεσης τών
λαών. Τό είχε ήδη καταπολεμήσει αύτό τό σύνθημα στό πρόγραμμα
τής ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας, τονίζοντας κάτι πού είναι Αναμφισβήτητα σωστό, δτι αύτό τό δικαίωμα δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέσα στόν καπιταλισμό καί δτι μόνον στό σοσιαλισμό οί λαοί θά
είναι έλεύθεροι. Άλλά τώρα έδώ αύτό τό σύνθημα τό διεκήρυσσε
μιά σοσιαλιστική έπανάσταση. Ό Λένιν είχε δίκιο δταν έξηγοϋσε
δτι τό έπαναστατικό κόμμα ένός έθνους πού καταπιέζει άλλους λαούς
είχε καθήκον νά ύπερασπίσει αύτή τήν άρχή, έάν ήθελε νά συνενώσει έπαναστατικά δλους αύτούς τούς λαούς. Άπό τή στιγμή πού ή
ρωσική έργατική τάξη κατέλαβε τήν πολιτική έξουσία, έπρεπε νά
διακηρύξει αύτή τήν άρχή στό έσωτερικό τής ρωσικής αυτοκρατορίας. ΤΗταν τό μόνο μέσο γιά νά έμποδίσουν τό διαμελισμέ τοΰ σοβιετικού έδάφους καί νά ξανακερδίσουν τουλάχιστο ένα μέρος άπό
τά χαμένα στόν πόλεμο έδάφη (Ουκρανία). Αύτή Ακριβώς ή έθνική πολιτική τών μπολσεβίκων στήν έποχή τοΰ Λένιν ήταν πού τράβηξε άναρίθμητα έκατομμύρια Ανθρώπων στήν έπανάσταση καί τούς
άνοιξε τό δρόμο γιά τόν πολιτισμό.
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Ό κεντρικός πυρήνας τής λουξεμπουργικής κριτικής είναι στή
στάση τών μπολσεβίκων άπέναντι τής Συντακτικής καί άπέναντι
τής δημοκρατίας. Ό π ω ς καί στό άγροτικό ζήτημα, ή Ρόζα Επιχειρηματολογεί ξεκινώντας άπό τίς πρώτες θέσεις τών μπολσεβίκων
πού είχαν ρίξει τό σύνθημα «δλη ή έξουσία στά σοβιέτ!» ένώ παράλληλα ζητούσαν τή σύγκληση τής συντακτικής συνέλευσης. Δέν μπόρεσε νά καταλάβει τή στροφή πού είχε συντελεστεί μέ τή διάλυση
τοΰ κοινοβουλίου. Στήν άντίρρηση δτι τό κοινοβούλιο δέν άνταποκρίνεται πλέον στήν πνευματική κατάσταση τοΰ λαοΰ πού είχε ριζοσπαστικοποιηθεΐ μετά τις έκλογές, άπάντησε, δπως καί τό 1905
πού είχε άντιμετωπίσει μιά παρόμοια περίπτωση: διάλυση καί νέες
έκλογές. Φαίνεται δτι καί οί μπολσεβίκοι, άν κρίνουμε άπό τΙς δηλώσεις τοΰ Τρότσκυ σ' αύτήν τήν έποχή, δέν είχαν ζυγίσει σωστά
τή θεμελιώδη σπουδαιότητα αύτοΰ τοΰ ζητήματος. Έ πολιτική τους
πρίν νά καταλάβουν τήν έξουσία ήταν καί συμβούλια καί κοινοβούλιο, στό όποιον μένει πιστή ή Ρόζα καί μετά τή διάλυση τής Συντακτικής. Αύτό δμως πρακτικά θά δδηγοΰσε σέ έναν δυϊσμό θανάσιμο γιά τή σοβιετική έξουσία. "Η τό ένα ή τό άλλο! Δίχως καμιά
άμφιβολία είναι ενας Ιστορικός νόμος πού αύθόρμητα πραγματοποιήθηκε μέσα στή ρωσική έπανάσταση: Ό π ω ς ή άντιπροσώπευση κατά τοπικά κρατίδια άνταποκρινόταν στή φεουδαλική κυριαρχία καί
τό κοινοβούλιο στήν άστική κυριαρχία, τό σύστημα τών συμβουλίων
Ανταποκρίνεται σέ ένα κράτος πού δέ βασίζεται σέ μιά Ιδιαίτερη
μορφή άτομικής ιδιοκτησίας άλλά στήν κολλεκτιβιστική ιδιοκτησία
καί τήν έργασία. Κατά τή διάρκεια τής γερμανικής έπανάστασης
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έντελώς διόρθωσε τή θέση της σ' αύτό τό σημείο καί άνεπιφύλακτα κατεπολέμησε τό σύνθημα τών 'Ανεξαρτήτων Σοσιαλιστών: Συμβούλια κ α I κοινοβούλιο.
Πιθανώς ή Ρόζα Λούξεμπουργκ νά μήν έχει δώσει στό κοινοβούλιο τή σημασία πού μπορεί νά φαίνεται στή μπροσούρα της. 'Ορισμένες έπιφυλάξεις της τό δείχνουν. Τό ούσιώδες στήν κριτική
της δέν άφορα μιά ιδιαίτερη ιστορική μορφή δημοκρατίας, άλλά
τή δημοκρατία γενικά, τή δημοκρατία μέ τήν πιό γενική έννοια
τοΰ δρου. Τό ίδιο δπως τό 1904 είχε καταπολεμήσει τή λενινιστική
ιδέα ένός ύπερσυγκεντρωτικοΰ κόμματος μέσα στό δποίον δλη ή
πρωτοβουλία, δλη ή γνώση καί δλη ή έξουσία βρίσκονταν στά χέρια
μιάς κεντρικής έπιτροπής, τό ίδιο καί τό φθινόπωρο τοΰ 1918 έπιτίθεται έναντίον τής συγκέντρωσης τής Εξουσίας στήν κυβέρνηση
καί στις κορυφές τοΰ κόμματος καί έναντίον τοΰ περιορισμού τής
πρωτοβουλίας καί τοΰ Ελέγχου τών λαϊκών μαζών. Καί δμως αύτά
τά φαινόμενα τότες ήταν μακριά άπό τό νά πάρουν τίς Αναλογίες
πού πήραν Αργότερα. 01 λαϊκές μάζες καί τά σοβιέτ τους είχαν άκόμα εύρύ πεδίο γιά νά άναπτύξουν τή δραστηριότητά τους καί τήν
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πρωτοβουλία τους, περισσότερο &π' αύτό πού έχουν στίς κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Άλλά ή συγκέντρωση τής έξουσίας είχε ήδη φτάσει σέ έναν βαθμό πού έπέτρεπε σέ έναν κριτικό καί προσεκτικό παρατηρητή νά διακρίνει καθαρά τήν τάση τής κατοπινής
έξέλιξης καί σ' αύτή τή συγκέντρωση τής έξουσίας ή Ρόζα είδε
τό μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν έπανάσταση. Είδε αύτόν τόν κίνδυνο πρό παντός στό γεγονός δτι οί κύριοι έκπρόσωποι τών μπολσεβίκων, κάνοντας τήν άνάγκη άρετή, κατασκευάζανε, άπό τά άποτελέσματα μιδς έξέλιξης πού τήν έπέβαλε μιά σκληρή πραγματικότητα, μιά θεωρία γεμάτη κινδύνους.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ κριτικάρει μέ μιά Ιδιαίτερη έπιμονή
έκεϊνο πού θεωρεί θεμελιώδες λάθος στή θεωρία τοΰ Λένιν καί τοΰ
Τρότσκυ. Καθώς δ Κάουτσκυ, τό ίδιο καί οί μπολσεβίκοι θέτουν τό
ζήτημα: Δημοκρατία ή δικτατορία; Κάνουν μόνον άντίθετη έκλογή. Ή Ρόζα θεωρεί έπίσης τή δικτατορία άναπόφευκτη:
«Άλλά αύτή ή δικτατορία έγκειται στόν τρόπο έφαρμογής
τής δημοκρατίας καί δχι στήν κατάλυσή της, στήν ένεργητική, άποφασιστική έπέμβαση στά «κεκτημένα δικαιώματα»
καί στίς οικονομικές συνθήκες τής άστικής κοινωνίας, πού χωρίς αύτή τήν έπέμβαση δέ μπορεί νά πραγματοποιηθεί δ σοσιαλιστικός μετασχηματισμός...».
«...Τό προλεταριάτο σάν πάρει τήν έξουσία δέν θά μποροΰσε
ποτέ, σύμφωνα μέ τήν καλή συμβουλή τοΰ Κάουτσκυ, νά παραιτηθεί άπό τή σοσιαλιστική μεταβολή μέ τό πρόσχημα δτι
«ή χώρα δέν είναι ώριμη»... "Εχει καθήκον καί ύποχρέωση
νά πάρει άμέσως μέ τόν πιό ένεργητικό, πιό άμείλικτο καί
πιδ βίαιο τρόπο σοσιαλιστικά μέτρα καί νά άσκήσει συνεπώς
δικτατορία, άλλά δικτατορία τής τ ά ξ η ς ,
δχι ένός κόμματος ή μιάς κλίκας, δικτατορία τής τ ά ξ η ς ,
δηλαδή
μέσα στήν πιδ πλατειά δημοσιότητα, μέ τήν πιό συνεργατική
καί άνεμπόδιστη συμμετοχή τών λαϊκών μαζών, |ΐέσα σέ μιά
άπεριόριστη δημοκρατία».
Καί στή βεβαίωση τοΰ Τρότσκυ: «Σά μαρξιστές δέν ύπήρξαμε
ποτέ ειδωλολάτρες τής τυπικής δημοκρατίας» άπαντάει:
«Ασφαλώς, έμεΐς ποτέ δέν ύπήρξαμε είδωλολάτρες τής τυπικής δημοκρατίας. Άλλά ούτε καί τοΰ σοσιαλισμού ή τοΰ
μορξισμοΰ είμαστε «είδωλολάτρες»! Μήπως άπ' αύτό βγαίνει
δτι πρέπει νά πετάξουμε στόν κάλαθο τών άχρήστων τό σοσιαλισμό καί τό μαρξισμό δταν μάς φαίνεται δχι βολικός; Ό
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ρώτημα. "Οτι δέν ύπήρξαμε ποτέ είδωλολάτρες τής τυπικής
δημοκρατίας, σημαίνει μόνον πώς κάναμε πάντα διάκριση άνάμεσα στό κοινωνικό βάθος καί στήν πολιτική μορφή τής άστικής δημοκρατίας, ξεσκεπάζαμε πάντα τό σκληρό πυρήνα
τής άνισότητητας καί τής κοινωνικής δουλείας πού κρυβόταν
κάτω άπό τό γλυκό περίβλημα τής τυπικής Ισότητας καί έλευθερίας, δχι γιά νά άπορρίψουμε αύτές τΙς τελευταίες,
άλλά γιά νά συνηθίσουμε τήν έργατική τάξη νά μήν ικανοποιείται μέ τό περίβλημα, άλλά νά κατακτήσει τήν
πολιτική έξουσία, γιά νά τό γεμίσει μέ νέο κοινωνικό περιεχόμενο. Ή Ιστορική άποστολή τού προλεταριάτου είναι, δταν
φτάσει στήν έξουσία, νά δημιουργήσει, στή θέση τής άστικής
δημοκρατίας, τή σοσιαλιστική δημοκρατία καί δχι νά καταστρέψει κάθε δημοκρατία».
Γιά τή Ρόζα αύτό σημαίνει: διεύρυνση καί δχι περιορισμός
τής δημοκρατίας. Αύτό σημαίνει μιά δημοκρατία ένός τύπου πιό
προχωρημένου. Αύτή ή δημοκρατία δέν περιορίζεται στίς άπό καιρού σέ καιρό έκλογές. Αύτή είναι ή άμεση δράση των μαζών. Είναι
«ή δραστήρια, ένεργητική, δίχως έμπόδια πολιτική ζωή τών πιό
πλατειών λαϊκών μαζών». Αύτό τό Ισχυρό ξεδίπλωμα τής λαϊκής
δραστηριότητας είναι μέρος αύτής τής ούσίας τού σοσιαλισμού, είναι συγχρόνως μέσο καί σκοπός. Μ' αύτή τή δημοκρατική δημιουργική δραστηριότητα ή έργατική τάξη θά διαπαιδαγωγηθεί ή ίδια
καί θά ύψωθεί α' αύτό τό έκπολιτιστικό έπίπεδο πού είναι άπαραίτητο γιά τήν έκπλήρωση τών καθηκόντων της καί τήν άποδέσμευσή
της άπό τΙς άδυναμίες καί τΙς έλλείψεις πού είχε σάν καταπιεζόμενη τάξη.
« Ή πρακτική τού σοσιαλισμού άπαιτεϊ μιά πλήρη πνευματική μεταμόρφωση τών ξεπεσμένων άπό αιώνες άστικής κυριαρχίας μαζών. Πρέπει νά μπουν κοινωνικά ένστικτα στή θέση
τών έγωΐστικών, μαζική πρωτοβουλία στή θέση τής Αδράνειας, Ιδεαλισμός πού νά ξεπερνάει δλα τά πάθη... Ό μόνος
δρόμος πού δδηγεϊ στήν άναγέννηση είναι τό σχολείο τής δημόσιας ζωής, ή άπεριόριστη καί δσο είναι τό δυνατόν πλατύτερη δημοκρατία, ή κοινή γνώμη».
Μόνον αύτή ή δραστήρια καί ένεργητική δημοκρατία, αύτή
πού οί άποφάσεις καί ή διεύθυνση άνήκουν στίς ίδιες τΙς μάζες, αύτή μόνον έξασφαλίζει τήν έφαρμογή έπαναστατικών μέτρων, τήν
πορεία πρός τό σοσιαλισμό.
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«*Αν δμως έτσι είναι τδ πράγμα, τότες είναι φανερδ δτι δ σοσιαλισμός άπδ τή φύση του τήν ίδια δέ μπορεί νά παραχωρηθεί, δέν μπορεί νά έγκαθιδρυθεί μέ ούκάζια... Τδ άρνητικό
μέτρο, τήν καταστροφή, μπορεί κανείς νά τδ διατάξει. Τδ θετικό, τήν άνοικοδόμηση ΟΧΙ. Παρθένα χώρα. Χίλια προβλήματα. Μόνον ή πείρα μπορεί νά διορθώνει καί νά άνοίγει καινούργιους δρόμους. Μόνον ή άνεμπόοιστη παλλόμενη ζωή
παίρνει χίλιες καινούργιες μορφές καί αυτοσχεδιασμούς, διορθώνει μόνη της τά παραπατήματά της. Έάν ή πολιτική ζωή
τών κρατών πού έχουν περιορισμένη ελευθερία, είναι τόσο πενιχρή, τόσο φτωχή, τόσο σχηματική, τόσο στείρα, αύτδ γίνεται γιατί μέ τδν άποκλεισμό τής δημοκρατίας καταστρέφονται οί ζωντανές πηγές κάθε πνευματικοϋ πλούτου καί προόδου».
Ή Ρόζα ήταν ύπέρ τής άνελέητης συντριβής τής άντεπαναστατικής άντίδρασης καί τοϋ σαμποτάζ στά σοσιαλιστικά μέτρα. "Οχι
δμως νά καταργηθεί ή κριτική, άκόμα καί ή έχθρική κριτική. Γιατί στή δίχως έμπόδια κριτική έβλεπε ένα μέσο πού θά έμπόδιζε τόν
κρατικό μηχανισμό νά άρτηριοσκληρωθεϊ καί νά γραφειοκρατοποιηθεΐ. Γι* αύτό έπρεπε νά ύπάρχει διαρκής δημόσιος έλεγχος, έλευθερία τοΰ τύπου καί τών συγκεντρώσεων.
« Ή έλευθερία μόνον γιά τούς όπαδούς τής κυβέρνησης καί
γιά μόνα τά μέλη τοΰ κόμματος —δσο πολυάριθμα καί άν είναι αύτά— δέν είναι έλευθερία. Ή έλευθερία είναι πάντα ή
έλευθερία γιά έκείνον πού σκέφτεται διαφορετικά. "Οχι άπό
φανατισμό γιά τή «δικαιοσύνη» άλλά γιατί άπ' αύτό έξαρτάται κάθε τι πού διδάσκει, έξυγιαίνει, ξεκαθαρίζει μέσα στήν
πολιτική έλευθερία, καί γιατί ή «έλευθερία» χάνει τήν άποτελεσματικότητά της δταν γίνεται προνόμιο».
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ περιγράφει τίς συνέπειες έκεΐ πού λείπει ή έλευθερία:
«Άλλά πνίγοντας τήν πολιτική ζωή σ' δλη τή χώρα, είναι
μοιραίο νά παραλύει δλοένα καί περισσότερο ή ζωή μέσα σ'
αύτά τά ίδια τά σοβιέτ. Χωρίς γενικές έκλογές, άπεριόριστη
έλευθερία τοΰ τύπου καί τών συγκεντρώσεων, έλεύθερη πάλη
τών Ιδεών, ή ζωή ξεψυχάει μέσα σέ δλους τούς δημόσιους θεσμούς, γίνεται μιά ζωή έπιφανειακή. δπου ή γραφειοκρατία
μένει τό μόνο ένεργό στοιχείο. Ά π ό τό νόμο αύτόν κανείς
δέν μπορεί νά ξεφύγει. Ή δημόσια ζωή σιγά - σιγά βυθίζε126

ται στόν δπνο, μερικές δωδεκάδες άρχηγών τοϋ κόμματοί,
μέ Ανεξάντλητη Ενεργητικότητα καί άπεριόριστο ιδεαλισμό,
διευθύνουν καί κυβερνούν. Μεταξύ αύτών ή διεύθυνση είναι
πραγματικά στά χέρια μιάς μόνον δωδεκάδας έξαιρετικών έγκεφάλων καί άπό καιρό σέ καιρό συγκαλείται μιά άριστοκρατ£α τής Εργατικής τάξης στις συγκεντρώσεις γιά νά χειροκροτήσει τούς λόγους τών άρχηγών καί νά ψηφίσει όμόφωνα τίς
άποφάσεις πού τής προτείνουν. Υπάρχει λοιπόν στό βάθος μιά
κυβέρνηση κλίκας, μιά δικτατορία είναι άλήθεια, δχι δμως ή
δικτατορία τοΰ προλεταριάτου, δχι: ή δικτατορία μιάς χούφτας πολιτικών, δηλαδή μιά δικτατορία μέ άστική Εννοια, μέ
τήν Εννοια τής γιακωβίνικης κυριαρχίας...».
«Κάθε καθεστώς παρατεινόμενης κατάστασης πολιορκίας
όδηγεΐ άναπόφευκτα στήν αύθαιρεσία καί κάθε αύθαιρεσία άσκεΐ πάνω στήν κοινωνία μιά φθοροποιό Επίδραση».
"Οταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ Εγραφε στό χαρτί αύτές τίς σκέψεις, ή δημοκρατία στή Ρωσία δέν ήταν καθόλου νεκρή. Αύτή πραγματοποιούσε πάνω στό άπέραντο ρωσικό έδαφος τεράστια κατορθώματα, δημιουργώντας τις βάσεις ένός νέου κοινωνικοΰ καθεστώτος, ύπερασπίζοντας τήν έπανάσταση έναντίον τών άπεριγράπτων
δυσκολιών πού ήταν συνέπειες τοΰ πολέμου καί τής κοινωνικής άναστάτωσης. Άλλά οί περιορισμοί τής δημοκρατίας, ή αύξανόμενη
δικτατορία τοϋ κόμματος, ή έλλειψη δημοκρατικού έλέγχου στις κορυφές τοΰ κράτους, αύτά Εκαναν τή Λούξεμπουργκ νά Επισημάνει
καί νά προειδοποιήσει γιά τούς τεράστιους κινδύνους στις κατοπινές
έξελίξεις. Αύτοί οί κίνδυνοι Εχουν γίνει πραγματικότητα, μιά πραγματικότητα πού Εχει ξεπεράσει τις χειρότερες προβλέψεις τής Ρόζας. Είχε δμως συνείδηση δτι ή διάλυση τού παλιοΰ καθεστώτος, τό
πλήθος τών καθηκόντων καί ή καθημερινή πάλη γιά τήν ύπεράσπιση τής κατακτημένης έξουσίας έναντίον τών έχθρικών δυνάμεων δημιουργούν άκατανίκητα σχεδόν τήν τάση τής συγκέντρωσης τής έξουσίας, τοϋ περιορισμού τών έλευθεριών καί τής έπιβολής άπό τά
πάνω τών άναγκαίων μέτρων. Άφοϋ έχει περιγράψει τά άποτελέσματα τής δημοκρατικής δραστηριότητας τών μαζών, ή Ρόζα βεβαιώνει :
«Άσφαλώς Ετσι θά Εκαναν καί οί μπολσεβίκοι, άν δέν βρίσκονταν κάτω άπό τήν τρομακτική πίεση τοΰ παγκοσμίου πολέμου, τής γερμανικής κατοχής καί δλων τών άλλων έξαιρετικών δυσκολιών, δυσκολιών πού θά μπορούσαν νά διαφθείρουν κάθε σοσιαλιστική πολιτική, δσο καί άν αύτή ήταν γε127

μάτη άπό τΙς καλύτερες προθέσεις καί τΙς πιό μεγαλειώδεις
άΡΧ*ί»·
Ot μπολσεβίκοι δέν θά μπορούσαν, στά πρώτα χρόνια τής έπανάστασης, κάτω άπό τήν πίεση καί τήν άνάγκη τών περιστάσεων,
νά ένεργήσουν διαφορετικά, άν δέν ήθελαν νά συνθηκολογήσουν. Τό
πραγματικό λάθος τους, τό βαρύ λάθος τους, είναι δτι αύτά τά μέτρα
πού οί περιστάσεις έπέβαλαν, αύτοί τά κάνανε άρχές μέ καθολική
άξία. Καί είναι άλήθεια έπίσης —παρά τίς διαμαρτυρίες τους— δτι έκεΐνο πού άρνοΰνται στή δημοκρατία είναι ή ίδια ή ούσία της.
Καταστρέψανε τή δημοκρατική ίδέα στή συνείδηση τών μαζών καί
στά διευθύνοντα στελέχη καί άχρηστέψανε έτσι τό φρένο πού θά
μπορούσε νά έμποδίσει τό κράτος νά γλιστρήσει στόν όλοκληρωτισμό.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καταλαβαίνει δτι «ή σέ τόση έκταση έφαρμογή τής τρομοκρατίας» πού τόσο τής είναι όδυνηρή, είναι έπίσης προϊόν αύτού τοΰ τρομερού καταναγκασμού τών περιστάσεων.
Δέν καταδικάζει γι' αύτό τούς μπολσεβίκους, άπλώς τό διαπιστώνει:
«Ό,τι συμβαίνει στή Ρωσία είναι εύκολονόητο: Είναι μιά άναπόφευκτη άλυσίδα άπό αίτιες καί άποτελέσματα, πού άφετηρία καί τέρμα τους στέκει ή άδράνεια τοΰ γερμανικού προλεταριάτου καί ή κατοχή τής Ρωσίας άπό τό γερμανικό ιμπεριαλισμό. θ ά ήταν σάν νά ζητάει κανείς ύπεράνθρωπα πράγματα άπό τό Λένιν καί τούς συντρόφους του, τό νά περιμένουμε κάτω άπό τέτοιες συνθήκες νά δημιουργήσουν ώς διά
μαγείας τήν ώραιότερη άπό τΙς δημοκρατίες, τήν ύποδειγματικότερη δικτατορία τού προλεταριάτου καί μιά άνθοΰσα σοσιαλιστική οικονομία. Μέ τήν άποφασιστικά έπαναστατική
τους στάση, μέ τήν ύποδειγματική τους δραστηριότητα καϊ
τήν άδιάσειστη πίστη τους στό διεθνή σοσιαλισμό προσέφεραν
δ,τι πραγματικά μπορούσε νά προσφερθεί κάτω άπό τόσο δύσκολες συνθήκες».
Έκεΐνο μόνον πού ήθελε ή Ρόζα ήταν νά προφυλάξει τό κίνημα άπό τόν κίνδυνο νά κάνουν τήν άνάγκη άρετή, νά άποκρυσταλλώσουν σέ θεωρία τήν τακτική πού αύτές οί μοιραίες συνθήκες έπέβαλαν καί νά συστήσουν αύτή τή θεωρία στό διεθνές προλεταριάτο
σάν ύπόδειγμα σοσιαλιστικής τακτικής. Έκεΐνο πού τώρα ένδιαφέρει δέν είναι αύτή ή έκείνη ή λεπτομέρεια τακτικής, άλλά ή ικανότητα γιά δράση τού προλεταριάτου, ή θέλησή του νά καταλάβει τήν
έξουσία.
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«Αύτό είναι τό ούσιώδες καί έκεΐνο πού παραμένει άπό τήν

πολιτική τών μπολσεβίκων. Μ' αύτήν τήν έννοια θά είναι αίώνια ή άξία τους στήν ίστορία, γιατί αύτοί ήγήθηκαν τοΟ παγκόσμιου προλεταριάτου, κατακτώντας τήν πολιτική έξουσία
καί θέτοντας πρακτικά τό πρόβλημα τής πραγματοποίησης
τοΰ σοσιαλισμού... Στή Ρωσία τό πρόβλημα μποροΰσε μόνον
νά τεθεί, δέν μποροΰσε νά λυθεί. Καί είναι μ' αύτή τήν έννοια
πού τό μέλλον άνήκει παντού στό «μπολσεβικισμό» ( ' ) .
Αύτή είναι δίχως άμφιβολία μιά δμολογία πίστεως. Καί σέ ένα άπόσπασμα πού βρέθηκε ταυτόχρονα μέ τά χειρόγραφα αύτού
τοΟ έργου έγραφε:
« Ό «μπολσεβικισμός» έχει πρακτικά γίνει τό σύμβολο τού έπα1ναστατικού σοσιαλισμού, τό σύμβολο κάθε προσπάθειας τής
έργατικής τάξης γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας. Ή Ιστορική τιμή τοΰ μπολσεβικισμοΰ είναι δτι έχει βίαια άνοίξει τήν
κοινωνική άβυσσο μέσα στούς κόλπους τής άστικής κοινωνίας,
δτι έχει βαθύνει καί έπιδεινώσει τή διεθνή σύγκρουση άνάμεσα στίς τάξεις. Ό λ ε ς οί έλλείψεις καί δλα τά ιδιαίτερα λάθη τού μπολσεβικισμοΰ διαγράφονται καί έξαφανίζονται μπροστά σ' αύτό του τό έργο —δπως γίνεται πάντα στό περιεχόμενο καί στήν κλίμακα τών μεγάλων Ιστορικών γεγονότων».
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν τέλειωσε αύτό τό έργο της γιά τή
ρωσική έπανάσταση. Δέν τό τέλειωσε γιατί τής έλειπε ό χρόνος;
Μόνον γι' αύτό; Είναι πολύ πιθανόν δτι ήθελε νά άναθεωρήσει τήν
κρίση της σέ ούσιώδη σημεία. Έν πάση περιπτώσει, σέ μερικές βδομάδες άργότερα έχει διορθώσει περισσότερες άπό μιά ένδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Ό 'Αδόλφος Βάρσκι, δ πολωνός σύντροφός της,
δημοσίευσε τήν άπάντηση τής Ρόζας (τέλη Νοέμβρη ή άρχές Δεκέμβρη 1918), σέ Ινα δικό του γράμμα στό όποιο αύτός έξέφραζε
τίς έπιφυλάξεις του στήν πολιτική τών μπολσεβίκων:
«Τό κόμμα μας (στήν Πολωνία) είναι γεμάτο ένθουσιασμό
γιά τό μπολσεβικισμό άλλά ταυτόχρονα έχει ταχτεί έναντίον
τής συνθήκης τοΰ Μπρέστ καί έναντίον τής ζύμωσης ύπέρ
τοΰ συνθήματος «τοΰ δικαιώματος τής αύτοδιάθεσης τών λαών». Δηλαδή ένθουισιασμός πού συνοδεύεται δμως άπό κριτικό πνεΰμα — τί καλύτερο θά μπορούσαμε νά περιμένουμε;

(1) Ό λ α τά παραπάνω άποσπάοματα είναι άπό τή μπροοοϋρα ή «Ρω
οική Έπανάατααη».

10

146

"Ολες αύτές τΙς έπιφυλάξεις σου τΙς είχα xal έγώ, άλλά τίς
έχω στά πιό ένδιαφέροντα ζητήματα έγκαταλείψει. Σέ πολλά σημεία δέν άπέχουμε πολύ στίς χρίσεις μας. Βέβαια, ή
τρομοκρατία είναι άπόδειξη μιας μεγάλης άδυναμίας, άλλά
αύτή άσκεϊται έναντίον τών έσωτερικών έχθρών, οί δποίοι
στηρίζουν τΙς έλπίδες τους στή σταθερότητα τοϋ καπιταλισμού
στό έξωτερικό άπό τόν δποϊο καί δέχονται ύποστήριξη καί ένθάρρυνση. Μέ τήν εύρωπαϊκή έπανάσταση οί ρώσοι άντεπαναστάτες θά χάσουν δχι μόνον κάθε ύποστήριξη άλλά —πράγμα πού είναι πιδ ένδιαφέρον— καί κάθε θάρρος. Ή ρωσική
τρομοκρατία είναι λοιπόν πρώτα άπ' δλα ή έκφραση τής άδυναμίας τοΟ ευρωπαϊκού προλεταριάτου. Σωστά, οί σχέσεις πού
δημιουργούνται στήν άγροτική οίκονομία είναι τό σημείο τό
πιό έπικίνδυνο, τό πιό εύαίσθητο τής ρωσικής έπανάστασης.
'Αλλά καί έδώ έπίσης έφαρμόζεται αύτή ή άλήθεια: ή πιό
μεγάλη έπανάσταση δέ μπορεί νά πραγματοποιήσει παρά έκεΐνο πού έχει άπό τήν ίδια έξέλιξη ώριμάσει. Αύτό τό εύαίσθητο σημείο δέ μπορεί έπίσης νά θεραπευτεί παρά άπό τήν
εύρωπαϊκή έπανάσταση. Καί αύτή έρχεται...».
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, δπως άλλωστε καί δ Λένιν καί δλοι
οί μπολσεβίκοι ήγέτες αύτής τής έποχής, ήταν πεπεισμένη δτι ή ρωσική έπανάσταση ήταν καταδικασμένη άν τό προλεταριάτο τών άλλων χωρών δέν έρχόταν σέ βοήθεια της κατακτώντας τό ίδιο τήν έξουσία. "Ολοι ήταν πεπεισμένοι δτι δ «σοσιαλισμός σέ μιά μόνη χώρα» ήταν άδύνατος. Ή παγκόσμια έπανάσταση ή όποία έπρεπε νά
σώσει τή ρωσική έπανάσταση δέν ήρθε. Καί δμως οί μπολσεβίκοι
μπόρεσαν νά τελειώσουν νικηφόρα Ιναν τρομακτικό έμφύλιο πόλεμο, νά σταθεροποιηθούν στήν κρατική έξουσία καί νά βρούν μεγάλες
δυνατότητες έλιγμών στήν έσωτερική τους πολιτική. Αύτό τό χρωσταν άπό τό Ινα μέρος στή μεγάλη άδυναμία τοΰ διεθνούς καπιταλισμού ύστερα άπό τόν πόλεμο καί άπό τό άλλο στήν ισχυρή άλληλεγγύη τής παγκόσμιας έργατικής τάξης.
Αύτή ή έξέλιξη φαίνεται νά μήν έπιβεβαιώνει τις άνησυχίες
πού είχε ή Ρόζα άπό τήν πολιτική τών μπολσεβίκων. Δίχως άμφιβολία ή κριτική της δέν ήταν άπόλυτα σωστή σέ δλα τά σημεία.
Άλλά ή προοπτική της έπαληθεύτηκε. Διαβάζοντας σήμερα αύτό
της τό έργο βρίσκουμε άναδρομικά μιά πραγματικά έντυπωσιακή
προφητεία. Εκείνο πού είχε προβλέψει είναι σήμερα πραγματικότητα: ή ζωή στά σοβιέτ έχει πέσει σέ λήθαργο, έχει μεταμορφωθεί «σέ μιά έπίφαση, ένώ ή γραφειοκρατία μένει τό μόνο ένεργό
στοιχείο» γιά νά γίνει άκόμα ένα Ιδιαίτερο κοινωνικό στρώμα πού
άσκεϊ τήν έξουσία. Ή ήγετική ρωσική δμάδα θεωρεί τόν έαυτό της
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άμεμπτο καί άλάνθαστο, άπαιτεί άπό τό διεθνές κομμουνιστικό κίνημα τυφλή πίστη καί πνίγει κάθε προσπάθεια κριτικής. Οί αίματηpol διωγμοί έναντίον τής παλιάς φρουράς τοΟ μπολσεβικισμοΟ καί
έναντίον άναρίθμητου πλήθους κομμουνιστών καί σοβιετικών πολιτών μέ τΙς πιό τερατωδώς ψευδείς κατηγορίες έχει άπείρως ξεπεράσει δ,τι πιό φοβερό θά μποροϋσε νά φοβηθεί ή Ρόζα. Καί άν είχε
άλλωστε άνησυχήσει άπό μιά συμμαχία τών μπολσεβίκων μέ τό γερμανικό ιμπεριαλισμό, Εχουμε σήμερα έμεϊς ζήσει τό σύμφωνο Στάλιν - Χίτλερ καί παρακολουθούμε μιά έσωτερική καί έξωτερική πολιτική πού δέν Εχει τίποτε τό κοινό μέ τΙς άρχές τοΰ σοσιαλισμοΰ.
Μέ αύτό της τό Εργο, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δείχνει γιά μιά
φορά άκόμα δτι είναι μιά μεγάλη Επαναστάτρια. ΔΕν ύποτασσόταν
δίχως κριτική στά τετελεσμένα γεγονότα, δέν προσπαθούσε νά άποφύγει δ,τι ήταν έπιταγή τής ιστορίας, άπεκάλυπτε τΙς δυσκολίες
καί ζητοΰσε νά τΙς ύπερνικήσει διευρύνοντας τό μέτωπο τής έπαναστατικής πάλης. Ό π ω ς καί τά άρθρα της γιά τή ρωσική έπανάσταση κι' αύτό της τό Εργο είχε γιά κύριο σκοπό του νά προτρέψει στή
δράση τό γερμανικό προλεταριάτο.
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Ή γερμανική έπανάσταση
Προανάκρουσμα

Κ

ΑΝΕΝΑΣ χρόνος άπ' αύτούς πού έκανε φυλακή οέν ήταν τόσο βαρύς για τή Ρόζα Λούξεμπουργκ δσο τό 1918. 'Αντιμετώπιζε μέ γενναιότητα τήν κατάσταση, καραδοκούσε τήν παραμικρή ευκαιρία πού θά τής έδινε χαρά καί προσπαθούσε μέ τήν έργασία νά ξεχάσει τή μοναξιά, τΙς στερήσεις και τίς άπογοητεύσεις.
Αύτό τό καθημερινό μαρτύριο τής ζωής της τής έσπαζε τά νεύρα.
Στό Βρόνκε είχεν ήδη πέσει βαριά άρρωστη καϊ ό γιατρός συνέστησε μιά «δίαιτα». Αύτό πικρά θύμισε στή Ρόζα τίς συμβουλές τοϋ έφημερίου τοΰ Ούφενάου στόν Ετοιμοθάνατο Ούλριχ φόν Χοϋττεν:
...Τώρα βρές τή γαλήνη έδώ
Λησμόνησε τΙς φωνές πού σέ καλοΰν κι' άκουσε τοΰτα:
Σ ' αύτό τόν κόλπο τό γαλήνιο πού βρίσκει άραξοβόλι τής ψυχής
σου τό σακατεμένο καίκι.
Ξέχασε Χοΰττεν πώς είσαι δ Χοΰττεν!
Σ ' αύτά δ Χοΰττεν δέ μποροΰσε παρά νά άπαντήσεί:
Φίλε μου καρδιακέ, παρόμοια φιλική κουβέντα δέν άκουσα ποτέ μου
"Ετσι πού λές θά κάνω: Δέν μοΰ πρέπει πιά νά ζήσω, άν έτσι είναι
νά ζήσω ( ' ) .

(1) Ή άπόίοοη τών στίχων τής Δος Καίτης Κ.
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Στό Μπρεσλάου, ή άπόλυτη άπομόνωση, ή πιό αύστηρή έπιτήρηση, ot σοβαροί περιορισμοί στήν Αλληλογραφία της (τό Ανθος
τοΰ ?θνοι>ς πού λογόκρινε αύτά τά γράμματα δέν μποροΰσε Ασφαλώς
νά τά παραδεχτεί σάν Αριστουργήματα) έπεδείνωσαν Ακόμα τήν κατάσταση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. Διαμαρτυρίες έναντίον αύτής
τής αύθαίρετης κάθειρξης έμεναν δίχως άποτέλεσμα. Έ ν α άνώτερο δικαστικό σώμα πού είχε έπιφορτισθεΐ, γιά νά καθησυχάσει τή
δημόσια γνώμη, νά έλέγξει τή νομιμότητα αύτής τής φυλάκισης σάν
«μέτρου προνοίας», έδωσε τελικά τό φύλλο συκής τής νομιμότητας
στή στρατιωτική δικτατορία. Τό Μάρτη τοΰ 1918 ή Ρόζα έγραφε
στή Σόνια Λήμπκνεχτ: « Ή διαμαρτυρία μου άπορρίφτηκε μέ μιά
έκθεση τής άστυνομίας πάνω στή μοχθηρία μου καί στόν άδιόρθωτο
χαρακτήρα μου. Τήν ίδια τύχη είχε καί μιά αίτηση μου γιά άδεια,
θ ά πρέπει λοιπόν νά περιμένω νά κατακτήσουμε όλόκληρο τόν κόσμο». Εύρισκε έτσι άκόμα τή δύναμη νά άντιδρα μέ χιοΰμορ σ' αύτές τις δολιότητες καί σ' αύτές τις μηχανορραφίες καί νά διασκεδάζει μ' αύτές τή Σόνια. Άλλά τά σπάνια γράμματα πού τής έπέτρεπαν άκόμα τότες νά γράφει έχουν τόν ήχο τοΰ ραγισμένου γυαλιοΰ.
Καμιά φορά δέ μποροΰσε νά συγκρατήσει τά παράπονά της: «Τά
νεύρα μου, τά νεύρα μου! Δέν μπορώ πλέον νά κοιμηθώ». Ξαφνικά
βασανιζόταν δίχως αιτία άπό τήν ιδέα δτι κάτι κακό έχει συμβεί σέ
κάποιον άπό τούς δικούς της. Έτσι μιά φορά πού είχε μείνει γιά μεγάλο διάστημα δίχως ειδήσεις άπό τήν Κλάρα Τσέτκιν, φοβήθηκε
γιά τά παιδιά της πού ήταν στό μέτωπο. Σέ ένα γράμμα στή Λουίζα Κάουτσκυ έγραφε: « Έ χ ω θάρρος γιά κάθε τί πού μέ άφορά.
Άλλά νά ύποφέρω τόν πόνο τών άλλων καί μάλιστα τής Κλάρας
άν τής έχει συμβεί τίποτε —«θεός φυλάξοι!»— δέν έχω ούτε τό
θάρρος ούτε τή δύναμη».
Ot σκέψεις της διαρκώς στριφογύριζαν γύρω άπ1 αύτό τό μαύρο σημάδι: τήν άπειλή μιας νίκης τοϋ γερμανικού ίμπερ-.αλισμοΰ,
πράγμα πού έσήμαινε θανάσιμο κίνδυνο γιά τή ρωσική έπανάσταση — καί τήν ήρεμη άπάθεια μέ τήν δποίαν τό διεθνές προλεταριάτο καί προπαντός τό γερμανικό προλεταριάτο, φαινόταν νά ύποφέρει δλα αύτά καί νά έκπληροΐ τό άπαίσιο έργο του. Βέβαια ύπήρχαν καί γεγονότα πού τήν ένεθάρρυναν: τό ένδοξο παράδειγμα
τών βιεννέζων έργατών, μιά νέα μαζική άπεργία πού Απλώθηκε σ*
δλη τή Γερμανία τόν Γενάρη τοϋ 1918. Αύτό τό ισχυρό κίνημα πού
κατέκλυσε είκοσι μεγάλες πόλεις καί πού μόνον στό Βερολίνο δ
άριθμός τών άπεργών έφτανε τό μισό έκατομμύριο ήταν μιά διαμαρτυρία έναντίον τοϋ έκβιασμοϋ τής Ρωσίας μέ τήν είρήνη τού
Μπρέστ - Λικόφσκ, μιά έκκληση γιά δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις
καί μιά μάχη έναντίον τής πείνας. "Οσο δμως Ισχυρή ήταν ή δρμή
τών μαζών τόσο κτηνώδης ήταν ή άντίδραση τής στρατιωτικής δι133

κτατορίας. Αύτή έκοψε πάλι τά κεφάλια τής «δδρας τής έπανάστασης». Τά στρατοδικεία δικάζανε τά πολιτικά έγκλήματα τών πολιτών. Ή δικαστική τρομοκρατία κτυπούσε παντού καί οί πόρτες τών
φρουρίων κλείνανε πίσω τους πολυάριθμους σπαρτακιστές άγωνιστές. Τδν Μάρτη ή διεύθυνση τής σπαρτακιστικής προπαγάνδας
στδ στρατό, μέ τδν Γιόγκισες έπί κεφαλής, συνελήφθη. Ή διεύθυνση τού Σπάρτακου στή Γερμανία βρέθηκε περιορισμένη σέ δυδ ή
τρεϊς άγωνιστές πού έργάζονταν κάτω άπδ τϊς πιδ δύσκολες συνθήκες. Τήν έποχή πού δ Λούντεντορφ έξαπέλυε τίς άπελπισμένες
του έπιθέσεις στδ δυτικό μέτωπο, ή έργατική τάξη φαινόταν νά έχει έντελώς παραλύσει. Στά Γράμματα τοϋ Σπάρτακου τοϋ 'Ιούνη
1918, ή Ρόζα έγραφε μέ άγωνία:
«Τδ Ιμπεριαλιστικό άρμα, πού τδ γερμανικό προλεταριάτο
δέν ξέρει νά σταματήσει, τδ σέρνει στδ έξής πίσω του, συντρίβοντας στδ πέρασμα του τδ σοσιαλισμό καί τή δημοκρατία
μέσα σ' δλη τήν Εύρώπη. Είναι τά κόκκαλα τών ρώσων, ούκρανών, φινλανδών προλεταρίων έπαναστατών, είναι ή έθνική ύπαρξη τών βέλγων, πολωνών, λεττονών, ρουμάνων, είναι τά οίκονομικά έρείπια τής Γαλλίας, αύτά πού δ γερμανός
έργάτης ποδοπατεί, κολυμπώντας στδ αίμα μέχρι τά γόνατα
γιά νά στήσει παντού τή νικηφόρα σημαία τοϋ γερμανικού
Ιμπεριαλισμού.
»'Αλλά κάθε στρατιωτική νίκη πού ή γερμανική σάρκα
γιά τά κανόνια πραγματοποιεί στδ έξωτερικό είναι ένας νέος
πολιτικός καί κοινωνικός θρίαμβος τής Αντίδρασης στδ έσωτερικό τοΰ Ράιχ. Κάθε έπίθεση έναντίον τής 'Ερυθράς Φρουράς στή Φινλανδία καί στή νότια Ρωσία αύξάνει τήν έξουσία
τών γιοϋνκερς άνατολικά τοϋ "Ελβα δπως καί τήν έξουσία
τοΰ παγγερμανικοϋ καπιταλισμού. Κάθε πόλη πού βομβαρδίζεται στή Γαλλία είναι καί μιά θέση τής γερμανικής δημοκρατίας πού πέφτει».
'Εκείνο πού περισσότερο άνησυχοΰσε τή Ρόζα Λούξεμπουργκ
ήταν δ φόβος μήπως ή γερμανική έπανάσταση έρθει πολύ Αργά σέ
βοήθεια τής ρωσικής έπανάστασης. ΤΗταν βέβαιη δτι ή. γερμανική
έπανάσταση θά έρχόταν. "Ομως παρ' δλο πού ήταν βέβαιη γιά τδ
προτσές πού Αναπτυσσόταν στά βάθη τής κοινωνίας, τδ διαρκώς σέ
ένταση αύτί της δέν άκουγε άκόμα τίποτε. Ή άγανάκτηση ήταν Ακόμη βουβή άλλά τή διάβαζες στά μάτια τών μαζών. Τδ έδαφος
έτρεμε κάτω άπδ τά πόδια τών κυρίαρχων τάξεων. Ό πανικός Απειλοϋσε νά έξαπολυθεΐ, ή άγωνία μεγάλωνε καί δ άριθμός έκείνων
πού έγκατέλειπε τδ στρατόπεδο τών «μέχρις έσχάτων» αύξανόταν
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κάθε μέρα. Γιά τό γερμανικό μιλιταρισμό, ή ειρήνη τοϋ Μπρέατ ήταν Ινα δηλητηριασμένο δώρο. "Επρεπε νά έγκαταστήσουν μιά Απαγορευτική ζώνη γύρω άπό τά στρατεύματα πού ήρθαν άπό τήν
άνατολή, παρ' δλο πού είχαν έπείγουσα άνάγκη άπ' αύτά στή δύση. Αύτά τά ίδια τά στρατεύματα πού είχαν συντρίψει τό ρωσικό
στρατό στίς βαλτικές έπαρχίες καί στήν Ούκρανία είχαν προσβληθεί τώρα άπό τδ βάκιλλο τοϋ μπολσεβικισμοΰ καί ύπήρχε κίνδυνος
νά τόν μεταδώσουν στή δύση. Ό Λούντεντορφ έστελνε στό μέτωπο
άνάπηρους καί έφηβους άλλά οί λιποτάκτες κατά έκατοντάδες χιλιάδες πλημμυρίζανε τή χώρα. Ή λιποταξία ήταν δ καρπός τής
βαθειας άποαύνθεσης πού βασίλευε στή χώρα καί οί φυγάδες δυνάμωναν αύτή τήν άποσύνθεση καί τή διάλυση. Ή έξέγερση
τών μαζών προετοιμαζόταν. Τά έργοστάσια είχαν γίνει έστίες τής
συνωμοσίας. Τά στοιχεία τής άκρας άριστερας προπαγάνδιζαν τϊς
έπαναστατικές ιδέες.
Τήν 1 'Οκτωβρίου δυό γεγονότα, στούς δυό πόλους τής κοινωνίας, άναγγέλλανε δτι ή άποφασιστική ώρα έπίκειται. Ό Χίντεμπουργκ καί δ Λούντεντορφ ζήτησαν νά προταθεί άμεσα εΙρήνη
στήν Άντάντ. Τήν ίδια στιγμή συγκαλούνταν σέ έθνική κλίμακα
μιά κοινή συνδιάσκεψη τής "Ενωσης Σπάρτακος καί μιάς συγγενικής δμάδας τής άκρας άριστερ&ς πού είχε τδ κέντρο της στή Βρέμη καί ένα νόμιμο δργανο τό «Arbeiterpolitik» ('Εργατική Πολιτική) . Αύτό ήταν τό πολεμικό συμβούλιο τής έπανάστασης. Καταρτίσανε ένα πρόγραμμα πολιτικής δράσης μέ άμεσο σύνθημα: Ενιαία Δημοκρατία. Αύτό δέν ήταν δ τελικός σκοπός άλλά ή «λυδία
λίθος τής είλικρίνειας τής διευθύνουσας τάξης καί τών πρακτόρων
της πού φλυαρούσαν γιά δημοκρατικοποίηση». Ή προπαγάνδα στό
στρατό γινόταν δλο καί περισσότερο έντονη. Παντού έπρεπε νά
σχηματίζονται συμβούλια έργατών καί στρατιωτών.
Ή άγωνία τής αύτοκρατορικής έξουσίας άρχιζε. "Οπως πάντα σέ τέτοιες περιπτώσεις, δ παροξυσμός τοϋ πυρετού στό παλιό καθεστώς παράγει τδν πανικό καί αύτός προκαλεί τά πιό άντιφατικά
μέτρα. Γιά νά σώσουν τό καθεστώς έπρεπε νά προβούν σέ μεταρρυθμίσεις καί γι' αύτές τΙς μεταρρυθμίσεις σχημάτισαν μιάν «κοινοβουλευτική» κυβέρνηση. Ό πρίγκηψ Μάξ έπικεφαλής της έπρεπε νά
έξασφαλίσει τή διατήρηση τής μοναρχίας ένώ δ σοσιαλδημοκράτης
ύπουργός Σαίντεμαν έπρεπε νά έξασφαλίσει τό καθεστώς άπό τόν
κίνδυνο τών λαϊκών μαζών. Ή είρήνη θεμελιωνόταν πάνω στήν
ήττα τής Γερμανίας καί τό κοινοβούλιο έπιφορτίστηκε νά διαπραγματευτεί καί νά ύπογράψει αύτή τήν είρήνη. Οί φυλακές άνοιξαν
γιά μερικούς ήγέτες τής Αντιπολίτευσης, ένώ στρατιώτες καί έργάτες έξακολουθοϋσαν νά ρίχνονται κατά μάζες στά δεσμωτήρια. Ά 135

ναγγείλανε έπώνυμα τή δημοκρατικοποίηση δλης τής πολιτικής
ζωής, άλλά στρατεύματα συγκεντρώνονταν στήν πρωτεύουσα γιά
νά καταστείλουν κάθε λαϊκή κίνηση. Διακήρυξαν τήν έλευθερία
τών συγκεντρώσεων, άλλά συνέχεια στήν πράξη τΙς άπαγόρευαν καί
άκόμα πυροβολούσαν έναντίον τών διαδηλώσεων. Κάθε νέο μέτρο,
κάθε νέα πράξη βίας δπως τδ ίδιο καί κάθε παραχώρηση άποδιοργάνωναν τήν παλιά έξουσία. Ό πάγος έσπαζε. Τίποτε δέ μπορούσε
πλέον νά συγκρατήσει τό άνερχόμενο κύμα. Άκόμα πολύ περισσότερο τίποτε δέ μπορούσε νά συγκρατήσει τή Ρόζα Λούξεμπουργκ. ''Ηταν κυριολεκτικά άνάστατη. Φλεγόταν άπό τήν έπιθυμία καί τήν
άπόφαση νά ριχτεί μέσα στή θύελλα πού έρχόταν. Δέ μπορούσε πλέον νά ύποφέρει τό κελί της. Διαμαρτυρήθηκε στόν καγκελλάριο τοΰ
Ράϊχ καί ζητούσε τήν άπελευθέρωσή της. Σ ' ένα της γράμμα στή
Σόνια Λήμπκνεχτ στίς 18 'Οκτωβρίου έγραφε:
«Εκείνο πού είναι βέβαιο, είναι δτι ή ψυχή μου έχει φτάσει
σέ ένα τέτοιο διαπασών πού μού είναι άδύνατο αύτή τή στιγμή νά δέχομαι τούς φίλους μου κάτω άπό τήν έπιτήρηση τών
δεσμοφυλάκων. "Εχω σ' δλα αύτά τά χρόνια ύποφέρει μέ ύπομονή τά πάντα καί σέ διαφορετικές περιστάσεις θά κρατούσα άκόμα τήν ύπομονή μου γιά όσοδήποτε διάστημα. Ά λ λ ά
τώρα πού τά πάντα άπ' τά θεμέλιά τους άλλάζουν, μοΰ είναι
άδύνατο νά ύπομένω καί νά συγκρατήσω τόν έαυτό μου. Νά Επιτηρούνται καί νά παρακολουθούνται τώρα οί συνομιλίες
μου, νά μοΰ είναι άδύνατο νά μιλήσω γιά δ,τι πραγματικά μέ
Ενδιαφέρει, είναι γιά μένα μαρτύριο. Προτιμώ νά άρνηθώ κάθε έπίσκεψη μέχρι πού θά μπορέσουμε νά μιλήσουμε σάν Ελεύθεροι άνθρωποι.
»Αύτό δέν μπορεί νά διαρκέσει πολύ. Άφοΰ Εχουν άποφυλακίσει τόν Ντίτμαν καί τόν Κούρτ "Αϊσνερ, δέν μπορούν
νά μέ κρατούν γιά πολύ στή φυλακή. Καί δ Κάρλ έπίσης
γρήγορα θά είναι έλεύθερος».
Στίς 20 'Οκτωβρίου δόθηκε άμνηστία στούς πολιτικούς καταδίκους. Ό Κάρλ Λήμπκνεχτ άφέθηκε έλεύθερος στίς 23 'Οκτωβρίου. Άλλά ή άμνηστία δέν ίσχυε γιά τή Ρόζα. Αύτή δέν ήταν
κατάδικος άλλά «μόνον» κρατούμενη γιά λόγους προνοίας. Ή διαταγή τής κράτησης άνανεώθηκε αύτήν άκριβώς τή στιγμή. "Εγινε
αύτό γιατί καί σ' αύτή τήν έποχή τής δημοκρατικοποίησης οί χρεοκοπημένοι στρατιωτικοί ήταν άκόμα πιό Ισχυροί άπό τήν κυβέρνηση ή ή κυβέρνηση φοβούνταν αύτές τΙς στιγμές νά βρίσκεται ή Ρόζα δίπλα στό Λήμπκνεχτ; Ένώ λοιπόν ή παλιά Γερμανία κατέρρεε ή Ρόζα Εμεινε άκόμα τρεις βδομάδες κλεισμένη στό κλουβί της.
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Βασανιζόταν κυριολεκτικά άπό τήν Ανυπομονησία καί Επρεπε νά
καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γιά νά διατηρεί τήν ήρεμία της
καί νά μή δώσει σέ κανέναν τήν ευκαιρία νά χαρεί μ' αύτή της τήν
κατάσταση.

Νοέμβρης
Ό ρυθμός τών γεγονότων δλο καί έπιταχυνόταν. Στίς 26 'Οκτωβρίου, δ πραγματικός κύριος τής Γερμανίας, δ Λούντεντορφ,
δραπετεύει στό έξωτερικό μέ Ινα ψεύτικο διαβατήριο. ΣτΙς 28 'Οκτωβρίου τό ναυαρχείο καταλαμβάνεται άπό Ιναν παροξυσμό μανιακής παραφροσύνης. Γιά νά σώσει τήν «τιμή τοΰ ναυτικοΰ» ήθελε νά
ρίξει 80.000 άνδρες σέ μιά «άποφασιστική μάχη». Αύτό ήταν ή
χαριστική βολή. Ό έπαναστατικός άναβρασμός ήταν πιό δυνατός
στό στόλο παρά στό στρατό τής ξηράς. Ά π ό τό 1917 οί ναΰτες είχαν άναπτύξει μιά δραστηριότητα ύπέρ τής είρήνης καί είχαν τούς
πρώτους τους μάρτυρες. Οί ναΰτες Ράϊχπιτσχ καί Γκαΐμπες είχαν
καταδικαστεί σέ θάνατο καί έκτελέστηκαν γιά στάση καί έσχάτη
προδοσία. Περισσότεροι άπό πενήντα συγκατηγορούμενοί τους καταδικάστηκαν σέ βαρειές ποινές. Άλλά αύτό δέν στάθηκε ικανό νά
συγκρατήσει τούς ναΰτες.
Σέ δλα τά πολεμικά πλοία, μυστικά συμβούλια ναυτών παρακολουθούσαν μέ δυσπιστία τό σώμα τών άξιωματικών. Οί ναΰτες θά
μποροΰσαν ίσως άκόμα νά άντιδράσουν σέ μιά έχθρική έπίθεση, άλλά δέν ήταν πλέον διατεθειμένοι νά άφίσουν τόν έαυτό τους νά παρασυρθεί σέ μιά παράφρονα περιπέτεια. "Οταν δ στόλος άρχισε νά
άναπτύσσεται στήν άνοικτή θάλασσα καί δταν δόθηκε τό σήμα τής
προετοιμασίας γιά μάχη, οί θερμαστές σβήσανε τά καζάνια καί έπέβαλαν τήν Επιστροφή τών πλοίων στή βάση τους. Οί άξιωματικοί
χάσανε έτσι τήν έξουσία. Εντούτοις δοκίμασαν δταν έφτασαν στά
λιμάνια νά παίξουν τό τελευταίο τους άτού. 600 ναΰτες συλλαμβάνονται. Τότες ξεσπάει ή έξέγεροη. Οί ναύτες ένώνονται μέ τούς έργάτες τού Κιέλου. Τό κίνημα άπλώνεται σέ λίγες μέρες &ς τή γενική άπεργία στά έργοστάσια καί στά καράβια. Στις 4 Νοεμβρίου
ό κυβερνήτης τού Κιέλου άναγκάστηκε νά παραιτηθεί. Στήν πόλη
τήν έξουσία τήν άσκεί Ινα συμβούλιο έργατών καί στρατιωτών. Έ
κυβέρνηση πίστευε άκόμα δτι έπρόκειτο γιά άπλή στάση καί Εστειλε έκεί τό σοσιαλδημοκράτη Νόσκε νά Επαναφέρει τήν τάξη. Άλλά
έπρόκειτο γιά έπανάσταση καί δχι γιά στάση καί ή έπανάσταση τώρα Επεκτεινόταν σάν πυρκαγιά άπό πόλη σέ πόλη.
Ό Κάρλ Λήμπκνεχτ είχε άναπτύξει σ' αύτές τις δύο βδομάδες
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πυρετώδη δραστηριότητα. Παρακολουθούσε μέ προσοχή τήν πνευματική κατάσταση τών έργατών καί στρατιωτών. Μιλούσε διαρκώς
σέ συγκεντρώσεις μέσα στά έργοστάσια. Είχε γίνει δεκτός στή βερολινέζικη όργάνωση τών «'Επαναστατών άντιπροσώπων», όργάνωση πού είχε συγκροτηθεί μετά τήν άπεργία τού 'Ιανουαρίου άπδ Αντιπροσώπους τών έργοστασίων καί ήταν συγχρόνως τό σπέρμα ένός
έργατικοϋ συμβουλίου καί μιά έπαναστατική διεύθυνση τής πάλης.
Αύτή ή όργάνωση συνεδρίαζε σχεδόν κάθε μέρα μέ θέμα τήν προετοιμασία τής έξέγερσης. Ή Αστυνομία κυνηγούσε τά μέλη της καί
πρό παντός τόν Κάρλ Λήμπκνεχτ. Δέν μπορούσε πλέον νά πηγαίνει
στό σπίτι του, συχνά κοιμόταν σέ Ινα πάγκο μιδς έργατικής ταβέρνας ή γλιστρούσε τή νύκτα στό δάσος Τρέπτοφ γιά νά ξεφύγει άπό
τούς διώκτες του. Είχε συχνά συγκρούσεις μέ τή διεύθυνση τών
«Αντιπροσώπων». Αύτός ύπεστήριζε δτι πρέπει νά κινητοποιήσουν
τίς πλατειές μάζες, νά δργανώσουν έργατικές διαδηλώσεις πού θά
παρασύρουν τούς στρατιώτες νά δργανώσουν ζυμώσεις στά έργοστάσια καί στούς στρατώνες. 'Αντίθετα οί πιό τολμηροί άπό τούς «'Αντιπροσώπους» δέν είχαν στή σκέψη τους τίποτε άλλο άπό συνωμοσίες. θέλανε μιά έξέγερση δργανωμένη έπί τή βάσει ένός λεπτομερούς σχεδίου, ύπολογίζανε στά πιστόλια τους καί διαρκώς συζητούσαν γιά τήν τεχνική προπαρασκευή τής έξέγερσης. Τό σύνθημα τους
ήταν: δλα ή τίποτε. Καί τό άποτέλεσμα ήταν πάντα τίποτε. Διαρκώς καθορίζανε τήν ήμερομηνία τής έξέγερσης καί διαρκώς τήν άνέβαλλαν. Τέλος ήρθε ή στιγμή πού αύτή ή διεύθυνση, δίχως καμιά
έπαναστατική τεχνική, τοποθετείται πράγματι έπικεφαλής τών βερολινέζων έργατών δταν τίποτε πλέον δέν μπορούσε νά τούς συγκρατήσει. Έδώ έπιβεβαιώνεται γιά μιά άκόμα φορά ή ίδέα τής Ρόζας
Λούξεμπουργκ δτι οί έπαναστάσεις δέν «κατασκευάζονται» άλλά άναπηδούν άπδ τή θέληση τών μαζών δταν ή κατάσταση είναι ώριμη.
Τό Βερολίνο περιβαλλόταν τώρα άπό τΙς έπαναστατικές φλόγες
πού τό έζωναν άπό τό βορρά, τή δύση και τό νότο. Ή άποφασιστική ώρα έσήμανε γι' αύτό στίς 9 Νοεμβρίου. Τό πρωί έκατοντάδες
χιλιάδες έργάτες βγαίνουν Από τά έργοστάσια καί καταλ)ύζουν
τούς δρόμους. Κάθε άντίσταση άπό τό μέρος τών άρχών καταρρέει.
Οί ένώσεις τών άξιωματικών πού είχαν προετοιμαστεί γιά τόν έμφύλιο πόλεμο παραλύσανε. Ό Γουλιέλμος II φεύγει γιά τήν 'Ολλανδία. Ό Μάξ τής Βάδης Αναγγέλλει τήν παραίτηση τοΰ αύτοκρΑτορα ύπέρ τοΰ διαδόχου. Ά π ό κοινού μέ τούς ήγέτες τής σοσιαλδημοκρατίας ήλπιζε έτσι νά σώσει τό στέμμα γιά έναν άλλο
Χοεντζόλλερν. Ό πρίγκηψ διορίζει καγκελλάριο τής αύτοκρατορίας τόν "Εμπερτ, τόν άρχηγό τού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος,
δ δποίος τόν είχε βεβαιώσει: «Μισώ τήν έπανάσταση σάν τήν πανούκλα». Άλλά αύτή τήν ίδια στιγμή, δ Κάρλ Λήμπκνεχτ, άπό τό
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μπαλκόνι τής Δημαρχίας, μπροστά σέ μιά τεράστια συγκέντρωση
έργατών, άνακήρυσσε τή σοσιαλιστική δημοκρατία.
ΙΙαντοϋ στούς στρατιώτες καί στά έργοστάσια έκλέγονται συμβούλια. Ά π ' αύτά τά συμβούλια τών έργατών καί τών στρατιωτών
έκλέγεται ένα κεντρικό Εκτελεστικό συμβούλιο πού διεκδικεί τήν
άνωτάτη έξουσία στή Γερμανία. "Ολα τά κλιμάκια τοϋ κρατικού μηχανισμού έχουν καταληφθεί άπό άντιπροσώπους τής έργατικής τάξης. Οί φυλακές άνοίγονται μέ τή βία άπό τΙς μάζες καί οί χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι άποφυλακίζονται. Άνάμεσα σ' αύτούς είναι καί δ Λεό Γιόγκισες. Ά π ό τό Βερολίνο ή έπανάσταση αύτόματα έπεκτείνεται καί σ' δλες τΙς άλλες μεγάλες πόλεις. Στό Μπρεσλάου οί έργάτες σπάνε τΙς πόρτες τής φυλακής τής Λούξεμπουργκ.
Επιτέλους ή Ρόζα είναι έλεύθερη. Είναι 9 τού Νοέμβρη. Στήν Εξοδό της άπό τΙς φυλακές χιλιάδες έργάτες τή χαιρετάν καί τή συνοδεύουν καί στήν πλατεία τής μητρόπολης Εκφωνεί τόν πρώτο της
μετά τήν άπελευθέρωσή της λόγο. Στίς 10 Νοεμβρίου φθάνει στό
Βερολίνο. Μέ πόση χαρά οί σπαρτακιστές σύντροφοι της τήν ύποδέχονται — άλλά καϊ μέ πόση μελαγχολία. Βλέπανε τώρα τί ήταν
γι' αύτήν αύτά τά χρόνια τής φυλακής. ΤΗταν γερασμένη καί άρρωστη. Τά μαλλιά της πού ήταν τόσο μαύρα καί τόσο ώραϊα είχαν
γίνει τώρα γκρί. Άλλά στά μάτια της έλαμπε ή παλιά φλόγα. Καί
παρ' δλο πού είχε έπείγουσα άνάγκη άπό άνάπαυση καί άνάρρωση,
δέν θά ύπάρχει πλέον γι' αύτήν άπ' αύτή τή στιγμή οδτε μιά μόνη ώρα νά πάρει άνάσα. Είχε άκόμα δυό μήνες ζωής μπροστά της.
Καί οί δυό αύτοί μήνες ήταν γι' αύτήν μιά ύπεράνθρωπη κινητοποίηση δλων τών φυσικών καί πνευματικών της δυνάμεων. Δίχως
οδτε στιγμή νά σκεφτεί τήν ύγεία της, τήν άσφάλειά της, τις προσωπικές της ύποθέσεις, γεμάτη ένεργητικότητα καί πάθος, ρίχνεται μ' δλη της τήν ψυχή στή μάχη. Γίνεται μέρος άναπόσπαστο άπ'
αύτό «τό ύπέροχο σέ χρώματα καί γοητεία, Ενθουσιαστικό καί μεγαλειώδες θέαμα τής έπανάστασης».
Πολλοί πού δέν βρίσκονταν στήν ίδια πλευρά τού δδοφράγματος άλλά πού συμπαθούσαν τή Ρόζα, βλέπανε μέ βαθειά Εκπληξη τό
φλογερό πάθος καί τήν άδάμαστη θέληση μέ τά όποια είχε ριχτεί
στή δράση. Τούς φαινόταν δτι ή Ρόζα είχε χάσει τήν Εννοια τοΰ
μέτρου, δτι παραγνώριζε έντελώς τήν πραγματικότητα, δτι δέν Εβλεπε τά δρια τών δυνατοτήτων, δτι μιμούνταν δίχως έπιφύλαξη τό
παράδειγμα τών ρώσων δίχως νά καταλαβαίνει δτι οί συνθήκες ήταν έντελώς άλλες. Έάν ύποβάλουμε Ενα πρός Ενα στήν κριτική τά
Επιχειρήματα πού Επικαλούνται γιά νά ύποστηρίξουν τίς κρίσεις
τους, Εκείνο πού θά διαπιστώσουμε είναι, δτι ή Επαναστατική πολιτική είναι γι' αύτούς Εντελώς άκατάλληλη. "Οχι πού ή πολιτική
τών σπαρτακιστών καί τής Ρόζας Λούξεμπουργκ σ' αύτή τήν Επο139

χή τής έπαναστατικής λαίλαπας ήταν άλάνθαστη. Εκείνος πού
πρέπει νά πάρει άποφάσεις μιας τεράστιας σπουδαιότητας σέ μιά
κατάσταση πού γιγάντιες κοινωνικές δυνάμεις άντιμετωπίζονται
μπορεί νά κάνει λάθη, άκόμα καί δταν έχει μιά μεγαλοφυή άντίληψη τής άντικειμενικής κατάστασης. Καί έκεΐνος πού έχει τό θάρρος νά παίρνει τολμηρές άποφάσεις, έκεΐνος πού δέν άφήνει τόν έαυτό του νά ρυμουλκείται άπό τά γεγονότα, θά πρέπει πολύ συχνά
νά προηγείται τοϋ συσχετισμού τών δυνάμεων γιά νά τόν κάνει νά
έξελιχθεϊ μέ μιά έννοια εύνοΐκή. Μιά έπανάσταση πού έφορμα μέ
μιά αύξανόμενη όρμή θάβει κάτω άπό τά έρείπια τοΰ παλιοϋ καθεστώτος έπίσης καί τά σφάλματα τοΰ έπαναστατικοΰ κόμματος καί
μεταμορφώνει σέ πραγματικότητα έκεϊνο πού λίγο πρίν ήταν άκόμα μιά αίσιόδοξη αύταπάτη τής άγωνιστικής πρωτοπορίας.
Ή θεμελιώδης στάση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ ύπαγορευόταν
άπό τόν ζωτικό νόμο κάθε μεγάλης έπανάστασης καί πού αύτή ή
Ιδια είχε διατυπώσει: «ή νά προχωρήσει έμπρός μέ μιά όρμή πολύ
γρήγορη καί άποφασιστική, χτυπώντας μέ σιδερένιο χέρι δλα τά
έμπόδια καί προωθώντας τούς σκοπούς της δλοένα καί πιό πέρα ή
νά δπισθοχωρήσει δσο γίνεται περισσότερο πιό πίσω καί άπό τό άδύνατο σημείο τής άφετηρίας καί νά τσακιστεί άπό τήν άντεπανάσταση». Σ ' αύτές τίς μέρες, δταν τά γεγονότα διαδέχονταν τό ένα
τό άλλο μέ έναν ρυθμό διαρκώς έπιταχυνόμενο, τό πνεϋμα της γνώριζε νά χαλιναγωγεί τήν έπαναστατική της ιδιοσυγκρασία. "Αν,
παρ' δλα αύτά, ή πρώτη έπαναστατική περίοδος κατέληξε σέ μιά
βαρειά καί τελικά άποφασιστική ήττα, αύτό όφείλεται λιγότερο στά
πολλά σφάλματα τοϋ έπαναστατικοΰ στρατοπέδου καί περισσότερο
στήν έξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, τής δποίας καί αύτά τά σφάλματα είναι άποτέλεσμα.

Ή συγκέντρωση τών δυνάμεων
Στήν έξωτερική της άνάπτυξη, ή γερμανική έπανάσταση τοΰ
Νοεμβρίου μοιάζει τόσο καταπληκτικά μέ τή γαλλική έπανάσταση
τοΰ Φεβρουαρίου τοΰ 1848, ώστε πολλοί διερωτώνται γιατί αύτή δέν
κατέληξε σέ μιά εύκολη νίκη, άφοϋ έν τώ μεταξύ ή έξέλιξη άπό
τή χειροτεχνία στή μεγάλη σύγχρονη βιομηχανία έχει φέρει μιά
βαθειά άναστάτωση στήν κοινωνική σύνθεση τοΰ πληθυσμό. Στήν
πραγματικότητα ή γερμανική έπανάσταση έγινε μέσα στίς πιό δυσμενείς συνθήκες άπό δποιαδήποτε άλλη έπανάσταση' δπως ή ρωσική έπανάσταση τοϋ Φεβρουαρίου 1917, έτσι καί ή έπανάσταση
τοϋ Νοεμβρίου σάρωσε άπό τήν έξουσία τά κατάλοιπα τοϋ φεουδα140

λισμοΰ. Αύτό είχε γιά Αποτέλεσμα νά ζωντανέψουν δλες ot αυταπάτες πού συνδέονται μέ τή σύγχρονη δημοκρατία καί πάνω άπό
δλες ή αύταπάτη γιά τήν πραγματοποίηση τού σοσιαλισμού μέσω
τοΰ κοινοβουλίου. Δέν ύπήρχε έπαναστατική άγροτιά. Ό γερμανός
άγρότης πίστευε δτι οί τεράστιες θυσίες πού είχε ύποστεϊ κατά τή
διάρκεια τοΰ πολέμου καλύπτονταν μέ τά πολεμικά δάνεια. "Ηλπιζε δτι θά έκλείψουν τά έμπόδια τής πολεμικής οίκονομίας καί δέν
είχε άλλες έπείγουσες άνάγκες. Ή γερμανική άστική τάξη ήταν
άσυγκρίτως πιό ισχυρή καί είχε ταξική συνείδηση άσυγκρίτως πιό
άνεπτυγμένη άπό τήν άστική ρωσική τάξη. Ή ρωσική έπανάσταση, στή βοήθεια τής όποιας δικαιολογημένα ύπελόγιζε τό διεθνές
έργατικό κίνημα, είχε γιά τή Γερμανία σ' αύτή τήν Αποφασιστική
περίοδο άντιφατικά άποτελέσματα. "Εδειξε σέ δλους μέ μιά έξαιρετική διαύγεια τή φύση καί τόν σκοπό τής έπανάστασης καί ή
μπουρζουαζία τό κατάλαβε πολύ πιό γρήγορα άπό τό προλεταριάτο. Ή καπιταλιστική τάξη μέ τά έξαρτήματά της, τούς φεουδάρχες καί τούς μικροαστούς, έβγαλε άμέσως τά συμπεράσματά της άπ'
αύτή τήν κατάσταση. "Εκανε πολιτικές καί οικονομικές παραχωρήσεις στό προλεταριάτο, μέ τήν ύστεροβουλία νά έπανακτήσει άργότερα τό έδαφος πού παραχωρούσε τώρα. 'Αποφασισμένη νά ύπερασπίσει μέ τά νύχια καί τά δόντια τήν έξουσία της καί νά συντρίψει κτηνωδως τόν άντίπαλο, συγκέντρωσε δλες τΙς δυνάμεις της
γύρω άπό τή γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Ό Στίννες(') συνεννοούνταν μέ τόν Λέγκιεν, τόν άρχηγό τών συνδικάτων. Ό Χίντεμπουργκ, ό άρχηγός τοΰ στρατού, έθεσε τόν έαυτό του στή διάθεση τοΰ "Εμπερτ. Ό άντιπρόσωπος τών άριστερά τοΰ "Ελβα εύγενών, ό φόν ΧέΟντεμπραντ, δ «δίχως στέμμα βασιλιάς τής Πρωσσίας», έβεβαίωσε τόν "Εμπερτ γιά τή συμπάθειά του άφοΰ αύτός ό
τελευταίος διόρισε σέ άνώτερη θέση τής κοινοβουλευτικής γραφειοκρατίας, τόν Κάππ, τόν μελλοντικό ήρωα τοΰ πραξικοπήματος τοΟ
1920.
Ό "Εμπερτ ήταν άξιος τής έμπιστοσύνης τους. Υπάρχει καί
έδώ έπίσης μιά βαθειά διαφορά άπό τή ρωσική έπανάσταση. Ot μενσεβίκοι καί ot σοσιαλεπαναστάτες τής δεξιάς είχαν βέβαια συμμαχήσει μέ τή μπουρζουαζία καί ήταν άντίθετοι στήν κατάκτηση τής
έξουσίας άπό τό προλεταριάτο. Άλλά παρέμεναν άφελεϊς έπαναστάτες. "Ετσι έξηγείται καί δ άναποφάσιστος χαρακτήρας τής πολιτικής τους. Άκόμα δταν ot μπολσεβίκοι πήραν τήν έξουσία, πολλοί μενσεβίκοι πέρασαν στήν ύπηρεσία τής έπανάστασης, παρά τήν
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τοϋς διασημότερους μεγαλοβιομήχανους τής Γερμανίας

(Σ.τ.Μ.).
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πίστη τους στίς θέσεις τοϋ μενσεβικισμού. Μόνον άργότερα μερικοί
ήγέτες Απομονωμένοι καί δίχως όπαδοΰς πέρασαν Ανοικτά στό στρατόπεδο τής άντεπανάστασης. Στή Γερμανία, τό έπιτελεϊο τής παλιάς σοσιαλδημοκρατίας, οί Έμπερτ, Νόσκε, Λέγκιεν, Σάϊντεμαν,
Λάντσμπεργκ κλπ. ήταν άπό τήν πρώτη |ΐέρα συνειδητοί άντεπαναστάτες. Παίρνοντας τήν έξουσία πού τόσο άπρόοπτα τούς προσέφερε ή έπανάσταση τού Νοεμβρίου, ήταν έναντίον κάθε σοσιαλιστικής πολιτικής, έναντίον κάθε πρωτοβουλίας τών μαζών γιά τή μεταμόρφωση τής κοινωνίας. 'Αναλαμβάνοντας ό "Εμπερτ στίς 10
Νοεμβρίου τήν προεδρία τής κυβέρνησης μέ τήν έντολή τού Συμβουλίου τών έργατών καί στρατιωτών, ύπογράφει τήν ίδια μέρα μέ
τό στρατιωτικό έπιτελεϊο, τούς Γκραϊνερ καί Χίντεμπουργκ, Ινα
σύμφωνο πού δ σκοπός του ήταν ή στρατιωτική συντριβή τών έργατών τοΰ Βερολίνου. Ή παλιά σοσιαλδημοκρατία είχε μιά άρκετή
δύναμη. Στήν όργανωμένη έργατική τάξη ή έπιρροή της είχε διαλυθεί. 'Αλλά ή έπανάσταση άνέβασε στήν πολιτική σκηνή πλατιά
στρώματα άπό τΙς λαϊκές μάζες καί έκεΐνος πού έπωφελοΰνταν άπ'
αύτό ήταν πρό παντός ή σοσιαλδημοκρατία. Αύτή ζούσε άπό τήν
έμπιστοσύνη πού τό κόμμα τοΰ Αύγούστου Μπέμπελ είχε έναποθηκεύσει. Τά μέχρι τώρα δίχως πολιτική συνείδηση στρώματα τής
έργατικής τάξης, οί ύπάλληλοι, πολλοί μικροαστοί καί πρό παντός
αύτή ή φαιά μάζα τών στρατιωτών τοΰ μετώπου προσανατολίζονταν σ' αύτήν, έπιτρέποντάς της γιά μεγάλο διάστημα νά μανουβράρει μέ εύκολία καί νά στηρίζεται στήν έμπιστοσύνη τους.
Άκόμα καί δταν τό παράδειγμα τής ρωσικής έπανάστασης άσκοΰσε μιάν άμεση έπιρροή, ή Αξία του ήταν Αμφίβολη. Τά συμβούλια τών έργατών καί στρατιωτών, φυσικά προϊόντα κάθε σύγχρονης έπανάστασης, δέν έκπηγάζανε άμεσα άπό τίς μάζες παρά έκεΐ
δπου ή έξουσία είχε καταληφθεί άπό τήν έπαναστατική έφοδο τών
μαζών. Παντού δπου άπλώς εύθυγραμμίστηκαν μέ τά άποτελέσματα τής 9 Νοεμβρίου, τά συμβούλια άντίς νά είναι δημιουργήματα
καί δργανα τών έπαναστατημένων μαζών,- ήταν κατασκευάσματα,
σχεδόν διακοσμητικά, ένός συμβιβασμού άνάμεσα στίς διευθύνσεις
τής παλιάς σοσιαλδημοκρατίας καί τών Ανεξαρτήτων καί άκόμα
πολύ συχνά καί τών άστικών κομμάτων. Καί παρ' δλο πού τά κατώτερα στελέχη τής σοσιαλδημοκρατίας είχαν κατακτηθεί άπό τήν
έπανάσταση, ή δράση τους ύπαγορευόταν άπό έντολές πού τούς έδιναν οί κορυφές τού κόμματος. Τό Ανεξάρτητο Κόμμα ήταν βαθιά
διαιρεμένο. Οί δπαδοί του στίς μεγάλες πόλεις ήταν έπαναστάτες,
άλλά συγκρατούνταν άπό τή διεύθυνση τών Χάαζε, Κάουτσκυ, Χίλφερντιγκ, Μπερνστάϊν, πού ήθελαν μιά έπανάσταση δίχως τόν άναπόφευκτο συγκλονισμό τής κοινωνίας καί δέν ήταν καθόλου διατεθειμένοι νά άναλάβουν τίς εύθύνες μιάς Επαναστατικής δράσης. Αύ142

τό τό κόμμα στή φύση του καί στήν πολιτική του ήταν δτι καί ot
μενσεβίκοι μετά τόν Φεβρουάριο τοϋ 1917. Μόνον ή Ένωση Σπάρτακου ξεχώριζε μέ τό έπαναστατικό της πρόγραμμα καί μέ τήν
πρακτική συνέπεια στούς σκοπούς της.
Υπήρχαν λοιπόν στό έσωτερικό τής έργατικής τάξης βαθιά
ρήγματα καί πολύ μεγάλες διαφορές στήν πολιτική ώριμότητα καί
στή θεωρητική κατανόηση. Ό πόλος άνασυγκρότησης τής άντεπανάστασης βρισκόταν μέσα στούς κόλπους τής ίδιας τής έργατικής
τάξης. Σ ' αύτά πρέπει νά προστεθεί καί ένα γεγονός έξαιρετικής
σπουδαιότητας: Ή Ιστορία δέν έθετε άναπόδραστα στήν ήμερήσια
διάταξη τίς άμεσες έπιδιώξεις πού ή πραγματοποίησή τους προϋπόθετε τή νίκη τής έπανάστασης. Στή Ρωσία τά προβλήματα τής
ειρήνης καί τής γής βρίσκονταν στήν ήμερήσια διάταξη καί ή λύση τους δέν μπορούσε νά πραγματοποιηθεί παρά μέ τή νίκη τής
προλεταριακής έπανάστασης. Στή Γερμανία τό 1918 ή είρήνη είχε
ήδη πραγματοποιηθεί καί δ ήττημένος γερμανικός Ιμπεριαλισμός
ήταν πρόθυμος νά πληρώσει γιά τήν ήττα του γιά νά κρατήσει τήν
έξουσία του στό έσωτερικό. "Οσο δύσκολη καί άν ήταν ή ζωή τών
πλατιών στρωμάτων τών μικρών άγροτών, ή δίψα τους γιά γή δέν
ήταν άρκετά Ισχυρή ώστε νά προκαλέσει μιά έξέγερση στήν ύπαιθρο. Οί άγροτικοί έργάτες, πού μέχρι τώρα βρίσκονταν κάτω άπό
τήν πλήρη έξάρτηση τών εύγενών καί τών πλουσίων χωρικών, μέ
πολλούς δισταγμούς έκαναν χρήση τοϋ δικαιώματος τής όργάνωσής τους καί τής πολιτικής τους έλευθερίας. Ή έργατική τάξη ήταν βέβαια ύπέρ τής κοινωνικοποίησης τής οικονομίας, άλλά ή φύση αύτής τής διεκδίκησης καί τά μέσα γιά τήν πραγματοποίησή
της, δέν έγιναν σαφή στίς πλατιές μάζες παρά δταν οί ευκαιρίες είχαν ήδη χαθεί.
Υπήρχε δμως ένα γεγονός πού δέν έπέτρεπε νά μείνουν τά
πράγματα άόριστα καί άμφίβολα καί πού μοιραία δδηγοϋσε σέ μιά
τακτοποίηση τής κατάστασης: ή έργατική τάξη ήταν ένοπλη. Καί
είναι ιστορικός νόμος δτι μιά τάξη δέν δέχεται νά άφοπλιστεί δίχως
μάχη. Καθώς έπίσης δτι καμιά έξουσία δέν μπορεί νά ύπάρχει, άν
ή τάξη πού τήν άσκεϊ δέν έχει τό άναμφισβήτητο μονοπώλιο τών
δπλων. Αύτό κάνει άναπόφευκτη τήν πάλη γιά τήν έξουσία, τόν
έμφύλιο πόλεμο.
Στούς πολέμους οί κύριοι παράγοντες πού καθορίζουν τή σχέση τών δυνάμεων είναι γνωστοί καί δμως μόνον ή δοκιμασία στήν
πράξη άποφασίζει ποιός θά είναι δ νικητής. Οί έπαναστάσεις είναι φυσικά στοιχειακά προτσές μι&ς έντελώς διαφορετικής φύσης.
Οί άστάθμητοι ήθικοί παράγοντες παίζουν σ' αύτές Ιναν ρόλο πολύ μεγαλύτερο άπό δ,τι στούς πολέμους, τά θεμέλια τής κοινωνίας
άναστατώνονται πολύ πιδ βαθιά, οί άλλαγές στήν άντίληψη xal
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δτήν Ικανότητα έπέμβασης τών μαζών etvai πολύ πιό Απότομες καί
γεμάτες έκπλήξεις.
Στόν βαθμό πού ό χαρακτήρας τών πρωταγωνιστών, τά μέτρα
πού παίρνανε καί ot σχέσεις τών δυνάμεων μπορούσαν νά έκτιμηθούν μέσα σ' αύτές τΙς έπαναστατικές μέρες, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ
τά είχε έκτιμήσει μέ μιά έξαιρετική δξυδέρκεια. Είχε πλήρη συνείδηση τών δυσκολιών τής κατάστασης. Δέν ύποχωρούσε μπροστά
τους, δέν έβλεπε γιά καθήκον της παρά πώς νά τΙς ύπερνικήσει.
'Οπως δ Σαίν - Ζύστ, ήξερε καί αύτή δτι ή πρώτη έντολή τής έπανάστασης γιά τούς έπαναστάτες είναι ή τόλμη. Και δμως ήταν προσεκτική. Δέν ήθελε έφήμερες έπιτυχίες, δέν ήθελε νά μαζέψει άγουρους καρπούς. Αύτδ φάνηκε άμέσως μέ τήν άφιξή της στό Βερολίνο. Στίς πρώτες μέρες τής έπανάστασης, οί 'Ανεξάρτητοι καταλάβανε καί χρησιμοποιήσανε γιά λογαριασμό τους τίς έγκαταστάσεις τριών άστικών έφημερίδων. Οί σπαρτακιστές κάναν τό ίδιο
καί καταλάβανε τΙς έγκαταστάσεις τής Berliner Lokalanzeiger, έθνικιστικής έφημερίδας μέ μεγάλη κυκλοφορία. Ή Ρόζα δέν ήταν
σύμφωνη μ' αύτδ γιατί ήξερε δτι ή 'Ενωση Σπάρτακος δέν είχε
άκόμα τή δύναμη νά κρατήσει αύτή τήν έγκατάσταση. Καί πράγματι μέ τΙς πρώτες δυσκολίες τήν έγκατέλειψαν.
'Αλλά ήταν πλέον άνάγκη νά έχουν ένα έπαναστατικό δργανο δπως έπίσης νά έχουν καί μιά όργάνωση. Μέχρι τώρα ό Σπάρτακος Αποτελούνταν άπό πολυάριθμες μικρές δμάδες σχεδόν αύτόνομες. 'Ενώ δ Λήμπκνεχτ ήταν διαρκώς άνάμεσα στίς μάζες, στίς
γωνιές τών δρόμων, στίς πλατείες, στά έργοστάσια καί στούς στρατώνες, προπαγανδίζοντας ώς τό σημείο έξάντλησης τών δυνάμεών
του τούς σκοπούς τοΰ Σπάρτακου καί τά καθήκοντα τής ήμέρας, ύποστηριζόμενος άπό τούς άλλους δμιλητές τής Ένωσης —τόν
Πάουλ Λέβι, τόν Χέρμαν Ντοΰνκερ, τόν Βίλχελμ Πήκ κλπ.,— δ
Λεό Γιόγκισες πήρε στά χέρια του τά καθήκοντα τής όργάνωσης.
Ή έκδοση μιάς έφημερίδας άντιμετώπιζε μεγάλα έμπόδια. Ή νέα
κυβέρνηση χρησιμοποιούσε τΙς διατάξεις τής έποχής τοΰ πολέμου
στή διανομή τού χαρτιοΰ σάν μέσο πολιτικής πάλης έναντίον τής
Αριστεράς. Ό μ ω ς , παρά τά έμπόδια, στίς 18 Νοεμβρίου τό πρώτο
φύλλο τής Rote Fahne (Κόκκινη Σημαία) έκανε τήν έμφάνισή
του. Διευθυντές του ήταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί δ Κάρλ Λήμπκνεχτ. 'Αλλά ή Ρόζα ήταν πραγματικά έπικεφαλής τής έφημερίδας. Στηριζόμενη στό άπόλυτο κύρος της καί στήν έκτίμηση καί
τόν σεβασμό πού τήν περιβάλανε δλοι οί συνεργάτες της, διηύθυνε
μέ ένεργητικότητα καί λεπτότητα ένα έπιτελείο συντακτών μεγάλης Αξίας, δπως ήταν ό Πάουλ Λέβι, δ Αύγουστος Ταλχάϊμερ, δ
Πάουλ Λάνγκε. Αύτή ήταν πού άπεφάσιζε γιά τδ περιεχόμενο τοΰ
κάθε φύλλου, καθορίζοντας έτσι τήν πολιτική τοΰ κόμματος. Στά
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άρθρα της πού φλέγονταν άπό τή δική της έσωτερική φωτιά καί
πού βροντούσε σ' αύτά ή καταιγίδα αύτών τών ήμερών, διευκρίνιζε τά γεγονότα, έξηγοΰσε τήν Εννοια καί Εξέθετε τΙς συνέπειες. Τό
βλέμμα της άγκάλιαζε δλόκληρο τό πεδίο μάχης τής έπανάστασης.
"Οπως άλλοτε δ Μαρά, Ετσι καί ή Ρόζα, άνεκάλυπτε μέ μιά Ενστικτώδη πεποίθηση άπό άσήμαντα σημεία τις συνωμοσίες καί τά άντεπαναστατικά σχέδια. "Ολες ot καταγγελίες της καί ot προειδοποιήσεις της έπαληθεύονταν άργότερα άπό ντοκουμέντα άνεπίδεκτα
Αμφισβήτησης. Ταυτόχρονα παρατηρούσε τή δραστηριότητα τών
μαζών, ύπέβαλλε σέ κριτική τΙς άδυναμίες τους, χαιρετούσε μέ Ενθουσιασμό τις έπιθέσεις τους καί τΙς προσανατόλιζε πρός τόν μεγάλο σκοπό: τήν κατάκτηση τής έξουσίας: Ή Rote Fahne γινόταν
έτσι άναπόσπαστο μέρος τής έπανάστασης, πυρσός, μαστίγιο καί
σάλπισμα συναγερμού συγχρόνως. Ήταν πάνω άπό δλα ή τελευταία καί άποφασιστική δμολογία πίστεως τής Ρόζας Λούξεμπουργκ
τής ίδιας, ή πολιτική της διαθήκη.

Τό πρόγραμμα τής έπανάστασης
Στό πρώτο της άρθρο βλέπομε τήν έξέλιξη όρισμένων άντιλήψεών της άπό τότε πού Εγραψε τή μπροσούρα γιά τή ρωσική έπανάσταση. 'Αφού κάνει Ενα σύντομο Απολογισμό τής πρώτης βδομάδας τής Επανάστασης, Απαριθμεί κατόπι τά κύρια σημεία τοϋ Επαναστατικού προγράμματος:
« Ή κατάργηση τής δικτατορίας τοϋ κεφαλαίου καί ή πραγματοποίηση τής σοσιαλιστικής κοινωνίας: αύτό καί τίποτε
λιγότερο άπ' αύτό, είναι τό Ιστορικό Αντικείμενο τής σημερινής Επανάστασης.
«Τεράστιο καθήκον πού δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί μέ
διατάγματα άπό τά πάνω, πού δέν μπορεί νά γίνει ζωντανή
πραγματικότητα παρά μέ τή συνειδητή δράση τών Εργαζομένων μαζών τών πόλεων καί τής ύπαίθρου, πού δέν μπορεί νά
άποπερατωθεί παρά μέ τήν πιό ύψηλή πνευματική ώριμότητα καί τόν άνεξάντλητο Ιδεαλισμό τών λαϊκών μαζών.
»Άπό τόν σκοπό τής έπανάστασης καθαρά άπορρέει δ δρόμος της, άπό τό καθήκον άπορρέει ή μέθοδος. Ό λ η ή έξουσία στά χέρια τών μαζών, στά χέρια τών έργατικών καί
στρατιωτικών συμβουλίων. Σταθεροποίηση τοϋ Εργου τής Επανάστασης Εναντίον τοΰ Εχθρού πού καραδοκεί: αύτή είναι
10
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ή κατευθυντήρια γραμμή γιά δλα τά μέτρα τής Επαναστατικής κυβέρνησης.
«Πάνω σ' αύτδ θά πρέπει νά κρίνεται ή όρθότητα κάθε μέτρου καί κάθε πράξης τής κυβέρνησης.
«'Ανάπτυξη καί έπανεκλογή τών τοπικών έργατικών καί
στρατιωτικών συμβουλίων γιά νά είναι δυνατή ή πορεία άπδ
τήν πρώτη χαοτική φάση πού τά δημιούργησε στήν δλο καί
περισσότερο συνειδητοποίησή τους, στήν διαυγή άντίληψη
τών σκοπών, τών καθηκόντων καί τών δρόμων τής έπανάστασης...
«Σύγκληση δσο τό δυνατόν γρηγορότερα τοΰ έθνικοΰ κοινοβουλίου τών έργατών καί στρατιωτών. "Ετσι θά συγκροτηθούν
οί προλετάριοι δλης τής Γερμανίας σάν τάξη σέ μιά συμπαγή
πολιτική δύναμη, όχυρό καί δύναμη κρούσης τής έπανάστασης.
«'Οργάνωση δίχως καθυστέρηση δχι τών «χωρικών» άλλά
τών προλεταρίων τών άγρών καί τών φτωχών χωρικών πού
μένουν άκόμα σάν κοινωνικό στρώμα έξω άπό τήν έπανάσταση.
«Συγκρότηση μιάς προλεταριακής 'Ερυθράς Φρουράς γιά τή
διαρκή ύπεράσπιση τής έπανάστασης. Σχηματισμός μιάς έργατικής πολιτοφυλακής έτσι πού όλόκληρο τό προλεταριάτο
νά άποτελέσει μιά φρουρά πάντα έτοιμη γιά δράση.
«Πλήρης διάλυση τών διοικητικών, δικαστικών καί στρατιωτικών όργάνων τού άστυ νομικού, άπολυταρχικοΰ καί στρατιωτικού κράτους.
»"Αμεση δήμευση τής κινητής καί άκίνητης περιουσίας τής
δυναστείας καθώς καί τών μεγάλων κτημάτων, σάν πρώτο
μέτρο γιά τήν προσωρινή έξασφάλιση τού έπισιτισμοΰ τοΰ
λαού. Ή πείνα είναι ό πιό έπικίνδυνος σύμμαχος τής άντεπανάστασης.
»"Αμεση σύγκληση ένός διεθνοΰς συνεδρίου τών' έργαζομένων γιά νά ύπογραμμιστεΐ μ' αύτό |ΐέ δύναμη καί διαύγεια
ό σοσιαλιστικός καί διεθνής χαρακτήρας τής έπανάστασης.
Τό μέλλον τής γερμανικής έπανάστασης Εξαρτάται μόνον άπό
τή διεθνή, άπό τήν παγκόσμια προλεταριακή έπανάσταση».
Αύτό τό πρόγραμμα ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τό άντιτάσσει στίς
πράξεις τής «Επαναστατικής κυβέρνησης» "Εμπερτ - Χάαζε: δηλαδή στή διατήρηση τοΰ παλιοΰ κρατικού μηχανισμού, στό σεβασμό
τής ιδιοκτησίας, στήν προστασία τών καπιταλιστικών σχέσεων, στόν
Ελεύθερο δρόμο γιά τήν άντεπανάσταση. Μέσα σ' αύτό τό πολιτικό
κατηγορητήριο τής Ρόζας βρίσκονται καί τά άκόλουθα: « Ή σημε146

ρινή κυβέρνηση συγκαλεί τή Συντακτική Συνέλευση γιά νά δημιουργήσει ίτσι 2να άστικδ άντίβαρο στά συμβούλια τών έργατών
καί στρατιωτών, γιά νά μετατοπίσει τήν έπανάσταση άπδ τδ προλεταριακό στδ έδαφος μιας άστικής έπανάστασης, γιά νά ύπεξαιρέσει ταχυδακτυλουργικά τους σοσιαλιστικούς σκοπούς τής έπανάστασης». Άλλά λίγο πιδ πρίν, στήν κριτική της στή μπολσεβίκικη πολιτική, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν ύπέρ τής συνύπαρξης τοϋ κοινοβουλίου καί τών συμβουλίων. Δέν έχουμε έδώ μιά άναθεώρηση
τής κριτικής της στή ρωσική έπανάσταση; Βεβαίως. Πρόκειται
γιά μιά καθαρή καί άπλή άπομίμηση τοΰ ρωσικοΰ παραδείγματος;
"Οχι. Ή γερμανική πραγματικότητα τήν έκανε νά άναγνωρίσει
δτι αύτδ πού έγινε στή Ρωσία σ' αύτδ τδ ζήτημα ήταν αύτδ πού έπρεπε νά γίνει. Εκείνο πού είχε πει δ "Ενγκελς σέ ένα του γράμμα
στδ Μπέμπελ (11 Δεκεμβρίου 1884) γίνεται πραγματικότητα: «Έν
πάση περιπτώσει, δ μόνος άντίπαλός μας τήν ήμέρα τής κρίσης καί
τήν έπόμενη μέρα — θά είναι ή καθαρή δημοκρατία γύρω άπδ τήν
δποίαν θά συγκεντρωθεί τό σύνολο τής άντίδρασης». Κάθε τί πού ήταν έναντίον τής πραγματοποίησης τοΰ σοσιαλισμού, έναντίον τής
έξουσίας τής έργατικής τάξης, άπό τήν άκρα δεξιά μέχρι τή διεύθυνση τών Ανεξαρτήτων Σοσιαλδημοκρατών ήταν ύπέρ τής Εθνοσυνέλευσης. Οί πιό λυσσαλέοι άντίπαλοι τής καθολικής ψήφου, αύτοί πού καί κατά τή διάρκεια άκόμα τοΰ πολέμου, τήν έποχή δηλαδή τών πιό παράλογων θυσιών τοΰ λαοΰ, δέν έννοοΰσαν νά παραιτηθούν ούτε άπό ένα γιώτα τών προνομίων τους, αύτοί ήταν τώρα
φανατικοί δπαδοί τής άρχής: ίσα δικαιώματα σέ δλους. Καί οί χθεσινοί αύτοκρατορικοΐ «μαρξιστές», αύτοί πού μέχρι τήν τελευταία
στιγμή θέλανε νά σώσουν τή μοναρχία, αύτοί πού σήμερα έργάζονταν γιά λογαριασμό μιας αίμοσταγοΰς άστικής δικτατορίας ήταν κι'
αύτοί γιά τή «δημοκρατία ύπεράνο) δλων». Δέν πρόκειται φυσικά
γιά τή δημοκρατία, αύτή πού δλοι οί μεγάλοι έπαναστάτες ό Ροβεσπιέρος, δ Μπαμπέφ, δ Μπλανκί, δ Λένιν, τήν είχαν κάνει ύπόθεση τους: τήν πραγματική δηλαδή κυβέρνηση τοΰ λαού, άλλά γιά
τή χυδαία κοινοβουλευτική δημοκρατία πού «έκφράζει» τή λαϊκή
θέληση ποδοπατώντας την. Έ έθνοσυνέλευση καί ή έξουσία τών
συμβουλίων ήταν οί δύο άντίθετοι πόλοι τής κοινωνίας, πού δείχνανε δ ένας τήν έπιστροφή στόν καπιταλισμό καί δ άλλος τήν πορεία
πρός τά έμπρός γιά τό σοσιαλισμό. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άποκαλύπτει μέ τά άρθρα της τή φύση αύτών τών δυό συνθημάτων. Στίς
20 Νοεμβρίου έπιτίθεται μέ βιαιότητα έναντίον τής ήγεσίας τών Α νεξαρτήτων πού τασσόταν ύπέρ τής έθνοσυνέλευσης, άλλά ζητούσε τήν άναβολή τών έκλογών μέ τήν έλπίδα νά άποφευχθεϊ έτσι δ
έμφύλιος πόλεμος.
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«Φαίνεται δτι ή γενεά τών Λαμαρτίνων, τών Γκαρνιέ - ΪΙαζέ, τών Λεντρού - Ρολλέν, αύτών τών Ιπποτών τής μικροαστικής φλυαρίας τοϋ 1848 δέν ί^ει πεθάνει. Έχει έκ νέου
ξαναγεννηθεί δίχως λάμψη, δίχως ταλέντο, δίχως θέλγητρο,
σ' αύτήν τήν άνιαρή καί σχολαστική γερμανική έκδοση τών
Κάουτσκυ, Χίλφβρντιγκ, ΧάαζεΙ
«Αύτοί οί βαθεΐς μαρξιστές έχουν ξεχάσει τδ άλφάβητο
τοϋ σοσιαλισμού. Έχουν ξεχάσει δτι ή μπουρζουαζία δέν είναι Ινα κοινοβουλευτικό κόμμα, άλλά μιά τάξη στήν έξουσία,
μιά τάξη πού κατέχει δλα τά οίκονομικά καί κοινωνικά μέσα.
» Ό «έμφύλιος πόλεμος» τόν όποιον μέ άγωνία θέλουν νά
τόν άπομακρύνουν άπό τήν έπανάσταση δέν είναι παρά ίνα
άλλο δνομα τής πάλης τών τάξεων καί ή ϊδέα δτι είναι δυνατή ή έγκατάσταση τοϋ σοσιαλισμού δίχως τήν πάλη τών τάξεων, μέ τήν άπόφαση μι&ς κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας,
είναι μιά γελοία μικροαστική αύταπάτη...
»Τό ζήτημα τής Εθνοσυνέλευσης δέν είναι ένα ζήτημα
εύκαιριακής σκοπιμότητας πού λίγο - πολύ μας «βολεύει». Είναι £να ζήτημα άρχής, πρόκειται γιά τόν αύτοχαρακτηρισμό
τής έπανάστασης σάν σοσιαλιστικής...
» Ή Εθνοσυνέλευση είναι μιά ξεπερασμένη κληρονομιά
τών άστικών έπαναστάσεων, ένας κενός φάκελλος, ένα έξάρτημα πού χρονολογείται άπό τήν έποχή τών μικροαστικών
αύταπατών γιά τό «λαό», τήν «έλευθερία, ισότητα, άδελφότητα» τοΰ άστικοΰ κράτους...
»Έκεϊνος πού σήμερα προσφεύγει στήν Εθνοσυνέλευση
μεταφέρει τήν έπανάσταση συνειδητά ή άσυνείδητα στό ιστορικό στάδιο τών άστικών έπαναστάσεων. Είναι Ινας μεταμφιεσμένος πράκτορας τής μπουρζουαζίας ή Ινας άσυνείδητος
Ιδεολόγος τής μικρομπουρζουαζίας...
»Δέν πρόκειται σήμερα νά έκλέξουμε άνάμεσα στή δημοκρατία καί τή δικτατορία. Τδ ζήτημα πού ή ιστορία θέτει
στήν ήμερήσια διάταξη είναι αύτό: άστική δημοκρατία ή σοσιαλιστική δημοκρατία. Έ δικτατορία τοΰ προλεταριάτου είναι αύτή ή ίδια ή σοσιαλιστική δημοκρατία. Ή δικτατορία
τοΰ προλεταριάτου δέν είναι οί μπόμπες, τά πραξικοπήματα,
οί ταραχές, ή «άναρχία», δπως λέγοντας έν γνώσει τους ψέματα διαδίδουν οί πράκτορες τοϋ καπιταλισμού, άλλά ή χρησιμοποίηση δλων τών πολιτικών έξουσιών γιά τήν πραγματοποίηση τού σοσιαλισμού, γιά τήν Απαλλοτρίωση τής άστικής
τάξης στήν ύπηρεσία καί μέ τή θέληση τής έπαναστατικής
πλειοψηφίας τού προλεταριάτου, συνεπώς μέσα στό πνεύμα
τής σοσιαλιστικής δημοκρατίας.
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»Δίχως τή συνειδητή θέληση καί τή συνειδητή δράση
τής πλειοψηφίας τοϋ προλεταριάτου, δέν ύπάρχει σοσιαλισμός. Γιά νά άκονιστεί αύτή ή συνείδηση, γιά νά άναπτυχθεΐ
αύτή ή θέληση, γιά νά όργανωθεί αύτή ή δράση, ένα ταξικό
δργανο είναι άπαραίτητο, είναι τό έθνικό κοινοβούλιο τών
προλεταρίων τής πόλης καί τής ύπαίθρου».
Εθνοσυνέλευση ή έξουσία τών συμβουλίων; Ή άπάντηση σ'
αύτό τό έρώτημα είναι δ άκρογωνιαΐος λίθος τοϋ σπαρτακιστικοϋ
προγράμματος πού ή Ρόζα δημοσίευσε στή Rote Fahne στίς 14 Δεκεμβρίου. Σφυρηλατώντας τΙς φράσεις της, δείχνει τό δίλημμα
μπροστά στό όποϊον ό πόλεμος έχει θέσει τήν κοινωνία: «Είτε διατήρηση τοϋ καπιταλισμού καί νέοι πόλεμοι καί γρήγορη πτώση στό
χάος καί στήν άναρχία, είτε κατάργηση τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης». Ό σοσιαλισμός είναι ή μόνη άγκυρα σωτηρίας τής
άνθρωπότητας, άλλά δ σοσιαλισμός δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί παρά μέ τή δράση τών έργαζομένων μαζών.
«Άπό τούς άνώτατους διοικητικούς μηχανισμούς τοϋ κράτους
ώς τίς τελευταίες κοινότητες, οί προλεταριακές μάζες πρέπει
νά άντικαταστήσουν τά παραδοσιακά δργανα τής άστικής ήγεμονίας, δμοσπονδιακά συμβούλια, κοινοβούλια, δημοτικά
συμβούλια, μέ τά ίδια τους ταξικά δργανα, τά συμβούλια τών
έργατών καί στρατιωτών, θ ά πρέπει λοιπόν νά καταλάβουν
δλες τΙς θέσεις νά έλέγχουν δλες τΙς ύπηρεσίες καί νά συντονίσουν δλες τΙς κοινωνικές άνάγκες μέ τά Ιδιαίτερα ταξικά
τους συμφέροντα καί τά σοσιαλιστικά καθήκοντα. Μόνον μιά
άμοιβαία έπίδραση, σταθερή, ζωντανή άνάμεσα στίς λαίκές
μάζες καί στά δργανά τους, τά συμβούλια τών έργατών καί
στρατιωτών, μπορεί νά έξασφαλίσει τήν πορεία τής κοινωνίας
σέ Ινα πνεύμα σοσιαλιστικό...
»Άπό νεκρές μηχανές πού ό καπιταλιστής τΙς θέτει σέ
κίνηση μέσα στή διαδικασία τής παραγωγής, οί προλεταριακές μάζες πρέπει νά μάθουν νά γίνουν οί σκεπτόμενοι, Ελεύθεροι καί αύτόνομοι διευθυντές αύτής τής διαδικασίας. Πρέπει νά άποκτήσουν τό αίσθημα τής εύθύνης τους σάν ένεργητικών μελών τής μόνης κοινότητας, πού κατέχει τόν κοινωνικό πλούτο. Πρέπει νά δείξουν ζήλο δταν δέν θά ύπάρχει τό
μαστίγιο τοΰ έργοδότη, νά κρατήσουν τήν παραγωγικότητα
χωρίς δεσμοφύλακες πού νά τούς προστάζουν. Ό πιό ύψηλός
ιδεαλισμός γιά τό συμφέρον τοϋ συνόλου, ή αύστηρότερη αύτοπειθαρχία, τό άληθινό δημόσιο αίσθημα τών μαζών είναι
γιά τήν κομμουνιστική κοινιονία ή άπαραίτητη ήθική βάση,
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δπως είναι γιά τόν καπιταλισμό ή άποκτήνωση, δ έγωϊσμός
καί ή διαφθορά».
"Ενα βορβορώδες κΰμα συκοφαντιών περιλούζει αύτές τις μέρες τήν "Ενωση τών σπαρτακιστών. Καί τούς ήγέτες του καί τούς
όπαδούς του τούς παρουσιάζανε σάν άγρια θηρία πού διψούσαν αίμα καί έξαπέλυαν τόν τρόμο. Ό λ α τά έγκλήματα πού προετοίμαζε
ή ίδια ή κοινωνική άντίδραση τά άπέδιδαν σέ προθέσεις καί πράξεις
τής "Ενωσης τοϋ Σπάρτακου. Ή συκοφαντική καμπάνια γινόταν
μέ τόν τύπο, μέ προκηρύξεις, μέ άφίσες. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άπάντησε σ' αύτές τΙς συκοφαντίες μέσα στό πρόγραμμα:
«ΣτΙς άστικές έπαναστάσεις οί αιματοχυσίες, ή τρομοκρατία,
ή πολιτική δολοφονία ήταν δπλα άπαραίτητα στά χέρια τής
άνερχόμενης τάξης. Ή προλεταριακή έπανάσταση δέν έχει
άνάγκη άπό τήν τρομοκρατία γιά νά έπιτύχει τούς σκοπούς
της. Μισεί καί άπεχθάνεται τό φόνο. Δέν έχει άνάγκη άπ'
αύτό τό μέσο πάλης γιατί αύτή δέν άγωνίζεται έναντίον άτόμων άλλά έναντίον τού συστήματος, γιατί αύτή δέν κατεβαίνει στήν άρένα μέ άφελεΐς αύταπάτες τών όποιων τή διάψευση έκδικεΐται στό αίμα. Δέν είναι ή προλεταριακή έπανάσταση ή άπελπισμένη προσπάθεια μιάς μειοψηφίας πού ζητάει
νά κατασκευάσει μέ τή βία έναν κόσμο σύμφωνα μέ τό Ιδεώδες της. Είναι ή δράση τών πλατειών λαϊκών μαζών γιά τήν
έκπλήρωση μιας ιστορικής άποστολής, νά μεταμορφώσουν σέ
πραγματικότητα τήν ιστορική άναγκαιότητα».
Αύτό τό πιστεύω τής Ρόζας Λούξεμπουργκ βγαίνει μέσα άπό
τά βάθη τής ψυχής της. Αίσθάνεται κανείς δτι ύποφέρει άκόμα άπό
τόν ήθικό κλονισμό πού τής προκάλεσε ή προσφυγή τής ρωσικής έπανάστασης στήν τρομοκρατία παρ' δλο πού άνεγνώρισε δτι ή έπικίνδυνη κατάσταση τότες έπέβαλε αύτό τό έξαιρετικό μέτρο. 'Ηταν μιά έκκληση στήν έργατική τάξη νά περιχαρακωθεί ήθικά γιά
τις περιπτώσεις πού ή άγανάκτηση ξεχειλίζει καί πού δέν είναι δυνατόν νά άποφευχθοϋν έντελώς τέτοιες πράξεις σέ μιά πάλη ζωής
ή θανάτου. 'Ωστόσο αύτό τό «πιστεύω» δέν πήγαζε άπό θεωρίες άρνησης τής βίας δπως αύτές τοϋ Τολστόϊ ή τοΰ Γκάντι. Ή Ρόζα ήξερε δτι «δέν θεραπεύεται μιά σοβαρή άρρώστεια μέ ροδόνερο καί
μόσχο». "Ηξερε δτι «είναι μιά τρελλή αύταπάτη νά πιστεύουμε δτι
οί καπιταλιστές θά ύποταχτοΰν μέ φιλοφροσύνη στή σοσιαλιστική
έτυμηγορία ένός κοινοβουλίου, δτι θά παραιτηθούν ήσυχα άπό τήν
Ιδιοκτησία, τό κέρδος, τό προνόμιο τής έκμετάλλευσης». Πρόβλεπε — καί διέκρινε ήδη τά πρώτα σημάδια αύτής τής έξέλιξης —
δτι ή καπιταλιστική Ιμπεριαλιστική τάξη, τελευταίος κρίκος στήν
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κάστα τών έκμεταλλευτών, θά ξεπεράσει δλους τους προηγούμενους
της σέ κυνισμό δίχως προσποίηση καί σέ κτηνωδία, θά προτιμήσει
νά μεταμορφώσει όλόκληρη τή χώρα σέ σωρούς άπό καπνίζοντα έρείπια παρά νά παραιτηθεί άπό τά προνόμιά της καί τά κέρδη της.
Δέν ύπάρχει σ' αύτήν καί δέν θά πρέπει νά ύπάρχει καί στήν έργατική τάξη ούτε δ έλάχιστος δισταγμός:
«Όλες αύτές οί μορφές άντίδρασης πρέπει νά συντριβούν βήμα πρός βήμα μέ σιδερένια γροθιά, μέ ένεργητικότητά άκλόνητη. Στή βία τής άστικής άντεπανάστασης πρέπει νά άντιταχτεΐ ή έπαναστατική βία όλοκλήρου τοϋ προλεταριάτου.
Στίς ένέδρες, στίς παγίδες, στίς τρικλοποδιές τής άστικής τάξης, ή άναντικατάστατη διαύγεια τοϋ σκοπού, ή έπαγρύπνηση καί ή διαρκής πρωτοβουλία τών έργατικών μαζών. Στόν
άπειλητικό κίνδυνο τής άντεπανάστασης πρέπει νά άντιταχτεϊ δ έξοπλισμός τοΰ λαοΰ καί δ άφοπλισμός τών κυριάρχων
τάξεων. Στίς άστικές μανούβρες τής κοινοβουλευτικής κωλυσιεργίας ή άδιάκοπη δργάνωση γιά δράση τών μαζών τών έργατών καί τών στρατιωτών. Στήν παντού παρουσία καί στά
χίλια μέσα πού διαθέτει ή άστική κοινωνία νά άντιταχτεϊ ή
δύναμη ή ύψωμένη στόν άνώτατο βαθμό συγκέντρωσης, συνοχής καί έντασης δλης τής έργατικής τάξης. Μέτωπο άκλόνητο δλου τοϋ γερμανικού προλεταριάτου, τοϋ Νότου καί τοϋ
Βορρά, τών πόλεων καί τής ύπαίθρου, τών έργατών καί τών
στρατιωτών. Επαφή ένεργητική καί ζωντανή τής γερμανικής έπανάστασης μέ τή Διεθνή. Διεύρυνση τής γερμανικής
έπανάστασης σέ παγκόσμια έπανάσταση τοΰ προλεταριάτου.
Αύτά είναι τά γρανιτένια θεμέλια τά άπαραίτητα γιά νά στηριχτεί τό οικοδόμημα τού μέλλοντος.
»Ή πάλη γιά τό σοσιαλισμό είναι δ πιό γιγάντιος έμφύλιος πόλεμος πού γνώρισε ποτέ ή παγκόσμια ιστορία. Καί ή
προλεταριακή έπανάσταση πρέπει νά πάρει μπροστά σ' αύτόν
τόν έμφύλιο πόλε|ΐο τίς Αναγκαίες προφυλάξεις, πρέπει γιά
νά έπικρατήσει νά μάθει τήν τέχνη νά μάχεται καί νά νικά.
»Αύτή ή τοποθέτηση σέ κατάσταση πολέμου τών συμπαγών μαζών τοΰ έργαζομένου λαού πού έχει άναλάβει δλες τίς
πολιτικές έξουσίες μπροστά στά καθήκοντα τής έπανάστασης,
αύτή είναι ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου πού είναι συγχρόνως καί ή άληθινή δημοκρατία. Γιατί δέν ύπάρχει δημοκρατία έκεΐ πού οί μισθωτοί σκλάβοι δίπλα στούς καπιταλιστές καί οί προλετάριοι τών άγρών δίπλα στούς γαιοκτήμονες συνεδριάζουν «έν πνεύματι ίσότητος» γιά νά συζητήσουν
τά κοινά συμφέροντα κατά τόν κοινοβουλευτικό τρόπο, άλλά
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έκεΐ πού οί προλεταριακές μάζες, Εκατομμύρια άτομα, παίρνουν ot ίδιες μέσα στά ροζιασμένα χέρια τους δλη τήν κριτική έξουσία, δπως δ θεός θώρ τό σφυρί του, γιά νά συντρίψουν τό κεφάλι των κυρίαρχων τάξεων».
'Αφού έτσι θέτει τΙς κύριες γραμμές τής έπαναστατικής δράσης, τό πρόγραμμα τών σπαρτακιστών ύποδείχνει τά καθήκοντα
πού πρέπει νά Εκπληρωθούν μέσα στή δράση γιά νά κατακτηθεί καί
διατηρηθεί ή έξουσία, γιά νά προετοιμαστεί ή σοσιαλιστική οικονομία, γιά νά άνυψωθεΐ τό βιοτικό έπίπεδο τών λαϊκών μαζών καί γιά
νά προαχτεΐ ή κουλτούρα. Τό πρόγραμμα καταλήγει μέ τό ρόλο
καί τή στάση τού Σπάρτακου στήν πάλη τού προλεταριάτου γιά τήν
έξουσία. Ό Σπάρτακος θεωρεί τόν έαυτό του τό πιό συνειδητό μέρος τοΰ προλεταριάτου, αύτό πού σέ κάθε βήμα τής έργατικής τάξης θέτει τά Εστορικά της καθήκοντα, αύτό πού σέ κάθε σταθμό τής
έπανάστασης ύπερασπίζει τόν τελικό σοσιαλιστικό σκοπό καί στά
διεθνή ζητήματα τά συμφέροντα τής παγκόσμιας έπανάστασης. 'Αρνείται νά μοιραστεί τήν κυβερνητική έξουσία μέ τούς άντίπαλους
τής έπανάστασης ή νά πάρει στά χέρια πρόωρα τά ήνία αύτής τής
έξουσίας, άπλώς γιατί τά έχουν έγκαταλείψει. Είναι Ενα «Όχι»
χωρίς διφορούμενα σέ κάθε πολιτική πού διαπνέεται άπό βιασύνη,
τυχοδιωκτισμό, πραξικοπηματισμό.
« Ή "Ενωση Σπάρτακος δέν θά καταλάβει, τήν έξουσία
παρά μέ τήν καθαρή καί άναμφισβήτητη θέληση τής μεγάλης πλειονότητας τών προλεταριακών μαζών μέσα σέ δλη τή
Γερμανία καί δχι διαφορετικά παρά σάν συνάρτηση τής συνειδητής τους προσχώρησης στίς προοπτικές, στούς σκοπούς καί
στίς μίθοδες τής πάλης τής Ένωσης Σπάρτακος».
Όταν δυό βδομάδες άργότερα ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ύπεστήριξε αύτό τό πρόγραμμα, στό ιδρυτικό συνέδριο τοΰ Γερμανικού
Κομμουνιστικού Κόμματος, έξήγησε δτι αύτό στηρίζεται στή θεμελιώδη ιδέα τοΰ «Κομμουνιστικού Μανιφέστου». Πραγματικά, ή
ίδια άντίληψη τής ούσίας τής έπαναστατικής πάλης, οί ίδιοι σκοποί, οί ίδιες μέθοδες πάλης, τά ίδια άποφασιστικά μέτρα βρίσκονται στή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τοΰ συγχρόνου σοσιαλισμού
καί στό τελευταίο βασικό ντοκουμέντο τής Ρόζας Λούξεμπουργκ.
Τό ίδιο πνεύμα έμπνέει τά δυό ντοκουμέντα. Αύτή ή συμφωνία Εχει τήν προέλευσή της στήν δμοιότητα τών πολιτικών καταστάσεων.
Τό Φεβρουάριο τοΰ 1848, ή Γερμανία βρισκόταν στό κατώφλι τής
άστικής Επανάστασης, στήν όποίαν δ Μάρξ Εβλεπε τόν άμεσο πρόλογο τής προλεταριακής Επανάστασης. Τό Νοέμβρη τοΰ 1918 μιά
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δρμητιχή Εφοδος Εξαφανίζει τά τελευταία λείψανα τοϋ φεουδαλισμού, άποτελειώνει τήν άστική Επανάσταση καί μπουρζουαζία καί
προλεταριάτο συγκεντρώνουν τΙς δυνάμεις τους γιά τήν άποφασιστική άναμέτρηση. Ύστερα άπό 70 χρόνια κοινωνικής Εξέλιξης, ή
καμπύλη ξαναπαίρνει σέ Ενα έπίπεδο πολύ πιό ύψηλό τήν ίδια κατεύθυνση μ' αύτήν τής έπανάστασης τοϋ Μαρτίου 1848. Ό μ ω ς τό
πρόγραμμα τών σπαρτακιστών δέν ήταν Ενα άπλό άντίγραφο τοϋ
Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Κάνει τόν ισολογισμό τής ύπάρχουσας κατάστασης, δείχνοντας γιά μιά άκόμα φορά τήν πλήρη συμφωνία άνάμεσα στή μέθοδο σκέψης τής Ρόζας Λούξεμπουργκ καί
σέ κείνη τού Μάρξ, καί ταυτόχρονα τήν άνεξαρτησία τής Ρόζας
Λούξεμπουργκ στήν έφαρμογή τής μεθόδου τοϋ Μάρξ.

Ή άντεπανάσταση έπιχειρεϊ ένα πραξικόπημα
Όταν τό πρόγραμμα τών σπαρτακιστών δημοσιεύτηκε στή
Rote Fahne, ή έπανάσταση καί ή άντεπανάσταση ήδη συγκρούονταν στούς δρόμους. Ot έχθροί τής έπανάστασης είχαν Εργαστεί μέ
σύνεση καί δολιότητα. Στις 10 Νοεμβρίου δ "Εμπερτ καί τό γενικό
Επιτελείο στρατού ύπέγραψαν μιά συμφωνία πού δ κύριος σκοπός
της ήταν ή συντριβή τών βερολινέζων έργατών. Ά π ό τό Νοέμβρη άκόμα ot φονικές συμπλοκές άνάμεσα σέ στρατιώτες τοϋ μετώπου καί
σέ Εργάτες ήταν σχεδόν Ενα καθημερινό φαινόμενο σ' δλη τή Γερμανία. Στά πεδία στρατιωτικών άσκήσευ>ν ειδικοί σχηματισμοί, αύστηρά άπομονωμένοι άπό τόν πληθυσμό, γυμνάζονταν καί προετοιμάζονταν «Ιδεολογικά» καί στρατιωτικά γιά τόν έμφύλιο πόλεμο.
Ot φωτογραφίες δείχνουν τήν κλασσική τους σύνθεση: άξιωματικοί, παλιοί στρατιώτες τοΰ μετώπου γιά τούς δποίους δ πόλεμος
τούς είχε γίνει έπάγγελμα καί μιά μάζα νεοσυλλέκτων πού τούς είχαν ρίξει στό σφαγείο τήν τελευταία στιγμή καί πού τώρα συστηματικά τούς προετοίμαζαν έναντίον τοΰ «έσωτερικοΰ Εχθροΰ». ΣτΙς
30 Νοεμβρίου, κάτω άπό τήν πολιτική διεύθυνση τού Βίννιγκ, κομισσάριου τοΰ Ράϊχ καί παλιοϋ συνδικαλιστή ήγέτη, συγκροτείται
μιά Σιδηρά Μεραρχία γιά νά πολεμήσει τή μπολσεβίκικη Ρωσία
καί νά προστατέψει τούς βαρώνους τής Βαλτικής. Αναρίθμητες
στρατιωτικού τύπου δμάδες σχηματίζονταν μέ τό πρόσχημα ένός έπικειμένου πολέμου μέ τήν Πολωνία. Δέκα έκλεκτές μεραρχίες
μπήκαν στό Βερολίνο. Βέβαια Ελειωσαν γρήγορα κάτω άπό τήν Επαναστατική φωτιά. Ά π ό τήν πλευρά του, δ στρατιωτικός διοικητής τοϋ Βερολίνου, δ σοσιαλδημοκράτης Βέλς διέθετε Ενα σώμα άπό
15.000 άνδρες πού άμεσα χρηματοδοτούνταν άπό δμάδες καπιτα153

λιστών. Ά π ό τήν πλευρά τής έπανάστασης οί στρατιωτικές δυνάμεις ήταν πολύ άσθενεϊς. Ό διευθυντής τής άστυνομίας τοϋ Βερολίνου, δ Ανεξάρτητος σοσιαλιστής Άϊχορν, είχε συγκροτήσει άπδ
συνδικαλισμένους έργάτες μιά φρουρά άσφαλείας, πού άσκοΰσε άστυνομικά καθήκοντα στούς δρόμους. Στδ αύτοκρατορικό μέγαρο έστάθμευε ή Ναυτική Μεραρχία τοϋ Λαού μέ δύναμη περίπου 3.000
άνδρών. Αύτή ήταν πολιτικά άμφίβολη καί ένα διάστημα βρισκόταν κάτω άπδ τή διοίκηση ένός φίλου τοΰ Γουλιέλμου II, τοΰ κόμητος Βόλφ - Μέττερνιχ. Δίπλα σ' αύτούς, ύπήρχε ένας μικρός στρατιωτικός σχηματισμός άπό σπαρτακιστές: ή "Ενωση τών Κόκκινων Στρατιωτών. Άλλά χιλιάδες έργάτες ήταν δπλισμένοι. Ό τ α ν
διαλύθηκε δ στρατός πήραν μαζί τους τά δπλα τους καί μ' αύτά ήταν άποφασισμϊνοι νά ύπερασπίσουν τήν έπανάσταση.
Στίς 6 Δεκεμβρίου ή άντεπανάσταση διακινδυνεύει τήν πρώτη
άνοικτή της έπίθεση. Άντεπαναστατικές συνωμοσίες άνακαλύπτονται στό Άμβοΰργο καί στή Ρηνανία. Στό Βερολίνο πλήθος στρατιωτών «πιστών στήν κυβέρνηση» Ανακηρύσσει τόν "Εμπερτ πρόεδρο
τής Δημοκρατίας. Ταυτοχρόνως άλλες δμάδες στρατιωτών συλλαμβάνουν τό Εκτελεστικό Συμβούλιο τών έργατικών καί στρατιωτικών συμβουλίων. Διακόσιοι άνδρες καταλαμβάνουν τά γραφεία τής
Rote Fahne. Στά βόρεια τοΰ Βερολίνου κυβερνητικοί στρατιώτες
πυροβολούν έναντίον μιας διαδήλωσης άπό κόκκινου; στρατιώτες
ή δποία έγινε κατόπιν Αδείας τών Αρχών. Τό πρόσχημα ήταν δτι
μ' αύτήν οί σπαρτακιστές προετοίμαζαν πραξικόπημα. Τό Αποτέλεσμα τών πυροβολισμών ήταν 18 νεκροί καί 30 τραυματίες. Μιά
Ανοιχτή άνΑκριση πού έγινε Από τόν "Αϊχορν Απέδειξε δτι δλα αύτά τά έπεισόδια ήταν μέρη ένός ένιαίου σχεδίου. Ό λ α τά νήματα
καταλήγανε στόν στρατιωτικό διοικητή Βέλς, στόν ύπουργό τοΰ
Πολέμου καί στόν ύπουργό τών Εξωτερικών. Ή Αξιοπιστία τής
κυβέρνησης κλονίστηκε σοβαρά αύτήν τήν ήμέρα. Στήν έκκληση
τοΰ Σπάρτακου έκατοντάδες χιλιάδες έργάτες κατακλύζουν τούς
δρόμους τοΰ Βερολίνου σέ μιά διαδήλωση διαμαρτυρίας ένάντια
στις έγκληματικές άπόπειρες τής άντεπανάστασης. Άλλά κανένα
συγκεκριμένο μέτρο δέν πάρθηκε γιά τήν προστασία τής έπανάστασης.
'Αντίθετα, μιά ύστερική καμπάνια έξαπολύεται τώρα έναντίον
τοϋ Σπάρτακου. Κάθε μέρα άναγγέλλονταν σπαρτακιστικά πραξικοπήματα. Ό «μπολσεβικισμός» καί δ «σπαρτακισμός» είχαν γίνει
ό τρόμος τών άστών. « Ό μπολσεβικισμός θέλει νά κοινωνικοποιήσει τις γυναίκες!». 'Οπουδήποτε καί άν γινόταν ένα έγκλημα άποδιδόταν στό Σπάρτακο. Ό Λήμπκνεχτ, ή Λούξεμπουργκ καί οί όπαδοί τους περιγράφονταν σάν μιά όρδή έμπρηστών. Μέ μιά μανιακή φαντασία, ή Άντιμπολσεβίκικη "Ενωση, χρηματοδοτούμενη άπό
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τήν κυβέρνηση, δέν έπαυε νά κατασκευάζει νέα τερατουργήματα
καί νά τά τοιχοκολλάει σ' δλες τΙς γωνιές τών δρόμων καί σ' δλα
τά σπίτια, στίς πόλεις καί στά χωριά. Σχηματισμοί άπδ χαφιέδες
καί άπδ προβοκάτορες συγκροτούνταν άπδ δρισμένες κρατικές άρχές. Μιά άτμόσφαιρα δολοφονιών καί πογκρδμ δημιουργοϋνταν έτσι. Στίς συγκεντρώσεις καί στδν τύπο προτρέπανε άνοιχτά στή δολοφονία τών σπαρτακιστών ήγετών. «Έάν οί σπαρτακιστές μδς έχουν θέσει έκτδς νόμου, έμας καί τδ μέλλον μας, δ Κάρλ Λήμπκνεχτ
καί οί συμμορίες του είναι έπίσης γιά μάς έκτδς νόμου!». Κάτω άπδ
τδ συμπαθητικό βλέμμα τής σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης, τεράστιες άφίσες πλερωμένες άπδ κυβερνητική ύπηρεσία ειδικευμένη στή διαφθορά καί στδ ψέμα, τοιχοκολλούνταν:
Έργάτες, πολίτες!
Ή πατρίς βρίσκεται στδ χείλος τής άβύσσου.
Σώστε την!
Αύτή δέν άπειλεΐται άπδ τδ έξωτερικό, άλλά άπδ τδ έσωτερικό της:
Ά π δ τήν δμάδα Σπάρτακος.
Σκοτώστε τούς άρχηγούς της!
Σκοτώστε τδν Λήμπκνεχτ!
Τότες θά έχετε τήν είρήνη, τή δουλειά καί τδ ψωμί!
Οί στρατιώτες τοϋ μετώπου.
Στίς 7 Δεκεμβρίου έπιχειροΰν νά συλλάβουν τδν Κάρλ Λήμκνεχτ στά γραφεία τής Rote Fahne. Ένώ προσπαθούσαν νά τδν
τραβήξουν μέ τή βία, ειδοποιείται δ "Αϊχορν, δ δποϊος πρόλαβε καί
τδν άπελευθέριοσε. Άργότερα άποκαλύφτηκε δτι έπρόκειτο νά τδν
δολοφονήσουν. Ή Κομμαντατούρα τής πόλης είχε δργανώσει ένα
πλήθος άτομα μέ τήν έντολή «νά ξετρυπώνουν καί νά κυνηγούν μέρα καί νύχτα» τούς σπαρτακιστές ήγέτες «νά μήν τούς άφίνουν ούτε νά προπαγανδίζουν ούτε νά δργανώνουν». Μ' αύτά προετοιμαζόταν άπλώς ή δολοφονία. Ή ζωή τών σπαρτακιστών ήγετών βρισκόταν έτσι σέ" διαρκή κίνδυνο. Κατακουρασμένη άπδ τήν έργασία της,
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν μπορούσε παρά πολύ σπάνια νά πηγαίνει στδ διαμέρισμά της σέ μιά ειρηνική συνοικία στά νότια τοϋ Βερολίνου. Τώρα αύτδ είχε γίνει άδύνατο. Έκεΐ οί έχθροί παραφύλαγαν καί τδ διαμέρισμα της βρισκόταν κάτω άπδ τή δικτατορία ένδς
συμβουλίου πολιτών. Κοιμόταν σέ διάφορα ξενοδοχεία μέ ψεύτικη
ταυτότητα. Κάθε βράδυ άλλαζε καί ξενοδοχείο καί κάθε πρωί ξυπνούσε πολύ ένωρίς καί τδ έγκατέλειπε γιά νά μήν άναγνωριστεί.
Δέν μπορούσε έτσι νά έξασφαλίσει τδν στοιχειωδώς άναγκαίο ύπνο. Τά γραφεία τής έφημερίδας δέν ήταν καθόλου άσφαλή. Κάθε
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μέρα ύπήρχε κίνδυνος Επιθέσεων άπό παραπλανημένους στρατιώτες.
Στή μέση άπδ δλους αΰτούς τούς κινδύνους, μέσα στή θύελλα
τών γεγονότων, μέσα στό θόρυβο τών γραφείων τής σύνταξης τής
Εφημερίδας δπου ήταν διαρκώς περικυκλωμένη άπό ένα πλήθος πού
ζητούσε άπ' αύτήν συμβουλές καί δδηγίες (έργάτες, στρατιώτες,
σύντροφοι καί στοιχεία άμφίβολα) ή Ρόζα διατηρούσε άκλόνητη
τήν ήρεμία της καί τή ζωηρότητα τοϋ πνεύματός της. Άπεμάκρυνε άπ' αύτήν τΙς «μικρές Ενοχλήσεις» αύτής τής ζωής. Τό σώμα δέν
είχε τό δικαίωμα νά παραπονιέται άπό τόν ύπερβολικό κόπο καί
άπό τήν ένταση. Δέν είχε παρά νά ύποτάσσεται στίς διαταγές τής
θέλησης. Τό πνεύμα μαστίγωνε τό σώμα καί τό Εξανάγκαζε νά τοΰ
προμηθεύει δλο καί νέα Ενεργητικότητα. Καί «τό γοητευτικό θέαμα τής έπανάστασης» έδινε φτερά στό πνεύμα.
Παρ' δλες τίς προσπάθειες τής άντίδρασης, τά ψέματα, τΙς γεμάτες μίσος καμπάνιες, τΙς συνωμοσίες, τΙς προβοκάτσιες καϊ τίς
δολοφονικές άπόπειρες, ή έπανάσταση κέρδιζε κάθε μέρα έδαφος.
Ή άφελής έμπιστοσύνη στις ύποσχέσεις καί στούς δρκους παραχωρεί τή θέση της στήν κριτική Εξέταση τών πράξεων. Νέα κοινωνικά στρώματα παρασύρονται μέσα στή θύελλα. 'Ολόκληρες στρατιωτικές μονάδες, φοβερά έπηρεασμένες άπό τή σατανική προπαγάνδα
έναντίον τοΰ Σπάρτακου, μέ τήν έγκατάστασή τους μέσα στις μεγάλες πόλεις γρήγορα μεταμορφώνονταν σέ στηρίγματα τής έπανάστασης. Άλλά προπαντός οί έργάτες προστρέχουν δλοένα καί περισσότερο άποφασιστικά στό είδικό δικό τους δπλο, στήν άπεργία. Ά πό τή Σιλεσία καί τις βιομηχανικές περιοχές τής Ρηνανίας - Βεστφαλίας όγκώδη κύματα άπεργιών κατακλύζουν τή χώρα. Νέες
μορφές όργάνωσης καί νέες ήγεσίες δημιουργούνται. Ό βίαιος χαρακτήρας αύτών τών άπεργιών, στις δποΐες συμμετέχουν Εκατοντάδες χιλιάδες έργάτες, προκαλεί τόν τρόμο στό στρατόπεδο τής
«τάξης». Έ σοσιαλιστική κυβέρνηση προετοιμάζει τή στρατιωτική
συντριβή τών άπεργών καί τό μέλος τό πιό άριστερό τής κυβέρνησης, δ Έμιλ Μπάρθ, χαλάει τόν κόσμο μέ τις φωνές του, δηλώνοντας δτι ή Ενδοξη Επανάσταση άπειλείται νά Εκφυλιστεί σέ Ενα μεγάλο κίνημα διεκδικήσεων. Αργότερα Επίσης καλόπιστοι ίστορικοί
κατηγόρησαν τούς γερμανούς Εργάτες γιά Ελλειψη ιδεαλισμού, δτι
είχαν ξεχάσει τούς μεγάλους σκοπούς τής Επανάστασης καί δέν
σκέφτονταν παρά τήν άθλια δπαρξή της. Πόσο μεγάλη έλλειψη Ιστορικής κατανόησης! Μποροϋσε νά γίνει διαφορετικά; Οί έργάτες
δέν Επρεπε νά Επωφεληθούν άπό τις θέσεις πού κατέκτησε ή έπανάσταση γιά νά καλυτερέψουν Εστω καί λίγο τήν κατάστασή τους ύστερα άπό τά χρόνια τής πείνας; Άλλά αύτές οί άπεργίες δέν ήταν Ενα άπλό κίνημα διεκδικήσεων. ΤΗταν μέρος τής Επανάστασης.
Ή έξουσία στά Εργοστάσια καί ή πραγματική κοινωνικοποίηση τής
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Λαραγωγής, αύτά δέν ήταν μόνον έ ιστορικός σκοπ&ς άλλά *αί τ&
άμεσο άντικείμενο αύτού τού κινήματος. Αύτό άνοιχτά τό διεκήρυσσαν οί άπεργοί.
Ά π ό τήν πείρα τής έπανάστασης τού 1905, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήξερε τό ρόλο τών οικονομικών άγώνων μέσα στίς έπαναστατικές έποχές. Στή μπροσούρα της «Μαζική άπεργία, κόμμα καί
συνδικάτα» τό είχε προείπεί:
«Μιά έπαναστατική περίοδος θά άλλάξει έπίσης καί στή Γερμανία τό χαρακτήρα τής συνδικαλιστικής πάλης, θ ά πάρει
αύτή ή πάλη μιά τέτοια ένταση, πού οί σημερινοί κλεφτοπόλεμοι τών συνδικάτων θά φαίνονται Ινα παιδικό παιγνίδι σέ
σύγκριση μ' αύτήν. Καί άπό τό άλλο μέρος, μέσα άπό αύτήν
τήν άπεργιακή οικονομική καταιγίδα, ή πολιτική πάλη θά
άντλεΐ νέες παρορμήσεις καί νέες δυνάμεις. Ή άμοιβαία δράση άνάμεσα στούς οικονομικούς καί πολιτικούς άγώνες, πού άποτελεϊ σάν νά πούμε τό ρυθμιστικό μηχανισμό τής έπαναστατικής δράσης τοΰ προλεταριάτου, θά δημιουργηθεί έπίσης,
φυσικά, άπό τή δύναμη τών πραγμάτων καί στή Γερμανία».
Αύτή ή προφητεία, πού κανείς σχεδόν δέν τής έδωσε σημασία
δταν γράφτηκε, ήταν σήμερα ξεπερασμένη άπό τήν πραγματικότητα. Στό μέτρο πού ή συνειδητή θέληση μπορεί νά έπιδιώκει τόν πιό
ύψηλό σκοπό, τή σοσιαλιστική οίκονομία, αύτό τό μέτρο κι αότός
δ σκοπός έκφράζονται μέσα σ' αύτές τις οίκονομικές καταιγίδες τών
μαζικών άπεργιών. Σέ Ινα άρθρο μέ τόν τίτλο « Ό Άχέρων άρχίζει
νά κινείται» (Rote Fahne, 27 Νοεμβρίου 1918) ή Ρόζα Λούξεμπουργκ γεμάτη χαρά Εγραφε:
«Άντίς οί μάζες νά περιμένουν τήν εύτυχία τους άπό τά κυβερνητικά διατάγματα καί άπό τΙς άποφάσεις τής διαβόητης
Εθνοσυνέλευσης, προστρέχουν ένστικτωδώς στό μόνο μέσο
πού πραγματικά δδηγεϊ στό σοσιαλισμό: στήν πάλη έναντίον
τοΰ κεφαλαίου!.. Τό άπεργιακό κίνημα πού άρχισε είναι μιά
άπόδειξη δτι ή πολιτική έπανάσταση Εχει διεισδύσει μέχρι τό
κοινωνικό θεμέλιο τής κοινωνίας. Ή έπανάσταση παίρνει
συνείδηση τών δικών της θεμελίων, κάνει πέρα τό διάκοσμο
τών Επιδεικτικών άλλαγών προσώπων καί τά διατάγματα πού
δέν Εχουν άκόμα άλλάξει σέ τίποτε τήν κοινωνική σχέση άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν έργασία, καί άνεβαίνει αύτή ή
ίδια στή σκηνή γιά νά δώσει λύση...
»Στή σημερινή έπανάσταση, οί άπεργίες πού ήδη ξι-
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όπάν δέν άποτελοϋν μιά συνδικαλιστική «σύγκρουση» πού άφορα τούς μισθούς. Αύτές είναι ή φυσική άπάντηση τών μαζών στδν ίσχυρδ κλονισμό πού οί καπιταλιστικές σχέσεις έχουν ύποστεϊ άπό τήν κατάρρευση τοϋ γερμανικού ιμπεριαλισμού καί άπό τή σύντομη πολιτική έπανάσταση τών έργατών
καί τών στρατιωτών. Αύτές είναι ή άρχή μιάς γενικής άναμέτρησης άνάμεσα στό κεφάλαιο καί στήν έργασία στή Γερμανία. Αύτές άναγγέλλουν τήν έναρξη τής άπ' εύθείας τρομακτικής μάχης άνάμεσα στις τάξεις καί τών δποίων ή έκβαση δέν μπορεί νά είναι παρά ή κατάργηση τών καπιταλιστικών σχέσεων τής μισθωτής έργασίας καί ή έγκατάσταση τής
σοσιαλιστικής οικονομίας. Αύτές άποδεσμεύουν τή ζωντανή
κοινωνική δύναμη τής σημερινής έπανάστασης: τήν ταξική
έπαναστατική ένεργητικότητά τών προλεταριακών μαζών.
Αύτές άνοίγουν τήν περίοδο τής άμεσης δραστηριότητας τών
πιό πλατειών μαζών, δραστηριότητας τής όποιας τά διατάγματα κοινωνικοποίησης καί τά μέτρα όποιουδήποτε άντιπροσωπευτικοΰ όργάνου ή τής κυβέρνησης δέν μπορούν νά άποτελοϋν παρά τή μουσική πού τή συνοδεύει».
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν γεμάτη αισιοδοξία. 'Ηταν βέβαιη δτι οί έργατικές μάζες έξελίσσονταν μέ ταχύ ρυθμό πρός τά άριστερά. 'Αλλά αύτή ή πορεία πρός τά έμπρός είχε χαρακτήρα στοιχειακό, πραγματοποιούνταν κάτω άπό τήν πίεση άμέσων έμπειριών
καί δέν συνοδευόταν άπό άντίστοιχα πολιτικά έπακόλουθα. Ή άλληλεπίδραση οικονομικής καί πολιτικής πάλης σημείωνε άπότομες
διακοπές. 'Ιδιαίτερα ή σύνθεση τών συμβουλίων δέν άνταποκρινόταν στις έξελίξεις τών μαζών. Αύτά τά συμβούλια μπορούσαν νά
άσκούν τήν έξουσία δυνάμει τοϋ έπαναστατικοΰ δικαίου ή νά παραιτούνται άπ' αύτό πρός δφελος τών παλιών θεσμών. Καί παντού
οί σοσιαλδημοκράτες έργάζονταν καί άσκοΰσαν πίεση γιά τό δεύτερο. 'Επανεγκαταστοΰσαν τόν παλιό κρατικό μηχανισμό τής αύτοκρατορικής Γερμανίας, δίνοντας έτσι ένα ισχυρό δπλο στήν άντεπανάσταοη καί διευκολύνοντας τήν όργάνωση τών έχθρικών στήν έργατική τάξη δυνάμεων.
Ή κραυγαλέα άντίθεση άνάμεσα στήν πνευματική κατάσταση
τών μαζών καί στήν πολιτική θέληση τών παλιών κομμάτων έκφράζεται στό πρώτο συνέδριο τών έργατικών καί στρατιωτικών συμβουλίων τό Δεκέμβρη 1918 στδ Βερολίνο. Οί άντιπρόσωποι δέν είχαν
έκλεγε! άπό άμεσες έκλογές άλλά άπό τά τοπικά συμβούλια. Ενσάρκωνε τήν κατάσταση τών μαζών στίς πρώτες μέρες τής έπανάστασης άλλά δίχως νά έκφράζει καί τις μεγαλοπρεπείς αύταπάτες
τών πρώτων ώρών. Τό συνέδριο άντεπροσώπευε τό παρελθόν, δχι
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τό παρόν, τΙς καθυστερημένες μικρές καί μεσαίες πόλεις, δχι τις
μεγάλες πόλεις καί τίς πιό ένδιαφέρουσες βιομηχανικές περιοχές.
Περισσότερο έδινε τήν έντύπωση ένός κοινοβουλίου, παρά τή λαϊκή άντιπροσωπεία τής έργατικής τάξης. Σέ 489 άντιπροσώπους ήταν 288 σοσιαλδημοκράτες, 80 Ανεξάρτητοι καί μόνον 10 σπαρτακιστές. Ή κοινωνική πραγματικότητα στή χώρα ήταν έντελώς διαφορετική.
"Οσο νά συγκροτηθεί τό συνέδριο, ό πολιτικός χαρακτήρας του
ήταν άγνωστος. Πολλές έλπίδες στηρίζονταν σ' αύτό. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τοϋ καθόριζε άπό τήν Rote Fahne τά άκόλουθα καθήκοντα: Νά σαρώσει τό ύπουργεΐο "Εμπερτ - Σάϊντεμαν - Χάαζε,
αύτή τή φωλιά τής άντεπανάστασης. Νά άφοπλίσει δλα τά στρατεύματα πού δέν άναγνωρίζουν άνεπιφύλακτα τήν έξουσία τών έργατικών καί στρατιωτικών συμβουλίων. Νά άφοπλίσει τή Λευκή
Φρουρά πού έχει σχηματιστεί άπό τήν κυβέρνηση καί νά δημιουργήσει μιά Ερυθρά Φρουρά. Νά άπορρίψει τήν 'Εθνοσυνέλευση σάν
μιά έπιβουλή έναντίον τής έπανάστασης καί έναντίον τών συμβουλίων τών έργατών καί στρατιωτών. Μέ αύτά τά συνθήματα, ή Έ νωση Σπάρτακος καλεϊ τούς έργάτες τοΰ Βερολίνου νά χαιρετίσουν
τό Συνέδριο. Αύτή ή διαδήλωση ήταν ή πιό μεγάλη άπό δσες είχε
ποτέ γνωρίσει τό Βερολίνο. Μπροστά σέ μιά διαδήλωση τόσο όγκώδη, μιά μεγάλη άστική έφημερίδα έγραφε: «Έχουμε μιά έντύπωση
δμοια μ' αύτήν τοΰ βασιλέως Βαλτάζαρ δταν ένα μυστηριώδες χέρι έχάραζε πάνω στόν τοίχο τήν προειδοποίησή του». Εκείνοι πού
διευθύνανε τό συνέδριο κατάλαβαν αύτό τό σήμα. Βιάστηκαν νά Απομονώσουν τό συνίδριο άπό τΙς μάζες. Πήραν γιά τά μάτια μερικές πλατωνικές άποφάσεις. Έπί παραδείγματι: «νά ληφθοΰν άμεσα δλα τά μέτρα γιά νά άφοπλιστεΐ ή άντεπανάσταση». Καί κατόπιν ψηφίζεται ή θέση πού παραδίνει τή χώρα στήν άντεπανάσταση: «Τό έθνικό συνέδριο τών έργατικών καί στρατιωτικών συμβουλίων τής Γερμανίας, πού άντιπροσωπεύει δλες τίς πολιτικές έξουσίες, άναθέτει τή νομοθετική καί έκτελεστική έξουσία στό συμβούλιο τών έπιτρόπων τοΰ λαοΰ μέχρις δτου ή Εθνοσυνέλευση άποφασίσει δριστικά». Έ ν α κεντρικό συμβούλιο πού δημιουργήθηκε γιά
νά έλέγχει τΙς κυβερνήσεις τής Πρωσσίας καί τής Γερμανίας δέν
ήταν στήν πραγματικότητα παρά τό φύλλο συκής τής δικτατορικής
τους πολιτικής. Οί έκλογές γιά τήν έθνοσυνέλευση προσδιορίζονται
γιά τΙς 19 'Ιανουαρίου 1919. Τά έργατικά καί στρατιωτικά συμβούλια έχουν έτσι καταδικάσει τόν έαυτό τους σέ θάνατο. Παραδίνουν
τά κλειδιά τής έξουσίας στούς ύπηρέΐες τής μπουρζουαζίας.
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ κατάλαβε πόσο τρομερό κτύπημα ήταν
αύτό πού κατάφερε τό συνέδριο έναντίον τής έπανάστασης, δπως κατάλαβε έπίσης καί πόσο αύτό τό κτύπημα έδειχνε τήν άδυναμία τής
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έπαναστατικής πτέρυγας. Έξηγοϋσε Ετσι τήν χρεοκοπία τών συμβουλίων :
«Αύτό πού Εκφράζεται Εδώ, δέν είναι μόνον ή άνεπάρκεια
καί ή γενική Ανωριμότητα τού πρώτου σταδίου τής Επανάστασης, άλλά έπίσης καί οί ιδιαίτερες δυσκολίες αυτής τής προλεταριακής Επανάστασης, ό ιδιαίτερος χαρακτήρας τής ιστορικής της κατάστασης. Σέ δλες τΙς προηγούμενες έπαναστάσεις
οί μαχητές άντιμετωπίζονταν μέ άκάλυπτο πρόσωπο: τάξη
ένάντια σέ τάξη, πρόγραμμα Ενάντια σέ πρόγραμμα. Στήν
τωρινή έπανάσταση τά στρατεύματα πού προστατεύουν τό
παλιό καθεστώς 6έν Επεμβαίνουν κάτω άπό τή σημαία τής
άρχουσας τάξης, άλλά κάτω άπό τή σημαία Ενός «σοσιαλδημοκρατικού κόμματος». Έάν τό κεντρικό ζήτημα τής Επανάστασης είχε τεθεί άνοιχτά καί τίμια: καπιταλισμός ή σοσιαλισμός, καμιά άμφιβολία, κανένας δισταγμός δέν θά μπορούσε σήμερα νά ύπάρχει μέσα στήν πλατειά μάζα τοϋ προλεταριάτου». (Rote Fahne, 21 Δεκεμβρίου).
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν πεπεισμένη δτι ό χρόνος έργαζόταν γιά τήν έπανάσταση. Οί στρατιώτες άφιναν λίγο - λίγο τήν ιμπεριαλιστική τους στολή γιά νά ξαναφορέσουν τή μπλούζα τοΰ έργάτη. Έκεΐ στά έργοστάσια θά ξαναβροΰν τήν ταξική τους συνείδηση. "Ύστερα ύπάρχουν στήν ήμερήσια διάταξη τεράστια προβλήματα: ή άπεργία, οί οίκονομικοί άγώνες άνάμεσα στό κεφάλαιο καί
στήν Εργασία, ή χρεοκοπία τοϋ κράτους. Γι' αύτό ό διαχωρισμός άνάμεσα στίς τάξεις πρέπει άναγκαστικά νά γίνεται πιό διαυγής καί
πιό καθαρός. Ή έπαναστατική Ενταση πρέπει νά αύξάνει. Έ Ρόζα
Λούξεμπουργκ καθόριζε στό κόμμα της καί στήν τάξη τά άκόλουθα
καθήκοντα: Χρησιμοποίηση τής Εκλογικής καμπάνιας γιά τήν κινητοποίηση τών Επαναστατικών μαζών. Εξήγηση τών σκοπών καί
τής φύσης τής Επανάστασης. 'Αποκάλυψη τών σχεδίων τών Εχθρών
τής έπανάστασης. Σταθεροποίηση καί προοδευτική διεύρυνση τών
θέσεων τής Επανάστασης. Προπαντός, δχι βεβιασμένες Επιθέσεις.
"Οχι πάλη γιά σκοπούς πού δέν Εχουν άκόμα κατανοηθεί άπό τή
συντριπτική πλειοψηφία τής Εργατικής τάξης. "Οχι πραξικοπήματα! «Στήν προλεταριακή Επανάσταση άνήκει τό μέλλον. Κάθε τί
πρέπει νά τήν Εξυπηρετεί — άκόμα καί οί Εκλογές γιά τήν «Εθνοσυνέλευση» (Rote Fahne 23 Δεκέμβρη).
"Ενα μήνα πιό πρίν είχε ήδη άποκαλύψει τί προετοιμαζόταν
μέ τήν άντι-σπαρτακιστική καμπάνια:
«"Αλλοι είναι Εκείνοι πού Ιχουν σήμερα άμεση άνάγκη τής
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τρομοκρατίας καί τής άναρχίας. Εΐίναι οί κύριοι μπουρζουάδες. Είναι δλα τά παράσιτα τής καπιταλιστικής οικονομίας,
αύτά πού τρέμουν γιά τά άγαθά τους, τά προνόμιά τους, τά
κέρδη τους, τά δικαιώματά τους στήν έξουσία. Αύτοί προσπαθούν νά ρίξουν στούς ώμους τοΰ σοσιαλιστικού προλεταριάτου
μιά φανταστική άναρχία καί πραξικοπήματα πού διαρκώς έφευρίσκουν γιά νά δημιουργήσουν μιά κατάσταση πού θά έπιτρέψει στούς πράκτορές τους νά έξαπολύσουν στήν κατάλληλη
στιγμή μιά πραγματική άναρχία, γιά νά στραγγαλίσουν τήν
προλεταριακή έπανάσταση καί νά έγκαταστήσουν γιά πάντα
πάνω στά έρείπια τής έπανάστασης τήν ταξική δικτατορία
τού κεφαλαίου... 'Από τό παρατηρητήριο τής ιστορίας παρακολουθούμε ψύχραιμα καί γαλήνια τό θέαμα. 'Αποκαλύπτουμε γυμνό τό παιχνίδι, τούς ήθοποιούς του, τή σκηνοθεσία του».
Ό χρόνος έργαζόταν γιά τήν έπανάσταση. 'Εκείνοι πού περισσότερο άπό δλους τό ξέρανε αύτό ήταν οί σκηνοθέτες τής άντεπανάστασης: Ό "Εμπερτ καί οί στρατηγοί. Ή πολιτική τους έπιτυχία
στό συνέδριο τών συμβουλίων δέν θά τούς Εξυπηρετούσε σέ τίποτε
έάν δέν κατόρθωναν γρήγορα νά στερήσουν τήν έπανάσταση άπό
κάθε έξουσία. Δέν άργησαν νά διαλέξουν τόν πρώτο στόχο. Ή Λαϊκή Ναυτική Μεραρχία, πού στάθμευε στήν καρδιά τοΰ Βερολίνου
καί ήλεγχε έτσι τήν περιοχή πού βρισκόταν ή κυβέρνηση, είχε μετά τό άντεπαναστατικό πραξικόπημα τής 9 Δεκεμβρίου καθαιρέσει
άπό τή διοίκησή της τόν κόμητα Μέττερνιχ καί στή θέση του είχε
έκλέξει έναν ναύτη. Ταυτοχρόνως είχε άποφασίσει νά πάρει θέση
ύπέρ τών 'Ανεξαρτήτων στήν περίπτωση κυβερνητικής κρίσης. Αύτοί οί ναΰτες δέν ήταν μέ τό μέρος τοΰ Σπάρτακου, ήταν δμως ειλικρινά μέ τό μέρος τής έπανάστασης. Μετά τό συνέδριο τών συμβουλίων οί ναΰτες έρχονται σέ άντίθεση μέ τήν κυβέρνηση σέ σειρά
ζητήματα. Ή συκοφαντία όργιάζει σέ βάρος τών ναυτών. Προκλητικές άξιώσεις διατυπώνονται τελεσιγραφικώς, άξιώσεις πού ή παραδοχή τους θά έσήμαινε τή διάλυση τής ναυτικής μονάδας. "Οταν
οί κυβερνητικοί πυροβολούν έναντίον μιας όμάδας ναυτών, οί ναΟτες συλλαμβάνουν καί κρατοΰν γιά δμηρο τό διοικητή Βέλς:
Αύτό ήταν τό πρόσχημα γιά τήν έπίθεση. Οί ναΰτες δέν είχαν
σκοπό νά δώσουν μάχη. Στά άνάκτορα πού καταυλίζονταν δέν ύπήρχε παρά ή συνήθης φρουρά, μόλις έκατό άνδρες. 'Αλλά άπορρίψανε τό κυβερνητικό τελεσίγραφο πού συνοδευόταν μέ ένα σωρό ύποκριτικές ύποσχέσεις. Τό πρωί στίς 24 Δεκεμβρίου, παραμονή τών
Χριστουγέννων, άρχίζει άπό τό πυροβολικό ό βομβαρδισμός. Κράτησε ώρες. Μάταια δμως. Οί ναΰτες κρατάν καλά. Ή έργατική
φρουρά πού είχε δημιουργηθεί άπό τόν "Αϊχορν, δπως καί πολλοί
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έργάτες, τρέχουν γιά νά ύπερασπίσουν τούς ναΰτες. Πλήθη γυναικών έφορμοϋν στίς γραμμές τών κυβερνητικών, τούς έμποδίζουν
νά συνεχίσουν τδ άδελφοκτόνο έργο τους καί τούς έξαναγκάζουν νά
καταθέσουν τά δπλα. Έ έπίθεση έτσι άπέτυχε. Τά δικαιώματα τών
ναυτών άναγνωρίζονται καί άναγκάζεται νά παραιτηθεί δ διοικητής Βέλς, δ δποίος άφήνεται έλεύθερος χωρίς ούτε μιά τρίχα νά
τοΰ πειράξουν στδ διάστημα τής δολοφονικής έπίθεσης.
Αύτή ήταν ή πρώτη νίκη τής έπανάστασης. Άλλά αύτή έκανε βαθύτερο τδ χάσμα άνάμεσα στήν έπανάσταση καί στήν άντεπανάσταση. Κάθε συμβιβασμός άνάμεσα στίς τάξεις έγινε πλέον άδύνατος.

Ή ίδρυση τοϋ Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος
Τί ήταν ή Ένωση τοΰ Σπάρτακου έπικεφαλής τής δποίας βρίσκονταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί δ Κάρλ Λήμπκνεχτ; ΤΗταν μιά
δργάνωση άρκετά χαλαρή πού κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου είχε
συγκεντρώσει μερικές χιλιάδες μέλη. Ό πυρήνας της άποτελοΰνταν
άπδ τήν παλιά σοσιαλδημοκρατική άριστερά, αύτήν πού μαρξιστικά
διαπαιδαγωγημένη ήταν συγκεντρωμένη γύρω άπδ τή Ρδζα Λούξεμπουργκ. Τά πιδ έκλεκτά στοιχεία τής σοσιαλιστικής νεολαίας ένώνονται μέσα στδν πόλεμο καί κατόπιν μαζί της. Έπίσης προσχωρούν καί στοιχεία |ΐέ κοινωνική καί πολιτική προέλευση πολύ διαφορετική. Είναι αύτά πού ή άποφασιστική τους άντίθεση στδν πόλεμο τά δδήγησε στήν άκρα άριστερά τοΰ έργατικοΰ κινήματος. Είχαν κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου άντιμετωπίσει κινδύνους πού μέχρι τότες ήταν άγνωστοι στδ έργατικδ κίνημα τής Δυτικής Εύρώπης. ΤΗταν δλοι γεμάτοι πίστη καί ένθουσιασμό γιά τήν έπανάσταση, άλλά πολλοί άπ' αύτούς είχαν μιά πολύ ρομαντική άντίληψη
γιά τήν έπανάσταση. Οί τεράστιες δυσκολίες τής παράνομης έργασίας κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου δέν έπέτρεψαν μιά αύστηρή δργανωτική σύνδεση. Ή "Ενωση Σπάρτακος δέν ήταν παρά μιά δμοσπονδία τοπικών δμάδων πού ύπήρχαν σχεδόν σ' δλες τΙς μεγάλες
πόλεις, δχι ένα κόμμα. "Οταν τό Πάσχα τοΰ 1917 οί Ανεξάρτητοι Σοσιαλιστές άποσπαστήκανε άπό τή Σοσιαλδημοκρατία καί σχηματίσανε δικό τους κόμμα, δ Σπάρτακος προσεχώρησε σ' αύτό μέ
τήν δργάνωση του, τό πρόγραμμα του καί τήν πειθαρχία του. "Ηθελε νά έπωφεληθεϊ άπό τίς δυνατότητες πού τοΰ δίνονταν γιά νά
ύπερασπίζει τΙς άπόψεις του στούς κόλπους μιας ίσχυρας δργάνωσης. Είναι εύκολο νά κρατάς «άκηλίδωτη τή σημαία» σου, άλλά τό
καθήκον μας είναι νά πάμε στίς μάζες, καί νά τίς κερδίσουμε. "Ε162

τσι είχε δικαιολογήσει ή Λούξεμπουργκ αύτή τήν τακτική σ ώ
Kampf (Αγώνας) πού Εβγαινε στό Ντούϊσμπουργκ. Ό μ ω ς λίγες
δμάδες ήταν άρκετά Ικανές γιά νά Επωφεληθούν άπό τΙς εύκαιρίες
πού τούς προσφέρονταν Εκεΐ.
Δίπλα στό Σπάρτακο ύπήρχε ή όμάδα τών ριζοσπαστών τής Αριστεράς. Αύτή είχε τό κέντρο της στή Βρέμη καί τμήματα στά βόρεια, στή Σαξωνία καί στή Ρηνανία. Κυκλοφορούσε Ενα νόμιμο Εβδομαδιαίο δργανο τό Arbeiter politik (Εργατική Πολιτική). ΤΗταν σύμφωνη μέ τό Σπάρτακο στά βασικά ζητήματα, άλλά άπό τήν
προέλευσή της συνδεόταν πιό στενά μέ τούς μπολσεβίκους. Οί συνθήκες τής διαμόρφωσής της, παλιές διαφωνίες άπό τό πολωνικό καί
ρωσικό κίνημα καί άποχρώσεις σέ δρισμένα ζητήματα τακτικής, δέν
είχαν έπιτρέψει ώς τότε τήν όργανική Ενότητα. Τέλος τώρα ό Σπάρτακος καί οί ριζοσπάστες τής άριστεράς δέν είχαν άλλη διαφορά
παρά στό ζήτημα τής συμμετοχής στούς 'Ανεξάρτητους δπου οί ριζοσπάστες τής άριστεράς είχαν άρνηθεϊ νά προσχωρήσουν.
Ή άριστερή πτέρυγα τού γερμανικού έργατικοΰ κινήματος
μπήκε λοιπόν στήν έπανάσταση δίχως νά Εχει μιά δλοκληρωμένη
όργάνωση. Τό πιό Επείγον καθήκον ήταν τώρα ή Ενοποίηση τών δυό
παραλλήλων όργανώσεων καί προπαντός ή δημιουργία ένός κόμματος μέ μιά κεντρική διεύθυνση. Αύτό μόνον θά έκανε δυνατόν νά
δοθεί μιά σπονδυλική στήλη καί μιά Ενιαία διεύθυνση στό αύθόρμητο έπαναστατικό κίνημα μέσα σ' δλη τή Γερμανία. Πρώτα δμως Επρεπε νά ξεκαθαριστεί ή κατάσταση στό Εσωτερικό τών 'Ανεξαρτήτων. Αύτό τό κόμμα ήταν βαθιά διαιρεμένο. Οί ήγέτες του συμμετείχαν στήν κυβέρνηση μέ τόν "Εμπερτ καί τό Σάϊντεμαν καί συνυπέγραφαν δλες τίς έπίσημες πράξεις τής κυβέρνησης, δίχως νά
έχουν πλήρη συνείδηση τής συνειδητής άντεπαναστατικής δραστηριότητας τής κλίκας τού "Εμπερτ. Χρησιμοποιούνταν καί άφίνονταν νά χρησιμοποιούνται άπό τήν άντεπανάσταση γιατί ήταν συναισθηματικά καί ιδεολογικά δεμένοι μέ τό άστικό κράτος. Ό μ ω ς ύποχωροΰσαν μπροστά στήν άμεση συνεργασία μέ τά άστικά κόμματα. Ό ρόλος τόν όποιον έπιθυμούσαν γιά τόν έαυτό τους, ήταν δ
ρόλος ένός άντιπολιτευτικού κοινοβουλευτικού κόμματος πιστού στήν
«πάλη τών τάξεων». 'Εναντίον αύτής τής ήγεσίας ύπήρχε μέσα
στούς κόλπους αύτοϋ τού κόμματος μιά άκατάπαυστα αύξανόμενη
άντιπολίτευση, πού δέν είχε πολύ σαφείς πολιτικές άπόψεις καϊ δέν
ήταν καθόλου Ιδιαίτερα όργανωμένη, άλλά πού άποφασιστικά κατεδίκαζε τήν πολιτική τών ήγετών της στήν κυβέρνηση. Στούς μετά τά άντεπαναστατικά πραξικοπήματα τής 6 Δεκεμβρίου μήνες,
αύτή ή άντιπολίτευση είχε τήν πλειοψηφία στά πιό ένδιαφέροντα
κέντρα, στό Βερολίνο, στή Σαξωνία, στή Ρηνανία.
Οί σπαρτακιστές προσπαθούσαν νά κερδίσουν αύτήν τήν άπό
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ϋνστικτο έπαναστατική πτέρυγα. Άπαιτήσανε τή σέ σύντομο διάστημα σύγκληση ένδς συνεδρίου τοϋ κόμματος. Ή διεύθυνση τοϋ κόμματος δμως Αντέδρασε σ' αύτή τήν πίεση τής Αριστεράς μέ τόσο πείσμα πού ποτέ δέν τδ έκανε στήν πίεση τών σοσιαλιστών τής δεξιάς.
"Ηξερε πολύ καλά δτι ένα συνέδριο θά έσήμαινε γ / αύτήν μιά ήττα καί πιθανώς τήν Απώλεια τής διεύθυνσης.
Άλλά έν τώ μεταξύ γινόταν φανερό δτι ή άποφασιστική Αναμέτρηση ΑνΑμεσα στήν έπανΑσταση καί τήν άντεπανάσταση δλο καί
έπλησίαζε. Ή δημιουργία ένός κόμματος ήταν ή πιό άμεση καί ή
πιό έπιτακτική άνάγκη. Ή διεύθυνση τοϋ Σπάρτακου συγκάλεσε
γιά τό τέλος τοϋ χρόνου τήν έθνική της συνδιάσκεψη. Ή πρώτη της
άπόφαση ήταν ή ίδρυση τοϋ Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος
("Ενωση Σπάρτακος). Τήν ίδια στιγμή συγκεντρωθήκανε καί οί
ριζοσπάστες τής Αριστεράς καί άποφασίσανε τήν προσχώρησή τους
στό νέο κόμμα.
Τό πιό άμεσα ένδιαφέρον ζήτημα στό συνέδριο ήταν ή συμμετοχή στίς έκλογές γιά τήν Εθνοσυνέλευση. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ
είχε ήδη πάρει θέση στή Rote Fahne ύπέρ τής συμμετοχής. ΤΗταν
φυσικά πεπεισμένη δτι δ σκοπός τής Εθνοσυνέλευσης ήταν ή ξαναστερέωση τοΰ καπιταλιστικού καθεστώτος. Ή δραστηριότητα στούς
κόλπους της δέν μποροΰσε συνεπώς σέ καμιά περίπτωση νά έχει τόν
ίδιο χαρακτήρα πού είχε ή παλιά δραστηριότητα τών σοσιαλιστών
στό κοινοβούλιο, δέν μποροΰσε δηλαδή νά έχει γιά έπιδίωξη μεταρρυθμίσεις μέσα στούς κόλπους τοΰ καπιταλιστικού καθεστώτος.
«Τώρα βρισκόμαστε μέσα στήν έπανάσταση καί ή Εθνοσυνέλευση είναι ένας άντεπαναστατικός προμαχώνας έναντίον τοΰ
έπαναστατικού προλεταριάτου. Πρόκειται συνεπώς νά προσβάλουμε καί νά γκρεμίσουμε αύτόν τόν προμαχώνα. Γιά νά
κινητοποιήσουμε τΙς μάζες έναντίον τής Εθνοσυνέλευσης, γιά
νά τίς καλέσουμε στήν πάλη τήν πιό βίαιη, γι' αύτό τό σκοπό πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε τΙς έκλογές καί τό βήμα τής
Συνέλευσης... Νά καταγγέλλουμε διαρκώς καί μέ βροντώδη
φωνή δλες τΙς μηχανορραφίες καί δλα τά τεχνάσματα αύτής
τής Αξιότιμης συνέλευσης, νά Αποκαλύπτουμε βήμα πρός βήμα μπροστά στίς μάζες τό άντεπαναστατικό της έργο, νά καλούμε τίς μάζες νά Αποφασίζουν αύτές καί νά έπεμβαίνουν,
αύτό είναι έκεΐνο πού θά κάνουμε συμμετέχοντας στήν 'Εθνοσυνέλευση».
Ή διεύθυνση τοΰ Σπάρτακου ήταν σύμφωνη μέ τή Ρόζα Λούξεμπουργκ παρ' δλο πού δ Λήμπκνεχτ όμολόγησε δτι κοιμήθηκε όπαδδς τής συμμετοχής στήν Εθνοσυνέλευση καί ξύπνησε άντίπα164

λος. Άλλά ή μεγάλη πλειοψηφία τών άντιπροσώπων δέν μποροΰσε
νά καταλάβει πώς είναι δυνατόν νά άπορρίπτουμε γιά λόγους άρχής τήν Εθνοσυνέλευση καί συγχρόνως νά συμμετέχουμε στίς έκλογές. Είχανε ύπ' δψη τους τό ρωσικό παράδειγμα, άλλά δέν ύπολογίζανε δτι τής νίκης τοϋ 'Οκτώβρη είχε προηγηθεί μιά περίοδος
πού προετοίμασε αύτή τή νίκη καί τήν προετοίμασε μέ συνετούς καϊ
συχνά πολύπλοκους έλιγμούς. Ή νίκη τής γερμανικής έπανάστασης φαινόταν τόσο βέβαιη σ' αύτή τήν πλειοψηφία, ώστε πίστευε
δτι ή συμμετοχή στίς έκλογές θά τήν έπιβράδυνε άν δέν είχε άκόμα χειρότερα άποτελέσματα. Μάταια ή Ρόζα τούς καλοΰσε νά έκτιμήσουν όρθά τήν κατάσταση, νά συνειδητοποιήσουν δτι ένας μακρύς δρόμος μας χωρίζει άκόμα άπό τόν τελικό σκοπό καί δτι σ'
αύτό τό διάστημα δέν θά πρέπει νά παραιτηθούμε άπό κανένα μέσο γιά νά κατακτήσουμε τΙς μάζες. Τό συνέδριο τοϋ κόμματος άπέρριψε τή συμμετοχή στίς έκλογές μέ 62 ψήφους κατά 23. Στό Λεό
Γιόγκισες προκάλεσε αύτό τό άποτέλεσμα Ινα βαρύ σόκ. Σκέφτηκε
δτι Γσως ήταν πρόωρη ή Ιδρυση τοΰ κόμματος. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άντίθετα σέ ίνα της γράμμα πού Ιστειλε στήν Κλάρα Τσέτκιν γιά νά τήν ένθαρρύνει, έκφράζει τήν πεποίθηση δτι τό νέο κόμμα θά κατορθώσει νά βρει τό δρόμο του, άκόμα καί μέσα άπό τά
σφάλματά του γιατί αύτό συγκεντρώνει τό έκλεκτότερο μέρος τοϋ
γερμανικού προλεταριάτου.
Ή ένταση πού είχε δημιουργηθεί στό συνέδριο άνάμεσα στή
διεύθυνση καί στά πιό νέα στοιχεία ξεπεράστηκε γρήγορα μέ τό λόγο τής Ρόζας πάνω στό πρόγραμμα τοϋ κόμματος. Οί άντιπρόσωποι
μέ άνησυχία παρατηρούσαν πόση προσπάθεια έπρεπε νά καταβάλει γιά νά ύπερνικήσει τή φυσική της έξάντληση. Άλλά μόλις άρχισε νά μιλάει, ή πίστη καί ή θέληση έκαναν τό θαύμα τους. Κάθε
ίχνος άδυναμίας έξαφανίστηκε. Ό λ η ή ένταση καί δλη ή δύναμη
θά συγκεντρωθοΰν μέσα σ' αύτόν τόν έγκέφαλο. Γιά τελευταία φορά ή μαγική γοητεία αύτής τής μεγάλης δμιλήτριας συγκλόνισε
τούς άνθρώπους, τούς έπεισε, τούς συγκίνησε, τούς συνήρπασε, τούς
έφλόγισε. Αλησμόνητη άνάμνηση γιά δσους είχαν τήν τύχη νά άκούσουν— γιά τελευταία φορά— αύτή τή μεγαλοφυή γυναίκα.
Αύτός δ λόγος είναι διαποτισμένος άπό τή θέληση γιά τή δράση καί γιά τή νίκη. Άλλά έπρεπε έπίσης νά κατευνάσει καί τις ύπερβολικές έλπίδες, νά όξύνει τό βλέμμα γιά τήν πραγ|ΐατικότητα
καί νά έξασφαλίσει στό κόμμα τήν ικανότητα νά μανουβράρει. Ή
Ρόζα προέβλεπε μιά μακρά καί έλικοειδή έξέλιξη τέτοια δπως τήν
περιγράφει στό πρόγραμμα τοϋ Σπάρτακου: Ή προλεταριακή έπανάσταση δέν μπορεί νά άνοίξει τό δρόμο παρά βαθμό μέ βαθμό, βήμα πρός βήμα, πάνω στή μακρά πορεία τοΰ μόχθου καί τής δικής
της πείρας καί διά μέσου μιας πικρής σειράς ήττών καί νικών.
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«Δέν έχουμε τό δικαίωμα νά συνεχίσουμε καί νά έπαναλάβουμε τίς αύταπάτες τής πρώτης φάσης τής έπανάστασης αύτής
τής 9 Νοεμβρίου, νά πιστέψουμε δηλαδή δτι γιά τή νίκη τής
σοσιαλιστικής έπανάστασης άρκεΐ γενικά νά άνατρέψουμε τήν
καπιταλιστική κυβέρνηση καί νά τήν άντικαταστήσουμε μέ
μιά άλλη. Ή νίκη τής σοσιαλιστικής έπανάστασης δέν μπορεί
νά έξασφαλιστεί παρά σέ μιά άλλη κατεύθυνση, άν δηλαδή
ύπονομευτεϊ βήμα πρός βήμα ή κυβέρνηση Έμπερτ - Σάϊντεμαν άπό τό μαζικό κοινωνικό έπαναστατικό άγώνα τοΰ προλεταριάτου. θ ά ήθελα έπίσης νά σας θυμίσω έδώ μερικές άδυναμίες τής γερμανικής έπανάστασης πού δέν μπόρεσε νά
τΙς ύπερνικήσει κατά τήν πρώτη της φάση. Αύτές οί άδυναμίες δείχνουν καθαρά δτι δέν είμαστε δυστυχώς άκόμα Ικανοί νά έξασφαλίσουμε τή νίκη τοΰ σοσιαλισμού μέ τήν πτώση
τής κυβέρνησης. Προσπάθησα νά σδς έκθέσω δτι ή έπανάσταση τής 9 Νοεμβρίου ήταν προπαντός μιά πολιτική έπανάσταση, ένώ έπρεπε νά γίνει ούσιαστικά οικονομική. Άλλά
δέν ήταν έξάλλου παρά μιά έπανάσταση τών πόλεων, ένώ ή
ύπαιθρος έμενε δς τώρα σχεδόν άνεπηρέαστη... "Αν θέλουμε
σοβαρά νά κάνουμε σοσιαλιστικό μετασχηματισμό πρέπει νά
στρέψουμε τήν προσοχή μας τόσο στήν ύπαιθρο δσο καί στά
βιομηχανικά κέντρα καί σ' αύτόν τδν τομέα είμαστε δυστυχώς
στήν άρχή τοΰ ξεκινήματος.
«Νομίζω δτι ή Ιστορία δέν κάνει τόσο εύκολο τό έργο
μας, δσο ήταν στίς άστικές έπαναστάσεις. Δέν άρκεΐ νά άνατραπεϊ ή έπίσημη έξουσία στό κέντρο καί νά τήν άντικαταστήσουμε μέ μερικούς άνθρώπους ή δεκάδες άνθρώπων. Πρέπει νά δουλέψουμε άπό κάτω πρός τά πάνω καί αύτό άκριβώς άντιστοιχεί στδ μαζικό χαρακτήρα τής έπανάστασης μας,
τής δποίας οί σκοποί άφοροΰν τά θεμέλια τής κοινωνικής συγκρότησης... Στή βάση δπου κάθε έργοδότης είναι άντιμέτωποι μέ τό μισθωτό του σκλάβο, στή βάση δπου δλα τά έκτελεστικά δργανα τής ταξικής πολιτικής κυριαρχίας βρίσκονται
άπέναντι στά άντικείμενα αύτής τής κυριαρχίας, άπέναντι
στίς μάζες — έκεΐ είναι πού πρέπει βήμα πρός βήμα νά άποσπάσουμε τά μέσα άπό έκείνους πού είναι στήν έξουσία καί
νά τά πάρουμε στά χέρια μας.
»Μέσα σ' αύτή τήν περιγραφή μου ή διαδικασία τής έπανάστασης πήρε ίσως μεγαλύτερη έκταση άπ' δτι τείνουμε
σέ πρώτη έκτίμηση νά πιστεύουμε. Νομίζω δτι είναι σωστό
γιά μάς νά Ιχουμε ύπ' δψη μας πολύ καθαρά δλες τΙς δυσκολίες καί δλες τΙς περιπλοκές αύτής τής έπανάστασης. Γιατί
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έλπίζω δτι σέ κανέναν άπό έσάς αύτή ή περιγραφή γιά τά
μεγάλα καί δύσκολα καθήκοντα δέν θά έχει μιά έπίδραση
παραλυτική πάνω στό θάρρος ή στήν ένεργητικότητά του, άλλά άντίθετα δπως καί σέ έμένα, δσο τό έργο είναι πιό δύσκολο, τόσο πιό πολύ συγκεντρώνουμε τίς δυνάμεις μας. Καί άς
μήν ξεχνάμε δτι ή έπανάσταση ξέρει νά πραγματοποιεί τό
έργο της μέ μιά άπίστευτη τ α χ ύ τ η τ α .
Δέν θέλω νά
κάνω προφητείες γιά τό χρόνο πού θά άπαιτήσει αύτή ή διαδικασία. Ποιός άπό μάς κάνει λογαριασμούς, ποιός άπασχολεϊται νά λογαριάζει τόν καιρό πού άφιερώνει στό έργο μας,
φτάνει μόνον ή ζωή μας νά άρκέσει γι' αύτό!».
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Πρός τό θάνατο

Oi μάχες τοϋ Ιανουαρίου

Ο

ΛΟΓΟΣ πού είχε έκφωνήσει ή Ρόζα Λούξεμπουργκ στό συνέδριο τήν 1η Ιανουαρίου 1919 κατέληγε έτσι: νά έκτιμήσουν μέ τρόπο ρεαλιστικό τήν κατάσταση νά προετοιμάσουν μέ έπιμονή τούς δρόμους γιά τήν έπανάσταση, νά δημιουργήσουν τίς κοινωνικές συνθήκες γιά τήν άποφασιστική δυναμική δοκιμασία. Λίγες μέρες μετά, ξεσπάν στούς δρόμους τοΰ Βερολίνου οί μάχες, πού
έχουν μπει στήν ίστορία μέ τό δνομα: έξέγερση τοΰ Σπάρτακου.
Αύτές καταλήξανε στήν ήττα τής έργατικής τάξης καί άνοίξανε έτσι τό δρόμο στήν άντεπανάσταση. Πώς μπορεί νά έξηγηθεί αύτή ή
άπότομη άλλαγή; "Εχει καμιά εύθύνη ή άτυχής άπόφαση πού άπέρριψε τή συμμετοχή στίς έκλογές γιά τήν 'Εθνοσυνέλευση; Καθόλου. Ούτε ένας άπό τούς Αντιπροσώπους δέν τό σκέφτηκε αύτό.
Καί ή διεύθυνση τοΰ Σπάρτακου, τοΰ νέου τώρα Κομμουνιστικού
Κόμματος, ποτέ έπίσης δέν σκέφτηκε νά τροποποιήσει τή γραμμή
πού ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε χαράξει μέ τή συμφωνία δλων τών
ήγετικών συντρόφων. Μήπως οί μπολσεβίκοι, μέσω τοΰ ρώσου πρεσβευτή στό Βερολίνο, είχαν ρίξει τό Σπάρτακο σέ μιά παράφρονα
έπίθεση άντιπερισπασμοΰ, δπως μάς λένε τά Ιστορικά έγχειρίδια;
Άλλά τότες δέν ύπήρχε κάν ρώσος πρεσβευτής. Ή κυβέρνηση τοϋ
πρίγκηπα Μάξ τής Βάδης τόν είχε έξαναγκάσει νά φύγει στίς 4
Νοεμβρίου μέ ένα κατασκευασμένο άπό τό Φίλιππο Σάϊντεμαν πρόσχημα. Ό μόνος «ρώσος» πού ήταν τότες στό Βερολίνο ήταν ό Ράντεκ καί ή έπίμονη συμβουλή πού έδινε στή διεύθυνση τοΰ κόμματος
κατά τή διάρκεια τών μαχών τοΰ 'Ιανουαρίου, ήταν νά Αποσυρθεί
δσο τό δυνατόν πιό γρήγορα άπό τή μάχη καί κατηγορηματικά νά
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Αρνηθεί κάθε εύθύνη. Έ ξ άλλου, ούτε ή Ρόζα ούτε δ Λεό θά άφηναν
νά παρασυρθεί τό κόμμα σέ μιά περιπέτεια, όποιοσδήποτε καί άν ήταν δ «σύμβουλος». Τότες θά πρέπει νά πιστέψουμε δτι ή Ρόζα καί
οί σύντροφοι της έπεχείρησαν ξαφνικά ένα πραξικόπημα δίχως έπαρκή αιτία καί δίχως προπαρασκευή, δηλαδή δτι χάσανε τό μυαλό τους. Υπάρχουν πολλοί πού πιστεύουν σ' αύτήν τήν έξήγηση.
Καί πιστεύουν σ' αύτήν γιατί δέν τολμάν νά άντικρύσουν κατάματα τήν άλήθεια.
Ή άλήθεια είναι δτι δέν ύπήρξε καμιά έξέγερση τού Σπάρτακου. Υπάρχει γι* αύτό μιά Αναμφισβήτητα Απόδειξη: τά κύρια άρθρα τής Rote Fahne σ'· αύτές τίς κρίσιμες μέρες. Ή πολιτική τοϋ
Σπάρτακου άντανακλάται σ' αύτά: 1 'Ιανουαρίου «Στά παρασκήνια τής άντεπανάστασης» (έπίσημα ντοκουμέντα σχετικά μέ τήν Επανάληψη τού πολέμου έναντίον τής Ρωσίας άπό τή γερμανική άντεπανάσταση) , 2 'Ιανουαρίου «"Εμποροι δούλων» (γιά τό ίδιο ζήτημα) , 3 'Ιανουαρίου «Τό πρώτο συνέδριο τοϋ κόμματος», 4 'Ιανουαρίου «Οί προοπτικές τής έπανάστασης στήν Ιταλία», 5 'Ιανουαρίου «Οί λακέδες τών καπιταλιστών δημίων μέσα στά άνθρακωρυχεϊα» (σχετικό τούς οικονομικούς άγώνες στό Ρούρ), 6 'Ιανουαρίου «Ανεργία». Αύτοί οί τίτλοι πολύ καθαρά δείχνουν δτι ή
διεύθυνση τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος κάθε άλλο παρά προετοίμαζε μιά ένοπλη έξέγερση στούς δρόμους τοΰ Βερολίνου.
Ή άλήθεια είναι δτι τις μάχες τοΰ 'Ιανουαρίου τις προετοίμασε καί μέ δόλο τίς προκάλεσε ή ήγεσία τής άντεπανάστασης. Προετοιμαστήκανε μέ ένα σχέδιο τόσο σατανικό, πού δέν είχε τό προηγούμενό του μέχρι τότες στή σύγχρονη ιστορία καί πού μόνο Αργότερα στήν πολιτική τεχνική τοΰ φασισμοΰ θά τό γνωρίσουμε. Τά
γεγονότα μιλούν.
Σέ μιά δίκη στό Μόναχο τόν 'Οκτώβρη τού 1925, δ στρατηγός Γκραΐνερ σέ μιά ένορκη μαρτυρική του κατάθεση Αποκαλύπτει
τή συνωμοσία τοΰ "Εμπερτ καί τοΰ Γενικού 'Επιτελείου. Γιά τις μάχες τοΰ 'Ιανουαρίου λέει: «Στις 29 Δεκεμβρίου, δ "Εμπερτ τηλεφωνάει στόν Νόσκε γιά τήν προετοιμασία τών στρατευμάτων έναντίον τοΰ Σπάρτακου. Στις 29 οί μονάδες τών έθελοντών συγκεντρώθηκαν καί τά πάντα ήταν έτοιμα γιά τή μάχη». Ένώ λοιπόν συνεχίζονταν οί έργασίες τοΰ ιδρυτικού συνεδρίου τοΰ Κομμουνιστικού
Κόμματος, παιρνόταν ήδη ή άπόφαση γιά τήν ένοπλη έπίθεση έναντίον τοΰ Σπάρτακου. 01 προετοιμασίες είχαν άρχίσει άπό πολύ
πρίν. Άπό βδομάδες πριν μονάδες έθελοντών μέ τό πρόσχημα δτι
Αποτελούν τήν έθνοφρουρά γυμνάζονταν γιά τόν έμφύλιο πόλεμο.
Στίς 27 Δεκεμβρίου αύτά τά στρατεύματα άρχισαν νά συγκεντρώνονται γύρω άπό τό Βερολίνο. Στό μέτρο πού αύτές οί στρατιωτικές
προετοιμασίες δέν μπορούσαν νά μείνουν κρυφές, ό "Εμπερτ κατόρ169

θωνε μέ διάφορες ψεύτικες προφάσεις νά έχει τή συγκατάθεση τών
'Ανεξαρτήτων στήν κυβέρνηση. Δέν θά μπορούσαν, δμως οί 'Ανεξάρτητοι νά άναλάβουν τήν εύθύνη τού άνοικτοΰ έμφυλίου πολέμου. "Επρεπε λοιπόν νά τούς άναγκάσουν νά παραιτηθούν άπό τήν
κυβέρνηση. "Ηδη μέ τό πραξικόπημα τών Χριστουγέννων έναντίον
τών ναυτών, είχαν άρχίσει νά τούς ύποπτεύονται. ΣτΙς 27 Δεκεμβρίου άπαιτοϋν άπ' αύτούς νά συγκατατεθούν στήν έπανεγκατάσταση τών παλιών στρατηγών στίς διοικήσεις τους, στή δημιουργία μιάς νέας στρατιάς καί τήν έπανάληψη τού πολέμου έναντίον
τής Πολωνίας καί τής Ρωσίας (δ πόλεμος έναντίον τής Ρωσίας είχε ήδη άπό πρίν Επαναληφθεί στίς Βαλτικές χώρες καί ή Πολωνία δέν ήταν παρά ένα πρόσχημα γιά τό Βερολίνο). Αύτές οί προτάσεις προκαλέσανε τήν κρίση στήν κυβέρνηση. Οί 'Ανεξάρτητοι
παραιτούνται καί οί "Εμπερτ, Σάϊντεμαν, Λάντσμπεργκ, Βίσσελ καί
Νόσκε σχηματίζουν μιά κυβέρνηση σοσιαλιστών τής δεξιάς. Ό Νόσκε άνέλαβε τήν άνώτατη διοίκηση τών στρατευμάτων πού προορίζονταν γιά τόν έμφύλιο πόλεμο μ' αύτή τή δήλωση: Πρέπει κάποιος νά είναι ό χασάπης! «Στίς πρώτες μέρες τού Ιανουαρίου»,
γράφει ό στρατηγός Μαίρκερ στά άπομνημονεύματά του, «μιά σύσκεψη πραγματοποιείται στήν έδρα τού Γενικού 'Επιτελείου άνάμεσα στούς στρατιωτικούς άρχηγούς σχετικά μέ τΙς λεπτομέρειες
τής εισόδου στό Βερολίνο. Ό Νόσκε πού μόλις είχε έρθει άπό τό
Κίελο πήρε μέρος σ' αύτήν». ΣτΙς 4 'Ιανουαρίου, δ "Εμπερτ καί δ
Νόσκε έπιθεωροΰν τά στρατεύματα στήν είσοδο τού Βερολίνου. Ποιά
δύναμη άντιπροσώπευαν αύτά τά στρατεύματα μάς άφήνει νά τή
μαντέψουμε ή άπαρίθμησή της άπό τόν στρατηγό Μαίρκερ: Μιά μεραρχία Ιππικού, οί 17 καί 31 μεραρχίες πεζικού, ένα σώμα άκροβολιστών, ή έλεύθερη μονάδα τοϋ Χήλσεν. Γιά νά Αποκρύψουν τή σημασία αύτών τών στρατευμάτων, όνόμασαν τό σύνολό τους Τμήμα
Λούτβιτζ. Ό Μαίρκερ τά άποκαλεί «ένισχυμένο γενικό άπόσπασμα». Ό δπλισμός τους άνταποκρινόταν γιά μιά πραγματική πολεμική έπιχείρηση. Δέν έλειπαν οδτε τά φλογοβόλα.
Παράλληλα μέ τή στρατιωτική προετοιμασία τού έμφύλιου πολέμου, συνεχιζόταν ή «ήθική» προετοιμασία. Μετά τήν αίματηρή
παραμονή τών Χριστουγέννων, ή πιό λυσσώδης καμπάνια τοϋ τύπου έξαπολύεται έναντίον τοϋ Σπάρτακου. 'Από μέρα σέ μέρα αύξάνει καί μεγαλώνει σέ λύσσα καϊ τόν τόνο τόν δίνει τό Vorwarts, τό
δργανο τής σοσιαλδημοκρατίας. "Οταν στίς 29 Δεκεμβρίου άμέτρητα πλήθη έργατών παρακολουθούν τήν κηδεία τών θυμάτων τής έπίθεσης έναντίον τών ναυτών, ή σοσιαλδημοκρατία καλεί μιά άντιδιαδήλωση. Οί προκηρύξεις πού καλούσαν σ' αύτή τήν άντιδιαδήλωση έγραφαν:
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«Οί σκανδαλώδεις μηχανορραφίες τοϋ Λήμπκνεχτ καί τής
Λούξεμπουργκ ρυπαίνουν τήν έπανάσταση καί θέτουν σέ κίνδυνο δλες τίς κατακτήσεις της. Οί μάζες δέν μποροϋν ούτε
γιά μιά στιγμή πλέον νά παρατηρούν ήρεμα αύτούς τούς ταραχοποιούς καί τούς δπαδούς τους νά παραλύουν τή δραστηριότητα τών δημοκρατικών άρχών, νά παροτρύνουν κάθε μέρα καί περισσότερο τδ λαό στδν έμφύλιο πόλεμο, νά στραγγαλίζουν μέ τά βρώμικα χέρια τους τδ δικαίωμα τής έλεύθερης
έκφρασης τής γνώμης. Μέ τδ -ψέμα, τή συκοφαντία καί τή
βία, θέλουν νά χτυπήσουν κάθε τί πού τολμάει νά άντιδρά σ'
αύτούς. Μέ μιά αύθάδεια δίχως δρια, προβάλλουν τούς έαυτούς τους γιά κύριους τοϋ Βερολίνου».
Μιά άλλη προκήρυξη τοϋ «συμβουλίου τών πολιτών», πού κυκλοφόρησε σ' αύτήν τήν άντιδιαδήλωση περιείχε μιά μόλις καλυπτόμενη νέα έκκληση γιά τή δολοφονία τοϋ Λήμπκνεχτ: «τά πραξικοπήματα τών σπαρτακιστών τά Χριστούγεννα δδηγοϋν κατ' εύθεΐαν στήν άβυσσο... Στήν κτηνώδη βία αύτής τής ληστρικής συμμορίας δέν ύπάρχει άλλη άπάντηση άπδ τή βία... θέλετε τήν είρήνη;
Ξεσηκωθήτε καί δώστε ένα τέλος στή δικτατορία τών σπαρτακιστών. θέλετε τήν έλευθερία; Κάνετε τούς δπλισμένους ληστές τοϋ
Λήμπκνεχτ σέ κατάσταση πού νά μήν μποροϋν νά βλάψουν...». Λίγες μέρες κατόπιν ή Άντιμπολσεβίκικη "Ενωση έπικηρύσσει άνοιχτά μέ άφίσσες στούς δρόμους, τδ κεφάλι τοϋ Ράντεκ γιά 10.000
μάρκα. Τεράστια ποσά ξοδεύονται άπδ καπιταλιστές καί κυβέρνηση γι' αύτήν τήν προπαγάνδα τοϋ έμφυλίου πολέμου.
Άλλά έπρεπε νά ύπάρχει άκόμα ένα πρόσχημα γιά νά μιλήσουν τά κανόνια. Τήν 1 'Ιανουαρίου τδ σοσιαλδημοκρατικό δργανο
Politisch - Parlamentarishe Nachrichten (Κοινοβουλευτικές Πολιτικές Πληροφορίες) έξαπολύει μιά συκοφαντική καμπάνια έναντίον
τοϋ διευθυντού τής άστυνομίας, τοΰ άνεξαρτήτου σοσιαλιστή "Αΐχορν. Αύτδς δ άνθρωπος, τοΰ δποίου ή έντιμότητα ήταν γιά δλους
άναμφισβήτητη, κατηγορούνταν δτι είχε καταχραστεί δημόσια χρήματα. Άκόμα αύτοί πού ήδη συγκεντρώνανε τά στρατεύματα έναντίον τοΰ Βερολίνου κατηγορούσαν τδν "Αϊχορν δτι προετοίμαζε τδν
έμφύλιο πόλεμο. Καί δμως ξέρανε δτι δέν είχε άρκετά δπλα ούτε
γιά τήν άστυνομία. Στις 3 'Ιανουαρίου τδν καλεί δ ύπουργδς 'Εσωτερικών, τδν λούζει μέ έναν δχετδ κατηγοριών καί ζητάει τήν παραίτηση του. Ζήτησε μιά μέρα προθεσμία γιά νά μπορέσει νά άνασκευάσει γραφτά αύτές τίς κατηγορίες. Άλλά αύτοί βιάζονταν καί
φοβούνταν ένα τέτοιο ντοκουμέντο. "Ετσι δ "Αϊχορν έπρεπε νά παραιτηθεί άπδ τή θέση του στις 4 'Ιανουαρίου τδ πρωί πριν έκπνεύσει ή προθεσμία. Ό σοσιαλδημοκράτης Εύγένιος "Ερνστ, δ μελλον171

τικός όπαδός τής κυβέρνησης Κάππ, διορίστηκε στή θέση του. Ό
"Αϊχορν άρνήθηκε νά πειθαρχήσει. Αύτδ θά έσήμαινε, έλεγε, νά άναγνωρίσει τήν άλήθεια τών κατηγοριών του. "Επρεπε νά ύπερασπίσει τήν τιμή του. Έ ξ άλλου δέν ήταν στήν Αρμοδιότητα τοϋ ύπουργείου τών Εσωτερικών άλλά τοϋ έκτελεστικοΰ συμβουλίου τοΟ
Βερολίνου. Δέν άνεγνώριζε τό δικαίωμα τοϋ ύπουργοϋ νά παραβιάζει τή νομιμότητα πού δημιούργησε ή έπανάσταση τοϋ Νοεμβρίου.
Καί δέν είχε τδ δικαίωμα νά παραδώσει μιά τόσο σπουδαία θέση
στήν άντεπανάσταση.
Τό βερολινέζικο γραφείο τών 'Ανεξαρτήτων Σοσιαλιστών, πού
συνεδρίαζε μέ τούς Επαναστάτες Πληρεξουσίους δταν έφτασε ή διαταγή παραίτησης, ένέκρινε τή στάση του. Ό "Αϊχορν έδωσε άκόμα στήν κυβέρνηση μιά εύκαιρία νά τακτοποιηθεί τό ζήτημα: δήλωσε δτι θά πειθαρχήσει σέ μιά άπόφαση τοϋ Κεντρικού Συμβουλίου τών έργατικών καί στρατιωτικών συμβουλίων στό όποιον τήν
πλειοψηφία τήν είχαν οί σοσιαλιστές τής δεξιάς. Ή κυβέρνηση Απέρριψε κι' αύτή τήν πρόταση. ΤΗταν φανερό δτι ήθελε τήν δξυνση τής σύγκρουσης σάν πρόσχημα γιά τή στρατιωτική έπέμβαση.
Τό γραφείο τών 'Ανεξαρτήτων Σοσιαλιστών καί οί Επαναστάτες
Πληρεξούσιοι άποφασίζουν νά καλέσουν τούς έργάτες τοΰ Βερολίνου σέ μιά διαδήλωση γιά τίς 5 'Ιανουαρίου. Τό Κομουνιστικό
Κόμμα συμμετέχει κι' αύτό. Έκατοντάδες χιλιάδες έργάτες άπαντοΰν στήν έκκληση. Παρελαύνουν σέ τεράστιες φάλαγγες στούς
δρό|ΐους τοϋ Βερολίνου καί καταλήγουν στή Διεύθυνση τής 'Αστυνομίας. Καλοϋν τόν "Αϊχορν νά μείνει στή θέση του καί διαδηλώνουν τήν άπόφασή τους νά ύπερασπίσουν αύτή τή θέση γιά τήν έπανάσταση.
Κάτω άπό τήν έπίδραση αύτής τής γιγάντιας διαδήλιοσης, τό
γραφείο τών 'Ανεξαρτήτων, οί 'Επαναστάτες Πληρεξούσιοι καί δυό
άντιπρόσωποι τοΰ κομμουνιστικού κόμματος, ό Κάρλ Λήμπκνεχτ καί
ό Βίλχελμ Πήκ συναντώνται έκ νέου γιά νά συζητήσουν καί νά άποφασίσουν. Πίστευαν δτι είχαν μέ τό μέρος τους τή φρουρά τοΰ
Βερολίνου. 'Από τό Σπαντάου καί τή Φρανκφούρτη τούς ύποσχέθηκαν μιά σοβαρή στρατιωτική βοήθεια. Έτσι σ' αύτή τή σύσκεψη άπεφάσισαν δχι μόνον νά άντισταθοΰν στήν Αντικατάσταση τοϋ "Αϊχορν Αλλά καί νά έπιχειρήσουν νά Ανατρέψουν τήν κυβέρνηση Έ μ περτ - Σάϊντεμαν. Μιά έπαναστατική Επιτροπή συγκροτείται έπί
κεφαλής τής δποίας ήταν ό Γεώργιος Λέντεμπουρ, ό Κάρλ Λήμπκνεχτ καί ό Πάουλ Σόλτζε.
Ζυγίσανε καλά αύτήν τήν άπόφαση; 'Ανταποκρινόταν αύτή
στή σχέση τών δυνάμεων; Οί ύπεύθυνοι ήταν Ικανοί νά διευθύνουν
αύτό τδ κίνημα; θ ά τό Ιδούμε. Τώρα τά πράγματα φαίνονταν νά
κάνουν τήν ένοπλη σύγκρουση άναπόφευκτη.
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Στις 25 Δεκεμβρίου, Απαντώντας στ& βομβαρδισμό έναντίον
τών ναυτών, δμάδες Επαναστατών έργατών είχαν αυθόρμητα καταλάβει τό Vorwarts. (Αύτή ή έφημερίδα ήταν παλιότερα νόμιμο
κτήμα τών έργατών τού Βερολίνου καί μόνον κατά τόν πόλεμο καί
πραξικοπηματικά πήρε τήν κυριότητα της τό γραφείο τού κόμματος) . Στό τέλος τής μεγάλης διαδήλωσης τής 5 'Ιανουαρίου, άκούγεται ξανά τό σύνθημα νά καταλάβουν καί πάλι τό Vorwarts. Αύτό τό σύνθημα βρήκε άμέσως άπήχηση. 'Ομάδες έργατών καταλάβανε τά γραφεία τοϋ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος καί τό τυπογραφείο. Τό βράδυ δλα τά τυπογραφεία άπό τίς σημαντικότερες έφημερίδες είχανε καταληφθεί. Τήν άλλη μέρα καταλαμβάνεται καί
τό έθνικό τυπογραφείο δπου έκτυπώνονταν καί τά χαρτονομίσματα.
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι αύτές οί πράξεις άνταποκρίνονταν στήν
πνευματική κατάσταση τών μαζών. 'Αλλά αύτές οί μάζες δέν ένεργήσανε αύτή τή φορά δίχως έξωτερικές έπεμβάσεις. Ή πρωτοβουλία προέρχονταν άπό τό... άντίθετο στρατόπεδο. Εκείνοι πού είχαν
τήν πρωτοβουλία καί πού βρίσκονταν έπικεφαλής τών δμάδων πού
είχαν καταλάβει τά γραφεία καί τά τυπογραφεία τών έφημερίδων
ήταν προβοκάτορες - πράκτορες τής Κομμαντατούρας τοΰ Βερολίνου ή στοιχεία έξαιρετικά άμφίβολα. Αύτό είναι τό συμπέρασμα στό
όποιο κατέληξε μιά έπιτροπή έρεύνης τοΰ πρωσσικοΰ κοινοβουλίου.
Έπί κεφαλής τής δμάδος πού κατέλαβε τό Vorwarts ήταν Ινα
γκαρσόνι, ό "Αλφρεντ Ρόλαντ, ό όποιος άργότερα άποκαλύφτηκε δτι ήταν Ινας έπικίνδυνος προβοκάτορας. "Ετσι τίποτε δέν είχε παραμεληθεί στή μεγάλη συνωμοσία γιά τή στρατιωτική συντριβή τής
έργατικής τάξης τοΰ Βερολίνου. Μετά τή συγκέντρωση τών στρατευμάτων, τήν τελική άπόφαση γιά δράση, τό διορισμό τοΰ Νόσκε
άνώτατου διοικητή καί τήν προκλητική άντικατάσταση τοΰ "Αΐχορν,
έρχεται τώρα τό «δημοκρατικό» πρόσχημα τής έξασφάλισης τής έλευθερίας τού τύπου.

Ό Σπάρτακος καί ή έζέγεροη τοϋ Ιανουαρίου
Ή πρωτοβουλία λοιπόν αύτής τής άποφασιστικής άναμέτρησης
άνήκε έντελώς στήν άντεπανάσταση. Ό μ ω ς ή έργατική τάξη είχε
σοβαρά άτού στά χέρια της. Ήταν άκόμα δπλισμένη καί μέ πνεύμα έξαιρετικά μαχητικό. Μιά άποφασιστική δράση κατά πάσαν πιθανότητα θά παρέσυρε τά βερολινέζικα συντάγματα, πού είχαν δηλώσει ούδετερότητα κατά τή σύγκρουση. Μάχες στούς δρόμους πού
θά διευθύνονταν ένεργητικά καί έπιδέξια θά δημιουργούσαν πολύ
δύσκολη κατάσταση στούς στρατιωτικούς. Ή νίκη στό Βερολίνο δέν
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ήταν άδύνατη. Ot πραγματικοί κίνδυνοι ήταν αυτοί πού θα Αντιμετώπιζε ή έργατική τάξη μετά άπ' αύτή τή νίκη, γιατί τό κίνημα
στήν ύπόλοιπη χώρα ήταν πολύ καθυστερημένο σέ σχέση μέ τό κίνημα τοΟ Βερολίνου.
Ή ήττα στό Βερολίνο όφείλεται έντελώς στή χρεοκοπία τής
διεύθυνσης. Ό όργανισμός πού είχε μέ τόση τόλμη διεκδικήσει τήν
έξουσία δέν ήξερε τίποτε άπ' δ,τι έπρεπε νά κάνει γιά νά πραγματοποιήσει αύτό τό σκοπό. Ή έπαναστατική έπιτροπή έκανε τήν έκκληση γιά τΙς διαδηλώσεις τής 6ης 'Ιανουαρίου, μοίρασε μερικά δπλα καί έπεχείρησε νά καταλάβει τό Υπουργείο τών Στρατιωτικών.
Καί αύτά ήταν δλα. ΤΙς δμάδες πού είχαν καταλάβει τίς έφημερίδες τίς άφησαν έκεΐ σ' αύτά τά δίχως καμιά στρατηγική άξία κτίρια, δίχως νά τούς καθορίζουν κανένα καθήκον. Τό μόνο στρατιωτικά σωστό μέτρο, ή κατάληψη τών σταθμών, έγινε μέ πρωτοβουλία
τών ϊδιων τών έργατών. Ή έπιτροπή περνούσε τίς μέρες της καί τίς
νύκτες της σέ άτέρμονες καί στείρες συζητήσεις γιά νά παγιδευτεί
τελικά σέ διαπραγματεύσεις μέ τόν έχθρό, σπέρνοντας έτσι τή σύγχυση καί τήν παράλυση μέσα στίς έπαναστατικές γραμμές.
Ποιά ήταν δμως ή θέση τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος καί
τής Ρόζας Λούξεμπουργκ άπέναντι τής έξέγερσης; Ό Λήμπκνεχτ
καί δ Πήκ τήν είχαν ύποστηρίξει. Καί τό γόητρο τοΰ Λήμπκνεχτ
άσφαλώς συνετέλεσε στή λήψη αύτής τής άπόφασης. Αύτός ήταν
πάντα ένας άφοβος καί ριψοκίνδυνος άνδρας, δχι δμως πολιτικός
καί στρατηγός πού ζυγίζει ήρεμα τά πράγματα. Ή όρμητικότητά
του τόν παρέσυρε. Ή διεύθυνση τοΰ κόμματος πού δέν είχε ιδέα
γι' αύτή τήν άπόφαση δέν ήταν καθόλου σύμφωνη γιά μιά πάλη
πού θά είχε τή σημασία τής άποφασιστικής άναμέτρησης. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε βίαιες συγκρούσεις μέ τό Λήμπκνεχτ ό όποίος είχε ένεργήσει μέ δική του πρωτοβουλία. Μέ έκπληξη καί μέ
έναν τόνο γεμάτον μομφή τόν είχε ρωτήσει, δταν έκανε τόν άπολογισμό τών ένεργειών του: «'Αλλά Κάρλ, τί έκανες τό πρόγραμμά
μας;»
Ή Ρόζα δέν άρνοΰνταν τή μάχη, άρκεΐ αύτή νά κρατοΰσε τόν
άμυντικό χαρακτήρα της. Ή έκτίμησή της ήταν δτι ή κατάσταση
δέν ήταν καθόλου ώριμη γιά μιά μάχη πού θά είχε γιά άμεσο στόχο
τήν πολιτική έξουσία. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα είχε μεγάλες συμπάθειες άνάμεσα στίς δραστήριες μάζες τού Βερολίνου. 'Αλλά δέν
ήταν άκόμα ή άνεγνωρισμένη ήγεσία τής τάξης, καί δέν ήταν τό
ίδιο προετοιμασμένο γιά νά λύσει τά τεράστια προβλήματα τής όργάνωσης πού θέτει ή πάλη γιά τήν έξουσία καί άκόμα λιγότερο έκείνα πού θέτει ή άσκηση τής έξουσίας. Γι' αύτούς τούς λόγους ή
Ρόζα ύποστήριζε δτι έπρεπε νά άντισταθοΰν στήν έπίθεση τής άντεπανάστασης καθορίζοντας σκοπούς πού δέν θά τρόμαζαν τά διστα-
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κτικά στοιχεία τών Εργατικών καί στρατιωτικών μαζών, άλλά άντίθετα θά τά έκαναν νά προχωρήσουν σοβαρά βήματα πρός τά έμπρός. Γι' αύτό ή Rote Fahne ύπεστήριζε άποφασιστικά κατά τή
διάρκεια τής πάλης τά άκόλουθα συνθήματα: Αφοπλισμός τής άντεπανάστασης, έξοπλισμός τοϋ προλεταριάτου, συγκέντρωση δλων
τών πιστών στήν έπανάσταση στρατευμάτων, νέες έκλογές στά συμβούλια τών έργατών και στρατιωτών. "Ετσι μέσα σ' αύτά τά θεμέλια τής έπανάστασης θά κτυπηθούν οί "Εμπερτ καί Σάϊντεμαν καί
έτσι θά γίνουν τά συμβούλια τά πραγματικά κέντρα τής δράσης.
Γιά νά πραγματοποιηθεί αύτό τό πρόγραμμα ήταν άπαραίτητη ή
νίκη στό Βερολίνο. Αύτή θά έδινε έπίσης μιά ίσχυρά ώθηση στό κίνημα σ' δλη τή χώρα. "Ετσι ή Ρόζα ύπεστήριζε μ' δλη της τή δύναμη τή συνέχιση τής μάχης μέ τή μεγαλύτερη ένεργητικότητά.
Μέρα |ji τήν ήμέρα παρότρυνε μέ δηκτικότητα τούς Αρχηγούς τού
κινήματος. Στίς 7 'Ιανουαρίου, έπί παραδείγματι, έγραφε στή Rote
Fahne:
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«Οί άρχηγοί βρίσκονται στό ύψος τους; Οί 'Επαναστάτες Πληρεξούσιοι καί οί άντιπρόσωποι τών έπιχειρήσεων, τά ριζοσπαστικά στοιχεία τοΰ 'Ανεξαρτήτου Κόμματος βρίσκονται στό
δψος τής αύξανόμενης ένεργητικότητας τών μαζών; Οί μάζες άκολουθήσανε μέ όρμητικότητα τήν έκκληση τών άρχηγών τους... Αύτές περιμένουν νέα συνθήματα καί νέες πράξεις
Από τούς άρχηγούς τους.
»Τί έχουν κάνει καί τί έχουν άποφασίσει έν τώ μεταξύ
αύτοί; Έμεΐς δέ βλέπουμε καί δέν άκοϋμε τίποτε! ΕΓναι ένδεχόμενο οί άνθρωποι στούς δποίους έχει δώσει τήν έμπιστοσύνη της ή έργατική τάξη νά συσκέπτονται έκτενώς καί κατά βάθος. 'Αλλά τώρα πρόκειται νά δράσουμε.
»Οί "Εμπερτ καί Σάϊντεμαν δέν σπαταλάν. τδν καιρό
τους σέ συσκέψεις. Προετοιμάζουν σιωπηλά τΙς μηχανορραφίες τους μέ τήν τόσο συνήθη στούς άντεπαναστάτες ένεργητικότητά καί φρόνηση. Τροχίζουν τό μαχαίρι τους γιά νά δολοφονήσουν άπροσδόκητα τήν έπανάσταση.
»Δέν ύπάρχει καιρός γιά χάσιμο. Πρέπει πάραυτα νά
πάρουμε μέτρα ριζοσπαστικά. Τά διστακτικά στοιχεία τοΰ
στρατού δέν μποροϋν νά κατακτηθούν στήν άγία ύπόθεση τοϋ
προλεταριάτου παρά μέ μιά άποφασιστική δράση τής έπαναστατικής έπιτροπής.
»Δράση, δράση! Μέ θάρρος, άποφασιστικότητα καί συνέπεια — αύτό εΓναι τό καθήκον καί ή ύποχρέωση τών Ε παναστατών Πληρεξουσίων καί τών είλικρινών σοσιαλιστών
ήγετών. 'Αφοπλίστε τήν άντεπανάσταση, έξοπλίστε τίς μά-

ζες, κατακτήστε δλες τΙς δυναμικές θέσεις. Δράση, γρήγορα!
Ή έπανάσταση τό Επιβάλλει!».
ΣτΙς διαπραγματεύσεις πού οί ήγέτες είχαν άρχίσει μέ τόν έχθρό ή Ρόζα έβλεπε μιά παγίδα καί δέν έπαυε μ' δλη της τή δύναμη νά φωνάζει: "Οχι διαπραγματεύσεις. Δράση! Και είχε άπόλυτα δίκιο. Γιατί οί άνθρωποι τοΰ "Εμπερτ χρησιμοποιήσανε τις διαπραγματεύσεις γιά νά έξασθενίσουν τόν άντίπαλο καί κατόπιν παραβιάσανε άπότομα τΙς συμφωνίες καί τήν άνακωχή πού είχαν συνάψει καί πέρασαν στήν έπίθεση μέ μιά δίχως προηγούμενο κτηνωδία.
Ή Κλάρα Τσέτκιν έχει δώσει μιά πιστή έκθεση τής πολιτικής τής Ρόζας Λούξεμπουργκ αύτών τών ήμερών, δπως καί τών αίτιών της. Οί πληροφορίες της στηρίζονται σέ ένα γράμμα τού Λεό
Γιόγκισες. Στή μπροσούρα της « Έ θέση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ
στή Ρωσική Έπανάσταση» γράφει:
« Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν έβλεπε τά γεγονότα —δσο ένδιαφέροντα καί άν ήταν— μέ τήν περιορισμένη στό Βερολίνο
προοπτική. Αύτή τά έκρινε σέ συνάφεια μέ τή γενικότερη κατάσταση, ιδιαίτερα μέ τό βαθμό συνειδητοποίησης τών πλατιών λαϊκών στρωμάτων |Uoa σ' δλη τή Γερμανία. 'Απ' αύτή τήν άποψη, ή άνατροπή τής κυβέρνηση "Εμπερτ δέν μπορούσε αύτή τή στιγμή νά ήταν παρά ένα σύνθημα προπαγάνδας γιά τή συγκέντρωση τών έπαναστατατών προλεταρίων, δχι δμως δ άμεσος γιά πραγματοποίηση σκοπός τών έπαναστατικών μαχών. Αύτές οί μάχες, περιορισμένες ούσιαστικά στό
Βερολίνο, θά μπορούσαν στήν καλύτερη περίπτωση νά δώσουν μιά βερολινέζικη «Κομμούνα», ένα άνάλογο ιστορικό
σχήμα. Ό σκοπός τών μαχών δέν μπορούσε νά ήταν παρά ή
ένεργητική άπόκρουση τού άντεπαναστατικοΰ πραξικοπήματος. Δηλαδή: ή έπανεγκατάσταση τοϋ "Αϊχορν στή θέση του,
ή άπομάκρυνση άπό τό Βερολίνο τών στρατευμάτων πού είχανε φέρει γιά νά πνίξουν στό αίμα τό έπαναστατημένο βερολινέζικο προλεταριάτο, δ έξοπλισμός τών έργατών καί ή άνάληψη τής στρατιωτικής έξουσίας άπό τούς πολιτικούς άντιπροσώπους τού έπαναστατικοΰ προλεταριάτου. Γιά νά ικανοποιηθούν αύτές οί διεκδικήσεις έπρεπε νά δράσουν καί δχι
νά διαπραγματεύονται.
»Τό κάτω άπό τήν ήγεσία τής Ρόζας Λούξεμπουργκ νεαρό Κομμουνιστικό Κόμμα άντιμετώπιζε ένα πολύ δύσκολο καθήκον. Δέν μπορούσε νά κάνει δικό του τό σκοπό γιά τόν δποΐον μάχονταν οί μάζες —τήν άνατροπή τής κυβέρνησης—
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Επρεπε νά τόν άπορρίψει. 'Αλλά ταυτόχρονα δέν είχε τό δικαίωμα νά άποσπαστεϊ άπό τΙς μάζες που ήδη έδιναν μάχες
ατούς δρόμους. Παρά τις έπιφυλάξεις του έπρεπε νά μένει μαζί μέ τίς μάζες, μέσα στίς μάζες γιά νά τις ένισχύει στήν πάλη τους έναντίον τής άντεπανάστασης, γιά νά Επιταχύνει τό
προτσές τής έπαναστατικής τους ώρίμανσης μέσα στήν πάλη,
κάνοντάς τες νά πάρουν συνείδηση τών συνθηκών τής έπίθεσής τους. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα, γιά τήν πραγματοποίηση αυτού τού καθήκοντος, έπρεπε νά συμμετέχει μέ τή δική
του σημαία, νά δίνει τή σύμφωνα μέ τίς έκτιμήσεις του άκριβή περίμετρο τού άγώνα, δίχως δμως σέ καμιά περίπτωση νά
παραβιάζει τήν προλεταριακή καί έπαναστατική αλληλεγγύη
τών μαχόμενων μαζών. Ή συνεισφορά του στή μάχη έπρεπε
νά ήταν άρνητική καί κριτική καί ταυτόχρονα νά προωθεί
θετικά τό κίνημα».
Υπάρχει ένα άκόμα ούσιώδες σημείο πού θά πρέπει νά προστεθεί σ' αύτή τήν έπιχειρηματολογία. Πολλές φορές ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ύπενθύμιζε δτι, στίς Εποχές τής εξαιρετικής έπαναστατικής έντασης, ή νοοτροπία τών μαζών έξελίσσεται μέ βήματα γίγαντα, δτι «οί ώρες μέσα στήν έπανάσταση λογαριάζονταν στήν
παγκόσμια ιστορία γιά μήνες καί οί μέρες γιά χρόνια».
Σ ' δλη τή χώρα ή δραστηριότητα είχε έντατικοποιηθεϊ: στή
Ρηνανία τά άντεπαναστατικά στρατεύματα είχαν ύποστεϊ σοβαρή
ήττα, στό Ντύσελντορφ καί στή Βρέμη τά συμβούλια είχαν πάρει
τήν έξουσία. Έάν ή πάλη στό Βερολίνο διεξαγόταν μέ ένεργητικότητα, θά μποροΰσε νά άποσπάσει σοβαρές παραχωρήσεις άπό τόν
άντίπαλο καί συνεπώς νά έξασφαλίσει νέες θέσεις στήν έπανάσταση. Ξεκινώντας άπ' αύτές τίς γενικές άπόψεις ή Ρόζα Λούξεμπουργκ
καί μαζί της ή διεύθυνση τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος δέν μπορούσαν νά άκολουθήσουν τή συμβουλή πού άπό τήν άρχή τής μάχης τούς είχε δώσει ό Ράντεκ: νά καλέσουν τούς μαχόμενους έργάτες νά σταματήσουν τή μάχη καί νά ύποχωρήσουν. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα δέν μπορούσε νά τό κάνει αύτό καί γιά τόν λόγο
δτι αύτό δέν είχε τή σταθερότητα καί τή συνοχή τοΰ μπολσεβίκικου κόμματος πού σέ μιά παρόμοια κατάσταση τόν 'Ιούλιο τού 1917
έπεχείρησε μιά έπικίνδυνη ύποχώρηση. Τό γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα δέν ήταν σέ θέση νά πάρει μόνο του τήν άπόφαση ούτε γιά τήν έπίθεση, ούτε γιά τήν ύποχώρηση.
Άπό τίς στήλες τής Rote Fahne ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έπενέβαινε μέ μιά κριτική στή διεύθυνση τού κινήματος. Ά π ' αύτή τή
θέση πού γινόταν, ή στάση της ήταν σωστή. Άλλά τό Κομμουνιστικό Κόμμα συμμετείχε καί στή μάχη καί στή διεύθυνση τής μάχης.
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Έφερνε κι' αύτό τήν εύθύνη άπό κοινού μέ τΙς άλλες δργανώσεις.
Δέν ξέρουμε τί έπίδραση άσκοΰσε άμεσα ή ήγεσία τοΰ κόμματος
στή διεύθυνση τοΰ κινήματος ή άκόμα άν άσκοΰσε καμιά τέτοια
έπίδραση. Δέν ξέρουμε τίποτε γιά τίς άπόψεις πού ύπήρχαν στή
διεύθυνση τοΰ κόμματος, δίπλα σ' αύτές τής Ρόζας, ούτε γιά τίς
άποφάσεις πού πήραν καί γιά τήν έφαρμογή αύτών τών Αποφάσεων. Σ ' δλες αύτές τίς μέρες ό Κάρλ Λήμπκνεχτ βρισκόταν διαρκώς μαζί μέ τούς μαχητές, διακινδυνεύοντας άκατάπαυστα τή ζωή
του, τρέχοντας άπό τό ενα δδόφραγμα σ' άλλο, γιά νά δώσει στούς
μαχητές συμβουλές καί ήθική ύποστήριξη. Άλλά δροΰσε σχεδόν
δίχως σύνδεσμο μέ τή διεύθυνση τοΰ κόμματος. Κανένα ντοκουμέντο, καμιά άπό τίς άναμνήσεις τών μελών τής διεύθυνσης πού δημοσιεύτηκαν δέν μάς δίνουν μιά πληροφορία πιό συγκεκριμένη γιά
τΙς ίδέες, τίς προθέσεις, τά μέτρα τής Κεντρικής Επιτροπής. Δέν
έχουμε παρά τό γράμμα τοΰ Γιόγκισες στήν Κλάρα Τσέτκιν.
'Εκείνοι πού βρίσκονταν δίπλα στή Ρόζα Λούξεμπουργκ αύτές τίς μέρες είχανε παρατηρήσει μιά βαθειά έσωτερική καί έξωτερική άλλαγή σ' αύτήν. Σ ' δλους τούς μήνες τής έπανάστασης, δταν άπαιτοΰνταν άπό τόν καθένα τό μάξιμουμ, αύτή μέ τήν ένεργητικότητά της, τήν πεποίθησή της, τήν όρμή της καί τή γαλήνη της,
άρετές πού ήταν συνυφασμένες μέ τήν προσωπικότητά της, έδινε σ'
δλους θάρρος καί έμπιστοσύνη. Πάντα εύρισκε τόν καιρό νά φροντίζει καί γιά τούς άλλους. Μέ ένα βλέμμα γεμάτο έκτίμηση ή μιά
χλευαστική παρατήρηση άλλά μέ ένα βαθύ πνεΰμα συντροφικότητας ένεθάρρυνε τούς συνεργάτες της καί τούς έκανε νά καταβάλλουν δλο καί μεγαλύτερες προσπάθειες. Γι' αύτή τή μικρή δμάδα
τών πιστών καί γεμάτων ένθουσιασμό συνεργατών της, ή Ρόζα ήταν, δπως καί γιά δλους, ή φλόγα πού τούς θέρμαινε, τούς έμψύχωνε, τούς ζωντάνευε. Καί ήταν αύτή ή ίδια γεμάτη έμπιστοσύνη
καί πεποίθηση μέσα στή βράση τής έπανάστασης δπου τό πενιχρό
καί τό δύσκολο συμπορεύονταν μέ τό έπιβλητικό καί τό μεγαλειώδες.
Λοιπόν, τώρα οί συνεργάτες της βλέπανε δτι τήν κατείχε μιά
έσωτερική άγωνία. Έγινε σκυθρωπή καί άπομονωνόταν άπό τούς
άλλους. Μιά άρχή είχε πάντα άξία γι' αύτήν: τό πνεΰμα είναι πού
σφυρηλατεί τό σώμα. Ή θέλησή της είχε πάντα επιβληθεί στή φυσική της άδυναμία. Τώρα φαίνεται δτι έφτασε ή στιγμή, δπου ή
θέληση νά μή είχε πλέον τή δύναμη νά έπιβληθεΐ. Ή σπατάλη δλων
της τών δυνάμεων σ' αύτούς τούς δυό τελευταίους μήνες Αποτέλειωσε τό έργο τής καταστροφής πού είχαν γιά τήν ύγεία της τά χρόνια τής φυλακής. Σοβαρές λιποθυμίες διαδέχονταν κάθε μ!έρα ή μιά
τήν άλλη. Νά ξεκουραστεί ή νά τήν ίδεΐ ένας γιατρός, αύτό φαινόταν στή Ρόζα λιποταξία. Σ ' δσους έπιχειροΰσαν νά τής δώσουν μιά
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τέτοια συμβουλή, Ινα βλέμμα της τούς Ικανέ νά σταματήσουν τά
λόγια τους στόν λάρυγγά τους. Ή θέλησή της κατέβαλλε μιά τελευταία μεγάλη μάχη γιά νά έπιβληθεΐ στό σώμα της. Οί νίκες της,
πού μαρτυρούν γι' αύτό τό θαύμα, είναι τά φύλλα τής Rote Fahne,
τά άρθρα πού τό ύφος τους μέ τήν τόση δύναμη δέν άφήνουν νά μαντέψεις σέ ποιά φυσική κατάσταση βρισκόταν αύτή πού τά έγραψε.
"Ομως πρόκειται πιά γιά νίκες μερικές. Ή Ρόζα δέν έφτανε
πιά σέ ένότητα πολιτικής άποψης χωρίς έσωτερική άντίφαση. Καί
τίθεται αύτό τό βασανιστικό έρώτημα: ΤΗταν οί φυσικές δυνάμεις
της πού δέν έπαρκοΰσαν πιά γιά τήν προσπάθεια; "Η μήπως έλειπε άπ' αύτή τή μεγάλη άρχηγό πού είχε τέτοια ύπεροχή καί τόση
άλύγιστη έσωτερική δύναμη σάν θεωρητικός καί σάν στρατηγός
τής πάλης τών τάξεων έκείνη ή ιδιότητα πού χαρακτηρίζει τόν δλοκληρωμένο πολεμικό άρχηγό, έκεϊνον πού ξέρει στήν κρίσιμη στιγμή νά άποφασίζει ρεαλιστικά καί νά έφαρμόζει τίς άποφάσεις του
χωρίς νά έπηρεάζεται άπό ψυχολογικές άντιδράσεις —αύτό τό προτέρημα τού έπαναστάτη ήγέτη πού είχε διαποτίσει τόν Λένιν; Τό
έρώτημα μένει άναπάντητο...

Άνθρωποκυνήγι
Τή νύχτα τής 8 μέ 9 Ίανουραίου τό κτίριο στή Βιλχελμστράσσε δπου βρίσκονταν τά γραφεία τής Rote Fahne, δέχτηκε ξαφνικά
έναν καταιγισμό άπό μυδράλλια. Κατόπι έπιχειρήσανε μιά έφοδο,
άλλά άμέσως ύποχώρησαν. Φαίνεται δτι αύτοί πού έπετέθηκαν φοβούνταν μιά παγίδα. ΤΗταν γνωστό δτι οί σπαρτακιστές είχαν μεταμορφώσει σέ φρούρια τά γραφεία. Στήν πραγματικότητα, δέν ύπήρχε πλέον στό κτίριο παρά ένας σύντροφος δ όποιος καί τό έγκατέλειψε μέ τήν έπίθεση. Τό έπεισόδιο ήταν μιά σοβαρή προειδοποίηση. Τά γραφεία άπεΐχαν τρία λεφτά άπό τό Vorwarts, τό κέντρο δηλαδή τών συγκρούσεων καί δυό λεφτά άπό τήν Place - Belle Alliance, σημείο πού συγκεντρώνονταν τά πιό ένδιαφέροντα στρατεύματα τού έχθρού. Ή έπίθεση έπρεπε συνεπώς νά είχε προβλεφτεί. Στίς 9 'Ιανουαρίου άποφασίστηκε ή έγκατάλειψη τού κτιρίου. Ή Ρόζα φαινόταν δμως νά θέλει νά άγνοεΐ τόν κίνδυνο. Τή
•Στιγμή πού έγκατέλειπε τά γραφεία, μιά κυβερνητική περίπολος
βρισκόταν ήδη στήν πόρτα. Ή Ρόζα τούς παρατηρεί μέ προσοχή,
σχηματίζει τή γνώμη δτι μόνον ή πείνα μπορούσε νά δδηγήσει αύτούς τούς άνθρώπους στό στρατόπεδο τοΰ έχθρού καί άρχίζει άμέσως νά τούς έξηγεΐ δτι είχαν άδικο. Ή συντρόφισσα πού τή συνόδευε μέ πολύ κόπο κατόρθωσε νά τή τραβήξει. Λίγο μετά, δ Ούγκο
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Έμπερλάϊν βρίσκει τή Ρόζα στή μέση άπό ένα πλήθος νά συζητάει μέ πάθος, δίπλα άπό τό μέρος πού γινόταν μάχη. Χρειάστηκε
νά χρησιμοποιήσει βία γιά νά τήν τραβήξει άπό έκεί. Ή Ρόζα περιφρονοϋσε τόν κίνδυνο, ή μάλλον τόν άναζητοΰσε, άπό ένα ρομαντικό αίσθημα ύπευθυνότητας πού τής έπέβαλλε νά συμμερίζεται δλους τούς κινδύνους μέ τούς άπλούς μαχητές τής έπανάστασης.
Βρήκε γιά μερικές μέρες καταφύγιο στό σπίτι ένός φίλου γιατρού, δχι μακριά άπό τό Porte de Malle δπου ήταν κι' αύτό έπίσης
μέσα στόν τομέα τών Επιχειρήσεων. Αύτός ήταν ό πρώτος σταθμός
σέ έναν δρόμο πού θά κατέληγε στόν θάνατο. Ή Ρόζα καί ό Λεό
φαίνονταν νά μή δίνουν σημασία στόν κίνδυνο πού τούς άπειλοΰσε.
Αύτοί οί τόσο έμπειροι συνωμότες δέν παίρνανε ούτε τά πιό στοιχειώδη μέτρα Ασφαλείας. Συναντώνταν μέ τούς διευθύνοντες συντρόφους καί μέ τούς άρχηγούς τών μαχομένων έργατών μέσα σέ
δημόσιους τόπους καί πάντα μέσα στόν τομέα δπου διεξάγονταν οί
κυριότερες μάχες. Δέν φαίνονταν νά παρατηρούν τό δίκτυ πού δλο
καί περισσότερο σφιγγόταν γύρω τους. Στις 10 'Ιανουαρίου τό βράδυ συλλαμβάνονται άπό τήν Κομμαντατούρα οί Γεώργιος Λέντεμπουρ καί Έρνστ Μέγερ, ήγετικά στελέχη τών 'Ανεξαρτήτων. Ό
τρόπος πού είχαν συλληφθεί καί ή μεταχείρισή τους στήν Κομμαντατούρα έδειχνε καθαρά δτι είχε προσχεδιαστεί ή δολοφονία τους.
Ό Λέντεμπουρ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις πού γίνονταν άνάμεσα στούς δεξιούς σοσιαλιστές καί στούς άνεξάρτητους καί
τήν άλλη μέρα, δηλαδή στις 11 'Ιανουαρίου τό πρωί, έπρεπε νά παρευρίσκεται στις συζητήσεις. Γι' αύτό ή σύλληψή. του έκανε κατάπληξη. Μιά έντολή τής Κυβέρνησης γιά τήν άπελευθέρωσή του έμεινε δίχως άποτέλεσμα. Ό λόγος αύτής τής άρνησης στήν έντολή
τής κυβέρνησης φάνηκε σέ λίγο μέ αιματηρό τρόπο. Οί άνθρωποι
τοΰ Έμπερτ είχαν έπιτύχει στις διαπραγματεύσεις σχεδόν δ,τι ήθελαν. Μιά έκκένωση τών κτιρίων πού είχαν καταληφτεί άπό τούς
έργάτες ύπήρχε «κίνδυνος» νά γίνει δεκτή καί τελικά νά πραγματοποιηθεί. Αύτό δμως έπρεπε νά άποφευχθεΐ μέ κάθε θυσία. Ή άντεπανάσταση είχε άνάγκη άπό μιά νίκη πού νά κάνει κρότο. Αύτό
άποδείχτηκε άπό μιά κατοπινή δήλωση τού ταγματάρχη φόν Στέφανι ένός άπό τούς στρατιωτικούς άρχηγούς τών κυβερνητικών
στρατευ|ΐάτων. Στις 9 'Ιανουαρίου αύτός πήρε διαταγή νά έπιτεθεί
έναντίον τοΰ Vorwarts. Βρίσκοντας τήν έπιχείρηση πολύ έπικίνδυνη δίχως έπαρκή προπαρασκευή πυροβολικού, συνέστησε νά έπιτύχουν τήν έκκένωση μέ διαπραγματεύσεις. "Ομως, ό Μπρούτους
Μόλκενμπουρ, γιός ένός γνωστού μέλους τοΰ γραφείου τοΰ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, τοΰ έξήγησε τότες δτι τό Vorwarts έπρεπε νά άνακαταληφθεΐ μέ τή δύναμη τών δπλων. Τίς πρώτες πρωινές ώρες τής 11 'Ιανουαρίου, Αρχίζει δ βομβαρδισμός έναντίον τοΰ
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Vorwarts μέ βαρύ πυροβολικό. Ot καταστροφές ατό κτίριο είναι
σοβαρές καί τά θύματα πολλά. Μιά έφοδο δμως πού έπιχειροΰν
σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοΰ πολέμου, άποκρούεται άπό τούς έργάτες. Ό βομβαρδισμός συνεχίζεται γιά δυό άκόμα ώρες καί τό
κτίριο γίνεται πλέον άκατάλληλο γιά άμυνα. Ot έργάτες στέλνουν
μιά έπιτροπή μέ έπικεφαλής τόν έργάτη ποιητή Βέρνερ Μέλλερ
καί τό συγγραφέα Βόλφγκαγκ Φέρνμπαχ γιά νά προτείνουν άνακωχή ή καί παράδοση. Τέλος οί 300 έργάτες πού είχαν παραμείνει άκόμα στό Vorwarts παραδίνονται. Πριν δμως άπό τήν παράδοση οί άπεσταλμένοι τών έργα τών καί δυό αιχμάλωτοι ταχυδρόμοι είχαν ήδη μέ κτηνωδία δολοφονηθεί. Έ λευκή τρομοκρατία άρχισε.
Μετά τήν κατάληψη τοΰ Vorwarts, καταλαμβάνεται καί κατεδαφίζεται τό άνυπεράσπιστο κτίριο δπου στεγάζονταν τά γραφεία
τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος στή Φρίντριχστράσσε. Ό Λεό Γιόγκισες καί ό Ούγκο Έμπερλάϊν συλλαμβάνονται. Ό Λεό μπόρεσε
άκόμα νά πετάξει μέ βιάση μερικές λέξεις καί νά συμβουλέψει τή
διεύθυνση νά φύγει άπό τό Βερολίνο γιά τή Φρανκφούρτη δπου θά
ήταν σέ άσφάλεια. "Ενα άλλο έπεισόδιο έρχεται νά δώσει φοβερή
βαρύτητα στή συμβουλή τοΰ Λεό. Μιά συντρόφισσα πού τής είχαν
άναθέσει νά ιδεί τί γίνεται στά γραφεία τής Rote Fahne τήν πέρασαν οί στρατιώτες γιά τή Ρόζα καί τή συνέλαβαν στό δρόμο. Ot ώρες πού πέρασε άνάμεσα σ' αύτή τή στρατιωτική άλητεία ήταν τόσο φρικτές πού δέν άφηναν καμιά άμφιβολία γιά τήν τύχη τής Ρόζας στήν περίπτωση πού θά έπεφτε στά χέρια τους. Ή συντρόφισσα αύτή κατόρθωσε νά δραπετεύσει. Όταν διηγούνταν στή Ρόζα
αύτά πού πέρασε κι' αύτά πού είδε καί μέ άγωνία τήν παρακαλούσε νά φύγει, ή Ρόζα καί πάλι κατηγορηματικά άρνήθηκε. Ό Κάρλ
καί αύτή έπρεπε νά μείνουν στό Βερολίνο. "Ετσι μ' αύτή τους τή
στάση θά συνέβαλλαν ώστε νά μή προκαλέσει ή ήττα άποθάρρυνση
καί άποσύνθεση μέσα στήν έργατική τάξη. Άφοϋ οί έργάτες δέν
μπορούν νά φύγουν, δέν θά φύγουν ούτε αύτοί ( ' ) .
Τό βράδυ στίς 11 'Ιανουαρίου γίνεται άκόμα μιά συγκέντρωση στό καταφύγιο τής Ρόζας, στήν Πύλη τής Αγοράς. Αύτό δμως
τό προάστιο δέν ήταν άσφαλές. Ό Κάρλ καί ή Ρόζα φεύγουν καί

(1)

Καμιά φορά άντιτάσσουν οτή στάση τής Ι'όζα; Λούξεμπουργκ καί

τοΟ Κάρλ Λήμπκνεχτ τδ - α ρ ί ί ε ι γ μ α τοΟ Λένιν πού εκτιμώντας μέ διαύγεια
τήν κατάσταση μετά τΙς μέρες τοϋ 'Ιούλη 1917 απέφυγε τή αύλληψή του μέ
τή φυγή. Στίς αναμνήσεις της ή Κρου-σκίγια μ3ς λέει 6τι δ Ζηνόβιεφ καί
δ Λένιν ήταν Ετοιμοι νά παρουσιαστοΟν οτδ δικαστήριο. Μόνο δστερα άπό τήν
επιτακτική άπαίτηση τών μπολσεβίκων έργατών άποφασίσανε νά φύγουν.
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φιλοξενούνται σέ μιά οικογένεια στό προάστιο Νόϊκελν. 'Εδώ άναμφισβήτητα είχαν περισσότερη άσφάλεια γιατί δ έχθρδς δέν θά διεκινδύνευε νά περάσει γιά έρευνες κλπ. μέσα σ' αύτδ τδ καθαρά έργατικδ προάστιο. Άλλά στίς 13 έσπευσμένα ειδοποιούνται δτι ύπάρχει άμεσος κίνδυνος νά συλληφθοϋν. Αύτή ή ειδοποίηση ήταν
προφανώς ψεύτικη. "Ετσι φεύγουν καί καταλήγουν στδ Βίλμερσντορφ.
Έκεΐ γράφουν τά τελευταία τους άρθρα. «Άκόμα μέσα στήν
πάλη, μέσα στά νικητήρια ούρλιαχτά τής άντεπανάστασης, οί έπαναστάτες προλετάριοι πρέπει νά κάνουν τδν άπολογισμδ έκείνου πού
συνέβηκε, νά μετρήσουν τά γεγονότα καί τά άποτελέσματά τους
στδν μεγάλο ίστορικδ γνώμωνα». Εκείνο πάνω στδ δποϊο έπιμένει
στδ άρθρο της μέ τδν τίτλο «Τάξη βασιλεύει στδ Βερολίνο» είναι
νά άναζητήσει τίς αιτίες τής ήττας. Δείχνει μέ τδ δάκτυλο τδ εύπαθές σημείο τής έπανάστασης, τήν πολιτική άνωριμότητα τής μάζας τών στρατιωτών πού άφήνονταν άκόμα νά χρησιμοποιούνται
άπδ τούς άξιωματικούς τους έναντίον τού λαού. Σ ' αύτή τήν καθυστέρηση τών στρατιωτών έβλεπε τήν άνωριμότητα ττ)ς γερμανικής
έπανάστασης. Ή ύπαιθρος μόλις άκόμα είχε θιγεί. Καί παρ' δλο
πού στά πιδ ένδιαφέροντα οίκονομικά κέντρα οί έργάτες ήταν μ'
δλη τους τήν καρδιά μέ τδ βερολινέζικο προλεταριάτο, δέν ύπήρχε
άκόμα συντονισμός καί άμεση συνοχή μέσα στή δράση. Προπαντός
οί οίκονομικοί άγώνες δέν ήταν παρά στήν άρχή τους. Δέν μπορούσε λοιπόν νά ύπολογίζουμε σ' αύτή τή στιγμή σέ μιά άποφασιστική διαρκή έπιτυχία. Ή μάχη θά ήταν ένα λάθος άν ήταν μιά προμελετημένη έπίθεση. Άλλά ήταν μιά πράξη άμυνας έναντίον μιάς
πρόκλησης. «Σ' αύτή τήν άντίφαση άνάμεσα στήν έπίταση τών καθηκόντων καί στήν έλλειψη τών προϋποθέσεων γιά τή λύση τους
σ' αύτή τήν άρχική φάση, τό άποτέλεσμα είναι οί μερικοί άγώνες
τής έπανάστασης νά καταλήγουν τυπικά σέ μιά ήττα. Άλλά ή έπανάσταση είναι ή μόνη μορφή «πολέ|ΐου»... δπου τελικά ή νίκη
δέν μπορεί νά προετοιμαστεί παρά μέ μιά σειρά ήττες».
Μέ σύνεση ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άποκαλύπτει κατόπι τίς άδυναμίες τού κινήματος. Ή βαθειά αύτοκριτική πού τή θεωρούσε
σάν άπαραίτητο δρο γιά τήν αύτοδιαπαιδαγώγηση τών μαζών, έπρεπε νά γίνει κατόπι. Τή στιγμή της ήττας έκεΐνο πού πρώτα τήν
ένδιαφέρει ήταν νά καταπολεμήσει τόν κίνδυνο τοϋ πανικού, οί ήττημένοι μαχητέ; νά διατηρήσουν τήν έμπιστοσύνη στόν έαυτό τους
καί στή νίκη. Συναισθανόταν καί καταλάβαινε πιό έντατικά άπό
τήν πλειοψηφία τών συντρόφων της τή βαρύτητα τής ήττας. 'Εντούτοις πίστευε σταθερά στήν τελική νίκη τής έπανάστασης. Καί
γιά τή δική της τήν τύχη; "Ηξερε δτι δ θάνατος ένέδρευε. Καί ήταν έτοιμη γιά δλα. Οί σκέψεις της συγκεντρώνονταν δμως στήν αύ182

ριανή δράση. Καί στήν τελευταία έργασία τοΰ Κάρλ Λήμπκνεχτ
— πού άποτελεΐ μιά φλογερή προσφορά τιμής στήν άγωνιστική Ιδέα τοϋ Σπάρτακου: «Γιατί δ Σπάρτακος είναι ή φωτιά καί τδ
πνεΰμα, ή ψυχή καί ή καρδιά, ή θέληση καί ή δράση τής προλεταριακής έπανάστασης!» — τδ προαίσθημα τοΰ θανάτου διαφαινόταν σ' ένα περήφανο «Ό,τι κι άν συμβεί!»

Ή δολοφονία
"Οταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί ό Κάρλ Λήμπκνεχτ είχαν
φτάσει στδ Βίλμερσντορφ, ή θηλειά σφιγγόταν ήδη γύρω τους. 'Αναρίθμητοι πλερωμένοι χαφιέδες δούλευαν γιά τή σύλληψη τους γιά
λογαριασμό δ'.αφόρων άντεπαναστατικών οργανώσεων. Ή Άντιμπολσεβίκικη "Ενωση, δημιούργημα τών ρώσων βαρώνων, δργάνωνε τή δολοφονία τών δύο έργατικών ήγετών. Λύτή διέθετε ένα δίκτυ άπό κατασκόπους μέσα σ' δλη τή Γερμανία. Είχε διατιμήσει τά
κεφάλια τής Λούξεμπουργκ, τοΰ Λήμπκνεχτ καί τοΰ Ράντεκ. Στήν
ύπηρεσία της, δπως καί στήν ύπηρεσία τ?)ς Κομμαντατούρας τοΰ
Βερολίνου, βρισκόταν δ προβοκάτορας Τύσζκα. δ δποϊος είχε συλλάβει τόν Λήμπκνεχτ στίς 7 Νοεμβρίου. Αύτός δ Τύσζκα καί δ ύπολοχαγός Γκύργκεν είχαν προβεί έπίσης γιά λογαριασμό τής Κομμαντατούρας στή σύλληψη τοΰ Λέντεμπουρ καί τοΰ Μέγερ. Τό
συμβούλιο τών πολιτών τοΰ Βερολίνου καί τά παραρτήματά του στά
προάστια είχαν μιά άλλη όργάνωση πρακτόρων προβοκατόρων. 'Επίσης καί ή Μεραρχία Ίππικοΰ πού στρατωνιζόταν στό ξενοδοχείο
Έντεν. Τέλος τό σύνταγμα Ράϊχσταγκ, οργανωμένο άπό τή Σοσιαλδημοκρατία. είχε τό δικό του κέντρο κατασκόπων πού όνομαζόταν «Βοηθητική ύπηρεσία τοΰ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, τμήμα 14». Τί ήταν αύτό τό τελευταίο Αποκαλύφτηκε άργότερα σέ μιά
δίκη έναντίον κάποιου Πρίντζ. Στό δικαστήριο κατατέθηκε τότες
δτι τό «τμήμα 14» τοΰ συντάγματος Ράϊχσταγκ είχε έξ όνόματος
τοΰ Φιλίππου Σάϊντεμαν καί τοΰ χρηματοδότη τοΰ συντάγματος Γεωργίου Σκλάρζ (σκοτεινοΰ έμπόρου καί κερδοσκόπου) επικηρύξει τά
ν.ίφάλια τοΰ Κάολ Λήμπκνεχτ καί τής Ρόζας Λούξεμπουργκ γιά
100.000 μάρκα. Ό άρχηγός τοΰ «τμήιιατος 14» Χέζελ, δ ταμίας τοΰ
συντάγματος Σόννενφελντ καί ένας άξιωματικό; τοΰ συντάγματος,
Κοάσνικ. δήλωσαν μέ δρκο δτι δ γαμβρός τοΰ Σάϊντεμαν, Φρίτ;
Χένκ. τού; είχε ρητώς βεβαιώσει γιά τήν ύπαρξη αύτής τή; άμοιβής. Μιά όλόκληρη σειρά άπό μέλη αύτοΰ τοΰ συντάγματος βεβαιώσανε αύτή τή δήλωση. Υπήρχε μιά διαταγή δολοφονίας, μόνον πού
δέν ήταν γραμμένη, θ ά τούς είχαν πει: «'Εκείνος πού θά μας φέ183

ρε ι τόν Λήμπκνεχτ ή τή Λούξεμπουργκ νεκρούς ή ζωντανούς θα
πάρει 100.000 μάρκα». 'Απαλλάσσοντας τόν Πρίντζ τής κατηγορίας τής συκοφαντίας τό δικαστήριο, είναι σάν νά κατεδίκαζε τούς
Σάϊντεμαν καί Σκλάρζ. Κανείς άπ' αύτούς τούς δυό δέν τόλμησε
ποτέ νά άποσείσει δημόσια αύτήν τήν κατηγορία. Καί δ Σάϊντεμαν ήταν γιά 20 χρόνια στό ίδιο κόμμα μέ τόν Κάρλ καί τή Ρόζα!
'Αστικές καί σοσιαλδημοκρατικές όργανώσεις παρακινούσαν
τούς σμπίρους τους νά άκολουθούν τά ίχνη τών δυό Επαναστατών
άρχηγών. Αυτοί οί σμπίροι συνεργάζονταν καί συναγωνίζονταν μεταξύ τους συγχρόνως. Ό σύνδεσμος - πράκτορας άνάμεσά τους είχε τήν έδρα του στήν Κομμαντατούρα τοΰ Βερολίνου. Ήταν ό εισαγγελέας Βάϊσσμαν, πρόσωπο ίκανό γιά δλα, πού ή φήμη του ήταν άπό τίς χειρότερες καί πού αύτοΰ τοΰ είδους οί ύπηρεσίες του
τόν προήγαγαν στό άξίωμα τού ύπουργοΰ τής Δημοσίας 'Ασφαλείας
στήν Κυβέρνηση "Εμπερτ.
Δέν τούς ήταν άρκετό πού άμολύσανε αύτό τό κοπάδι άπό πλερωμένους δολοφόνους. Ή άντισπαρτακιστική καμπάνια πού είχε άρχίσει άπό τΙς μέρες τοΰ Νοεμβρίου μέσα σέ πλήρη περιβάλλοντα
συναδέλφωσης, μεταμορφώθηκε τό Γενάρη σέ ενα σαδιστικό παραλήρημα. Ό τόπος ήταν γεμάτος άπό ύμνους στούς «ελευθερωτές»,
στίς στρατιωτικές δηλαδή όρδές πού δολοφονούσαν τούς έργάτες στά
προάστια. Τραγουδούσε τούς πασαλειμένους άπό τά μυαλά τών '/τουφεκισμένων τοίχους. 'Ολόκληρη ή μπουρζουαζία μεταμορφώθηκε
σέ μιά όρδή διψασμένη γιά αίμα. 'Εξάλλου, καταγγέλνανε σάν δίοπτους —Επαναστάτες ή άλλους έντελώς άθώους— καί τούς τραβούσαν μπροστά στά Εκτελεστικά άποσπάσματα. Καί δλα αύτά τά ούρλιαχτά φτάνανε στό κατακόρυφό τους Ενωμένα στήν κραυγή: θάνατος στό Λήμπκνεχτ καί στή Λούξεμπουργκ. Στό βάθος δέν ήταν
καθαρό ξέσπασμα κτηνωδίας, άλλά άναίσχυντη ένσυνείδητη επιδίωξη. Τό Vorwarts στις 13 'Ιανουαρίου δημοσίευσε ενα ποίημα, τοΰ
ποιητή συνεργάτη του Άρθρούρου Ζίκλερ, πού τέλειωνε στήν άκόλουθη στροφή:
Εκατοντάδες νεκροί σέ μιά μόνη σειρά —
Προλετάριοι!
Ό Κάρλ, ό Ράντεκ, ή Ρόζα καί Συντροφιά —
Κανείς άπ' αύτούς δέν είναι έδώ!
Προλετάριοι!
Τήν Πέμπτη 16 'Ιανουαρίου, τό Vorwarts ήταν τό πρώτο πού
άνήγγειλε δτι δ Λήμπκνεχτ σκοτώθηκε ένώ άποπειρώνταν νά άποδράσει καί δτι ή Λούξεμπουργκ είχε λυντσαριστεΐ άπό τό πλήθος.
Τί είχε γίνει; Στις 15 'Ιανουαρίου τό βράδυ, κατά τίς 9 ή
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ώρα, δ Κάρλ καί ή Ρόζα συνελήφθησαν μαζί μέ τδν Πήκ, στδ τελευταίο τους καταφύγιο στή Βίλμερσντορφ, προάστιο στά δυτικά
τοΰ Βερολίνου, στδν άριθ. 53 τής δδοΰ Μαννχάϊμ άπδ μιά δμάδα
στρατιωτών μέ έπικεφαλής τδν ύπολοχαγό Λίντερ καί τδν ξενοδόχο Μέριγκ, μέλος τοΰ συμβουλίου τών πολιτών τής Βίλμερσντορφ.
Ό Κάρλ καί ή Ρόζα διαμαρτυρήθηκαν καί δείξανε ψεύτικες ταυτότητες, άλλά ένας χαφιές πού είχε κερδίσει τήν έμπιστοσύνη τοϋ
Λήμπκνεχτ, άποκάλυψε ποιοι πραγματικά ήταν. Ό Κάρλ δδηγήθηκε πρώτα στδ γενικό έπιτελεΐο τοΰ συμβουλίου τών πολιτών καί
κατόπιν στό ξενοδοχείο Έντεν. 'Αμέσως κατόπιν ή Ρόζα καί δ
Πήκ φτάσανε έπίσης έκεΐ μέ Ισχυρή στρατιωτική συνοδεία.
Στδ ξενοδοχείο "Εντεν ή δολοφονία τοΰ Κάρλ καί τής Ρόζας
είχε ήδη άποφασιστεΐ καί δργανωθεϊ ύπδ τή διεύθυνση τοΰ λοχαγοΰ
ΙΙάμπστ. "Οταν δ Λήμπκνεχτ έφτασε έκεΐ δέχτηκε δυδ κτυπήματα μέ ύποκόπανο στδ κεφάλι. Τδ τραϋμα άρνήθηκαν νά τδ έπιδέσουν. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί δ Πήκ γίνονται δεκτοί μέ άγρια
ούρλιαχτά καί μέ βρώμικες βρισιές. 'Ενώ δ Πήκ φρουρούνταν σέ
μιά γωνιά τοΰ διαδρόμου, ή Ρόζα καί δ Κάρλ σύρθηκαν μπροστά
στδ λοχαγό Πάμπστ γιά νά ύποστοΰν μιάν «άνάκριση». Λίγο κατόπιν πήραν τδν Κάρλ. Βγαίνοντας άπό τό κτίριο ένας ναύτης τόν έρριξε κάτω μέ κτυπήματα ύποκόπανου. Κατόπιν τόν ρίξανε σέ ένα
αύτοκίνητο μέσα στό δποϊο άνέβηκαν δ ύπολοχαγός Χόρστ φδν
Πφλούγκ - Χάρττουνγκ, δ λοχαγός Χάϊντς φόν Πφλούγκ - Χάρττουνγκ, οί υπολοχαγοί Λίτμαν φόν Ρίττγκεν, Στρίγκε καί Σούλτζ
καί δ ιππέας Φρίντριχ. Στδ Νόΰερ Σέε, μέσα στό Τιεργκάρντεν (')
βγάλανε άπό τό αύτοκίνητο μισολιπόθυμο τό Λήμπκνεχτ, τόν τράβηξαν μερικά βήματα καί τόν δολοφόνησαν. Τό πτώμα του τό παρέδοσαν κατόπιν σέ ένα σταθμό πρώτων βοηθειών μέ τή δήλωση δτι
πρόκειται γιά τό πτώμα άγνώστου.
Λίγο κατόπιν μετά τό Λήμπκνεχτ, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ σύρθηκε έξω άπό τό ξενοδοχείο άπό τόν ύπολοχαγό Φόγκελ. Μπροστά
στήν πόρτα τήν περίμενε δ στρατιώτης Ρούγκε, ένας πνευματικά
έκφυλος, πού είχε πάρει διαταγή άπό τούς ύπολοχαγούς Φόγκελ
καί Πφλούγκ - Χάρττουνγκ νά κτυπήσει τή Ρόζα. Μέ δυό κτυπήματα τοΰ ύποκόπανου έσπασε τό κρανίο τής Ρόζας. Σχεδόν άπνους
ρίχτηκε μέσα σέ ένα αύτοκίνητο. Μερικοί άξιωματικοί πηδήσανε
στό δχημα. "Ενας κτύπησε τή Ρόζα στό κεφάλι μέ τή λαβή τοΰ περιστρόφου του. Ό ύπολοχαγός Φόγκελ τήν πυροβόλησε στό κεφάλι.
Τό πτώμα μεταφέρθηκε μέσω τοϋ Τιεργκάρντεν καί άπό έκεΐ ρίχτη-

(1)

Πάρκο ατό Βερολίνο.
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κε άπό ψηλά άπό τή γέφυρα τής Λιχτενστάϊν στό κανάλι Λάνβεχρ.
Τό Μάη τοϋ 1919 τό πτώμα βγήκε στήν δχθη.

Μετά
«θαρείς κεντρισμένα άπό άόρατα πνεύματα, τά ήλιακά άτια
τοΰ χρόνου περνάνε σέρνοντας τό έλαφρό φορτίο τοϋ πεπρωμένου μας καί δέν μάς μένει τίποτε άλλο νά κάνου|ΐε παρά νά
κρατήσουμε σταθερά, |ΐέ άκλόνητη άποφασιστικδτητα τά ήνία... "Αν είναι γραφτό μου νά πέσω, τότε μπορεί ένας κεραυνός, μιά καταιγίδα ή άκόμα ένα άπλό παραπάτημα νά μέ
ρίξει στήν άβυσσο — θά βρισκόμουνα έκεΐ πεσμένος δίπλα
μέ μυριάδες άλλους. Ποτέ δέ δίστασα γιά ένα μικρό δφελος
νά ριψοκινδυνεύσω, μαζί μέ τούς συντρόφους μου, μέσα στήν
αιματηρή μάχη. Πώς θά μπορούσα νά παζαρέψω δταν έπρόκειτο γιά τή φυσική τιμή τής ύπαρξης μου;» (Γκαίτε, «"Εγκμοντ»).
Λίγο άπό τή φιλοσοφία τής Λούξεμπουργκ έκφράζεται μέσα σ'
αύτές τΙς λέξεις. "Ηξερε τήν τιμή δταν άρχιζε τή μάχη, γιατί πολλοί άλλοι πριν άπ' αύτήν τήν είχαν πληρώσει. Αύτή ήξερε δτι ή
|ΐεγάλη ιστορική πρόοδος γιά τήν δποίαν αύτή άγωνιζόταν δέ μπορούσε νά πραγματοποιηθεί παρά μόνον άν χιλιάδες καί χιλιάδες μαχητές τή; άνοιγαν τό δρόμο. Ό σκοπός τής ζωής της ήταν γι' αύτήν ή έκπλήρωση ένός πεπρωμένου, πού ή ίδια έλεύθερα είχε Εκλέξει. Δίχως καμιά οίηση είχε γράψει κάποτε στή Σόνια Λήμπκνεχτ : «Τό ξέρετε, έλπίζω νά πεθάνω στό πόστο μου, σέ μιά μάχη
στό δρόμο ή στή φυλακή».
Κανείς δέν μπορεί νά πει ποιά έπίδραση θά είχε άσκήσει άν
ζούσε ή Ρόζα, στήν πορεία τής ιστορίας στά τελευταία είκοσι χρόνια καί άν αύτή θά μποροΰσε νά άλλάξει βαθιά αύτή τήν πορεία.
'Αλλά άφοϋ αύτή δεν θά μποροΰσε νά ιδεί τή νίκη τής ύπόθεσης
πού ήταν ό σκοπός τής ζωής της, δ θάνατός της άπό τά κτυπήματα τοΰ έχθροϋ σέ μιά ύπέρτατη στιγμή τής πάλης φαίνεται σάν τό
γεμάτο έννοια συμπέρασμα τής μαχητικής της ζωής. Αύτό υψώνεται πάνω άπό τή φρίκη αύτοϋ τοΰ θανάτου. Αύτό γίνεται ένα σύμβολο. "Ενας άγροΐκος άνθρωπος, στιγματισμένο; μέ τα σημάδια τοΰ
Εκφυλισμού, άποκτηνωμένος άπό τό Επάγγελμα τών δπλων, συνέτριψε, δίχως νά ξέρει τί κάνει, έκτελο'ιντας μιά διαταγή, τόν θαυμάσιο κάλυκα πού περιείχε τή μεγαλοφυία. "Εΐσι, στί; μέρες τοΰ
Γενάρη, τό δολοφονικό μίσος, ή ήλιθιότητα καί ή δουλικότητα στις
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διαταγές τής καπιταλιστικής βαρβαρότητας, συντρίψανε τούς πόθους τού προλεταριάτου γιά τή λευτεριά του.
Ή είδηση τής δολοφονίας τοϋ Κάρλ καί τής Ρόζας έκμηδένισε τίς τελευταίες δυνάμεις τοϋ γέρο Μέριγκ. Πέθανε στίς 29 τοΰ
Γενάρη. Ό Λεό Γιόγκισες, τσακισμένος άπ' αύτό τό κτύπημα τής
μοίρας, σκιά τοΰ έαυτοΰ του, μπόρεσε άκόμα νά φέρει στό φως καί
νά δημοσιεύσει δίπλα σέ μαρτυρικές δηλώσεις σχετικά μέ τή διπλή
δολοφονία καί ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο πού έδινε μιά κτηνώδη
φρικτή δψη στό έγκλημα: τό συμπόσιο τών δολοφόνων μετά τό κακούργημα τους. Μ* αύτό υπέγραψε καί τήν ίδια τή δική του καταδίκη σέ θάνατο. Συνελήφθηκε στίς 10 Μαρτίου 1919 καί άμέσως
δολοφονήθηκε μέσα στά κρατητήρια τής Αστυνομικής Διεύθυνσης
άπό τόν άξιωματικό τής άστυνομίας Τάμσικ. «Πυροβολήθηκε στήν
άπόπειρά του νά δραπετεύσει». Καί δμοια δπως οί άρχηγοί τους, χιλιάδες έπαναστάτες έργάτες σφραγίσανε μέ τό θάνατό τους στή μάχη ή άπό τά κτυπήματα τής λευκής τρομοκρατίας τήν πίστη τους
στό Σπάρτακο.
Πάνω στούς τάφους τους ή άντεπανάσταση, αισχρά, όργίασε.
Πίστευε δτι ή κοινωνική έπανάσταση πέθανε γιά πάντα. Τί άγαλλίαση γι' αύτήν. Ή διεφθαρμένη Δικαιοσύνη καί τό κρατικό συμφέρον σέ ίερή συμμαχία προσπαθούν νά πλαστογραφήσουν κάθε τί
πού είχε σχέση μέ τή δολοφονία τής Λούξεμπουργκ καί τού Λήμπκνεχτ. Ό εισαγγελέας Ζόρνς μ' αύτή του τήν ιδιότητα προσπαθεί
νά Εξαφανίσει τά στοιχεία τοΰ κακουργήματος. Άλλά ή Rote Fahne καταγγέλλει μ' δλη της τή δύναμη καί σ' δλους τούς τόνους τό
έγκλημα. Συγκλονίζει τή συνείδηση τής κοινής γνώμης καί έξαναγκάζει τίς άρχές νά συλλάβουν μερικούς τουλάχιστο άπό τούς ένόχους. Τότες μ' αύτούς, ή φυλακή μεταμορφώνεται σέ άντρο παραχαρακτών καί έπιόρκων, σέ τεκέ καί σέ μπορντέλλο. Τέλος Ενα
κυνικό δμοίωμα δίκης πραγματοποιείται, κατά τή διάρκεια τής δποίας, παρά τίς προσπάθειες έκφοβισμού καί διαφθοράς, ή άλήθεια
άποκαλύπτεται. Τό συναδελφικό δικαστήριο τής Μεραρχίας ιππικού άθωώνει τούς δολοφόνους εύγενοΰς καταγωγής. Ό υπολοχαγός
Λίπμαν καταδικάζεται σέ κράτηση. Ό ύπολοχαγός Φόγκελ καταδικάζεται σέ δυό χρόνια φυλακή γιά άμελή φρούρηση καί έξαφάνιση πτώματος. Ό στρατιώτης Ροΰγκε καταδικάζεται έπίσης σέ δυό
χρόνια φυλακή γιά άπόπειρά άνθρωποκτονίας. Ό Φόγκελ Εφοδιάζεται άπό τούς άνωτέρους του άμέσως μετά τήν καταδίκη του μέ ίνα ψεύτικο οιαβατήριο καί ένα αύτοκίνητο καί φεύγέι γιά τήν 'Ολλανδία, μέχρις δτου, πολύ γρήγορα, τού δοθεί άμνηστία.
Ό άξιωματικός τής άστυνομίας Τάμσικ, δ δολοφόνος τού Γιόγκισες, σκότωσε άκόμα «γιά άπόπειρά άπόδρασης» τόν άρχηγό τών
ναυτών Ντόρενμπαχ. Είς άναγνώριση αύτών τών ύπηρεσιών του, ό
187

υπουργός Σέβερινγκ τόν προήγαγε σέ άξιωματικό τής πρωσσικής
'Ασφαλείας.
Τίς μάχες τοϋ 'Ιανουαρίου διαδέχονται οί έκστρατείες άπό πόλη σέ πόλη τοϋ στρατοϋ τοΰ έμφυλίου πολέμου μέ έπικεφαλής τό
Νόσκε γιά τή σωτηρία τής άστικής δημοκρατίας. "Οχι δμως γιά
πάντα. Ή νίκη τής άντεπανάστασης τό Γενάρη τοϋ 1919, είχε γιά
συνέπεια τή νίκη τοΰ Χίτλερ τό Γενάρη τοΰ 1933. Οί δολοφόνοι
γνωρίζουν τώρα τιμές καί δόξες. Ό δργανωτής τής δολοφονίας, δ
λοχαγός Πάμπστ γίνεται άξιος κάθε τιμής. Ό Ζόρνς γίνεται άνώτατος εισαγγελέας στή νατσιστική Φολκσγκέριχτσχοφ, άνωτάτη ένσάρκωση τής φασιστικής δικαιοσύνης. Πολυάριθμοι άγωνιστές
σπαρτακιστές ρίχνονταν στά στρατόπεδα συγκέντρωσης ή δολοφονούνται.
"Ο,τι άνήκε στή Ρόζα Λούξεμπουργκ λεηλατήθηκε άπό τίς
στρατιωτικές όρδές, τό 1919. 'Ανεκτίμητα έργα τής μεγαλοφυούς
αύτής γυναίκας κλέβονται, διασκορπίζονται, καταστρέφονται. Τό
1933 τά έργα της, δπως έπίσης καί πολλά άλλα έκπολιτιστικά δημιουργήματα τοΰ γερμανικού λαού, καήκανε δημόσια. Τό μνημείο
πού οί έργάτες τοΰ Βερολίνου είχαν άνεγείρει στή μνήμη της καί
στή μνήμη εκείνων πού έπεσαν μαζί της, γκρεμίστηκε.
'Αλλά άκόμα χειρότερος είναι ό βιασμός τής μνήμης της άπό
έκείνους πού είχαν άποστολή νά διατηρήσουν καί νά άναπτύξουν
τήν πολιτική της κληρονομιά. Ή μνήμη τής Ρόζας Λούξεμπουργκ
έχει άπ' αύτούς ύβριστεϊ, οί Ιδέες της έχουν παραμορφωθεί καί δυσφημιστεί, τό πολιτικό της έργο πλαστογραφηθεί, οί όπαδοί της έξοστρακιστεΐ. Τό δνομά της, δπως καί τό δνομα τοΰ Κάρλ Λήμπκνεχτ, χρησιμοποιείται γιά σημαία πού καλύπτει μιά πολιτική άσυμβίβαστη μέ έκείνην πού άκολουθοΰσαν αύτοί οί δυό μεγάλοι έπαναστάτες. Πολλοί άπό τούς συναγωνιστές καί τούς όπαδούς τής
Ρόζας, γεριιανοί καί πολωνοί, πληρώνουν τήν πίστη τους στις Ιδέες της στις σταλινικές φυλακές. Πολλοί άπ' αύτούς έχουν ντουφεκιστεΐ, άφού πρώτα στερήθηκαν τής έπαναστατικής τους τιμής.
Ό παγωμένος άέρας μιας μακράς περιόδου άντίδρασης έχει έρημώσει τό άνθισμένο πεδίο τών |ΐεγάλων καί γόνιμων ιδεών.
Καί δμως!
"Οταν τδ σώμα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ ριχνόταν μέσα στά
βάθη τοΰ καναλιού, μιά φήμη διατρέχει στά προλεταριακά προάστια : Έ Ρόζα δέν έχει δολοφονηθεί, ζει, μπόρεσε νά σωθεί, θά έμφαν.στει ξανά έπικεφαλής τού έπαναστατικοΰ κινήματος, δταν θά
έρθει ή ωρα του. Δέν μπορούσαν νά πιστέψουν οτι τόση θέληση, τόσος ενθουσιασμός, τάση πνευματική δύναμη θά μπορούσαν νά έξαφανιστοΰν μέ ένα κτύπημα ύποκόπανου. Αύτή ή πίστη άποκαλύπτει
μιά άλήθεια. Ό νόμος τής διατήρησης τής ένέργειας δέν έφαρμό188

ζεται μόνον στό φυσικό κόσμο. Καμιά πυρά, καμιά διαταγή δικτάτορα δέν μπορεί νά καταστρέψει γιά μακρό διάστημα Ιδέες πού είχαν μιά φορά ζήσει μέσα στά κεφάλια τών μεγάλων μαζών. Εκείνος πού Αντιτάσσεται στήν πορεία τής ιστορίας, έκεΐνος πού θέλει
νά τήν κάνει νά γυρίσει πρός τά πίσω, βαδίζει αύτός ό ίδιος στήν
καταστροφή του, δσο τρομερά καί άν είναι τά άποτελέσματα γιά ένα διάστημα. Ό σπόρος θά δώσει τούς καρπούς του στό μέλλον.
Ποιός ξέρει άκόμα τά όνόματα τών θερμιδοριανών; Άλλά οί ιδέες
τοΰ Μπαμπέφ έχουν, τριάντα χρόνια μετά τήν έκτέλεσή του, βοηθήσει νά ξαναπάρει ζωή τό έπαναστατικό κίνημα τοΰ γαλλικού προλεταριάτου.
Ή θριαμβευτική πορεία τής βαρβαρότητας θά βρεΐ τό τέρμα
της. Ό Άχέρων θά ξαναμπεί σέ κίνηση. Ά π ό τό πνεύμα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ θά γεννηθοΰν νικητές.
Παρίσι 1939
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