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Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

τού συγγραφέα 

Ό Πάουλ Φρέλιχ, ό συγγραφέας αύτού τοΰ βιβλίου, γεννήθη-
κε τό 1884 στη Λειψία άπό γονείς έργάτες σοσιαλιστές. 'Από πο-
λύ νεαρά ήλικία συμμετείχε ένεργά στο έργατικό σοσιαλιστικό 
κίνημα της Γερμανίας, συνεργαζόταν σέ πολλές έργατικές έφη-
μερίδες και τό 1914 άνέλαβε τη διεύθυνση της Bremer Aiirgerzei-
tung πού ήταν ένα <4ττό τά όργανα της άριστερής πτέρυγας της 
γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. 

Στον πόλεμο τοΰ 1914, έπεστρατεύτηκε, τραυματίστηκε καΐ 
προσωρινά άττολύθηκε. Γύρισε στη Βρέμη δπου πήρε δραστήριο 
μέρος στην πάλη των διεθνιστών έναντίον του πολέμου και έναν-
τίον της πολιτικής της «'Ιεράς Ένωσης». Τον 'Απρίλη τοΰ 1916 
πήρε μέρος στη συνδιάσκεψη τοΰ Κίενταλ πού ήταν συνέχεια της 
συνδιάσκεψης τοΰ Τσίμμερβαλντ, τής συνδιάσκεψης δηλαδή πού 
είχαν όργανώσει ol όμάδες και τά ρεύματα πού είχαν μείνει πι-
στά στον προλεταριακό διεθνισμό. Έπεστροαεύτηκε ξανά τό 1916, 
άλλα άμέσως σχεδόν συνελήφθη και φυλακίστηκε γιά άντιμιλιτα-
ριστική προπαγάνδα. 'Από αύτη τη φυλακή δεν θά 6γεΐ παρά μό-
νον μέ τή γερμανική έπανάσταση τού 1918. Τότες ρίχτηκε με δλη 
του τήν ψυχή στήν πάλη. 

Συμμετείχε σαν άντιπρόσωπος τής Βρέμης στο Ιδρυτικό συνέ-
δριο τοΰ Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος και έξελέγη μέλος 
τής πρώτης Κεντρικής Επιτροπής του. Τό 1919 πήρε μέρος στή 
Δημοκρατία των έργατικών συμβουλίων τής Βαυαρίας, καταδιώ-
χτηκε γι' αΰτή του τή συμμετοχή και πέρασε στήν παρανομία. Μέ 
τό ψευδώνυμο Πάουλ Βέρνερ έκανε τον άπολογισμό τής έξέγερ-
σης σέ Ινα έργο του μέ τον τίτλο: «Ή Βαυαρική Δημοκρατία των 
συμβουλίων». 

'Από τό 1921 έως τό 1924 και άπό τό 1928 έως τό 1930 ή-
ταν βουλευτής στο Ράϊχσταγκ και ήταν άπό τούς καλύτερους κομ-
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μουνιστές ρήτορες. "Εγραψε πολλά δρθρα και μπροσούρες και τό> 
πολύ σημαντικό έργο του «10 χρόνια πολέμου και έμφυλίου πο-
λέμου». 

Άπό κοινού μέ την Κλάρα Τσέτκιν και τον Βάρσκι, άνέλαβε 
μέ Απόφαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς την έκδοση των 'Απάν-
των της Αούξεμπουργκ. 

Τό 1928 διεγράφη άπό το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμα-
νίας για την πάλη του έναντιον τοΰ σταλινισμού. Το 1932 μέ άρ-
κετούς προ παντός νέους Ιδρυσαν τό Σοσιαλιστικό 'Εργατικό Κόμ-
μα, μια προσπάθεια.στις τελευταίες στιγμές νά φράξουν τόν δρό-
μο στόν άνερχόμενο φασισμό. 

Μέ την άνοδο τοΰ Χίτλερ συνελήφθη, κλείστηκε σέ στρατόπε-
δο, άλλα άπό λάθος άφέθηκε έλεύθερος. Τό 1934 πήγε στη Γαλ-
λία δπου συμμετείχε στη διευβυνση τοΰ Σοσ. Έογ. Κόμματος. 
Τό 1939 συνελήφθη και μαζί μέ πολλούς άλλους αντιφασίστες 
κλείστηκε σέ στρατόπεδο στή Γαλλία. Χάρις στις ένεργειες της 
Διεθνούς Επιτροπής Βοηθείας άπελειΛερώθηκε πήγε στήν 'Αγ-
γλία και κατόπι στήν 'Αμερική. 'Επέστρεψε στή Γερμανία τό 1950 
όπου μέχρι +ό θάνοττό του στή Φρανκφούρτη τό 1953 δεν έπαψε 
γραφτά και προφορικά νά διαδίδει προ παντός μέσα στους νέους; 
τις γνήσιες άρχές τοΰ έπαναστατικού μαρξισμού. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ή πρώτη έκδοση αύτοΰ τοϋ βιβλίου έκανε τήν έμφάνισή 
της στό Παρίσι, στά τέλη Αύγούστου 1939, μερικές μέρες 
πριν άπό τήν έναρΕη τοϋ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Τό 
βιβλίο είναι ένα παιδί της μετανάστευσης κα) φέρνει τά ση-
μάδια της. Ό συγγραφέας έγκστέλειψε τή Γερμανία, στίς 
άρχές τοϋ 1934, όταν είχε απελευθερωθεί άπό ένα στρατό-
πεδο συγκέντρωσης. Πίστευε τότες ότι τό ύλικό πού άπό 
πριν πολλά χρόνια είχε συγκεντρωθεί γιά τήν έκδοση των 
' Α π ά ν τ ω ν τ η ς Ρ ό Ζ α ς Λ ο ύ Ε ε μ π ο υ ρ γ κ 
ήταν σέ άσφάλεια. "Ομως αύτό ήταν χαμένο ή βρισκόταν 
σέ χέρια πού δέν έπρόκειτο ποτέ νά άνοίΕουν. Αύτό τό ύλι-
κό περιελάμβανε χειρόγραφα και γράμματα της ΡόΖας Λού-
Εεμπουργκ, σχεδόν όλα τά έργα πού ή ίδια είχε δημοσιεύ-
σει στά γερμανικά, πολωνικά και γαλλικά, τόν 5ο τόμο των 
' Α π ά ν τ ω ν πού ήταν ήδη στοιχειοθετημένος και έτοι-
μος γιά τό πιεστήριο, άφιερωμένος στά έργα της γιά τήν ιμ-
περιαλιστική πολιτική, γράμματα πολιτικά και ιδιωτικά πού 
άπευθύνονταν στή ΡόΖα, ένας άριθμός σημειώσεων και Αλ-
λο άκόμα ύλικό. Στό έΕωτερικό ή άπώλεια δέν είναι δυνα-
τόν νά έπανορθωθεϊ και πρέπει νά παραιτηθούμε άπό πολ-
λά πράγματα πού θά ήταν χρήσιμα γιά νά περιγράψουμε τό 
ύπόβαθρο και νά χαρακτηρίσουμε τις προσωπικότητες. 

Παρ' όλες όμως αύτές τις δυσμενείς περιστάσεις, τό βι-
βλίο αύτό έπρεπε νά γραφτεί. Τό όνομα της ΡόΖας Λού-
Εεμπουργκ έχει γίνει ένα σύμβολο μέσα στό διεθνές έργα-
τικό κίνημα. "Αλλά στίς σημερινές γενεές ή δράση της εί-
ναι λίγο γνωστή. 'Ακόμα κα) όσοι έχουν μιά οικειότητα μέ 
τή σοσιαλιστική φιλολογία δέν γνωρίΖουν τά έργα της πα-
ρά άποσπασματικά. Ή δημοσίευση των έργων της μετά τό 
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θάνατό της προσέκρουε σέ πολλά έμπόδια και είχε αντιμε-
τωπίσει —λόγω της φραξιονιστικής πάλης μέσα στους κόλ-
πους της Κομμουνιστικής Διεθνούς— μιά άποφασιστική άν-
τίσταση, άν και ποτέ δέν τήν φανέρωναν. ΓΓ αύτό αύτή ή 
έκδοση δέν πήγε ποτέ καλά και όλόκληρες πλευρές τοϋ έρ-
γου της ΡόΖας Αούξεμπουργκ, πλευρές των όποιων ή γνώ-
ση θά είχε μεγάλο ένδιαφέρον γιά νά κρίνουμε τις ιδέες 
της, έχουν περιπέσει στή λήθη. Στις συγκρούσεις των κομ-
μάτων και των τάσεων στό έσωτερικό τοϋ εργατικού κινή-
ματος πολλά άπό τά διδάγματα αύτής της μεγάλης θεωρη-
τικού έχουν παραγνωριστεί και πολλά έχουν κακόβουλα πα-
ραμορφωθεί. Ή σοσιαλιστική φιλολογία πού βγήκε άπό τΙς 
κρύπτες μετά τήν ήττα τοϋ ναΖισμοϋ δέν μπορούσε νά ή-
ταν παρά άπομεινάρια. 'Υπήρχε κίνδυνος νά μή μείνει άπό 
τό ιστορικό έργο τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ παρά μιά ώχρή 
άνάμνηση ή μιά άπατηλή παράδοση. 

Άπό τις βιογραφικές μελέτες πού έχουν δημοσιευτεί 
γιά τή ΡόΖα Αούξεμπουργκ, άλλες, δπως αύτή τής ΛουΐΖας 
Κάουτσκυ, έχουν ένα περιορισμένο σκοπό και άλλες, δπως 
αύτή τής Ένριέττας Ρόλαντ - Χόλστ, άφήνουν κατά μέρος 
ούσιώδεις άπόψεις της. Οί δυο συγγραφείς ήταν εγκάρδιες 
φίλες τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ και έχουν περιγράψει τήν 
προσωπικότητά της μέ πολλή στοργή και κατανόηση. 'Αλλά 
και οί δυο αύτές είχαν καταλήξει σέ θέσεις καθαρά διαφο-
ρετικές άπό τις θέσεις τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ. ΓΓ αύτό 
Ktfi δέν κατόρθωσαν νά έκθέσουν σωστά τις ιδέες της ού-
τε νά δικαιώσουν τήν πολιτική της δράση. 

"Ενας μόνον ήταν πού είχε τήν ικανότητα νά ξαναΖων-
τανέψει τή Ζωή και τό έργο τής ΡόΖας Αούξεμπουργκ: ή 
Κλάρα Τσέτκιν. Τις δυό γυναίκες τις είχε άπό πολλά χρό-
νια συνδέσει μιά κοινή έργσσία. Ή τ α ν και οί δυό ισχυρές 
προσωπικότητες. Ή προέλευσή τους ήταν άπό διαφορετικά 
περιβάλλοντα και διαφορετικές έμπειρίες τις είχαν διαμορ-
φώσει. 'Αλλά μέσα στις θεωρητικές συΖητήσεις και στις πο-
λιτικές συγκρούσεις είχαν και οί δυό καταλήξει στά ίδια συμ-
περάσματα και στις Ιδιες άποφάσεις. 'Ανάμεσα στούς σοσια-
λιστές ήγέτες πού έπέΖησαν τής ΡόΖας, κανείς καλύτερα 
άπό τήν Κλάρα δέν είχε γνωρίσει τό άνθρώπινο πλάσμα και 
τήν άγωνίστρια Αούξεμπουργκ, τό έδαφος των μαχών, τις 
ιστορικές περιστάσεις, τούς άντιπάλους και τούς συμμά-
χους. ΚΓ αύτή ήξερε γιά πολλές άπό τις άποφάσεις πού πή-
ρε ή Αούξεμπουργκ, τά ιδιαίτερα έλατήρια πού μένουν ά-
γνωστα γιά κεϊνον πού δέν μπορεί νά κρίνει παρά άπό τά 
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ντοκουμέντα. Τά άρθρα και oi μπροσούρες πού ή Κλάρα 
Τσέτκιν έχει άφιερώσει ατή μνήμη της φίλης της, μάς άφή-
νουν νά προαισθανθοϋμε τί θά ήταν μια βιογραφία της Ρό-
Ζας γραμμένη άπ" αύτήν. Άλλά μέχρι τό θάνατο της, τό 
1933, ή Κλάρα Τσέτκιν ήταν άφοσιωμένη στήν καθημερινή 
πάλη και δέν έπαυε νά βεβαιώνει ότι έτσι έκπληροϋσε τις 
ύποχρεώσεις της άπέναντι της συντρόφισσας πού είχε πέ-
σει στή μάχη. 

Μετά τή νίκη τοϋ γερμανικού φασισμού, δέν ήταν μόνο 
oi γερμανοί σοσιαλιστές, πού ή μελέτη των αιτίων αύτής 
της βαρείας προλεταριακής ήττας τούς παρεκίνησε νά έγ-
κύψουν πιό συστηματικά πάνω στά διδάγματα τής ΡόΖας 
Λούζεμπουργκ. Μπορούμε νά μιλήσουμε γιά μιά λουΕεμ-
πουργική άναγέννηση. Και όσο μεγάλωνε τό ένδιαφέρον γιά 
τό έργο της τόσο έπίσης Ζωηρή ήταν ή συναίσθηση γιά τά 
κενά τοϋ διαθέσιμου ύλικού. Δέν θά ήταν όμως άρκετό νά 
δημοσιεύσουμε τά λησμονημένα της έργα στο μέτρο πού 
αύτό θά μάς ήταν δυνατόν. "Επρεπε νά προσπαθήσουμε νά 
δώσουμε μιά πλήρη έκθεση τής σκέψης της καΐ τής δράσης 
της, πάνω στή βάση των δικών της άπόψεων. Νά έκθέσει 
μέ όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη άκρίβεια και σαφήνεια τις 
ιδέες τής ΡόΖας ΛούΕεμπουργκ, αύτό είναι τό κύριο κα-
θήκον πού έχει θέσει στόν έαυτό του ό συγγραφέας. Σ ' ό-
σες περιπτώσεις είναι άπαραίτητο ό λόγος δίνεται στήν ίδια 
τή ΡόΖα ΛούΕεμπουργκ. ΈλπίΖει πριν άπ" όλα ότι προσφέ-
ρει έτσι ύπηρεσία στούς άναγνώστες έκείνους πού δέν έπα-
ψε νά τούς σκέφτεται γράφοντας αύτό τό βιβλίο, στούς ά-
γωνιστές τοϋ σοσιαλισμού, σ' αύτούς πού ένδιαφέρονται γιά 
τά θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. 

Έάν αύτό τό βιβλίο μπόρεσε νά γραφτεί, αύτό έγινε πρό 
παντός χάρις σ' αύτόν τόν άξιέπαινο έκδότη, σ' αύτόν τόν 
άκούραστο ύπερασπιστή τών ταπεινών και καταφρονεμέ-
νων, τόν Βίκτορα ΓκόλλανκτΖ. Μέσα στόν έκδοτικό του οί-
κο έκανε τήν έμφάνισή της, τήν άνοιΕη τοϋ 1940, ή άγγλι-
κή έκδοση μέ τήν άΕιόλογη μετάφραση τοϋ "Εντουαρντ Φί-
τΖεραλντ. Αύτή ή έκδοση γνώρισε στήν Αγγλία, μέσα στή 
βράση τοϋ πολέμου, μιά έκπληκτική έπιτυχία. 

Τό βιβλίο άναφέρει τόν άναγνώστη σέ μιά έποχή πού ά-
νήκει οριστικά στο παρελθόν. Στις τρεις δεκαετίες πού ά-
κολουθοϋν τόν θάνατο τής ΡόΖας Λούξεμπουργκ ό κόσμος 
έχει ύποστεϊ τρομακτικές μεταμορφώσεις. Μέ τις μέρες τοϋ 
Γενάρη 1919 πού κατάφεραν ένα άποφασιστικό κτύπημα στή 
γερμανική έπανάσταση, κλείνει πράγματι μιά έποχή πού εϊ-
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χε άρχίσει μέ τήν κατάργηση τοϋ νόμου εναντίον των σο-
σιαλιστών και πού χαρακτηριζόταν άπό μιά άνοδο σχεδόν 
άκατάπαυστη. Ακόμα και σέ καιρούς βαθιών έσωτερικών 
κλονισμών, όπως στή διάρκεια τοϋ πρώτου παγκοσμίου πο-
λέμου, αύτή ή άνοδος συνεχιζόταν, γιατί ή πνευματική ά-
φομοίωση της πείρας και τών νέων προβλημάτων έπέτρε-
ψε νά άναρριχηθοϋμε σέ νέες κορυφές και άγώνες πιό σκλη-
ροί σφυρηλατήσανε μιά νέα ήθική δύναμη. Άπό τότες οι 
συνθήκες μέσα στίς όποιες οί σοσιαλιστές έπρεπε νά δροϋν 
γίνονται όλοένα καϊ πιό πολύπλοκες και πιό δύσκολες. Βέ-
βαια παντού οί έργατικές όργανώσεις έχουν άποκτήσει έπι-
βλητικές διαστάσεις και ενδιαφέρουσες έπιτυχίες, έχουν 
πραγματοποιηθεί σέ μερικούς άγώνες. 'Αλλά τό έργατικό 
κίνημα μένει διαιρεμένο άπό ένα βαθύ σχίσμα. "Εχει πα-
ραλύσει άπό βίαιους άγώνες στό έσωτερικό του και ή μα-
χητικότητά του έχει έξασθενήσει. Ή γενική του έζέλιΕη έ-
χει πάει άπό ήττα σέ ήττα γιά νά καταλήξει στό τέλος στην 
τρομερή καταστροφή πού ή νίκη τοϋ γερμανικού φασισμού 
όντιπροσωπεύει γιά όλόκληρο τό προλεταριάτο. Σ ' αύτή τήν 
ηερίοδο τής παρακμής όλοι οί παλιοί συναγωνιστές της Ρό-
Ζας Λούξεμπουργκ αισθάνονταν όλο και περισσότερο σκλη-
ρά, πόσο οί συμβουλές της, ή διεύθυνσή της και τό παρό-
δειγμά της έλειπαν άπό τό κίνημα. 'Εάν έκτιμαμε σήμερα τΙς 
δυσκολίες τις όποιες ή έργατική τάΕη πρέπει νά άντιμετω-
πίσει ο' όλες τις χώρες και ιδιαιτέρως στή Γερμανία, ύπο-
λογίΖουμε πόσο μιά προσωπικότητα μέ τή φωτεινή διαύγεια 
και τήν τόλμη τής ΡόΖας ΛούΕεμπουργκ θά ήταν άναγκαία 
στήν έποχή μας. 

Θά πρέπει νά μελετήσουμε πώς στίς σημερινές συνθή· 
κες τόσο ριΖικά τροποποιημένες, οί ιδέες τής ΡόΖας Λού-
ξεμπουργκ και Ιδιαιτέρως τά διδάγματά της στά προβλήμα-
τα τακτικής θά μπορούν νά είναι γόνιμα. Ό πρώτος όρος 
μιας τέτοιας προσπάθειας είναι μιά άνάλυση, όσο τό δυνα-
τόν περισσότερο έξαντλητική, όλων τών ούσιωδών πολιτι-
κών και κοινωνικών φαινομένων τών ήμερων μας. Πρέπει 
έντούτοις νά ύπογραμμίσουμε ότι ποτέ ή ΡόΖα ΛούΕεμ-
πουργκ δέν θεώρησε τά συμπεράσματα τής πνευματικής 
της δραστηριότητας σάν τελικές άλήθειες ή πρότυπο τακτι-
κής πού πρέπει νά έφαρμόΖουν σέ νέες καταστάσεις. Σ έ 
ένα λόγο πού είχε έκφωνήσει τόν 'Οκτώβρη τοϋ 1910 μπρο-
στά στά συνδικάτα τής Χάγης, είπε: 

• Ή προλεταριακή τώξη δέν διεξάγει τήν πάλη της σύμ-
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φωνα μέ ένα τέλειο σχήμα εγγεγραμμένο σέ ένα βι-
βλίο, σέ μιά θεωρία. Ή σύγχρονη έργατική πάλη είναι 
μιά στιγμή στήν Ιστορία τής κοινωνικής έξέλιΕης. Και 
μέσα στήν Ιστορία, μέσα στήν πάλη μαθαίνουμε πώς 
πρέπει νά άγω νιβόμαστε... Ό πρώτος κανόνας των πο-
λιτικών μαχητών είναι νά βαδίΖουν μέ τήν έΕέλιξη τής 
έποχής τους κα) άδιάκοπα νά παρακολουθούν τις άλ-
λαγές στόν κόσμο γιά νά άλλάΖουν τή στρατηγική 
μας·. 

ΓΓ αύτήν δέν ύπήρχε ούτε δόγμα ούτε αύθεντία στις ό-
ποιες έπρεπε τυφλά νά ύποτασσάμαστε. Ή σκέψη άκόμα 
ότι έπρεπε στις δικές της ιδέες νά άποφεύγεται ή κριτική 
θά τήν έζέπληττε κα) θά τήν έξόργιΖε. Μιά κριτική σκέψη 
διαρκώς έν έγρηγόρσει ήταν στά μάτια της τό ζωτικό στοι-
χείο τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος, ό πρώτος όρος μιας κοι-
νής δράσης. Δίχως μιά συνεχή και συνειδητή έπανεΕέτα-
ση τών παραδεγμένων θεωριών, δίχως μιά βαθειά μελέτη 
τών γεγονότων κα! μιά γνώση τών νέων τάσεων τής έΕέλι-
Εης δέν θά ήταν δυνατόν νά βρεθούμε στό ΰψος τής Ιστο-
ρίας κα) στό ϋψος τών παρόντων καθηκόντων μας. Και 
πρέπει νά προσθέσουμε, γιατί έχει γίνει ένδιαψέρον ύστε-
ρα άπό τήν πείρα τόσων χρόνων, δτι ή ΡόΖα ήΕερε δτι οί 
συμβιβασμοί ήταν άνσπόφευκτοι στή Ζωή τών όργανώσεων 
και στήν πρακτική πολιτική γιά νά έπιτύχουν μιά συμφωνία 
στή δράση γιά έναν κοινό σκοπό. 'Αλλά όταν έπρόκειτο γιά 
τή θεωρία αύτή δέν ήξερε κανένα συμβιβασμό και άκόμα 
περισσότερο ύποταγή σέ μιά Εένη θέληση. Ό άγώνας μέ-
χρι τέλος γιά τις δικές της πεποιθήσεις ήταν στά μάτια της 
μιά ήθική άπαίτηση πού έπιβαλλόταν άπ' αύτή τή φύση έ-
νός σοσιαλιστή. Και ό όρος μιας τέτοιας υποχρέωσης, ή ά-
καμπτη θέληση νά προχωρήσει μέχρι τό βάθος τών πρα-
γμάτων. 

Στό έργο της, ύπάρχουν άρκετές έπιστημονικές διαπι-
στώσεις και άρχές τακτικής πού διατηρούν δλη τους τήν ά-
ξια. Ύπάρχουν έπίσης κρίσεις πού διατυπώθηκαν σέ ιδιαί-
τερες περιστάσεις της έποχής της και πού μπορούν νά μας 
βοηθήσουν και νά μας καθοδηγήσουν στη λύση τών σημε-
ρινών προβλημάτων. Ύπάρχουν άκόμα απόψεις τής ΡόΖας 
πού πρέπει νά γίνουν άντικείμενο θεωρητικών συΖητήσεων. 
Αλλά έάν θέλουμε νά κάνουμε κτήμα μας τήν κληρονομιά 
αύτής τής δασκάλας τού σοσιαλισμού πρέπει προσεκτικά 
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και μέ κριτικό πνεϋμα νά έξετάσουμε κάθε μιά άπό τις λέ-
ξεις της. 

Μέ βάση τήν πείρα των τελευταίων δεκαετιών, έχει άμ-
φίσβητηθεί ή έπαλήθευση άκόμα και άπό μαρξιστές ορισμέ-
νων Ιδεών τής Αούξεμπουργκ. "Εχουμε χρέος νά έξονυχί-
σουμε μέ περισσότερη προσοχή τή θέση τής ΡόΖας σ' αύ-
τά τά Ζητήματα καΙ νά έξετάσουμε τή βασιμότητα της. Ή 
θεωρία τοΰ Μάρξ αύστηρά στηρίΖεται στή βεβαίωση ότι, 
στόν καπιταλισμό, ή παραγωγή παίρνει δλο και περισσότερο 
κοινωνικό χαρακτήρα, παρ' όλη τήν άντίσταση τής άτομικής 
ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής. "Οτι ή καπιταλιστική κοι-
νωνία πρέπει λόγω αύτής τής άντϊφασης, όπως και άλλων 
άκόμα όντιφάσεων, νά καταρρεύσει, δηλαδή ή κατάρρευση 
θά είναι τό άποτέλεσμα τών νόμων τής ίδιας του τής έξέ-
λιξης. Ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ ήταν βαθιά πεπεισμένη γι' 
αύτή τήν ιστορική άναγκαιότητα. Αύτό τό έχει έκφράσει σέ 
πολλά έργα της κα) τό κύριο έργο της ή Σ υ σ σ ώ ρ ε υ -
σ η τ ο ϋ Κ ε φ α λ α ί ο υ είναι άφιερωμένο σ' αύτή 
τήν άπόδειξη, τήν όποια ή ιστορία έχει έπιβεβαιώσει. Γιατί 
όλα άύτά πού έχουμε Ζήσει στις τελευταίες δεκαετίες, όλες 
οί κρίσεις, οί πόλεμοι, οί έπαναστάσεις και οί άντεπαναστά-
σεις μέ τά τρομακτικά τους έπακόλουθα, δέν είναι παρά οί 
σπασμοί μιας κοινωνίας ατό δρόμο τής άποσύνθεσής της. 
Αύτές οί άντιφάσεις πού βρίσκονταν πάντα έν ένεργεία μέ-
σα στήν καπιταλιστική κοινωνία έχουν προσλάβει σήμερα 
μιά τέτοια έκρηκτική δύναμη πού ολόκληρη ή γή συγκλο-
νίζεται άπό ένα άδιάκοπο σεισμό. 

Οί μαρξιστές και μαΖί μ' αύτούς καϊ ή ΡόΖα Αούξεμ-
πουργκ παραδέχονταν ϋ τ ι αύτό τό προτσές τής παρακμής 
όδηγοϋσε κατ' εύθεϊαν στό σοσιαλισμό. Γιατί μέ τήν άνάπΐυ-
ξη τών καπιταλιστικών άντιφάσεων, πρέπει νά αύξάνεται 
έπίσης ή κύρια άντίφαση, εκείνη πού φέρνει σέ άντίθεση 
τή μπουρΖουαΖία και τό προλεταριάτο. «Ή άθλιότητα, ή κα-
ταπίεση, ή δουλεία, ό έξευτελισμός, ή έκμετάλλευση αύξά-
νονται, άλλά έπίσης άδιάκοπα αύξάνεται ή άντίσταση τής 
έργατικής τάξης καϊ γίνεται όλοένα καΙ περισσότερο πει-
θαρχημένη, ένωμένη και όργανωμένη άπό τόν μηχανισμό 
τόν ίδιο τής καπιταλιστικής παραγωγής·», έχει πει ό Μάρξ. 
Είναι γεγονός ότι στήν έποχή πού ή καπιταλιστική οικονο-
μία άναπτυσσόταν και όπου ή τεχνική όρμή άνέθαΖε διαρ-
κώς και περισσότερο τό έπίπεδο τής παραγωγής, τό έργα-
τικό κίνημα έπίσης αύξανόταν και δυνάμωνε. Ή γενεά 
στήν όποια άνηκε ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ έβλεπε αύτό τό 
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προτσές νά συνεχίζεται σχεδόν μέ τή λογική ένός νόμου. 
ΓΓ αύτό ή ΛούΕεμπουργκ δέν άμφέβαλλε ότι ή έργατική τά-
Εη θά είχε, όταν θά έρχόταν ή καταστροφή, τή θέληση και 
τό θάρρος νά έκπληρώσει τήν ιστορική της άποστολή. Άλ-
λά όταν αύτή είδε κατά τή διάρκεια τοΰ πρώτου παγκο-
σμίου πολέμου τήν κατάρρευση τής Διεθνούς και τό πέρα-
σμα των σοσιαλιστικών κομμάτων στό στρατόπεδο τοϋ ιμ-
περιαλισμού, τις έργατικές μάζες νά θυσιάζουν τόν έαυτό 
τους στό βωμό τοϋ καπιταλισμού και τούς γερμανούς έρ-
γάτες μέ τή στολή τοϋ στρατιώτη νά άφήνουν τόν έαυτό 
τους νά χρησιμοποιείται άκόμα και έναντίον τής ρωσικής 
επανάστασης δέν σταματούσε νά έπαναλαμβάνει όλο και 
πιο δυνατά τήν προειδοποίησή της: Oi καταστροφές μέσα 
στις όποιες ή καπιταλιστική κοινωνία γκρεμίζεται δέν 
εγγυώνται αύτές μόνες τους τήν άντικατάσταση τοϋ καπι-
ταλισμού άπό τόν σοσιαλισμό. Έάν ή έργατική τάΕη δέν 
βρει τή δύναμη νά άπελευθερώσει τόν έαυτό της, τότες όλη 
ή κοινωνία και μαζί μ" αύτήν καϊ ή έργατική τάΕη θά έκμη-
δενιστοϋν μέσα σέ καταστρεπτικούς άγώνες. Ή άνθρωπό-
τητα βρίσκεται μπροστά σ' αύτή τήν έναλλαγή: σοσιαλισμός 
ή πτώση στή βαρβαρότητα. Αύτή ή έναλλαγή παραμένει καί 
όταν οί κεντρικές δυνάμεις κατέρρευσαν καϊ ή έπανάστα-
οη προχωρούσε κάθε μέρα καί μέ μεγαλύτερη δύναμη στό 
κέντρο τής Εύρώπης. Στό όρθρο της πάνω στό πρόγραμμα 
τής ομάδας Σπάρτακος (Rote Fahne, 14 Δεκεμβρίου 1918) 
έγραφε: «"Ή ή διατήρηση τοϋ καπιταλισμού, νέοι πόλεμοι 
και ή προσεχής πτώση στό χάος και τήν άναρχία, ή ή κα-
τάργηση τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης». "Οταν ή ρω-
σική έπανάσταση θριάμβευε, όταν οί έπαναστατικοϊ σπασμοί 
έπεκτείνονταν στήν Εύρώπη καί στις αποικιακές χώρες, ή 
αϊσιοδοΕία τών άγωνιστών τοϋ σοσιαλιστικού κινήματος Εα-
ναδυνάμωσε. 'Ακάθεκτα —μέσα άπό βίαιους άγώνες καί 
στιγμιαίες ύποχωρήσεις— ή έΕέλιΕη φαινόταν νά οδηγεί 
σέ μιά σοσιαλιστική μεταμόρφωση τής κοινωνίας. Ή προει-
δοποίηση τής Ρόζας ΛούΕεμπουργκ γιά τούς κινδύνους τής 
πτώσης στήν βαρβαρότητα, συχνά βέβαια έπαναλαμβανό-
ταν στούς λόγους της καί στά γραφτά της, δέν γινόταν ό-
μως κατανοητή σ' όλη της τή βαρύτητα. Κανείς δέν φαντα-
ζόταν τί μπορούσε νά σημαίνει ή πτώση στή βαρβαρότη-
τα. Μόνον ή νίκη τών χιτλερικών βαρβάρων θά δείΕει μέ 
μιά κτηνώδη σαφήνεια, ότι ή κραυγή συναγερμού τής Ρό-
ζας ΛούΕεμπουργκ δέν ήταν ένα άπλό ρητορικό σχήμα. Ή 
καταστροφή τοϋ έργατικοϋ κινήματος, ή άτομικοποίηση τών 
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κοινωνικών στρωμάτων, τά πυρπολούμενα βιβλία, ό στραγ-
γαλισμός τής πνευματικής Ζωής, ή φρίκη τών στρατοπέδων 
συγκέντρωσης, ή έξόντωση όλοκλήρων ομάδων τοϋ πληθυ-
σμού. ή πλήρης κυριαρχία τοϋ κρατικού μηχανισμού πάνω 
στήν κοινωνία, ό ολοκληρωτικός πόλεμος μέ τήν άναπόφευ-
κτη όλοκληρωτική ήττα και τις τρομακτικές τους συνέπειες 
— όλα αύτά ήταν ή πραγματοποίηση της θαρβαρότητος. 

Τό σοσιαλιστικό έργατικό κίνημα, πού άναπτυσσόταν μέ 
τόση δύναμη ταυτόχρονα μέ τον καπιταλιστικό τρόπο παρα-
γωγής, κατρακύλησε στήν καταστροφή, γιατί δέν στάθηκε 
ικανό νά τήν έμποδίσει. Τό φαινόμενο τό πιό ίσως έπικίν-
δυνο, σ' αύτή τήν έΕέλιζη πρός τή βαρβαρότητα, είναι πού 
ή έλπίδα τών μαΖών σ' ένα σοσιαλιστικό μέλλον έχει κλο-
νιστεί. 'Εκείνο έΕάλλου πού έγινε στή Ρωσία, τής όποιας ή 
έπανάσταση άλλοτε είχε δώσει μιά νέα δύναμη ο' αύτή τήν 
έλπίδα, είχε ένα άποτέλεσμα πραγματικά καταστροφικό γιά 
τό διεθνές σοσιαλιστικό κίνημα. Ό μαρασμός τών δημοκρα-
τικών όργάνων, ή παντοδυναμία τής γραφειοκρατίας, ή δο-
λοφονία τών συναγωνιστών τοϋ Λένιν και τά άναρίθμητα 
θύματα και τέλος τό σύμφωνο Χίτλερ - Στάλιν ήταν τέτοια 
πού μόνον όσοι έχουν άπαλλοτριώσει τον έαυτό τους άπό 
κάθε κριτικό πνεύμα έξακολουθοϋν νά πιστεύουν στον σο-
σιαλιστικό χαρακτήρα τής πολιτικής τοϋ ρωσικού κράτους. 
"Ετσι, νέα προβλήματα προβάλλουν γιά κείνους πού μέ-
νουν άκλόνητα προσηλωμένοι στούς σοσιαλιστικούς σκο-
πούς. Οί συΖητήσεις δέν περιορίζονται πλέον μόνον στά μέ-
σα και στούς δρόμους γιά τόν σοσιαλισμό όλλά στόν άσφα-
λή χαρακτήρα τής έξέλιΕης πρός τόν σοσιαλισμό. Τί είναι 
ή ιστορική άναγκαιότητα; Αύτό έγινε άπό τότες ένα φλο-
γερό πολιτικό πρόθλημ<£ 

Σύμφωνα μέ τήν άνάλυση τοϋ καπιταλισμού άπό τόν 
Μάρξ, είναι μιά ιστορική άναγκαιότητα, ότι τό προτσές της 
παραγωγής κοινωνικοποιείται όλοένα και περισσότερο, ότι 
σχηματίζονται κάρτελ και τράστ, ότι ή έΕέλιξη τείνει πρός 
τόν κρατικό καπιταλισμό; 'Αλλά αύτό σημαίνει ότι άποδε-
σμεύονται οί όροι μιας σοσιαλιστικής όργάνωσης τής οικο-
νομίας. 

Είναι ιστορική άναγκαιότητα ότι ή καπιταλιστική κοινω-
νική τάξη πραγμάτων άποδιαρθρώνεται μέσα σέ βίαιες οι-
κονομικές και πολιτικές κρίσεις μέσα στίς όποιες ή πάλη 
δυναμώνει και ή έργατική τάΕη βρίσκει τή δυνατότητα νά 
καταλάβει τήν πολιτική έΕουσία και νά πραγματοποιήσει τόν 
σοσιαλισμό. Ή σχετική δύναμη τοϋ προλεταριάτου στήν πά-
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Λη τών τάξεων είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ιστορικά κα-
θορισμένη. Ορισμένα φαινόμενα στις τελευταίες δεκαετίες 
είχαν καταστρεπτικά άποτελέσματα σ' αύτή τή δύναμη. Τέ-
τοια είναι ή θαθειά διαφοροποίηση στούς κόλπους τής έρ-
γατικής τάξης, ή πολιτική διαίρεση σέ διάφορα κόμματα, ή 
άποσύνθεση τής μικροαστικής τάξης άπό τήν οικονομική 
κρίση και ή μετατόπισή της στό φασισμό, ή περισσότερο ά-
ποφασιστική έπέμθαση τοΰ κράτους στήν πάλη τών τάξεων 
και τέλος ό άντίκτυπος άπό τό περίπλοκο σύνολο τών παγ-
κοσμίων πολιτικών συγκρούσεων όπως και ή άστάθεια αύ-
τών τών άντιφατικών φαινομένων. 

Ή επέμβαση μιας τάξης, τών διαφόρων στρωμάτων και 
τών οργανώσεων της στό Ιστορικό προτσές δέν είναι μόνον 
προϊόν τής γνώσης και τής θέλησης. Αύτή είναι σέ μεγάλο 
βαθμό καθορισμένη άπό κοινωνικούς και πολιτικούς παρά-
γοντες πού δροϋν άπ' έξω πάνω στήν τάξη. Αλλά οί τάξεις 
και τά κόμματα, είναι αύτά τά ίδια παράγοντες σ' αύτά τά 
περίπλοκα παραλληλόγραμμα αύτών τών δυνάμεων. Ή δρά-
ση και ή άδράνειά τους έπιδροϋν άδιάκοπα πάνω στις συν-
θήκες μέσα στις οποίες πρέπει αύτές οί ίδιες νά άγωνι-
στοϋν. Ή γνώση και ή θέληση πού έχουν τά άτομα, οί όρ-
γανώσεις και άπ' αύτά ή Ιδια ή τάξη, έχουν μέσα σ' αύτό τό 
προτσές τό δικό τους τό βάρος και άπ' αύτό κρίνεται ή νί-
κη, όταν τά πράγματα έξάλλου φτάσουν στήν ώριμότητα. 
Αύτά κρίνουν γιά τήν πορεία τής ιστορίας στις κρίσιμες στι-
γμές. Αύτές οί άπόψεις είναι σύμφωνες μέ τή μαρξιστική 
άντίληψη τής ιστορίας. Νά βλέπεις σ' αύτή μιά μοιρολα-
τρία, τή μετατρέπεις αύτή τήν ίδια σέ μιά καρικατούρα. Ή 
ΡόΖα Λούξεμπουργκ έχει συχνά περιγράψει τή σχέση άνά-
μεσα στά γεγονότα και τις άντικειμενικές τάσεις άπό τό ένα 
μέρος και στή συνειδητή άνθρώπινη δραστηριότητα άπό τό 
άλλο. Στή μπροσούρα Γ ι ο ύ ν ι ο υ ς έπί παραδείγματι 
-γράφει: 

« ( Ή νίκη τού σοσιαλισμού) είνοι δεμένη στούς όρει-
χάλκινους νόμους τής ιστορίας, στις χίλιες βαθμίδες 
μιας προγενέστερης έξέλιξης γεμάτης βάσανα και 
πολλές φορές πολύ άργής. "Αλλά αύτή ή νίκη δέν μπο-
ρεί ποτέ νά πραγματοποιηθεί έάν, άπό όλη αύτή τή 
μάΖα τών συσσωρευμένων άπό τήν ιστορία ύλικών 
συνθηκών, δέν όναπηδήσει ό σπινθήρας πού είναι ή 
συνειδητή θέληση τών μεγάλων μαΖών». 

Αύτή ή συνειδητή θέληση, είναι καρπός ένός μακρού 
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προτσές, σχηματισμένου άπό τήν πείρα, τήν εκπαίδευση καϊ 
τήν πάλη, άπό τήν έξέλιξη μέσα στή θεωρία και τήν ηθική. 
Σ ' αύτό έδώ, τά διδάγματα και τό παράδειγμα τής ΡόΖας 
Αούξεμπουργκ μπορούν καϊ πρέπει νά γίνουν γόνιμα. Δέν 
έχει όλος ό κόσμος προικιστεί μέ τήν ικανότητα νά άναγνω-
ρίΖει μέ τέτοια έπιστημονική διαγνωστικότητα και τόση δύ-
ναμη διορατικότητας τά μεγάλα ιστορικά ρεύματα πού βρί-
σκονται έν δράσει κάτω άπό τή νηνεμία τών καθημερινών 
φαινομένων. 'Αλλά μπορεί ό καθένας, όπως τό έκανε έκεί-
νη, νά κοιτάξει τήν πραγματικότητα κατά πρόσωπο, δίχως 
φόβο και δίχως νά άποφεύγει τις συνέπειες, νά προσπαθεί 
νά άναγνωρίσει αύτό πού είναι ούοιώδες μέσα στά γεγονό-
τα τής έποχής και νά βρίσκει τό δρόμο πού πρέπει νά άκο-
λουθήσει. θά πρέπει άδιάκοπα νά έπανεξετάΖουμε τις άν-
τιλήψεις μας και νά άποκτάμε έτσι τή βεβαιότητα και τήν 
άναγκαία δύναμη γιά νά ύπερασπίΖουμε τις πεποιθήσεις μας. 
Γιά τή ΡόΖα Αούξεμπουργκ ήταν αύτονόητο ότι ή πίστη 
στόν έαυτό της ήταν ένας όρος τής πίστης στήν ύπόθεση 
τών καταπιεΖομένων. "Ολη της ή Ζωή τό πιστοποιεί. 

Τί ήταν ό σοσιαλισμός γι' αύτήν; Σέ μιά έποχή όπου οί 
πολιτικές έννοιες έχουν γίνει άμφίβολες και όπου πολλές 
άπ' αύτές συνειδητά χρησιμοποιούνται γιά νά έξαπαταν, τό 
έρώτημα αύτό πρέπει νά τεθεί. Ή ΡόΖα Αούξεμπουργκ δέν 
έπαυε νά ύπογραμμι'Ζει ότι ό στρατηγικός σκοπός τής ερ-
γατικής πάλης, αύτός πού πρέπει νά ύπαγορεύει όλα τά τα-
κτικά μέσα, είναι ή κατάκτηση τής πολιτικής εξουσίας. Αύ-
τός είναι ό σκοπός τής πάλης μέσα στήν ταξική κοινωνία. 
"Αλλά αύτό δέν είναι *ιαρά τό μέσο γιά νά πάρει ή κοινό-
τητα στά χέρια της τά μέσα παραγωγής και νά οργανώσει 
σοσιαλιστικά τήν παραγωγή. Ό σκοπός τοϋ σοσιαλισμού εί-
ναι ό άνθρωπος, είναι μιά κοινωνία δίχως ταξικές διακρί-
σεις όπου οί άνθρωποι σφυρηλατούν άπό κοινού και έλεύ-
θερα τό πεπρωμένο τους. Είναι, σύμφωνα μέ τά λόγια τοϋ 
Μάρξ, «μιά κοινωνία όπου ή έλεύθερη άνάπτυξη καθενός εί-
ναι ό όρος τής έλεύθερης άνάπτυξης όλων». Δέν ύπάρχει 
σοσιαλισμός έκεί όπου τά μέσα παραγωγής είναι κοινωνικο-
ποιημένα και ή οικονομία σχεδιασμένη, άλλά πού μιά τάξη, 
ένα κοινωνικό στρώμα διαθέτει κυριαρχικά τά μέσα παρα-
γωγής και οί έργατικές μάΖες έχουν τεθεί ύπό κηδεμονία, 
άποστερημένες τών δικαιωμάτων τους καϊ καταπιεζόμενες. 
Δέν ύπάρχει σοσιαλισμός σέ μιά χώρα όπου μιά άλλη δύ-
ναμη εισβάλλει και όπου αύτή έξαλείφει τις παλιές διευθύ-
νουσες τάξεις και τ!ς παλιές σχέσεις ιδιοκτησίας, άλλά συγ-
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χρόνως υποτάσσει ολόκληρο τό λαό σέ μιά άνηλεή δικτα-
τορία καϊ άπαγορεύει στήν έργατική τάΕη κάθε αύτόνομη 
καϊ συνειδητή δράση. «Ή ούσία τής σοσιαλιστικής κοινω-
νίας» λέει ή ΛούΕεμπουργκ -έγκειται σέ τούτο, ότι ή μεγά-
λη έργαζόμενη μάζα παύει νά είναι μιά μάζα διευθυνόμε-
νη και άρχίζει άντίθετα νά ζεϊ μέ δλο της τό είναι όλόκλη-
ρη τήν ένεργό οικονομική καί πολιτική ζωή πού τή διευθύ-
νει μέ τόν αύτοκαθορισμό της όλο καί πιό συνειδητά καί πιό 
έλεύθερα». Ό σοσιαλισμός είναι μιά τέλεια δημοκρατία, ή 
έλεύθερη άνάπτυΕη τής προσωπικότητας τοΰ άτομου μέσα 
στήν κοινή δράση μέ όλους γιά τό καλό όλων. 

Τό ιστορικό προτσές έχει γίνει πιό συγκεχυμένο καί πιό 
άπάνθρωπο άπ" ό,τι ή πείρα τών προηγουμένων έποχών ά-
φηνε νά προβλέψουμε... Εντούτοις τό σοσιαλιστικό κίνημα 
μπορεί νά συντομεύσει τήν περίοδο τής παρακμής καί τοΰ 
σπαραγμού τής άνθρωπότητας καί νά προσανατολίσει τήν 
πορεία τής Ιστορίας πρός μιά νέα άνοδο. Ή κληρονομιά τής 
Ρόζας ΛούΕεμπουργκ θά βοηθήσει νά άποκτήσουμε τήν ά-
ναγκαία δύναμη, έμπιστοσύνη και θάρρος γΓ αύτή τήν άπο-
στολή. 

Αύγουστος 1948 
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1 ο 

Ή νεανική ήλικία 

Τό πατρικό σπίτι 

ΤΟ ΖΑΜΟΣΚ είναι μία μικρή κωμόπολη τής έπαρχίας Λουμ-
πλίν, πολύ κοντά στό παλιό ρωσικό φρούριο. Οί συνθήκες τής 

ζωής είναι στενόχωρες και άθλιες και τό έκπολιτιστικό έπίπεδο τοΟ 
πληθυσμού πολύ χαμηλό. Άφοϋ ό τσαρισμός είχε καταστείλει τήν 
έξέγερση τών εύγενών τό 1863, γιά νά Εχει τήν ύποστήριξη τών 
χωρικών έναντίον αύτών τών εύγενών τής ύπαίθρου, είχε προβεί 
σέ μιά μεγάλη άγρστική μεταρρύθμιση. 'Αλλά τά δεσμά τής έξάρ-
τησης, τά βάσανα καΐ ή άθλιότητα πού είναι τά έπακόλουθα τής δου-
λοπαροικίας έξακολουθοΟσαν γιά πολύ άκόμα καιρό νά βαραίνουν 
πάνω στά κατώτερα στρώματα. Ή διείσδυση τής νομισ|ΐατικής ot-
κονομίας δέν Ιφερε σ' αυτές τΙς τόσο απομακρυσμένες άπό τά βιο-
μηχανικά κέντρα περιοχές παρά τις όδύνες τΙς συναφείς μέ τήν κα-
ταστροφή τής παλιάς κοινωνικής διάταξης, δίχως τά πλεονεκτή-
ματα τά συνδεδεμένα μέ τή νέα. 

Ή μοίρα βαραίνει ιδιαιτέρως πάνω στόν πολυάριθμο έδραϊκό 
πληθυσμό. ΑύτοΙ συμμερίζονταν τήν καταπίεση καΐ τήν άγωνία τών 
λποίων είναι τό θΰμα τό περιβάλλον τους, τή σκληρότητα καΐ τήν 
*ύθαιρεσία τοϋ άπολυταρχισμοΰ πού βασιλεύει πάνω στή ρωσική 
«ύτοκρατορία, τήν ξένη κυριαρχία πάνω στήν Πολωνία καΐ τή φτώ-
χεια τής ύπαίθρου. Σ ' αύτά πρέπει νά προστεθεί καΐ ή περιφρόνη-
ση στήν όποία είναι έκτεθειμένοι. Σ ' αύτή τήν αύτοκρατορία πού 
b καθένας είναι ό σκύλος τοϋ άνωτέρου του ή τοϋ πιό πάνω κοινω-
νικού στρώματος, ό έβραίος είναι δ πιό άθλιος άπό τούς σκύλους 
καΐ άπό τήν κορυφή τής κοινωνικής πυραμίδας μέχρι τή βάση, δλες 
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οί κλωτσιές καταλήγανε τελικά σ' αυτόν. "Ενας μισερός άντισημι-
τισμός, ή κατασκοπεία καϊ δ έκφοβισμός τους περιέβαλλε. Τ ά άσθε-
ντ) πολιτικά δικαιώματα πού δ άπολυταρχισμός είχε παραχωρήσει 
στόν ύπόλοιπο πληθυσμό, δέν είχαν Ισχύ γιά τούς έβραίους. Ή με-
γάλη μάζα τοϋ έβραϊκοϋ πληθυσμοΰ είναι περιφραγμένη άπό τούς 
έξαιρετικούς νόμους, μαντρωμένη μέσα στδ γκέττο, άποκλεισμένη 
άπό τά περισσότερα έπαγγέλματα, παραδομένη στήν αυθαιρεσία καί 
τόν έκβιασμό μιας παντοδύναμης γραφειοκρατίας. Υπερασπίζει επί-
πονα τό δικαίωμά της γιά μιά άθλια ύπαρξη. Μπροστά στήν έχθρό-
τητα πού τήν περιέβαλλε βρίσκει καταφύγιο πίσω άπό τό όχυρό τής 
θρησκείας της. Ζητάει στωϊκά παρηγοριά μέσα σέ μιά μεσσα-
νική πίστη ή σέ ένα στενό φανατισμό. Είναι ενας κόσμος παραμε-
ρισμένος και καθυστερημένος πού ζει μέσα στή στέρηση καϊ στήν 
άπόγνωση. 

"Ενα πολύ ισχνό άνώτερο στρώμα μεγαλεμπόρων καί διανοου-
μένων εχει κατορθώσει νά άνέβει πάνω άπ' αυτήν τήν ύλική καί 
πνευματική άθλιότητα. Μέσα στά δέκα χρόνια πού άκολουθοΰν τή 
σωτήρια ήττα τής Κριμαίας (1856 - 1865) αύτό τό στρώμα, σχε-
δόν μόνο, μπόρεσε νά άπελευθερωθεΐ, τουλάχιστο άπό τούς χειρό-
τερους εξαιρετικούς νόμους. Ή νέα γενεά έπιθυμεϊ νά άποδεσμευ-
τεϊ άπό τή βασανιστική στενότητα τοϋ έβραϊκοϋ σχολαστικ^ιοϋ. 
Αύτή διακαώς ήθελε νά γευτεί τούς άπαγορευμένους καρπούς τής 
δυτικής κουλτούρας. Ενθουσιάζεται γιά τήν έλευθερία τής σκέψης, 
γιά τόν δαρβινισμό καί τόν σοσιαλισμό, ζητάει νά συνδεθεί μέ τό 
Απελευθερωτικό κίνημα τής Ρωσίας πού ξεδιπλώνεται μέ δύναμη 
μετά τό 1860 καί τοΰ όποιου οί δάσκαλοι καί οί προπαγανδιστές 
φέρουν τό δνομα Τσερνισέφσκι, Λάβροφ καί Χέρτσεν. Στήν Πολω-
νία, αύτή ή νέα γενεά είχε ριχτεί μέ γενναιότητα μέσα στήν έξέ-
γερση τοΰ 1863 καί —παρά τήν έπιφυλακτική στάση τών πολω-
νών πού διευθύνανε τήν έξέγερση— τράβηξε πίσω της ένδιαφέρον-
τα τμήματα τοΰ έβραϊκοϋ πληθυσμοΰ. Ή ήττα πληρώθηκε μέ βα-
ρειές θυσίες. Αύτή ή πνευματική νεολαία τής μετά τό 1860 έπο-
χής, είναι ή πρώτη συνεισφορά άπό τις πολυάριθμες δυνάμεις πού 
οί έβραΐοι έθεσαν στήν ύπηρεσία τοΰ άπελευθερωτικοϋ κινήματος 
καί ιδιαίτερα τοϋ σοσιαλιστικού κινήματος στήν αύτοκρατορία τών 
τσάρων. 

'Ανάμεσα στόν πολυπληθή έβραϊκό πληθυσμό τής κωμόπολης 
Ζαμόσκ, ξαναβρίσκουμε, στό δεύτερο μισό τοΰ δεκάτου ένάτου αϊώ-
να, αύτά τά δυό κοινωνικά στρώματα. Μερικές οικογένειες ξεχω-
ρίζουν. Είναι αύτές μέ τή δυτική κουλτούρα καί τις προοδευτικές 
ϊδέες. Στό Ζαμόσκ έζησε, μετά τό 1870, δ συγγραφέας Λεόν Πε-
ρέζ, Ινας άπό τούς πρώτους πολωνούς έβραίους όρθολογιστές, τοϋ 
δποίου τά συγγράμματα τής νεότητας είναι μιά διαμαρτυρία έναν-
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τίον τής τυραννίας τών προγονικών παραδόσεων καί ταυτόχρονα 
μιά επίθεση έναντίον τών κοινωνικών καταχρήσεων, τής έκμετάλ-
λευσης τών έργατών, τής τρομερής άθλιότητας τών φτωχών στις πο-
λωνικές έπαρχίες. Ή οικογένεια Λούξεμπουργκ, δίχως Αμφιβολία, 
θά διατηρούσε στενές σχέσεις μέ τόν ΙΤερέζ. 

Στό Ζαμόσκ γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1870 ή Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ. Ή οικογένεια Λούξεμπουργκ ήταν μία νησίδα πολιτισμοΰ 
μέσα στήν κωμόπολη" ό παπούς είχε ήδη έπιτύχει μιά κάποια άνε-
ση. Τό έμπόριο τών ξύλων δέν τόν έφερε μόνον σέ σχέσεις μέ τούς 
εύγενεΐς, άλλά τοϋ έπέτρεψε έπίσης νά ταξιδεύει γιά έμπορικές 
ύποθέσεις στή Γερμανία καί έτσι άνέβηκε πάνω άπό τή στενότητα 
τοϋ περιβάλλοντός του. "Εδωσε στά παιδιά του μιά σύγχρονη έκ-
παίδευση καί έστειλε τούς γιούς του στίς έμπορικές σχολές τοϋ Βε-
ρολίνου καί τοΰ Μπρόμπεγκ. Ό πατέρας τής Ρόζας μετέφερε τις 
φιλελεύθερες ιδέες καί τό ένδιαφέρον γιά δ,τι γινόταν στόν κόσμο 
και ιδιαιτέρως γιά τή φιλολογία τής Δυτικής Ευρώπης. Αισθανό-
ταν τόν έαυτό του ξένο στήν όρθόδοξη έβραϊκή πίστη καί στό αυ-
στηρό γκέττο καί έξυπηρετοΰσε τόν λαό του μέ τόν τρόπο του έν-
θαρρύνοντας τΙς έκπολιτιστικές έπιθυμίες. Ή έχθρότητα έναντίον τοΰ 
τσαρισμού, οί δημοκρατικές πεποιθήσεις καί ή άγάπη γιά τήν πο-
λωνική φιλολογία έρχονταν νά συμπληρώσουν σ* αύτόν, έκεΐνο πού 
έλειπε άκόμα άπό τόν πατέρα του γιά νά άφομοιωθεΐ έντελώς στόν 
πολωνικό λαό. "Ολες του οί συμπάθειες ήταν, άσφαλώς, ύπέρ τοϋ 
πολωνικού κινήματος γιά μιά εθνική έπανάσταση, άλλά δέν ήταν 
ένεργός πολιτικός καί άφιερωνόταν σέ έκπολιτιστικά καθήκοντα, 
ιδιαίτερα στήν πολωνική έκπαίδευση. ΤΗταν Ινας δραστήριος άν-
θρωπος, στόν όποιον ή άνεση καί ή κουλτούρα τοΰ είχαν δώσει έμπι-
στοσύνη στόν έαυτό του καί ό όποιος πέραν άπό τήν οίκογένειά του 
καί τήν έπαγγελματική του δραστηριότητα, αισθανόταν τήν άνάγ-
κη νά έργαστεί γιά τό καλό τής κοινότητας. 'Ανήκε σ' αύτό τό κοι-
νωνικό στρώμα άπό τό όποιο γεννήθηκαν μεγάλοι καλλιτέχνες, 
μεγάλοι έρευνητές καί μεγάλοι άγωνιστές έβραίοι. 

01 πληροφορίες γιά τήν παιδική ήλικία τής Ρόζας είναι σπά-
νιες. Ή Γδια δέν μιλούσε καθόλου γι' αύτήν καί ήταν πολύ έχέμυ-
θη σ' δ,τι άφοροΰσε τό πρόσωπό της. Μόνον άπό τις φυλακές, δταν 
οί άναμνήσεις τήν βάραιναν καί ήθελε νά σπάσει τή σιωπή τάφου 
στήν όποία βρισκόταν, άφηνε τόν έαυτό της νά διηγείται στά 
γράμματά της γεγονότα τής παιδικής της ζωής. Είναι έπεισόδια 
στά δποΐα δίνει μορφή φιλολογική καί στοργικό περιεχόμενο. Τό 
ύλικό τους περιεχόμενο είναι συχνά πολύ άσήμαντο γιά νά μπορέ-
σει αύτό νά μας δώσει μιά εικόνα τών έξωτερικών συνθηκών τής 
παιδικής της ζωής, καί είναι δύσκολο νά ξεχωρίσουμε μέσα στις 
σκέψεις πού περιβάλλουν τόν ύλικό πυρήνα, έκεΐνο πού φανερώνει 

25 



τόν πνευματικό καΐ στοργικό κόσμο τοΰ πκιοιοΰ και ίκείνο πού φα-
νερώνει τήν ώριμη καλλιτέχνιδα. "Ενα έπεισόδιο αύτοΰ τοϋ είδους 
διηγείται σέ ένα γράμμα της άπό τΙς φυλακές τοϋ Ζβικάου τό 1904. 
Διηγείται σ' αύτό δτι στήν παιδική ήλικία της είχε γλιστρήσει 
στις πρωϊνές ώρες τής ήμέρας στό παράθυρο γιά νά παρατηρήσει 
άπό έκεΐ τήν έγερση τής μεγάλης αύλής δπου 6 «μέγας Αντώνης», 
ό ύπηρέτης, μισοκοιμισμένος καΐ άγουροξυπνημένος, συνήθιζε πρίν 
άρχίσει τή δουλειά νά χασμουριέται μέ έναν τρόπο πολύ ήχηρό: 
« Έ αύγουστιάτικη γαλήνη τής πρωινής ώρας απλωνόταν πάνω 
στήν πενιχρότητα τοΰ πεζοδρομίου. Έκε ΐ ψηλά στά μικρά παρά-
θυρα σπινθηροβολούσαν ot πρώτες χρυσές άκτίνες τοΰ νέου ήλιου 
καΐ πιό ψηλά άκόμα, κολυμπούσαν τά μικρά άπό ατμό σύννεφα, 
χρωματισμένα ρόδινα, πριν διαλυθούν μέσα στόν γκρίζο ουρανό τής 
μεγάλης πόλης. Αύτή τή στιγμή πίστευα ζωηρά δτι ή «ζωή», ή 
«πραγματική» ζωή, ήταν κάπου πολύ μακριά, έκεΐ κάτω, πέραν άπό 
τ!ς στέγες. Στό τέλος, δλα αύτά μέ χλεύαζαν άπαίσια, καΐ ή πρα-
γματική ζωή μένει άκριβώς έκεΐ κάτω, μέσα σ' αύτή τήν αύλή...». 

Ποιός μπορεί νά πει άν αύτή ή παιδική πίστη στήν πραγμα-
τική ζωή πέραν άπό τις στέγες ήταν περισσότερο άπό μιά έρώ-
τηση, ζωντανή σέ κάθε παιδί, μπροστά στόν άγνωστο κόσμο πού 
απλώνεται Εξω άπ' αύτό; "Η δν είχε ήδη έν σπέρματι τήν άνη-
συχία, τή νοσταλγία καΐ τήν όρμή πού σπρώξανε τή Ρόζα, άπό 
τήν έφηβική της ήλικία, νά βγει έξω άπό τήν πενιχρότητα τοϋ 
καθημερινού κόσμου και νά τής γίνουν ένα διαρκές κεντρί μέσα στή 
Βράση; 

Περιοριζόμαστε σχεδόν άποκλειστικά σ' δ,τι ot άδελφοί καΐ ot 
άδελφές τής Ρόζας έχουν διηγηθεί γιά τήν παιδική της ζωή. ΤΗ-
ταν στό σύνολό της, μιά εύτυχής έποχή. Υπήρχαν, άναμφίβολα, 
κάποτε ύλικές δυσκολίες. Μιά φορά ή Ρόζα άναψε τή λάμπα μέ 
ένα κομμάτι χαρτί, πού κατόπι κατάλαβαν πώς ήταν τό τελευταΐ®· 
χαρτονόμισμα τοϋ σπιτιοΰ. 'Αλλά ή ζωή ήταν, γενικά, άνετη καΐ 
άσφαλής μέσα σ' αύτήν τήν οικειότητα πού βασιλεύει συνήθως στίς 
έβραϊκές οικογένειες. 

Ή Ρόζα ήταν ή πιό νέα άπό τά πέντε παιδιά. "Ενας πόνος στά 
ισχία πού, κατά λάθος τόν πέρασαν γιά φυματίωση τών όστών καΐ 
πού τής άφησε χρόνια ίχνη, τήν κάρφωσε στό κρεβάτι γιά έναν 
δλόκληρο χρόνο. Τίποτε τό έκπληκτικό λοιπόν στό γεγονός δτι 
δλων ή στοργή συγκεντρώθηκε σ' αύτήν. Αύτή ήταν έξ άλλου ένα 
παιδί εδθυμο, Ιδιαίτερα Εξυπνο καΐ δραστήριο πού γρήγορα κέρ-
διζε δλες τΙς καρδιές. Άπό πέντε χρονών μπορούσε ήδη νά διαβά-
ζει καΐ νά γράφει, θέλοντας νά μιμείται τούς μεγάλους, έγραφε 
σέ λίγο γράμματα σέ δλους ίσους άπασχολοΰσε τό μυαλό της, στούς. 
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γονείς της, στούς άδελφούς της και στίς αδελφές της καΐ άπαιτοΰ-
σε νά τής άπαντδν δείχνοντας δτι τό παιγνίδι της τό έπαιρνε στά 
σοβαρά. "Εστειλε τά πρώτα της «φιλολογικά δοκίμια» σέ μιά έφη-
μερίδα γιά παιδιά. Μιά παιδαγωγική φλέβα φανερώθηκε έπίσης 
άπό τήν παιδική της ήλικία. Μόλις έμαθε νά γράφει ύποχρέωσε 
τους ύπηρέτες τοϋ σπιτιού νά γίνουν μαθητές της. 

Ή μητέρα τής Ρόζας άσκοΰσε μιά μεγάλη έπιρροή σ' αυτήν και 
στούς άδελφούς και στις άδελφές της. Ή κουλτούρα της καΐ ή έξυ-
πνάδα της ήταν πάνω άπό τό μέσο έπίπεδο τών έβραίων γυναικών. 
Αύτή δέν έπαιρνε τά φώτα της μόνο άπό τή Βίβλο, άλλά άκόμη 
καΐ άπό τή γερμανική καΐ πολωνική κλασσική φιλολογία. Στό σπί-
τι έτρεφαν μιά πραγματική λατρεία γιά τόν Σίλλερ. 'Απ' αύτή τή 
λατρεία έξαιροϋνταν ή Ρόζα ή όποία πολύ κατόπι, κάτω άπό τήν 
έπιρροή τοϋ Μέριγκ άρχισε νά έκτιμάει τόν Σίλλερ. Προστρέχον-
τας στόν Φρόϋντ, θά μπορούσαμε νά δοϋμε σ' αυτήν τήν άποστρο-
φή μιά άσυνείδητη διαμαρτυρία έναντίον τής μητέρας της. Ά λ λ ά 
αύτή ή άποστροφή γιά τόν κλασσικό ποιητή τών άποφθεγμάτων εί-
ναι Ινα σύνηθες φαινόμενο στή νεολαία. ΚαΙ ήταν όμαλό πού τό 
γρήγορα άφυπνισμένο στήν πολιτική σκέψη κριτικό πνεύμα τής Ρό-
ζας διαμαρτυρόταν έναντίον τοϋ Ιδεαλιστικού και αιθέριου πά-
θους τοϋ Σίλλερ μέ τΙς γεμάτες φλόγα περικοπές του γιά τήν έλευ-
θερία, πάθους πού, δπως φαίνεται, συναντούσε μιά μεγάλη κατα-
νόηση μέσα στήν οικογένεια Λούξεμπουργκ. 

Ή Ρόζα ένδιαφερόταν γιά τούς πολωνούς κλασσικούς ποιητές, 
πρό παντός γιά τόν Μίκιεβιτς, πού τόν τοποθετούσε άκόμα πάνω 
καΐ άπό τόν Γκαίτε. Δέν ξέρουμε πότε άνακάλυψε τή ρωσική ποίη-
ση γιά τήν όποία μίλησε άργότερα μέ μεγάλο ένθουσιασμό. Έ ν πά-
ση περιπτώσει, τό σπίτι τών Λούξεμπουργκ ήταν γεμάτο άπό πο-
λωνική καΐ γερμανική κουλτούρα καΐ άπό άγάπη γιά τή φιλολογία 
«ύτών τών χωρών. Ή Ρόζα τήν άφομοίωσε μέ ζέση. ΤΗταν άπό 
τήν παιδική της ήλικία εύαίσθητη στή μαγεία τών στίχων καΐ τής 
ρίμας καΐ είχε καϊ ή ίδια δοκιμάσει νά γράψει ποιήματα. Ή πρόω-
ρη άνάπτυξη τών πνευματικών ικανοτήτων τής Ρόζας έκανε φυ-
σικά ύπερήφανους τούς γονείς της πού δέν μπορούσαν νά άντιστα-
θοϋν στόν πειρασμό νά δείχνουν τό παιδί θαϋμα στούς έπισκέπτες. 
Μία ένστικτώδης άντιπάθεια έναντίον κάθε προσποίησης έπροστά-
τευε τή νέα Ρόζα έναντίον αύτών τών έπιδείξεων. 'Αντιδρούσε συ-
χνά μέ μιά προκλητική στάση, καταφεύγοντας στήν έμφυτη αίσθη-
σή της τής ειρωνείας καϊ στήν ίκανότητά της νά άνακαλύπτει γρή-
γορα τά άσθενή σημεία τών άλλων. "Ετσι ύποδεχόταν τούς έπι-
σκέπτες πού έρχονταν άπό τό έξωτερικό καϊ δέν φαίνονταν πολύ 
έξυπνοι μέ Ινα ποίημα τοϋ δποίου τό ήΟικί) συμπέρασμα μπορεί νά 
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συνοψιστεί στά έξής: Τά ταξίδια δέν κάνουν τούς κουτούς έξυ-
πνότερους. 

Ή πάλη άρχίΖει 
"Οταν ή Ρόζα ήταν περίπου τριών χρονών, ή οίκογένειά της 

μετακόμισε καί έγκαταστάθηκε στή Βαρσοβία. Ό πατέρας τής Ρό-
ζας ήθελε νά έξασφαλίσει στά παιδιά του μιά καλύτερη σχολική 
μόρφωση κι' αύτήν δέν μπορούσε νά τήν προσφέρει ή Ζαμόσκ. Τό 
σχολείο δέν προκαλούσε καθόλου βάσανα στή Ρόζα. Κορίτσι έξυ-
πνο καί βέβαιο γιά τόν έαυτό του τό είχε γιά παιγνίδι νά μαθαίνει 
καί φυσικά ήταν πάντα στήν πρώτη σειρά. Άλλά τό έν ίσχύϊ σχο-
λικό καθεστώς στήν καταπιεζόμενη Πολωνία ήταν τέτοιο πού κι' 
αύτό άσφαλώς τήν έσπρωξε στό δρόμο πού έπρόκειτο νά γίνει δ 
σκοπός τής ζωής της. Ή τσαρική πολιτική ρωσοποίησης έφαρμο-
ζόταν μέ ένα τρόπο ιδιαιτέρως δρακόντειο στά πολωνικά σχολεία. 
Τό πρώτο λύκειο τής Βαρσοβίας ήταν σχεδόν Αποκλειστικά προο-
ρισμένο γιά τά ρωσόπαιοα, παιδιά τών κρατικών ύπαλλήλων καί 
τών άξιωματικών. Μόνον μερικά παιδιά πολωνικών οίκογενειών 
ρωσοποιημένων καί άπ' αύτές τών πιό σημαντικών είχαν είσοδο σ' 
αύτό. Οί έβραΐοι έντελώς άποκλείονταν. Άλλά καί στό δεύτερο λύ-
κειο τών κοριτσιών δπου φοιτούσε ή Ρόζα, ύπήρχε Ινας άριθμός 
αυστηρών ρητρών γιά τις νέες έβραϊες. Ή χρήση τής μητρικής 
πολωνικής γλώσσας ήταν αΰστηρά άπαγορευμένη στά σχολεία, ά-
κόμα καί μεταξύ τών μαθητών καί οί ρώσοι δασκάλοι προσέφευ-
γαν σέ χαμηλές μέθοδες κατασκοπείας γιά νά κάνουν σεβαστή αύ-
τή τήν άπαγόρευση. Αυτά τά κατασταλτικά περιοριστικά μέτρα δέν 
άργησαν νά άφυπνίσουν στούς μαθητές ένα πνεύμα άντίστασης. Βρί-
σκονταν σέ μιά κατάσταση άνοικτής έχθρότητας μέ τούς καθηγη-
τές, κι' αύτή ή έχθρότητα συχνά έκδηλωνόταν σέ άνταρσίες πρό 
παντός δταν ή έξω πολιτική πάλη τούς έμψύχωνε. Τά δεύτερης 
σειράς έκπαιδευτικά Ιδρύματα ήταν έστίες πολιτικών συνωμοσιών, 
πού πιό συχνά είχαν βέβαια Ινα χαρακτήρα παιδικό καί ρομαν-
τικό, άλλά διατηρούσαν έν τούτοις σχέσεις μέ πραγματικές πολι-
τικές δργανώσεις. Έπίσης ή άντίσταση στή ρωσοποίηση μέσα στά 
σχολεία, έμψυχωμένη στήν άρχή άπό τόν πολωνικό έθνικισμό, δδη-
γοΰσε εύκολα στό σοσιαλιστικό έπαναστατικό κίνημα, τά στελέχη 
τοϋ δποίου στρατολογούνταν αύτή τήν έποχή σχεδόν άποκλειστικά 
άπό τή διανοούμενη νεολαία. Τό φιλελεύθερο πνεύμα καί ή έθνι-
κή πολωνική συνείδηση τής οίκογένειάς της, τό γρήγορα άφυπνι-
σμένο μίσος της έναντίον τοΰ άπολυταρχισμοΰ, τό αίσθημα τής άνε-
ξαρτησίας σπρώξανε τή νεαρή Ρόζα στις γραμμές αύτής τής άντι-
πολίτευσης τοΰ λυκείου. "Eya έπεισόδιο άποδείχνει πολύ καθαρά 
τόν διευθύνοντα ρόλο της σ' αύτό τό κίνημα καί ταυτόχρονα μας 
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έπιτρέπει νά ύποθέσουμε δτι άπό τά πρώτα σχολικά της χρόνια εί-
χε μιά έπαφή μέ τό πραγματικό έπαναστατικό κίνημα: τό χρυσό 
μετάλλιο στό όποιο οί σχολικές της έπιτυχίες άναντίρρητα τής 
έδιναν αύτό τό δικαίωμα στό τέλος τοΰ σχολικοΰ έτους —σέ δ-
λα τά μαθήματα είχε βαθμό «έξαίρετα» ή «πολύ καλά»— τής τό 
άρνήθηκαν «λόγω τής Αντιπολιτευτικής της στάσης άπέναντι τών 
άρχών». "Αν δέν μπορούμε σήμερα νά ξέρουμε σέ ποιό βαθμό αύ-
τή ή Αντιπολίτευση ήταν συνειδητά σοσιαλιστική καί σέ σύνδεσμο 
μέ παράνομη όργάνωση, είναι δμως βέβαιο δτι λίγο μετά τήν άπο-
φοίτησή της άπό τό λύκειο, τό 1887, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ Αγω-
νιζόταν μέσα στό «Έπαναστατικό Σοσιαλιστικό κόμμα Προλετα-
ριάτο» καί συνεργαζόταν στενά μέ τόν διευθύνοντα τήν όμάδα τής 
Βαρσοβίας αύτή τήν έποχή, τόν έργάτη Μαρτίν Κάσπρζακ. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ μπήκε στήν πολιτική πάλη σέ μιά έπο-
χή δπου τό έπαναστατικό κίνημα τής Ρωσίας καί τής Πολωνίας 
περνοΟσε μιά βαρειά κρίση καϊ είχε φτάσει στό πιό χαμηλό ση-
μείο κατάπτωσης. "Εχει ή ίδια περιγράψει αύτή τήν κατάσταση 
στό έργο της: «ΊΤ σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ η τ ο ΰ κ ε φ α λ α ί ο υ » . 

«Στή Ρωσία... τά χρόνια 1870 - 1 8 9 0 άντιπροσωπεύουν άπό 
κάθε άποψη μιά μεταβατική έποχή, μιά περίοδο έσωτερικής 
κρίσης μέ δλα τά βάσανά της. Ή μεγάλη βιομηχανία έκανε 
τά πρώτα της βήματα κάτω άπό τούς οιωνούς ένός έντατικοΟ 
προστατευτισμού... Ή «πρωταρχική συσσώρευση» τοΰ κεφα-
λαίου εύδοκιμοΰσε μεγαλοπρεπώς χάρις στίς εύνοιες τοΰ κρά-
τους, τίς έπιχορηγήσεις του, τις έγγυήσεις του, τά πρίμ του 
καί τΙς παραγγελίες του καί συναποκόμιζε κέρδη πού στή Δύ-
ση θύμιζαν Ινα μακρινό παρελθόν. Έ ν τούτοις ή κατάσταση 
στό έσωτερικό τής Ρωσίας προσέφερε έναν πίνακα πού δέν 
ήταν καθόλου έλκυστικός ούτε άφηνε ύποσχέσεις. Στήν ύπαι-
θρο, ή παρακμή καί ή Αποσύνθεση τής Αγροτικής οικονομίας, 
κάτω Από τήν πίεση τών φορολογικών βαρών καί τοΰ νομισμα-
τικού συστήματος, προκαλούσαν φρικώδη Αθλιότητα, πείνα 
καί περιοδικές ταραχές. Άπό μιά άλλη πλευρά, μέσα στίς 
πόλεις τό προλεταριάτο τών έργοστασίων δέν ήταν άκόμα 
διαμορφωμένο κοινωνικά καί πνευματικά σέ μιά σύγχρονη 
έργατική τάξη... Πρωτόγονες μορφές έκμετάλλευσης προκα-
λοΟσαν πρωτόγονες μορφές άμυνας. Μόνον μετά τό 1880 τά 
αύθόρμητα κινήματα στά έργοστάσια τής περιοχής τής Μό-
σχας (στήν πορεία τών όποίων σπάσανε μηχανές), θά έξα-
νάγκαζαν γιά τήν έφαρμογή μι&ς νομοθεσίας τών έργοστα-
σίων στήν αύτοκρατορία τών τσάρων. 
Έ ν ώ ή οίκονομική ζωή στή Ρωσία φανέρωνε σέ κάθε της βή-
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μα τις κραυγαλέες παραφωνίες μιας μεταβατικής περιόδου, 
μιά ανάλογη κρίση λυμαινόταν τό πεδίο τών ιδεών. Μετά 
τό φιάσκο τής άκρας έπαναστατικής του έκδήλωσης, τό τρο-
μοκρατικό κόμμα τής Ναρότναϊα Βόλια (Ελευθερία τοϋ 
Λαοΰ), ό ρωσικός «λαϊκός» σοσιαλισμός προσκολλημένος στή 
γή καΐ έχοντας γιά βάση του τόν ειδικό χαρακτήρα τής ρω-
σικής άγροτικής διάρθρωσης είχε πολιτικά χρεοκοπήσει (με-
τά τήν άπόπειρα έναντίον τοϋ Αλεξάνδρου I I τό 1 8 8 1 ) . 
Άπό τό άλλο μέρος τά πρώτα έργα τοΰ Πλεχάνωφ, μέσω τών 
όποιων διείσδυαν στή Ρωσία οί μαρξιστικές Ιδέες, δέν έκα-
ναν τήν έμφάνισή τους παρά τό 1883 καΐ 1885 καΐ δέν ά-
σκοΰσαν άκόμα στή διάρκεια μιας δεκαετίας παρά μιά πολύ 
άσθενή έπιρροή. Μετά τό 1880 καΐ άκόμα μέχρι και μετά τό 
1890, ή πνευματική ζωή τής ρωσικής ίντελλιγκέντσιας καΐ 
Ιδιαιτέρως τής σοσιαλιστικής άντιπολιτευτικής Ιντελλιγκέν-
τσιας, χαρακτηριζόταν άπό ένα περίεργο μίγμα ιχνών άπό 
τόν προσκολλημένο στή «γή» λαϊκισμό καί στοιχείων δανει-
σμένων άπό τή θεωρία τοϋ Μάρξ, μίγμα πού τό δεσπόζον χα-
ρακτηριστικό του ήταν ό σκεπτικισμός σχετικά μέ τις δυνα-
τότητες τής άνάπτυξης ένός ρωσικού καπιταλισμού...». 

Ή Ρόζα Λούςεμπουργκ έχει περιγράψει τήν πνευ|ΐατική κατά-
σταση τής ρωσικής ίντελλιγκέντσιας αύτής τής έποχής στήν είσή-
γησή της στό βιβλίο τοϋ Κορολένκο « Σ ύ γ χ ρ ο ν η ' Ι σ τ ο -
ρ ί α». 

«Στά χρόνια πού άκολουθοϋν τήν άπόπειρα έναντίον τοΰ Α -
λεξάνδρου I I τό 1881 άνοίγεται στή Ρωσία μιά περίοδος πα-
γερής άπελπισίας. 01 μετά τό 1860 φιλελεύθερες μεταρρυθμί-
σεις, είναι παντοϋ υπό άμφισβήτηση, στήν δικαιοσύνη, στήν 
αύτοδιοίκηση τής ύπαίθρου. Ή είρήνη νεκροταφείου βασι-
λεύει κάτω άπό τόν μολύβδινο μανδύα τοϋ Αλεξάνδρου ΤΙΙ. 
Ή ύποταγή, ή έξάντληση κατέλαβαν τή ρωσική κοινωνία, 
άποθαρρυμένη τόσο άπό τό μάταιο τών έλπίδο)ν πού έτρεφε 
γιά τΙς είρηνικές μεταρρυθμίσεις δσο καί άπό τό άτελέσφορο 
τοϋ έπαναστατικοϋ κινήματος. 
Αύτή ή άτμόσφαιρα τής άπάθειας καί τής άποθάρρυνσης εύ-
νοοΰσε άνάμεσα στή ρωσική ίντελλιγκέντσια ρεύματα μετα-
φυσικά καί μυστικιστικά. Ή έπιρροή τοϋ Νίτσε ήταν αισθη-
τή. Στή λογοτεχνία έδέσποζε ό άπαισιόδοξος καί γεμάτος ά-
πελπισία τόνος τής νουβέλλας τοϋ Γκάρτσιν καί τής ποίη-
σης τοϋ Νάντσον. Ά λ λ ά σ' αύτό τό περιβάλλον άνταποκρί-
νόταν πρό παντός ό μυστικισμός τοΰ Ντοστογιέφσκυ, έτσι 
δπως έκφράζεται στούς Α δ ε λ φ ο ύ ς Κ α ρ α μ α ζ ώ φ 
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καϊ έπίσης 6 άσκητισμός πού έδίδασκε 6 Τολστόϊ. Ή προπα-
γάνδα ύπέρ τής «μή άντίστασης στό κακό», ή καταδίκη κά-
θε προσφυγής στή βία στήν πάλη έναντίον τής θριαμβεύου-
σας άντίδρασης στήν όποία δέν θά έπρεπε να άντιτάξουμε 
παρά τόν «έσο>τερικό έξαγνισμό» του άτόμου, αύτές οί θεω-
ρίες τής κοινωνικής παθητικότητας έγιναν μέσα στήν άτμό-
σφαιρα αύτών τών χρόνων ίνας σοβαρός κίνδυνος γιά τή ρω-
σική Ιντελλιγκέντσια, τόσο περισσότερο έπειδή αύτή είχε 
στήν ύπηρεσία της μέσα τόσο πειστικά δπως ήταν ή πέννα 
καϊ τό ήθικό κύρος τοΰ Λεόν Τολστόι». 

Ή ΙΙολωνία ήταν οικονομικά πιό άνεπτυγμένη καϊ πνευματικά 
•πιό κοντά στή Δύση. Άλλά και πάνω ο' αυτήν έπίσης βάραινε δ 
μολύβδινος μαντύας τής γενικής καταπίεσης. Τό έθνικό Απελευ-
θερωτικό κίνημα πού έμπνεόταν άπό τούς ευγενείς γαιοκτήμονες 
ήταν νεκρό. Ή μπουρζουαζία χόρευε γύρω άπό τόν χρυσό μόσχο, 
καταριόταν δλες τις ιδέες πού δέν μετατρέπονταν άμέσως σέ κέρ-
δος καϊ ύποτάχτηκε στόν άπολυταρχισμό κάνοντας ένα άθλιο λογα-
ριασμό. Τό κόμμα «Προλεταριάτο», προάγγελος γεμάτος άπό τΙς 
ύποσχέσεις τοϋ συγχρόνου σοσιαλιστικού κινήματος, είχε παρασυρ-
θεί μέσα στήν ήττα τής Ναρόντναϊα Βόλια. Ή κάθειρξη τών ήγε-
τών του στό φρούριο Σλούσελμπουργκ καϊ ot μαζικές συλλήψεις 
τών όπαδών του, τό είχαν σχεδόν έξαφανίσει. "Υπέστη έπίσης καϊ 
μιά ιδεολογική κατάπτωση. Μετά άπό τΙς μεγάλες άπεργίες, ή πο-
λωνική έργατική τάξη είχε περιπέσει στήν άπάθεια. Ή διανοού-
μενη νεολαία είχε καταληφθεί άπό φόβο. Άπό μερικά χρόνια ή 
εισφορά της στό έπαναστατικό κίνημα ήταν σχεδόν έντελώς στείρα. 
Έ ν τούτοις, άκριβώς τή στιγμή πού ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έγκα-
τέλειπε τό λύκειο, μιά άφύπνιση Αρχιζε κι' αύτή άνοιγε μία περίο-
δο άναγέννησης πού θά Ιδινε τούς καρπούς της πέντε σχεδόν χρό-
νια άργότερα. 

Μέ τό πέρασμα άπό τήν άνταρσία τών σχολικών θρανίων στόν 
έπαναστατικό σοσιαλισμό, χαράχτηκε τό πεπρωμένο τής Ρόζας. Ή 
κατάσταση τής Ρωσίας βάραινε πάνω της μέ τριπλό ζυγό: αύτή 
άνήκε στόν αλυσοδεμένο άπό τόν τσαρισμό ρωσικό λαό, στόν τσα-
κισμένο άπό τήν ξενική κυριαρχία πολωνικό λαό καϊ στήν περιφρο-
νημένη έβραΐκή μειονότητα. Πάντα έτοιμη νά δώσει τόν έαυτό της 
γιά τούς δυστυχείς καϊ τούς καταπιεζόμενους, συναισθανόταν κά-
θε κτύπημα πού κτυποϋσε τούς άλλους. Ό συμπάθειά της γιά τούς 
ταπεινούς καϊ τούς καταφρονεμένους άποτελοϋσε τό θεμέλιο τό πιό 
βαθύ τής δραστηριότητάς της καϊ ένέπνεε τούς περισσότερους λό-
γους της μέχρι τίς πιό ύψηλές κορυφές τών θεωρητικών της άφαι-
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ρέσεων. Άλλά αύτή ή συμπάθεια δέν μπορούσε νά ικανοποιηθεί μέ 
μιά βοήθεια μερική καί πρόσκαιρη. Ή έξαιρετική της εύαισθησία 
πολύ γρήγορα θά χαλιναγωγηθεί άπό μιά αύστηρή λογική. Είχε 
άπό ένωρίς άναγνωρίσει έκεϊνο πού πολύ πιό άργά, μετά τήν έξα-
πόλυση τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, έγραψε στόν φίλο της 
Χάνς Ντίφενμπαχ: δταν ένα κακό φτάσει στις διαστάσεις ένός παγ-
κοσμίου ιστορικού δράματος, ή άντικειμενική ιστορική έκτίμηση έ-
πιβάλλεται σ' αύτό καί δλα τά άλλα άποχωρούν στό ύπόβαθρο. Τό 
νά κάνεις μιά ιστορική έκτίμηση ήταν γι ' αύτήν νά άναζητήσεις τήν 
κοινή προέλευση δλων τών Ιδιαιτέρων φαινομένων, τις κινητήριες 
δυνάμεις τής έξέλιξης καί τή σύνθεση πού φέρνει τή λύση τής σύγ-
κρουσης. Οί φυσικές διαθέσεις τής Ρόζας Αούξεμπουργκ σ' αύτό τό 
πεδίο φαίνεται νά είχαν πολύ ένθαρρυνθεΐ μέσα στούς μικρούς κύ-
κλους τοϋ κόμματος «Προλεταριάτο*. Συνάντησε έκεΐ μιά μικρή 
όμάδα έκλεκτών προχωρημένων έργατών πού διατηροΰσαν τή θεω-
ρητική κληρονομιά τοϋ «Προλεταριάτου». Έ κ ε ΐ άνακάλυψε τήν πα-
ράνομη φιλολογία καί μέσα σ' αύτήν άσφαλώς τά έργα τοΰ Μάρξ 
καί το3 Ένγκελς πού έγιναν τό θεμέλιο τής άποψης της γιά τή 
ζωή. Στό τέλος τής παραμονής της στή Βαρσοβία Ινας νέος άέρας 
άρχισε νά φυσάει μέσα στό έργατικό κίνημα. Ή Ρόζα Αούξεμ-
πουργκ, είχε πιθανώς πάρει μέρος στήν Ιδρυση μιας νέας δργάνω-
σης, τής Εργατικής Πολωνικής Συμμαχίας. Έ ν πάση περιπτώ-
σει αύτή ήταν έκεΐ κατά τόν σχηματισμό της τό 1889. 

Άλλά αύτή έπρεπε αύτό τό χρόνο νά έγκαταλείψει τήν Πο-
λωνία. Ή δραστηριότητά της στούς έπαναστατικούς κύκλους είχε 
άνακαλυφθεΐ άπό τήν άστυνομία. Αντιμετώπιζε τόν κίνδυνο νά ρι-
χτεί στά κάτεργα ή νά σταλεί έξορία στή Σιβηρία. Ή ίδια ήταν 
έτοιμη νά ύποστεΐ τις συνέπειες τής δράσης της. Οί σύντροφοι της 
δμως σκέφτονταν διαφορετικά. Άντίς νά άφήσει τόν έαυτό της νά 
καταδικαστεί στήν άδράνεια μέ μιά έξορία στή Σιβηρία, ήταν προ-
τιμότερο νά φύγει γιά τό έξωτερικό καί άπό έκεΐ θά μπορούσε νά 
προσφέρει ύπηρεσίες στό κίνημα. Ό Μαρτίν Κάπρζακ όργάνωσε 
τή φυγή της. Άπό τά γερμανοπολωνικά σύνορα Επρεπε νά τήν πε-
ράσουν οί λαθρέμποροι. Ά λ λ ά στά σύνορα συνάντησαν δυσκολίες. 
Τότε ό Κάπρζακ κατέφυγε σέ Ινα πονηρό τέχνασμα. Πήγε καί 
βρήκε Ιναν καθολικό παπά τής περιοχής καί τοϋ έξήγησε δτι μιά 
νεαρά έβραία είχε διακαή έπιθυμία νά γίνει χριστιανή, άλλά αύτό 
δέν θά μπορούσε νά τό κάνει παρά μόνον στό έξωτερικό γιατί ή οί-
κογένειά της άντιδροϋσε μέ πολύ βιαιότητα. Ή Ρόζα Αούξεμπουργκ 
μπήκε τόσο έξυπνα στό παιγνίδι πού δ παπάς προσέφερε τή βοή-
θεια πού χρειαζόταν. Πέρασε τά σύνορα καί άπέκτησε τήν έλευ-
θερία της κρυμμένη κάτω άπό τά άχυρα σέ Ινα άγροτικό άμάξι. 
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2 ο 

Τό πεπρωμένο τής Πολωνίας 

Ζυρίχη 

ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ τή Βαρσοβία γιά τή Ζυρίχη, έσήμαινε νά άφή-
σεις τό κάτεργο τοϋ άπολυταρχισμοΟ γιά τήν πιό έλεύθερη 

χώρα τής Εύρώπης. Αύτό έσήμαινε άπό ένα βαθύ σκοτεινό ύπόγειο 
νά βρεθείς σέ ένα ψηλό μέρος, στόν καθαρό άέρα καί στόν πλατύ 
δρίζοντα. Ή Ζυρίχη ήταν τό μέρος τό πιό ένδιαφέρον δπου συγ-
κεντρώνονταν οί πολωνοί καί ρώσοι μετανάστες. Τό πανεπιστήμιό 
της ήταν τό πανεπιστήμιο τής έπαναστατικής νεολαίας. Τό μεγα-
λύτερο μέρος άπ' αύτούς τούς μετανάστες είχαν ήδη πίσω τους, πα-
ρά τό νεαρό τής ήλικίας τους, μιά σοβαρή πείρα τής ζωής. Είχαν 
γνωρίσει τις φυλακές, είχαν ύποφέρει στήν έξορία, είχαν διαρρή-
ξει τούς δεσμούς πού τούς συνέδεαν μέ τήν οίκογένειά τους καί τό 
κοινωνικό περιβάλλον μέσα στό όποιον είχαν γεννηθεί. Ζούσαν μα-
κριά άπό τή σπουδάζουσα άστική νεολαία, ή όποία άποκλειστικά 
ένδιαφερόταν νά έξασφαλίσει μιά θέση καί μιά ύλική κατάστα-
ση. Αύτοί οί νέοι μετανάστες έργάζονταν σοβαρά μέ τήν πανεπι-
στημιακή τους πειθαρχία, άλλά σκέφτονταν περισσότερο γιά τό 
μέλλον τής άνθρωπότητος καί λιγότερο γιά τό δικό τους προσωπι-
κό μέλλον. Στήν παροικία τους ό άνδρας καί ή γυναίκα ήταν έξ 
ίσου σεβαστοί. Βασίλευε έκεϊ ταυτοχρόνως μιά μεγάλη έλευθερία 
ιδεών καί ένας αύστηρός ήθικός άσκητισμός. Υπήρχε πολλή φτώ-
χεια καί μιά φυσική άλληλεγγύη δχι στά λόγια. 

Οί σπουδαστές αύτοί δέν σκότωναν τόν καιρό τους στις ταβέρ-
νες. Είχαν μεταξύ τους άτέλειωτες συζητήσεις γιά τή φιλοσοφία, 
γιά τό δαρβινισμό, γιά τή χειραφέτηση τών γυναικών, γιά τό 
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Μάρξ, τόν Τολστόϊ, γιά τό πεπρωμένο τής Obchtcina, αύτοΰ τοΰ 
κατάλοιπου τοϋ άγροτικοΰ ρωσικοϋ κομμουνισμού, γιά τΙς δυνατό-
τητες καϊ τήν ιστορική σπουδαιότητα τής καπιταλιστικής έξέλι-
ξης στή Ρωσία, γιά τήν άποτελεσματικότητα τής τρομοκρατίας τής 
Ναρόντναϊα Βόλια, γιά τόν Μπακούνιν, γιά τόν ΜπλανκΙ καϊ τϊς 
μέθοδες τής έπαναστατικής πάλης, γιά τή διαφθορά τής δυτικής 
μπουρζουαζίας, γιά τήν πτώση τοΰ Βίσμαρκ καϊ τή θριαμβευτική 
νίκη τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας έναντίον τοϋ έξαιρετικοΰ 
νόμου, γιά τήν άπελευθέρωση τής Πολωνίας, γιά τΙς θεωρίες τοΰ 
Λάβροφ καϊ τοΰ Τσερνισέφσκι καϊ τήν «προδοσία» τοϋ Τουργκέ-
νιεφ στό μυθιστόρημά του «Πατέρας και γιός», γιά τόν Σπιλχάγ-
κεν καϊ τόν Ζολά, γιά χίλια δυό «ζητήματα» καϊ πάντα γιά τό μο-
ναδικό θέμα: τήν έπανάσταση. Λίγο ψωμί καϊ πολύ τσάι, σοφίτες 
γεμάτες πυκνό καπνό άπό τά τσιγάρα, κεφάλια θερμά, μεγάλες χει-
ρονομίες, ύπερβολές καϊ ρομαντισμός. "Ενα μεγάλο μέρος άπ' αύ-
τούς τούς νέους θά έξαφανιστεϊ μέσα στίς φυλακές τοΰ τσάρου καϊ 
στις έρήμους τής Σιβηρίας. "Αλλοι προορίζονταν, ύστερα άπό τόν 
πυρετό τής μετανάστευσης στήν Ελβετία, νά γίνουν σέ κάποια γω-
νιά τής Ρωσίας στηρίγματα τοϋ καθεστώτος, έργοστασιάρχες, δικη-
γόροι, γιατροί, καθηγητές λυκείου ή δημοσιογράφοι. Μερικοί άνά-
μεσα άπ' αύτούς θά παίρνανε δραστήριο μέρος στίς έπαναστατικές 
θύελλες πού τόσο δλοι όνειρεύονταν. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ περιοριζόταν νά ψαύει στήν περιφέ-
ρεια αύτής τής μποέμικης μετανάστευσης. Χαμογελούσε ειρωνικά 
γι' αύτές τΙς συζητήσεις πού δέν κατέληγαν σέ τίποτε. Ή δρεξή της 
γιά έργασία ήταν τεράστια. Είχε βρει ένα δωμάτιο στήν οίκογένεια 
τοϋ γερμανοϋ σοσιαλδημοκράτη Λήμπεκ δ δποίος μέ πολύ κόπο 
κέρδιζε τό ψωμί του άσκώντας τό έπάγγελμα τοΰ συγγραφέα. 'Απ' 
αύτόν άπέκτησε ή Ρόζα πολλές γνώσεις γιά τό γερμανικό έργατι-
κό κίνημά κι' αύτή τόν βοηθούσε στίς φιλολογικές του έργασίες. 
'Από καιρό σέ καιρό έγραφε αύτή άντίς γι' αύτόν Ινα άρθρο. Μέ τή 
γυναίκα του 'Ολυμπία, πού ήταν πολωνέζα, συνδέθηκε μέ στενή φι-
λία. Γρήγορα ή νέα φοιτήτρια πήρε στά χέρια της τή φροντίδα τοΰ 
λίγο άτημέλητου σπιτιοϋ. 

Στό Πανεπιστήμιο τής Ζυρίχης γράφτηκε πρώτα ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ στίς φυσικές έπιστήμες. Δοκίμαζε κάτι περισσότερο άπό 
ένδιαφέρον, Ινα πάθος γιά τόν κόσμο τών φυτών καϊ τών ζώων. Κι ' 
αυτός δ κόσμος θά τής έμενε σ' δλη της τή ζωή τό καταφύγιο δταν 
ήθελε νά άναπαυτεΐ μετά τούς άγώνες. Άλλά ή κλίση της ήταν ή 
πολιτική. "Ετσι γρήγορα πέρασε στή μελέτη τών πολιτικών έπι-
στημών. Ή έπίσημη διδασκαλία δέν είχε νά τής δώσει μεγάλα πρά-
γματα. Ή πολιτική οικονομία είναι πολύ στενά δεμένη μέ τά τα-
ξικά συμφέροντα γιά νά είναι ίκανή νά δώσει μία έπιστήμη δίχως 
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άπό πριν καθορισμένο σκοπό, δπως αύτό μπορεί νά γίνει σέ άλλους 
τομείς τής έρευνας. Πρό παντός ή γερμανική πολιτική οίκονομία, 
γεννημένη μετά τήν παρακμή τής κλασσικής θεωρίας, ήρθε στόν 
κόσμο άσθενική καϊ ό φόβος μπροστά τις τελευταίες κοινωνικές συν-
έπειες τών έπιστημονικών συλλογισμών, κρατούσε τίς κορυφές της 
μέσα στά χαμηλά βάθη τής χυδαίας οικονομίας. Τήν έδρα τής πο-
λιτικής οίκονομίας κατείχε τότες ό Ιούλιος Βόλφ. Ήταν ό τύπος 
τοΟ γερμανού καθηγητή δ όποίος μέ άκούραστο ζήλο συγκεντρώ-
νει βουνά ύλικού καί άποσπάσματα, άλλά ό όποιος μένει ένας έκλε-
κτικός καί δέν φτάνει ποτέ σέ έναν συγκεντρωτ:κό πίνακα καί μιά 
συνολική άποψη συναφή μέ τήν κοινωνία. Ακριβώς τό άντίθετο ή-
ταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αύτή αισθανόταν έπιτακτικά τήν ά-
νάγκη τής σύνθεσης, μιά άνάγκη νά προχωρεί μέχρι τις τελευ-
ταίες συνέπειες. Μελετούσε έντατικά τούς κλασσικούς, τόν Σμίθ, 
τόν Ρικάρντο, τόν Μάρξ καί μ' αύτό άπέκτησε μιά βαθειά περι-
φρόνηση γιά τόν γερμανό καθηγητή, «τόν γραφειοκράτη πού κα-
τασκευάζει θεωρίες, πού κατατεμαχίζει τή ζωντανή ύλη τής κοι-
νωνικής πραγματικότητας στις πιό μικρές της ίνες καί στά πιό μι-
κρά της μόρια, τά μετατοπίζει καί τά ταξινομεί σύμφωνα μέ τή γρα-
φειοκρατική άποψη καί τά βιβλία, καί έτσι στερημένα άπό τή ζωή, 
τά παραδίνει σάν έπιστημονικό ύλικό στή διοικητική καί νομοθε-
τική δραστηριότητα τών κρατικών συμβούλων». Δέν μπόρεσε νά 
συγκρατήσει τόν έαυτό της άπό τό νά κάμει αισθητή στόν καθηγη-
τή τήν άνωτερότητά της. Στίς άναμνήσεις του (άνέκδοτες δυστυ-
χώς) , ό φίλος της καί συμφοιτητής της 'Ιούλιος Μαρσλέφσκι διη-
γείται πώς ό χλευαστικός χαρακτήρας τής νέας φοιτήτριας έκανε 
δύσκολη τή ζωή τοΰ καθηγητή Βόλφ. Πρίν άρχίσει ή διδασκαλία 
προετοίμαζαν συνωμοτικά τό ζήτημα πού θά έθεταν. Τό ζήτημα 
έτίθετο τότες στόν καθηγητή μέ πλήρη άθωότητα. Μιά φορά δ 
Βόλφ έντελώς έξουθενώθηκε. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε πάρει 
τόν λόγο καί άπέδειξε σημείο πρός σημείο τήν καθηγητική του Α-
ναρμοδιότητα. Φαίνεται δτι δ Ιούλιος Βόλφ ήξερε νά παίρνει μέ 
τήν άναγκαία δόση χιοΰμορ αύτό τό μικρό σκληρό παιγνίδι. Σέ ένα 
αύτοβιογραφικό του δοκίμιο, άναφέρεται μέ πολλή έκτίμηση στήν 
καλύτερη μαθήτριά του. 

Δίπλα στίς μελέτες της ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άγωνιζόταν μέ-
σα στό έργατικό κίνημα τής Ζυρίχης καί έπαιρνε μέρος στήν έν-
τονη πνευματική ζωή τών κορυφών τής πολιτικής μετανάστευσης. 
'Απέκτησε έπαφή μέ τούς ρώσους ήγέτες, μέ τόν Παύλο "Αξελροντ, 
τόν Νέστορα τής ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας, ή όποία δμως δέν ύ-
πήρχε άκόμα παρά σάν ιδέα, μέ τή Βέρα Ζασσούλιτς καί τόν Γεώρ-
γιο Πλεχάνωφ, τόν πιό εύφυή άπό τούς μαθητές τοΰ Μάρξ αύτής 
τής έποχής. Τόν έθαύμαζε άλλά μπροστά του δέν ξεχνοΰσε νά δια-
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τηρεί τήν προσωπικότητα της. "Εκανε τή γνωριμία μέ τόν Πάρ-
6ους - Χέλφαντ, πού σπούδαζε τότες στή Βασιλεία καί τοΟ δποίου 
ή ζωηρή και γόνιμη φαντασία, ό πολιτικός ρεαλισμός καί ή έντο-
νη δραστηριότητά του τήν έκαναν νά αισθανθεί τή στενή τους συγ-
γένεια. Περισσότερο στενά συνδεδεμένη ήταν μέ μερικούς συμφοι-
τητές της πού είχαν ήδη κερδίσει τά γαλόνια τους στό πολωνικό 
σοσιαλιστικό κίνημα καί πού έπρόκειτο νά μείνουν στό πλευρό της 
μέχρι τό θάνατό της. 'Ανάμεσά τους ήταν ό 'Ιούλιος Μαρσλέφσκι -
Κάρσκι καί ό 'Αδόλφος Βαρσζάφσκι - Βάρσκι. 

Λεό Γιόγκισες 

Ό Λεό Γιόγκισες, πού έφτασε στή Ζυρίχη τό 1890 έχει παίξει 
ένα πολύ ένδιαφέροντα ρόλο καί στήν πολιτική καί πνευματική έξέ-
λιξη καί στήν προσωπική ζωή τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. Πολύ λί-
γα ξέρουμε γιά τή ζωή αύτοΰ τοΰ έξαίρετου άνθρώπου δ δποΐος 
έδρασε καί άγωνίστηκε μέσα στό ρωσικό καί πολωνικό έργατικό 
κίνημα καί στήν όμάδα Σπάρτακος καί ό όποιος έμελλε νά χαθεί 
δολοφονημένος στό Βερολίνο, λίγους μήνες μετά τή μεγάλη του φί-
λη τή Ρόζα Λούξεμπουργκ. ΤΗταν πολύ λιγόλογος γιά τό παρελ-
θόν του καί έτσι δέν ξέρουμε σχεδόν τίποτε γιά τήν παιδική του 
ζωή. Τά λίγα πού μπορέσαμε νά μάθουμε τά χρωστάμε άποκλει-
στικά στόν Ζ. Ρέζιν, ό όποίος έκανε μιά έρευνα άνάμεσα στούς συν-
τρόφους τής νεότητας τοΰ Γιόγκισες στά πρώτα πολιτικά του βή-
ματα. 

Ό Λεό Γιόγκισες γεννήθηκε στή Βίλμα τό 1867, άπό μία πλού-
σια έβραϊκή οίκογένεια. Ό παπούς του ήταν γνωστός σαν μεγάλος 
ταλμουδιστής σοφός, άλλά δ πατέρας του ήταν χειραφετημένος καί 
πολύ ρωσοποιημένος. Στήν οίκογένειά του δέν μιλούσαν καθόλου 
τήν έβραϊκή γλώσσα. 'Από τό Λύκειο άρχισε νά κάνει έπαναστα-
τική προπαγάνδα στούς συμμαθητές του. "Αφησε τό σχολείο πριν 
τελειώσει τις σπουδές του γιά νά άφιερωθεϊ έντελώς στήν πολιτι-
κή έργασία. Γύρω στά 1885 δημιούργησε στή Βίλμα τούς πρώτους 
έπαναστατικούς κύκλους. Ό μπουντιστής Α. Γκόρντον τόν θεωρεί 
αάν τό πρώτο διευθυντικό στέλεχος καί τόν πραγματικό ιδρυτή τοΰ 
έργατικοΰ κινήματος στή Βίλ|ΐα. Βέβαια οί δμάδες ήταν άκόμα πο-
λύ άδύνατες γιατί ύπήρχαν έκεΐ λίγοι έργάτες καί ή παρακμή τής 
Ναρόντναϊα Βόλια είχε σοβαρά φρενάρει τήν άντιπολιτευτική δρ-
μή τής διανοούμενης νεολαίας. 'Εντούτοις μιά σειρά άπό γνωστούς 
ήγέτες βγήκαν άπ' αύτό τό μικρό κίνημα τής Βίλμας. Ό Σάρλ Ρα-
ποπόρ, ό δποΐος άπέκτησε ένα δνομα σάν θεωρητικός στό Σοσιαλι-
στικό κόμμα τής Γαλλίας, ήταν Ινας άπ' αύτούς. 'Επίσης δ Π ιλ-
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σούδσκι δ μελλοντικός δικτάτορας τής Πολωνίας. Ό άδελφός τοϋ 
Λένιν, αύτός πού κρεμάστηκε τό 1891 γιά τή συμμετοχή του στή 
ρωσική τρομοκρατική δργάνωση τής Ναρόντναϊα Βόλια, διατηροϋ-
σε άπό τήν Πετρούπολη σχέσεις μέ τούς φοιτητικούς κύκλους τοϋ 
Γιόγκισες. Ό Γιόγκισες έχαιρε μεγάλου γοήτρου μέσα στούς όπα-
δούς του. "Ενας άπό τούς μαθητές του έλεγε γι ' αύτόν: «"Ηξερε νά 
διεξάγει μία συζήτηση μέ πολλή ευφυία. Στήν παρουσία του αίσθα-
νόσουν δτι δέν έχεις νά κάνεις μέ Ινα συνήθη άνθρωπο. "Ολη του 
ή ζωή ήταν άφιερωμένη στήν έργασία του γιά τόν σοσιαλισμό καί 
οί μαθητές του τόν έλάτρευαν». Ανάγκαζε τόν έαυτό του νά κάνει 
έκεΐνο πού θεωρούσε άναγκαϊο γιά τήν έπαναστατική έργασία. Κοι-
μόταν σέ Ινα σκληρό Ιδαφος γιά νά προετοιμαστεί γιά τό κελλί 
τής φυλακής. Πήγε καί δούλεψε σέ Ινα έργαστήριο κλειδαρά. Δέν 
τό Ικανέ γιά νά ταπεινώσει τόν έαυτό του, δπως ή προηγού|ΐενη γε-
νεά «πήγαινε στό λαό», άλλά γιά νά καταλάβει καλύτερα τούς έρ-
γάτες καί νά άσκεΐ σ' αύτούς μιά πιό μεγάλη έπιρροή. Προσπαθού-
σε ταυτοχρόνως νά δημιουργήσει έπαφές μέ τό στρατό καί όργάνω-
σε Ιναν κύκλο ρώσων άξιωματικών. Εξεδήλωσε άπό πολύ ένωρϊς 
αύτή τήν τάση τής στενά συνωμοτικής δραστηριότητας ή όποία έ-
μελλε νά δεσπόσει σ' δλη του τή ζωή. "Εμαθε τό έπάγγελμα τοϋ 
χαράκτη καί τοϋ τυπογράφου. 'Επέβαλλε στόν έαυτό του τήν πιό με-
γάλη πειθαρχία καί άξιοϋσε τό Γδιο άπό τούς συναγωνιστές του. 
Άπαιτοϋσε άπ' αύτούς τόν πιό αύστηρό σεβασμό στούς κανόνες τής 
συνωμοτικότητας. Απέκτησε πλατειές γνώσεις καί ύπήρξε ό καθη-
γητής τών συντρόφων του, ζητώντας άπ' αύτούς νά άφιερώνονται 
μέ ζήλο στή μελέτη. Ό Κάρλ Ράντεκ διηγούνταν άργότερα δτι μέ-
σα στή βράση τής έπανάστασης τού 1905, δ Λεό τόν άνάγκαζε νά 
μελετάει παλιούς συγγραφείς σχεδόν άγνωστους. 

Γρήγορα Ιγινε ύποπτος στήν άστυνομία, ή δποία τόν συνέλαβε 
γιά πρώτη φορά τό φθινόπωρο τοΰ 1888 καί τόν έκλεισε στό φρού-
ριο τής Βίλμας. Φυλακίστηκε έκ νέου άπό τόν Μάη έως τόν Σε-
πτέμβρη τοΰ 1889 καί μετά τήν άπο®υλάκισή του Ιμενε ύπό άστυ-
νομική έπιτήρηση. "Επρεπε κατόπι νά πάει στρατιώτης. "Ηξερε δτι 
καθώς ήταν πολιτικά ύποπτος, δέν θά είχε καμιά δυνατότητα νά 
άγωνιστεϊ μέσα στό στρατό. Φοβούνταν έπίσης τήν ίδια του τήν 
ιδιοσυγκρασία. "Ετσι άντίς νά μείνει καί νά πάει στρατιώτης άπε-
φάσισε νά φύγει. Δραπέτεψε άπό τήν πόλη μέσα σέ Ινα άμάξι κρυμ-
μένος κάτω άπό Ινα στρώμα αργίλου. "Εφτασε στή Ζυρίχη τό 
1890 μέ μιά ταυτότητα μέ τό δνομα Λεόν Γκροζόφσκι. ΙΙολιτικά 
συνδέθηκε μέ τήν όμάδα τών ρώσων μαρξιστών πού ήταν συγκεν-
τρωμένη γύρω άπό τόν "Αξελροντ καί τόν Πλεχάνωφ. 

Διέθετε άρκετά χρήματα τά όποια καί έθεσε στή διάθεση τής 
σοσιαλιστικής προπαγάνδας. Πρότεινε στόν Πλεχάνωφ νά έκδό-
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σουν μιά επιθεώρηση καϊ αύτός τό δέχτηκε μέ χαρά, γιατί αύτή ή 
έπιθεώρηση θά μπορούσε νά γίνει i μοχλός πού θά έκανε δυνατή 
τή δημιουργία ένός πραγματικού σοσιαλδημοκρατικού κινή|ΐατος 
στή Ρωσία. Καϊ 6 Πλεχάνωφ ό ίδιος θά μπορούσε νά βγεί άπό τήν 
άθλια ζωή πού ζούσε γιά νά κερδίζει τό ψωμί του (άντέγραφε τό-
τε διευθύνσεις) καϊ νά άναπτύξει τά μεγάλα χαρίσματά του τού 
προπαγανδιστή καϊ τού θεωρητικού. "Ενα συμβόλαιο έτοιμάστηκε, 
άλλά άμέσως άκυρώθηκε γιατί δέν συμφωνούσαν στήν πολιτική δι-
εύθυνση τής έπιθεώρησης. Ό Πλεχάνωφ ήταν άρκετά αύταρχικός. 
Πώς θά μπορούσε νά άφήσει αύτό τό σπουδαίο δπλο σέ ένα πλου-
σιόπαιδο πού θά έπρεπε άκόμα νά δοκιμαστεί; Άλλά και ό Λεόν 
Γιόγκισες είχε συνείδηση τής άξίας του και δέν μπορούσε νά έμ-
πιστευτεϊ τό έργο του σέ άλλα χέρια, ούτε νά δεχτεί μία ύποδεέστε-
ρη θέση. ΤΗταν κι' αύτός αύταρχικός μέχρι τυραννίας. "Ετσι έγ-
κατέλειψε τό πανρωσικό κίνημα γιά νά ριχτεί μέ δλη του τήν ψυ-
χή στό πολωνικό κίνημα, τ8ΰ δποίου έγινε άμέσως ό δργανωτής και 
6 άναμφισβήτητος άρχηγός, στήν ίδια σειρά μέ τοΰς μεγάλους ρώ-
σους άρχηγούς τοΰ έργατικοΰ κινήματος. 

Λίγο μετά τήν άφιξή του στή Ζυρίχη συνάντησε στά περιβάλ-
λοντα τών πολιτικών μεταναστών τή Ρόζα Λούξεμπουργκ. Γνωρί-
στηκαν και πάνω στήν κοινή τους έργασία δλο και περισσότερο έκ-
τιμούσε ό ένας τόν άλλο. Αύτή ή πολιτική συνεργασία γρήγορα τούς 
ένωσε καϊ στή ζωή. Υπάρχει κάτι τό άσύνηθες σ' αύτή τήν ένω-
ση άνάμεσα σέ μιά Ρόζα εύθυμη, ισχυρού χαρακτήρα, προικισμέ-
νη μέ μεγαλοφυία και έκρηκτικά δίχως ύπολογισμό δραστήρια, 
καϊ εναν Λεό, δ δποίος ήταν δλος σκληρότητα και πειθαρχία, πού 
δέν ήξερε γιά τόν έοΛτό του και γιά τούς άλλους παρά τό καθήκον 
μέχρι σχολαστικότητας, πού θυσίαζε τόν έαυτό του και έν ψυχρώ 
θυσίαζε καϊ τούς άλλους στήν ύπόθεση καϊ πού δέν άφηνε νά έκδη-
λωθοΰν τά αίσθήματά του παρά σπάνια και σέ φευγαλέες στιγμές. 
Διαθέσεις και φύσεις τόσο διαφορετικές έπρεπε νά κάνουν τήν κοι-
νή ζωή μιά δύσκολη έπιχείρηση. Τό γεγονός δτι αύτή ή κοινή ζωή 
είχε τόσο μεγάλη διάρκεια δίχως κανείς νά μειώνεται άπό τήν έ-
παφή του μέ τόν άλλον, άλλά άντίθετα νά αύξάνονται άκόμα πε-
ρισσότερο ot δυνάμεις τους, είναι άπόδειξη τοΰ δυνατού χαρακτή-
ρα και τών δυό. Ή Κλάρα Τσέτκιν πού δίχως άμφιβολία είχε κα-
λύτερα άπ* δλους γνωρίσει και τούς δυό βεβαιώνει δτι δ Λεό Γιόγκι-
σες ήταν ό κριτής καϊ δ κριτικός δ πιό άδιάλλακτος τής Ρόζας Λού-
ξεμπουργκ και τοΰ ϊργου της, δτι ήταν ή θεωρητική καϊ πρακτι-
κή της συνείδηση, ένίοτε έκείνος ήταν πού έβλεπε πιό μακριά και 
πού ϊδινε τό σήμα τής έκκίνησης. Άλλά ή Ρόζα ήταν αύτή πού εί-
χε τό πιό διεισδυτικό βλέμμα καϊ τήν καλύτερη άντίληψη. Και 
έκφράζει μιά βαθειά άλήθεια δταν ή Κλάρα Τσέτκιν λέει γιά τόν 
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Γιόγκισες: «Ήταν μιά άπό τΙς τόσες άκόμα σήμερα πολύ σπάνιες 
άνδρικές προσωπικότητες, πού μπορούσαν νά είναι τό στήριγμα καί 
νά συζούν μέσα σέ μιά γεμάτη έμπιστοσύνη καί εύτυχία οικειότη-
τα μέ μιά μεγάλη γυναικεία προσωπικότητα, δίχως στή μεγαλο-
φυία της καί στίς προόδους της νά βλέπει ένα έμπόδιο στό δικό του 
έγώ». Αύτή ή οίκειότητα έμεινε άκέραια, άκόμα καί δταν πιό άρ-
γά, τά άμοιβαΐα αισθήματα άτονήσανε. 

Τό Κόμμα «Προλεταριάτο» 

Είναι βέβαιο δτι ό Λιό Γιόγκισες έχει συνεισφέρει στό έργο τής 
Λούξεμπουργκ τόν καλύτερο έαυτό του. Είναι δύσκολο δμως νά ξε-
χωρίσουμε τί είναι κείνο πού αύτός προσέφερε. Κι ' άκόμα περισσό-
τερο δύσκολο νά ξέρουμε ποιός άπό τούς δύο πρώτος διετύπωνε μιά 
πολιτική άποψη τήν όποίαν τοΟ λοιπού άπό κοινού έπεξεργάζονταν 
καί αύτή καθόριζε τή μελλοντική τους δραστηριότητα. Εντούτοις 
παρ' δλο πού ό Λεό μέ τή θέλησή του στεκόταν στό ύπόβαθρο καί 
άρνούνταν νά διεκδικήσει δημόσια τό μερίδιό του, ή ύπεροχή τής 
Λούξεμπουργκ στά θεωρητικά ζητήματα είναι άναμφισβήτητη. Σ ' 
αύτόν τόν τομέα αύτή ήταν ή πιό δυνατή, αύτή Εδινε κι' αύτή δη-
μιουργούσε. 

Συναντήθηκαν σέ μιά στιγμή πού μιά άναθεώρηση τής πνευμα-
τικής σοσιαλιστικής κληρονομιάς καί μιά προσωπική τοποθέτηση 
στά προβλήματα είχε γίνει άπαραίτητη. Ό διεθνής σοσιαλισμός βρι-
σκόταν στό κατώφλι μιδς νέας φάσης στήν έξέλιξή του. Ή ίδρυ-
ση, στό Παρίσι τό 1889, τής νέας Διεθνούς έξέφραζε τό έσωτερι-
κό ξαναδυνάμωμα τοϋ σοσιαλιστικού κινήματος. Στή Γαλλία, ή πε-
ρίοδος τής σύγχυσης πού είχε άκολουθήσει τήν ήττα τής Κομμού-
νας είχε κλείσει, παρ' δλο δτι μισή δωδεκάδα διάφορες τάσεις 
συγκρούονταν. Στήν 'Αγγλία, δίπλα στά παλιά άρτηριοσκληρωμέ-
να τρέϊντ γιούνιονς, νέα συνδικάτα άναδύονταν κι' αύτά όργανώ-
νανε τούς Ανειδίκευτους έργάτες, σπάζανε μέ τή φιλελεύθερη πα-
ράδοση τής οίκονομικής ειρήνης καί στηρίζονταν στήν άρχή τής 
πάλης τών τάξεων. Στή Γερμανία ό άντισοσιαλιστικός νόμος κα-
ταργήθηκε. Τό έργατικό κίνημα γνώριζε έκ νέου ένα νόμιμο έδα-
φος. Τά έμπόδια γιά τήν έπέκταση τής όργάνωσης πέσανε καί δυό 
τάσεις τώρα προσβάλανε τήν παραδοσιακή πολιτική τοϋ κόμματος, 
οί «νέοι» ριζοσπάστες μέ μισοαναρχικές τάσεις στά άριστερά καί ό 
ρεφορμισμός στά δεξιά. Ταυτόχρονα τό συνδικαλιστικό κίνημα δυ-
νάμιονε καί έθετε νέα προβλήματα καί νέα καθήκοντα. 

Ό πολωνικός σοσιαλισμός είχε έπίσης μπει σέ μιά περίοδο κρί-
σης. Τό πολωνικό σοσιαλιστικό κίνημα γεννήθηκε τό 1877, σέ μιά 
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έποχή δπου 6 πολωνικός καπιταλισμός είχε άρχίσιι μιά ιλιγγιώ-
δη πορεία. Κέρδη ΙΟΟο) ο δέν ήταν σπάνια καί τό μέσο κέρδος βρι-
σκόταν γύρω στά 4 5 - 50ο) ο. Αύτό τό δργιο τής «πρωταρχικής 
συσσο')ρευσης» γιορταζόταν μέ τά έξοδα ένός προλεταριάτου τοΟ 
όποίου ή ήμερήσια σκλαβιά κρατούσε δεκατέσσερεις και δεκαπέντε 
ώρες, πού ήταν στερημένο άπό κάθε νόμιμη προστασία καί άπό κά-
θε μέσο άμυνας έναντίον αύτής τής δίχως δρια έκμετάλλευσης. Νέοι 
φοιτητές είχαν σηκώσει τή σημαία τοΰ Σοσιαλισμοΰ. Έπί κεφαλής 
τους ήταν ό Λοΰντβιχ Βαρύνσκι, προικισμένος μέ τόλμη, πολιτι-
κή δξυδέρκεια καί τήν αίσθηση τής όργάνωσης. Στό πλευρό του, 
βρίσκονταν ό Κασιμίρ Ντλούσκι, ό Στανίλαος Μέντελσον καί ό Σι-
μόν Ντικστάϊν. 'Αγωνίζονταν μέσα στούς έργάτες, δημιουργούσαν 
μικρούς κύκλους, Ιδρύανε ταμεία άντίστασης, έμβρυα παρανόμων 
συνδικάτων, δργάνωσαν τις πρώτες άπεργίες καί διέδιδαν τις σο-
σιαλιστικές Ιδέες σέ μιά έργατική πρωτοπορία. 01 δυσκολίες ήταν 
τεράστιες. 'Ακατάπαυστα οί δμάδες δέχονταν κτυπήματα. Οί μαζι-
κές δίκες άκολουθοΰσαν τά κύματα τών συλλήψεων. Στά πρώτα τέσ-
σερα χρόνια 120 μέλη στάλθηκαν στή φυλακή καί στήν έξορία. 
Αύτό άντιπροσωπεύει μιά μεγάλη άφαίμαξη γιά μιά παράνομη δρ-
γάνιοση πού έργαζόταν μέσα στις συνθήκες τοΰ ριοσικοΰ άπολυ-
ταρχισμοΰ. 'Αλλά τό κίνημα είχε άρκετή άντοχή. 

Τό 18Θ2 οί διάφοροι κύκλοι καί ot έργατικές επιτροπές συγ-
κεντρωθήκανε μέσα στό «'Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Προ-
λεταριάτο». Αύτό τό κόμμα έγινε τό 1888 ή ψυχή ένός ίσχυροΰ μα-
ζικού κινήματος, πού ^προκλήθηκε άπό τήν αύθάδη άπόφαση τοΰ 
διευθυντή τής άστυνομίας τής Βαρσοβίας, πού ταυτίζοντας τις έρ-
γάτριες τών έργοστασίων μέ τις πόρνες, τις ύπέβαλε σέ έξευτελι-
στικές Ιατρικές έπισκέψεις. Μία έκκληση τοΰ «Προλεταριάτου» προ-
κάλεσε άναβρασμό στις έργατικές μάζες. Στό ύφαντουργεΐο Ζυ-
ραρντόφ 6 .000 έργάτες κατέβηκαν σέ άπεργία. Ή άπεργία πνίγη-
κε στό αίμα άπό τόν στρατό. 'Αλλά ή σκανδαλώδης διαταγή άπο-
σύρθηκε καί οί έργάτες συνειδητοποίησαν δτι είχαν έπιτύχει τήν 
πρώτη τους νίκη έναντίον τοΰ άπολυταρχικοΰ καθεστώτος. Ό Βα-
ρύνσκι συνδέθηκε τότες μέ τήν Ναρόντναϊα Βόλια τής Πετρούπο-
λης καί τό Μάρτη τοΰ 1884 μιά ρητή συμμαχία έγινε άνά-
μεσα στις δύο δργανώσεις. 'Αλλά πριν άπ' αύτήν τήν ήμερομηνία 
ό Βαρύνσκι συνελήφθη καί οί μαζικές συλλήψεις πού άκολούθη-
σαν σπάσανε τή σπονδυλική στήλη τοΰ κόμματος «Προλεταριάτο». 
Τόν Δεκέμβρη 1885 τό κόμμα περνάει άπό στρατοδικείο. Ό Βα-
ρύνσκι έκφώνησε γιά ύπεράσπισή του Ινα λόγο - πρόγραμμα, γε-
μάτο σφρίγος καί τόλμη. Τέσσερεις άπό τούς κατηγορουμένους κα-
ταδικάστηκαν σέ θάνατο, 23 σέ καταναγκαστικά Εργα γιά πολλά 
χρόνια καί σχεδόν 200 έκτοπίστηκαν μέ διοικητική άπόο^η. Στις 
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28 'Ιανουαρίου 1886, Εγινε ή έκτέλεση τών πρώτων μαρτύρων τοϋ 
σοσιαλιστικού κινήματος τής Πολωνίας. ΑύτοΙ ήταν: δ Μπαρντό-
φσκι, δ Κουνίκι, δ Όσσόφσκι, καί δ Πετρουζίνσκι. Ό Βαρύνσκι, 
δ δποϊος είχε καταδικαστεί σέ 16 χρόνια καταναγκαστικά Ιργα, μα-
ράθηκε άργά - άργά καί χάθηκε μέσα στδ φρούριο Σλούσσελ-
μπουργκ. Τό κόμμα του κατέρρευσε. "Οταν ή Ρόζα μπήκε σέ Ιναν 
άπό τούς κύκλους τής δργάνωσης, σχεδόν Ινα χρόνο μετά τή με-
γάλη δίκη, δέν Εμεναν πλέον άπό τό κόμμα παρά συντρίμματα. 

Άπό τήν ίδρυσή του, τό Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
«Προλεταριάτο» ήταν πολύ πιό προχωρημένο άπό τήν άποψη τών 
άρχών καί τοΰ προγράμματος άπό τό έπαναστατικό κίνημα τής Ρω-
σίας. Είχε σχηματιστεί τήν έποχή τών πιό μεγάλων προσπαθειών 
τής Ναρόντναϊα Βόλια, τής δποίας οί θρίαμβοι είχαν προκαλέσει 
τόσο φανταστικές έλπίδες ώστε καί δ ίδιος δ Μάρξ περίμενε τήν 
πτώση τοϋ τσαρισμοΰ. Άλλά ούτε στήν πολιτική της δράση ούτε 
στή συνείδησή της, ή Ναρόντναϊα Βόλια ήταν τό κόμμα τοΰ προ-
λεταριάτου. Συζητούσαν άκόμα μέσα στό ρωσικό έπαναστατικό κί-
νημα, άν ήταν άναγκαϊο γιά τή Ρωσία νά περάσει άπό τόν δρό-
μο τής «έκφυλισμένης καί διεφθαρμένης» Δύσης, άπό τόν καπιτα-
λισμό. Ή άγροτική κομμούνα, δμως σέ κατάσταση προχωρημένης 
άποσύνθεσης, δέν παρείχε στή ρωσική κοινωνία τό έδαφος μιας «Ι-
δικής σοσιαλιστικής δργάνωσης; "Οπως τό Ιχει πει κάποτε ή Ρό-
ζα Αούξεμπουργκ, Επρεπε άκόμα «ή φυσική ύπαρξη τής έργατικής 
τάξης νά Ιχει άποκρυπτογραφηθεΐ στή στείρα γλώσσα τών έπι-
σήμων βιομηχανικών στατιστικών, γιά νά Ιχει θέση σάν νά ποΰμε 
στήν πάλη δ κάθε προλετάριος μέ τή μαθηματική του μορφή μέσα 
στίς θερμές πολεμικές». "Ετσι ή Ναρόντναϊα Βόλια ήταν Ινα κίνη-
\νχ διανοουμένων, δίχως στήριγμα μέσα στίς λαϊκές μάζες, δίχως 
κατανόηση τοΰ κοινωνικού προτσές καί άκόμα δίχως σαφές πρό-
γραμμα γιά τό |ΐέλλον τής Ρωσίας. ΤΗταν μιά όμάδα προσώπων |ΐέ 
μία γενναία άπερίσκεπτη τόλμη, πού προκαλούσαν σέ μονομαχία 
τόν άπολυταρχισμό καί θέλανε νά κατακτήσουν μέ τό περίστροφο 
καί τή βόμβα τήν έλευθερία γιά Ιναν λαό 100 έκατομμυρίων άν-
θρώπων. Κάθε τΐ πού ζεϊ στόν άνθρωπο, ί ιδεαλισμός, τό πνεύμα 
τής θυσίας καί τής θέλησης γιά δράση, συγκεντρώνονταν σάν μία 
φωτεινή έστία, μέσα στούς Σελιάμποφ, Κιμπάλτσιτς, Σοφία Πε-
ρόφσκαγια, Βέρα Φίγκνιρ καί στούς συναγωνιστές τους. Άλλά, ά-
κόμα καί δταν δ Κιμπάλτσιτς κατόρθωσε νά άνατινάξίΐ τόν τσάρο, 
αύτή ή ίδια ή ή μέρα τοΰ θριάμβου τής Ναρόντναϊα Βόλια ήταν 
ταυτόχρονα ή ήμϊρα τής δριστικής της ήττας. Ή μέθοδος άποκα-
λύφθηκε σφαλμένη. Ό παροξυσμός τοΰ άτομικοΰ ήρωϊσμοΰ δέν μπο-
ρεί νά πραγματοποιήσω έκείνο πού οί λαϊκές μάζες πρέπει ο( ίδιες 
νά κατακτήσουν: τή χειραφέτησή τους. 
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Στή γνώση τής κοινωνικής πραγματικότητας καί τών δρων τής 
απελευθερωτικής πάλης, τό κόμμα «Προλεταριάτο» ήταν τόσο πιό 
προχωρημένο άπό τή Ναρόντναϊα Βόλια, δσο πιό προχωρημένη ή-
ταν ή κοινωνική έξέλιξη τής Πολωνίας άπό τήν κεντρική Ρωσία. 
Άνεγνώριζε τόν καπιταλισμό σάν ένα γεγονός καί διακηρυσσόταν 
μέ τό βνομα καί μέ τις θεμελιώδεις του άρχές, κόμμα τής έργατι-
κής τάξης. Άντίκρυζε τήν Απελευθερωτική πάλη σάν πάλη τών 
έργατικών μαζών. Ύπεγράμμιζε μέ δύναμη τόν διεθνιστικό του χα-
ραχτήρα, έσπαζε μέ τήν παράδοση τοϋ έπαναστατικοϋ πολωνικού 
κινήματος καί άπέρριπτε τήν Ανεξαρτησία τής Πολωνίας σάν πο-
λιτικό του σκοπό. «Εμείς δέν θέλουμε ούτε μιά Πολωνία τών εύ-
γενών, ούτε μιά Πολωνία τής άστικής δημοκρατίας. "Οχι μόνον δέν 
τή θέλουμε, άλλά είμαστε πεπεισμένοι δτι αύτή είναι ένας παραλο-
γισμός». Γιατί ό πολωνικός πατριωτισμός έπρεπε Αναπόφευκτα, σύμ-
φωνα μέ τις πεποιθήσεις τής διεύθυνσης τοΰ κόμματος «Προλετα-
ριάτο», νά δέσει τήν έργατική τάξη ρυμοΰλκο σέ άλλες τάξεις. Λοι-
πόν, αύτό δρούσε άκριβώς γιά νά τήν άποσπάσει άπό τις άλλες τά-
ξεις καί νά Αφυπνίσει σ' αύτήν τή συνείδηση τής δικής της Απο-
στολής. «Τά συμφέροντα τών έ^μεταλλευομένων —έγραφε μιά προ-
γραμματική του έκκληση τόν Νοέμβρη 1 8 8 2 — δέν μπορούν νά συμ-
φιλιωθούν μέ αΰτά τών έκμεταλλευτών, ούτε σέ καμιά περίσταση νά 
άκολουθοΰν τόν ίδιο άπατηλό σκοπό τής έθνικής ένότητας. Τ ά συμ-
φέροντα τών έργατών τών πόλεων είναι κοινά μέ έκεΐνα τοΰ έργα-
ζομένου πληθυσμοΰ τής ύπαίθρου. Γι ' αύτό τό πολωνικό προλεταριά-
το έντελώς Αποσπάται ί τφ τις προνομιούχες τάξεις καί μπαίνει στήν 
πάλη σάν μιά τάξη πού διακρίνεται άπό τούς οικονομικούς, πολι-
τικούς καί ήθικούς της πόθους». Ό σύμμαχος ό πιό κοντινός τών 
έργαζομένων τάξεων, δέν θά πρέπει νά άναζητηθεί μέσα στήν πο-
λωνική κοινωνία, άλλά ατό έπαναστατικό κίνημα τής Ρωσίας. Καί 
τό έθνικό πολωνικό ζήτημα θά λυθεί μέσα στήν παγκόσμια σοσια-
λιστική έπανάσταση. Αύτή ή έπανάσταση θά Ανέτρεπε ταυτοχρό-
νως τόν τσαρισμό καί τήν Αστική κυριαρχία, γιά νά φέρει στήν έ-
ξουσία τό προλεταριάτο πού θά πραγματοποιούσε τόν σοσιαλισμό. 
Τό κόμμα δέν άνεγνώριζε λοιπόν τήν Αστική έπανάσταση στή Ρω-
σία σάν ένα σταθμό στό δρόμο γιά τόν σοσιαλισμό. Μόνον ό Βα-
ρύνσκι, ό πιό πνευματικά προικισμένος, προαισθανόταν τήν άναγ-
καιότητα τής κατάκτησης τών δημοκρατικών έλευθεριών γιά νά 
μπορέσει ή έργατική τάξη νά άναπτύξει τήν κουλτούρα της καί τήν 
όργάνωσή της. 

Τό κόμμα «Προλεταριάτο» άγωνίστηκε μεσα στίς γραμμές τής 
έργατικής τάξης πέντε περίπου χρόνια. Δημιούργησε κύκλους με-
λέτης καί έργατικές έπιτροπές σέ διάφορες πολωνικές περιοχές, 
διηύθυνε Απεργίες, μεταξύ τών όποιων καί τή μεγάλη άπεργία τών 
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υφαντουργών τόν Φεβρουάριο 1883 και έθεσε τις πρώτες βάσεις έ-
νός συνδικαλιστικού κινήματος. Οί πολωνοί έργάτες ήταν ήδη ικα-
νοί νά καταφέρουν μερικά μεμονο>μένα καϊ δυνατά κτυπήματα, άλ-
λά ήταν άκόμα πολύ καθυστερημένοι γιά μιά πλατύτερη δργάνω-
ση. Τό κόμμα δέν μπόρεσε νά άποσπάσει παρά μιά μικρή άφρό-
κρεμα τής έργατικής τάξης. Σ ' αύτό πρέπει νά προστεθούν τά έπα-
νειλημμένα κτυπήματα τής άστυνομίας πού δχι μόνον στερήσανε 
τό κόμμα άπό τή διεύθυνσή του καϊ τό άποδιοργανώσανε άλλά τό 
έκαναν νά χάσει καϊ τόν προσανατολισμό του. Οί θεμελιώδεις άπό-
ψεις τοΰ «Προλεταριάτου» ήταν σέ άπόλυτη άντίθεση μέ τήν τρο-
μοκρατική τακτική τών λαϊκιστών. Έάν ή συμμαχία δέν έπρεπε 
νά μείνει γράμμα νεκρό, δφειλε τό «Προλεταριάτο» νά υΙοθετήσει 
τά τρομοκρατικά μέτρα καϊ τή μπλανκιστική τακτική πού ήθελε 
νά κάνει τήν έπανάσταση μέ μιά συνωμοσία ύπέρ τής έργατικής 
τάξης καϊ δχι μέ τή μαζική δράση τής ίδιας τής έργατικής τά-
ξης. Τό κόμμα έκφυλίστηκε σέ μιά όργάνωση συνωμοτών, ή όποία 
θά προετοιμάσει σέ σύνδεση μέ τή Ναρόντναϊα Βόλια, τρομοκρα-
τικές άπόπειρες, δίχως ποτέ νά περάσει στή δράση. Ταυτόχρονα 
παρασύρθηκε κι' αύτό στήν κατάρρευση τής Ναρόντναϊα Βόλια 
και μόνον διέφυγαν τόν κίνδυνο αύτοί οί μικροί κύκλοι μέσα στούς 
δποίους έκανε τήν πολιτική της μαθητεία ή Ρόζα Λούξεμπουργκ. 

Έναντίον τοϋ μπλανκισμοϋ 

Τό 1888 γνωρίζει άπό τήν άρχή του μία νέα άνοδο τού έργα-
τικοϋ κινήματος. Τό κόμμα «Προλεταριάτο» άναδιοργανώνεται. Έ κ 
νέου, στρέφεται πρός τις έργατικές μάζες και δημιουργεί ταμεία 
άντίστασης άνάμεσα στούς Εργοστασιακούς έργάτες, σημείο άφετη-
ρίας γιά τήν ίδρυση συνδικάτων. Μέσα άπ' αύτές τις προσπάθειες 
γεννιέται έπίσης και ή Εργατική Πολωνική Συμμαχία. Αύτή ή 
συμμαχία περιοριζόταν σχεδόν άποκλειστικά στά οικονομικά κα-
θήκοντα καϊ άρνούνταν άκόμα, έν μέρει, τήν πολιτική δράση. Αύ-
τή Εμοιαζε στό «οίκονομιστικό» ρεΰμα πού θά άναπτυχθεΐ δέκα χρό-
νια άργότερα μέσα στό νέο σοσιαλιστικό κίνημα τής Ρωσίας. Οί 
άγώνες διεξάγονταν άπό κοινού. "Απ' αύτούς τούς άγώνες, ό πιό 
ένδιαφέρων ήταν αύτός τής 1 Μαίου 1892 : 8 .000 έργάτες κατέ-
βηκαν σέ άπεργία στή Βαρσοβία και 60.000 στό Λόντζ. Στό Λόντζ, 
ή άπεργία Εληξε μέ μία σφαγή: οί κοζάκοι σκότωσαν 36 και τραυ-
μάτισαν 200. Οί άστυνομικές καταδιώξεις πού ήταν τό ίδιο και 
γιά τις δύο δργανώσεις τΙς όδήγησαν τελικά σέ μιά προσέγγιση. 
Μία πραγματική συμφωνία Εγινε δυνατή καϊ οί δύο όργανώσεις 
τό κόμμα «Προλεταριάτο» και ή Εργατική Πολωνική Συμμαχία 
και δύο άκόμα λιγότερο σημαντικές δμάδες συγχωνεύτηκαν σέ ένα 
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μόνον κόμμα, "έ Σοσιαλιστικό Πολωνικό κόμμα. Τό δημοσιογρα-
φικό δργανο τοϋ κόμματος πήρε τόν τίτλο «Σπράβα Ρομπότνικζα» 
('Εργατική Υπόθεση) . Ό Ιδρυτής αύτοΰ τοϋ όργάνου ήταν δ Λεό 

Γιόγκισες, δ συντάκτης του ό Άντόλφ Βάρσκι καί ή πνευματική 
κεφαλή του ή νεαρά Ρόζα Αούξεμπουργκ. 

Ή ίδρυση τοΰ νέου κόμματος έπέβαλε έπειγόντως μία άναθεώ-
ρηση τής πνευματικής κληρονομιάς πού μετεβίβασαν σ' αύτό οί 
πρόδρομοι. Μέ τό πάθος καϊ τή λύσσα πού τή χαρακτήριζε, ή Ρό-
ζα Αούξεμπουργκ είχε μελετήσει στή Ζυρίχη τήν ιστορία τής Πο-
λωνίας, τόν έπαναστατικό έθνικισμό καί τό σοσιαλιστικό πολωνικό 
κίνημα, δπως καί τΙς θεωρητικές βάσεις τοϋ διεθνούς έργατικοϋ κι-
νήματος. Διετύπωσε τά συμπεράσματα αύτής τής έργασίας γιά τό 
έργατικό πολωνικό κίνημα στό πρώτο σημαντικό ντοκουμέντο πού 
κατέχουμε άπ' αύτήν, μιά πλατειά έκθεση τοϋ Πολωνικοΰ Σοσια-
λιστικού κόμματος στό συνέδριο τής Διεθνούς πού είχε συνέλθει στή 
Ζυρίχη τό 1893. 

Επρόκειτο πρώτα σ' αύτό τό ντοκουμέντο νά θεμελιώσει μιά 
"σοσιαλδημοκρατική», δηλαδή μαρξιστική τακτική τοΰ πολωνικού 
έργατικοϋ κινήματος. Γ ι ' αύτό τό σκοπό, ή Ρόζα Αούξεμπουργκ έ-
πρεπε νά διεξάγει μιά πάλη σέ δυό μέτωπα: έναντίον τοϋ μπλαν-
κισμοΰ καί τοϋ άναρχισμού άπό τό Ινα μέρος καϊ έναντίον τοϋ ρε-
φορμισμοϋ άπό τό άλλο. Έναντίον τώ* παραδόσεων τοΰ κόμματος 
«Προλεταριάτο» καί έναντίον τών οίκονομιστικών τάσεων πού εί-
χαν έκδηλωθεΐ στήν Εργατική Πολωνική Συμμαχία. Πολέμησε 
τή μπλανκιστική ιδέα πού έταύτιζε τήν άνατροπή τοΰ τσαρισμοΰ 
μέ τή σοσιαλιστική έπανάσταση καί τήν τακτική πού άναζητοϋσε 
νά ύπονομεύσει τόν άπολυταρχισμό μέ μία συνωμοσία, στηριζόμε-
νη έν άνάγκη πάνω στίς μάζες, άλλά έπιδιώκοντας πρακτικά νά 
άντικαταστήσει τις μάζες μέ τήν πρωτοβουλία μιάς έκλεκτής δμά-
δας. Οί μάζες πρέπει νά διεξάγουν αύτές οί ίδιες τήν πάλη. 'Αλλά 
πώς μποροϋμε νά τις κερδίσουμε στήν πάλη; «Έχουμε έπΐ τέλους 
καταλάβει» γράφει ή Ρόζα Αούξεμπουργκ — ή δποία καταχρηστι-
κά γενικεύει τή δική της άντίληψη τής πραγματικότητας— «έ-
χουμε έπΐ τέλους καταλάβει δτι δ ρόλος τοΰ σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος βασίζεται στή συνειδητή διεύθυνση τής |ΐαζικής πάλης 
έναντίον τής σημερινής κοινωνίας, μιά πάλη πού πρέπει νά ύπολο-
γίζει τΙς ζωτικές άνάγκες στό έσωτερικό τής καπιταλιστικής κοι-
νωνίας. "Εχουμε καταλάβει δτι οί οίκονομικοί άγώνες γιά τά καθη-
μερινά συμφέροντα τής έργατικής τάξης, δτι ή πάλη γιά τή δημο-
κρατική μορφή κυβέρνησης, είναι μιά σχολή άπό τήν δποία τό 
προλεταριάτο πρέπει άπολύτως νά περάσει, πριν αύτό γίνει ίκανό 
νά άνατρέψει τό σημερινό κοινωνικό καθεστώς». Εξηγούσε πώς ή 
εργατική τάξη, μέσα στήν ττκ γι λ ναλύτερους μισθούς, έναν-
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τίον τής άπάνθρωπης διάρκειας τής έργάσιμης μέρας, έναντίον τών 
αισχρών κυρώσεων πού είναι έν Ϊσχύϊ στά έργοστάσια, θά προσέ-
κρουε στούς φραγμούς καί στήν Αντίδραση τοΰ άπολυταρχικοΰ κα-
θεστώτος καί γι' αύτό θά δφειλε νά άγωνιστεϊ γιά τις δημοκρατικές 
έλευθερίες. Ύπελόγιζε μέ μιά αύστηρή Αντικειμενικότητα τήν πρα-
γματική νοοτροπία τών έργατών. "Οταν πολωνοί σοσιαλδημοκρά-
τες ύπεστήριζαν δτι στήν πρωσσική Πολωνία δέν ήταν δυνατή ή δη-
μιουργία συνδικάτων καί δτι μόνον ένα πολιτικό κόμμα ήταν δυ-
νατόν, αύτή έγραφε στόν ρώσο φίλο της Κριτσέφσκι στίς 27 Σε-
πτεμβρίου 1893 : «Καταλαβαίνετε; Καί αύτά σέ μιά χώρα πλή-
ρους άδιαφορίας καί άφασίας τών μαζών πού δέν είναι δυνατόν νά 
άρχίσουν νά κινούνται παρά γιά τά συμφέροντά τους τά πιό άμεσα 
καί σέ άγώνες γιά διεκδικήσεις!» Καί παραπονιόταν γιατί καί δ 
ίδιος δ Μπέμπελ άφηνε τόν έαυτό του νά βλέπει μ' αύτόν τόν τρό-
πο τά πράγματα. Αύτή άρνοΰνταν νά πάρει τις έπιθυμίες της γιά 
πραγματικότητα. ΤΗταν έτοιμη νά χρησιμοποιήσει καί τά πιό μι-
κρά έμβρυα τοΰ κινήματος. 'Αλλά δέν ήθελε νά άφήσει τό κόμμα 
νά βουλιάξει μέσα στήν καθημερινή πάλη. Αύτό πού ήθελε ήταν 
νά μή χάνει ποτέ άπό τά μάτια του δλη τή μελλοντική έξέλιξη 
και τό κάθε του βήμα στήν πρακτική δραστηριότητα πρέπει νά ύ-
παγορεύεται άπό τήν ίδέα τοΰ τελικού σκοποΰ. Ή άστική έπανά-
σταση δέν τής φαινόταν μόνον ένας άναπόφευκτος άντικειμενικά 
σταθμός στή γενική έξέλιξη τής Ρωσίας. Τά δημοκρατικά δικαιώ-
ματα τά όποια πρέπει νά κατακτηθούν σ' αύτήν τήν έπανάσταση 
καί ή πάλη ή ίδια γιά τήν έπίτευξη αύτών τών δικαιωμάτων, ή-
ταν γι' αύτήν τά μέσα πού θά έδιναν στήν έργατική τάξη τήν πνευ-
ματική ώριμότητα, τό ήθικό καί τήν άναγκαία όργανωτικότητα 
στήν πάλη της γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας. 

Σήμερα αύτή ή άποψη μπορεί νά φαίνεται αύτονόητη. 'Αλλά 
κείνη τήν έποχή δέν ήταν έτσι. Χρόνια άργότερα, ο! άντίπαλοι τής 
Ρόζας Λούξεμπουργκ στό πολωνικό κίνημα —οί γνωστοί σάν σο-
σιαλπατριώτες— θεωροΰσαν άκόμα, τήν δργανωμένη συνδικαλιστι-
κή πάλη στήν Πολωνία σάν καθαρή ούτοπία, σάν μιά μοιραία πε-
ριπέτεια τοΰ κόμματος πού θά τό έπιχειροΰσε. Ταυτόχρονα αύτοί 
οί ίδιοι έπεδίωκαν πραγματικές ούτοπίες. Μπορούμε νά σχηματί-
σουμε μιά ίδέα τής σπουδαιότητας πού είχαν τότες ot άπόψεις τής 
Λούξεμπουργκ, δταν σκεφτούμε δτι άκόμα καί σήμερα τό ζήτημα 
τών σχέσεων τής καθημερινής πάλης μέ τόν τελικό σκοπό δέν παύει 
νά προκαλεί ζωηρές συζητήσεις στό έργατικό κίνημα. Εκείνη τήν 
έποχή έπρόκειτο άπλώς γιά τή θεωρητική άπό τή Λούξεμπουργκ 
θεμελίωση τής στρατηγικής τής σοσιαλιστικής πάλης. Αύτή ή θεω-
ρία θά μπορούσε, κατά γράμμα, νά έπεξεργαστεί άπό ύποδείξεις 
πού μέ διάφορες εύκαιρίες είχαν γίνει άπό τόν Μάρξ καί τόν "Εν-
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γκελς. Άλλά, στήν πραγματικότητα, δλη ή συνδικαλιστική καί κοι-
νοβουλευτική δραστηριότητα τής σοσιαλδημοκρατίας στή Δυτική 
Εύρώπη, στηριζόταν καθαρά καί άπλά σέ έναν έμπειρισμό τοϋ 
όποίου ot κίνδυνοι έμελλαν πολύ γρήγορα νά έμφανιστοΰν μέσα στό 
ρεφορμιστικό ρεϋμα. Ή διορατικότητα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ 
είναι καταπληκτική, έάν σκεφτεί κανείς δτι τότες ήταν 23 χρο-
νών, δτι ήταν στή μετανάστευση καί δτι άπό έκεί διεξήγαγε τή 
|ΐάχη έναντίον τοϋ Απολυταρχισμού, κατάσταση πολύ πρόσφορη γιά 
νά βλαστήσουν οί πιό ρομαντικές ιδέες. Αύτή ή διορατικότητα εί-
ναι ό καρπός μι&ς σοβαρής μελέτης τής έπαναστατικής θεωρίας 
καί τής Ιστορίας τής έπανάστασης. Άλλά είναι έπίσης καί ή έκδή-
λωση ένός σίγουρου πολιτικού ένστίκτου. 

Τό εθνικό Ζήτημα, πρόβλημα στρατηγικής 

"Επρεπε τώρα νά άντιμετωπίσει μιά δεύτερη δοκιμασία. Τό έρ-
γατικό κίνημα έπρεπε νά λύσει τό έθνικό πολωνικό ζήτημα. Τό 
κόμμα «Προλεταριάτο» είχε άρνηθεί νά κάνει τήν άνεξαρτησία τής 
Πολωνίας έναν άμεσο σκοπό τής σοσιαλιστικής πάλης. Άλλά κα-
τά τή διάρκεια τής κρίσης πού πέρασε τό πολωνικό έργατικό κί-
νημα σ' αύτά τά χρόνια, οί παλιοί συναγωνιστές τοϋ Βαρύνσκι, ό 
Μέντελσον, ή Γιανόβσκα, ό Νταζύνσκι κλπ. σήκωσαν έκ νέου τή 
σημαία τής πολωνικής Ανεξαρτησίας. Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι 
τό κόμμα «Προλεταριάτο» δέν είχε έπαρκώς δικαιολογήσει τή στά-
ση του, ή όποία στηριζόταν περισσότερο στόν κοσμοπολιτισμό πα-
ρά στόν μαρξιστικό διεθνισμό. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε ήδη 
άπορρίψει τήν ίδέα δτι τό έθνικό πολωνικό ζήτημα θά λυνόταν 
παρεμπιπτόντως άπό τήν έπικείμενη σοσιαλιστική έπανάσταση. 
θεωρούσε άναπόφευκτο τόν σταθμό τής άστικής έπανάστασης, άλ-
λά έμενε νά ξέρουμε έάν τό σοσιαλιστικό πολωνικό κίνημα είχε δί-
κιο νά άρνηθεί κατηγορηματικά νά πάρει τήν έθνική άνεξαρτη-
σία σάν ένα άπό τά στηρίγματα τής δραστηριότητάς του. Γιά νά 
αποδείξει τήν δρθότητα αύτής τής τακτικής Αρχής έπρεπε νά έρ-
θει σέ ρήξη |ΐέ τήν πολιτική πού δ Μάρξ καί ό Ένγκελς, οί δασκά-
λοι του έπιστημονικοΰ σοσιαλισμού, αύτοί πού καί γιά τή Ρόζα ή-
ταν ύπέρτατες αύθεντίες, είχαν ύπερασπίσει μέχρι τόν θάνατο τοΰ 
Μάρξ καί πού ό "Ενγκελς ύπεράσπιζε άκόμα αύτήν τήν έποχή καί 
πού είχε γίνει ένα σοσιαλδημοκρατικό δόγμα γιά τή Δυτική Εύ-
ρώπη. 

Στήν έκθεσή της, πού ήδη έχουμε Αναφέρει, στό συνέδριο τής 
Ζυρίχης, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έξέφρασε τήν άποψή της μέ με-
ρικές φράσεις πού συνοψίζουν τά στοιχεία τής γενικής της άντίλη-
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ψης γιά τό έθνικό πολωνικό ζήτημα. Άλλά δέν έχει πάψει νά επα-
νέρχεται σ' αύτό τό πρόβλημα, νά μελετάει άπό νέες πλευρές τΙς 
σχέσεις άνάμεσα στήν Απελευθερωτική πάλη τοΰ προλεταριάτου καί 
στήν έθνική πάλη καϊ έχει ύπερασπίσει τήν άποψή της σέ πολυά-
ριθμες καί μακρές μελέτες πολεμικής. "Εχει άφιερώσει σ' αύτό τό 
ζήτημα πολύ έκτεταμένες έρευνες. Γιά πολλά χρόνια έργαζόταν 
γιά μιά Ιστορία τής Πολωνίας, τήν όποία πιθανώς τέλειωσε στίς 
φυλακές κατά τή διάρκεια τοϋ πολέμου. Άλλά τό χειρόγραφο ϊχει 
χαθεί μαζί μέ άλλες Ενδιαφέρουσες έργασίες κατά τή γερμανική 
έπαναστατική καταιγίδα. "Ισως έχει καταστραφεί άπό τή λεηλα-
σία τών στρατιωτικών όρδών. Δέν κατέχουμε άπ' αύτήν τήν έργα-
σία παρά τόν σκελετό: ό Φράντς Μέρινγκ είχε χρησιμοποιήσει τό 
χειρόγραφο τής Ρόζας Λούξεμπουργκ στά σχόλια του στήν έκδο-
ση τών συγγραμμάτων 1848 - 49 τών Μάρξ - "Ενγκελς. Τό μέρος 
τής Λούξεμπουργκ μπορεί εύκολα νά ξεχωριστεί στήν έργασία τοϋ 
Μέρινγκ. "Εχουμε έπίσης άπό τήν πέννα τής Ρόζας μιά μελέτη 
γιά τόν πολωνικό καπιταλισμό, πού έχει γίνει ένα βασικό ντοκου-
μέντο γιά τΙς μεταγενέστερες έρευνες πάνω στήν οικονομική Ιστο-
ρία τής Πολωνίας. Αύτές οί ιστορικές μελέτες χρειάζονταν στή Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ γιά τήν έπεξεργασία τής άποψής της γιά τό έθνι-
κό πολωνικό ζήτημα. 

Μετά τήν πολωνική έξέγερση τού 1830 - 31, ή ύποστήριξη τοϋ 
κινήματος τής έθνικής άπελευθέρωσης τής Πολωνίας ήταν αύτο-
νόητη γιά τούς δημοκράτες τής Δυτικής Εύρώπης. Καϊ γιά τό σο-
σιαλδημοκρατικό κίνημα, ή Αποκατάσταση τού πολωνικού Ιθνους 
είχε, μέχρι τής έμφάνισης στή σκηνή τής Ρόζας Λούξεμπουργκ, 
τήν άξία άρθρου πίστεως. Ή στάση τοΰ Βαρύνσκι καί τών φίλων 
του φαινόταν σάν μία άκατανόητη αίρεση. Αύτό τό άρθρο πίστεως 
στηριζόταν στήν πολιτική πού δ Μάρξ καί δ "Ενγκελς είχαν μέ 
συνέπεια ύποστηρίξει πριν άκόμα άπό τό 1848. Τό πολωνικό κί-
νημα γιά μιά έθνική έπανάσταση ήταν στά μάτια τους δ κριός πού 
έπρεπε νά χωθεί στό φρούριο τής εύρωπαϊκής άντίδρασης, τής τσα-
ρικής Ρωσίας. Ή τσαρική αύτοκρατορία υπήρξε ό πυρήνας τής ' Ιε-
ρής Συμμαχίας, τής συμμαχίας πού κατέπνιξε γιά πολλές δεκαε-
τίες κάθε φιλελεύθερη τάση στήν ήπειρο. ΤΗταν τό στήριγμα δ-
λων τών φεουδαλικών δυνάμεων πού βρίσκονταν τότες στήν έξου-
σία στήν κεντρική Εύρώπη. Τό έπαναστατικό κίνημα τοΰ 1848, 
συντρίφτηκε πάνω στά σύνορα τής τσαρικής αύτοκρατορίας. Ή έ-
ξουσία τών τσάρων ένέπνευσε στήν Πρωσσία δλα τά άντεπαναστα-
τικά της μέτρα. Ή άντιδραστική πίεση τοΰ τσαρισμοΰ πήγε τόσο 
μακριά, ώστε έπέτυχε νά κάνει τόν Χοΰμπολντ νά άπαιτήσει άπό 
τήν κυβέρνηση Γκιζώ, τό 1844, τήν έκδοση τοΰ Κάρλ Μάρξ. Ρω-
σικά στρατεύματα συνέτριψαν τό 1849 τόν ούγγρικό άπελευθερω-
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τικό στρατό καί πνίξανε ϊτσι .τήν έπανάσταση. Τόν έπόμενο χρί-
70* &7ΐ ενέβη δ ίδιος δ τσάρος στίς έσωτερικές γερμανικές ύποθέσεις 
και μέ τή συνθήκη τοΰ "Ολμουτζ άνάγκασε τδν Φρειδερίκο - Γου-
λιέλμο IV νά παραιτηθεί άπό τήν προαπάθειά του νά ένοποιήσει τή 
Γερμανία. Κάθε σοβαρή δημοκρατική μεταρρύθμιση φαινόταν ά-
δύνατη στήν ήπειρο, δσο στήν Ανατολή ύψωνόταν αύτή ή σκοτει-
νή δύναμη, έτοιμη νά έξαπολύσει τις στρατιές τών κοζάκων της. 

Γι ' αύτό δ Μάρξ καί δ Ένγκελς είχαν τό μάτι τους στυλωμένο 
στή Ρωσία. Ή έξασθένησή της, ή παράλυσή της ήταν στά μάτια 
τους, πρωταρχικός δρος γιά κάθε πρόοδο στή Δύση. Τό 1848, ύπε-
στήριζαν δτι δ πόλεμος έναντίον τής Ρωσίας, άποτελεΐ μόνη έγ-
γύηση γιά τή νίκη τής έπανάστασης καί δ θρίαμβος τής έθνικής 
ίδέας τής Πολωνίας ταυτιζόταν γι ' αύτούς μέ τόν θρίαμβο τής 
δημοκρατίας στή Γερμανία. Μετά τήν ήττα τής έπανάστασης ή άπο-
κατάσταση τής Πολωνίας έμεινε γι* αύτούς μιά άπαίτηση τής δη-
μοκρατικής καί σοσιαλιστικής πολιτικής. Σέ ένα του γράμμα ατό 
διεθνές συνέδριο τής Χάγης, τό .1872, δ Μάρξ άπαντάει στό έρώ-
τημα: γιατί οί έργαζόμενοι τής Εύρώπης ενδιαφέρονται γιά τό πο-
λωνικό ζήτημα; 

«Γιατί τόσο οί άριστοκράτες δσο καί ή μπουρζουαζία θεω-
ρούν τή σκοτεινή αύτή άσιατική δύναμη πού ύψώνεται στό 
βάθος, σάν τό τελευταίο φρούριο έναντίον τής έπιθεσης τής 
έργατικής τάξης. Αύτή ή δύναμη δέν θά πάψει νά βλάφτει, 
παρά μόνον μέ τήν άποκατάσταση τής Πολωνίας πάνω σέ 
δημοκρατικές βάσεις. Ή σημερινή άλλαγή τής κατάστασης 
στήν κεντρική Εύρώπη κάνει μιά δημοκρατική Πολωνία πιό 
άναγκαία άπό ποτέ, γιατί δ ί χ ω ς αύτήν ή Γερμανία θά 
είναι ένας προχωρημένος προμαχώνας τής 'Ιεράς Συμμα-
χίας, μ έ αύτήν θά είναι δ σύμμαχος τής δημοκρατικής 
Γαλλίας. Τό κίνημα τής έργατικής τάξης θά είναι διαρκώς 
διασπασμένο, παραλυμένο καί τροχοπεδημένο μέχρις δτου 
αύτό τό μεγάλο ζήτημα θά έχει λυθεί». 

Ό Μάρξ ήταν, βέβαια, πεπεισμένος δτι ένα έθνος πού κατα-
πιέζει άλλα δέν μπορεί νά είναι έλεύθερο στό έσωτερικό του. Ά λ -
λά δέν ήταν αυτές οί γενικές Ιδέες γιά τό έθνικό ζήτημα πού ύπα-
γόρευαν τή στάση του στό πολωνικό ζήτημα. "Οπως καί δ "Εν-
γκελς, ήταν άρκετά σκεφτικός πάνι» στό δικαίωμα τών λαών νά 
διαθέτουν τόν έαυτό τους, καί στό έθνικό τσεχικό ζήτημα έβλεπε 
ενα προϊόν τοϋ άντιδραστικοΰ πανσλαβισμού. Ή θέση πού πήρε ύ-
πέρ μιας άνεξάρτητης Πολωνικής Δημοκρατίας καθοριζόταν άπό 
τήν πολιτική στρατηγική. 
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Άπ* αύτήν έπίσης τήν άποψη τής πολιτικής στρατηγικής έθι-
ξε καί ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τό ζήτημα. Ανέτρεψε τά δεδόμενα 
τής έξωτερικής πολιτικής πού δέχονταν ό Μάρξ, τόσο βαριά άγκυ-
ροβολημένα στά κεφάλια τών μαρξιστών πού τά είχαν παραδε-
χτεί σάν φυσικούς νόμους καί άπέφευγαν κάθε άναθεώρηση. Ή άλ-
λαγή τού συσχετισμού τών δυνάμεων στήν Εύρώπη είχε θεμελιω-
δώς τροποποιήσει τΙς προϋποθέσεις τής πολιτικής τοΰ Μάρξ. 

Στά χρόνια πού ή Ρόζα Λούξεμπουργκ διύλιζε τή θέση της πά-
νω σ' αύτό τό ζήτημα μιά συμμαχία πραγματοποιούνταν άνάμεσα 
στή Γαλλική Δημοκρατία καί τόν ρωσικό άπολυταρχισμό. Αύτό ή-
ταν ήδη άπόδειξη δτι ή Γαλλία δέν ήταν πλέον ό βωμός δπου δια-
τηρούνταν άσβεστο τό φώς τής έπανάστασης καί ή Ρωσία οέν ήταν 
πλέον τό καταφύγιο τής άντίδρασης μέ τήν παλιά έννοια τού δρου. 
Βέβαια, δλες οί άντιδραστικές δυνάμεις τής Εύρώπης ζητούσαν ά-
κόμη νά στηριχτούν στή Ρωσία. Έ ν τούτοις ή έπιρροή της δέν 
προερχόταν πλέον άπό τήν άμεση άπειλή τών λογχών της, άλλά 
άπό τή διπλωματία καί έναντίον αύτής κανένα κράτος - άσπίδα δέν 
μπορούσε νά προστατέψει τήν Εύρώπη. Μόνον ή πτώση τού τσα-
ρισμού θά έβαζε τέλος. Τό ρωσικό ρούβλι δέν πλεόναζε πλέον στίς 
«ύρωπαϊκές καγκελλαρίες. Αντίθετα τό φράγκο καί τό μάρκο ά-
φθονοϋσαν στούς ρωσικούς ναυστάθμους. Ή ύποστήριξη τής Αντί-
δρασης ήταν άλληλέγγυα. Τήν ίδια στιγμή πού ό τσαρισμός βρι-
σκόταν κάτω άπό τήν πιό έπικίνδυνη άπειλή άπό τή δράση τής 
Ναρόντναϊα Βόλια, ό Βίσμαρκ ύπέγραφε μέ αύτόν μιά συνθήκη 
πού προσέφερε στή ρωσική διπλωματία ένα διεθνές πολιτικό κάλυμ-
μα. Ό τσαρισμός Αντλούσε άπό γαλλικές καί γερμανικές πηγές τήν 
ένέργεια πού χρειαζόταν γιά τήν ένίσχυση τής πάλης του έναν-
τίον τής έπανάστασης πού τόν άπειλούσε. 

Ή βαθύτερη αίτία τής πολιτικής πού ύπεστήριζε ό Μάρξ ήταν 
ό άκλόνητος κατά τά φαινόμενα χαρακτήρας τού Απολυταρχισμού 
στή Ρωσία δπου οί κοινωνικές σχέσεις φαίνονταν Αμετάβλητες Από 
αίώνες. Ό τσαρισμός στηριζόταν κυρίως στήν Αγροτική φυσική οί-
κονομία καί στή δουλοπαροικία πού ήταν δεμένη μ' αύτήν. 'Εφόσον 
αύτή ή οικονομία έμενε Απρόσβλητη, οί πιό δυνατές άγροτικές έ-
ξεγέρσεις Αποτύγχαναν. Άλλά μέσα στά πλαίσια τής πολιτικής 
μεγάλης δυνάμεως, έπρεπε ό τσαρισμός νά κάνει δτι μπορούσε γιά 
νά ένθαρρύνει τήν καπιταλιστική άνάπτυξη. Ή ρωσική κοινωνία 
Αποσυντίθονταν καί ή άναπόφευκτη συνέπεια ήταν ή χειραφέτηση 
τών άγροτών τό 1861. Ό χωρικός τραβιέται στήν εμπορευματική 
οίκονομία. Ταυτόχρονα συντρίβεται άπό τή φορολογική πολιτική. 
Καί δταν 6 Αμερικάνικος Ανταγωνισμός γίνεται αισθητός στήν εύ-
ρωπαϊκή Αγορά δημητριακών καί μ' αύτό προκαλεί τήν πρώτη 
παγκόσμια Αγροτική κρίση, ή μεγάλη ρωσική ιδιοκτησία, ήδη σο-
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βαρά κλονισμένη, καταστρέφεται. Ή τρομερή πείνα και ή χολέρα 
στά χρόνια 1891 - 93 Απεκάλυψαν μέ Αποφασιστικό τρόπο τό προ-
τσές Αποσύνθεσης τοϋ Απολυταρχικού καθεστώτος. Ό πύργος φαι-
νόταν έτοιμος νά καταρρεύσει. Ή νέα τάξη κάνει τήν έμφάνισή 
της καί μεγαλώνει: τό προλεταριάτο δέν έπαιζε άκόμα δραστήριο 
ρόλο: άλλά οί μαρξιστές καί μαζί μ' αυτούς ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
προέλεγαν δτι γκρεμίζονται τά δχυρά τοϋ άπολυταρχισμοΰ. Δέν 
ύπήρχαν πλέον στή Δυτική Εύρώπη άστικές δημοκρατικές δυ-
νάμεις πού νά έπιθυμοΰσαν νά άποτινάξουν τό ζυγό τής ρωσικής 
άντίδρασης. Άλλά οί δυνάμεις πού γεννιόνταν στήν "δια τή Ρω-
σία αύτές έπρεπε νά δώσουν τή χαριστική βολή σ* αύτή τή σκο-
τεινή δύναμη. Γι* αύτό έπρεπε έπισης νά δοθεί ένας νέος προσανα-
τολισμός στή στρατηγική. 

"Οχι μόνον ό σκοπός τής στρατηγικής πού εκθείαζε ό Μάρξ, 
άλλά έπίσης καί τό άποφασιστικό μέσο αύτής τής στρατηγικής, ή 
έθνική πολωνική έπανάσταση, δέν ύπήρχε πλέον. Ή ψυχή τών έ-
θνικών έξεγέρσεων ήταν οί εύγενεΐς. Πρό παντός οί μικροί εύγε-
νείς ισχυρά έπηρεάζονταν άπό τις δημοκρατικές δυτικές Ιδέες 
καί οί πιό προχωρημένοι άντιπρόσωποί τους ήταν οί καλύτεροι ά-
ξιωματικοί σ' δλα τά πεδία τών έπαναστατικών μαχών τόν 19ο 
αιώνα μέχρι τήν Κομμούνα τοϋ Παρισιού. Άλλά δέν πρέπει νά 
συγχέομε μιά τάξη μέ τά άτομα πού τήν Αντιπροσωπεύουν. Ό σκο-
πός τής τάξης τών εύγενών δέν βρισκόταν στό μέλλον, άλλά στό 
παρελθόν. Οί άντικαπιταλιστικές τους πεποιθήσεις δέν έκφράζανε 
στό βάθος παρά τήν έπιθυμία τους νά άποκαταστήσουν τήν παλιά 
φεουδαλική τους κυριαρχία. Γ ι ' αύτό καί οί έξεγέρσεις τους άπο-
τύγχαναν. Δέν θά μπορούσαν αύτές νά καταλήξουν στή νίκη παρά 
μόνον έάν κέρδιζαν στήν ύπόθεσή τους τήν ενθουσιώδη στρατιά τών 
άγροτών. Μόνον μιά άγροτική έπανάσταση θά είχε αύτό τό άποτέ-
λεσμα. Αύτή δέν έπαυε, άπό τό 1846, νά κηρύχνεται άπό τους δη-
μοκρατικούς ήγέτες τού κόμματος τών εύγενών, άλλά ποτέ δέν πρα-
γματοποιήθηκε. Λοιπόν, δ τσαρισμός ό ίδιος μετά τήν έξέγερση 
τοΰ 1863 πραγματοποίησε αύτή τήν έπανάσταση, έξαλείφοντας τά 
τελευταία κατάλοιπα τής δουλοπαροικίας στήν Πολιονία. "Ετσι ή 
φυσική οικονομία καταστράφηκε. Οί εύγενεΐς χάσανε τή δεσπόζου-
σα κοινωνική τους θέση καί ό καπιταλισμός άναπτύσσεται δπως πά-
νω σέ ένα σωρό κοπριάς. 

Ή μπουρζουαζία πήρε τή διεύθυνοη τής πολωνικής κοινωνίας. 
Αύτή άνέλαβε έπίσης τήν κληρονομιά τοΰ έθνικοϋ προγράμματος, 
άλλά γιά νά τό στερήσει άπό τή ζωή καί νά θάψει κατόπι τό πτώ-
μα. Γιατί αύτή ή μπουρζουαζία δφειλε τήν ύπαρξή της στόν κα-
πιταλισμό κι ' αύτός ένθαρρυνόταν άπό τόν τσαρισμό. Μόνον ή τσα-
ρική αύτοκρατορία μποροΰσε νά τής παρέχει τήν πλατειά άγορά 
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πού είχε άνάγκη. Ή άπόσπασή της άπό τή Ρωσία, ή άποκατάστα-
ση μιας άνεξάρτητης Πολωνίας τής φαινόταν σάν καταδίκη της 
σέ θάνατο. Έ τ σ ι δ σκοπός της δέν ήταν, δπως γιά τή μπουρζουα-
ζία άλλων χωρών, ή έθνική ένότητα καί ή άνεξαρτησία. Λυτή έπι-
θυμοΰσε νά κυριαρχεί δ Απολυταρχισμός καί έντελώς υποτασσό-
ταν σ' αύτόν. Βέβαια άνάμεσα στήν πολωνική μπουρζουαζία, ήταν 
πολλοί οί άντίπαλοι τής ρωσοποίησης, άλλά ή μπουρζουαζία σάν 
τάξη δέν ήταν δ άντίπαλος τοΰ τσαρισμού. Κι ' δσο περισσότερο τά 
κέρδη αύξάνονταν καί ή έργατική τάξη δυνάμωνε, τόσο περισσό-
τερο ή μπουρζουαζία γινόταν ύπάκουη στόν καταπιεστή. *Π έθνι-
κή Ιδέα δέν έμενε πλέον ζωντανή παρά σέ ένα στρώμα τοΰ πλη-
θυσμού, τήν Ιντελλιγκέντσια. Ά λ λ ά αύτή δέν άντιπροσώπευε μιά 
δύναμη. Τό πολύ μποροΰσε νά προσφέρει τούς άξιωματικούς, δχι 
τόν στρατό καί αύτή της ή άδυναμία τήν έρριξε τελικά στόν κα-
θαρό πολιτικό τυχοδιωκτισμό. 

Καί ή έργατική τάξη; Γιατί νά άναλάβει τήν έθνική κληρο-
νομιά, άφοΰ ή μπουρζουαζία, ή «ήγέτις τοϋ έθνους» ήταν ό θανά-
σιμος έχθρός της κι' αύτή γιά νά τής άποσπάσει Ινα όσοδήποτε μι-
κρό μέρος έπρεπε νά διεξάγει μιά σκληρή πάλη έναντίον της; Καί 
πώς ή έργατική τάξη, μπορεί νά δημιουργήσει Ινα έθνικό άστικό 
πολωνικό κράτος έναντίον τών ζωτικών συμφερόντων τής ίδιας τής 
μπουρζουαζίας κι' αύτό σέ μιά Πολωνία διαμελισμένη σέ τρία κομ-
μάτια καί ύποταγμένη σέ τριπλή ξένη κυριαρχία; «Γιά νά κα-
τακτήσει τό προλεταριάτο τήν άνεξαρτησία τής Πολωνίας, δέν θά 
πρέπει μόνον νά σπάσει τήν κυριαρχία τών τριών πιό ισχυρών κυ-
βερνήσεων τής Εύρώπης... θ ά έπρεπε άκόμα, παρά τήν κατάστα-
σή του σάν ύπόδουλη τάξη, νά πάρει ταυτόχρονα μιά θέση διευθύ-
νουσας τάξης καί νά χρησιμοποιήσει τήν κυριαρχία του γιά νά έ-
παναδημιουργήσει ενα ταξικό κράτος, ενα δηλαδή δργανο τής μελ-
λοντικής του καταπίεσης». Σ ' αύτή δμως τήν περίπτωση θά ήταν 
άρκετά ισχυρό γιά νά κάνει τή σοσιαλιστική έπανάσταση, τή μόνη 
πού θά μποροΰσε νά δώσει στό έθνικό πολωνικό ζήτημα μιά λύση 
Ικανή νά κινητοποιήσει τήν έργατική τάξη. 

"Ετσι ή έθνική άνεξαρτησία δέν μπορούσε, κατά τή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ, νά είναι δ άμεσος σκοπός τοΰ πολωνικού προλεταριά-
του, γιατί ή έργατική τάξη δέν θά έπρεπε νά προσδιορίσει τούς σκο-
πούς της μέ βάση τις έπιθυμίες της, άλλά μέ βάση τήν άντικειμε-
νική πορεία τής κοινωνικής έξέλιξης καί τούς ύλικούς δρους. Ή 
έργατική τάξη δέν έπιδιώκει ούτοπίες, άλλά άκολουθεΐ μιά ρεαλι-
στική πολιτική, δχι μιά ρεαλιστική πολιτική μέ τήν παλιά μικροα-
στική έννοια, χαλαρή καί στενή, άλλά μιά πολιτική πού έχει γιά 
στόχο της, μέ τό πιό αύστηρά συνεπές πνεύμα, τόν τελικό σκοπό. 

"Οταν ή Λούξεμπουργκ έξέθεσε γιά πρώτη φορά δημόσια αύ-
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τές τίς Ιδέες, προσέκρουα· έν πρώτοις σέ μιά θηριώδη άντίσταστ} 
τών έθνικιστικών πολωνικών στοιχείων, δπως έπίσης καί έκείνων 
κού μέσα στό έργατικό κίνημα έμεναν προσκολλημένοι στήν πα-
ράδοση τοϋ Μάρξ. Ό Κάρλ Κάουτσκυ, πού θεωρούνταν τότε σάν ή 
πιό μεγάλη μαρξιστική αύθεντία, ήταν σύμφωνος μαζί της στά ού-
σιώδη σημεία, άλλά δχι στά συμπεράσματα. Ή διαπιστούμενη άπό 
τή Ρόζα Αούξεμπουργκ άντεθνική τάση τής πολωνικής μπουρζουα-
ζίας, δέν ήταν κατά τή γνώμη του παρά μία παροδική φάση. Με-
τά τό 1890, οί πολωνικές καί ρωσικές βιομηχανίες είχαν τότες 4-
κριβώς άρχίσει μιά λυσσώδη πάλη μεταξύ τους καί τό κράτος έπε-
νέβαινε στήν πολωνική βιομηχανία μέ δλα τά οικονομικά μέσα πού 
διέθετε. Ό Κάουτσκυ έλεγε δτι αύτή ή πάλη θά άνάγκαζε τή μπουρ-
ζουαζία νά άναλάβει έκ νέου τό έθνικό σύνθημα, συγκεντρώνοντας 
γύρω της τούς μικροαστούς τών πόλεων, τούς άγρότες καί τήν ίν-
τελλιγκέντσια. «Πάνω στό μνήμα τοΰ παλιοΰ φεουδαλικού κινήμα-
τος, θά γεννηθεί μετά ένα μικρό διάλειμμα, ένα νέο έθνικό πολω-
νικό κίνημα πού θά άναπηδήσει άπό τή σύγχρονη έξέλιξη, γεμά-
το ζωή καί μέλλον». Στή διδακτορική της διατριβή, ή Ρόζα Αού-
ξεμπουργκ ύπέβαλε αύτές τις έλπίδες σέ μιά βαθειά κριτική καί 
άπεκάλυψε τόν άπατηλό χαρακτήρα τους. 'Απέδειξε δτι μιά ισχυ-
ρή άλληλεγγύη συμφερόντων συνδέει τόν ρωσικό καί πολωνικό κα-
πιταλισμό, δτι έξαρτιόταν 6 Ινας άπό τόν άλλο καί δτι κέρδιζε & 
Ινας άπό τόν άλλο. Βέβαια, καί έκεΐ έπίσης, δπως καί σέ δλη τήν 
καπιταλιστική οικονομία, βασιλεύει ό πόλεμος δλων έναντίον δλων. 
Ό άνταγωνισμός άνάμεσα στούς βαρώνους τοΰ λινοβάμβακα τοϋ 
Αόντζ καί στούς βασιλιάδες τών βαμβακερών τής Μόσχας —στόν 
όποιον, πολύ προφανώς, τό χυδαίο άντικείμενο τής φιλονικίας, τό 
βαμβάκι, περικαλύπτεται μέ Ιναν Ιδεολογικό έθνικό πέπλο— είναι 
Ινα στοιχείο αύτοϋ τοϋ γενικού πολέμου. 'Αλλά δλα τά μέτρα πού 
άποκαλύπτουν τόν άντιπολωνικό χαρακτήρα τής τσαρικής οικονο-
μικής πολιτικής δέν έχουν παρά Ιναν μόνον σκοπό, νά άποσπά-
σουν τήν πολωνική βιομηχανία άπό τΙς έξωτερικές πηγές πρώτων 
ύλών καί νά τήν προσκολλήσουν στίς ρωσικές πηγές. Καί τελικά, 
ή ρωσική έπεκτατική πολιτική δένει άκόμα περισσότερο τήν πο-
λωνική παρά τή ρωσική βιομηχανία στόν τσαρισμό, γιατί ή πολω-
νική βιομηχανία είναι καλύτερα έξοπλισμένη γι* αύτήν τήν έπέκτα-
ση τής άγοράς της. "Ετσι έξαφανίζονται οί τελευταίες έλπίδες γιά 
μία άναγέννηση τής έθνικής ιδέας τής Πολωνίας. 

Γιά νά πούμε τήν άλήθεια, ή άποκατάσταση τής Πολωνίας εί-
χε άκόμα μιά πιθανότητα γιά νά παύσει νά είναι ούτοπία καί νά γί-
νει μιά πολιτική πραγματικότητα. Αύτή ή πιθανότητα ήταν ό πό-
λεμος. Άλλά άπ' αύτούς τούς πολιτικούς σκοπούς μέ τούς όποίους 
ήταν άπασχολημένη αύτή τή στιγμή ή Ρόζα Αούξεμπουργκ μ ι ΐ 
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τέτοια πιθανότητα 8έν μπορούσε νά ύπολογιστεΐ. "Οχι γιατί είχε φι-
λειρηνιστικές αύταπάτες. Αύτή ήξερε πολύ καλά δτι οι πόλεμοι εΤ-
ναι Αναπόφευκτοι δσο ύφίσταται ή ταξική κυριαρχία. Άλλά, δπως 
έξηγοΰσε δέν μπορούμε νά προβλέψουμε ποιές Ανακατατάξεις θά 
συντελούνταν σέ έναν μελλοντικό πόλεμο. 'Ορισμένες έλπίδες είναι 
δυνατόν δίχως Αμφιβολία, νά ύπαγορέψουν τήν τακτική κατά τή 
διάρκεια τοϋ πολέμου. Ποτέ δμως αύτές δέν μπορούν νά έπηρεά-
ζουν ένα πρόγραμμα καθημερινής δράσης στήν περίοδο τής ειρή-
νης. Αργότερα, στήν έποχή τών πολεμικών συγκρούσεων Ανάμεσα 
στίς μεγάλες δυνάμεις, έλεγε δτι δ πιό έπικίνδυνος τυχοδιωκτισμός 
ήταν νά κερδοσκοπείς πάνω στόν πόλεμο. Μ' αύτό δέν μποροϋσβ 
παρά νά θέσεις τό πολωνικό προλεταριάτο στήν ύπηρεσία τοϋ ένός 
Από τά Ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα. 

Γιά δλους αύτούς τούς λόγους, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τάχτηκε 
έναντίον τού συνθήματος τής Αποκατάστασης τής Πολωνίας, δίνον-
τας έτσι τήν έντύπωση δτι ή έθνική έλευθερία τοϋ πολωνικού λαοΟ 
λίγο τήν ένδιέφερε καί δτι άτάραχα δεχόταν τήν έθνική καταπίε-
ση. Αύτή ή μομφή πραγματικά τής Αποδόθηκε καί δρισμένες πολύ 
χονδροκομμένες διατυπώσεις, άπ* αύτές πού ξεφεύγουν μέσα στή 
φωτιά τής πολεμικής, φαίνονταν νά τή δικαιολογούν. Άλλά, πώς 
ήταν δυνατόν νά τής άποδίδεται αύτή ή μομφή δταν ξέρουμε δτι ή 
τσαρική πολιτική ρωσοποίησης τής προκαλούσε θυελλώδη Αγα-
νάκτηση. Αύτή δέν έπαψε νά Αγωνίζεται έναντίον τής έθνικής κα-
ταπίεσης τών πολωνών τόσο στή ρωσική αύτοκρατορία, δσο καί στή 
Γερμανία καί στήν Αύστρία. Γιά τή Λούξεμπουργκ, ή έθνική πο-
λωνική έπανάσταση βρισκόταν μέσα σέ έναν σκοπό πιό ύψηλό. 
Τοΰ λοιποϋ, τό καθήκον δέν ήταν πλέον νά άποσπάσουμε τήν Πο-
λωνία άπό τή Ρωσία άλλά νά άνατρέψουμε αύτόν τόν Ιδιο τόν ρω-
σικό άπολυταρχισμό. Τό βλέμμα της ξεπερνάει τό έθνικό έπίπείβ 
καί ύψώνεται στό διεθνές καί κοινωνικό έπίπεδο. Τό 1905, έγινβ 
φανερό, δτι ό στενός σκοπός τής άποκατάστασης τής Πολωνίας, I-
θεσε σέ κίνδυνο τόν άνώτερο σκοπό, τήν ήττα τοϋ τσαρισμού. Στή 
φαινομενική άλλά στήν πραγματικότητα άδύνατη ένότητα Ανάμεσα 
στό προλεταριάτο καί τή μπουρζουαζία τής Πολωνίας, ή Ρόζα Αν-
τέτασσε τήν ένότητα τοΰ προλεταριάτου δλων τών έθνικοτήτων τής 
Ρωσίας. Μόνον μέσα στή ρωσική λαϊκή Δημοκρατία, μέσα στήν έ-
λεύθερη κοινότητα τών χειραφετημένων λαών τής Ρωσίας, θά πρα-
γματοποιούνταν ή πολωνική έλευθερία. Ή νικηφόρα έπανάσταση 
θά δώσει σέ δλους τούς μέχρι τότε καταπιεζόμενους άπό τή Ρωσία 
λαούς, τήν έκπολιτιστική αύτονομία καί τό δικαίωμα τής αύτο-
διοίκησης, πολωνικά σχολεία, τήν άναγνώριση τής πολωνικής σάν 
έπίσημης γλώσσας, τήν άπόδοση τής δικαιοσύνης άπό τούς ίδιους 
τούς πολωνούς, δηλαδή θά καταργήσει ?λα τά έμπόδια καί δλα 
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τά καταπιεστικά μέτρα πού έπέβαλε ή ξένη κυριαρχία καί θά έπι-
τρέψει τήν έλεύθερη άνάπτυξη τής πολωνικής κουλτούρας. Ή λύση 
τού έθνικού πολωνικού ζητήματος βρισκόταν μέσα στό μεγάλο 
στρατηγικό σκοπό, πού ή Ιστορία έχει άναθέσει στήν πολωνική έρ-
γατική τάξη. Αύτή ή στρατηγική τής Ρόζας Λούξεμπουργκ έγινε 
κατόπι δεκτή σχεδόν άπό δλους τούς μεγάλους θεωρητικούς μαρ-
ξιστές. 

Σέ καταφανή άντίφαση μέ αύτή τήν «άπάρνηση τών έθνικών 
πολωνικών συμφερόντων», ή Ρόζα έπιχειρεΐ τήν ίδια έποχή μιά 
άλλη άναθεώρηση τής μαρξιστικής παράδοσης, πού τής στοίχισε 
τή μομφή τοϋ πραγματικά πεισματικού έχθροϋ τοΰ πολωνικού λαοΰ. 
"Οταν τό 1896 έξεγέρθηκαν οί "Ελληνες τής Κρήτης, δίνοντας 
μία άναζωπύρηση στό τουρκικό ζήτημα, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ά-
ποφασιστικά ύπερασπίστηκε τήν έθνική άπελευθέρωση τών ύπο-
δούλων στόν τουρκικό ζυγό λαών: έλλήνων, σέρβων, βουλγάρων, 
άρμένηδων. Δέν ύπάρχει στήν πραγματικότητα έδώ μιά κτυπη-
τή άντίφαση μέ τή στάση της στό πολωνικό ζήτημα; Ι Ιώς μπορεί 
νά έξηγηθεϊ αύτή ή άντίφαση; 

ΤΗταν τό άκριβές άντίρροπο τής άντίφασης πού περιέχεται 
στήν έθνική πολιτική τοΰ Μάρξ καί τοΰ "Ενγκελς καί σ' αύτούς 
δπως καί στή Ρόζα Λούξεμπουργκ αύτή ή άντίφαση βρίσκει τή 
λύση της σέ μιά γενική στρατηγική πολιτική. 

Στά Βαλκάνια, δπως έξ άλλου καί στά ρωσικά σύνορα τής Μι-
κράς 'Ασίας, ή δημιουργία ή ή διατήρηση ένός προστατευτικού ό-
χυροΰ έναντίον τοΰ ρωσικοΰ άπολυταρχισμοΰ, ήταν γιά τόν Μάρξ 
έκεΐνα πού ύπαγόρευαν τις πολιτικές έκτιμήσεις του στά έθνικά 
ζητήματα. Στά νοτιοανατολικά εύρωπαϊκά σύνορα καί στήν 'Εγγύς 
'Ανατολή ό φρουρός ήταν ή Τουρκία. Τό ζωτικό της συμφέρον τήν 
έκανε νά άντιδρά στή ρωσική διείσδυση. Ή εύρωπαϊκή δημοκρα-
τία είχε, σύμφωνα μέ τόν Μάρξ, συμφέρον νά διατηρείται ή τουρ-
κική αύτοκρατορία, τόσο περισσότερο, άφοΰ τά έθνικιστικα ρεύ-
ματα μέσα στά Βαλκάνια ήταν δηλητηριασμένα άπό τήν άντιδρα-
στική ιδέα τοϋ πανσλαβισμοΰ. Αύτά τά μικρά κράτη δέν ήταν πα-
ρά ή προφυλακή καί τά πειθήνια δργανα τής ρωσικής αύτον.ρατο-
ρίας. Κατά τόν Κριμαϊκό πόλεμο, ό Μάρξ πήρε άποφασιστικά τό 
μέρος τής Τουρκίας καί κατήγγειλε τή χαλαρότητα μι τήν όποίαν 
διεξήγετο ό πόλεμος άπό τή Γαλλία καί τήν 'Αγγλία έναντίον τής 
Ρωσίας. Τό 1878, ύπεράσπισε τήν άκεραιότητα τής Τουρκίας «για-
τί ή ήττα τών ρώσων θά έπιταχύνει πολύ τήν κοινωνική άνατρο-
πή στή Ρωσία, κοινωνική άνατροπή τής όποίας δλοι ο£ δροι έχουν 
ώριμάσει καί πού τό άποτέλεσμά της θά είναι μιά πολιτική άλλα-
γή σέ δλη τήν Εύρώπη». 

Κατά τή γνώμη τής Ρόζας Λούξεμπουργκ, δέν ήταν πλέον ά-
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νάγκη οί ξένες μεγάλες δυνάμεις νά κάνουν τή μαμή τής ρωσικής 
έπανάστασης. Ot έσωτερικές έπαναστατικές δυνά|ΐεις δέν χρειάζον-
ταν πλέον παρά λίγο χρόνο γιά νά άναπτυχθοΰν. Άλλά ή Τουρκία 
γινόταν μιά έστία άναταραχών δλο καί πιό έπικινδύνων γιά τήν 
Ευρώπη. Ή δπαρξή της σάν δύναμης πού καταπιέζει λαούς, κρα-
τάει στή ζωή τήν έν πλήρει παρακμή αύστροουγγρική μοναρχία. 
Ή τουρκική κυριαρχία έμποδίζει τήν άνάπτυξη τών βαλκανικών 
λαών, έκπολιτιστικά άνωτέρων καί οικονομικά πιό Ανεπτυγμένων 
καί τών όποιων ή μπουρζουαζία έμπνέεται άπό ένα έθνικό φιλελεύ-
θερο πνεύμα. Άλλά ή έπιρροή τοΰ τσαρισμού στά Βαλκάνια; Ή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν βέβαιη δτι ή άποτίναξη τού τουρκικού 
ζυγοΰ δέν θά μεγάλωνε αύτή τήν έπιρροή. Αντίθετα, αύτή ή έπιρ-
ροή ήταν ισχυρή δσο ot βαλκανικοί λαοί ήταν ύπόδουλοι. Άπό τή 
στιγμή πού αύτοί θά σχηματίζονταν σέ έλεύθερα έθνικά κράτη, αύ-
τό τό ίδιο τό συμφέρον τους σάν έθνικά κράτη 0ά τούς έκανε νά 
συγκροτήσουν Ινα κοινό μέτωπο έναντίον τής Ρωσίας. 

Δέν ύπήρχε λοιπόν γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ ένα μοναδικό 
δόγμα, γιά τή λύση τών έθνικών προβλημάτων, ύποχρεωτικό γιά 
δλες τις περιπτώσεις. «Τό έθνικό ζήτημα καί ό έθνικισμός είναι Α-
δειανοί φάκελλοι μέσα στούς όποιους κάθε έποχή καί οί ταξικές 
σχέσεις σέ κάθε χο>ρα βάζουν τό ιδιαίτερο ύλικό τους περιεχόμε-
νο». "Ολα τά έθνικά κινήματα, στή Γερμανία καί στήν 'Ιταλία τήν 
έποχή τής άστικής έπανάστασης, στήν Πολωνία, στά Βαλκάνια, 
στήν 'Ιρλανδία ή στήν 'Ινδία, έπρεπε κατά τή γνώμη της νά έξε-
τάζονται προσεκτικά καί λεπτομερώς. Άπό τις κοινωνικές σχέσεις 
καί τόν διεθνή συσχετισμό τών δυνάμεων, άπό τή φύση καί τά συμ-
φέροντα τής τάξης πού έμπνέει τό έθνικό κίνημα, αύτό τό κίνημα 
μπορεί νά Ιχει ένα χαρακτήρα ιστορικό, προοδευτικό ή άντιδρα-
στικό. Συνεπώς ή θέση τών σοσιαλιστικών κομμάτων άπέναντι τών 
έθνικών ρευμάτων τροποποιείται κατά τις περιστάσεις. Σέ δλες τις 
περιπτώσεις τό συμφέρον τής προλεταριακής έπανάστασης βρίσκε-
ται πάνω άπ' δλα. Γι ' αύτό ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άπέρριπτε έπίσης 
μέσα στόν καπιταλιστικό κόσμο τή γενική διατύπωση τοΰ δικαιώ-
ματος τών λαών νά διαθέτουν τόν έαυτό τους. 

Πάνω σ' αύτό τό ζήτημα στό δικαίωμα τών λαών νά διαθέ-
τουν τόν έαυτό τους, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήρθε άργότερα σέ μιά 
βίαιη σύγκρουση μέ τόν Λένιν κι' αύτή ή σύγκρουση έμπόδισε γιά 
μεγάλο διάστημα νά πραγματοποιηθεί Ινας άπό τούς πόθους της 
στήν πάλη έναντίον τοΰ τσαρισμού: ή δργανική συγχο')νευση τοϋ 
πολωνικού κόμματος μέ τή ρωσική σοσιαλδημοκρατία. Στό βάθος, 
ή άντίθεσή τους ήταν άποτέλεσμα τής διαφοράς τών καταστάσεων 
μέσα στις δποΐες τά γεγονότα τούς είχαν τοποθετήσει. Ή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ δροΰσε γιά μιά έργατική τάξη ένός καταπιεζόμε-
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νου λαού καί ήταν φυσικό νά φοβάται μήπως ή πάλη τής έργατι-
κής τάξης διαστραφεί καί πνιγεί άπό τό έθνικιστικό πνεϋμα καί 
γι* αύτό έπρεπε νά έπιμένει στήν κοινή πάλη τής πολωνικής καί 
ρωσικής έργατικής τάξης. Ό Λένιν, άντίθετα, δρούσε στά μεγαλο-
ρωσικά περιβάλλοντα, άνήκοντας σέ Ιναν λαό πού καταπίεζε «έκα-
τό λαούς». Έάν ήθελε νά συνενώσει τις έπαναστατικές ένέργειες δ-
λων αύτών τών λαών σέ μία ένιαία δύναμη έναντίον τοϋ άπολυταρ-
χισμοΰ, έπρεπε νά άναγνωρίσει δίχως έπιφυλάξεις τά έθνικά συμ-
φέροντα τών καταπιεζομένων άπό τούς μεγαλορώσους λαών, μέχρις 
έννοεϊται τοϋ δικαιώματος τής πλήρους πολιτικής τους άπόσπασης 
άπό τή Ρωσία. Γι* αύτό έπέμενε τόσο στό σύνθημα τοϋ δικαιώματος 
τών λαών νά διαθέτουν τόν έαυτό τους, δικαίωμα πού δ Μάρξ καί 
ό Ένγκελς ποτέ δέν είχαν άναγνωρίσει καί πού ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ μέ σοβαρά έπιχειρήματα άπέδειχνε πόσο άνωφελές ή-
ταν γιά τήν άμεση δράση, άλλά πού γιά τή ρωσική σοσιαλδημο-
κρατία ήταν Ινας σοβαρός ψυχολογικός παράγων. Ή Ρόζα Αού-
ξεμπουργκ παραγνώριζε αύτήν τήν ψυχολογική άποψη τοϋ ζητή-
ματος. Μέ τή φροντίδα της νά ύπερασπίζει τή γενική γραμμή μιας 
σοσιαλιστικής στρατηγικής γιά τήν Πολωνία, ύποτιμοΰσε έτσι τόν 
ρόλο πού μπορούσε νά παίξει τό έθνικό ζήτημα στά μεγάλα λαϊκά 
κινήματα. Σέ ποιό σημείο ό Λένιν ήταν σύμφωνος μέ τή Ρόζα Αού-
ξεμπουργκ στή στρατηγική πού άκολουθοΰσε στήν Πολωνία φάνη-
κε σέ μιά μεγάλη συζήτηση πού είχε τό 1916 μέ όρισμένους άντι-
πάλους τοΰ δικαιώματος τών λαών νά διαθέτουν τόν έαυτό τους 
(Ράντεκ, Γκόρτερ, Ένριέττα Ρόλαντ - Χόλστ). Νά τί έγραφε γιά 

τό πολωνικό ζήτημα: 

«"Οποιος είναι ύπέρ ένός εύρωπαϊκοΰ πολέμου Αποκλειστι-
κά γιατί μ* αύτόν θά γίνει δυνατή ή άποκατάσταση τής Πο-
λωνίας, αύτός είναι Ινας έθνικιστής τοΰ χειρότερου είδους 
καί βάζει τά συμφέροντα ένός μικρού άριθμοΰ πολωνών πά-
νω άπό τά συμφέροντα έκατοντάδων έκατομμυρίων άνθρώ-
πων πού θά ύποφέρουν άπό τόν πόλεμο. ΚαΙ αύτό είναι έ-
κεΐνο πού κάνουν, έπΐ παραδείγματι, τά μέλη τής δεξιάς 
πτέρυγας τοϋ Π.Σ .Κ. πού δέν είναι σοσιαλιστές παρά μό-
νον στά λόγια καί έναντίον τών οποίων οί πολωνοί σοσιαλ-
δημοκράτες έχουν έκατό φορές δίκιο. Εκείνοι πού προω-
θούν σήμερα τό σύνθημα τής άνεξαρτησίας τής Π ολωνίας μέ-
σα σ' αύτή τήν κατάσταση τών σχέσεων άνάμεσα στά γειτο-
νικά Ιμπεριαλιστικά κράτη, αύτοί πραγματικά έπιζητοΰν ού-
τοπίες, πέφτουν μέσα σέ Ιναν στενό έθνικισμό καί ξεχνάν 
τήν εύρωπαϊκή έπανάσταση καί άκόμα τή ρωσική καί γερ-
μανική έπανάσταση... 
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Δέν είναι παραδοξολογία, άλλά πραγματικό γεγονός δτι τό 
πολωνικό προλεταριάτο σάν προλεταριάτο δέν μπορεί νά ά-
γωνιστεί γιά τόν σοσιαλισμό καί τήν έλευθερία καί φυσικά 
γιά τόν πολωνικό σοσιαλισμό καί τήν πολωνική έλευθερία, 
παρά έάν άγωνίζεται καί έναντίον τών στενών έθνικιστών 
πολωνών συμμαχώντας μέ τό προλεταριάτο τών γειτονικών 
χωρών. Δέν πρέπει νά άρνηθοΰμε τίς μεγάλες ιστορικές άρε-
τές τών πολωνών σοσιαλδημοκρατών στήν πάλη τους έναν-
τίον αύτών τών έθνικιστών... 
Ή κατάσταση είναι Αναμφισβήτητα πολύ συγχυσμένη, άλλά 
γιά νά βγούμε άπ' αύτήν ύπάρχει ένα μέσο πού έπιτρέπει σέ 
δλους τους Ενδιαφερόμενους νά μείνουν διεθνιστές: οί ρώσοι 
καί οί γερμανοί σοσιαλδημοκράτες νά διεκδικούν Ανεπιφύ-
λακτα τήν έλευθερία τής Πολωνίας νά Αποχωριστεί, ένώ οί 
πολωνοί σοσιαλδημοκράτες νά Αγωνίζονται γιά τήν ένότη-
τα τής προλεταριακής πάλης μέσα στίς μικρές καί στίς με-
γάλες χώρες, δίχως νά ρίχνουν τό σύνθημα, γι* αύτή τή δε-
δό|ΐενη έποχή, τής Ανεξαρτησίας τής Πολωνίας». 

(Ν. Λένιν καϊ Γ . Ζηνόβιεφ: «Έναντίον τού Ρεύματος»). 

Παρά τΙς έπιφυλάξεις γιά όρισμένα έπιχειρήματα τού Λένιν 
γιά τό δικαίωμα τής αυτοδιάθεσης τών λαών, αύτός είχε δίκιο νά 
λέει δτι οί έθνικιστές Αντίπαλοι τής Ρόζας Λούξεμπουργκ στήν Πο-
λωνία έπαναλάμβαναν τίς λέξεις τοϋ Μάρξ δίχως νά καταλαβαί-
νουν τό πνεΰμα τους καί δτι τό μόνο λάθος τής Ρόζας ήταν πού 
έγενίκευε καταχρηστικά τήν όρθή της λύση τού πολωνικού έθνι-
κοΟ ζητήματος. Αύτή είναι μιά μοίρα πού δύσκολα τήν άποφεύ-
γουν έκεΐνοι πού άνοίγουν τό δρόμο στόν θεωρητικό τομέα. 

Άλλά αύτή ή λύση ήταν πράγματι όρθή; Ή Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ δέν έχει διαψευστεί άπό τήν ιστορία; Είχε διακηρύξει δτι 
ή Ανεξαρτησία τής Πολωνίας ήταν μία ούτοπία μέσα σέ έναν κα-
πιταλιστικό κόσμο καί έντούτοις ή Ανεξάρτητη Πολωνία είναι γε-
γονός. Καί δμως αύτή είχε δίκιο. Γιατί έκεΐνο πού τής φαινόταν 
ούτοπικό καί έπιχίνδυνο γιά τήν πολωνική έργατική τάξη, ήταν 
μόνον ή ιδέα μιΑς Ανεξάρτητης Πολωνίας πού θά πραγματοποι-
ούνταν άπό τήν έπανάσταση. Δέν μπορούσε νά προβλέψει ποιές νέες 
σχέσεις άνάμεσα στά κράτη θά δημιουργούσε ή άνασκαφή τής μι-
σής Εύρώπης καί Απολύτως άρνοΰνταν αύτή τή λύση καί τά μέσα 
της. ΕΓχε δίκιο, δταν έλεγε δτι τό έθνικιστικό ρεΰμα μέσα στό σο-
σιαλιστικό πολωνικό κίνημα θά έκφυλιζόταν άπ' αύτή τήν Γδια 
τήν πολιτική του στάση. Αύτό τό άπέδείξε ή έπανάσταση τοΰ 1905 
καί ή άντιδραστική δικτατορία τοϋ ΙΙιλσούδσκι μετά τό 1921. Ή 
διεθνής έπαναστατική στρατηγική δέν μπορούσε νά στηρίζεται σέ 
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ένα σκοπό πού Ικανέ τήν Πολωνία Ινα προστατευτικό όχυρό τής 
καπιταλιστικής Εύρώπης έναντίον τής έπαναστατημένης 'Ανατο-
λής. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ «άναιρέθηκε» άπό τήν ιστορία δπως 
οί γερμανοί ριζοσπάστες δημοκράτες τοΰ 1848, οί όποϊοι έπεδίω-
καν τόν σχηματισμό μιας μεγάλης γερμανικής Δημοκρατίας μέ τή 
συμμετοχή καί τής Αύστρίας, χάναιρέθηκαν» άπό τή δημιουργία, 
ύπό τήν αίγίδα τοΰ Βίσμαρκ μιας πρωσσικής μισοαπολυταρχικής 
Γερμανίας ή όποία έκλεισε γιά μισό αιώνα τόν δρόμο τής ιστορι-
κής προόδου στήν κεντρική Εύρώπη καί όδήγησε στόν πρώτο παγ-
κόσμιο πόλεμο καί στή γερμανική ήττα. 

Μέ τήν άπάντηση πού έδωσε ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί στό 
έθνικό ζήτημα τής Πολωνίας καί στό ζήτημα τών κάτω άπό τόν 
τουρκικό ζυγό λαών άνέτρεψε τά στοιχεία πάνω στά όποια στηρι-
ζόταν ή έξωτερική πςλιτική τοΰ Μάρξ. 'Αλλά έκεϊνο πού ξεχω-
ρίζει τούς έπιγόνους άπό τούς πραγματικά δημιουργικούς κληρονό-
μους, είναι δτι οί πρώτοι παίρνουν δπως είναι τά έπεξεργασμένα 
άπό τήν πνευματική δραστηριότητα τών δασκάλων τους άποτελειω-
μένα συμπεράσματα, τά τυποποιοΰν καί τά ύπερασπίζουν παρά τις 
άλλαγές τής κατάστασης, ένώ οί δεύτεροι έχοντας συλλάβει τό 
πραγματικό πνεύμα τών μεγάλων προτύπων τους, άσκοϋν έλεύθε-
ρα τήν κριτική τους έφαρμόζοντας αύτή τήν ίδια τή μέθοδο τών 
δασκάλων στίς νέες καταστάσεις. Τό ούσιώδες αύτής τής μεθόδου 
βρίσκεται σ' αύτό: δέν στηρίζουν τήν πολιτική τους στίς επιθυμίες 
τους καί στίς έλπίδες τους, άλλά στήν κατανόηση τοϋ άντικειμε-
νικοΰ ιστορικού προτσές καί στόν προσανατολισμό τής δράσης τής 
έργατικής τάξης πάνω σ' αύτό τό προτσές, δμοια δηλαδή δπως ό 
φυσικός προσπαθεί νά κυριαρχήσει στή φύση μελετώντας τούς νό-
μους της καί ύποτάσσοντάς τους. Αύτός ό πρώτος πολιτικός άθλος 
τής Ρόζας Λούξεμπουργκ ήταν πράγματι πολύ ένδιαφέρων. Καί 
ήταν πολύ ένδιαφέρων γιατί δχι μόνον μισούσε μέ δλη της τήν ψυ-
χή τόν ρωσικό Απολυταρχισμό άλλά ήταν καί δεμένη μέ τήν πο-
λωνική κουλτούρα μέ δλες τις ίνες τοΰ είναι της. Παρ' δλο πού ή-
ταν κατ' έξοχήν διεθνίστρια, ό πολωνικός πατριωτισμός ήταν πάν-
τα ζωντανός σ' αύτήν, άλλά δχι μέ τήν περιορισμένη μορφή τοΰ 
έθνικισμοΰ. Γ ι ' αύτό ή άναθεώρηση άπ' αύτήν τοΰ πολωνικού ζητή-
ματος ήταν μιά νίκη τοΰ κριτικού λόγου πάνω στό αίσθημα. 

Ή Ιδρυση τής πολωνικής σοσιαλδημοκρατίας 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε συνείδηση τών πνευματικών της 
ικανοτήτων. Άπό γράμματά της αύτής τής έποχής φαίνεται ήδη 
αύτή ή βεβαιότητά της, βεβαιότητα πού άργότερα θά προσέβαλλε 
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όρισμένους καί θά τής δημιουργούσε πολιτικούς έχθρούς. Είχε Α-
πόλυτη έμπιστοσύνη στόν έαυτό της καί άρνοΰνταν κάθε παραχώ-
ρηση στά θεωρητικά ζητήματα. Αύτό τό άπέδειξε στούς άγώνες 
της άπό τήν πρώτη δημόσια έπέμβασή της. 

Ή ένοποίηση τών πολωνών σοσιαλιστών μέσα στό Σοσιαλιστι-
κό Πολωνικό Κόμμα δέν κράτησε παρά πολύ λίγο. Τό φθινόπωρο 
τοΰ 1892 δημιουργήθηκε στό Παρίσι μία «"Ενωση τών πολω-
νών σοσιαλιστών τού έξωτερικοΰ». Τ ά παλιά ήγετικά στελέχη τοΰ 
κόμματος «Προλεταριάτο» ήταν μέλη αύτής τής "Ενωσης καί ξα-
νά υιοθέτησαν τό σύνθημα τής άποκατάστασης τής Πολωνίας πού 
τό κόμμα τό είχε άπορρίψει. Δέν κατόρθωσαν δμως νά γίνει δε-
κτή αύτή ή άποψή τους άπό τά στελέχη τοΰ κόμματος στήν Πο-
λωνία. Οί πολιτικές διαφορές πάνω σ' αύτό ήταν τόσο βαθειές ώστε 
ή συνύπαρξή τους στό ίδιο κόμμα ήταν άδύνατη. Άλλά ή πάλη 
στό έσωτερικό του πάνω στό Αμφισβητούμενο ζήτημα δέν έγινε στή 
βάση μιας άντικειμενικής συζήτησης. Ή ρήξη Ανάμεσα στήν τά-
ση έπί κεφαλής τής όποίας ήταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί στούς 
σοσιαλπατριώτες έγινε έτσι Ανεπανόρθωτη. 

Άπό τΙς θέσεις γιά τό έθνικό ζήτημα τών άντιπάλων τής Ρό-
ζας έλειπε ή ένότητα, ήταν άνεπαρκώς έπεξεργασμένες καί ύπαγο-
ρεύονταν σχεδόν Αποκλειστικά άπό συναισθηματικές άντιδράσεις. 
Στις άρχές Ικανοποιούνταν νά έπαναλαμβάνουν τά έπιχειρήματα 
τοΰ Μάρξ καί τοΰ Ένγκελς , άλλά αύτά δέν μπορούσαν γιά πολύ 
νά έπηρεάσουν ούτε τούς προχωρημένους έργάτες τής Πολωνίας 
οδτε τή Διεθνή. Στήν προσπάθειά τους νά βροΰν μιά καλύτερη θεω-
ρητική θέση, μερικοί ύπεστήριζαν τήν άποκατάσταση τής Πολω-
νίας σάν ένα σύνθημα πού θά πραγματοποιούνταν άπό τή νίκη τής 
σοσιαλιστικής έπανάστασης. "Ετσι πλησίαζαν πολύ τήν άποψη τής 
Ρόζας Λούξεμπουργκ, άλλά έτσι τό σύνθημα έχανε τόν χαρακτή-
ρα πού τού έδιναν σάν κεντρικού άξονα στούς σημερινούς άγώνες 
τής Πολωνίας. "Αλλοι ύπεστήριζαν δτι ή άδυναμία τοΰ ρωσικοΟ 
έργατικοΰ κινήματος ήταν τέτοια πού δέν άφηνε καμιά έλπίδα γιά 
τήν κατάκτηση τής πολιτικής έλευθερίας στή Ρωσία καί συνεπώς 
ή συμμαχία μέ τή ρωσική σοσιαλδημοκρατία δέν είχε καμιά άξία. 
Γ ι ' αύτό τό πολωνικό προλεταριάτο δέν μπορούσε νά πάρει πάνω 
του παρά σέ μιά βάση καθαρά έθνική. "Αλλοι προσέφευγαν σέ θεω-
ρίες έξαιρετικά συγχυσμένες γιά τήν Ιστορική προοπτική καί τήν 
τακτική πού θά άκολουθοΰσαν. Σχεδόν δλοι παρατηρούσαν μέ πε-
ριφρόνηση, άπό τό ΰψος τής έθνικής τους άλαζονείας, τούς ρώσους 
καί τούς άλλους ύποδούλους στή Ρωσία λαούς. ΤΗταν δύσκολο σ* 
αύτούς τούς τόσο κακά όπλισμένους άνδρες, νά άναμετρηθοΰν μέ 
Ιναν Αντίπαλο τοΰ άναστήματος τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. 

Έ τ σ ι ή πάλη έναντίον τής νέας σοσιαλδημοκρατικής τάσης διε-
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ξάγεται μέ ραδιουργίες, ύπαινιγμούς καί συκοφαντίες. 'Αρχίσανε 
τό 1893 άπό μία καμπάνια έναντίον τοΰ Κάσπρζακ, τοΰ πρώτου 
Μέντορα τής Ρόζας Αούξεμπουργκ. Αύτόν τόν έργάτη πού είχε γιΐι 
πολλά χρόνια γνωρίσει τΙς ρωσικές καί γερμανικές φυλακές καί 
πού είχε μέσα στήν πάλη καταστρέψει τήν ύγεία του, κατηγόρη-
σαν ό ήγέτης τής Γαλικίας Ντασζύνσκι καί οί φίλοι του γιά πρά-
κτορα τής Όχράνας. Παρ' δλο πού διεθνή δικαστήρια τιμής τόν 
άποκατέστησαν, ή ρετσινιά Ιμεινε γιά εΓκοσι δλόκληρα χρόνια, μέ-
χρι πού άπέδειξε τήν πίστη του στήν ύπόθεση τοϋ σοσιαλισμού πε-
θαίνοντας στήν κρεμάλα1. Αύτές οί μέθοδοι θριάμβευσαν τό 1893 
ατό συνέδριο τής Διεθνούς στή Ζυρίχη. Ή «"Ενωση τοΰ έξωτερι-
κοΰ», δηλαδή ή δργάνωση τών πολωνών φοιτητών, μεταναστών κ.λπ. 
άντιπροσωπεύτηκε στό συνέδριο άπό δέκα άντιπροσώπους άνάμε-
σα στούς όποίους οί Μέντελσον, Γιανόφσκυ, Ι Ιέρλ, Ντασζύνσκι, ·ϊ-
χαν ήδη ένα δνομα στούς κύκλους τής Διεθνούς καί στενές σχέ-
σεις μέ ήγετικές προσωπικότητες. Ή σοσιαλδημοκρατική Αντιπρο-
σωπεία άποτελοϋνταν άπό νέους πού ήταν σχεδόν άγνωστοι στά πε-
ριβάλλοντα τής Διεθνούς. Έ τ σ ι άπό τήν άρχή βρισκόταν σέ ύπο-
ίιέστερη θέση. Παρ* δλο πού ό μόνος πού πραγματικά άντιπρο-
σώπευε τήν δργάνωση τής κάτω άπό τή ρωσική κυριαρχία Πολω-
νίας ήταν δ Κάρσκι, τό πληρεξούσιό του άκυρώνεται. Ή Ρόζα Αού-
ξεμπουργκ ήταν μέ τό δνομα Κρούσζυνσκα άντιπρόσωπος τής έ-
φημερίδας «Σπράβα Ρομπότνικζα». Οί άντίπαλοί της έξαπολύουν 
έναντίον της καί πρό παντός έναντίον τοΰ Βάρσκι (Μιχαηλόφσχι) 
συντάκτη τής έφημερίδας, μυστηριώδεις υπαινιγμούς. Μιά άτμό-
σφαιρα γεμάτη ψέματα, πνιγηρή καί έξαλλη δημιουργείται. "Η 
Ρόζα Αούξεμπουργκ άντιδρδ μέ δύναμη. Δίχως νά δοκιμάσει τ4 
παραμικρό τράκ μπροστά στούς έπιφανεΐς άρχηγούς δλων τών σο-
σιαλιστικών κομμάτων τοΰ κόσμου, αύτή ή άγνωστη νέα, ύπερα-
σπίζει τήν ύπόθεσή της, περνώντας στήν έπίθεση. "Ολες οί κατη-
γορίες τών άντιπάλων της κονιορτοποιούνται καί ή Ρόζα κατακτά 
τήν πρώτη ήθική της νίκη. Ό Ε . Βαντερβέλντε θυμάται Αργότε-
ρα τήν έντύπωση πού έκανε αΰτός δ λόγος: 

« Ή Ρόζα ήταν τότες 23 χρονών. 'Εκτός Από μερικού; σο-
σιαλιστικούς κύκλους τής Γερμανίας καί τής Πολωνίας, αύ-
τή ήταν έντελώς άγνωστη στούς άλλου:... Οί άντίπαλοί της 

1. Ό Kicr-ρζικ άναχαλύφ-ηκε ά-4 τήν ά^τυνομίχ τής Βαραοίίας οί 
Ινα μυατικό τυπογραφείο τ ί θέρος χοϋ 1905. Α'τός Or.epdar.ioe τ4ν iau t i 
του μέ τό πιστόλι στδ χέρι. Κατιδιχίοτηκε ci Οί·/χ-.ο καί ίκτελάατηκβ τόν 
Νοέμβρη τοΟ 1905. 
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είχαν δημιουργήσει μιά δύσκολη γι* αύτήν κατάσταση. Σάν 
νά τή βλέπω άκόμα τώρα νά πηδάει μέσα άπό τό πλήθος 
τών άντιπροσώπων καί νά άνεβαίνει σέ μία καρέκλα γιά νά 
άκούγεται καλύτερα. Μικρή, ϊσχνή, λεπτοφυής μέσα στή θε-
ρινή της ρόμπα πού τόσο έπιδέξια έκάλυπτε τήν έλαττωμα-
τική φυσική της διάπλαση, ύπεράσπισε τήν ύπόθεσή της μέ 
τόση μαγνητική δύναμη στό βλέμμα καί μέ τόση φλόγα στά 
λόγια, πού ή μάζα τών άντιπροσώπων κατακτημένη άπό τή 
γοητεία της, ψήφισε μέ ψηλά τά χέρια τήν παραδοχή της». 

Ό Βαντερβέλντε έχει πιθανώς συγκρατήσει μέ άκρίβεια ύστε-
jmc άπό σαράντα χρόνια τή γενική έντύπωση άπό αύτόν τόν λόγο. 
Κάνει λάθος δμως σέ ένα σημείο. Δέν ήταν αύτή ή γεμάτη ένθου-
βιασμό συνέλευση πού άπεφάσισε γιά τήν έγκυρότητα τοΰ πληρε-
ξουσίου, άλλά μία έπιτροπή ή όποία τό άπέρριψε μέ έννέα ψήφους 
έναντίον έπτά. Αύτή ή άπόφαση έξηγεϊται άπό τό γεγονός, δτι στό 
συνέδριο δύο μεγάλες προσωπικότητες πήραν τό μέρος τών πολω-
νών σοσιαλπατριωτών: ό Γεώργιος Πλεχάνωφ καί ό Φρειδερίκος 
"Ενγκελς. Ό Πλεχάνωφ δυσπιστούσε στήν όμάδα Λούξεμπουργκ 
καί έξ αίτίας τής παλιάς σύγκρουσής του μέ τό Λεό Γιόγκισες 
άλλά πρό παντός γιατί αύτή ή όμάδα προερχόταν άπό τό κόμμα 
«Προλεταριάτο». ΤΙΙταν μιά παλιά ύπόθεση καί έξ άλλου άπό πο-
λύ καιρό ξεπερασμένη. Ό Πλεχάνωφ είχε άποσπαστεΐ τό 1877 
άπό τή Ναρόντναϊα Βόλια δταν αύτή είχε προσφύγει στήν τρομο-
κρατία έναντίον τοϋ τσαρισμοΰ καί άπό τότε δέν έπαψε νά τής έπι-
τίθεται. Λοιπόν τό κόμμα «Προλεταριάτο» είχε άργότερα κλείσει 
μία συμμαχία μέ τή Ναρόντναϊα Βόλια καί είχε έτσι έρθει σέ άν-
τίθεση μέ τήν έμάδα τοΰ Πλεχάνωφ, τή «Χειραφέτηση τής Εργα-
σίας», προδρόμου τής ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας. Ό Ένγχελς , 6 
έποϊος συμμετείχε στό συνέδριο, έδωσε μέ τό κύρος του περισσότε-
ρο βάρος στή στάση τοΰ Πλεχάνωφ. Κι ' αύτός φυσικά δυσπιστοϋ-
•ε άπέναντι μιας τάσης πού άπέρριπτε τήν έθνική άνεξαρτησία τής 
Πολωνίας, τήν όποίαν αύτός έξακολουθοΰσε άποφασιστικά νά ύπβ-
ΙΜίσπίζει. 

Ή άπαίσια στάση τών παλιών πολωνών ήγετών στό συνέδριο 
καί πρό παντός ή απόρριψη τοΰ πληρεξουσίου τοΰ Κάρσκι προκά-
λεσαν μιά Ικρηξη στό Πολωνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Τό σύνολο 
τής όργάνωσης στήν Πολωνία άποσπάστηκε καί δημιούργησε τό 
«Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τοΰ βασιλείου τής Πολωνίας». Αύτό 
τό κόμμα στό έξής θά διευθύνεται άπό τή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί 
τόν Λεό Γιόγκισες. Αύτή ή ήττα, άντίς νά συνετίσει τούς διευθύ-
νοντες τό Πολωνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα σοσιαλπατριώτες τούς 
βξαγρίωσε περισσότερο. Στό συνέδριο τής Διεθνούς πού είχε συνέλ-

61 



θει στό Λονδίνο τό 1896, δοκίμασαν ξανά τίς ίδιες μανούβρες στό 
ζήτημα τών πληρεξουσίων. Ξανά οί ίδιοι ύπαινιγμοί έξαπολύονται 
έναντίον τοϋ Βάρσκι. "Ενα δικαστήριο τιμής πού προεδρευόταν 
άπό τόν γέρο ρώσο έπαναστάτη Πέτρο Λάβροφ, τόν άπήλλαξε έν-
τελώς άπό κάθε ύπόνοια. Έναντίον τής Ρόζας Λούξεμπουργκ δια-
δίδουν δτι είχε τις καλύτερες σχέσεις μέ τόν συνταγματάρχη τής 
Χωροφυλακής τής Βαρσοβίας Μαρκγκράφσκι. Ό Ντασζύνσκι στό 
συνέδριο έπιτίθεται μέ μιά τυφλή λύσσα: «Δέν μπορούμε νά άνε-
χτοϋμε νά γίνεται τό κίνημά μας Οϋμα άχρείων δπως ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ, δ Οδρμπαχ κ.λπ. θ ά Αγωνιστούμε μέ δλα τά μέσα έναν-
τίον αύτοΰ τοΰ αίσχους πού λερώνει τό κίνημά μας, θά τούς άπο-
καλύψουμε καί θά νικήσουμε. Πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τόν διε-
θνή μας στρατό άπ' αύτή τήν αισχρή συμμορία τών δημοσιογραφί-
σκων πού θέλει νά καταστρέψει τό Απελευθερωτικό μας κίνημα». 
'Αλλά αύτή τή φορά αύτές οί κτηνώδεις βρισιές δέν είχαν κανένα 
Αποτέλεσμα. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ θριάμβευσε δταν μία απόφα-
ση γιά τήν άποκατάσταση τής Πολωνίας πού είχε προταθεί άπό 
έναν άπό τούς ήγέτες τοΰ Πολωνικοΰ Σοσιαλιστικού κόμματος κα-
ταψηφίστηκε, ένώ Αντίθετα τό συνέδριο υιοθετεί μία Απόφαση γιά 
τό δικαίωμα αύτοδιάθεσης τών λαών, διατυπωμένη μέ τρόπο πού έ-
γινε δεκτή άπό τούς πολωνούς σοσιαλδημοκρΑτες. Άκόμα τό 1900, 
στό Παρίσι μιά προσπάθεια ξανά καταβάλλεται γιά νά Αποκλειστεί 
ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άπό τό συνέδριο τής Διεθνοΰς. Άλλά αύτή 
ήταν μιά πολύ Αξιολύπητη προσπάθεια, άφοΰ ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
είχε δχι μόνον τά πληρεξούσια τοΰ Πόζεν καί τής "Ανω Σιλεσίας 
άλλά έπίσης καί τών έργατών τής Βαρσοβίας μέ 218 ύπογραφές, 
άπό τίς όποιες οί 27 ήταν φυλακισμένων συντρόφων. Κι ' άκόμα ή 
διεύθυνση τού συνεδρίου τής έμπιστεύτηκε τήν ενδιαφέρουσα έκθε-
ση γιά τόν μιλιταρισμό. 

Αύτοί οί δίχως καμιά βάση συκοφαντικοί υπαινιγμοί καί οί 
χονδροειδεΐς βρισιές έναντίον τής «φιλόδοξης ραδιούργου» καί τής 
«γυναικείας ύστερίας» θά συνοδεύουν τή Ρόζα Λούξεμπουργκ σ' 
δλη της τήν πολιτική δράση στήν Πολωνία. Αύτή ή συμπεριφορά 
τών Αντιπάλων της Από τό ένα μέρος έξέφραζε ένα πληγωμένο έ-
θνικό αίσθημα καί Από τό άλλο ήταν Απόδειξη δτι είχαν συνείδη-
ση τής Ανωτερότητας τής Ρόζας. "Οταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δη-
μοσίευσε τό πρώτο της άρθρο γιά τό ζήτημα τής Εγγύς Ανατο-
λής, αύτός δ ίδιος ό γέρο Βίλχελμ Λήμπκνεχτ σ' ένα του γράμμα, 
δίχως νά έπιχειρεϊ νά Ανασκευάσει ούτε ένα άπό τά έπιχειρήμα-
τά της, τή λούζει μέ βρισιές καί σχεδόν άπροκάλυπτα τήν κατη-
γορεί δτι είναι πληρωμένη άπό τήν Όχράνα. Φυσικά γι ' αύτή του 
τή στάση λυπήθηκε πολύ, άργότερα. "Ολα αύτά άφηναν άπαθή τή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ. "Οταν ύπεράσπιζε ένα ζήτημα ήξερε νά χρη-
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σιμοποιεΐ μιά έξαιρετικά δριμεία γλώσσα καί συχνά μιά δηκτική 
ειρωνεία άλλά πάντα έκεϊνο πού τήν άπασχολοΰσε ήταν τό ζήτημα 
πού ύπεστήριζε. ΤΗταν τόσο λίγη ή σημασία πού έδινε στή λάσπη 
πού τής πετούσαν ώστε δέν βρίσκουμε ίχνη στά γραφτά της γιά νά 
υπερασπίσει άπ' αύτή τόν έαυτό της. Αύτή άκολουθοϋσε τή συμ-
βουλή τοϋ Γκαίτε: 

Τόν βόρβορο πού σηκώνει ή δίνη 
"Αφησέ τον νά ξαναπέφτει άπό έκεΐ πού ήρθε. 

Ή συμπεριφορά της ήταν γεμάτη εύαισθησία δταν επρόκειτο 
γιά τούς φίλους της. 'Αλλά μέ τούς άντιπάλους της βρισκόταν 
σέ έμπόλεμη κατάσταση καί δέν τήν άπασχολοΰσε παρά πώς θά 
διατηρεί στό μάξιμουμ τήν υπεροχή της. 

"Αλλες δμως έμπειρίες ήταν πολύ πιό πικρές. Τό πολωνικό 
έργατικό κίνημα πού ή ίδια διηύθυνε καί πού τόσο εύνοϊκά Ανα-
πτυσσόταν στά πρώτα χρόνια, ύπέφερε τώρα άπό τά κτυπήματα 
στά όποΐα είναι έκτεθειμένα τά παράνομα κόμματα. Οί συλλήψεις 
διαδέχονταν τις συλλήψεις σέ τέτοιο σημείο ώστε τό 1896 δέν έ-
μεναν πλέον άπό τήν όργάνωση παρά ισχνά κατάλοιπα. Ή έφημε-
ρίδα «Σπράβα Ρομπότνικζα» διέκοψε τήν έκδοσή της. Μόνον τό 
1889 ξαναπαίρνει πάνω του τό κίνημα κι ' αύτό ήταν μιά εύκαι-
ρία ιδιαιτέρως γιά τόν νεαρό Τζερντζίνσκι νά άναπτύξει τήν ένερ-
γητικότητά του καί τό όργανωτικό του ταλέντο. Είχε γνωρίσει τις 
άρχές πού ύπεστήριζε ή Ρόζα Λούξεμπουργκ στή λιθουανική όρ-
γάνωση, τις παραδέχτηκε καί μέ τήν πρωτοβουλία του αύτή ή 
όργάνωση συγχωνεύθηκε μ' αύτήν τής Πολωνίας. Ή ένιαία όρ-
γάνωση πήρε τό δνομα «Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τού βασιλείου 
τής Πολωνίας καί τής Λιθουανίας». 

Στά θλιβερά χρόνια τής στασιμότητας τοΰ κινήματος στήν Πο-
λωνία, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τελείωσε τή διδακτορική της έργα-
σία γιά τή «βιομηχανική άνάπτυξη τής Πολωνίας». Στή «Νέα 'Ε-
ποχή», τή διεθνή θεωρητική έπιθεώρηση πού διηύθυνε δ Κάρλ 
Κάουτσκυ, δημοσίευσε μερικά άρθρα πάνω σέ Αμφισβητούμενα ζη-
τήματα γιά τήν Πολωνία: «Νέα ρεύματα στό πολωνικό σοσιαλιστι-
κό κίνημα στή Γερμανία καί στήν Αυστρία», « Ό σοσιαλπατριωτι-
σμδς στήν Πολωνία», .«'Από τόν έναν σταθμό στόν άλλο». Συγχρό-
νως άγωνιζόταν μέσα στό έλβετικό έργατικό κίνημα. 

Τό 1896 - 97 , ή Λούξεμπουργκ έζησε μερικούς μήνες στή Γαλ-
λία δπου συνήψε στενές σχέσεις μέ τούς ρώσους μετανάστες καί 
άπ' αυτούς ιδιαιτέρως μέ τόν γέρο Λάβροφ, δπως έπίσης καί μέ 
τούς ήγέτες τοΰ γαλλικού έργατικοΰ κινήματος, τόν Ζύλ Γκέντ, 
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τόν Βαιγιάν, τόν Άλλεμάν καί άλλους. Πρό παντός συνδέθηκε μέ 
μιά στενή φιλία μέ τόν Βαιγιάν, αύτόν τόν παλιό μαχητή τής 
Κομμούνας, 6 όποιος είχε σπουδάσει στή Γερμανία xal πού χάρις 
στή δραστηριότητά του τό μπλανχιστιχό κίνημα τής Γαλλίας πέ-
ρασε στόν μαρξισμό. 

04 



3 ο 

Ή ύττεράσττιση 
τής κληρονομίας τοϋ Μάρξ 

Μέσα στις γραμμές της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας 

Α ΧΡΟΝΙΑ τής μαθητείας τής Ρόζας Λούξεμπουργκ τε-
λειώσανε μέ τήν άπονομή σ' αύτήν τοΰ τίτλου τοΰ δόκτορα 

τοΰ πανεπιστημίου τής Ζυρίχης. "Ενας όργανωτής δπως δ Aei 
Γιόγκισες μπορούσε νά Ικανοποιηθεί μέ τό νά διευθύνει τήν παρά-
νομη έργασία τοΰ πολωνικοΰ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. 'Αλ-
λά αύτή προοριζόταν γιά ένα πεδίο δράσης πιό πλατύ. Οί πολι-
τικοί της φίλοι άσφαλώς θά ήθελαν νά τή δοΰν νά άγωνίζεται στή 
Γερμανία. 'Εκείνοι πού ήδη βρίσκονταν έκεΐ, ό Πάρβους, ό Βάρ-
σκι, ό Κάρσκι κ.λπ. δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά τήν καλούσαν 
νά βρεθεί στό πλευρό τους. 

Μετά τό 1890 ένα ισχυρό έργατικό κίνημα μέ πλήθος τακτι-
κά καί θεωρητικά προβλήματα άναπτύσσεται στή Γερμανία. Ή 
γερμανική σοσιαλδημοκρατία καί τά γερμανικά συνδικάτα ήταν, 
άπό τή δύναμή τους καί άπό τήν έκτίμηση πού άπελάμβαναν, τά 
πιό ένδιαφέροντα στηρίγματα τού διεθνούς έργατικοΰ κινήματος. 
Πρός άνατολάς, ή Γερμανία κατείχε πλατειές έδαφικές έκτάσεις 
πού ήταν άλλοτε πολωνικές καί πού ό έργατικός πληθυσμός τους 
μιλοΰσε στήν πλειοψηφία του τήν πολωνική γλώσσα. Σ ' αύτές τίς 
περιοχές, πρό παντός στήν "Ανω Σιλεσία καί στήν έπαρχία τοΟ 
Πόζεν, οί σοσιαλδημοκρατικές όργανώσεις καί τά συνδικάτα ήταν 
νόμιμα, είχαν τόν τύπο τους κλπ. Αύτές οί περιοχές μπορούσαν 
νά άποτελέσουν τή βάση: γιά νά ύπερασπίσουν οί πολωνοί σοσιαλ-
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δημοκράτες τις θέσεις τους, γιά νά έπηρεάσουν στις ίδέες τους τά 
ήγετικά περιβάλλοντα τοΟ γερμανικού σοσιαλδημοκρατικοϋ κόμμα-
τος καί τής ΔιεθνοΟς, γιά νά δημιουργήσουν δικά τους στηρίγμα-
τα στις σοσιαλδημοκρατικές όργανώσεις τών πολωνικών έδαφών 
καί τέλος, τό σημαντικότερο, νά βρίσκονται σέ έπαφή μέ τό παρά-
νομο κόμμα τής κάτω άπό τή ρωσική κυριαρχία Πολωνίας. Αύτά 
τά καθήκοντα γίνονταν περισσότερο έπιτακτικά γιατί οί σοσιαλ-
πατριώτες άνέπτυσσαν μεγάλη δράστηριότητα στή Γερμανία καί έ-
πωφελοϋνταν άπό κάθε εύκαιρία γιά νά έξασφαλίζουν στηρίγματα 
στά άνώτερα κλιμάκια τοϋ σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. 

Άλλά ή ξενική της έθνικότητα έμπόδιζε τή Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ νά άναλάβει πολιτική δράση στή Γερμανία. Κάθε πολιτική 
δραστηριότητα ήταν αύστηρά άπαγορευμένη γιά τούς ξένους, ιδιαι-
τέρως στήν Πρωσσία καί πρό παντός στις συνοριακές περιοχές. 
Γι ' αύτό παντρεύτηκε μέ λευκό γάμο τό Γουστάβ Λήμπεκ, τό γιό 
τών φίλων της Κάρλ ν.αί 'Ολυμπίας Λήμπεκ. Μέ αύτό τό γάμο 
άπέκτησε τήν πρωσσική έθνικότητα κι' αύτός τήν προστάτευε άπό 
τις καταδιώξεις τής γερμανικής άστυνομίας πού ήταν πάντα πρό-
θυμη νά προσφέρει τις ύπηρεσίες της στόν τσαρισμό. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έφτασε στό Βερολίνο τό Μάη τοϋ 
1898. Σ ' αύτό τόν χρόνο γίνονταν στή Γερμανία έκλογές. "Ολο 
τό ένδιαφέρον τής σοσιαλδημοκρατίας ήταν συγκεντρωμένο σ' αύ-
τές τις βουλευτικές έκλογές πού ήταν οί δεύτερες μετά τήν κατάρ-
γηση τοϋ νόμου πού είχε θέσει έκτός νόμου τό έργατικό κίνημα. 
Ή Ρόζα ήρθε άμέσως σέ έπαφή μέ τή διεύθυνση τοΰ κόμματος καί 
προσφέρθηκε νά χρησιμοποιηθεί στήν έκλογική καμπάνια τής "Α-
νω Σιλεσίας. Έ πρότασή της έγινε δεκτή καί σέ λίγο βρίσκεται 
στις «χαμένες γωνιές» τής "Ανω Σιλεσίας. 'Εκείνο πού γνιόρισε 
έκεΐ διέψευσε έκεϊνο πού πίστευαν μέ τόν Γιόγκισες δταν βρίσκον-
ταν στήν Ελβετία. Τότες φαντάζονταν δτι τό ρητορικό της ταλέν-
το θά έκανε αίσθηση μόνο σέ μαζικές συγκεντρώσεις πού ήταν 
φυσικά δυνατές σέ μεγάλες πόλεις καί δτι μόνον σ' αύτές θά είχαν 
ευρεία άπήχηση οί Ιδέες τους. Έ ν τούτοις ή προπαγάνδα της στούς 
πολωνούς Ανθρακωρύχους καί στούς πολωνούς έργάτες σιδηρουρ-
γίας τού Κονιγκσχήττε είχε έπίσης μιά μεγάλη επιτυχία. Οί Α-
κροατές της γεμάτοι Ενθουσιασμό τής προσφέρανε άνθη καί δέν ή-
θελαν νά τήν Αφήσουν νά φύγει. Μέ χαρά διηγούνταν στόν Γιόγ-
κισες πόσο αύτές οί έπαφές τήν έκαναν εύτυχή καί πόσο τής έδι-
ναν περισσότερη δύναμη καί περισσότερη πεποίθηση στόν έαυ-
τό της. 

Κατά τήν έπιστροφή της στό Βερολίνο, άφιερώθηκε στή δημο-
σιογραφική έργασία στόν σοσιαλιστικό τύπο. Άλλά σ' δ,τι άφο-
ροϋσε αύτήν τήν συνεργασία της ήταν πολύ άπαιτητική. Σέ Ινα 
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γράμμα' της, στούς φίλους της Ροβέρτο καί Ματθίλδη Σάϊντελ στή 
Ζυρίχη, στίς 23 Ιουνίου 1898, έκφράζει αυτές τίς άπαιτήσεις της 
μέ πολύ ζωντανό τρόπο. 

«Ξέρετε τί είναι αύτό πού αύτή τή στιγμή δέν μ' άφήνει νά 
ήσυχάσω; Δέν είμαι ικανοποιημένη άπό τόν τρόπο πού γρά-
φονται τά περισσότερα άρθρα μέσα στό κόμμα. Ό λ α είναι 
τόσο συμβατικά, τόσο στερεότυπα. Τ ά λόγια ένός B o m e φαί-
νονται σήμερα σάν νά έρχονται άπό έναν άλλο κόσμο. Ξέρω 
δτι βρισκόμαστε σέ έναν άλλο κόσμο καί δτι οί καινούργιοι 
καιροί θέλουν καινούργια τραγούδια. Ά λ λ ά άκριβώς, «τρα-
γούδια». "Ε, λοιπόν, πιό συχνά τά άρθρα στίς έφημερίδες 
μας δέν είναι τραγούδια, άλλά ένα άχρωμο καί σκυθρωπό 
γουργουρητό, δμοιο μ' αύτό πού κάνει ή ρόδα μιας μηχανής. 
Φαίνεται, δτι, οί άνθρωποι ξεχναν τις περισσότερες φορές 
γράφοντας, νά σκεφτούν βαθύτερα καί νά συνειδητοποιήσουν 
τή σπουδαιότητα καί τήν άλήθεια άπ' αύτό πού γράφουν. 
Πιστεύω δτι κάθε φορά, κάθε μέρα, γιά κάθε άρθρο, πρέπει 
νά ζούμε καί νά αισθανόμαστε στό βάθος τά πράγματα. Τό-
τες θά βρούμε καί τις ζωντανές λέξεις, αύτές πού βγαίνουν 
άπό τήν καρδιά καί πηγαίνουν στήν καρδιά, αύτές πού δί-
νουν ζωή σέ πράγματα παλιά καί γνωστά. "Εχουν συνηθί-
σει τόσο τή ρουτίνα, ώστε νά διηγούνται τά πιό βαθιά καί τά 
πιό σοβαρά πράγματα μέ τρόπο πού τά κάνουν άνιαρά καί 
βαρετά. "Εχω άποφασίσει νά έξετάζω στό βάθος κάθε τί 
πού θά γράφω καί νά μένω ή ίδια ένθουσιασμένη άπ' αύτό. 
Γι ' αύτό άκριβώς διαβάζω άπό καιρό σέ καιρό τό γέρο Borne. 
Μοΰ θυμίζει πιστά τόν δρκο μου». 

Αύτή ή πεποίθηση στόν έαυτό της, ot δημοσιογραφικές της ι-
κανότητες καί τό ρητορικό της ταλέντο, γρήγορα θά άνεβάσουν τή 
Ρόζα Αούξεμπουργκ στή θέση γιά τήν δποία προοριζόταν μέσα 
στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Άπό τή Ζυρίχη είχε μέ άλλη-
λογραφία δημιουργήσει σχέσεις μέ τόν Κάουτσκυ, τόν «Πάπα τοΰ 
μαρξισμού». Αύτές οί σχέσεις μετατραπήκανε σέ μιά διαρκή φι-
λία μ' αύτόν καί τήν οίκογένειά του. Συνδέθηκε έπίσης μέ τόν Αύ-
γουστο Μπέμπελ, τόν Πάουλ Σίγκερ καί τόν Φράντς Μέριγκ. Μιά 
συγγένεια καί στό πνεύμα καί στό χαρακτήρα τή συνέδεσεν ιδιαι-
τέρως μέ τήν Κλάρα Τσέτκιν, πού τήν είχε ήδη γνωρίσει άπό πριν 
στά συνέδρια τής Διεθνοΰς. Ή Κλάρα Άϊνερ —αύτό ήταν τό δ-
νομα τής νέας γυναίκας— άνήκε στή σοσιαλδημοκρατία πριν άκό-
μα άπό τόν άντισοσιαλιστικό νόμο, δταν ήταν μιά νεαρή δασκάλα. 
Στήν περίοδο τοΰ έξαιρετικοϋ νόμου, αύτή άκολούθησε στήν έξο-
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ρία τόν ρώσο σοσιαλιστή ΌσσΙπ Τσέτκιν καί έργάστηκε στό Πα-
ρίσι σάν Ανταποκρίτρια έφημερίδων. 'Εκείνα πού Ιδιαίτερα τήν έν-
διέφεραν ήταν τά προβλήματα τών έργατριών καί γενικά τών γυ-
ναικών. "Ύστερα άπό πολύχρονες βαθειές μελέτες, ή Κλάρα ήταν 
ή πρώτη πού Αναφέρθηκε στά προβλήματα τών γυναικών σέ μιά 
έκθεση της στό Ιδρυτικό συνέδριο τής I I Διεθνούς ( 1 8 8 9 ) . Ή όρ-
θή άπ' αύτήν μαρξιστική τοποθέτηση αύτοΰ τοϋ προβλήματος, κα-
θόριζε γιά πολλά χρόνια τήν πολιτική τών σοσιαλιστών σ' αύτό. 
"Οταν έπέστρεψε στή Γερμανία τό 1891 άνέλαβε τή διεύθυνση τής 
σοσιαλιστικής έφημερίδας γιά τΙς γυναίκες, τήν «Ισότητα» πού ή-
ταν ένα δημοσιογραφικό δργανο πρώτης γραμμής. Ή Ρόζα καί ή 
Κλάρα συνδεθήκανε μέ μιά φιλία πού άνθεξε σ' δλες τίς δοκιμα-
σίες. Μιά παλιά άντιπάθεια βασίλευε γιά χρόνια άνάμεσα σ' αύ-
τήν καί στόν Βίλχελμ Λήμπκνεχτ. Άλλά στό τέλος ή Ρόζα κέρ-
δισε έπίσης καϊ τού γέρο Λήμπκνεχτ τήν έκτίμηση καί τή συμπά-
θεια. 

Ό Πάρβους, συντάκτης τής Sachsischc Arbeiterzeitung τής 
Δρέσδης, τής άνοιξε μιά πόρτα γιά τόν καθημερινό τύπο τοϋ γερ-
μανικού κόμματος. Κοινά ζωντανά πνευματικά ένδιαφέροντα καί 
μιά δμοια μ* αύτήν μαχητική ιδιοσυγκρασία φέρανε τό Μπροϋνο 
Σόενλανκ, Ιδρυτή τής Leipziger Volkszeitung, κοντά στή Ρόζα. Αύ-
τός μέ τήν έφημερίδα του είχε άποδεσμεύσει τόν σοσιαλδημοκρα-
τικό τύπο άπό τή στενότητά του και τόν είχεν άνεβάσει σέ ένα 
ανώτερο πνευματικό έπίπεδο. "Ανθρωπος μέ μιά σοβαρή οικονομι-
κή καί ιστορική καλλιέργεια, ξεχείλιζε άπό δραστηριότητα καί εύ-
αισθησία. Ήταν πραγματικά γεννημένος γιά δημοσιογράφος. Ά λ -
λά ή Ρόζα είχε μεγαλύτερη θεωρητική σταθερότητα, τό βλέμμα 
της έβλεπε μακριά, πέραν άπό τά καθημερινά γεγονότα καί μπο-
ρούσε νά συλλαμβάνει τίς γενικές γραμμές καί τίς τάσεις τής έξέ-
λιξης. Γι ' αύτό άκριβώς ό Μπροϋνο ζητούσε νά τήν προσκολλήσει 
στήν έφημερίδα του. 

Ή άσυνήθιστη στούς γερμανούς ιδιοσυγκρασία της, ή κοφτερή 
της γλώσσα καί οί ιδέες πού ξετινάζανε τή σκόνη τής ρουτίνας καί 
άνοίγανε πλατείς όρίζοντες, είχαν Αρχίσει νά προκαλούν έκπλή-
ξεις στούς «κομματοπατέρες» δπως ειρωνικά Αποκαλούσε ή Ρόζα 
τούς ήγέτες τοϋ κόμματος. Σιγά - σιγά θά έπρεπε νά άναγνωρίσουν 
2τι αύτή δέν ήταν ένα μετέωρο μέ μιά αιφνίδια καί περαστική λάμ-
ψη, άλλά κάτι σοβαρό. Κι ' αύτό τό κάτι σοβαρό είχε συνείδηση τής 
εύθύνης του καί ήταν μ' δλες τίς ίνες τοϋ είναι του δεμένο μέ τό 
έργατικό κίνημα. 'Επιβαλλόταν καί άσκοΰσε μιά Αναμφισβήτητη 
έπιρροή στούς περισσότερους άπό τούς ήγέτες τού κόμματος. Στήν 
κοινή δράση, έκεΐνο πού έδινε ήταν περισσότερο άπό έκεΐνο πού 
δεχόταν. Ό Μέριγκ περισσότερο άπό μιά φορά τροποποίησε μιά 
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πολιτική του κρίση, δταν ή Ρόζα τοϋ Ικανέ γνωστή τή δική της 
άποψ·>). Αύτή παρότρυνε τόν Κάουτσκυ νά κατέβει στήν άρένα και 
νά ύπερασπίσει τΙς άρχές τοΟ σοσιαλισμού. Κι ' άκόμα ξέρομε δτι 
οί συμπάθειές του γιά τούς μπολσεβίκους το 1905 , Οφείλονται κυ-
ρίως στίς συζητήσεις πού είχε μέ τή Ρόζα. Ό Σόενλανκ πού λό-
γω τής νεότητάς του παρεκτρεπόταν καμιά φορά, έγινε σοβαρός 
καί συγκρατημένος κάτω άπό τήν έπιρροή τής Ρόζας. Παντού αύ-
τή άπελάμβανε έκτίμησης καί θαυμασμού. Ό Σόενλανκ έξέφραζε 
τή γνώμη δλων έκείνων πού βρίσκονταν σέ στενές ιδεολογικές σχέ-
σεις μαζί της, βεβαιώνοντας δτι ή νεαρή Ρόζα ε!χε σέ κάθε περί-
πτωση μία πολιτική κρίση πολύ σίγουρη καί μία ικανότητα νά ά-
ποκαλύπτει τά τεχνάσματα καί τις παγίδες τών άντιπάλιον της πού 
μόνον πολιτικοί μέ πολύχρονη πολιτική πείρα μπορούν νά έχουν. 
Αύτή ή ικανότητα ήταν περισσότερο έκπληκτική, δταν έχουμε ύπ' 
δψη μας δτι ή Ρόζα δέν είχε καθόλου βγεί μέχρι τότες Ι ξω άπό τά 
περιβάλλοντα τής ρωσικής καί πολωνικής μετανάστευσης, δτι αύ-
τή μόλις γνώριζε τή λειτουργία ένός μεγάλου κόμματος μέ τούς έ-
σωτερικούς του άγώνες καί δτι τότε μόνον είχε άρχισε·, ένεργά 
νά συμμετέχει στήν καθημερινή πάλη. Τ ό πολιτικό ένστικτο τής 
ήταν έμφυτο. 

Ή φήμη της γιά τό έξοχο ρητορικό της ταλέντο, διαδίδεται 
γρήγορα. Ά π ό παντού τή ζητ&ν. Καί άρκετοί άπ' αύτούς τούς όρ-
γανωτές συγκεντρώσεων άπό άλλες πόλεις θά δοκίμαζαν πρός με-
γάλη τέρψη τής Ρόζας μιά στενοχώρια δταν στό σιδηροδρομικό 
σταθμό θά δέχονταν μιά τόσο λεπτή προσωπικότητα καί στήν ά-
πελπισία τους θά σκέφτονταν γιά τις διαστάσεις μιας βέβαιης άπο-
τυχίας. Ή Ρόζα δέν ήταν άγκιτάτορας. Απέφευγε νά προκαλεί 
πάθη. "Εκανε λιγότερη έκκληση στά αισθήματα καί περισσότε-
ρη στή λογική. Έ β γ α ζ ε τούς άκροατές της άπό τόν στενό κύκλο 
τών συνηθισμένων τους σκέψεων, άνοιγε μπροστά τους πλατειές 
προοπτικές καί τούς κατακτούσε μέ τή φλόγα της καί τή δύναμη 
τής προσωπικότητάς της. Ύστερα άπό κάθε περιοδεία της θά μπο-
ρούσε νά πε ι : veni, vidi, vici! 

Υπήρχαν έν τούτοις μερικές σταγόνες πίκρας σ" αύτές τις ικα-
νοποιήσεις της. "Οταν ύστερα άπό μερικά χρόνια άντιμετώπισε ξα-
νά τις Γδιες παλιές εύτελεϊς ραδιουργίες, έγραφε στόν Μπέμπελ 
δτι άπό τήν άρχή είχε συναντήσει μιά «περίεργη υποδοχή» μέσα 
στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία καί αύτό δχι μόνον άπό τούς άν-
τιπάλους τών ιδεών τους. Ή Γδια εύρισκε τήν αίτια στ1» γεγονός 
δτι ήταν ξένη, δτι δέν ήταν «τού σπιτιού». ΤΗταν δμως κατά πά-
σαν πιθανότητα κάτι χειρότερο. "Ηταν στή γυναίκα πού άντιτίθεν-
ταν, στή γυναίκα πού τολμούσε νά άνακατεύεται στις ύποθέσεις 
τών άνδρών, πού δέν ζήταγε ταπεινά τή γνώμη τών «έμπειρων» 
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άνδρών, στή γυναίκα πού ύπεράσπιζε προσωπικές δικές -ης θέσεις 
καί —άκόμα χειρότερα— πού άνέπτυσσε έπιχειρήματα μπροστά 
στά όποία αύτοί έπρεπε βλαστημώντας νά συνθηκολογούν. Γρήγο-
ρα θά γνώριζε τήν πρώτη της ήττα στήν πάλη της έναντίον αύτής 
τής άθλιότητας. 

Τόν Σεπτέμβρη τοϋ 1898/0 Πάρβους καί ό Μαρσλέφσκι, γιά 
νά συνεχίσουν τή συνεργασία τους στή Sachsische Arbeiterzeitung, 
θέτουν αύτόν τόν δρο: ή διεύθυνση τής έφημερίδας νά μεταβιβα-
στεί στή Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ό Πάρβους. κουρασμένος άπό τΙς 
συγκρούσεις του |ΐέ τούς συνεργάτες του έγραφε τά καθημερινά κύ-
ρια άρθρα δίχως νά άπασχολεΐται μέ τήν άλλη συντακτική έργα-
σία. 'Αλλά δταν ή Ρόζα άνέλαβε τή διεύθυνση ήθελε ή έφημερίδα 
νά έχει στό σύνολό της μιά ένότητα. Μέ τήν Ιδιότητα τοΰ διευ-
θυντή αύτή έπενέβαινε παντοΰ καί έπέφερε καινοτομίες. Μιά άπ' 
αύτές ήταν ή δημιουργία μιάς κανονικής ρουμπρίκας τήν όποίαν 
έξακολουθοΰσε νά τροφοδοτεί καί μετά τή ρήξη της μέ τήν έφημε-
ρίδα. Ή ρουτίνα καί ή νωχέλεια έπρεπε νά έξαφανιστοΰν καί νά 
αφήσουν τή θέση τους στό πνεΰμα, στή ζιοηρότητα, στή δραστηριό-
τητα. 'Αλλά αύτά τά «τερατουργήματα» δέν μποροΰσαν νά γίνουν 
άνεκτά. Στό Vorwarts ό Γεώργ. Γκραντνάουερ άνοίγει έναντίον 
τής Ρόζας μιά πολεμική τόσο βίαιη στά λόγια δσο καί φτωχή στά 
έπιχειρήματα. Ή Ρόζα τόλμησε νά άπαντήσει μέ άντικειμενικό-
τητα άλλά δίχως φιλοφρονήσεις. Αύτός δ Γκραντνάουερ ήταν βου-
λευτής τής Δρέσδης στό Ράϊχσταγκ καί γΓ αύτό _έπρεπε νά μήν 
προσβάλλεται, τουλάχιστο στήν περιφέρεια τής Σαξωνίας. Ή σύν-
ταξη στασιάζει έναντίον αύτοΰ τοΰ άρχηγοΰ πού καθιστά δύσκολο 
τό έργο της. Τό κόμμα άσκεΐ τήν έξουσία του, έπεμβαίνει καί άπο-
φασίζει δπως ή διευθύντρια ύπόκειται στόν έλεγχο τών συνεργα-
τών της καί άκόμα τής άρνήθηκε τό δικαίωμα νά ύπερασπίζει τόν 
έαυτό της μέ τό Γδιο της τό δνομα. Οί σύντροφοι έμειναν κατάπλη-
κτοι δταν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άρνήθηκε νά ύποταχτεΐ σ' αύτές 
τις άποφάσεις. 

Ό Γκραντνάουερ δέν μπόρεσε νά κρύψει τήν ίκανοποίησή του 
άπ' αύτόν τόν θρίαμβο. Στό Vorwarts χλευάζει τήν προσπάθεια 
τής Λούξεμπουργκ νά διευθύνει Ινα κομματικό δργανο, προσπάθεια 
πού κατέληξε σέ μιά φυγή. Ή Ρόζα άπάντησε δτι τό Vorwarts 
δέν μπορεί νά έκφράζει γνώμες γιατί δέν έχε: τέτοιες καί δτι κα-
νείς άπό τούς συντάκτες του δέν θά έγκατέλειπε μέ τή θέλησή του 
τή θέση του. «Υπάρχουν στήν πραγματικότητα δυό είδών ζων-
τανά όργανικά δντα, έκεΐνα πού έχουν μιά σπονδυλική στήλη καί 
συνεπώς μποροΰν νά βαδίζουν καί καμιά φορά νά τρέχουν καί έ-
κεΐνα πού δέν έχουν καί συνεπώς δέν μποροΰν παρά νά Ιρπουν ή 
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νά κολλάνε σέ άλλους». Ή Ρόζα δέν μπορούσε νά άνεχτεί τί- ποτα-
πότητες στήν πολιτική. 

Τώρα έγκαθίσταται στό Βερολίνο καί τοΰ λοιποΰ έργάζεται κυ-
,ρίώς γιά τή θεωρητική έπιθεώρηση Die Neue Zeit καί γιά τή 
Leipziger Volkszeitung. 

Ό Σόενλανκ είχε συγκεντρώσει γύρω άπ' αύτή τήν έφημερί-
δα ένα επιτελείο λαμπρών συνεργατών. Άλλά ήταν πρό παντός ή 
Αούξεμπουργκ πού Ιδινε σ' αύτή τήν έφημερίδα τόν μαρξιστικό 
χαρακτήρα της καί τή φήμη της μέσα σέ δλο τόν σοσιαλιστικό 
τύπο. 

Ή ρεφορμιστική έπίθεση 

"Οταν ή Ρόζα κάνει τήν έμφάνισή της στό πολωνικό σοσιαλι-
στικό κίνημα ήδη μιά νέα περίοδος άνόδου είχε άρχισε·, γιά τό διε-
θνές σοσιαλιστικό κίνημα. Αύτή ή περίοδος έμπνέει τις πρώτες 
προσωπικές της μελέτες. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται μιά Αλ-
λαγή στή διάρθρωση καί στήν πολιτική τών μεγάλων καπιταλιστι-
κών κρατών. Τά χαρακτηριστικά σημεία αύτής τής άλλαγής γί-
νονται καθαρά φανερά στά τελευταία χρόνια τοΰ αιώνα. Ή Ρόζα 
Αούξεμπουργκ έχει περιγράψει άργότερα αύτή τήν κατάσταση στήν 
μπροσούρα της: « Έ κρίση τής σοσιαλδημοκρατίας» (κυκλοφόρη-
σε τό 1916 καί είναι γνωβτή μέ τόν τίτλο Μπροσούρα Γιούνιους, 
ψευδώνυμο πού χρησιμοποίησε ή συγγραφεύς) : 

«Ή καπιταλιστική όρμή πού είχε άκολουθήσει, στήν άνοικο-
δομού|ΐενη Εύρώπη, τήν περίοδο τών πολέμων τών χρόνων 
1 8 6 0 - 1 8 7 1 καί ή όποία, προπαντός μετά τό τέλος τή; μα-
κράς συνεχοΰς ύφεσης στόν κερδοσκοπικό πυρετό καί στό 
χρηματιστηριακό κράχ τοΰ 1873, είχε φτάσει στά δέκα τε-
λευταία χρόνια τοΰ αιώνα σέ νέα Οψη, έγκαινιάζει γιά τά 
εύρωπαΓκά κράτη μία νέα ταραχώδη περίοδο: τήν περίοδο 
τή- όρμητικής πορείας γιά τήν κατάκτηση χωρών καί έδα-
φών μή καπιταλιστικών στόν κόσμο. Άπό τό 1880 παρα-
κολουθούμε μία νέα έξόρμηση Ιδιαιτέρως μεταδοτική γιά 
τήν κατάκτηση αποικιών. Ή Αγγλία άρπάζει τήν Αίγυπτο 
καί δημιουργεί μιά ισχυρή αυτοκρατορία στή Νότια Αφρι-
κή. Ή Γαλλία καταλαμβάνει τήν Τύνιδα στή Βίρ. Αφρι-
κή καί τό Τονκίνο στήν Ανατολική Ασία. Έ 'Ιταλία βά-
ζει πόδι στήν Άβησσυνία. Ή Ρωσία έπεκτείνει τί ; κατα-
κτήσεις της στήν κεντρική Ασία καί διεισδύει στή Μαν-
τζουρία. Ή Γερμανία άποκτά τις πρώτες άποικίες της στήν 
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'Αφρική καί στήν 'Ανταρκτική θάλασσα. Καί τέλος οί Ενω-
μένες Πολιτείες μπαίνουν κι' αύτές στό χορό καί μέ τίς Φι-
λιππίνες άποκτάν «συμφέροντα» στήν "Απω 'Ανατολή. Αύ-
τή ή περίοδος τού πυρετώδους διαμελισμού τής 'Αφρική? 
καί τής 'Ασίας καί τών σχεδόν δίχως διακοπή αίματηρών 
πολέμων, Αρχίζοντας άπό τόν κινεζοϊαπωνικό τοΰ 1895, φτά-
νει στό άνώτερο σημείο της μέ τή μεγάλη έκστρατεία έναν-
τίον τής Κίνας καί τελειώνει μέ τόν ρωσοκινεζικό πόλεμο 
τοΰ 1904. 
»"Ολα αύτά τά γεγονότα πού διαδέχονταν Αλλεπάλληλα τό 
ένα τό άλλο, διεγείρουν νέους άνταγωνισμούς έξω άπό τήν 
Εύρώπη. 'Ανταγωνισμό Ανάμεσα στήν 'Ιταλία καί στή Γαλ-
λία στή Βόρεια 'Αφρική, Ανάμεσα στή Γαλλία καί στήν 'Αγ-
γλία στήν Αίγυπτο, άνάμεσα στήν 'Αγγλία καί στή Ρωσία 
στήν κεντρική 'Ασία, άνάμεσα στή Ρωσία καί στήν 'Ιαπω-
νία στήν "Απω 'Ανατολή, άνάμεσα στήν 'Ιαπωνία καί στήν 
'Αγγλία στήν Κίνα, άνάμεσα στις Ενωμένες Πολιτείες καί 
στήν 'Ιαπωνία στόν Ειρηνικό 'Ωκεανό. Ταραγμένη θάλασσα, 
πλημμυρίδες καί άμπώτιδες βιαίων άντιθέσεων καί πρόσκαι-
ρων συμμαχιών, έντάσεις καί υφέσεις, κίνδυνοι κατά δια-
λείμματα μερικών πολέμων άνάμεσα στίς εύρωπαϊκές δυνά-
μεις, κίνδυνοι πού δέν παύουν δίμως νά άπωθοΰνται άπ' αύ-
τές... 
»Στή Γερμανία, τήν άνοδο τοΰ συγκεντροποιημένου σέ μιά πο-
λύ βραχεία περίοδο Ιμπεριαλισμού, μπορούμε νά τήν παρα-
τηρήσουμε μέ μιά χημική καθαρότητα. Ή δίχως προηγού-
μενο δρμή τής μεγάλης βιομηχανίας καί τοΰ έμπορίου με-
τά τήν ίδρυση τού Ράϊχ ϊχει παράγει έδώ δύο χαρακτηρι-
στικές καί πρωτότυπες μορφές συσσώρευσης τοΰ κεφαλαίου: 
τήν πιό ισχυρή στήν Εύρώπη συγκέντρωση κάρτελ καί τήν 
πιό μεγάλη σ' όλόκληρο τόν κόσμο ΑνΑπτυξη καί συγκέν-
τρωση τραπεζών. Ή πρώτη ϊχει κάνει τή βαρειά βιομηχα-
νία, τόν καπιταλιστικό δηλαδή τομέα πού άμεσα ένδιαφέ-
ρει τίς κρατικές παραγγελίες, γιά τόν στρατιωτικό έξοπλι-
σμό καί τις Ιμπεριαλιστικές έπιχειρήσεις (κατασκευή σιδη-
ροδρομικών γραμμών, έκμετάλλευση μεταλλείων κλπ.) , τόν 
συντελεστή μέ τή μεγαλύτερη έπιρροή μέσα στό κράτος. Ή 
δεύτερη έχει συναθροίσει καί συνενώσει τό χρηματιστικό κε-
φάλαιο σέ μιά μοναδική δύναμη, προικισμένη μέ τήν πιό με-
γάλη καί πάντα σέ ένταση ένεργητικότητα, μιά δύναμη πού 
έπιβάλλει τόν νόμο της στή βιομηχανία, στό έμπόριο καί 
στήν πίστη, άποφασιστική τόσο στόν Ιδιωτικό δσο καί στόν 
κρατικό τομέα τής οίκονομίας, Ικανή νά έπεκτείνεται άπε-
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ριόριστα χαΐ μέ πηδήματα, πάντα άκόρεστη γιά κέρδη καϊ 
δραστηριότητα, άπρόσωπη καί συνεπώς μέ ευρείες όψεις, τολ-
μηρή καί Ανενδοίαστη, διεθνής άπό τήν προέλευσή της. Ό 
χώρος τών δραστηριοτήτων της είναι γι ' αύτήν όλόκληρος 4 
κόσμος. 
«"Αν σ' αύτά προσθέσουμε: μιά προσωπική έξουσία πολύ αύ-
θαίρετη καί πολύ ιδιότροπη στίς πολιτικές της πρωτοβουλίες, 
ένα πολύ άσθενή κοινοβουλευτισμό άνίκανον γιά τήν παραμι-
κρή άντιπολίτευση, μιά συγκέντρωση δλων τών αστικών 
στρωμάτων όχυρωμένων πίσω άπό τήν κυβέρνηση σέ ενα 
κτηνώδες μέτωπο έναντίον τής έργατικής τάξης, τότες μπο-
ρούμε νά προβλέψουμε δτι αύτός ό νέος Ιμπεριαλισμός ό πε-
ριφανής σέ ισχύ, πού τίποτε δέν τόν συγκρατεί καί ό όποιος 
κάνει τήν έμφάνισή του στήν παγκόσμια σκηνή μέ τεράστιες 
όρέξεις, δταν ή διανομή τού κόσμου είχε ήδη πρακτικά τε-
λειώσει, έπρεπε πολύ γρήγορα νά γίνει ένας Ανεξέλεγκτος 
παράγων γενικευμένων ταραχών. 
»Τό πρώτο σήμα ύπήρξε ή ριζική άλλαγή τής στρατιωτικής 
πολιτικής τοϋ Ράϊχ στά τελευταία χρόνια τοϋ αίώνα. Τ ά κον-
δύλια στούς προϋπολογισμούς γιά τόν στόλο, πού δίχως δια-
κοπή ψηφίζονταν στά 1898 καί 1899 άντεπροσώπευαν Ιναν 
αιφνίδιο καί δίχως προηγούμενο διπλασιασμό τοϋ πολεμικού 
στόλου, Ινα τρομακτικό σχέδιο οικοδόμησης μιάς ναυτικής 
δύναμης. Αύτό δέν συνεπάγεται μόνον μία βαθειά μεταμόρ-
φωση τής δημοσιονομικής καί έμπορικής πολιτικής τοϋ κρά-
τους καί συνεπώς τής κοινωνικής πολιτικής καί δλων τών 
σχέσεων άνάμεσα στις τάξεις καί στά κόμματα. Οί προϋπο-
λογισμοί τοϋ στόλου σημαίνουν πρό παντός μιά έπιδεικτική 
άλλαγή τής έξωτερικής πολιτικής πού άκολουθεϊ τήν ίδρυ-
ση τοΰ Ράϊχ. Έ ν ώ ή πολιτική τοϋ Βίσμαρκ στηριζόταν στήν 
άρχή δτι τό Ράϊχ ήταν καί έπρεπε νά μείνει μιά ήπειρωτι-
κή δύναμη... Ινα πρόγραμμα έντελώς νέο έφαρμόζεται τώ-
ρα: Ή Γερμανία έπρεπε νά γίνει ή πρώτη δύναμη στήν ξη-
ρά καί στή θάλασσα. Ή ήπειρωτική πολιτική τοΰ Βίσμαρκ 
έγκαταλείπεται γιά μιά παγκόσμια πολιτική. Ό σκοπός τών 
έξοπλισμών δέν ήταν πλέον ή άμυνα άλλά ή έπίθεση». 

Αύτές οί άναλύσεις τής κατάστασης είναι φυσικά περισσότερο 
πλήρεις άπ' αύτές πού άλλοι έκαναν έκείνη τήν έποχή. Άλλά τά 
ούσιώδη χαρακτηριστικά τής νέας έποχής είχαν συνειδητοποιηθεί 
άπό τότες. Οί προϋπολογισμοί τοΰ πολεμικού στόλου, ό κινεζοϊα-
πωνικός πόλεμος, ό Εσπανοαμερικανικός πόλεμος, δ πόλεμος τών 
Μπόερς καί ή διείσδυση τών «ύρωπαϊκών δυνάμεων στήν Κίνα, έ-
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πέβαλαν μία επανεξέταση δλης τής κοινωνικής καί πολιτικής κα-
τάστασης. Στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία τά νέα φαινόμενα καί 
οί αιτίες τους Αποκαλύπτονταν άπό τις έργασίες τοϋ Κάουτσκυ, τις 
μελέτες τοϋ Πάρβους, τά Ιργα τοΰ Βίλχελμ Λήμπκνεχτ καί τούς 
πολυάριθμους λόγους τής Κλάρας Τσέτκιν. Καταγγέλανε παντοΰ 
δτι ό καπιταλιστικός κόσμος Ιχει μπει σέ μιά νέα περίοδο έθνι-
κών καί διεθνών πολιτικών καταστροφών καί δτι ή άπειλή ένός 
παγκοσμίου πολέμου αύξάνει. 

"Αλλοι, είναι άλήθεια, άρνοΰνταν να ιδούν τά σύννεφα πού συσ-
σωρεύονταν. Γ Γ αύτούς δ ήλιος έξακολουθοϋσε νά λάμπει καί ή μελ-
λοντική κοινωνική έξέλιξη προσέφερε Ιναν ειδυλλιακό πίνακα. 
Σύμφωνα μ' αυτόν τόν πίνακα δ καπιταλισμός είχε άφήσει πίσω 
του τά τρελά χρόνια τής νεότητάς του καί τής ληστείας. Είχε τώ-
ρα σωφρονιστεί. Εκτός άπό μερικούς περιορισμένους τοπικά κλο-
νισμούς, δέν ύπάρχουν πλέον άπό πριν είκοσι χρόνια αύτές οί κρί-
σεις πού σύμφωνα μέ τόν Μάρξ έπρεπε νά έρημώνουν κάθε δέκα 
χρόνια τήν καπιταλιστική οικονομία. Μιά οικονομική συγκυρία 
διαρκώς πιό εύνοϊκή άναπτυσσόταν. Άπό τό 1870 δέν ύπήρχαν 
πλέον πολεμικές συγκρούσεις στό ευρωπαϊκό έδαφος, έκτός άπό τά 
Βαλκάνια. Διωγμός τοϋ έργατικοϋ κινήματος δέν ύπήρχε. Ό νέος 
αύτοκράτορας, δ Γουλιέλμος δ I I είχε ύποσχεθεΐ μιά. «κοινωνική 
αύτοκρατορία», μιά κοινωνική πολιτική καί τήν προστασία τών έρ-
γαζομένων. Ή δημοκρατία άκατάπαυστα παντοΰ προόδευε. Έ σο-
σιαλδημοκρατία γνώριζε έκλογικές έπιτυχίες δλο καί πιό λαμπρές. 
Τά συνδικάτα άναπτύσσονταν καί οί έργατικοί μισθοί αύξάνονταν. 
Οί έργατικές συνεργατικές έμφυτεύονταν σάν είδος «σοσιαλιστικών 
νησίδων» στήν οικονομία. Αύτά τά φαινόμενα ύπήρξαν τό έδαφος 
πάνω στό όποιο δημιουργήθηκε μέσα στό έργατικό μαρξιστικό κί-
νημα Ινα νέο ρεϋμα: Ινας συνειδητός καί συστηματοποιημένος ρε-
φορμισμός. 

Στή Γερμανία, δπως καί στό σύνολο τοΰ έργατικοϋ κινήματος, 
ο! ριζοσπαστικές Αντιλήψεις γειτονεύανε πάντα μέ τις ρεφορμιστι-
κές. Ά λ λ ά ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία ήταν μία δργάνωση έ-
νός Ιδιαίτερου τύπου. Σχηματισμένη Ινδεκα χρόνια μετά τήν έκ-
τρωματική έπανάσταση τοΰ 1848, στερούνταν άπό τήν δποιαδήπο-
τε έπαναστατική πείρα. Μέ δλη της τή δραστηριότητα έπεδίωκε 
νά έπιτύχει άστικές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις Από τις όποιες 
είχε παραιτηθεί ή άστική άντιπολίτευση. Αύτή ή πρακτική δρα-
στηριότητα προσδιόριζε περισσότερο τόν χαρακτήρα της παρά οί 
ομολογίες πίστης στό σοσιαλισμό. Ά λ λ ά αύτή είχε ταυτόχρονα 
νά κάνει μέ Ινα μισο-απολυταρχικό κράτος πού δέν είχε Αφήσει στή 
δημοκρατία παρά τις έξωτερικές προσόψεις της καί προσέφευγε 
στήν πάλη του έναντίον τής έργατικής τάξης σέ κτηνώδεις άστυ-
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νομικές μέθοδες. Ή σοσιαλδημοκρατία Αντιτασσόταν μέ άμείωτο 
τρόπο σ' αύτό τό κράτος. Ό μ ω ς ή πολιτική της πάλη κατευθυνό-
ταν περισσότερο έναντίον τών εύγενών γαιοκτημόνων παρά έναν-
τίον τής μπουρζουαζίας. Πολυάριθμα ριζοσπαστικά άστικά στοι-
χεία πού δέν βρίσκανε τή δυνατότητα μιας δράσης μέσα στά άστι-
κά κόμματα, έρχονταν νά ένισχύσουν τόν ρεφορμισμό μέσα στή σο-
σιαλδημοκρατία. Αύτή ή άντιφατική κατάσταση καθόριζε τόν χα-
ρακτήρα τοΰ κόμματος, ριζοσπαστικό στις πολιτικές του έπεμβά-
σεις, ρεφορμιστικό στήν ούσία του. Μέ τόν καιρό ό ριζοσπαστισμός 
έγινε περισσότερο δξύς. Ό νόμος έναντίον τών σοσιαλιστών είχε 
βαθύνει τήν άντίθεση πρός τό κράτος καί οί μαρξιστικές Ιδέες έπι-
βάλλονταν τόσο δσο τό έπέτρεπε ή γενική κατάσταση, δηλαδή δί-
χως πραγματική κατανόηση τής έπαναστατικής φύσης τού μαρξι-
σμοΰ. Στή γερ|ΐανική πολιτική κατάσταση κάθε συνεννόηση μέ τό 
/ράτος θά έσήμαινε τή συνθηκολόγηση τοΰ κόμματος, γι' αύτό θά έ-
πρεπε νά μένει ένα κόμμα ριζικά άντιπολιτευτικό. Γι ' αύτό μέ ζή-
λο έπαγρυπνοΰσε νά μήν έκτίθεται μέ μία άνοιχτή δμολογία πί-
στη; στό ρεφορμισμό. 

Τό 1895 πέθανε δ Ένγκελς , ό σύμβουλος τοΰ διεθνούς σοσια-
λισμού καί δ πιστός φρουρός τών μαρξιστικών Ιδεών. Αύτός δ θά-
νατος άφαίρεσε ένα σοβαρό έμπόδιο στό δρόμο γιά τόν δππορτουνι-
σμό. Ή ρεφορμιστική πολιτική έπικαλοΰνταν άκόμα τό κύρος καί 
τή «φρόνηση» τού γέρου Ένγκελς . Ή τελευταία του έργασία ή-
ταν μία εισαγωγή στό έργο τοΰ Μάρξ γιά τή γαλλική έπανάστα-
ση τοΰ 1 8 4 8 : « Ή π ά λ η τ ώ ν τ ά ξ ε ω ν σ τ ή Γ α λ-
λ ί α». Αύτή ή είσαγωγή είναι ένα άπό τά πιό ένδιαφέροντα ντο-
κουμέντα γιά τή μαρξιστική στρατηγική. Ό «στρατηγός», δπως 
γιά τΙς στρατιωτικές του γνώσεις άποκαλοΰσαν τόν Ένγκελς , έ-
γραφε δτι ή παλιά τακτική τών όδοφραγμάτων, πού στηριζόταν 
σέ μία άμυντική στρατηγική καταπόνησης τοΰ στρατού, είχε γίνει 
μέ τόν σύγχρονο έξοπλισμό καί μέ τόν τρόπο πού οικοδομούνται οί 
σύγχρονες πόλεις άδύνατη. Οί μελλοντικές έΕεγέρσεις θά πρέπει 
νά πάρουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Αύτές πρέπει νά είναι έπι-
θέσεις μεγάλων μαζών έναντίον τής στρατιωτικής δύναμης. Αύτό 
άπαιτεΐ μιά έκπαίδευση πολύ πιό προχωρημένη, μιά όργάνωση τής 
έργατικής τάξης πολύ πιό σταθερή. Δέν θά πρέπει νά παίζουμε μέ 
τήν ίδέα τής έξέγερσης. Ή διεθνής σοσιαλδημοκρατία πρέπει γιά 
ένα όρισμένο διάστημα νά περιοριστεί στή χρησιμοποίηση τών νο-
μίμων δυνατοτήτων καί νά άκολουθήσει τό παράδειγμα τών γερ-
μανών πού έχουν κάνει τό δικαίωμα τής ψήφου ένα δργανο γιά 
τή χειραφέτησή τους. 

Ή διεύθυνση τοΰ κόμματος μέ τό δικαιολογητικό δτι ό έπανα-
στατικός τόνος αύτής τής εισήγησης θά μπορούσε νά δώσει στήν 
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αντίδραση ένα νέο πρόσχημα γιά νέα καταπιεστικά μέτρα και μά-
λιστα τή στιγμή πού ένα σχέδιο νόμου έναντίον τής «κατάλυσης 
τού κράτους» έπρόκειτο νά συζητηθεί στό Ράϊχσταγκ, διέγραψε 
άπό τό χειρόγραφο δλες τΙς φράσεις καί δλες τις έκφράσεις πού 
έκαναν ύπαινιγμούς στούς μελλοντικούς ένοπλους άγώνες. Ό "Εν-
γκελς διαμαρτυρήθηκε έναντίον αύτοΰ τού εύνουχισμοΰ τής «εισα-
γωγής» του, άλλά κάμφθηκε κατόπι καί δέν προχώρησε περισσό-
τερο άπό λόγους τακτικής καί άπό τό άκατάλληλο τής στιγμής. 
"Ετσι αύτή ή εισαγωγή στήν «Πάλη τών τάξεων στή Γαλλία» 
μπήκε στήν Ιστορία σάν ή «διαθήκη τοΰ Φρ. "Ενγκελς». Καϊ μ' αύ-
τήν καταδικάζονταν κάθε βία καί κάθε μελλοντική έπανάσταση 
καϊ έξυμνοΰνταν ή νομιμότητα πού δίνει στό έργατικό κόμμα «γε-
ρούς μΰς, ρόδινα μάγουλα καί μία αΙώνια ζωτικότητα». Μόνον τό 
1924 ό Ριαζάνωφ άνεκάλυψε τό χειρόγραφο καί έγινε γνωστό τό 
πρωτότυπο κείμενο. 

Τά βιβλία έχουν τή δική τους τή μοίρα, κι' αύτά συντελούν στή 
σφυρηλάτηση τοΰ πεπρωμένου. Ή «διαθήκη» τοΰ "Ενγκελς μέ τή 
μορφή πού δημοσιεύτηκε προκάλεσε μιά άναθεώρηση τής μαρξι-
στικής άντίληψης τής 'Ιστορίας. Ή διεύθυνση τοΰ κόμματος κρα-
τώντας μέ πείσμα μυστικό τόν ευνουχισμό πού είχε ύποστεΐ τό χει-
ρόγραφο, έκανε τήν «είσαγωγή» ένα βαρύ έπιχείρημα στά χέρια 
τών ρεφορμιστών. Άκόμα καί τά ριζοσπαστικά στοιχεία έπηρεα-
στήκανε άπ' αύτήν. Ό Κάουτσκυ ήξερε καλά, άπό τόν ίδιο τόν 
"Ενγκελς δτι κάτι έγινε στό χειρόγραφο, άλλά δέν γνώριζε δλη 
τήν άλήθεια. Καί ό Πάρβους ό ίδιος στηριζόταν στή «διαθήκη» 
καί στήν προτίμησή του στίς ειρηνικές μέθοδες, δταν προσπαθού-
σε νά ριζοσπαστικοποιήσει τήν πολιτική τής σοσιαλδημοκρατίας. 
Μόνον ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν άνεγνώρισε ποτέ αύτό τό παρα-
ποιημένο κείμενο καί πάντα άρνοΰνταν νά παραδεχτεί δτι αύτό τό 
ντοκουμέντο έτσι δπως δημοσιεύτηκε μπορούσε νά έκφράζει τήν 
πραγματική σκέψη τού "Ενγκελς. 

Ό Εδουάρδος Μπερνστάϊν, αύτός πού άνέλαβε τήν «άναθεώ-
ρηση τού μαρξισμού» ήταν ένας άνθρωπος τοΰ στενού περιβάλλον-
τος τοΰ "Ενγκελς. Γεννήθηκε τό 1850, καί άπό τή νεότητά του ά-
νήκε στό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Στήν περίοδο τοϋ άντισοσια-
λιστικοΰ νόμου είχε προσφέρει μεγάλες ύπηρεσίες στό κόμμα. Συν-
τάκτης στήν περίοδο αύτήν τού «Σοσιαλδημοκράτη» πού έκδιδό-
ταν τότες στό Λονδίνο, πέρασε κάτω άπό τήν έπιρροή τοΰ "Ενγκελς 
πού κι' αύτός βρισκόταν έκεΐ. Άπό ήθικές μικροαστικές θέσεις 
πέρασε έτσι στόν ριζοσπαστικό σοσιαλισμό. Άλλά είχε έπίσης ύπο-
στεΐ τήν έπίδραση τοΰ άγγλικοΰ περιβάλλοντος, τής πλατειάς του 
δημοκρατίας, τής πολιτικής καί οικονομικής ειρήνης πού έφήρμο-
ζαν τά τρέϊντ γιούνιονς καί τών φαμπιανών ιδεών τών κοινωνι-
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κών μεταρρυθμίσεων. Ή μελέτη τής γαλλικής έπανάστασης του 
1848 προκάλεσε ένα σόκ στό βαθιά μικροαστικό του πνεύμα. Διε-
πίστωσε σ' αύτήν μέ φρίκη δτι ή πολιτική τών ριζοσπαστικών 
κλάμπς (Αύγούστου ΜπλανκΙ) είχε πολλά κοινά χαρακτηριστικά 
μέ τήν πολιτική τού Κάρλ Μάρξ. "Ετσι άπέδωσε σ' αύτήν τήν Επα-
ναστατική πολιτική τήν τελική ήττα τής έπανάστασης τού 1848. 
Άπό τό 1896 έως τό 1898 έγραφε στή Neue Zeit μιά σειρά άρ-
θρα πάνω στά «Προβλήματα τού Σοσιαλισμού» πού ήταν μιά δλοέ-
να καί περισσότερο άποφασιστική έπίθεση στις βάσεις τοΰ μαρξι-
σμοΰ. Στήν άρχή δέν βρέθηκε κανείς άντίδικός. Κατόπι ό άγ-
γλος σοσιαλιστής Μπέλφορτ Μπάξ έπεσήμανε τόν κίνδυνο: «Ό 
Μπερνστάϊν έντελώς άπαρνεϊται τόν τελικό σκοπό τοΰ σοσιαλιστι-
κού κινήματος πρός τό συμφέρον τών σημερινών άστικοφιλελευθέ-
ρων Ιδεών». Αύτό προκάλεσε κάποιο θόρυβο μέσα στή γερμανική 
σοσιαλδημοκρατία, δμως δ Βίλχελμ Λήμπκνεχτ, ό Κάουτσκυ καί ό 
Σόενλανκ ύπεράσπισαν τόν Μπερνστάϊν. Άλλά δταν δ Μπερνστάϊν 
έπρόφερε τή μοιραία φράση: «Ό σκοπός, όποιοσδήποτε καί άν εί-
ναι, δέν είναι τίποτε. Τό κίνημα είναι τό πάν», δ Πάρβους τώρα 
σημαίνει συναγερμό στή Sachsische Arbeiterzeitung. Αύτή άπετέ-
λεσε τήν άρχή μιας μεγάλης συζήτησης πού κράτησε πολλά χρό-
νια μέσα στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία πάνω στίς ιδέες τοΰ 
Μπερνστάϊν. Αύτή τήν έποχή ή Ρόζα Λούξεμπουργκ μόλις άρχι-
σε νά άγωνίζεται μέσα στό γερμανικό κόμμα. 

Ή συζήτηση γύρω στις ιδέες τοΰ Μπερνστάϊν προκάλεσε μιά 
κρίση μέσα στήν προπολεμική διεθνή σοσιαλδημοκρατία, τήν πιό 
βαρειά καί τήν πιό μακρόχρονη. "Ολοι οί μαρξιστές καί οί θεω-
ρητικοί καί οί άνθρωποι τής δράσης κατέβηκαν στήν άρένα: Στή 
Γερμανία δ Πάρβους, δ Κάουτσκυ, δ Μέριγκ, δ Μπέμπελ, δ Σόεν-
λανκ, ή Κλάρα Τσέτκιν, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ. Στή Ρωσία, ό 
Πλεχάνωφ, ό δποϊος πρό παντός ύπεστήριξε τόν ιστορικό ύλισμό 
στό φιλοσοφικό πεδίο. Στήν 'Ιταλία, ό Άντόνιο Λαμπριόλα. Στή 
Γαλλία, δ Ζύλ Γκέντ καί άκόμα καί δ Ζωρές, τοΰ όποιου ή δρμη-
τική ιδιοσυγκρασία τόν έκανε νά ξεπεράσει τις Αντιλήψεις τοΰ 
Μπερνστάϊν, παρ' δλο πού αύτές προσήγγιζαν μέ τή δική του πο-
λιτική σκέψη, άλλά ήταν πολύ σχολαστικές καί πεζές. 

Μιά καθολική άποψη 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν στήν πρώτη γραμμή σ' αύτή τή 
θεωρητική μάχη. IIαρ' δλο πού ήταν ή πιό νέα, ξεπέρασε δλους 
τούς συναγωνιστές της μέ τή μαχητική της δρμή, τήν πεποίθηση 
στόν έαυτό της καί τό βάθος τών ίδεών της. Έπεσκίασε άκόμα 
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καί τή δόξα τοϋ Κάουτσκυ, πού μετά τόν θάνατο τοϋ Ένγκελς 
θεωρούνταν δ φρουρός τής κληρονομιάς τοΰ Μάρξ. 'Απότομα γί-
νεται μιά προσωπικότητα πρώτης σειράς μέσα στό διεθνές έργα-
τικό κίνημα. Οί Γδιοι οί Αντίπαλοι της ήταν άναγκασμένοι νά τή 
θαυμάζουν. "Ενας κάποιος Σίππελ, πού ή Ρόζα τόν είχε έντελώς 
διαλύσει σέ μιά συζήτηση πάνω σέ οικονομικά καί στρατιωτικά ζη-
τήματα, δήλωσε δτι έκτιμάει στά έργα τής Αούξεμπουργκ «τή μα-
χητική της ιδιοσυγκρασία, τήν ειλικρίνεια τών πεποιθήσεών της 
καί τή διαλεκτική της όξύτητα» καί έν συνεχεία «δέν πρέπει νά 
μάς έκπλήσσει ή πορεία ή δλο καί πιό γρήγορη τής επιχειρημα-
τολογίας της πρός κορυφές δλο καί πιό ύψηλές». Ή δύναμη αύτή 
τής Ρόζας Αούξεμπουργκ βρισκόταν στήν έξέταση τών προβλη-
μάτων σ' δλο τους τό βάθος καί στή μέ τόλμη έξαγωγή τών τελι-
κών συμπερασμάτων. Δέν έπαυε νά παίζει αύτό τό άτού έναντίον 
των άντιπάλων της: τά πράγματα έχουν τή δική τους λογική, ά-
κόμα καί έκεΐ πού οί άνθρωποι δέν τήν έχουν. Νά παίρνει συνεί-
δηση τής λογικής τών πραγμάτων καί δχι νά καταλήγει σέ συμ-
περάσματα σύμφωνα μέ τήν τυπική λογική τών ίδεών, αύτό ήταν 
τό πρώτιστο γΓ αύτήν καθήκον. 

Σ ' δλες τις θεωρητικές καί πολιτικές συζητήσεις ή μέθοδός της 
ήταν έντελώς χαρακτηριστική: δέν άρχιζε ποτέ άπό άποτελειω-
μένες προτάσεις τών όποιων θά άναζητοΰσε τις άποδείξεις. Δέν έπι-
καλοΰνταν παρά πολύ σπάνια γνωστές αύθεντίες καί ήταν έντελώς 
άντίθετο στόν τρόπο πού σκέφτονταν νά έκθέσει δογματικά τις Ι-
δέες της παραθέτοντας άποσπάσματα άπό τούς δασκάλους. Προσ-
παθούσε πάνω άπ' δλα νά άνακαλύψει μέσα στήν πραγματικότητα 
τις τάσεις τής κοινωνικής έξέλιξης, γιά τόν όρθό προσανατολισμό 
τοΰ έργατικοϋ κινήματος καί γιά τήν δσο τό δυνατόν μεγαλύτερη 
Αποτελεσματικότητα τής δράσης του μέσα στήν ιστορία. 

Ή Ρόζα Αούξεμπουργκ ήταν ό πιό άποφασιστικός άντίπαλος 
κάθε έμπειρισμοΰ καί προκειμένου γιά τις πεποιθήσεις, δπως έπί-
σης καί γιά τήν πολιτική δράση. Ή πολιτική της δραστηριότητα, 
δπως καί ή δραστηριότητα τοΰ κόμματος έπρεπε νά πειθαρχούν σέ 
μιά θέληση πού θά ήταν προϊόν έπιστημονικής γνώσης. Τό έργα-
λεϊο της ήταν ή μέθοδος τοΰ Μάρξ. "Οπως αύτός ετσι κι' αύτή 
έ'βλεπε στήν Ιστορία ένα προτσές πάλης τών τάξεων γιά τήν ύπε-
ράσπιση συμφερόντων πού δημιουργούνταν άπό τήν έξέλιξη τών 
Αντικειμενικών οικονομικών σχέσεων. Ό μαρξισμός δέν ήταν γι' 
αύτήν Ινα τέλειο θεωρητικό πρότυπο πού θά μπορούσε μ' αύτό μιά 
γιά πάντα νά λύνουμε δλα τά προβλήματα. Τό καθήκον μας ήταν 
νά έπανεξετάζουμε σέ κάθε σταθμό τής έξέλιξης τις νέες κατα-
στάσεις πού δημιουργούσαν οί οικονομικές μετατροπές καί τά άπο-
τελέσματα αύτών τών μετατροπών πάνω στά συμφέροντα, στίς άν-
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τιλήψεις, ατούς σκοπούς καί στήν πολιτική δραστηριότατα τών κοι-
νωνικών όμάδων. "Ετσι θά είμαστε ίκανοί νά συλλαμβάνουμε τό 
προτσές στό σύνολό του καί νά παίρνουμε τίς όρθές κάθε φορά πο-
λιτικές άποφάσεις. Ή ήθική καί πολιτική στάση τής έργατικής τά-
ξης μέσα σέ ιδιαίτερες καταστάσεις ήταν κι ' αύτή, κατά τή Λού-
ξεμπουργκ, προσδιορισμένη άπ' αύτό τό συνολικό προτσές. Είχε ά-
κλόνητη πεποίθηση δτι ή μαρξιστική έπιστήμη είχε άποδείξει τόν 
Αναπόφευκτο καί Ιστορικά άναγκαϊο χαρακτήρα τοΰ σοσιαλισμού. 
Ό σοσιαλισμός έγινε έπιστήμη, γιατί ό Μάρξ είχε άποδείξει δτι ή 
βεβαία κατάρρευση τοΰ καπιταλισμού ήταν ή συνέπεια ένός «φυσι-
κού νόμου» τής κοινωνίας. 

Πολλοί κριτικοί θέλανε νά ίδοΰνε α' αύτές της τις άντιλήψεις 
έναν «Αντικειμενισμό», δτι έβλεπε δηλαδή στήν ιστορία τις άντικει-
μενικές δυνάμεις νά διαμορφώνουν τό πεπρωμένο της δίχως νά άφή-
νουν καθόλου θέση στή θέληση τών άνθρώπων καί τών τάξεων. "Οχι 
μόνον αύτό είναι λάθος, άλλά Ακριβώς πάνω σ' αύτό ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ ήρθε σέ άποφασιστική άντίθεση μέ τίς άντιλήψεις πού 
κυριαρχούσαν αύτή τήν έποχή ατούς έπιγόνους τοΰ Μάρξ. Γ ι ' αύ-
τούς οί «οικονομικές σχέσεις» είχαν σχεδόν γίνει μιά μυστικιστική 
καί ύπερφυσική δύναμη πού καθόριζε τήν άνθρώπινη μοίρα άνε-
ςάρτητα άπό τούς άνθρώπους καί άπό τή θέλησή τους. Ξεχνοΰσαν 
δτι οί οικονομικές σχέσεις δέν είναι παρά σχέσεις άνάμεσα στούς 
άνθρώπους μέσα στήν παραγωγή. Δίνανε μιά άχαρη καί μηχανη-
στική έρμηνεία στή φράση τοΰ Μάρξ δτι «οί άνθρωποι κάνουν τήν 
ιστορία του, άλλά δέν τήν κάνουν αύθαίρετα, μέσα σέ συνθήκες 
πού έχουν έκλεγεΐ άπ* αύτούς, άλλά μέσα σέ συνθήκες άμεσα δο-
σμένες καί κληρονομημένες άπό τό παρελθόν» ( ' ) . Ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ δέν κουραζόταν νά Αντιστρέφει αύτή τή φράση: 

«Οί άνθρωποι δέν κάνουν δπως οί ίδιοι έπιθυμούν τήν Ιστο-
ρία τους. Ά λ λ ά αύτοί οί ίδιοι τήν κάνουν. Ή δραστηριότη-
τα τού προλεταριάτου έξαρτάται άπό τόν βαθμό ώριμότητας 
τής κοινωνικής έξέλιξης, άλλά ή κοινωνική έξέλιξη δέν 
προχωρεί πιό πέρα, παρά γιατί τό προλεταριάτο γίνεται ή 
κινητήρια δύναμή της. Αύτή ή ίδια ή δράση του είναι ένας 
παράγων καθορισμένος άπό τήν Ιστορία. Καί έάν δέν μπο-
ρούμε νά πηδήσουμε πάνω άπό τήν ιστορική έξέλιξη, μπο-
ρούμε άσφαλώς νά έπιταχύνουμε ή νά έπιβραδύνουμε αύτή 
τήν έξέλιξη... Ή νίκη τοΰ σοσιαλιστικού προλεταριάτου εί-

(1) Μάρξ: «Ή Δβκάτη 'Ογδόη Μ-ρυμα'.ρ το·3 Λουϊοίίκου Βοναπάρτη·. 
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ναι δεμένη μέ τούς χάλκινους νόμους τής ιστορίας, μέ χί-
λιους σταθμούς μιδς προγενέστερης έξέλιξης γεμάτης βάσα-
να καί πολλές άργοπορίες. Άλλά αύτή ή νίκη δέν μπορεί 
ποτέ νά πραγματοποιηθεί έάν, άπό δλη αύτή τή μάζα τών 
συσσωρευμένων άπό τήν Ιστορία ύλικών συνθηκών, δέν άνα-
πηδήσει ό σπινθήρας, ή συνειδητή θέληση τών άνθρωπίνων 
μαζών». (Μπροσούρα Γιούνιους). 

Ή φράση τοϋ Μάρξ άπευθυνόταν έναντίον έκείνων πού κατα-
σκεύαζαν πολιτικά συστήματα. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άντέστρε-
φε αύτή τή φράση καί τόνιζε δτι οί άνθρωποι κάνουν αυτοί ot ίδιοι 
τήν ίστορία τους, κΓ αύτό γιά νά άντιδράσει στήν άπαθή έγκατά-
λειψη στήν έξέλιξη, στήν παθητική αισιοδοξία καί στήν αύτοϊκα-
νοποίηση καί γιά νά θέσει τούς έργάτες, τό κόμμα καί τή διεύθυν-
σή του άντιμέτωπους τής ύπευθυνότητάς τους άπέναντι τής Ιστο-
ρίας καί τοϋ ίδιου τους τού πεπρωμένου. Άπαιτοϋσε άπό τόν πο-
λιτικό νά κάνει δ,τι καί ό σοφός ό όποιος μελετούσε τούς φυσικούς 
νόμους γιά νά τούς ύποτάξει καί νά κυριαρχήσει στις φυσικές δυ-
νάμεις. "Εκανε δική της τή φράση τοϋ Γκαίτε: «Έν άρχή ήταν ή 
δράση», άλλά ή δράση πού καθοδηγείται άπό τή γνώση τού Ιστο-
ρικού προτσές. Δική της άντίληψη γιά τή ζωή καί γιά τό σοσιαλι-
σμό ήταν αύτή στήν όποίαν άναφερόταν δταν έγραφε γιά τόν 
Μάρξ: 

«"Ομοια δπως στόν Γδιο τόν Μάρξ ό αύστηρός ιστορικός καί 
ό τολμηρός έπαναστάτης, ό σκεπτόμενος άνθρωπος καί ό άν-
θρωπος τής δράσης, είναι άδιάλυτα ένωμένοι, τό ίδιο καί ό 
μαρξισμός, κοινωνική θεωρία, έχει γιά πρώτη φορά στήν ί-
στορία τοϋ συγχρόνου έργατικοΰ κινήματος ένώσει τή θεω-
ρητική γνώση μέ τήν έπαναστατική δράση τού προλεταριά-
του, έτσι πού νά διδάσκουν καί νά γονιμοποιούν ή μιά τήν 
άλλη». ( Ή «Διεθνής» 1 9 1 5 ) . 

Εντελώς μακριά στεκόταν άπό τόν χυδαίο μαρξισμό ό όποιος 
νόμιζε δτι μπορούσε νά έξηγεϊ δλόκληρο τόν πλούτο τής κοινωνικής 
ζωής ένός λαοϋ μέ οικονομικά σχήματα καί νά βγάζει άπ' αύτά 
συμπεράσματα γιά τή μελλοντική έξέλιξη. Αύτή ήξερε «δτι δίπλα 
στούς καθαρά οικονομικούς παράγοντες, οί πολιτικοί καί Ιστορικοί 
παράγοντες άσκοϋσαν μιά τέτοια έπιρροή στόν ρυθμό τής άστικής 
έξέλιξης, ώστε αύτοί μπορούσαν νά άνατρέψουν τις θεωρίες καί τών 
πιό ειδικών γιά τή διάρκεια τοΰ καπιταλιστικού καθεστώτος». Α γ -
κάλιαζε μέ έναν δυνατό όραματισμό τό εύρύ ιστορικό προτσές μέ-
σα στό δποΐο ή τεχνική, ή όργάνωση τής παραγωγής καί τής 
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διανομής, ol Ιστορικές παραδόσεις, οί έπιστημονικές κατακτήσεις, 
οί Ιδέες καί οί νομικές διατάξεις, τά κρατικά μέτρα κλπ. δροΟσαν 
σάν φρένα ή σάν διεγερτικά πάνω στήν κυκλώπεια πάλη άνάμεσα 
στίς τάξεις, άλλά πού μακροπρόθεσμα οί οικονομικές πραγματικό-
τητες έπιβάλλονταν κι' αύτές προσδιόριζαν τήν όργάνωση τής κοι-
νωνίας. Γ ι ' αύτό ποτέ δέν παραδέχονταν τά καθημερινά φαινόμε-
να έτσι δπως αύτά έμφανίζονταν στήν έπιφάνεια τής κοινωνικής 
ζωής, άλλά άναζητοΰσε τις βαθύτερες κινητήριες δυνάμεις, κατα-
λήγοντας συχνά σέ συμπεράσματα πού φαίνονταν στούς σύγχρο-
νούς της σάν προϊόντα καθαρής φαντασίας, άλλά πού ή πραγματι-
κή πορεία τής (στορίας δέν θά άργοϋσε λαμπρά νά τά έπιβεβαιώσει. 

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση ; 

Αύτή ή άντίληψη τής Ιστορίας βρίσκει μιά Ιδιαιτέρως φωτεινή 
διασάφηση στό έργο «Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση». Δημοσιεύ-
θηκε σέ δυό σειρές άρθρα στή Leipziger Volkszeitung. Ή πρώτη 
σειρά τόν Σεπτέμβρη τοϋ 1898 σάν άπάντηση στά άρθρα τοϋ 
Μπερνστάϊν στή Die Neue Zeit, ή δεύτερη τόν 'Απρίλη τοϋ 1899, 
άπάντηση στό βιβλίο τοΰ Μπερνστάϊν: «01 προϋποθέσεις τοϋ Σο-
σιαλισμού καί τά καθήκοντα τής σοσιαλδημοκρατίας». (Die Voraus-
setzuogen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokra-
tie, Stuttgart 1899 ) . 

Ή συζήτηση πάνω στίς ιδέες τού Μπερνστάϊν έθεσε τό πρόβλη-
μα τής φύσης τοϋ έργατικοϋ σοσιαλιστικού κινήματος. Γύρω άπ' 
αύτές διαιρέθηκε τελικά τό σοσιαλιστικό κίνημα σέ δυό μεγάλα άν-
τίθετα στρατόπεδα. Τό βιβλίο τοΰ Μπερνστάϊν κατέληγε μέ τήν 
άκόλουθη συμβουλή πρός τή σοσιαλδημοκρατία: πρέπει νά έχει τό 
θάρρος «νά χειραφετηθεί άπό μιά ξεπερασμένη άπό τά γεγονότα 
φρασεολογία καί μέ τόλμη νά έμφανισθεΐ έκεϊνο πού είναι στήν 
πραγματικότητα σήμερα: ένα ρεφορμιστικό σοσιαλδημοκρατικό 
κόμμα». Αύτό έθετε τό ζήτημα: Μεταρρύθμιση ή 'Επανάσταση; ή 
μάλλον τό ζήτημα τών σχέσεων άνάμεσα στή μεταρρύθμιση καϊ 
στήν έπανάσταση. Μ' αύτό τό θέμα δέν άπασχολήθηκε ή Λούξεμ-
πουργκ μόνον μ' αύτό τό μικρό βιβλίο μέ τό όποϊον έκανε τήν έμφά-
νισή της μέσα στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία, άλλά καί μέ πολ-
λές άλλες πολύ ένδιαφέρουσες έργασίες της σ' αύτά τά πέντε χρό-
νια τής θεωρητικής πάλης πάνω σ' αύτό. Ή έπιδίωξη μέ νόμιμα 
μέσα διαρκώς καί νέων μεταρρυθμίσεων, ήταν γιά τούς ρεφορμι-
στές, ή βραδεία άλλά άσφαλής μέθοδος τοΰ πολιτικοϋ ρεαλισμού. 
Χάρη σ' αύτήν ή κοινωνία περνάει λίγο - λίγο στόν σοσιαλισμό. 
Είναι σάν μιά φυσική άνάπτυξη. 'Ενώ ή έπανάσταση τούς φαινό-
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-cay σάν ένα μέσο Αναμφισβήτητα Αναγκαίο έναντίον τοΰ Απολυταρ-
χισμού, Αλλά Απαράδεκτο σέ ένα δημοκρατικό καθεστώς. Διαφο-
ρετικά μόνον έπικίνδυνοι όνειροπόλοι μπορούσαν νά βλέπουν .τά 
πράγματα. Σ ' αύτή τήν άντίληψη ή Ρόζα Αούξεμπουργκ άντέτα-
ξε τή δική της: Καί μεταρρύθμιση καί Έπανάσταση. Καί δ τρό-
πος μέ τόν όποιον πραγματεύτηκε αύτό τό θεμελιώδες ζήτημα έγι-
νε ή πολεμική της μέθοδος. 

:«Ή νομοθετική μεταρρύθμιση και ή έπανάσταση δέν είναι 
δυό διαφορετικές μέθοδοι τής ιστορικής προόδου, τίς όποιες 
μπορεί νά διαλέξει κανείς μέσα στόν μπουφέ τής Ιστορίας δ-
πως θά διάλεγε τά κρύα καί τά ζεστά λουκάνικα, άλλά δια-
φορετικές στιγμές στήν έξέλιξη τής ταξικής κοινωνίας, πού 
άλληλοκαθορίζονται καί άλληλοσυμπληρώνονται, άλλά καί 
πού άποκλείουν συγχρόνως ή μιά τήν άλλη, δπως π.χ. ό βό-
ρειος καί δ νότιος πόλος, ή μπουρζουαζία καί τό προλετα-
ριάτο. 
«Σέ κάθε έποχή, ή έκάστοτε νομοθεσία είναι ένα προϊόν τής 
έπανάστασης. Ένώ ή έπανάσταση είναι μιά πολιτική δη-
μιουργική πράξη τής ταξικής Ιστορίας, ή νομοθεσία είναι ή 
πολιτική συνέχεια τής ζωής τής κοινωνίας. Ή νομοθετική 
μεταρρυθμιστική έργασία δέν περικλείει μέσα της μιά δική 
της άνεξάρτητη άπό τήν έπανάσταση κινητήρια δύναμη, κι-
νείται μέσα σέ κάθε ιστορική περίοδο Αποκλειστικά πάνω 
στή γραμμή τής προηγηθείσας άνατροπής καί έφόσον μόνον 
ύφίσταται άκόμη τήν ώθηση πού τής έδωσε ή προηγηθείσα 
άνατροπή ή, γιά νά είμαστε πιό συγκεκριμμένοι, κινείται 
μόνον μέσα στά πλαίσια τής κοινωνικής μορφής ποδφερε 
στό φώς τής ήμέρας ή προηγηθείσα έπανάσταση. Αύτή ά-
κριβώς είναι ή ούσία τοϋ ζητήματος. 
«Είναι βασικά έσφαλμένο καί άντιϊστορικό νά θεωρούμε τή 
νομοθετική μεταρρυθμιστική έργασία σάν διαπλατυνθεΐσα έ-
πανάσταση καί τήν έπανάσταση σάν έπιταχυνθεΐσα μεταρ-
ρύθμιση. Μιά κοινωνική άνατροπή καί μιά νομοθετική με-
ταρρύθμιση είναι δυό διαφορετικές στιγμές δχι άπό τήν άπο-
ψη τής χρονικής τους διαρκείας, άλλά άπό τήν άποψη τοϋ 
ούσιαστικού τους περιεχομένου. "Ολο τό μυστικό τών ιστο-
ρικών Ανατροπών μέσω τής πολιτικής έξουσίας, έγκειται Α-
κριβώς στή μεταβολή τών άπλών ποσοτικών μεταβολών σέ 
μιά καινούργια ποιότητα, συγκεκριμένα: στή μετάβαση άπό 
μιά ίστορική περίοδο, άπό μιά κοινωνική μορφή, σέ μιά 
άλλη. 

«ΓΓ αύτό δποιος κηρύσσεται ύπέρ τής κοινωνικής μεταρ-
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ρύθμισης σ' Αντικατάσταση καί σέ άντίθεση μέ τήν κατάλη-
ψη τής πολιτικής έξοοσίας καί τής κοινωνικής έπανάστα-
σης, δέν έκλέγει στήν πραγματικότητα έναν πιό ήρεμο, πιό 
άσφαλή καί πιό βραδύ δρόμο πρός τόν Ιδιο σκοπό, άλλά έναν 
διαφορετικό σκοπό... 

«...ή δημοκρατία είναι Απαραίτητη, δχι γιατί καθιστά πε-
ριττή τήν κατάκτηση τής πολιτικής έξουσίας άπ' τό προλε-
ταριάτο, άλλά γιατί άντίθετα τήν καθιστά άναγκαία καί μο-
ναδικά πραγματοποιήσιμη. "Οταν ό Έ ν γ κ ε λ ς , στόν πρόλο-
γό του στήν «Ι Ιάλη τών τάξεων στή Γαλλία» άναθεωροΰσε 
τήν τακτική τού σημερινού έργατικοΰ κινήματος, καί στά δ-
δοφράγματα Αντίτασσε τή νόμιμη πάλη, δέν είχε ύπ' δψη 
του —-δπως φαίνεται όλοκάθαρα άπό κάθε γραμμή τού προ-
λόγου— τό ζήτημα τής δριστικής κατάκτησης τής πολιτικής 
έξουσίας, άλλά τό ζήτημα τής έπίκαιρης καθημερινής πά-
λης, δέν είχε ύπ' δψη του τή στάση τοΰ προλεταριάτου άπέ-
ναντι στό καπιταλιστικό κράτος κατά τή στιγμή τής κατά-
ληψης τής πολιτικής έξουσίας, άλλά τή στάση του μ έ σ α 
σ τ ά π λ α ί σ ι α τοΰ καπιταλιστικού κράτους. Μέ μιά 
λέξη ό Έ ν γ κ ε λ ς καθόρισε τή στάση τοΰ ύ π ο δ ο ύ λ ο υ 
καί δχι τή στάση τοΰ ν ι κ η φ ό ρ ο υ προλεταριάτου. 
«Οδτε ό Μάρξ οδτε ό "Ενγκελς δέν άμφέβαλλαν ποτέ γιά τήν 
άνάγκη τής κατάληψης τής πολιτικής έξουσίας άπό τό προ-
λεταριάτο. Καί έτσι στόν Μπερνστάϊν έπεσε ή άποστολή νά 
άνακηρύξει τόν όρνιθώνα τοΰ άστικοΰ κοινοβουλίου σάν τό 
ένδεδειγμένο δργανο γιά τήν πραγματοποίηση τής φοβερό-
τερης κοσμοϊστορικής Ανατροπής: τό πέρασμα τής κοινωνίας 
Από τήν κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή στή σ ο σ ι α λ ι σ τ ι -
κ ή μορφή» ( ' ) . 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν ήταν λοιπόν καθόλου έναντίον τών 
μεταρρυθμίσεων. Στήν πάλη γιά τίς μεταρρυθμίσεις, γιά τή βελ-
τίωση τοΰ έπιπέδου ζωής καί τών συνθηκών τής έργασίας, γιά τή 
διεύρυνση τών δημοκρατικών δικαιωμάτων στό έσωτερικό τοϋ κα-
πιταλιστικού κράτους, έβλεπε τό μέσο πού προετοιμάζει τήν έργα-
τική τάξη γιά τήν έπανάσταση, πού τήν έκπαιδεύει καί τήν όργα-
νώνει καί πού μέ τήν ίδια της τήν πείρα μαθαίνει δτι δέν μπορεί 
νά άπελευθερώσει τόν έαυτό της άπό τή μισθωτή δουλεία παρά μό-
νον μέ τήν άνατροπή τοΰ καπιταλιστικού κράτους. «Μόνον μέσα στό 
τρικυμιώδες πέλαγος τής πολιτικής ζωής, μέσα στήν πλατειά πά-

(1) «Μεταρρύθμιση ή Έπανάοταοη». 
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λη έναντίον τοϋ σημβρινοϋ κράτους, μέ τήν προσαρμογή σέ κάθε 
ποικιλία τής ζωντανής πραγματικότητας, τό προλεταριάτο μπορεί 
νά Εκπαιδευτεί μέ μιά έννοια σοσιαλδημοκρατική. Καί πρός αύτή 
τήν έννοια ή ζωή τό προσανατολίζει μέ μιά καταναγκαστική δύ-
ναμη». 'Αλλά ό σοσιαλισμός δέν προκύπτει καθόλου μόνος του καί 
ύπό δλες τΙς περιστάσεις άπό τόν καθημερινό άγώνα τής έργατι-
κής τάξης. Ή έκτίμηση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ πάνω στήν άμε-
ση καί άνεξάρτητα άπό κάθε σοσιαλιστική θεωρία πάλη τών έρ-
γατών έναντίον τών άποτελεσμάτων τού καπιταλισμού, συμπίπτει 
μ' αύτήν πού τήν Ιδια έποχή ύπεράσπιζε δ Λένιν έναντίον τού ρω-
σικού οίκονομισμού. Ή Ρόζα δέν κατεδίκαζε τήν πολιτική τών άγ-
γλικών τρέι'ντ γιούνιονς, μόνον έπειδή δέν είχε γιά συνειδητό της 
σκοπό τόν σοσιαλισμό, άλλά καί γιατί μ' αύτή τήν πολιτική άπο-
μακρύνονταν άπ' αύτό τόν σκοπό. Τήν ίδια κρίση έκανε καί γιά 
τόν ρεφορμισμό γενικά, αύτόν πού δπως έλεγε ήθελε νά άντικατα-
στήσει τήν έπανάσταση μέ μιά άτελείωτη σειρά μεταρρυθμίσεων. 
Μόνον ό τελικός σοσιαλιστικός σκοπός δίνει στήν πάλη τών συνδι-
κάτων γιά τή βελτίωση τής κατάστασης τών έργατών καί γιά κοι-
νωνικές μεταρρυθμίσεις δπως έπίσης xal στήν κοινοβουλευτική πά-
λη γιά δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, έναν χαρακτήρα πραγματικά 
σοσιαλιστικό. 

Στήν έκθεσή της στό διεθνές άυνέδριο τής Ζυρίχης τό 1893 εί-
χε δώσει μιά θεωρητική βάση στίς σχέσεις άνάμεσα στήν καθημε-
ρινή πάλη καί στόν σοσιαλιστικό σκοπό. Καί στήν πάλη της έναν-
τίον τών μπλανκιστικών τάσεων μέσα στούς κόλπους τού πολωνι-
κού κινήματος, άπέδειξε τήν άναγκαιότητα τής καθημερινής δρά-
σης καί γιά τούς πιό μέτριους σκοπούς. 'Αναπτύσσοντας τΙς προη-
γούμενες Ιδέες της διετύπωσε αύτή τή στρατηγική άρχή: ή καθη-
μερινή προλεταριακή πάλη πρέπει νά είναι όργανικά δεμϊνη μϊ 
τόν τελικό σκοπό. Κάθε καθημερινό καθήκον πρέπει νά βρίσκει μιά 
τέτοια λύση πού νά μήν τό άπομακρύνει, άλλά νά τό πλησιάζει 
στόν τελικό σκοπό. «Καί μέ τόν τελικό σκοπό, δέν πρέπει νά έν-
νοοΰμε τήν τέτοια ή τέτοια άπεικόνιση τοϋ μελλοντικού κράτους, 
άλλά άπλώς έκεϊνο πού πρέπει νά προηγηθεί τής μελλοντικής κοι-
νωνίας, δηλαδή τήν κατάληψη τής πολιτικής έξουσίας». Πάνω σ' 
αύτήν τήν βασική Ιδέα ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έθεμελίωσε δλη τήν 
πολιτική τοΰ προλεταριάτου καί τις δικές της τακτικές άποφάσεις. 
Συχνά τή χρησιμοποίησε σάν λυδία λίθο γιά νά άποδείξει τή βλα-
βερότητα δρισμένων προτάσεων καί πρακτικών μέτρων. Αύτήν ά-
κριβώς τήν έποχή ( 1 8 9 8 ) , ό βουλευτής Βόλφγκανγκ Χάϊνε, είχε 
προσπαθήσει νά άποδείξει τήν πρακτική άξία τής πολιτικής τοϋ 
Μπερνστάϊν κάνοντας τήν άκόλουθη πρόταση: ή έργατική τάξη 
νά συμφωνήσει μέ τήν κυβέρνηση, νά κατασκευάσει γιά λογαρια-
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σμό της κανόνια καί νά τά Ανταλλάξει μέ πολιτικά δικαιώματα. 
Δέν θά είχε νά πει κανείς τίποτε έάν μιά τέτοια πολιτική Εφαρμο-
ζόταν άπό Ινα άστικό κόμμα. Άλλά μέ τήν προοπτική τής κατά-
ληψης τής έξουσίας αύτή ή πολιτική «τών άνταμοιβών» θά πρέπει 
νά καταδικαστεί. Αύτές ot πρόσκαιρες έπιτυχίες, γίνονται έμπόδιο 
στήν τελική νίκη ή τήν κάνουν περισσότερο δύσκολη. Άφοϋ παρα-
χωρούνταν τά κανόνια, ό έχθρός θά μπορούσε νά καταργήσει δλες 
τΙς δημοκρατικές κατακτήσεις. Έ ξ άλλου αύτή ή πολιτική τών 
συμφωνιών τής σοσιαλδημοκρατίας μέ τό κράτος γιά τούς Εξοπλι-
σμούς του, δέν μπορεί παρά νά συγχύζει τή συνείδηση τών έργατών 
σχετικά μέ τή βαθειά τους άντίθεση μ' αύτό τό κράτος, τόν μιλιτα-
ρισμό καί τήν καπιταλιστική πολιτική τών κατακτήσεων, δέν μπο-
ρεί παρά νά ύπονομεύει τΙς θεωρητικές θέσεις τής τάξης καί τοδ 
κόμματος καί νά τά κάνει άνίκανα γιά τούς άποφασιστικούς άγώ-
νες. Ή στρατηγική άρχή τής Ρόζας Λούξεμπουργκ Επιβεβαιώθη-
κε άπό πολυάριθμες Εμπειρίες, συχνά άρνητικές, είναι άλήθεια, άλ-
λά γιατί δέν Εγινε σεβαστή αύτή ή άρχή. 

Τό πρόβλημα τών σχέσεων άνάμεσα στή μεταρρύθμιση καί στήν 
έπανάσταση μπορούσε στό τέλος τοϋ τελευταίου αιώνα, νά φαίνεται 
καθαρά θεωρητικό, γιατί δέν είχαμε καμιά έπανάσταση σ' αύτό τό 
βραχύ διάστημα στή Δυτική Εύρώπη. Άλλά ή μελέτη τής Ρόζας 
Λούξεμπουργκ πάνω σ' αύτό τό ζήτημα είχε Ινα άποφασιστικής 
σημασίας πρακτικό άποτέλεσμα γιά τό περιεχόμενο καί τήν ού-
σία τής καθημερινής πάλης τοϋ προλεταριάτου: τήν άπέσπασε άπό 
τά έμπειρικά ψηλαφίσματα καί τής Εδωσε έναν προσανατολισμό 
καί Εναν σκοπό. 

"Ενας σωφρονισμένος καπιταλισμός 

Ό Μπερνστάϊν είχε προσβάλει στό σύνολο του τό σύστημα τοϋ 
Μάρξ. 'Ιδιαιτέρως έβεβαίωνε δτι ή ιδέα τής άναγκαίας κατάρ-
ρευσης τής καπιταλιστικής οικονομίας διαψευδόταν άπό τήν πεί-
ρα. Ό καπιταλισμός άποκαλυπτόταν ικανός νά προσαρμόζεται. "Η-
δη οί οικονομικές κρίσεις περιορίζονταν σέ έλαφρές ταλαντεύσεις 
τής συγκυρίας. Ή άναρχία τοϋ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
δλο καί περισσότερο ύπερνικοΰνταν μέ τό πιστωτικό σύστημα, τά 
κάρτελ καί τά τράστ. Οί Εταιρίες πραγματοποιούσαν μιά δημοκρα-
τικοποίηση τοϋ κεφαλαίου. Τελικά —-δπως δ σοσιαλιστής οίκονο-
μολόγος Κόνραντ Σμίντ Ελεγε γιά νά συμπληρώσει τις άπόψεις 
τοϋ Μπερνστάϊν— ή δράση τών συνδικάτων καί οΕ κοινωνικές με-
ταρρυθμίσεις θά περιόριζαν δλοένα καί περισσότερο τό ρόλο τών Ι-
διοκτητών τού κεφαλαίου στό ρόλο τών άπλών διαχειριστών. Καί 
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κατόπι θά τούς άφαιροΰσαν καί τή διεύθυνση τής έπιχείρησης. 
Αύτές οί ιδέες άμεσα άντιτίθενταν στίς βασικές άντιλήψεις τής 

Ρόζας Αούξεμπουργκ. "Αν ot άντιφάσεις τοΰ καπιταλισμού δέν όξύ-
νονται, άν αυτός «άντίθετα προοδευτικά προσαρμόζεται στίς συν-
θήκες τής ζωής», τότε δ σοσιαλισμός παύει νά είναι άντικειμενι-
κά άναγκαίος, δέν μπορεί νά θεμελιωθεί έπιστημονικά, άλλά μό-
νον ήθικά. Ή έργατική τάξη δέν έχει πλέον ζωτικό συμφέρον νά 
άνατρέψει αύτό τό καθεστώς. Ό σοσιαλισμός ξαναγίνεται έκεΐνο 
πού ήταν πρίν άπό τόν Μάρξ, μιά ούτοπία. 

Μελετώντας τό ζήτημα ή Ρόζα Αούξεμπουργκ βλέπει δτι δ 
Μπερνστάϊν παρατηρεί τά οίκονομικά φαινόμενα άπό τήν άποψη 
τής άγοραίας οίκονομίας, δηλαδή δπως τά βλέπει δ ιδιώτης καπι-
ταλιστής στήν έπιχείρησή του. Πραγματικά ή πίστωση έπιτρέπει 
σ' αύτόν νά διαφύγει σέ περιπτώσεις έπικινδύνων καταστάσεων. 
Άλλά τά άποτελέσματα είναι διαφορετικά γιά τό σύνολο τοΰ κεφα-
λαίου. Οί κρίσεις δημιουργούνται άπό τήν άντίφαση άνά|ΐεσα στή 
διαρκή έπεκτατική τάση τής παραγωγής καί στήν περιορισμένη 
ικανότητα τής κατανάλωσης. Λοιπόν ή πίστωση αύξάνει τις δυνα-
τότητες έπέκτασης τής παραγωγής σέ τεράστιες άναλογίες καί τήν 
κάνει διαρκώς νά ξεπερνάει τά δρια τής άγορ&ς. Άλλά στά πρώτα 
συμπτώματα τής ύφεσης, ή πίστωση άναδιπλώνεται καί χάνει κάθε 
Αποτελεσματικότητα καί κάθε έννοια τή στιγμή άκριβώς πού θά ή-
ταν περισσότερο άναγκαία, ζητάει έγγυήσεις καί έπιδεινώνει τήν 
κρίση. "Ετσι, άντίς νά είναι Ινα μέσο προσαρμογής γιά τό κεφά-
λαιο, όξύνει τίς έσωτερικές άντιφάσεις, ώθεί στή συγκέντρωση τοΰ 
κεφαλαίου μέ τή μορφή μετοχικών έταιριών καί έμπορικής πί-
στης, έξασθενίζει τήν Ανταγωνιστική ικανότητα τών μικρών καπι-
ταλιστών καί συντελεί στήν έξαφάνισή τους, ξεχωρίζει τήν παρα-
γωγή άπό τήν Ιδιοκτησία καί κάνει δλο καί περισσότερο φανερή 
τήν άντίθεση άνάμεσα στόν κοινωνικό χαρακτήρα τής παραγωγής 
καί στήν άτομική καπιταλιστική ιδιοκτησία. «Τό πρώτο μέσο γιά 
τήν προσαρμογή τοΰ καπιταλισμού... έπρεπε λοιπόν νά είναι ή κα-
τάργηση τής πίστωσης καί ή έπιστροφή σέ μιά οικονομία δίχως 
πίστωση. Τέτοια δπως είναι, δέν άποτελεϊ Ινα μέσο προσαρμογής, 
άλλά καταστροφής μέ μεγάλη άνατρεπτική Αποτελεσματικότητα». 

ΚαΙ τά κάρτελ καί τά τράστ; Ή Ρόζα Αούξεμπουργκ άναγνώ-
ριζε δτι πολύ λίγο είχαν αύτά μελετηθεί. Στά τέλη τοϋ τελευταίου 
αίώνα, μόλις είχαν Αρχίσει αύτά νά κατακτάν τή θέση τους στή με-
γάλη βιομηχανία. Άλλά μπορούμε ήδη νά πούμε δτι δέν μπορού-
σαν αύτά νά περιορίσουν σοβαρά τήν καπιταλιστική άναρχία παρά 
έάν γίνονταν ή κυριαρχούσα μορφή τής παραγωγής. Έ π ί τοϋ πα-
ρόντος ή λειτουργία τους συνίσταται σ' αύτό: περιορίζοντας τόν 
Ανταγωνισμό Ανεβάζουν τό ποσοστό τοϋ κέρδους σέ Ινα κλάδο τής 
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βιομηχανίας είς βάρος ένός άλλου κλάδου. Εξάλλου δέν έχουν έπι-
τυχία παρά στήν έσωτερική άγορά. Στήν παγκόσμια άγορά έπιδει-
νώνουν τόν άνταγωνισμδ καί τήν άναρχία. Τά κάρτελ προκαλούν 
μιά άνύψωση τοΰ ποσοστοΰ τοΰ κέρδους, άποσύροντας άπό τήν πα-
ραγωγή Ινα μέρος τοΰ συσσωρευμένου κεφαλαίου. « Έ ν α τέτοιο 
φάρμακο μοιάζει μέ τήν άρρώστεια δπως μιά σταγόνα νεροΰ μοιά-
ζει μέ μιά άλλη». Ή έπιχειρηματολογία τής Λούξεμπουργκ δια-
μορφώθηκε σέ μιά ιδέα ύψηλοΰ έπιπέδου πού έπαναλαμβάνει άρ-
γότερα στδ βιβλίο της « Ή συσσώρευση τοΰ κεφαλαίου». 

«"Οταν άρχίσει νά στενεύει ή άγορά, συνεπεία τής άκρότα-
της πιά άνάπτυξης τής παγκόσμιας άγοράς καί τής έξάν-
τλησής της άπό τίς άνταγωνιζόμενες καπιταλιστικές χώρες 
—είναι φανερό πώς δέν μπορεί κανείς νά άρνηθεί. δτι άργά 
ή γρήγορα θά φτάσει αύτή ή στιγμή— τότε καί ή έπιβλη-
θεϊσα μερική άχρήστευση τοΰ κεφαλαίου παίρνει τέτοιες ά-
ναλογίες, πού καί τό φάρμακο τό ίδιο μεταβάλλεται σέ άρ-
ρώστεια καί τό κεφάλαιο πού κοινωνικοποιήθηκε τόσο πο-
λύ άπό τήν όργάνωση μεταβάλλεται έκ νέου σέ ιδιωτικό κε-
φάλαιο... 
(Τά κάρτελ καί τά τράστ) δξύνουν τήν άντίθεση μεταξύ τοΰ 

διεθνούς χαρακτήρα τής παγκόσμιας καπιταλιστικής οίκο-
νομίας καί τοϋ έθνικοϋ χαρακτήρα τοΰ καπιταλιστικοΰ κρά-
τους, γιατί έχουν σάν έπακόλουθο Ιναν γενικό τελωνειακό 
πόλεμο άνάμεσα στά διάφορα καπιταλιστικά κράτη». 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ μελετάει, έν συνεχεία, τήν Ιστορία τών 
κρίσεων καϊ διαπιστώνει δτι δλες οί κρίσεις μέχρι τό 1873 ήταν 
συνέπεια μιας άπότομης διεύρυνσης τής παραγωγής στήν παγκό-
σμια άγορά καί άπ' αύτό συμπεραίνει δτι αύτές δέν Αντιπροσω-
πεύουν άκόμα τόν τύπο τών κρίσεων δπως τις έννοεϊ δ Μάρξ στή 
θεωρία του. 

«Στό σύνολό του, αύτό τό σχήμα προσήκει μάλλον σέ μιά κα-
πιταλιστική οικονομία έντελώς Ανεπτυγμένη, δπου ή παγ-
κόσμια άγορά είναι έκ τών προτέρων δοσμένη. Οί κρίσεις 
μπορούν τότε νά έπαναλαμβάνονται μ' αύτόν τό μηχανικό 
τρόπο, δυνάμει τής Γδιας τής έσο>τερικής κίνησης τοΰ προ-
τσές τής παραγωγής καί τής άνταλλαγής. δίχως νά προκα-
λούνται έξωτερικά άπό άπότομη διατάραξη τών συνθηκών 
τής παραγωγής ή τής άγορδς, δπως τό ύποθέτει ή άνάλυση 
τοΰ Μάρξ. Έάν άναφερόμαστε στή σημερινή οίκονομική κα-
τάσταση, πρέπει έν πάση περιπτώσει νά παραδεχτούμε δτι 

87 



δέν έχουμε άκόμα φτάσει α' αύτή τή φάση τής πλήρους ώρι-
μότητας τοΟ καπιταλισμού, ώριμότητα πού άποτελεΐ προϋ-
πόθεση στό σχήμα τού Μάρξ, γιά τήν περιοδικότητα τών κρί-
σεων. Ή παγκόσμια άγορά είναι άκόμα στό δρόμο τής συγ-
κρότησής της... Γι* αύτό άπό τό ένα μέρος έχουμε ήδη πίσω 
μας αύτές τΙς άπότομες ρωγμές καί τις μέ άλματα προσαρ-
τήσεις νέων έδαφών στήν καπιταλιστική οικονομία. Αύτές 
παρεμβαίνουν, περιοδικά μέχρι καί μετά τό 1870 καί ϊχουν 
προκαλέσει τις κρίσεις πού έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα 
καί πού ήταν σάν νά πούμε κρίσεις τής νεότητας. Άπό τό 
άλλο μέρος δέν έχουμε άκόμα φτάσει μέχρι αύτοϋ τοϋ βαθμού 
τής συγκρότησης καί τοϋ κορεσμοϋ τής παγκόσμιας άγορ&ς 
πού θά φέρει τις παραγωγικές δυνάμεις νά συγκρούονται πε-
ριοδικά μέ τά δρια τής άγορ&ς, προκαλώντας πραγματικές 
κρίσεις, τις γεροντικές κρίσεις τού καπιταλισμού. 
«Άλλά δέν παύουμε νά πλησιάζουμε στήν άρχή τοΰ τέλους, 
στήν περίοδο τών τελικών κρίσεων. Αύτό προκύπτει άπ' αύ-
τά τά Ιδια τά φαινόμενα (1873 - 1 9 0 0 ) πού προσωρινά ά-
ποτρέπεται ή άναπαραγωγή τους. Όταν ή παγκόσμια άγο-
ρά θά έχει σχεδόν συγκροτηθεί καί δέν θά είναι πλέον δυ-
νατή ή μεγένθυσή της άπό άπότομες διευρύνσεις, ένώ ή πα-
ραγωγικότητα τής έργασίας θά αύξάνει, τότες οί περιοδι-
κές συγκρούσεις άνάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις καί 
στά δρια τής άνταλλαγής θά άρχίσουν άργά ή γρήγορα καί 
θά έπαναλαμβάνονται μέ δλοένα μεγαλύτερη βιαιότητα καί 
όρμή. Καί άν ύπάρχουν μερικά πράγματα πού Ιδιαιτέρως 
δροΰν γιά νά μάς φέρουν κοντά σ' αύτή τήν έποχή, γιά νά 
άποκαταστήσουν γρήγορα μιά παγκόσμια άγορά καί γρήγο-
ρα νά τήν έξαντλήσουν, αύτά είναι άκριβώς έκεΐνα τά φαι-
νόμενα —τό πιστωτικό σύστημα καί οί έργοδοτικές όργανώ-
σεις (κάρτελ καί τράστ)— στά δποϊα ό Μπερνστάϊν βλέπει 
τά «μέσα προσαρμογής» τοϋ καπιταλισμού». 

Αύτές οί γραμμές γράφτηκαν τό 1898. Δυό χρόνια άργότερα 
ξέσπασε μιά κρίση τής δποίας τά άποτελέσματα τά πιό καταστρε-
πτικά έγιναν ιδιαιτέρως αίσθητά στις βιομηχανίες —τοϋ ήλεκτρι-
σμοϋ έπί παραδείγματι— δπου τό πιστωτικό σύστημα καί ή καρ-
τελοποίηση ήταν περισσότερο προχωρημένα. Σέ ένα μόνο σημείο 
ή Ιστορία άκολούθησε ένα διαφορετικό δρόμο: δ μετασχηματισμός 
τοϋ καρτελοποιημένου κεφαλαίου σέ ιδιωτικό κεφάλαιο στις πε-
ριόδους τών κρίσεων δέν ήταν παρά ένα προσωρινό φαινόμενο, πού 
άντίθετα εύνόησε τόν σχηματισμό τών τράστ. Έ ν τούτοις, τριάν-
τα χρόνια άργότερα, ή πρόβλεψη ή πιό τολμηρή τής Ρόζας Λού-
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ξεμπουργκ πραγματοποιείται στήν πρώτη καί τρομακτική «γερον-
τική κρίση» προκαλώντας τόν κατακερματισμό τής παγκόσμιας ά-
γοράς, τό διαρκή τελωνειακό πόλεμο, τήν αύταρχικότητα καί μιά 
νέα πάλη άνάμεσα στίς δυνάμεις γιά διεξόδους, άγορές καί πρώ-
τες δλες. Ή μεγαλοφυία τής Ρόζας Λούξεμπουργκ έκδηλώνεται 
έδώ σέ ένα συνδυασμό βαθειάς έπιστημονικής γνώσης καί έμφυτης 
δραματικότητας. 

Σημειώνουμε δτι σέ μιά δεύτερη έκδοση τοΰ «Μεταρρύθμιση 
ή Έπανάσταση», πού κυκλοφόρησε τό 1908, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
διέγραψε τΙς παραγράφους πού άφοροΰν τήν προοπτική μιάς παγ-
κόσμιας άγοράς Εντελώς συγκροτημένης. Τής άρκεσε δτι ot οικο-
νομικές κρίσεις τοΰ 1900 καί 1907 έκμηδενίσανε τά Επιχειρήμα-
τα τοΰ Μπερνστάϊν. Ή κριτική της συνείδηση δέν τής έπέτρεπε νά 
διατηρεί μιά ύπόθεση πού τήν είχε συλλάβει σέ μιά στιγμή δη-
μιουργικού Ενθουσιασμού. "Επρεπε νά τήν ύποβάλει σέ βαθειά Εξέ-
ταση. Αύτό Εκανε τό 1912, στή «Συσσώρευση τοΰ κεφαλαίου». 

Μιά έργασια Σισύφου 

'Απορρίπτοντας ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τή μπερνσταϊνική θεω-
ρία τής προσαρμογής, κατέστρεφε Ετσι καί τις Ελπίδες γιά Ενα συ-
νεχή μετριασμό τών ταξικών άντιθέσεων. Καθώς Εκείνο πού Εδώ 
μδς Ενδιαφέρει είναι οί θεμελιώδεις ιδέες τής Ρόζας Λούξεμπουργκ, 
θά μπορούσαμε νά άφήναμε κατά μέρος τήν έπιχειρηματολογία της 
σ' αύτόν τόν τομέα. Τά γεγονότα τά ίδια Εχουν άσκήσει τή δική 
τους συντριπτική κριτική. Οί Ελπίδες δμως τοΰ Μπερνστάϊν καί 
τών όπαδών του γιά μιά προοδευτική Εξάλειψη τής καπιταλιστικής 
Εκμετάλλευσης φαίνονταν πιό σοβαρές Επειδή αύτές στηρίζονταν 
πάνω στήν ίδια τήν πάλη τών τάξεων. Τά τέλη τοΰ τελευταίου αίώ-
να, τό συνδικαλιστικό κίνημα γνώρισε σέ δλες τις καπιταλιστικές 
χώρες καί Ιδιαιτέρως στή Γερμανία μιά όρμητική άνοδο. Οί γερ-
μανοί έργάτες μέ κύματα άπεργιών, άνακατέκτησαν έκεϊνα πού 
δέν είχαν μπορέσει νά άποσπάσουν τήν έποχή δπου ό άντισοσιαλι-
στικός νόμος έπέτρεπε τήν καταστολή κάθε άντιστασιακής κίνησης. 
Μέσα σ' αύτούς τούς άγώνες, τά γερμανικά συνδικάτα είχαν γίνει 
μιά δύναμη. "Ενας θεωρητικός ό όποιος περιφρονούσε τούς ρεαλι-
στές τών συνδικάτων, ό Πάρβους, είχε ύπογραμμίσει τή μεγάλη 
σπουδαιότητα τών συνδικάτων στήν πάλη τής έργατικής τάξης καΐ 
έξεγειρόταν έναντίον τής ύποτίμησής τους άπό πολλούς ήγέτες τοΰ 
κόμματος. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν βέβαια σύμφωνη μ' αύτόν, 
πού αύτή τήν Εποχή ήταν Ενας άπό τούς συναγωνιστές της. 'Αλλά 
Επρεπε νά καταπολεμήσει τΙς αύταπάτες πού δημιουργούσε ή γρή-
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γορη αύξηση τής δύναμης τών συνδικάτων. Ό Μπερνστάϊν έβε-
βαίωσε στό βιβλίο του δτι, στήν πάλη τών μισθών έναντίον τών 
κερδών, τά συνδικάτα θά περιορίζανε προοδευτικά αύτά τά τελευ-
ταία, μέχρι πού τελικά ή ύπεραξία έξαφανίζεται καί ή καπιταλι-
στική έκμετάλλευση καταργείται. "Ετσι τώρα γίνονταν άπαραίτη-
το γιά τή Ρόζα νά δείξει τά δρια τής συνδικαλιστικής πάλης. 

Τά συνδικάτα είναι γιά τή Ρόζα Αούξεμπουργκ μόνον άμυν-
τικές όργανώσεις τών έργαζομένων καί δχι τά δργανα πού θά τούς 
δδηγήσουν στήν έπίθεση έναντίον τής καπιταλιστικής έκμετάλλευ-
σης. Υπερασπίζουν τούς έργάτες έναντίον τής τάσης πού πάντα 
ύπάρχει μέσα στήν κοινωνική φύση τοΰ καπιταλισμού γιά τήν έ-
ξαθλίωση τους. Μπορούν νά πραγματοποιούν τό νόμο τών μισθών 
—τήν πώληση τής έργατικής δύναμης στήν τιμή της στήν άγο-
ρά— δχι δμως καί νά καταργήσουν αύτό τό νόμο. Οί στιγμιαίες 
έπιτυχίες δέν πρέπει νά δημιουργούν αύταπάτες. 

«Όταν έξετάζουμε μεγαλύτερες περιόδους τής κοινωνικής 
έξέλιξης, είναι άδύνατο νά μάς διαφύγει τό γεγονός δτι σέ 
γενικές γραμμές βαίνουμε πρός έποχές δχι μιάς νικηφόρας 
άνάπτυξης, άλλά μεγαλυτέρων διαρκώς δυσκολιών τοϋ συν-
δικαλιστικού κινήματος. Όταν ή έξέλιξη τής βιομηχανίας 
φθάσει στό ζενίθ, δταν στήν παγκόσμια άγορά άρχίσει γιά 
τό κεφάλαιο ή κατιούσα, τότε δ συνδικαλιστικός άγώνας θά 
γίνει δυό φορές δύσκολος: πρώτον, χειροτερεύουν γιά τήν έρ-
τική δύναμη οί άντικειμενικές συγκυρίες τής άγοράς, γιατί 
ή ζήτησή της αύξάνει βραδύτερα καί ή προσφορά της ταχύ-
τερα παρά άλλοτε. Δεύτερο, τό κεφάλαιο γιά νά άποζημιω-
θεί γιά τΙς άπώλειες πού ύφίσταται στήν παγκόσμια άγορά, 
θά προσπαθεί μέ έπιμονή νά έλαττώσει τό μερίδιο τών έρ-
γατών άπό τό προϊόν τής έργασίας. Ή έλάττωση τοϋ ήμερο-
μισθίου είναι βέβαια Ινα άπό τά κύρια μέσα συγκράτησης 
τοΰ ποσοστού τοΰ κέρδους». 

Αύτές οί δυσκολίες άρχισαν νά φαίνονται πολύ πρίν ή οικονο-
μική έξέλιξη άκολουθήσει μιά κατιοΰσα γραμμή. Πρίν άπό τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ό σχηματισμός τράστ καί μαχητικών 
έργοδοτικών έταιριών, είχαν σχεδόν έντελώς έκμηδενίσει τή δύνα-
μη τών έργατικών συνδικάτων μέσα στίς πιό ένδιαφέρουσες βιο-
μηχανίες (βαρειά βιομηχανία, ναυπηγεία κ.λπ.). Καί μόνον οί 
άνάγκες τοΰ κεφαλαίου γιά είδικευμένη έργατική δύναμη αύτή τήν 
έποχή τής έπέκτασης καί τοΰ δρμητικοΰ έξοπλισμοΰ, έμποδίσανε 
μιά γρήγορη πτώση τών ήμερομισθίων. 

Άλλά ή Ρόζα Αούξεμπουργκ δέν περιορίστηκε μόνον στήν δια-
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πίστωση αύτής τής τάσης τής έξέλιξης. Ή θεωρητική της συνεί-
δηση τής έπέβαλε νά χαράξει μέ έναν πιό αύστηρδ τρόπο τά δρια 
τής συνδικαλιστικής πάλης: 

« Ή συνδικαλιστική πάλη μεταμορφώνεται, συνεπεία περι-
στολών πού Αντικειμενικά παράγονται μέσα στήν καπιταλι-
στική κοινωνία, σέ ένα είδος έργασίας Σισύφου. Αύτή ή σι-
σύφειος έργασία είναι πάντως άπαραίτητη γιά νά έπιτυγ-
χάνουν οί έργάτες τδ ποσοστό τοΰ ήμερομισθίου πού τούς ά-
ναλογεϊ σύμφωνα μέ τήν κάθε δεδόμενη κατάσταση τής ά-
γοράς, γιά νά πραγματοποιείται δ καπιταλιστικός νόμος τοΰ 
ήμερομισθίου, γιά νά παραλύει ή όρθότερα νά έξασθενίζει ή 
ύποβιβαστική τάση τής οίκονομικής έξέλιξης. Ά λ λ ά τό νά 
σκέφτεται κανείς νά μεταμορφώσει τά συνδικάτα σέ ένα μέ-
σο προοδευτικής έλάττωσης τού κέρδους πρός δφελος τοΰ ή-
μερομισθίου, αύτό προϋποθέτει πρώτα άπ' δλα, σάν κοινωνι-
κό δρο, πρώτον τό σταμάτημα τής προλεταριοποίησης τών 
μεσαίων στρωμάτων καί τής αύξησης συνεπώς τής έργατι-
κής τάξης. Δεύτερον τό σταμάτημα τής αύξησης τής παρα-
γωγικότητας τής έργασίας. Συνεπώς καί στίς δυό περιπτώ-
σεις μιά παλινδρόμηση σέ προμεγαλοκαπιταλιστικές συνθή-
*ες» (•). 

Μιά έργασία Σισύφου! Αύτή ή έκφραση προκάλεσε μιά έκρη-
κτική άγανάκτηση στούς ήγέτες τών συνδικάτων. Δέν άνεζήτησαν 
τίποτε πιό πέρα άπ' αύτήν τήν έκφραση, δέν έδωσαν καμιά προσο-
χ ή στίς άποδείξεις τής Λούξεμπουργκ, δέν έκαναν τίποτε άπ' δ,τι 
άπαιτοΰσε ή γνώση τής μαρξιστικής θεωρίας. «Έργασία Σισύφου» 
έσήμαινε άπλώς γι ' αύτούς διασπάθιση, σπατάλη δίχως κέρδος τής 
συνδικαλιστικής έργασίας. Δέν βλέπανε δτι σ' αύτή τήν έκφραση 
ύπήρχε μιά άνώτερη Ιδέα γιά τή συνδικαλιστική έργασία, δτι σύμ-
φωνα μ' αύτήν τά συνδικάτα προορίζονταν νά ύπερασπίζουν τΙς 
βιοτικές συνθήκες τής έργατικής τάξης έναντίον τής ά|ΐετάτρε-
πτης τάσης τοΰ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής γιά τήν έξα-
θλίωσή της. Γ ι ' αύτούς ή Λούξεμπουργκ έγινε «δ έχθρός τών συν-
δικάτων», δ στόχος τοΰ συνεχώς ύβρεολογίου της. "Οταν τό 1 9 0 8 , 
δ Κάουτσκυ έπανέλαβε στό έργο του « Ό δρόμος γιά τήν έξουσία», 
τήν έκφραση «έργασία Σισύφου» δίνοντας σ' αύτήν τήν ίδια σημα-
σία πού είχε δώσει ή Λούξεμπουργκ, ή Κεντρική Επιτροπή τών 
συνδικάτων Απάντησε μέ Ενα έργο πού είχε τόν τίτλο «Έργασία 

(1) "Ολα τά άποοπάοματα πού παραθέτονται ο' αύτό τό "/«φάλαιο *1ναι 
Anb τό «Μεταρρύθμιση Ί) ΈπανΑοταοη». 
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Σισύφου ή θετικά Αποτελέσματα». Μ' αύτό έπιτίθενταν μέ μιά κα-
κεντρεχή δριμύτητα έναντίον τοΰ Κάουτσκυ καί τών άλλων «άναρ-
χοσυνδικαλιστών τοΰ είδους τής Ρόζας Λούξεμπουργκ». 'Εκείνο 
πού πραγματικά άπέδειξαν μ' αύτό τό βιβλίο, ήταν δτι δέν είχαν 
καταλάβει τίποτε ούτε άπό τόν Μάρξ, ούτε άπ' αύτή δλη τήν ύπό-
θεση. Τό περιορισμένο πνεύμα τοΰ έπαγγελματία συνδικαλιστή τόν 
έμπόδιζε νά παραδεχτεί τά δρια τής περιοχής του. Ό Κάουτσκυ 
έξ άλλου, λίγο άργότερα, δταν θά άρχίσει νά έγκαταλείπει τΙς έ-
παναστατικές του άντιλήψεις, θά κατηγορήσει κι' αύτός τή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ γιά τόν «άναρχοσυνδικαλισμό» της. 

Σ ' αύτή τήν περίοδο τής εύημερίας τών γερμανικών συνδικά-
των, ο£ ιδέες πού άναπτύσσονταν σ' αύτά, ήταν άκριβώς αύτές οί 
ιδέες πού ή Λούξεμπουργκ θεωρούσε άσυμβίβαστες μέ τά καθήκον-
τα γιά τά όποια προορίζονταν τά συνδικάτα. Σύμφωνα μέ τΙς έλ-
πίδες τών συνδικαλιστών καί ρεφορμιστών θεωρητικών, έπρεπε λί-
γο - λίγο νά κατακτήσουν τήν έξουσία μέσα στήν έπιχείρηση. "Ε-
πρεπε νά πάρουν στά χέρια τους τή διαχείριση τής έπιχείρησης 
πρώτα άπό κοινοΰ μέ τόν έργοδότη καί κατόπιν δίχως αύτόν. "Ε-
τσι δίχως έπανάσταση προετοιμάζουν τό έδαφος γιά τό σοσιαλισμό. 
Ύστερα άπό τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δταν τά γερμανικά 
συνδικάτα ήταν άκόμα ισχυρά, αύτές οί ιδέες πήραν τή μορφή κοι-
νοτήτων έργοδοσίας καί συνδικάτων δπως καί μιάς προσπάθειας 
γιά τήν Εγκατάσταση μιάς δπως τήν λέγανε οίκονομικής δημοκρα-
τίας μέσα στήν έπιχείρηση. Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ, ή διεύ-
θυνση τής έπιχείρησης μέσα σέ καπιταλιστικό καθεστώς ήταν μιά 
περιοχή κλειστή γιά τούς έργάτες. 'Εκεί πού τά συνδικάτα δροΟν 
άντίθετα μέ τό τεχνικό προτσές, δροΰν άντίθετα μέ τήν τεχνική 
πρόοδο καί συνεπώς ή δράση τους έχει μιά έννοια σωματειακή καί 
άντιδραστική. Έάν οί έργάτες έπιτύχουν νά ρυθμίζουν τις τιμές 
άπό κοινοΰ μέ τούς έργοδότες, αύτό θά ήταν Ινα έργοδοτικοεργατι-
κό κάρτελ έναντίον τών καταναλωτών. Καί στις δύο περιπτώσεις, 
μεμονωμένες κατηγορίες έργατών μποροΰν νά έχουν προσωρινά ό-
φέλη άλλά πάντα σέ βάρος τών συμφερόντων τής τάξης καί τής 
μαχητικότητάς της. Ή πάλη γιά τήν έξουσία μέσα στήν έπιχείρηση 
έχει μιά έννοια μόνον κατά τή διάρκεια τής άνοιχτής πάλης γιά 
τήν πολιτική έξουσία, τής όποιας αύτή είναι άναπόσπαστο στοιχείο. 

Τά συνδικάτα είναι δργανα πάλης έναντίον τών έργοδοτών καί 
ταυτοχρόνως σχολές πού προετοιμάζουν τήν έργατική τάξη γιά τήν 
άποφασιστική μάχη. Οί Ελπίδες δτι είναι δυνατή ή ειρηνική κα-
τάκτηση διευθυντικών θέσεων στήν οίκονομία πρέπει νά καταδι-
καστούν. 

Τό τελευταίο καταφύγιο καί ταυτοχρόνως ή πιό μεγάλη έλπί-
δα τών ρεφορμιστών Εμεινε ή δημοκρατία καί τό κοινοβούλιο. Ή 
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δημοκρατία δέν ήταν αύτή, λέγανε, πού βρίσκεται σέ μιά άκατά-
παυστη πορεία πρός τά έμπρός, δέν ήταν αύτή 6 νόμος τής σύγχρο-
νης Ιστορίας, μπροστά στόν δποΐον οί Γιοΰνκερς καί δ άπολυταρχι-
σμός ύποχωροΰν βήμα πρός βήμα καί συνθηκολογούν; Οί έργαζό-
μενοι δλων τών καπιταλιστικών χωρών δέν χρησιμοποιούν τόν κοι-
νοβουλευτισμό γιά νά άποσπάν διαρκώς καί νέες κατακτήσεις; 

Ό δρόμος ήταν έλεύθερος γιά θεμελιώδεις κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις. Ή σοσιαλδημοκρατία θά κατακτούσε τήν κοινοβουλευτι-
κή πλειοψηφία καί θά Επαιρνε στά χέρια της τό μοχλό τής νομο-
θετικής μηχανής. Αύτά πίστευαν καί αύτά λέγανε οί ρεφορμιστές. 
Ή δημοκρατία ήταν γι* αύτούς μιά ύπερφυσική δύναμη. Άποδί-
δανε στό ψηφοδέλτιο μιά μυστικιστική δύναμη πάνω στήν όποίαν 
οί ξιφολόγχες καί ή έξουσία τοϋ κεφαλαίου θά κατασυντρίβονταν. 
Καί τό πεπρωμένο τοϋ κόσμου θά έξαρτώνταν άπό μανούβρες στούς 
διαδρόμους τοΰ κοινοβουλίου καί άπό τήν λίγο - πολύ έπιδέξια δια-
τύπωση τής παραγράφου ένός νόμου. 

Τρελλές αύταπάτες. 
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4 ο 

Ή κατάκτηση 
τής πολιτικής έξουσίας 

Τά όρια τοϋ κοινοβουλευτισμού 

Η ΡΟΖ Α Λούξεμπουργκ έβλεπε στή δημοκρατία, δπως καί σ' 
δλα τά άλλα κοινωνικά φαινόμενα, 2να προϊόν τής ιστορίας. 

Γιά τόν Μπερνστάϊν, ή δημοκρατία ήταν «δ μεγάλος θεμελιώδης 
νόμος τής ιστορικής έξέλιξης». Αύτή ή βεβαίωση, μ' αύτή τήν άπό-
λυτη μορφή της, ήταν γιά τή Λούξεμπουργκ βασικά έσφαλμένη. 
Δέν ήταν παρά μιά μικροαστική καί έπιπόλαιη γενίκευση τών Απο-
τελεσμάτων ένός μικρού μέρους τής έξέλιξης μετά τό 1 8 7 0 . «Με-
ταξύ τής καπιταλιστικής έξέλιξης καί τής δημοκρατίας δέν ύπάρ-
χει καμιά γενική άπόλυτη συνάρτηση. Ή μορφή τής πολιτικής έ-
ξουσίας είναι κάθε φορά τό προϊόν τοΰ γενικού άθροίσματος πολι-
τικών έσωτερικών καί έξωτερικών παραγόντων καί περιλαμβάνει 
|ΐέσα στά πλαίσια της δλη τήν κλίμακα άπό τήν άπόλυτη μοναρχία 
έως τή λαϊκή δημοκρατία» ( ' ) . 

Καί ό κοινοβουλευτισμός; Έ κ ε ΐ πού οί ρεφορμιστές περιμένανε 
τήν πλήρη άνθισή του, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έβλεπε ήδη τά ά-
ναμφισβήτητα σημεία τής παρακμής του. Σ ' αύτό συντελούν τόσο 
ή έπίθεση τής έργατικής τάξης έναντίον τής μπουρζουαζίας δσο 
καί ή παγκόσμια πολιτική. « Ή οικονομική καί κοινωνική ζωή τών 
καπιταλιστικών χωρών κατρακυλάει σέ μιά δίνη άναταραχών, διε-

(1) «Μεταρρύθμιση ή Έ-ανάοταση». 
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θνών συγκρούσεων καί Αναστατώσεων, Ανεξέλεγκτων καί Απρό-
βλεπτων, μέσα στήν όποια τά Αστικά κοινοβούλια θά κλυδωνίζον-
ται δπως ίνα κομμάτι ξύλο σέ μιά τρικυμισμένη θάλασσα». 

« Ό κοινοβουλευτισμός μακριά άπό τό νά είναι ενας Απόλυ-
τος θεσμός τής δημοκρατικής έξέλιξης, τής Ανθρώπινης 
προόδου καί άλλων ωραίων πραγμάτων, είναι ή Ιστορικά 
καθορισμένη μορφή τής κυριαρχίας τής άστικής τάξης στήν 
πάλη έναντίον τοϋ φεουδαλισμού. Ό άστικός κοινοβουλευτι-
σμός μένει στή ζωή τόσο δσο διαρκεί ή πάλη άνάμεσα στή 
μπουρζουαζία καί τόν φεουδαλισμό. Ά π ' τή στιγμή πού αύ-
τή ή φλόγα πού τόν κρατάει στή ζωή σβήνει, ό κοινοβουλευ-
τισμός χάνει τήν ιστορική σημασία του γιά τήν άστική τά-
ξη. Λοιπόν, άπό πρίν Ινα τέταρτο τοΰ αίώνα, τό γενικό χα-
ρακτηριστικό τής πολιτικής έξέλιξης στις καπιταλιστικές χώ-
ρες είναι ό συμβιβασμός άνάμεσα στή μπουρζουαζία καί τόν 
φεουδαλυμό. Ή διαφορά άνάμεσα στούς Ούίγους καί στούς 
Τόρεις στήν 'Αγγλία έχει έξαφανιστεϊ. Τό ίδιο Ιχει γίνει καϊ 
άνάμεσα στούς δημοκρατικούς καί στούς κληρικούς καί μο-
ναρχικούς εύγενείς στή Γαλλία. Έ κ ε ΐ είναι φανερά τά άπο-
τελέσματα καί οί έκδηλώσεις αύτοΰ τοΰ συμβιβασμού. Στή 
Γερμανία ό συμβιβασμός ήταν άπό τήν άρχή άκόμα τής χει-
ραφέτησης τής άστικής τάξης». 

Οί άγώνες άνάμεσα στά κόμματα Ιχουν καταλήξει σέ φιλονι-
κίες άνάμεσα σέ κλίκες. Τά πιό χαρακτηριστικά φαινόμενα τοϋ 
κοινοβουλευτισμού έχουν έξαφανιστεϊ άπ' αύτόν: Οί μεγάλες προ-
σωπικότητες καί οί μεγάλοι ρήτορες. Γιατί «οί ρητορικοί διαξιφι-
σμοί σάν μέσα κοινοβουλευτικά δέν Ιχουν έννοια παρά μόνον γιά 
Ινα μαχητικό κόμμα πού Ιχει μιά λαϊκή βάση». 

Αύτή τήν παρακμή τοϋ άστικοΰ κοινοβουλευτισμού, μπορεί νά 
τή δεϊ σήμερα όποιοσδήποτε. 'Αρκεί Ινα άπλό βλέμμα στίς τελευ-
ταίες ιστορικές έξελίξεις. Μετά τόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο γνω-
ρίσαμε Ινα είδος άναγέννησης τοΰ κοινοβουλευτισμοϋ, μά αύτή δέν 
ήταν παρά μιά άναλαμπή πού έσβησε γρήγορα μέ τήν άνοδο τοΰ 
φασισμοϋ στίς περισσότερες χώρες τής εύρωπαϊκής ήπείρου. 

Ή σοσιαλδημοκρατία πρέπει λοιπόν άπλά καί καθαρά νά ά-
πορρίψει τόν κοινοβουλευτισμό; Γιά τή Ρόζα Αούξεμπουργκ οί κοι-
νοβουλευτικές έκλογές ήταν μιά εύκαιρία γιά μιά εύρεία προπα-
γάνδα τών σοσιαλιστικών ιδεών, δπως καί Ινα μέσο γιά νά μετρά-
με τήν έπιρροή μας στίς μάζες. Καί τό κοινοβούλιο προσέφερε γιά 
τήν πολιτική ζύμωση Ινα βήμα άπ' δπου ή φωνή μπορούσε νά ά-
κουστεί πέρα άπό τά έθνικά σύνορα. 'Αλλά δέν ήταν μόνον ή πο-
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λιτική ζύμωση πού Ενδιέφερε τή Ρόζα. Οί σοσιαλιστές βουλευτές 
μπορούσαν άκόμα νά παίρνουν μέρος στή θετική νομοθετική έργα-
σία, στό βαθμό πού αύτή θά είχε πρακτικά άποτελέσματα. Πιό σω-
στά: ή σοσιαλδημοκρατία έπρεπε νά έχει συνείδηση δτι είναι ένα 
Αντιπολιτευτικό κόμμα. Άλλά ταυτοχρόνως μπορούσε άνάμεσα σέ 
μιά σεκταριστική καί άρνητική στάση άπό τό ένα μέρος καί στόν 
άστικό κοινοβουλευτισμό άπό τό άλλο νά βρει ένα ένδιάμεσο δρόμο, 
έχοντας δμως ύπ' δψη της δτι δλη ή κοινοβουλευτική της δύναμη 
στηρίζεται πάνω στις έξω άπό τό κοινοβούλιο προλεταριακές μά-
ζες. Πάντως πρέπει άπολύτως νά έγκαταλειφτεϊ ή αύταπάτη δτι 
ένα έργατικό κόμμα θά μπορούσε, στηριζόμενο σέ μιά πλειοψηφία 
στό κοινοβούλιο, νά άνατρέψει μέ μόνα τά κοινοβουλευτικά μέσα τό 
καπιταλιστικό κράτος. 

Μιά έμπειρία συμμετοχής στήν κυβέρνηση 

Οί ρεφορμιστικές θεωρίες δέν μπορούσαν νά δοκιμαστούν στή 
Γερμανία, δσο σ' αύτήν ύφίστατο ένα μισο-άπολυταρχικό καθε-
στώς. Αύτές δοκιμάστηκαν στή Γαλλία τήν ίδια στιγμή πού ή θεω-
ρητική συζήτηση μέσα στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία είχε φτά-
σει στό άπόγειό της. "Ετσι οί ιδέες τής Ρόζας Λούξεμπουργκ γιά 
τόν κοινοβουλευτισμό μπορούσαν τώρα νά βρούν τήν έπαλήθευσή 
τους" μέσα στά γεγονότα. 

Τόν 'Ιούνιο 1899 μπήκε δ σοσιαλιστής Αλέξανδρος Μιλλεράν 
στή ριζοσπαστική κυβέρνηση τοΰ Βαλντέκ - Ρουσσώ, δίπλα στόν 
στρατηγό Γκαλλιφέ, τόν σφαγέα τών κομμουνάρων. Αύτό τό γεγο-
νός άπετέλεσε σταθμό στήν Ιστορία τοΰ κινήματος. Ό Ζωρές χαι-
ρέτισε τό θάρρος τών γάλλων σοσιαλιστών πού έστειλαν έναν άπό 
τούς δικούς τους «μέσα στό φρούριο τής άστικής κυβέρνησης». "Ο-
λοι οί ρεφορμιστές μέσα στή Διεθνή έπεδοκίμασαν τή θεωρία πού 
διετύπωσε ό Ζωρές καί πού είναι έν συνόψει ή άκόλουθη: στήν 
έξέλιξη τής καπιταλιστικής κοινωνίας πρός τόν σοσιαλισμό μεσο-
λαβεί ένας σταθμός κατά τή διάρκεια τού οποίου ή πολιτική έξου-
σία άσκεϊται άπό κοινοΰ άπό τό προλεταριάτο καί άπό τή μπουρ-
ζουαζία. Αύτό στήν κυβερνητική του μορφή έκφράζεται μέ τή συμ-
μετοχή τών σοσιαλιστών στήν κυβέρνηση. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ παρακολουθεί μέ τή μεγαλύτερη προ-
σοχή αύτή τήν πείρα. Ή κριτική της άσκείται μέ βαθειές μελέ-
τες, μελέτες πού άποκαλύπτουν μιά καταπληκτική γνώση τής πο-
λιτικής Ιστορίας καί τής κατάστασης τής Γαλλίας. Ή διάγνωση 
της πάνω στή μεγάλη πολιτική κρίση πού περνοΰσε τότες ή Γαλ-
λία ήταν πολύ πιό στέρεη καί πιό σίγουρη άπ' αύτήν τών άμεσα 
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ένδιαφερομένων πολιτικών ήγετών. Ή άνάλυσή της δπως καί τά 
τακτικά της συμπεράσματα, ή γνώση τής άνατομίας τής άστικής 
κοινωνίας, οί νόμοι τής έξέλιξής της καί οί συνθήκες τής προλε-
ταριακής πάλης βρήκανε μιά νέα έπιβεβαίωση. 

Άπό τό 1885 περίπου ή Γαλλία συγκλονίστηκε άπό συνεχείς 
κρίσεις: κρίση τοϋ Μπουλανζισμού, σκάνδαλο τοϋ Παναμά, ύπό-
θεση ΝτρέΟφους. Ή κατάσταση τότες έμοιαζε πολύ μ' αύτήν πού 
γνωρίσαμε κατόπι στήν περίοδο τών φασιστικών ζυμώσεων: ένας 
θορυβώδης έθνικισμός, άντισημιτικές έκδηλώσεις, χονδροειδεΐς καί 
γεμάτες μίσος δημοσιογραφικές καμπάνιες, άνταλλαγή πυροβολι-
σμών στό δρόμο, ή ευτράπελη κατάληψη μιάς σειράς σπιτιών άπό 
τούς άντιντρεϋφικούς (τό «Fort Chabrol») καί άκόμα μιά άπόπει-
ρα τής χρυσής νεολαίας έναντίον τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας. 
Φαινόταν δτι έρχόταν ή τελευταία ώρα τής δημοκρατίας. Ή Λού-
ξεμπουργκ έντούτοις είχε καταλάβει δτι δέν ήταν ή ίδια δημοκρα-
τία πού άπειλοΰνταν άπ' αύτές τΙς συγκρούσεις πού είχαν διαιρέ-
σει τή Γαλλία σέ δυό στρατόπεδα. Εκείνο γιά τό όποιο συγκρούον-
ταν ήταν μόνο ποιός άπό τούς δυό, ή μιλιταριστική καί κληρική 
άντίδραση ή ό άστικός ριζοσπαστισμός θά έλέγχανε τή δημοκρα-
τία. Δέν συνεβούλευε δμως καθόλου νά σταθούν μακριά άπ' αύτή 
τήν πάλη καί κατεδίκαζε τή σεκταριστική παθητικότητα τού κόμ-
ματος τοΰ Ζύλ Γκέντ πού άπό τήν άρχή είχε ρίξει τό σύνθημα: 
ούτε μέ τόν ένα, ούτε μέ τόν άλλο, ούτε μέ τήν πανούκλα, ούτε μέ 
τή χολέρα, ούτε μέ τή δεξιά, ούτε μέ τήν άριστερή διαφθορά. Έ -
πεδοκίμαζε τή στάση τού Ζωρές πού μέ πάθος είχε ριχτεί στή μά-
χη, τόν κατηγορούσε δμως γιατί δέν ήξερε νά χαράξει μιά καθα-
ρή διαχωριστική γραμμή άνάμεσα στό στρατόπεδο τής μπουρζουα-
ζίας καί στό στρατόπεδο τοΰ προλεταριάτου. Απαιτούσε άπό τό σο-
σιαλιστικό κίνημα μέ τήν εύκαιρία κάθε πολιτικής κρίσης συγχρό-
νως καί πρακτική δραστηριότητα καί σταθερότητα στις άρχές καί 
δράση γιά κάθε πολιτική κατάκτηση καί σταθερή πορεία γιά τόν 
τελικό σκοπό. 

Ή στάση της στήν περίπτωση τής έμπειρίας Μιλλεράν είναι 
χαρακτηριστική. Αμέσως μέ τή συμμετοχή αύτοΰ τοΰ τελευταίου 
στήν κυβέρνηση, πραγματεύεται στή Leipziger Volkszeitung τό 
πρόβλημα τής κυβέρνησης καί τής έξουσίας άπό τήν άποψη τών 
γενικών άρχών τού μαρξισμού. Κατόπι, σέ κάθε σταθμό, μελετάει 
τά άποτελέσματα αύτής τής έμπειρίας μέχρι τις τελευταίες λεπτο-
μέρειες καί έξάγει τά δικά της τακτικά συμπεράσματα. Κι ' αύτά 
τά τακτικά συμπεράσματα ξεπερνούσαν κατά πολύ τή σημασία τής 
περίπτωσης Μιλλεράν. Ή όρθότητά τους έχει έπιβεβαιωθεϊ άπό δ-
λες τις κατοπινές έμπειρίες καί στή Γερμανία μέ τή σοσιαλδημο-
κρατική κυβερνητική πολιτική καί στήν Αγγλία μέ τήν κυβέρνη-
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ση Μακντόναλντ καί τέλος στή Γαλλία μέ τις κυβερνήσεις τοϋ λαϊ-
κού μετώπου. Ή κριτική τής Ρόζας Λούξεμπουργκ βρήκε τήν πι-
στή καί πλήρη προφητική της έπαλήθευση σ' δλα τά μεταγενέστε-
ρα γεγονότα. 

Μέ τις έπιδοκιμασίες όλοκλήρου τού ρεφορμιστικού ρεύματος 
καί σέ έφαρμογή τών Ιδεών τοΰ Μπερνστάϊν, ό Ζωρές δικαιολο-
γούσε τή συμμετοχή στήν κυβέρνηση, λέγοντας δτι τό σοσιαλιστι-
κό κόμμα έπρεπε νά καταλαμβάνει τις θέσεις πού τοΰ άφηναν. Ή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν σύμφωνη μέ τόν δρο δμως δτι αύτές οί 
θέσεις θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν στήν πάλη τής τάξης έ-
ναντίον τής μπουρζουαζίας καί τοΰ κράτους της. Τό κοινοβούλιο 
άνταποκρινόταν σ' αύτό τόν δρο, γιατί τό κόμμα μπορούσε σ' αύ-
τό σάν άντιπολίτευση, νά ύπερασπίζει τά συμφέροντα τής τάξης 
του. Άλλά στήν κυβέρνηση δέν ύπάρχει θέση γιά μιά πραγματική 
άντιπολίτευση. Μιά κυβέρνηση πρέπει νά δρα μέ δμοιογενή τρόπ» 
καί σέ ένα βασικά κοινό έδαφος, αύτό τοϋ άστικοϋ κράτους. Γ ι ' αύ-
τό δ άντιπρόσωπος τοΰ άκρου άστικοϋ ριζοσπασμοΰ μπορεί ένδε-
χόμενα νά συνεργάζεται στήν κυβέρνηση μέ τόν χειρότερο άντι-
δραστικό. Άλλά ένας άπό λόγους άρχής άντίπαλος τοΰ καθεστώ-
τος πρέπει άναγκαΐα νά άποτύχει άπό τήν πρώτη προσπάθειά του 
νά άντιπολιτευτει μέσα στούς κόλπους τής κυβέρνησης ή πρέπει νά 
βοηθάει καθημερινά στή διατήρηση καί στή λειτουργία τής κρα-
τικής άστικής μηχανής καί συνεπώς νά πάψει νά είναι σοσιαλι-
στής. "Ενας σοσιαλδημοκράτης πού έπιδιώκει μέ τήν ιδιότητα τοϋ 
μέλους τής κυβέρνησης νά πραγματοποιεί κοινωνικές μεταρρυθμί-
σεις, ύπερασπίζοντας γενικά τό άστικό κράτος, περιορίζει στήν κα-
λύτερη περίπτωση τόν σοσιαλισμό του μέσα στά πλαίσια τής άστι-
κής δημοκρατίας ή άσκεΐ άστική έργατική πολιτική. 

«Μέσα στήν άστική κοινωνία, ή σοσιαλδημοκρατία είναι άπό 
τή φύση της κόμμα τής άντιπολίτευσης. Δέν πρέπει νά γί-
νει κυβερνητικό κόμμα παρά πάνω στά έρείπια τοϋ άστικοϋ 
κράτους». 

Αύτή ή θέση άρχής άποκλείει κάθε συνεργασία μέ τήν άστική 
δημοκρατία; Καθόλου, άπαντάει ή Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ή μικρο-
μπουρζουαζία ή όποία ούσιαστικά Αντιπροσωπεύει σήμερα τήν ά-
στική δημοκρατία, Ιχει άπ' αύτή τήν ένδιάμεση θέση της άνάμε-
σα στό προλεταριάτο καί στή μπουρζουζία, περισσότερους άπό I-
ναν κοινούς σκοπούς μέ τήν έργατική τάξη. Ά λ λ ά σέ κάθε Ενδεχό-
μενη συμμαχία ή έργατική τάξη πρέπει νά Εξασφαλίζει τήν ήγε-
μονία. 
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«Στή σημερινή περίοδο, τό στοιχείο πού δεσπόζει καί διευ-
θύνει πρέπει νά είναι τό προλεταριάτο. Ή μικρομπουρζουα-
ζία δέν μπορεί νά άποτελεί παρά ένα δευτερεύον συμπλήρω-
μα. "Ετσι πρέπει νά είναι καί δχι άντίστροφα. Αύτό σημαί-
νει δτι στήν κοινή πάλη μέ τήν άστική δημοκρατία, τό σο-
σιαλιστικό κόμμα έχει καθήκον νά μή περιορίζει τήν πάλη 
του στό κοινό μέ τή μικρομπουρζουαζία έδαφος, άλλά άντί-
θετα συστηματικά νά προχωρεί πέρα άπό τις έπιδιώξεις τών 
μικροαστικών κομμάτων». 

Λοιπόν, αύτό είναι άδύνατο στό έσωτερικό μιας άστικής κυβέρ-
νησης. Κάτω άπό τήν πίεση καπιταλιστικών δυνάμεων, δ άστικός 
ριζοσπαστισμός ύπαγορεύει στούς σοσιαλιστές ύπουργούς, τό ση-
μείο μέχρι τό όποιο μπορούν νά προχωρήσουν δπως καί τόν χαρα-
κτήρα τής πολιτικής πού άκολουθοΰν. Καί σέ δλα τά κοινωνικά ζη-
τήματα πού έχουν σχέση μέ τή δημοκρατία δέν μπορούμε νά έχου-
με έμπιστοσύνη στόν ριζοσπαστισμό, άκόμα καί άπό τήν άποψη τοϋ 
προγράμματός του. Πάντα είναι έτοιμος γιά μιά άντιδραστική στρο-
φή καί δέν είναι διατεθειμένος νά πάει πιό μακριά άπό έκεΐ πού 
τοΰ είναι αύστηρά άναγκαϊο γιά νά κατευνάζει τις μάζες. Ύστερα 
άπό τά πρώτα βήματα τοΰ Μιλλεράν στό δρόμο τών κοινωνικών με-
ταρρυθμίσεων, ή κυβέρνηση πρώτα άνήγγειλε τή «διακοπή» xal 
άμέσως κατόπι τήν άρνηση σ' όποιαδήποτε παραχώρηση στούς σο-
σιαλιστές συμμάχους της. Κάθε προσπάθεια άντίστασης τών σοσια-
λιστών στά κτηνώδη άντιδραστικά μέτρα πού πήρε ή κυβέρνηση, 
πνιγόταν μέ τήν άπειλή δτι θά διαλυόταν δ συνασπισμός καί τή 
θέση του θά έπαιρνε ή άντίδραση. Ή άρχή τοΰ «μικρότερου κα-
κού» ύπαγόρευε δλη τή σοσιαλιστική πολιτική καί άνάγκαζε τδ 
-κόμμα νά έκτίθεται δλο καί πιό βαριά. 

Ό Ζωρές καί οί φίλοι του έξυμνοΰσαν μέ ζήλο τις κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις πού πρότεινε δ Μιλλεράν, ύπουργός τοΰ έμπορίου. 
ΤΗταν γι ' αύτούς «σοσιαλιστικοί σπόροι, σπαρμένοι στό καπιταλι-
στικό έδαφος πού θά έδιναν θαυμάσιους καρπούς». Οί λόγοι τοΰ ύ-
πουργοΰ γίνονταν άπ* αύτούς «οί στιγμές οί πιό μεγαλειώδεις καί 
οί πιό γόνιμες σ* δλη τήν ιστορία τοΰ σοσιαλισμού καί τής Δημο-
κρατίας». Ή Ρόζα Αούξεμπουργκ συνόψιζε αύτά τά ένθουσιαστι-
κά σχόλια μέ τις άκόλουθες λέξεις: «Ή κλασσική χώρα τής έλεύ-
Οερης συναλλαγής βρέθηκε μέ ένα πήδημα στήν κορυφή τής προό-
δου. Ή γαλλική έργατική τάξη άπό ύπηρέτρια πού ήταν άκόμα 
χθές, έγινε άπότομα σήμερα πριγκήπισσα. Είναι προφανές δτι μό-
ΛΌν Ινας σοσιαλιστής ύπουργός μπορούσε νά κάνει τέτοια θαύμα-
τα». Ή έξέταση αύτής τής δραστηριότητας έδειχνε μόνο δτι αύ-
τή κατέληγε στό νά καλύπτει τΙς ταξικές άντιθέσεις. «Ή ταυτό-
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χρονη ύπεράσπιση τών συμφερόντων τών εργατών και τών Εργοδο-
τών, τών πρώτων μέ άπατηλές παραχωρήσεις, τών δεύτερων μέ ύ-
λικές παραχωρήσεις, βρήκε τήν άπτή της έκφραση στά μέτρα πού 
πήραν γιά τήν εύτυχία τών έργατών στό χαρτί καί γιά τήν ύπε-
ράσπιση τοΰ κεφαλαίου μέ τό πολύ πραγματικό άτσάλι τής ξιφολόγ-
χης». "Ετσι ή άρχική πρόθεση γιά τόν περιορισμό τής διάρκειας 
τής έργασίας κατέληξε στήν αύξηση τών ώρών έργασίας γιά τά 
παιδιά καί σέ άπλές έλπίδες γιά τό μέλλον. Ή πρόθεση γιά τήν 
έγγύηση τοΰ δικαιώματος τής άπεργίας κατέληξε στήν περίσφιγξή 
του μέσα στά πιό στενά νομικά δρια. Καί ή έποχή τών μεταρρυθμί-
σεων έφτασε στό άπόγειό της μέ τή σφαγή τών άπεργών έργατών. 

Ή γενική πολιτική τής κυβέρνησης συνασπισμοΰ παρουσιάζει 
τόν ίδιο πίνακα. Ή πάλη έναντίον τών δικαστικών παραβάσεων 
στήν ύπόθεση ΝτρέΟφους, πάλη πού έπρεπε νά είναι τό κύριο κα-
θήκον τής κυβέρνησης, κατέληξε σέ μιά έπαίσχυντη γενική άμνη-
στία πού περιέλαβε τό θύμα καί τούς ύπευθύνους τοΰ έγκλήματος. 
Ή πάλη γιά τήν έκλαίκευση τοΰ κράτους πληρώθηκε μέ παραχω-
ρήσεις στήν καθολική έκκλησία. Ή έξωτερική πολιτική χαρακτη-
ρίζεται άπό τή συμμετοχή στήν έκστρατεία τών εύρωπαϊκών δυνά-
μεων έναντίον τής Κίνας, άπό τήν έκστρατεία έναντίον τής Τουρ-
κίας γιά νά Εξαναγκαστεί νά σεβαστεί όρισμ^νες άπαιτήσεις τών 
γαλλικών τραπεζών καί τέλος άπό ένα ξεχείλισμα ιμπεριαλιστικού 
ένθουσιασμοϋ καί τών δημοκρατικών καί τών μοναρχικών στήν ύ-
ποδοχή τοΰ αίμοσταγοΰς τσάρου Νικολάου. 

Άπό τήν έμπειρία τοϋ γαλλικού ύπουργισμοΰ, ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ Εβγαλε τά άκόλουθα συμπεράσματα: Στήν πράξη, αύτή 
ή τόσο έξυμνούμενη πολιτική Αποκαλύπτεται κάθε άλλο παρά ρεα-
λιστική, γιατί ή έργατική τάξη, δεμένη άπό τή συμμετοχή τοϋ σο-
σιαλιστικού κόμματος στήν κυβερνητική πολιτική δέν μπορεί νά ρί-
ξει δλο τό βάρος τών δυνάμεών της στήν πάλη. Ή «στείρα» άντι-
πολίτευση, είναι άντίθετα ή μόνη πραγματικά ρεαλιστική πολιτι-
κή, γιατί «μακριά άπό τό νά κάνει άδύνατες τΙς άπτές πρακτικές 
έπιτυχίες, τΙς άμεσες μεταρρυθμίσεις προοδευτικού χαρακτήρα, ή 
πραγματική άντιπολίτευση είναι άντίθετα, γιά Ενα γενικά κόμμα 
τής μειοψηφίας καί πρό παντός γιά τό σοσιαλιστικό κόμμα, τό μό-
νο πραγματικό μέσο γιά νά άποσπάσει πρακτικές έπιτυχίες». Ή 
συμμετοχή στήν κυβέρνηση καταλήγει στή διαίρεση καί στήν πα-
ράλυση τοϋ έργατικοΰ κινήματος, προκαλεί σέ ένδιαφέρουσες δμά-
δες τής έργατικής τάξης μιά βίαιη έχθρότητα έναντίον κάθε πολι-
τικής καί κάθε κοινοβουλευτισμού καϊ δημιουργεί άναρχοσυνδικα-
λιστικές αύταπάτες. Ό Ζωρές ήταν ό όπαδός δ πιό πεπεισμένος γιά 
τήν όρθότητα τής πολιτικής τής συμμετοχής στις άστικές κυβερ-
νήσεις καί ύπεστήριζε μέ πολύ ένθουσιασμό αύτή τήν πολιτική έ-
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ναντίον τής κριτικής τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. Εντούτοις δέκα 
χρόνια άργότερα άπό τότες πού έφαρμόστηκε αύτή ή πολιτική, έ-
βριζε τόν Μιλλεράν καί δυό άλλους σοσιαλιστές ύπουργούς (τόν 
Μπριάν καί τόν Βιβιανί), άποκαλώντας του «προδότες πού άφη-
σαν τόν έαυτό τους νά χρησιμοποιηθεί άπό τόν καπιταλισμό». 

Τά άρθρα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ γιά τήν ύπόθεση Μιλλε-
ράν, είναι άπό τούς πιό βίαιους λιβέλλους τής σοσιαλιστικής φιλο-
λογίας. Ή άγανάκτηση πού τήν κατέχει δέν Εε-πάει σέ βρισιές. Ή 
γλώσσα της είναι συγκρατημένη. Ή άμείλικτη κριτική της στη-
ρίζεται πάνω στά γεγονότα: ΣτΙς γοερές άντιφάσεις αύτής τής πο-
λιτικής, στή διαφορά άνάμεσα στά φαινόμενα καί στήν πραγματι-
κότητα, στίς έπίσημες ύποσχέσεις καί στήν άξιολύπητη στό τέλος 
συνθηκολόγηση. Ή πολιτική λογική, σφυρηλατημένη άπό τά γε-
γονότα, κλείνει κάθε ύπεκφυγή καί ή συνολική κρίση έχει ενα παγ-
κόσμιο βεληνεκές: καταδικάζεται κάθε προσπάθεια νά έξυπηρε-
τηθεΐ ό σοσιαλισμός μέ τά μέσα τής άστικής κρατικής έξουσίας. 
Ή κριτική τής Λούξεμπουργκ δέν έμπόδισε τήν Επανάληψη αύτών 
τών έμπειριών. Στήν περίπτωση Μιλλεράν αύτή ή πολιτική προ-
κάλεσε μόνον μεγάλες δυσκολίες στήν έργατική τάξη. Άλλά αύτό 
πού είχε άρχίσει στή Γαλλία μέ τή μορφή μιάς έλεεινής φάρσας, 
κατέληξε στή Γερμανία σέ μιά τραγωδία. Καί ή Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ, Εβλεπε πολύ μακριά δταν τό 1901 Ελεγε δτι μιά τέτοια 
πολιτική δημιουργεί τις συνθήκες πού εύνοοΰν τόν καισαρισμό. 

«Ό Ζωρές, αύτός ό Ακούραστος ύπερασπιστής τής δημοκρα-
τίας, προετοιμάζει τό έδαφος γιά τόν καισαρισμό! Αύτό φαί-
νεται σάν ενα άσχημο άστεϊο. Καί δμως άπό τέτοια άστεΐα 
είναι καμωμένη ή σοβαρή καθημερινή ιστορία». 

Τριανταδυό χρόνια άργότερα, ό καρπός τοΰ μιλλερανισμοΰ πάνω 
ατό γερμανικό Εδαφος είχε τό δνομα.. . Χίτλερ. 

Ultima ratio 

Στήν πολεμική της Εναντίον τοΰ Μπερνστάϊν καί τοΰ Ζωρές, ή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν κατάγγελνε μόνο τόν έσφαλμένο καί τόν 
ούτοπικό χαρακτήρα αύτών τών Ιδεών καί τής ρεφορμιστικής πο-
λιτικής, άλλά έπίσης καί τόν κίνδυνο πού άποτελοΰσαν γιά τό έρ-
γατικό κίνημα. Τί μένει τότες, ρωτοΰσε τούς ρεφορμιστές, γιά νά 
•πραγματοποιήσουμε τόν σοσιαλισμό, τί μένει γιά νά κατακτήσουμε 
τήν πολιτική έξουσία, έάν δχι ή βία; Κάθε σοβαρή μελέτη πάνω 
σέ προβλήματα τακτικής, όδηγοΰσε στό πρόβλημα τής βίας. "Ετσι 
αύτό τό πρόβλημα βρίσκεται μέσα σ' δλες τΙς συζητήσεις γιά τόν 
ρεφορμισμό. Ή Λούξεμπουργκ πραγματεύεται σέ βάθος αύτό τό 
πρόβλημα σέ μιά πολεμική της έναντίον τοΰ Βαντερβέλντε μέ τήν 
εύκαιρία τής γενικής βελγικής άπεργίας τό 1902. 
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Στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία ή άρνηση τής βίας στούς 
πολιτικούς άγώνες ήταν ήδη σχεδόν ένα δόγμα. Ό Βίλχελμ Λήμ-
πκνεχτ, τού όποιου ή γλώσσα συχνά έτρεχε πιό γρήγορα άπό τή 
σκέψη του, είχε δηλώσει κάποτε, δτι ή βία δέν χρησιμοποιείται 
ποτέ παρά γιά σκοπούς άντιδραστικούς. Έπανελάμβαναν σέ κάθε 
εύκαιρία, μέ ένθουσιασμό αύτή τή φράση. Τ ή βρίσκανε στήν εισή-
γηση τού "Ενγκελς στήν «Πάλη τών τάξεων στή Γαλλία». Ό 
Μπερνστάϊν στήν ύπερεκτίμηση τού δημιουργικού ρόλου τής βίας 
στή μεταμόρφωση τής κοινωνίας έβλεπε ένα μπλανκιστικό κατάλοι-
πο στό έσωτερικό τού μαρξισμού. Στή Γαλλία ό Ζωρές έθετε δλη 
του τήν εύφράδεια στήν ύπηρεσία τής νόμιμης δράσης, μόνου μέ-
σου γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας. Ή καθημερινή πρακτική 
δράση τής διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας πού άπό χρόνια περιορι-
ζόταν μόνον στήν όργάνωση τών έκλογών καί στήν κοινοβουλευ-
τική δράση, είχε μιά έπιρροή άκόμα πιό μεγάλη άπό αύτή τής προ-
παγάνδας τού σοσιαλισμού. Ό Φόλλμαρ, μιλώντας γιά τήν τελευ-
ταία μεγάλη προλεταριακή έξέγερση, είχε δηλώσει, σέ μιά ρητο-
ρική μονομαχία του μέ τή Ρόζα Λούξεμπουργκ, δτι ot παρισινοί 
έργάτες θά έκαναν καλύτερα νά πήγαιναν νά κοιμηθούν, παρά πού 
πήραν τά δπλα καί έγκατέστησαν τήν Κομμούνα. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άρχισε νά άποκαλύπτει τή μικροαστι-
κή σύγχυση καί τήν έπιπολαιότητα πού κρύβονταν κάτω άπό τή 
θεωρία τής νομιμότητας. Οί όπαδοί της δέν ήταν παρά φαντασιο-
κόποι ούτοπιστές. Πάνω σ' αύτή τή συζήτηση άπέδειξε τήν άκλό-
νητη αϊσθησή της τής πραγματικότητας καί συγχρόνως τό παιδα-
γωγικό της ταλέντο. Έναντίον τού Βαντερβέλντε έγραφε: 

«Τί είναι στό βάθος ή άστική νομιμότητα; "Οταν έναν "έ-
λεύθερο πολίτη" παρά τή θέλησή του μέ τόν έξαναγκασμό, 
τόν κλείνει ένας άλλος πολίτης σέ ένα μέρος στενό καί άκα-
τοίκητο, κι' δταν τόν κρατά έκεΐ μέσα κάμποσο καιρό —δλοι 
καταλαβαίνουν δτι αύτό είναι μιά πράξη βίας. Μά άπό τή 
στιγμή πού ή πράξη αύτή θά γίνει δυνάμει ένός έντύπου πού 
λέγεται ποινικός νόμος καί τό μέρος πού θά κλειστεί όνομά-
ζεται "Βασιλική Πρωσσική Φυλακή", άμεσως αύτή μετα-
τρέπεται σέ πράξη είρηνικής νομιμότητας. "Αν ένας άνθρω-
πος έξαναγκαστεΐ άπό Ιναν άλλο, παρά τή θέλησή του νά 
σκοτώνει συστηματικά άλλους άνθρώπους, αύτό είναι πράξη 
βίας. Άλλά άπό τή στιγμή πού αύτό θά όνομαστεϊ στρατιω-
τική ύπηρεσία, δ καλός πολίτης φαντάζεται δτι βρίσκεται σέ 
πλήρη νομιμότητα. "Αν ένα πρόσωπο παρά τή θέλησή του 
τό στερήσουν άλλοι άπό ένα μέρος τής Ιδιοκτησίας του ή τού 
είσοδήματό; του, κανείς δέν θά άμφιβάλλει δτι αύτό είναι 
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μιά πράξη βίας, άλλά άν αύτή ή ληστεία βαφτιστεί "Εμμεση 
φορολογία", τότες πρόκειται άπλώς γιά έφαρμογή τού νόμου. 
»Κοντολογής, δ,τι παρουσιάζεται στά μάτια μας γιά άστική 
νομιμότητα, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ή βία τής κυρίαρ-
χης τάξης, άνυψωμένη σέ έπιτακτικό κανόνα. Άπό τή στι-
γμή πού οί διάφορες πράξεις βίας καθορίστηκαν σάν ύπο-
χρεωτικός κανόνας, τό πράγμα άντικαθρεφτίζεται άπό τήν 
άνάποδη στό κεφάλι τών άστών νομομαθών, καθώς καί στό 
κεφάλι τών όππορτουνιστών σοσιαλιστών: ή "έννομος τά-
ξις" παρουσιάζεται σάν ένα άνεξάρτητο δημιούργημα τής 
"δικαιοσύνης" καί ή κρατική βία σάν μιά άπλή της συνέ-
πεια, σάν μιά "κύρωση" τών νόμων. Στήν πραγματικότητα 
είναι τό άντίθετο: ή άστική νομιμότητα (καί ό κοινοβουλευ-
τισμός σάν νομιμότητα στό γίγνεσθαι) είναι ίσα - ίσα μιά 
όρισμένη κοινωνική μορφή πού παίρνει ή πολιτική βία τής 
άστικής τάξης, μιά βία πού πάλι φυτρώνει στό οικονομι-
κό έδαφος τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης». 

Έ τ σ ι ή βία, δχι μόνον δέν έκθρονίζεται άπό τή «νομιμότητα», 
Αλλά είναι γι ' αύτήν καί τό θεμέλιο καί τό ύποστήριγμα. Τό νά 
θέλει κανείς νά καταβάλει τή βία μέ τή νομιμότητα, αύτό είναι 
μιά χίμαιρα, γιατί είναι σάν νά θέλει αύτή τή νομιμότητα, πού έπι-
τρέπει στήν άστική βία νά γίνεται ό ύπέρτατος κοινωνικός κανό-
νας, νά τήν κάνει ένα θανάσιμο δπλο έναντίον τής μπουρζουαζίας. 
ΙΙίσω άπ' αύτές τις αύταπάτες γιά τή νομιμότητα, ή Ρόζα Αού-
ξεμπουργκ είδε τήν ιδέα δτι τις έπαναστάσεις μπορούμε έμεΐς νά 
τις κηρύχνουμε ή νά μήν τις κηρύχνουμε, φτάνει μόνο νά τις θεω-
ρούμε ώφέλιμες, περιττές ή βλαβερές. Άλλά ή ιδέα δτι ή ιστορία 
Εκτυλίσσεται έτσι καί δτι τά μεγάλα λαϊκά κινήματα διατάσσον-
ται άπό τά πάνω, βρίσκεται μόνο στά κεφάλια τών άστυ νομικών 
καί όρισμένων ιστορικών. Ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία σωστά, 
βέβαια, άναθεώρησε τήν παλιά πίστη δτι ή βίαιη έπανάσταση εί-
ναι ή μοναδική μέθοδος τής πάλης τών τάξεων καί δτι αύτή μπο-
ρεί νά έφαρμοστεί όποιαδήποτε στιγμή. Άλλά ούτε ή 6ία ούτε ή 
έπανάσταση Εχουν παραμεριστεί άπό τήν πάλη τών τάξεων. Οί κα-
θημερινές μικροσυγκρούσεις γιά νά μπούμε στό κοινοβούλιο, οί μά-
χες κατόπι μέσα στό κοινοβούλιο μπορούν νά δώσουν καρπούς μό-
νο δν στηρίζονται στήν λανθάνουσα βία τών Εξω άπό τό κοινοβού-
λιο προλεταριακών μαζών. «Γιά τήν έργατική τάξη έπίσης ή βία, 
4λλοτε λανθάνουσα, άλλοτε άνοιχτή, είναι καί μένει τό ultima ratio, 
ό ύπέρτατος νόμος τής πάλης τών τάξεων. Καί άν μέ τήν κοινο-
βουλευτική μας δράση καί μέ δλη τήν άλλη μας δραστηριότητα :«έ-
παναστατικοποιούμε» τά μυαλά, αύτό δέν τό κάνουμε παρά γιά νά 
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κατέβει δταν χρειαστεί ή έπανάσταση άπό τά κεφάλια στίς γρο-
θιές». Σ ' αύτό τό σημείο, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δείχνει τίς τελευ-
ταίες συνέπειες τού ρεφορμισμοΰ καί προειδοποιεί γιά τό έπικεί-
μενο φάντασμα τοΰ φασισμού: 

«"Αν ή σοσιαλδημοκρατία παρασυρόταν άπό τούς όπορτου-
νιστές καί άπεφάσιζε νά παραιτηθεί έκ τών προτέρων καί 
μιά γιά πάντα άπό τή χρησιμοποίηση τής βίας, άν άπεφάσι-
ζε νά ύποχρεώσει τίς έργατικές μάζες νά σέβονται τήν άστι-
κή νομιμότητα, τότε δλοι οί πολιτικοί της άγώνες, κοινοβου-
λευτικοί καί άλλοι, θά χρ^ωκοποΰσαν άξιοθρήνητα άργά ή 
γρήγορα, γιά νά δώσουν θέση στή δίχως δρια βία τής άντί-
δρασης». 

Ή χαρά πού τής έδινε ή μάχη 

Στήν πάλη έναντίον τοΰ ρεφορμισμοΰ, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
έχει δώσει τήν ούσία τών ίδεών της πάνω στήν ιστορική έξέλιξη 
τής καπιταλιστικής κοινωνίας, πάνω στή φύση τής προλεταριακής 
πάλης δπως καί τΙς άπόψεις της πάνω στά τακτικά καί στρατηγι-
κά προβλήματα. "Ισως είναι λυπηρό, πού δέν επεχείρησε ποτέ νά 
έκθέσει συστηματικά τΙς βασικές άρχές της σάν ένα είδος όδηγοΰ 
γιά δράση. Αύτή ήταν βέβαια μεγάλη θεωρητικός, άλλά δέν ήταν 
ένας καθηγητής καί δέν είχε ζήλο γιά νά συντάξει ένα έγχειρίδιο 
πρός χρήσιν μαθητευομένων. Ή Ρόζα ήταν πάνω άπ' δλα άγωνί-
στρια καί ή δράση της καθοριζόταν άπό τίς έπιτακτικές άνάγκες 
τών άμέσων πολιτικών καταστάσεων. Γι ' αύτήν ή πολεμική ήταν 
μαζί δπλο καί μέσο γιά νά έκθέσει τΙς ιδέες της. Ή πνευματική της 
δραστηριότητα ποτέ δέν ήταν τόσο δημιουργική δσο δταν ό άντίπα-
λός της βρισκόταν στό άμεσο βεληνεκές της. 'Αγαπούσε τήν πνευ-
ματική μάχη. Γράφοντας κάποτε άπό τή φυλακή στόν Κάουτσκυ 
γιά νά τόν ένθαρρύνει σέ μιά πολεμική, περιέγραφε τί έδοκίμαζε 
ή ίδια σ' αύτές τΙς στιγμές τής πνευματικής δραστηριότητας: «Πρέ-
πει έκείνο πού κάνεις, νά τό κάνεις μέ ζέση καί μέ χαρά καί δχι 
σάν ένα δυσάρεστο ίντερμέτζο. Τό κοινό έκτιμά πάντα τό μαχητι-
κό πνεύμα καί ή χαρά τής πάλης έξασφαλίζει στήν πολεμική μιά 
διαυγή άπήχηση δπως έπίσης καί μιά ήθική άνωτερότητα». Κι ' αύ-
τή ή χαρά Ακτινοβολεί, πράγματι, σέ δλα τά πολεμικά έργα τής 
Ρόζας Λούξεμπουργκ αύτής τής έποχής, καί πρό παντός στό «Με-
ταρρύθμιση ή Έπανάσταση». 

Ό καθηγητής Σόμπαρτ, τόν καιρό πού φλερτάριζε άκόμα μέ 
τόν μαρξισμό, είχε γράψει μιά μέρα, δτι κάθε φορά πού ξαναδιά-
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•βαζε τό «Κομμουνιστικό Μανιφέστο», άνεκάλυπτε νέες ώραιότητες 
καί νέες βαθειές καί Απροσδόκητες Ιδέες. Τό ίδιο μπορούμε νά πού-
με καί γιά τό «Μεταρρύθμιση ή Έπανάσταση». Σέ κάθε νέα άνά-
γνωση, νέες ιδέες πού δέν είχαν προσεχτεί στήν άρχή άποκαλύ-
πτονται. Δίνονται άπαντήσεις σέ προβλήματα έντελώς νέα, πού ά-
νέκυψαν εΕκοσι καί τριάντα χρόνια μετά τή συγγραφή τοϋ έργου. 
Οί προβλέψεις της έχουν βρει τήν έπαλήθευσή τους καί σπάνια εί-
ναι τά στοιχεία στά όποία ή πείρα καί ό χρόνος έχουν έπιφέρει 
μιά διόρθωση. 

Ή άνάγκη νά ξαναπιάνει τή σκέψη τοΰ άντιπάλου δυό φορές 
γιά νά τήν άνασκευάσει συναρμόζεται μέσα στήν ένοτητα τοΰ έρ-
γου. 'Ορισμένα μέρη άναπτύσσονται λίγο, σέ άλλα φτάνει μέχρι τις 
τελευταίες λεπτομέρειες. "Ομως τό «Μεταρρύθμιση ή Έπανάστα-
ση» σχηματίζει Ινα σύνολο. Είναι δπως Ινα δένδρο μέ δύο κορμούς, 
τού όποίου δμως μιά θεωρία αύστηρά συναφής άποτελεϊ τή ρίζα. 

Μέσα στό κόμμα, άλλά καί πολύ έπίσης πέρα άπ' αύτό, αύτά 
τά άρθρα τής Leipziger Volkszeitung έκαναν πραγματική αίσθη-
ση. Στή Λειψία, ή έφημερίδα βρίσκονταν σ' δλων τά χέρια καί παν-
τοΰ, ιδιαιτέρως στό έσωτερικό τοΰ κόμματος, τά άρθρα γίνονταν άν-
κείμενο συζητήσεων γεμάτων πάθος. 

Ή έπιρροή τοΰ «Κομμουνιστικού Μανιφέστου» βρίσκεται στήν 
τόλμη τής έπιχειρηματολογίας στήν εύρύτητα τών προοπτικών 
καί στή ρωμαλεότητα τοϋ ύφους. Άλλά δπως κάνει κάθε μεγάλος 
καλλιτέχνης πού άφομοιώνει τήν τέχνη τών προτύπων του, δλες αύ-
τές οί έπιρροές καί δλες οί έμπνεύσεις ξαναχωνεύονταν σέ μιά νέα 
δημιουργία. Αύτό ήταν έκείνο πού χαρακτήριζε τις σχέσεις τής 
Ρόζας Λούξεμπουργκ μέ τήν καθολική μαρξιστική άντίληψη. Εί-
χε σέ τέτοιο βαθμό άφομοιώσει αύτή τήν άντίληψη πού μποροΰσε 
νά σκέφτεται αύτή ή ίδια μέ τρόπο δημιουργικό καί ύπέροχο, άντε-
λώς άνεξάρτητα άπό τις άπόψεις τοΰ Μάρξ καί τοΰ "Ενγκελς. Μπό-
ρεσε νά συλλάβει τήν έπαναστατική φύση αύτής τής μαρξιστικής 
αντίληψης πολύ πιό γερά άπό τούς γερμανούς μαρξιστές πού περ-
νούσαν τότες γιά αύθεντικοί κληρονόμοι τού πνεύματος τοϋ Μάρξ. 
Αύτό φαίνεται καθαρά άπό μιά σύγκριση στό «Μεταρρύθμιση ή Έ -
πανάσταση» καί στό βιβλίο τοϋ Κάουτσκυ: « Ό Μπερνστάϊν καί τό 
σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα». Σ ' αύτό του τό βιβλίο, ό Κάουτσκυ 
έξετάζει μέ σχολαστικότητα μιά πρός μιά τις άπόψεις τοϋ Μπερν-
στάϊν, τις άντιπαραθέτει άπλώς μέ τό παρόν καί άντιτάσσει σ' αύ-
τές τή σοσιαλδημοκρατική παράδοση. Άντίθετα τό έργο τής Λού-
ξεμπουργκ άποκαλύπτει μιά βαθειά γνώση τοΰ ιστορικού προτσές, 
τό βλέμμα της σταθερά άντικρύζει τις έπερχόμενες μεγάλες άνα-
στατώσεις καί μιά άκλόνητη θέληση γιά έπαναστατική δράση τό 
διαπερνά όλόκληρο. Αύτό δέν είναι τυχαίο. Γιά νά συλλάβουν τήν 
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Ιστορική ουσία τοϋ μαρξισμού οί ιδρυτές του δέν άρκοϋσε μόνον ή 
μεγαλοφυία τους. "Επρεπε νά ύπάρχει καί μιά ιδιαίτερη Ιστορική 
κατάσταση. Ή έπανάσταση τοΰ 1848 πού πλησίαζε άπαιτοΰσε μιά 
νέα έπαναστατική άντίληψη γιά νά συλληφθούν τά νέα θεωρητικά 
προβλήματα. Οί έπίγονοι τοΰ Μάρξ καί τοΰ "Ενγκελς στή Δυτική 
Εύρώπη είχαν άντίθετα έπεξεργαστεΐ τις άπόψεις τους σέ μιά έπο-
χή βραδείας έξέλιξης δπου ή Ιστορία κυλούσε δπως ένα άργό ποτα-
μάκι καί δπου οί μακρινοί καταρά/τες έμεναν κρυμμένοι γιά τό μά-
τι τό συνηθισμένο στούς πλατιούς όρίζοντες τής πεδιάδας. Ό Ε-
παναστατικός παλμός άπουσίαζε άπ' αύτόν τόν μαρξισμό. Άκόμα 
καί δ Μέριγκ, ό δποΐος ξεπερνούσε δλους τούς άλλους μέ τήν μα-
χητική ιδιοσυγκρασία του καί τήν ιστορική του κατανόηση, έμενε 
κλεισμένος μέσα σέ όρισμένα θεωρητικά δρια, δπως τό άπέδειξε ή 
έλλειψη κριτικού πνεύματος στήν ύποστήριξη τοΰ Λασσάλ. Άντί-
θετα, γιά τή Ρόζα Αούξεμπουργκ τή δεμένη μέ τό ρωσικό καί πο-
λωνικό έπαναστατικό κίνημα, ή έπερχόμενη έπανάσταση, άσκοϋσε 
ήδη τήν έπίδρασή της στή συγκεκριμένη πολιτική καί έθεσε προ-
βλήματα γιά τά όποια δέν ύπήρχε άπό προηγούμενα άπάντηση. Αύ-
τό τήν έκανε Ικανή νά συνειδητοποιήσει τήν έπαναστατική ούσία 
τοΰ μαρξισμού" τις ύποθέσεις τής Δυτικής Εύρώπης τΙς έβλεπε |ΐέ Ι-
να διαφορετικό τρόπο άπό τούς παλιούς ρουτινιέρηδες. Αύτή ή ι-
στορική κατάσταση έξηγεΐ έπίσης γιατί άπό τά τελευταία χρόνια 
τοΰ αιώνα οί Ρώσοι δλο καί περισσότερο κατελάμβαναν μιά ύπε-
ρέχουσα διευθύνουσα θέση μέσα στίς γραμμές τών μαρξιστών. 

"Οταν ή Ρόζα Αούξεμπουργκ διεξήγαγε τήν πάλη της έναν-
τίον τοΰ ρεφορμισμοΰ, είχε τήν ίδια ήλικία πού είχαν ό Μάρξ καί δ 
"Ενγκελς δταν είχαν όριστικά τελειώσει τήν έπεξεργασία τής θεω-
ρίας τους, τόν ιστορικό ύλισμό. Δηλαδή περίπου τριάντα χρονών. 
Αύτή είναι ή ήλικία δπου ή προσωπικότητα διαμορφώνεται στά ού-
σιώδη χαρακτηριστικά της, δπου δ άνθρωπος Ιχει έπεξεργαστεΐ 
τήν καθολική του άποψη. Ή συνείδηση πού ή Ρόζα Αούξεμπουργκ 
είχε γιά τήν ώριμότητά της καί τή βύναμή της διαπερνά δλα τά 
Ιργα της αύτής τής έποχής. Άκόμα σήμερα είναι ζωντανή ή νεα-
νική τους δροσιά δπως είναι έπίσης ζωντανή καί ή έπιθετικότητά 
τους καί μιά αύτοπεποίθηση πού ή τόλμη της δέν ύποχωρεΐ μπρο-
στά άπό καμιά συνέπεια. 

Άκροθολισμοϊ 

«Γιά νά κρατάς καθαρές τις άρχές, δέν χρειάζεται καμιά Ικα-
νότητα, δ πρώτος άνόητος μπορεί νά τό κάνει». Αύτό έλεγε δ Φόλ-
μαρ στή διάρκεια αύτών τών συζητήσεων. "Ολη ή περιφρόνηση 
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τοϋ πρακτικού για τό θεωρητικό έκφράζεται μ' αύτό. Καί δμως ot 
πρακτικές έμπειρίες δείχνανε άπ' αύτή τήν έποχή δτι χρειάζονταν 
πολλές γνώσεις καί πολλή σύνεση γιά τήν ήγεσία τοΰ έργατικοΰ 
κινήματος ένώ ή θεωρητική μόρφωση ήταν πολύ άνεπαρκής. Ή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ, ήξερε έπίσης δτι ή πολιτική ήρεμία εύνοοϋσε 
τήν έπέκταση τοΰ ρεφορμισμοΰ. "Ηθελε έπίσης νά πνίξει τόν κίν-
δυνο κατά τήν έπέκτασή του. Μέ πολλά άρθρα της ζητοΰσε τόν ά-
ποκλεισμό τοϋ Μπερνστάϊν καί μέμφονταν τή διεύθυνση τοΰ κόμ-
ματος γιά τήν συμφιλίωσή της. Σ ' ένα της γράμμα στό Μπέμπελ 
στις 31 'Οκτωβρίου 1898 έγραφε: 

« ..."Οτι ό Μπερνστάϊν, μέ τις δηλώσεις πού έχει κάνει μέ-
χρι τώρα έχει έγκαταλείψει τό έδαφος τού προγράμματός 
μας, αύτό είναι φυσικά καθαρό γιά μένα. Άλλά δτι πρέπει 
νά έγκαταλείψουμε έπίσης κάθε έλπίδα γι' αύτόν, αύτό εί-
ναι πολύ λυπηρό. Μέ έκπλήσσει δμως τό γεγονός δτι έσεΐς 
καί ό σύντροφος Κάουτσκυ, στήν περίπτωση πού βλέπετε μέ 
τόν ίδιο τρόπο τό ζήτημα, δέν θέλετε νά έπωφεληθεΐτε άπό 
τό εύνο'ικό κλίμα πού δημιουργεί τό συνέδριο τοϋ κόμματος 
γιά νά προκαλέσετε άμεσα μιά άποφασιστική συζήτηση, νά 
παρακινήσετε τόν Μπερνστάϊν νά γράψει μιά μπροσούρα καί 
μ' αύτήν νά άνοίξει ή συζήτηση... Έάν ό Μπερνστάϊν είναι 
πραγματικά χαμένος τό κόμμα πρέπει —δσο λυπηρό καί άν 
είναι αύτό— νά τόν μεταχειριστεί τοΰ λοιποΰ δπως έναν 
Σμόλλερ ή δπως άδιάφορον ποιόν άπό τούς όπαδούς τών κοι-
νωνικών μεταρρυθμίσειον». 

Οί διευθύνοντες δμως τό κόμμα δέν ήταν διατεθειμένοι νά πά-
ρουν ένεργητικά μέτρα, θέλανε νά διατηροΰν τήν «παλιά τακτική 
τήν στεφανωμένη μέ έπιτυχίες» καί ταυτόχρονα είχαν περισσότερο 
φόβο παρά έμπιστοσυνη στή σκέψη τών μεγάλων άναστατώσεων 
πού ή Ρόζα Λούξεμπουργκ προανήγγελλε δτι έπίκεινται. Καί άν τά 
έννέα δέκατα τών μελών τού κόμματος, ύπεστήριζαν τήν ριζοσπα-
στική τάση, δέν ήταν δμως ίκανά νά συνειδητοποιήσουν μέχρι ποιό 
βαθμό ήταν αύτές οί διαφορές βαθειές. Μετά τό συνέδριο τής Δρέ-
σδης, τό 1903, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ πίστεψε δτι ή ρεβιζιονιστι-
κή όμίχλη είχε διαλυθεί, άλλά καί πάλι δέν έπαψε νά διαμαρτύρε-
ται μέ περισσότερη έπιμονή δτι «τό κόμμα πρέπει νά άποφράξει τό 
δρόμο άπό τά άποσυνθετικά φαινόμενα τών πέντε τελευταίων έτών 
τής Ιστορίας του». ΤΗταν δμως ήδη πολύ άργά. Ό ρεφορμισμός διέ-
θετε σοβαρά στελέχη άνάμεσα στούς άγωνιστές πού είχαν ύπευθυ-
νότητες μέσα στό κόμμα καί κατείχε διευθυντικές θέσεις στά συν-
δικάτα. Μιά έπέμβαση έναντίον τους θά προκαλούσε σχίσμα. Ki r 

107 



αύτό κανείς δέν τό σκεφτόταν, γιατί οί σοβαρές θεωρητικές δια-
φορές δέν έμποδίζανε γενικά τήν ένότητα μέσα στή δράση. Κάθε 
ρεφορμιστική έμπειρία δμοια μ' αύτήν πού γινόταν δυνατή σ' άλ-
λες χώρες ήταν άπαγορευμένη στή Γερμανία άπό τό Σύνταγμά της. 
Οί ρεφορμιστές Ικανοποιούνταν μέ τό νά έκθέτουν τό κόμμα μέ ά-
νωφελεΐς συμβιβασμούς μέ τό έθνικοφιλελεύθερο κόμμα, έκπρόσωπο 
τοϋ μεγάλου κεφαλαίου, ή μέ τό καθολικό κέντρο, μέ άπό κοινού 
γεύματα μέ τούς μονάρχες τών γερμανικών κρατών τού νότου καί 
άλλες τέτοιου είδους κομπορρημοσύνες. "Ετσι κάθε χρόνο έπανα-
λαμβάνονταν στόν τύπο καί στό συνέδριο τού κόμματος οί ίδιες ό-
ξεϊες συζητήσεις. Άλλά δλα αύτά δέν κατέληγαν σέ τίποτε. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν έπενέβαινε μέ μελέτες της σ' αύ-
τές τΙς συγκρούσεις παρά δταν τής δινόταν ή εύκαιρία νά έπεκτα-
θεϊ σέ γενικές προοπτικές. Έ ξ άλλου τότες έργαζόταν έντατικά 
γιά τό πολωνικό κίνημα πού μετά τό 1898 γνώριζε μιά νέα όρμη-
τική άνοδο. 

Τόν Νοέμβρη τού 1899 ή διεύθυνση τού κόμματος τής πρότει-
νε νά μπει στή σύνταξη τοΰ Vorwarts. Αύτή άρνήθηκε. Ή έμπει-
ρία τής Δρέσδης τής ήταν άρκετή γιά τή στιγμή. Έ ξ άλλου οί σχέ-
σεις της μέ τόν γέρο Λήμπκνεχτ, πού ήταν άρχισυντάκτης τής έφη-
μερίδας, ήταν άκόμα τεταμένες καί ή σύγκρουσή της |ΐέ τήν Εντυ-
πωσιακή του πολιτική θά ήταν γρήγορα άναπόφευκτη. Αύτή ή πε-
ρίπτωση ήταν πιό σοβαρή άπό τή διαφωνία της μέ τόν Γκραντνά-
ουερ, δχι μόνον άπό τίς αντικειμενικές συνέπειες, άλλά καί γιατί 
ή Ρόζα έξακολουθοΰσε παρ' δλα αύτά νά τρέφει ένα βαθύ σεβασμό 
γι ' αύτόν τ£ν «στρατιώτη τής έπανάστασης». "Οταν τόν τελευταίο 
χρόνο τής ζωής του, ό γέρος τής έδωσε τό χέρι γιά συμφιλίωση 
αύτή έσφιξε αύτό τό χέρι μέ μεγάλη χαρά. 

Ή ζωή τής Ρόζας Λούξεμπουργκ περνοΰσε μέ τήν συγγραφική 
της δραστηριότητα, μέ τις έπεμβάσεις στά συνέδρια τοΰ κόμματος 
καί τής Διεθνοΰς καί μέ τις πολιτικές ζυμώσεις. 

Τό 1900 έγκαθίσταται έπίσης καί ό Λεό Γιόγκισες στό Βερο-
λίνο. "Ετσι έκαναν έκ νέου πιό στενή τήν πνευματική καί πολιτική 
τους συνεργασία στό πολωνικό κίνημα. Ή έκδοση τής θεωρητικής 
Επιθεώρησης Przeglad Social - democraticmy (1902 - 1 9 0 4 ) μέ 
τή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί τό Γιόγκισες γιά κύριους συνεργάτες 
είναι προφανώς ή συνέπεια άπ' αύτή τή νέα τους συνεργασία. Τά 
άρθρα τοϋ Γιόγκισες Εχουν τήν ύπογραφή Τύσζκα. Μ' αύτό τό δ-
νομα θά είναι γνωστός τοϋ λοιποΰ μέσα στό κόμμα. 

Τό 1901 πέθανε ό Μπροϋνο Σόενλανκ, ό Αρχισυντάκτης τής 
Leipziger Volkszeitung. Ή κομματική όργάνωση τής Λειψίας Α-
ναθέτει τή διεύθυνση αυτής τής έφημερίδας στή Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ. Μόλις έγινε γνωστό αύτό, δλος ό άστικός τύπος ούρλιάζει. 
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Ή άκρα δεξιά καλεί τήν αστυνομία νά άπελάσει εςω άπό τά σύνο-
ρα αύτή τήν άνεπιθύμητη γυναίκα. Ή Vossische Zeitung, άριστε-
ρό άστικό δργανο, ζητούσε άπό τό γραφείο τοΰ σοσιαλδημοκρα-
τικού κόμματος τουλάχιστον νά άποκλείσει άπό τό κόμμα «τήν κυ-
ρία Ρόζα Λούξεμπουργκ πού προβάλλει τόν έαυτό της γιά σημαιο-
φόρο τής έρυθρας έπανάστασης». Ό πάστορας Νάουμαν, χριστια-
νο-ιμπεριαλιστής, μαίνεται στήν Frankfurten Zeitung έναντίον τής 
«αιμοσταγούς Ρόζας». Καί οί ρεφορμιστές συμμετέχουν σ' αύτή τή 
συναυλία άπό κατάρες μέ μόλις κάποια μετριοπάθεια. Σέ μερικούς 
μήνες θά έχουν τήν Ικανοποίηση νά ίδοΰνε τή Ρόζα νά έγκαταλεί-
πει τή διεύθυνση τής Volkszeitung. Ή έπιτροπή τύπου δέν ήθελε 
νά δώσει σέ μιά γυναίκα τΙς ίδιες έξουσίες πού είχε δ Σόενλακ, έ-
ξουσίες χάρη στίς όποιες τό δργανο τής Λειψίας έγινε ή έφημερί-
δα μέ τήν καλύτερη καί μεγαλύτερη φήμη μέσα σέ δλον τό διεθνή 
σοσιαλιστικό τύπο. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δμως θεωρούσε απαραί-
τητο γιά ένα μαχητικό δργανο, νά έμπνέεται άπό ένα μόνον πνεΰ-
μα καί πάντα έτοιμο γιά άντεπιθέσεις. Οί γενναίοι σοσιαλιστές τής 
Λειψίας ήταν βέβαια ύπερήφανοι γιά τό ριζοσπαστικό τους δργανο 
πού είχε γίνει ό σημαιοφόρος τοΰ σοσιαλισμού, δμως στό βάθος αύ-
τοί οί ίδιοι έτρεφαν τήν έλπίδα τοΰ Σβέϊκ γιά μιά «συγκρατημένη 
πρόοδο μέσα στά κομματικά πλαίσια». Τόν 'Οκτώβρη τοΰ 1902, ή 
Ρόζα διακόπτει γιά Ινα διάστημα τή συνεργασία της μέ τήν έφη-
μερίδα. 01 λόγοι δέν είναι έντελώς γνωστοί. "Ενας άριθμός άπό 
άρθρα της είχαν ριχτεί στό καλάθι. Γι ' αύτό μεμφόταν τόν Φράντς 
Μέριγκ έπειδή δέν τήν είχε ύπερασπίσει μέ συνεπή τρόπο. Τοϋ 
έγραψε Ινα γράμμα μέ παγερό τόνο μέ τόν όποιο τοΰ έκανε γνωστό 
δτι διακόπτει τή συνεργασία της. 

Στή φιλία ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν γιά δλα ή τίποτε. Ό 
Φράντς Μέρινγκ άπό τό άλλο μέρος είχε μιά άρρωστιάρικη ύπερευ-
αισθησία. Τίποτε τό έκπληκτικό λοιπόν γιά τΙς πολυάριθμες μετα-
ξύ τους συγκρούσεις. Άκόμα καί ή κοινή σκληρή πάλη τους στή 
διάρκεια τοΰ πολέμου δέν ήταν δίχως προστριβές. Άλλά ή άμοι-
βαία έκτίμηση, ή συγγένεια τής ιδιοσυγκρασίας τους καί τέλος ή 
κοινότητα τοϋ σκοποϋ καί τών Αντιπάλων γρήγορα κάθε φορά τούς 
έκαναν νά ξανασυμφιλιώνονται. Αύτή ή πρώτη παρεξήγηση κρά-
τησε σχεδόν Ινα χρόνο. Μόνον τό 1903, στό συνέδριο τής Δρέσδης, 
δταν μιά όμάδα ρεβιζιονιστών είχε έξαπολύσει έναντίον τοΰ Μέ-
ρινγκ μιά σειρά Ατιμωτικών ύπονοιών, ή Ρόζα άφησε κατά μέρος 
τή δυσαρέσκειά της καί άνέλαβε άποφασιστικά τήν ύπεράσπισή 
του. 

Έντελώς άλλες ήταν οί σχέσεις τής Ρόζας Λούξεμπουργκ μέ τόν 
Ζωρές, κι' αύτές οί σχέσεις Αντιφάσκουν μέ τή βεβαίωση σύμφωνα 
μέ τήν δποία αύτή δέν αισθανόταν γι ' αύτούς πού δέν σκέφτονταν 
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#πω; αύτή παρά εν α Ακατανόητο καί φαρμακερό μίσος. ΤΗταν, βέ-
βαια, δίχως οίκτο σκληρή Απέναντι δλων έκείνων τών όποιων ή 
έπαρση δέν μπορούσε νά κρύψει άπ' αύτήν τήν πνευματική τους 
μηδαμινότητα ή άκόμα τή φαυλότητά τους. Άλλά μπροστά σέ έ-
ναν άντίπαλο πού ήταν πραγματικά άξιος μπορούσε νά συγκρατεί 
τή γλώσσα της καί τίς πολύ σκληρές λέξεις καί μέ λύπη έλεγε «δ 
πόλεμος είναι πόλεμος». Αύτό γινόταν πρό παντός μπροστά στόν 
Ζωρές. Ό τρόπος πού αύτός σκεφτόταν καί ή πολιτική του δράση 
τόν έφερε σέ βαθειά άντίθεση μέ τή Ρόζα Αούξεμπουργκ. Οί συγ-
κρούσεις τους ήταν πολύ συχνές. Άλλά ή δριμύτητα τής επιχειρη-
ματολογίας δέν άπέκλειε ένα φιλικό τόνο. Ή Ρόζα έκτιμοΰαε τήν 
προσωπικότητα τοϋ Ζωρές, τό ύψος τής σκέψης του άκόμα καί δ-
ταν άπατώνταν καί τήν άπεριόριστη άφοσίωσή του στήν ύπόθεση 
τοΰ προλεταριάτου. Ύστερα άπό έναν άπό τούς λόγους τοϋ Ζωρές, 
είπε, ίσως γιά νά κατευνάσει τήν έξέγερση τοΰ κριτικού της πνεύ-
ματος: «Αύτό πού λέει, είναι βέβαια λάθος, άλλά αύτό δέν μέ έμ-
ποδίζει νά τόν χειροκροτήσω, αισθάνομαι δτι μέ κατέκτησε». Τό 
1904, στό διεθνές συνέδριο στό "Αμστερνταμ, είχε μαζί του μιά 
βίαιη σύγκρουση πάνω στόν ύπουργισμό καί στή «συνεργασία τών 
τάξεων». Μετά τόν λόγο τοϋ Ζωρές, δέν ύπήρχε κανείς γιά νά τόν 
μεταφράσει. Τότες ή Ρόζα προσέφερε τΙς ύπηρεσίες της καί μετέ-
φρασε αύτή στά γερμανικά μιά Επιχειρηματολογία τής όποιας δ-
λα τά βέλη στρέφονταν έναντίον της. Εύχαριστώντας την δ Ζωρές 
ε ίπε : «Βλέπετε, σύντροφοι, δτι ή πάλη δέν έμποδίζει πάντα τή 
συνεργασία». Γιά μιά τέτοια «συνεργασία» μέ τόν Ζωρές ή Ρόζα 
Αούξεμπουργκ ήταν πάντα πρόθυμη. 

ΤΗταν φυσικά άδύνατο νά μήν ένδιαφερθεΐ ή δικαιοσύνη γι* 
αύτή τή γυναίκα πού ή γλώσσα της ήταν τόσο έπικίνδυνη γιά τό 
Κράτος. Τό 1900 ή Ρόζα Αούξεμπουργκ δημοσίευσε ένα έργο στά 
πολωνικά: «Γιά τήν ύπεράσπιση τής έθνικότητας», μέ τό δποϊο μέ 
σφοδρότητα καταφερόταν έναντίον τών προσπαθειών γιά τή γερμα-
νοποίηση τής κάτω άπό τή γερμανική κυριαρχία ΙΙολωνίας. ΓΓ 
αύτό τό έργο παραπέμφθηκε σέ δίκη έπί έξυβρίσει τοΰ πρώτου ύ-
πουργοΰ τής Παιδείας καί έξαγνίστηκε άπό αύτό τό «άμάρτημα» 
πληρώνοντας ένα πρόστιμο έκατό μάρκων. Τόν 'Ιούλιο τού 1904, 
καταδικάστηκε σέ τρείς μήνες φυλακή, γιατί είχε έξυβρίσει τόν αύ-
τοκράτορα Γουλιέλμο I I μέ τήν άκόλουθη παρατήρηση: «Αύτός ό 
άνθρωπος πού μιλάει γιά τήν Ικανοποιητική καί άσφαλή ζωή τών 
γερμανών έργατών, δέν έχει Ιδέα τής πραγματικότητας». ΤΗταν 
σχεδόν κοντά νά έκτίσει τήν ποινή της, δταν μιά γενική άμνηστία, 
ϋστερ' άπό τό θάνατο τοϋ 'Αλβέρτου τής Σαξωνίας, τής χάρισε 
τό ύπόλοιπο. Αύτή δέν ήθελε καθόλου νά παραιτηθεί άπό τήν φι-
λοξενία τοΰ κελιού της καί Εξοργιζόταν έπειδή ήθελαν νά τήν κά-
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νουν νά δεχτεί, αύτή μιά Επαναστάτρια, τό εύεργέτημα ένός βασι-
λέα. Τελικά τήν ύποχρέωσαν μέ μιά ήπια βία νά έγκαταλείψει τό 
κελί της καί νά ξανάβρει τήν έλευθερία της. Αύτό συνέβη τρεις μή-
νες πρίν άρχίσει ή πρώτη μεγάλη έξόρμηση έναντίον τού ρωσικού 
Απολυταρχισμού, τής φυλακής αύτής όλοκλήρων λαών. 
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5 ο 

Ή ρωσική έπανάσταση τοϋ 1905 

Ή Ρωσία άφυπνι'Ζεται 

Η Π Ρ Ω Τ Η ρωσική έπανάσταση άρχισε στίς 22 'Ιανουαρίου 
1905, τήν κόκκινη Κυριακή. 01 Ρώσοι μαρξιστές τήν είχαν 

άναγγείλει καί είχαν προσδιορίσει τό χαρακτήρα της. Τό 1889, 
στό Ιδρυτικό συνέδριο τής Δεύτερης Διεθνούς στό Παρίσι, ό Πλε-
χάνωφ είχε διακηρύξει δτι ή μέλλουσα έπανάσταση έναντίον τού 
τσαρισμού θά ήταν μιά έργατική έπανάσταση ή δέν θά ήταν τίπο-
τε. Αύτή τήν έποχή συζητούσαν άκόμα, άν ή Ρωσία θά περνούσε 
άπό τόν καπιταλισμό, καί ή ρωσική τάξη μόλις τότε άρχιζε νά 
συγκροτείται. Δέν ύπήρχε τότες έργατικό κίνημα παρά μόνον στήν 
Πολωνία ή δποία σχεδόν δέν άποτελοΰσε οικονομικά μέρος τής Ρω-
σίας. Στήν καθαυτό Ρωσία, δ σοσιαλισμός δέν συνεκέντρωνε παρά 
μερικούς κύκλους διανοουμένων καί μερικά σποραδικά έργατικά 
στοιχεία. 

Ή Αποφασιστική στροφή έγινε τό 1896. Ή στέψη τοϋ Νικο-
λάου I I ήταν μιά τυχαία εύκαιρία. Ή Ιστορία έξαπέλυσε τότες 
πρός τήν αύτοκρατορική έξουσία μιά διπλή προειδοποίηση: ή τυ-
φλή έμπιστοσύνη τών μαζών στόν άπολυταρχισμό ήταν έτοιμη νά 
καταρρεύσει καί τό προλεταριάτο θά έμπαινε γιά πρώτη φορά στήν 
κονίστρα τής ιστορίας. Εκατοντάδες άνθρωποι πού είχαν πάει νά 
χαιρετίσουν τόν νέο τσάρο τσακίστηκαν καί πατήθηκαν στή Σον-
τίνκα, κοντά στή Μόσχα. Στήν Πετρούπολη, 40.000 έργάτες κα-
τέβηκαν σέ Απεργία γιατί δέν ήταν διατεθειμένοι νά θυσιάσουν 
τρεις μέρες άπό τόν μισθό τους στόν βωμό τοϋ τσαρισμού, μέ τήν 
εύκαιρία τής στέψης. Ή Απεργία καταστέλλεται. Άλλά τόν Ί α -
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νουάριο τοϋ 1897 μιά νέα άπεργία ξεσπάει καί καταλήγει στήν 
πρώτη μεγάλη έπιτυχία: στή νόμιμη έργάσιμη ήμέρα τών ένδεκά-
μιση ώρών. Τά μάγια λύθηκαν. Ή σοσιαλδημοκρατική προπαγάν-
δα διεισδύει μέσα στις έργατικές μάζες. Ό Λένιν άρχίζει τή δρά-
ση του στήν Πετρούπολη, δ σοσιαλισμός στή Ρωσία περνάει άπό 
τήν καθαρή θεωρία στήν πράξη, βγαίνει άπό τούς στενούς κύκλους 
γιά νά γίνει ένα μαζικό κίνημα. Τό 1898, μιά μικρή όμάδα άγω-
νιστών Ιδρύει τή ρωσική σοσιαλδημοκρατία. 

Τό άποτέλεσμα μι&ς άπό χρόνια συνεχούς παράνομης έργα-
σίας, φάνηκε στίς μεγάλες έκρήξεις τοΰ 1902. Τόν Μάρτη αύτοΰ 
τοΰ χρόνου ξεσπάει στό Βατούμ μιά γενική άπεργία. 'Λμέσως ά-
κολουθοΰν μαζικές διαδηλώσεις στό Νίζνι - Νοβγκορόντ καί στό 
Σαρότοφ. Τόν Δεκέμβρη τοΰ 1902, βλοι οί έργάτες τοΰ Ροστώβ κα-
τεβαίνουν σέ άπεργία. Γιά πρώτη φορά στή Ρωσία, οί λαϊκές μά-
ζες άποσπάν μόνες τους τήν έλευθερία τού λόγου καί τής συγκέν-
τρωσης. Τά χρόνια 1903 - 1 9 0 4 κύματα κοινωνικών άναταραχών 
συγκλονίζουν δλόκληρη τή νότια Ρωσία. Οί γενικές άπεργίες έ-
πεκτείνονται άπό τή μιά πόλη στήν άλλη, άπό τό Μπακού στή Τι-
φλίδα, στό Βατούμ, στό Έλισάβετγκραντ, στήν 'Οδησσό, στό Κίε-
βο, στό Νικολάϊεφ, στό Αίκατερίνοσλαβ. Αύτές οί άπεργίες διακρί-
νονται άπ' αύτές τής Δυτικής Εύρώπης άπό τόν αύθόρμητο χαρα-
κτήρα τους. Ξεχειλίζουν γρήγορα καί περνάν πάνω άπό τούς έ-
παγγελ|ΐατικούς φραγμούς μετατρέποντας τά οικονομικά αιτήματα 
σέ σκοπούς πολιτικούς. Είχαν —έάν δχι άπό τό ξεκίνημά τους, άλ-
λά έν πάση περιπτώσει μέ τήν εύρύτητα πού παίρνανε καί μέ τις 
συγκρούσεις τους μέ τήν έξουσία— έναν έπαναστατικό χαρακτή-
ρα. Οί περισσότερες άπ' αύτές τις άπεργίες καταλήγανε σέ φονι-
κές συγκρούσεις στούς δρόμους. Αύτές βρήκαν έπίσης μιά ήχώ στις 
πολυάριθμες τοπικές έξεγέρσεις τών χωρικών έναντίον τών γαιο-
κτημόνων. Τά χρόνια 1902 - 1 9 0 4 , ήταν χρόνια άνόδου τής έπα-
νάστασης. 

Ό ρωσοϊαπωνικός πόλεμος τοΰ 1904 - 1 9 0 5 άναζωπύρωσε γιά 
ένα διάστημα τόν σωβινισμό μέσα στά πλατιά στρώματα τοΰ πλη-
θυσμού. Τό έργατικό κίνημα πέρασε στό ύπόβαθρο. Κατόπι ήρθαν 
ot βαρειές ήττες στά πεδία τών μαχών τής Μαντζουρίας, πού άπε-
γύμνωσαν τήν προχωρημένη άποσύνθεση τού άπολυταρχικού κα-
θεστώτος. Αύτές προκάλεσαν τήν έμφάνιση στή σκηνή τής φιλε-
λεύθερης μπουρζουαζίας, φλύαρης άλλά άδύνατης, πού διεκδικοΰ-
σε τις έλευθερίες μέ πολιτικά συμπόσια, μέ συνέδρια, μέ λόγους, 
μέ διακηρύξεις. Οί φιλελεύθεροι έμποροι, βιομήχανοι καί δικηγό-
ροι φαίνονταν νά παίρνουν στά χέρια τους τή διεύθυνση τοΰ κινή-
ματος γιά τις πιό άναγκαϊες μεταρρυθμίσεις. 'Αλλά δταν τό 1904 
ό άπολυταρχισμός φαινόταν έτοιμος νά πάρει σοβαρά μέτρα έναν-
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τίον τους, δλη αύτή ή άντιπολίτευση κατέρρευσε. Αύτή τήν περίο-
δο ή έργατική τάξη τοΰ Μπακοΰ βρισκόταν σέ γενική άπεργία. 
Στά μέσα 'Ιανουαρίου 1905 μιά άπεργία διαμαρτυρίας γιά τήν ά-
πόλυση δυό Εργατών ξεσπάει στά έργοστάσια Πουτίλοφ τής Πε-
τρούπολης. Επεκτείνεται γρήγορα καί στις 20 'Ιανουαρίου 140.000 
έργάτες έχουν κατέβει σέ μιά άπεργία μέ καθαρά πολιτικό χαρα-
κτήρα. Είναι μιά ειρωνεία τής Ιστορίας πού αύτή ή μεγάλη έξέ-
γερση έχει τήν προέλευσή της σέ μιά συνδικαλιστική όργάνωση πού 
είχε ιδρύσει ό Ζουμπάτοφ, ό διευθυντής τής άστυνομίας, γιά νά κρα-
τάει τούς έργάτες μακριά άπό τή σοσιαλδημοκρατική έπιρροή. 'Ε-
κείνος πού ήταν έπικεφαλής δέν ήταν ένας γνωστός Επαναστάτης, 
άλλά ενας τυχοδιώκτης, δ παπά Γκαπόν. "Ομως, πίσω άπό τόν 
Ζουμπάτοφ καί τόν Γκαπόν, δροΰσαν σοσιαλδημοκράτες άγωνιστές, 
διέδιδαν τις έπαναστατικές ιδέες καί σπρώχναν τις σέ άναβρασμό 
μάζες πρός τά έμπρός. 

Στή συνείδηση τών μαζών, δ τσάρος ήταν άκόμα δ πατέρας τοΰ 
λαοΰ. Μποροΰσε καί έπρεπε νά τούς δώσει τή βοήθειά του. "Επρε-
πε σ' αύτόν νά πάνε νά παραπονεθούν γιά νά πάρουν άπό τά χέ-
ρια του τό δικαίωμα νά ζήσουν. Τήν Κυριακή 22 'Ιανουαρίου 200 . 
0 0 0 έργάτες, μέ πορτραίτα τοΰ τσάρου καί εικόνες άγίων στά χέρια 
τους, βαδίζουν πρός τά Χειμερινά Ανάκτορα. Σέ μιά άναφορά τους 
περιέγραφαν τή φτώχεια τους, τήν καταπίεση καί τις ταπεινώσεις 
πού ύπέφερε δ λαός. Ζητούσαν άμνηστία, πολιτικές Ελευθερίες, 
χωρισμό τής έκκλησίας άπό τό κράτος, 8ωρο, ένα μίνιμουμ ήμε-
ρομισθίου, τή γή στούς καλλιεργητές της καί συντακτική συνέ-
λευση έκλεγμένη άπό ίση καί καθολική ψηφοφορία. Ίκετεύανε εύ-
λαβώς, άλλά ή ικεσία τους άπότομα θά μεταμορφωνόταν σέ άπει-
λή καί ή άνοιχτή παλάμη θά γινόταν μιά σφιγμένη γροθιά: 

:«Αύτά είναι, Μεγαλειότατε, τά αίτήματά μας. 'Εάν τά έπικυ-
ρώσεις, έάν τά κάνεις δεκτά, θά κάνεις τή Ρωσία εύτυχή 
καί Ενδοξη. Τό δνομά σου θά χαραχτεί αιώνια στίς καρδιές 
μας καί στις καρδιές τών άπογόνων μας. 'Αλλά έάν δέν συν-
αινέσεις, έάν δέν τά κάνεις δεκτά, θά πεθάνουμε έδώ σ' αύ-
τή τή θέση, μπροστά στό άνάκτορό σου... Ή ζωή μας θά θυ-
σιαστεί γιά τή Ρωσία πού τόσο πολύ πονάει. Δέν λυπούμα-
στε γι' αύτή τή θυσία, τήν κάνουμε μέ τή θέλησή μας». 

Καί θυσιάστηκαν. Βαδίζοντας γιά τό άνάκτορο, πέσανε πάνω 
σέ μιά καλά στημένη παγίδα 2 .000 νεκροί καί 4 .000 τραυματίες. 
'Αλλά αύτή ή σφαγή, πού Εγινε γιά νά κόψει μιά γιά πάντα τήν 
δρεξη τής Εργατικής τάξης νά σηκώνει κεφάλι, στάθηκε τό βάφτι-
σμα πυρός τής έπανάστασης. Τά φονικά πυρά τοΰ Βασίλι Όστρώφ 
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σήκωσαν στό πόδι ολόκληρο τό ρωσικό προλεταριάτο. "Ενα τερά-
στιο κύμα, πάνω άπό ένα έκατομμύριο έργατών κατακλύζει ολό-
κληρη τή Ρωσία, τά τέλη 'Ιανουαρίου. Ή έπανάσταση άρχισε. 

Κάτω άπό τήν έντύπωση τών γεγονότων, ή Ρόζα Αούξεμπουργκ 
έγραφε σχετικά μ' αύτήν τήν προλεταριακή λιτανεία» (Neue Zeit, 
Φεβρουάριος 1905) : 

«Ή πραγματική ιστορία είναι, δπως καί ή φύση, πολύ πιό 
ιδιότροπη καί έφευρετική άπό τή λογική πού ταξινομεί καί 
συστηματοποιεί... Ή ταπεινή «ίκεσία» πού άπευθυνόταν άπό 
τις μάζες στόν τσάρο δέν ζητούσε άπό τήν Αύτοΰ Άγιωτάτη 
Μεγαλειότητα τίποτε άλλο άπό τό νά συναινέσει νά άποκε-
φαλίσει μέ τά ίδια του τά χέρια τόν μοναδικό κύριο πασών 
τών Ρωσιών. ΤΗταν μιά παράκληση στον αυτοκράτορα νά 
διαλύσει τήν αύτοκρατορία. Κάτω όμως ά - ' αύτό πού φαίνε-
ται σάν παραμύθι τής καλής γιαγιάς, βρισκόταν τό πιό όξύ 
ταξικό ένστικτο ένός ώριμου καί τρομερά σοβαρού προλετα-
ριάτου... Οί μάζες είχαν ξαφνικά τήν τυπικά παιδαριώδη άλ-
λά στήν πραγματικότητα τρομερή ιδέα, νά Ιδούν μιά φορά 
πρόσωπο μϊ πρόσωπο τόν πατέρα τοΰ λαού καί νά γνωρίσουν 
τήν πραγματικότητα άπό τό μΰθο τής κοινωνικής αύτοκρα-
τορίας καί τοΰ κοινωνικοΰ βασιλείου. Αύτό ήταν άρκετό γιά 
νά μεταμορφωθεί, μέ μιά χαλύβδινη άναγκαιότητα, ή λιτα-
νεία σέ μιά μονομαχία δυό θανασίμων έχθρών, σέ μιά σύγ-
κρουση άνάμεσα σέ δυό κόσμους, σέ μιά μάχη άνάμεσα σέ 
δυό έποχές». 

Ή Ρόζα Αούξεμπουργκ χαιρέτισε μέ άγαλλίαση τήν άφύπνι-
ση τοΰ ρωσικού λαοΰ. Οί φονικές όμοβροντίες τοΰ Χειμερινού 'Α-
νακτόρου καί τά ξίφη τών κοζάκων τόν άφύπνισαν καί τόν ξετίνα-
ξαν άπό τή νάρκη του. Εκατομμύρια τώρα έξεγερμένοι έργάτες έ-
χουν κατακλύσει μέ τήν πρώτη γενική άπεργία τους όλόκληρη τή 
Ρωσία. Κάθε τί πού είχε κάνει μέχρι σήμερα, οί θεωρητικές της 
μελέτες, οί πνευματικές της συγκρούσεις, δ σχηματισμός καί ή δρ-
γάνωση έπαναστατικών στελεχών, ή πεισματώδης πάλη έναντίον 
τής κρατικής έξουσίας, ή προσπάθεια γιά τή διαφώτιση τών έργα-
τών, δλα αύτά ύπαγορεύονταν άπό τήν σταθερή της σκέψη γιά τήν 
έπανάσταση. Καί ή έπανάσταση ήδη έχει άρχίσει. "Ενα ισχυρό έν-
στικτο τήν έκανε νά θέλει νά βρεθεί στις πρώτες γραμμές τής μά-
χης, μέσα στις ίδιες τις μάζες πού τώρα έκαναν αύτές Ιστορία. "Ο-
μως καί άν άκόμα δέν ήταν άπό βδομάδες τώρα καρφωμένη στό 
κρεβάτι άρρωστη καί πάλι ήξερε δτι δέν έπρεπε νά ύποχωρήσει 
στό ένστικτό της. Είχε μάθει νά συγκρατεί τήν δρμή τής ίδιοσυγ-
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κρασίας της καί νά μήν κάνει παραχωρήσεις στόν ρομαντισμό. 'Ανή-
κε στό έπιτελεϊο τοϋ κόμματος καί οί περιστάσεις δέν έπέτρεπαν 
άκόμα τή μεταφορά τοΰ στρατηγείου στήν ίδια τήν Πολωνία. Αύ-
τό πού ή κατάσταση άπαιτοΰσε άπ' αύτήν θά μπορούσε νά τό κάνει 
μέσα σέ ένα μεμονω|ΐένο χαράκωμα, δπου τό άμεσο καί τοπικό γε-
γονός έμπόδιζε μιά καθολική άποψη. "Επρεπε νά έξηγήσει τήν έν-
νοια τών γεγονότων, νά καθορίσει τούς άμεσους σκοπούς, νά έλέγ-
ξει τά χρησιμοποιούμενα μέσα καί τίς μέθοδες τής πάλης, νά έκπαι-
δεύσει τούς άλλους καί νά έκπαιδεύεται καί ή ίδια. "Επρεπε έπίσης 
νά άντιπαραθέτει τίς βασικές ιδέες μέ τίς όποιες ή ρωσική καί πο-
λωνική σοσιαλδημοκρατία προετοιμάζανε τήν έπανάσταση μέ τή 
σημερινή έπαναστατική πραγματικότητα. 

Ή όργάνωση τοϋ κόμματος 

Ή ρωσική σοσιαλδημοκρατία είχε εύχηθεϊ, είχε περιμένει 
καί είχε προβλέψει αύτή τή σύγκρουση τών δυό κόσμων, αύτή 
τή μάχη δυό έποχών. "Ομως δέν ήταν προετοιμασμένη οδτε στό πε-
δίο τής όργάνωσης, ούτε στό πολιτικό καί στρατηγικό πεδίο. Κατά 
τή διάρκεια τών άγώνων πού προαναγγέλλανε τήν έπανάσταση, αύ-
τή διασπάστηκε σέ δυό όμάδες πού δέν μπόρεσαν ποτέ νά συγχω-
νευτούν καί πού θά γίνονταν δυό έχθρικά στρατόπεδα. 

Ή διακήρυξη τής σοσιαλδημοκρατίας τό 1898 δέν είχε μπο-
ρέσει στήν πραγματικότητα παρά νά θέσει στήν ήμερησία διάταξη 
τή δημιουργία ένός κόμματος. 'Εξακολουθούσαν νά ύπάρχουν πο-
λυάριθμοι μικροί κύκλοι διασκορπισμένοι σέ όλόκληρη τή Ρωσία, 
δίχως στενό μεταξύ τους σύνδεσμο, έντελώς αύτό νομοί καί δίχως 
θεωρητική σταθερότητα καί συνάφεια. 'Από τότες πού πήγε έξορία 
ό Λένιν είχε θέσει γιά σκοπό του νά ξεπεράσει αύτή τήν κατάστα-
ση. Τό 1900 ιδρύθηκε ή Iskra (Σπίθα) τής όποιας ή σύνταξη άπο-
τελέστηκε άπό τούς «παλιούς», τόν Πλεχάνωφ, τόν "Αξελροντ καί 
τή Βέρα Ζασσούλιτς καί άπό τούς «νέους», τόν Λένιν, τό Μάρτωφ 
καί τόν Ποτρέσσωφ. Σ ' αύτούς συμπεριελήφθη μετά τήν άπόδρα-
σή του άπό τή Σιβηρία καί ό Τρότσκυ. 

Ή Iskra είχε θέσει γιά κύριο σκοπό της τήν προετοιμασία ένός 
νέου συνεδρίου πού Επρεπε νά δημιουργήσει ένα πραγματικό κόμ-
μα, προικισμένο μέ μιά αύστηρή όργάνωση, καί ένα μαρξιστικό 
πρόγραμμα. Αύτό έπέβαλλε πρώτα μιά διευκρίνηση στό πεδίο τής 
θεωρίας. "Αρχισε μέ τήν πάλη ένάντια τών ναρότνικων, πού ήταν 
άντίπαλοι τοϋ μαρξισμού, πού άρνοΰνταν τό άναπόφευκτο τής κα-
πιταλιστικής έξέλιξης στή Ρωσία καί άγωνίζονταν γιά ένα ούτο-
πικό σοσιαλισμό πού θά στηριζόταν στήν άγροτική κομμούνα. 'Εν 
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τώ μεταξύ άναπτύχτηκε μεσα στις γραμμές τών μαρξιστών Ινα νέο 
ρεύμα πού άπό τήν πείρα τών άπεργιών τό 1896 - 97 έβγαζε τό 
συμπέρασμα δτι ή σοσιαλδημοκρατία έπρεπε νά περιοριστεί στήν 
όργάνωση τής έργατικής τάξης γιά τήν οικονομική πάλη, νά κα-
θοδηγεί αύτή τήν πάλη καί στό πολιτικό πεδίο νά ύπερασπίζει κοι-
νωνικές μεταρρυθμίσεις μέσα στά πλαίσια τού ύπάρχοντος καθε-
στώτος. "Ετσι μόνον θά διατηρούσε τήν άγνότητα τού έργατικοΰ 
κινήματος. Ή γενική πολιτική πάλη, ή πραγματοποίηση τής άστι-
κής έπανάστασης, έπρεπε νά άφεθοΰν στή μπουρζουαζία. Μετά τή 
νίκη της ή νέα κατάσταση θά μποροΰσε νά χρησιμοποιηθεί γιά τή 
δημιουργία ένός έργατικοΰ κινήματος δμοιου μ' αύτό πού ύπήρχε 
στήν Ευρώπη. Αύτό τό ρεύμα πήρε τό δνομα οικονομισμός. 

Οί Εσκριστές, καί πρό παντός δ Λένιν καταπολέμησαν αύτές τις 
Ιδέες μέ τήν πιό μεγάλη ένεργητικότητα. "Εβλεπαν σ' αύτές τήν 
άπάρνηση τού σοσιαλιστικού καί έπαναστατικού χαρακτήρα τής 
πάλης τών τάξεων, στόν δποίο ή καθημερινή πάλη γιά τά ήμερο-
μίσθια καί τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις δέν είναι παρά μέσα πού 
ύποτάσσονται στό σκοπό καί μιά προετοιμασία γιά τά πιό ένδιαφέ-
ροντα καθήκοντα. Ή σοσιαλδημοκρατία πρέπει νά δώσει στήν έρ-
γατική τάξη συνείδηση δτι, πέραν άπό τά καθημερινά της συμφέ-
ροντα, αύτή καλείται νά γίνει ό πρωταθλητής δλων τών καταπιεζο-
μένων τάξεων δπως καί γενικά τής Ιστορικής προόδου. Μόνον ή Ε-
παναστατική πολιτική πάλη δίνει στό έργατικό κίνημα ένα σοσιαλ-
δημοκρατικό χαρακτήρα. 

Σ ' αύτές τίς θεορητικές συζητήσεις, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ή-
ταν στό πλευρό τών ίσκριστών, παρ' δλο πού ενας άπό τούς ήγέτες 
τοΰ οίκονομιστικοΰ ρεύματος, δ Κριτσέφσκι, ήταν άπό τούς πιό στε-
νούς της φίλους τοΰ κύκλου τής Ζυρίχης. 

Άλλά άντιτάχτηκε μέ βιαιότητα στό Λένιν πάνω στή μορφή 
τής όργάνωσης πού έπρεπε νά πάρει ή ρωσική σοσιαλδημοκρατία. 
Ό Λένιν είχε πραγματευτεί αύτό τό ζήτημα καί σέ άρθρα του καί 
στό «Τί νά κάνουμε;» καί φαινόταν δτι μέσα στήν δμάδα τής "I-
σκρας ήταν δλοι σύμφωνοι πάνω σ' αύτό τό ζήτημα. Στό δεύτερο 
δμως συνέδριο τής ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας πού έγινε στίς Βρυ-
ξέλλες καί στό Λονδίνο τό 1903, σοβαρές διαφορές έκδηλωθήκανε 
πάνω στις άπόψεις τοΰ Λένιν καί οί διαφορές αύτές τελικά κατα-
λήξανε σέ ένα σχίσμα μέσα στό κόμμα. Τό πρώτο άρθρο τοΰ κα-
ταστατικού προκάλεσε μιά πραγματικά δμηρική φιλονικία. Αύτή 
θά φαινόταν παράλογη στόν άναγνώστη τής Δυτικής Εύρώπης πού 
θά διάβαζε τά πρακτικά καί τά Ιργα πού κυκλοφόρησαν μετά τό 
συνέδριο. Οί συζητήσεις δίνουν τήν Εντύπωση μιάς άδικαιολόγητης 
οξύτητας καί μιάς λεπτολογίας δίχως έννοια γύρω άπό άπλές δια-
τυπώσεις. Γιά νά καταλάβουμε δμως αύτές τις διαφορές πρέπει νά 
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έχουμε ύπ' δψη μας τήν τότε κατάσταση τοϋ ρωσικού σοσιαλδημο-
κρατικού κινήματος, μέ τούς μικρούς άσταθεΐς και άναρχίζοντες 
κύκλους του μέσα στις συνθήκες μιάς παράνομης πολιτικής όργά-
νωσης κάτω άπό τόν άπολυταρχισμό. Πρέπει άκόμα νά καταλάβου-
με δτι κάτω άπό τίς συζητήσεις γιά τό καταστατικό κρύβονταν άλ-
λες βαθειές πολιτικές διαφορές πού δέν είχαν άκόμα έκδηλωθεΐ. Ό 
Λένιν τις όσφραινόταν καί προαισθανόταν τούς μεγάλους κινδύ-
νους καί γι' αύτό ήθελε νά τούς άποσοβήσει δίνοντας στό κόμμα μιά 
αυστηρή διάρθρωση. Είχε συνείδηση τών τεράστιων καθηκόντων 
πού έπωμιζόταν τό κόμμα έν δψει τής έπερχόμενης έπανάστασης 
καί ήθελε νά σφυρηλατήσει ένα στερεό δπλο. Καί ύστερα, άνεγνώ-
ριζε έντελώς άντικειμενικά δτι μόνον οί ίσκριστές ήταν ίκανοί νά 
διευθύνουν μέ σταθερότητα τό κόμμα καί μόνον αύτοί ήξεραν έκεΐ-
νο πού θέλανε. 

Τό Γδιο τό κείμενο τών δυό σχεδίων τού πρώτου άρθρου τοϋ κα-
ταστατικού μόλις έπιτρέπει νά μαντέψουμε τή διαφορά ( ' ) . Είναι 
πάντως βέβαιο δτι ό Μάρτωφ ήθελε ένα κόμμα μέ σύνορα φλού, 
δπως ήταν ήδη ή κατάσταση τοΰ κινήματος, μέ εύρεια αύτονομία 
τών δμάδων, ένα κόμμα άφιερωμένο στήν προπαγάνδα, πού νά συγ-
κεντρώνει στις γραμμές του κάθε έναν πού θά διεκήρυσσε τόν έαυ-
τό του σοσιαλιστή. Γιά τόν Λένιν άντίθετα έπρόκειτο γιά τό ξεπέ-
ρασμα αύτής τής αύτονομίας καί τής άπομόνωσης τών όμάδων. "Η-
θελε ένα κόμμα, στερεά διαρθρωμένο, δεμένο μέ τήν τάξη τής δ-
ποίας ήταν ή πρωτοπορία, άλλά καί πού καθαρά θά διακρινόταν 
άπ' αύτήν, ένα κόμμα ιεραρχημένο μέ σειρά διαφόρων όργανισμών 
(κομματικές έπιτροπές, πυρήνες επιχειρήσεων, μορφωτικοί κύκλοι 

κλπ.), άλλά τοϋ όποιου ό πυρήνας έπρεπε νά άποτελεΐται άπό έ-
παγγελματίες έπαναστάτες. Αύτό τό κόμμα έπρεπε νά όργανωθεϊ 
άπό τά πάνω, μέ μιά Κεντρική 'Επιτροπή έπί κεφαλής του, ύπεύ-
θυνη μόνον άπέναντι τοΰ συνεδρίου καί έξουσιοδοτημένη μέ πο-
λιτικές καί όργανωτικές έξουσίες σχεδόν άπεριόριστες. Αύτή ή 
παντοδυναμία τής Κεντρικής 'Επιτροπής έγινε άκόμα Ισχυρότερη 

(1) Νά τΜΐές ήταν οί δυό αντίθετε; διατυπωθεί;: 
Σχέδιο Μάρτωφ: «'Ανήκει στό Έργατικό Σοσιαλδημοκρατικό Ρωσικό 

Κόμμα εκείνο; πού αναγνωρίζει τό πρόγραμμά του καί έργίζβται δραστήρια 
γιά τήν Γραγματο-οίηιη αύτΟν τών σκο-ών κάτω άπό τόν έλεγχο καί τή 
διεύθυνση τών κομματικών έργάνων*. 

Σχέδιο Λένιν: «Είναι μέλος tcj κίμματο; έκεϊνος ποΊ άναγνωρίζει τό 
πρόγραμμά του xal δ-οστηρίζει τό κόμμα τόσο μέ Ολικά μέοα Boo καί μέ 
τήν προοωπική του ίυΐ'.ιιετοχή στήν εργασία μι3; άπό τΙς κομματικές όρ-
γανώσεις». 
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στο συνέδριο άτΛ τήν Επιτροπή τοΰ καταστατικού, πού έδωσε στήν 
Κεντρική Επιτροπή πλήρη έξουσία νά όργανώνει καί νά διαλύει 
τΙς κατώτερες έπιτροπές καί νά άποφασίζει γιά τό ποιοί θά είναι 
έπαγγελματίες έπαναστάτες. "Ετσι δμως μπορούσε στό τέλος ή εύ-
θύνη τής Κεντρικής Επιτροπής άπέναντι τοΰ συνεδρίου νά καταν-
τήσει καθαρά εικονική. 

Σ ' αύτό τό ζήτημα ό Μάρτωφ θριαμβεύει στό συνέδριο καί δ 
Λένιν υποτάσσεται. Άλλά δταν οί συζητήσεις πάνω στό πρόγραμ-
μα θά έδιναν τήν πλειοψηφία στή ριζοσπαστική τάση καί διάφο-
ρες ρεφορμιστικές όμάδες θά έγκατέλειπαν τό συνέδριο, δ Λένιν 
θά συγκέντρωνε τήν πλειοψηφία καί τά κεντρικά δργανα θά έκλέ-
γονταν σύμφωνα μέ τΙς δικές του προτάσεις. Κατόπι δ Πλεχάνωφ 
συνενώνεται μέ τόν Μάρτωφ, άλλά λίγο μετά τό κόμμα διασπάται. 
Οί δυό τάσεις πήραν τό δνομά τους άπό τά άποτελέσματα τής τε-
λικής ψήφου στό συνέδριο: Μπολσεβίκοι (πλειοψηφία), Μενσε-
βίκοι (μειοψηφία). 

Μετά τό σχίσμα ό Λένιν δημοσιεύει τό «"Ενα βήμα έμπρός, δυό 
βήματα πίσω». Σ ' αύτό του τό έργο ύποβάλλει σέ μιά βίαιη κριτι-
κή τις συζητήσεις τοΰ συνεδρίου καί ιδιαιτέρως πραγματεύεται τό 
ζήτημα τής όργάνωσης τοΰ κόμματος. Υπερασπίζει τήν άποψή του 
γιά τόν συγκεντρωτισμό άλλά ύπό μιά μορφή πάνω άπό τό μέτρο. 
Φαίνεται σάν νά ήθελε νά προκαλέσει τόν Αντίπαλο: «Ό γραφειο-
κρατισμός έναντίον τοΰ δημοκρατισμοΰ, έτσι άκριβώς άντιτίθενται 
ή οργανωτική άρχή τής έπαναστατικής σοσιαλδημοκρατίας καί ή 
οργανωτική άρχή τών όππορτουνιστών». Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
άπάντησε στόν Λένιν μέ ένα άρθρο πού δημοσιεύτηκε συγχρόνως 
στήν Iskra καί στή Neue Zcit ('Ιούλιος 1 9 0 4 ) , μέ τόν τίτλο: «'Ορ-
γανωτικά προβλήματα τής ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας». Αύτό τό 
άρθρο πέρασε τότε σχεδόν Απαρατήρητο μέσα στό έργατικό κίνη-
μα τής Δυτικής Εύρώπης. Τό πολύ, έκεϊνο πού προκάλεσε ήταν ή 
έκπληξη γιά τις παράξενες ιδέες πάνω στίς δποΐες συγκρούονταν 
οί ρώσοι. Ή σημασία τοΰ άρθρου γιά τό διεθνές έργατικό κίνημα 
Οά φανεί μόνον στις συζητήσεις πού άκολουθοϋν τήν κατάληψη τής 
έξουσίας άπό τούς μπολσεβίκους στή Ρωσία. 

"Οπως καί ό Λένιν, τό ίδιο καί ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε τή 
γνώμη δτι τό έπαναστατικό κόμμα έπρεπε νά είναι ή πρωτοπορία 
τής έργατικής τάξης, δτι αύτό έπρεπε νά έχει μιά συγκεντρωτι-
κή δργάνωση καί δτι ή θέληση τής πλειοψηφίας έπρεπε νά πραγμα-
τοποιείται μέ μιά αύστηρή πειθαρχία στή δράση. 'Εκείνο πού ά-
πέρριπτε ήταν δ ύπερβολικός συγκεντρωτισμός τοϋ Λένιν. Γιά πρώ-
τη φορά στήν ίστορία, έγραφε, ύπάρχει ένα κίνημα πού σ' δλες του 
τις φάσεις στηρίζεται πάνω στήν αύτόνομη δράση τών |ΐαζών. Καί 
σ' αύτό τό κίνημα ή σοσιαλδημοκρατία δίνει ένα δργανωτικό τύ-
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πο έντελώς διαφορετικό άπό τις προηγούμενες συνωμοτικές όργα-
νώσεις, δπως τών μπλανκιστών έπί παραδείγματι. Χαρακτηρίζον-
τας τόν σοσιαλδημοκράτη έπαναστάτη δ Λένιν «ίακωβΐνο άρρηκτα 
δεμένον στήν όργάνωση τοϋ συνειδητοϋ προλεταριάτου» ξεχνάει δτι 
ή διαφορά άνάμεσα στή σοσιαλδημοκρατία καί τόν μπλανκισμό δέν 
βρίσκεται μόνο στή μορφή τής όργάνωσης, άπό τό ένα μέρος μιά 
ταξικά συνειδητή όργάνωση τοΟ προλεταριάτου καί άπό τό άλλο 
μιά φούχτα συνωμοτών. Εκείνο πού διακρίνει τή σοσιαλδημοκρα-
τία άπό τόν μπλανκισμό είναι πρό παντός δτι ή συνωμοτική μπλαν-
κιστική δραστηριότητα δέν είχε καμιά έσωτερική έπαφή μέ τήν 
καθημερινή ζωή τών μαζών. Έ τ σ ι ή όργάνωση μπορούσε καί έπρε-
πε νά μένει έρμητικά κλειστή γιά τίς μάζες. Ή μπλανκιστική δρα-
στηριότητα στηριζόταν σέ σχέδια πού είχαν έμπνευστεΐ καί δρι-
στει αυθαίρετα. Τά μέλη τής όργάνωσης άναγκαστικά ήταν τά δρ-
γανα μιας θέλησης καθορισμένης άπό τά πρίν, μιας κεντρικής Επι-
τροπής πού διέθετε εύρεΐες έξουσίες καί άπαιτοΰσε μιά τυφλή πει-
θαρχία. 

«Ριζικά διαφορετικοί είναι οί δροι τής δράσης τής σοσιαλδη-
μοκρατίας. Αύτή πηγάζει ίστορικά άπό τή στοιχειώδη τα-
ξική πάλη καί κινείται σ' αύτή τή διαλεκτική άντίφαση, δη-
λαδή μόνον στήν πορεία τής πάλης στρατολογείται ό στρα-
τός τού προλεταριάτου καί παίρνει συνείδηση τών σκοπών τής 
πάλης του. Ή όργάνωση, ή έκπαίδευση καί ή πάλη δέν εί-
ναι ιδιαίτερες φάσεις χρονικά καί μηχανικά χωρισμένες, δ-
πως στό μπλανκιστικό κίνημα, άλλά άντίθετα διάφορες δ-
ψεις ένός καί τοΰ αύτοΰ προτσές. 'Αφ' ένός έξω άπό τις γε-
νικές άρχές τής πάλης, δέν ύπάρχει τακτική έπεξεργασμένη 
ήδη σ' δλες της τίς λεπτομέρειες καί πού μιά κεντρική Επι-
τροπή θά μποροΰσε νά τή διδάξει στά στρατεύματά της, δ-
πως σέ ένα στρατώνα. Ά φ ' έτέρου οί περιπέτειες τής πά-
λης, πού στήν πορεία της δημιουργείται ή όργάνωση, καθο-
ρίζουν Ακατάπαυστες διακυμάνσεις στή σφαίρα έπιρροής τοΰ 
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. 'Απ' αύτό προκύπτει κι' δλας 
πώς ό σοσιαλδημοκρατικός συγκεντρωτισμός δέν θά μποροΰ-
σε νά θεμελιωθεί ούτε στήν τυφλή ύπακοή, ούτε σέ μιά μη-
χανική ύποταγή τών άγωνιστών στό κέντρο τοΰ κόμματος... 
Ό σοσιαλδημοκρατικός, λοιπόν, συγκεντρωτισμός πρέπει νά 
είναι ούσιωδώς διαφορετικός άπό τόν μπλανκιστικό συγκεν-
τρωτισμό. Δέν θά μποροΰσε νά είναι τίποτε άλλο άπό τόν κυ-
ρίαρχο συγκεντρωτισμό τής θέλησης τής συνειδητής καί ά-
γωνιστικής πρωτοπορίας τής έργατικής τάξης άπέναντι στις 
όμάδες καί τά άτομα. Είναι, νά πούμε έτσι, ένας αύτοσυγκεν-

120 



τρωτισμός τοϋ διευθύνοντος στρώματος τοϋ προλεταριάτου, εί-
ναι ή έξουσία τής πλειοψηφίας στό Εσωτερικό τοϋ κόμματός 
της». 

Έ Ρόζα Λούξεμπουργκ έβλεπε στήν παντοδυναμία τής κεντρι-
κής έπιτροπής έναν κίνδυνο γι ' αύτή τήν ίδια τήν άνάπτυξη τής 
πάλης. Έ πείρα άπέδειξε, έλεγε, δτι κάθε νέα μορφή πάλης δέν 
«έφευρίσκεται» άπό τή διεύθυνση άλλα αύτή γεννιέται άπό τή δη-
μιουργική πρωτοβουλία τών μαζών. Και έδώ έπίσης τό ασυνείδητο 
προηγείται τού συνειδητοϋ, ή άντικειμενική λογική τοϋ Ιστορικού 
προτσές προηγείται τής ύποκειμενικής λογικής τών πρωταγωνιστών 
του. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ύπεγράμμιζε δτι ή διεύθυνση τής όρ-
γάνωσης έχει μιά φυσική τάση νά παίζει ενα συντηρητικό ρόλο: 
άφοΰ έπεξεργαστεϊ μιά νέα μέθτοο πάλης μέχρι τις τελευταίες της 
συνέπειες, αύτή τήν Γδια τήν μετατρέπει κατόπι σέ έμπόδιο έναν-
τίον νέων προόδων μέ μεγαλύτερο βεληνεκές. Αύτό έπαληθεύεται 
μέ μιά ιδιαίτερη καθαρότητα στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία τής 
όποιας ή διεύθυνση προβάλλει μιά άντίσταση άνυπέρβλητη σέ κά-
θε προσπάθεια νά ξεπεραστεί ή κοινοβουλευτική ρουτίνα πού τήν 
έχουν έπεξεργαστεϊ μέχρι τ'.ς τελευταίες λεπτομέρειες καί νά βρε-
6οϋν νέες μορφές πάλης. 

«..Αύτή ή άδράνεια όφείλεται κατά μέγα μέρος στό δτι εί-
ναι πολύ δύσκολο νά καθορίσουμε, μέσα στό κενό τών άφη-
ρημένων συλλογισμών, τόν κύκλο καί τ'.ς συγκεκριμένες μορ-
φές τών άνύπαρκτων άκόμα καί συνεπώς φανταστικών πολι-
τικών συγκυριών. "Ο,τι Ενδιαφέρει πάντοτε τή σοσιαλδημο-
κρατία είναι, δλοφάνερα, δχι ή προετοιμασία μιάς καθ' δλα 
έτοιμης συνταγής γιά τή μελλοντική τακτική. Εκείνο πού 
Ενδιαφέρει είναι νά συλλαμβάνει τή σωστή Ιστορική έκτίμη-
ση τών μορφών πάλης πού άνταποκρίνονται σέ κάθε δεδό-
μενη στιγμή, τή ζωντανή κατανόηση τής σχετικότητας τής 
δεδομένης φάσης τής πάλης καί τής Αναπότρεπτης έπίτασης 
τών έπαναστατικών τάσεων, κάτω άπό τό πρίσμα τοϋ τελι-
κοϋ σκοποϋ τής ταξικής πάλης. 'Αλλά παραχωρώντας στό 
διευθυντικό δργανο τοϋ κόμματος έξουσίες τόσο άπόλυτες άρ-
νητικοϋ χαρακτήρα, δπως τό θέλει δ Λένιν, δέν κάνουμε άλ-
λο παρά νά δυναμώνουμε σέ πολύ έπικίνδυνο βαθμό τή συν-
τηρητικότητα, πού φυσικά είναι συμφυής σ' αύτό τό δργανο». 

Δέν ύπάρχει άμφιβολία, δτι ή Ρόζα Λούξεμπουργκ Εδινε μιά 
Ιδιαίτερη σπουδαιότητα σ' αύτό τό Επιχείρημα, πρό παντός έν σχέ-
σει μέ τόν Λένιν. Παρατηρούμε ήδη σ' αύτόν —κα! άργότερα στούς 
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μπολσεβίκους— μιά άκαμψία στήν επιχειρηματολογία, μιά όρισμέ-
νη σχολαστικότητα στίς πολιτικές ιδέες, μιά τάση νά παραμελεί 
τό ζωντανό κίνημα τών μαζών καί νά τοΰ έπιβάλλει μιά τακτική 
έπεξεργασμένη άπό πρίν. Αύτό ήταν άντίθετο μέ τή διαλεκτική έν-
νοια τοΰ πολιτικού γίγνεσθαι. Είχε ήδη δει στούς γάλλους γκεντι-
στές πόσο σοβαρό Εμπόδιο στήν πολιτική δράση ήταν αύτή ή άκαμ-
ψία καί αύτή ή στενότητα. Ό Λένιν ήταν άρκετά βέβαιος δτι δέν 
θά ύπέκυπτε σ' αύτόν τόν κίνδυνο. 'Αργότερα, άναφερόμενος στίς 
συζητήσεις τοΰ 1903 είχε άνοιχτά άναγνωρίσει δτι είχε διαλέξει 
αύτή τήν άκαμπτη καί ύπερβολική μορφή επιχειρηματολογίας γιά 
νά μπάσει καλύτερα στά κεφάλια τών όπαδών του τις άλήθειες πού 
είχαν άποφασιστική σημασία. Έ ν πάση περιπτώσει, δ ίδιος δοκί-
μασε σέ άποφασιστικές στιγμές μιά εύκαμπτη τακτική πού τά βι-
βλία του δέν μάς άφήνουν νά τήν ιδούμε. Άλλά δίχως αύτόν οί 
συνεργάτες του, έκδηλώσανε σχεδόν σέ κάθε Ιστορική στροφή αύ-
τή τή συντηρητική άδράνεια (Επί παραδείγματι τό 1905 άπέναν-
τι τών σοβιέτ καί στήν άρχή τής επανάστασης τοϋ 1 9 1 7 ) . 

Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ, ή μόνη έγγύηση έναντίον τής άρ-
τηριοσκλήρωσης τής σοσιαλδημοκρατικής τακτικής, ήταν ή διαρ-
κής έπαγρύπνηση τοΰ κόμματος, ή έλεύθερη κριτική μέσα στά πλαί-
σια τών άρχών τοϋ μαρξισμού καί ό έξασφαλισμένος άποτελεσμα-
τικός έλεγχος τής βάσης πάνω στά άνώτερα κλιμάκια τοΰ κόμμα-
τος. Γ Γ αύτό κατέληγε: 

« Ό ύπερσυγκεντρωτισμός πού ύπερασπίζει δ Λένιν μάς φαί-
νεται Εμποτισμένος δχι άπό θετικό καί δημιουργικό πνεΰμα, 
άλλά άπό τό στείρο πνεΰμα τοΰ νυχτοφύλακα. "Ολη του ή 
φροντίδα τείνει στό νά έ λ έ γ χ ε ι τή δραστηριότητα 
τοΰ κόμματος καί δχι νά τή γ ο ν ι μ ο π ο ι ε ί , νά 
σ τ ε ν ε ύ ε ι μάλλον τό κίνημα, παρά νά τό άναπτύσσει, 
νά τοΰ δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί δ υ σ κ ο λ ί ε ς , δχι νά τό 
έ ν ο π ο ι ε ΐ>\ 

Ή Ρόζα άπέδιδε μιά έξαιρετικά μεγάλη άξία στή δραστηριό-
τητα τών μαζών, δραστηριότητα πού συνειδητοποιείται μέσα στό 
κόμμα μέ τή δίχως δρια κριτική πάνω στά άνώτερα δργανα. Αύτή 
ή έλευθερία τής κριτικής ήταν στά μάτια της τό φάρμακο έναν-
τίον κάθε άρτηριοσκλήρωσης, ή ζωντανή πηγή πού έπέτρεπε νά 
διορθώνονται δλες οί άνεπάρκειες τοϋ κινήματος. Ή διεύθυνση τοΰ 
κόμ|ΐατος είχε καθήκον νά έκτελεί τή θέληση τής πλειοψηφίας, νά 
Επενεργεί στή διαμόρφωση αύτής τής θέλησης μέ μιά πιό ύψηλή 
κατανόηση, άλλά δχι νά Επιβάλλει μέ δικτατορικό τρόπο στήν όρ-
γάνωση τή δική της θέληση. Έναντίον τής άξίωσης μιάς παντο-
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δύναμης διεύθυνσης νά παίζει τό ρόλο τής θείας πρόνοιας, αύτή 
διεκήρυσσε Ανοικτά: 

«Τά σφάλματα πού έγιναν άπό ένα έργατικό κίνημα άληθι-
νά έπαναστατικό είναι ιστορικά άσυγκρίτως πιό γόνιμα καί 
πιό πολύτιμα άπό τό άλάθητο τής καλύτερης κεντρικής επι-
τροπής» ( ' ) . 

Ό Λένιν και η Ρόζα Λούξεμπουργκ 

Ό Λένιν άπάντησε στήν κριτική τής Ρόζας Λούξεμπουργκ μέ 
ένα άρθρο πού τό έστειλε στή Neue Zeit. Άλλά σ' αύτό τό άρθρο 
δέν έκανε κανένα ύπαινιγμό στό θετικό περιεχόμενο αύτής τής κρι-
τικής καί απλώς Αμφισβητούσε τήν άκρίβειά της. Εξηγούσε δτι 
δέν ύποστήριζε έναν Απόλυτο συγκεντρωτισμό άλλά τούς στοιχειώ-
δεις όργανωτικούς κανόνες ένός όποιουδήποτε κόμματος καί δτι ή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ άγνοοϋσε στήν άνάλυσή της τό συνέδριο τού 
κόμματος καί τις πραγματικότητες τής έσωκομματικής πάλης. Τό 
μεγαλύτερο μέρος αύτής τής άπάντησης ήταν άφιερωμένο στήν πά-
λη στό έσωτερικό τής ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας πού τήν περιέ-
γραφε μέ έναν τρόπο πού τήν έκανε έντελώς άκατανόητη σέ έναν 
μή μεμυημένον Αναγνώστη. Ό ΚΑουτσκυ Αρνήθηκε νά τό δημο-
σιεύσει. Τό άρθρο δημοσιεύτηκε είκοσι χρόνια Αργότερα στήν έπι-
θεώρηση Leninski Sbornik. 

Ό Λένιν είχε συχνά χλευάσει τή λουξεμπουργική ιδέα τής «όρ-
γάνωσης σάν προτσές». 'Ομως ύποχρεώθηκε αύτός ό ίδιος νά Ανα-
γνωρίσει δτι οί οργανωτικές μορφές έξελίσσονται μαζί μέ τό κίνη-
μα στό σύνολό του. "Οταν κατά τήν έπανάσταση τοϋ 1905 κατα-
κτήθηκε ή έλευθερία τής όργάνωσης, έδωσε 6 ίδιος στό κόμμα μιά 
μορφή πού πολύ Απείχε Από τόν ύπερσυγκεντρωτισμό. Κάτω άπό 
τήν πίεση τών μελών, ό άριθμός τών όποιων είχε σημαντικά αύξη-
θεΐ, δέχτηκε άκόμα καί τήν άποκατάσταση τής ένότητας παρ' δλο 
πού ή πλειοψηφία πέρασε έτσι στά χέρια τών όππορτουνιστών, στις 
άποφάσεις τών όποίων συμμορφώθηκε πάνω σέ ζητήματα πολύ έν-
διαφέροντα. 

Αύτό μας κάνει νά διερωτηθούμε έάν οί σημερινές μορφές τής 
έξουσίας στή Σοβιετική 'Ενωση καί ή κατάσταση μέσα στά κομ-
μουνιστικά κόμματα άνταποκρίνονται μέ τίς όργανωτικές άρχές 

(1) "Ολα τά παρακάνω αποσπάσματα εΤναι i.-.h -Λ 'Οργανωτικά προ-
βλήματα tljs ρωσικές σοσιαλδημοκρατίας». 
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τοΰ λενινισμοΰ. Πρέπει νά τό εξελέγξουμε. Ό Λένιν ό Γδιος έχει 
έξηγήσει δτι ένσυνείδητα είχε ύπερβάλει τόν συγκεντρωτισμό στό 
«"Ενα βήμα έμπρός δυό βήματα πίσω» γιά νά Αντιδράσει έναντίον 
τής άναρχιας πού βασίλευε τότε μέσα στό ρωσικό κόμμα. Τό 1920, 
δταν ή 3η Διεθνής είχε υίοθετήσει τΙς θέσεις γιά τήν όργάνωση, δ 
Λένιν τόνιζε μέ μεγάλη έπιμονή δτι αύτές ήταν πάρα πολύ «ρωσι-
κές» γιά νά μπορούν νά προσαρμοστούν στήν κατάσταση τής Δυ-
τικής Εύρώπης. Καί δμως αύτές οί θέσεις στηρίζονταν πράγματι 
στις άρχές τοϋ «δημοκρατικού συγκεντρωτισμού», στήν έλευθερία 
τής κριτικής καί στόν έλεγχο τής διεύθυνσης άπό τή βάση. Κατά 
τή διάρκεια τού έμφυλίου πολέμου ό συγκεντρωτισμός ήταν βέβαια 
πολύ αύστηρός στό κόμμα τοΰ Λένιν, άλλά ήταν ό έμφύλιος πόλε-
μος πού άπαιτοΰσε στρατιωτικές μορφές όργάνωσης. "Ομως, στά 
χρόνια πού ό Λένιν ήταν έπικεφαλής τής σοβιετικής έξουσίας, οί 
μεγάλης σημασίας πολιτικές άποφάσεις δέν ύπαγορεύονταν άπό τά 
πάνω, άλλά παίρνονταν ύστερα άπό ζωηρές συζητήσεις μέσα στό 
κόμμα. ΙναΙ δ Λένιν πού είχε μιά φορά μέ έλαφρότητα γράψει δτι 
ό γραφειοκρατισμός είναι ή άρχή τής έπαναστατικής σοσιαλδημο-
κρατίας, είδε τελικά στήν πάλη έναντίον τής κρατικής καί κομμα-
τικής γραφειοκρατίας ένα καθήκον τόσο έπιτακτικό ώστε λίγο πρίν 
άπό τόν θάνατό του ύπαγόρευσε άκόμα καί στή Διαθήκη του τΙς 
δδηγίες του πάνω σ' αύτό τό ζήτημα. Έάν παρατηρήσουμε γενι-
κά τήν έξέλιξη άπό τό 1903, μποροΰμε νά ποΰμε δτι οί ύπερσυγ-
κεντρωτικές άπόψεις τοΰ Λένιν προφανώς έπηρέασαν τήν πρα-
κτική δράση τών μπολσεβίκων. Άλλά αύτές οί άπόψεις διαρκώς 
τροποποιούνταν προς διάφορες κατευθύνσεις άνάλογα μέ τά καθή-
κοντα καί τΙς συνθήκες τής πάλης. Ή πραγματικότητα άποκαλύ-
πτεται καί έδώ έπίσης πιό ισχυρή άπό τή θεωρία. Καί ή σημερι-
νή δργανωτική μορφή τών κομμουνιστικών κομμάτων, πού- άποτε-
λεΐ γελοιογραφία τοΰ μπολσεβικισμοΰ, έχει λιγότερο τήν προέλευ-
σή της σέ μιά θεωρία πού είχε διατυπωθεί πριν άπό πολλά χρόνια 
καί περισσότερο στόν έκφυλισμό τής ρωσικής έπανάστασης, στόν 
σχηματισμό δηλαδή μιας κομματικής γραφειοκρατίας πού έντελώς 
κυριαρχεί στό κράτος καί ύπηρετεϊ Ιδιαίτερα συμφέροντα. 

Υπερεκτιμάμε καί παραμορφώνουμε λοιπόν τήν έπίδραση πού 
είχαν στις κατοπινές έξελίξεις οί όργανωτικές άπόψεις πού ύπε-
στήριζε δ Λένιν τό 1903 δταν έπιχειροΰμε νά έξηγήσουμε μ' αύτές 
τά σημερινά γεγονότα. Πρέπει έξάλλου μέ έπιφύλαξη νά πιστέψου-
με δτι ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έβλεπε τό κόμμα σάν μιά άρκετά χα-
λαρή συγκέντρωση άνθρώπων πού συμμερίζονταν τις ίδιες ιδέες. "Ο-
σο αύτή θεωρούσε τήν έλευθερία τής γνώμης καί τής κριτικής στό 
έσωτερικό τού κόμματος σάν μιά ζωτική άνάγκη καί τό μόνο φάρ-
μακο έναντίον τής άρτηριοσκλήρωσης καί τοΰ έκφυλισμοΰ, τόσο έπί-

124 



σης ΰπεγράμμιζε δχι αύτή ή Ελευθερία έχει τά δριά της, κι' αύτά 
είναι οί κοινές μαρξιστικές άρχές. "Εδινε μεγάλη σημασία στήν 
ένότητα τοϋ κόμματος καί τοΰ έργατικοΰ κινήματος καί θεωροΰσε 
σωστή τή συνύπαρξη μέσα στή γερμανική σοσιαλδημοκρατία δια-
φορετικών άπόψεων. «"Ενα μεγάλο κόμμα, ένα σοβαρό κόμμα δέν 
διασπάται έξ αίτιας άρθρων στις έφημερίδες, ούτε άκόμα έξ αιτίας 
μεμονωμένων πολιτικών παρεκκλίσεων». Άλλά ή συμφωνία στόν τε-
λικό σκοπό δέν είναι μιά έπαρκής βάση γιά τήν ένότητα τοΰ κόμ-
ματος, είναι άπαραίτητη καί ή κοινή πρακτική πολιτική δράση. Ή 
Ρόζα έπαιρνε καθαρά θέση «έναντίον τής έξάλειψης τών συνόρων 
άνάμεσα στόν συνειδητό πυρήνα καί στήν άνοργάνωτη μάζα». "Ε-
παιρνε πολύ στά σοβαρά τόν συγκεντρωτισμό τοΰ κόμματος καί ά-
γωνίστηκε μέσα στή Διεθνή έναντίον τών προσπαθειών τών κοινο-
βουλευτικών όμάδων νά άποδεσμευτοϋν άπό τόν έλεγχο τοΰ κόμμα-
τος. Καί άκόμα ήξερε ή ίδια νά έπιβάλλει ένεργητικά τή θέληση 
τής κεντρικής έπιτροπής στό πολωνικό κόμμα. 

Άπό τά παραπάνω στοιχεία γίνονται φανερά τά διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, αύτών τών δυό ήγετικών προσωπικοτήτων. Ή Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ υποτιμούσε τή σημασία τής όργάνωσης, Ιδιαίτε-
ρα δταν ή διεύθυνσή της ήταν στά χέρια τών άντιπάλων της. Είχε 
πολύ μεγάλη έμπιστοσύνη σέ μιά πολιτική Επανόρθωση κάτω άπό 
τήν πίεση τών έπαναστατημένων μαζών. Οί πρό τοϋ 1917 πολιτι-
κές άντιλήψεις τοϋ Λένιν ήταν άναμφισβήτητα μολυσμένες άπό τόν 
μπλανκισμό καί άπό μιά ύπερβολική σημασία στή δύναμη τής θε-
λήσεως. Είναι άλήθεια δτι αύτά τά ξεπερνούσε, δταν άντιμετώπιζε 
συγκεκριμένες καταστάσεις. Απλοποιώντας καί σχηματοποιώντας 
λίγο τά πράγματα μπορούμε νά ποΰμε δτι: Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
αϊσθανόταν τόν έαυτό της πιό ισχυρά δεμένον μέ τό ιστορικό προ-
τσές καί άπ' αύτό έβγαζε τις πολιτικές της άποφάσεις, ένώ τό βλέμ-
μα τοΰ Λένιν ήταν προσηλωμένο στόν σκοπό καί άναζητοϋσε τά 
μέσα νά τόν φτάσει. Γιά τή Ρόζα τό άποφασιστικό στοιχείο ήταν 
οί μάζες, γιά τόν Λένιν ήταν τό κόμμα, πού ήθελε νά τό κάνει ένα 
σιδερένιο άκόντιο τοϋ έργατικοΰ κινήματος. 

Ή φύση τής έπανάστασης τοΰ 1905 

"Οταν τό 1903 διασπάστηκε ή ρωσική σοσιαλδημοκρατία, πολ-
λοί δέν είδαν σ' αύτή τή διάσπαση παρά προσωπικές άντιζηλίες 
καί πολύ έξογκωμένες διαφορές στά όργανωτικά ζητήματα. Ά λ -
λά δταν ή έπανάσταση έκανε τήν έμφάνισή της τότες βγήκαν κα-
θαρά στήν Επιφάνεια οί πραγματικά βαθειές διαφορές πού χώρι-
ζαν τις δυό τάσεις. Πρέπει νά Εχουμε μιά σαφή Ιδέα τής φύσης, 
τοΰ σκοπού καί τής στρατηγικής τής έπανάστασης. 
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Γενικά παραδέχονταν, άκόμα καί έξω άπό τή σοσιαλδημοκρα-
τία, δτι ή ρωσική έπανάσταση ήταν μιά άστική έπανάσταση, πού 
ό σκοπός της ήταν ή άνατροπή τοΰ Απολυταρχισμού καί ή πραγμα-
τοποίηση τών άστικών δημοκρατικών έλευθεριών. Οί διάφορες ά-
στικές δημοκρατικές όμάδες, οί σοσιαλεπαναστάτες καί πολλοί άπό 
τούς θεωρητικούς τοΰ Πολωνικοΰ Σοσιαλιστικού κόμματος, άφη-
ναν τόν έαυτό τους νά ρυμουλκείται άπό τά γεγονότα δίχως νά Ανα-
λύουν τήν κοινωνική κατάσταση καί δίχως προοπτικές. Ή πλειο-
ψηφία τών ρεφορμιστών ήγετών έβγαζε άπό τή γενική διατύπωση 
τό Ακόλουθο συμπέρασμα: Αφού πρόκειται γιά άστική έπανάστα-
ση, ή διεύθυνση καί ή πολιτική έξουσία Ανήκουν στή μπουρζουα-
ζία. Ή έργατική τάξη πρέπει νά περιοριστεί στήν υποστήριξη τής 
μπουρζουαζίας γιά τήν κατάληψη άπ' αύτήν τής έξουσίας. Καί «νά 
άσκήσει μιά έπαναστατική πίεση πάνω στή θέληση τής φιλελεύθε-
ρης καί ριζοσπαστικής μπουρζουαζίας», «νά άναγκάσει τά διευθύ-
νοντα στρώματα τής κοινωνίας νά προωθήσουν τήν άστική έπα-
νάσταση μέχρι τό λογικό της τέρμα» (Μαρτίνωφ: «Δυό δικτατο-
ρίες», 1904)' . 

Γ Γ αύτούς, τό καθήκον τής σοσιαλδημοκρατίας συνίσταται λοι-
πόν στήν προώθηση τής ριζοσπαστικής μπουρζουαζίας, μένοντας 
αύτή ή Γδια μέσα στά πλαίσια τής άστικής πολιτικής. Δέν έπρεπε 
νά άγωνιστεΐ μέ τά δικά της τά μέσα γιά σκοπούς προλεταριακούς 
καί δέν έπρεπε νά άποσπάσει άπό τή μπουρζουαζία τή διεύθυνση 
αύτής τής γιγάντιας πάλης. Κάθε προσπάθεια νά ξεπεράσει αύτά 
τά δρια θά ήταν μοιραία. Αύτό θά έρριχνε τή μπουρζουαζία στό 
στρατόπεδο τής άντίδρασης καί έτσι θά κατέληγε σέ άποτυχία ή 
Γδια ή έπανάσταση. 

Ή σοσιαλδημοκρατική άριστερά —δηλαδή οί μπολσεβίκοι, δ 
Πάρβους, δ Τρότσκυ, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί δ Κάουτσκυ έ-
πηρεασμένος πάνω σ' αύτό άπό τή Ρ ό ζ α — άπέρριπταν αύτή τήν 
τακτική σάν ούτοπική καί Αντιδραστική. Άπό τή μελέτη τής πεί-
ρας πρό παντός τής μεγάλης γαλλικής Έπανάστασης, είχαν πα-
ρατηρήσει δτι αύτή δέν μπόρεσε νά έπιτύχει τή νίκη παρά μόνον 
γιατί, μέ τή δικτατορία τών ίακωβίνων, τά πληβειακά στοιχεία, οί 
μικροαστικές καί προλεταριακές μάζες, πήραν στά χέρια τους τήν 
έξουσία κι' αύτά παρά καί ένάντια στήν άντίσταση τής μπουρζουα-
ζίας ξεριζώσανε τις πιό βαθειές ρίζες τού φεουδαλισμού. Αντίθετα 
ή έπανάσταση τοΰ 1848, άπέτυχε στή Γερμανία γιατί ή μουρζουα-
ζία φοβήθηκε τό προλεταριάτο, συμμάχησε άμέσως μετά τήν πρώ-
τη έφοδο μέ τόν άπολυταρχισμό καί μ' αύτό τόν έσωσε. Ή ρωσι-
κή μπουρζουαζία θά πραγματοποιούσε άκόμα πιό γρήγορα αύτή τή 
στροφή, γιατί έν τώ μεταξύ ή δύναμη καί τοΰ διεθνούς καί τοΰ ρω-
σικού προλεταριάτου είχε σημαντικά αύξηθεί. 
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Αύτή ή Ιστορική πείρα Εδειχνε λοιπόν δτι ή ρωσική έπανάστα-
ση δέν θά μποροΰσε νά νικήσει παρά μόνον έάν τό προλεταριάτο θά 
έπαιρνε στά χέρια του τή διεύθυνση καί τήν ήγεμονία. Μιά άνά-
λυση τής συγκεκριμένης κατάστασης πρέπει νά τό βεβαιώσει. Ό 
ρωσική αύτοκρατορία ύπέκρυπτε στούς κόλπους της τΙς πιό κραυ-
γαλέες κοινωνικές άντιφάσεις: Στή γεωργία, μιά όλόκληρη κλίμα-
κα παραγωγικών μεθόδων, άπό τήν έντελώς μικρή άγροτική Επι-
χείρηση μέ τό ξύλινο μεσαιωνικό άροτρο μέχρι τή μεγάλη σύγχρο-
νη Επιχείρηση τοΟ «Ελεύθερου» ιδιοκτήτη. ΣτΙς πόλεις μιά'μικρο-
μπουρζουαζία πού ή έκταση τής οίκιακής άγροτικής έργασίας τήν 
έμπόδιζε νά φτάσει στήν κατάσταση ένός εύπόρου τεχνίτη. Καί 
πρός τά πάνω, ή πιό συγκεντρωμένη (') σύγχρονη βιομηχανία τήν 
όποία ό Απολυταρχισμός βοηθούσε μέ τρόπο έντονο νά Αναπτυχθεί. 
Αύτή ή σκιαγραφία τής οίκονομικής διάρθρωσης τής Ρωσίας άρκεΐ 
γιά νά έξηγήσει τήν διαφορετική στάση τών κοινωνικών τάξεων έν 
σχέσει μέ τΙς προηγούμενες Επαναστάσεις. Ό φιλελευθερισμός τής 
μπουρζουαζίας έπρεπε νά Εξατμιστεί άκόμα πιό γρήγορα άπ' δ,τι 
στή Δύση. 01 στενοί δεσμοί της μέ τό Απολυταρχικό καθεστώς καί 
6 φόβος της άπό τήν έργατική τάξη Επρεπε νά τήν κάνουν νά ζητή-
σει συμβιβασμό μέ τήν παλιά έξουσία. Έ μικρομπουρζουαζία τών 
πόλεων δέν μπορούσε σέ καμιά περίπτωση νά παίξει τόν ήγετικό 
ρόλο πού είχε παίξει μέχρι τότες σ' δλες τΙς έπαναστάσεις. Αύτή 
ήταν στερημένη άπό κάθε πολιτική θέληση καί άφηνε τόν έαυτό της 
νά ζει σέ μιά σκυθρωπή Αδράνεια, τό πολύ θά μπορούσε νά παρα-

(1) Ή μεγάλη βιομηχανική έπιχείρηση ήταν σχετικά πολύ πιό Ανε-
πτυγμένη στή Ρωσία παρά ατή Γερμανία, πού ήταν τότες έπικεφαλί)ς τβν 
καπιταλιστικών χωρ(3ν τής Εύρώπης. Ό Ακόλουθος συγκριτικός πίνακας τό 
δείχνει: 

Επιχειρήσεις 

Γερμανικό κράτος Ρωσία 
άριθμοί τοΟ 1895 άριθμοι τοΰ 1902 

Απασχολούσες: 
'Αριμθός 'Αριθμός 'Αριθμός 'Αριθμός 
'Επ,)σεων έργατών Έπ)σεων έργατών 

51 έως 1.000 Εργάτες 
•πάνω άπύ 1 .000 Εργάτες 

18.698 2 .595 .536 6 .334 1.202.800 
255 448.731 458 1.155.000 
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συρθεί άπό τήν όρμή τής έπανάστασης. Τό έργο τής πολιτικής μόρ-
φωσης πού σέ άλλες χώρες καί σέ άλλους καιρούς τό έκανε κοντά 
στούς έργάτες ή μικρομπουρζουαζία, στή Ρωσία πραγματοποιούν-
ταν άπό τήν έπαναστατική ΐντελλιγκέντσια τών σοσιαλιστικών κομ-
μάτων. Ή άγροτιά πεινασμένη γιά γή καί θέλοντας νά άπελευθε-
ρωθεΐ άπό τά άβάσταχτα βάρη τοϋ άπολυταρχισμοϋ, ήταν έπανα-
στατική. Άλλά ή δράση της έπρεπε άναγκαστικά νά περιοριστεί 
στό τοπικό πεδίο. Δέν μποροΰσε νά πάρει τή διεύθυνση, άντίθετα 
είχε άνάγκη μιάς διεύθυνσης. Καί ή Ρόζα Λούξεμπουργκ προέβλε-
πε δτι, δταν ικανοποιούνταν οί πιό έπείγουσες κοινωνικές της άνάγ-
κες, αύτή θά έπεφτε κάτω άπό τήν έπιρροή τής άντίδρασης. "Ετσι 
ή έργατική τάξη ήταν ή μόνη πού καλούνταν νά όδηγήσει τήν έπα-
νάσταση μέχρι τό τέρμα της. Βέβαια, έν σχέσει μέ τό σύνολο τοΰ 
πληθυσμού, ήταν πιό άδύνατη άπ' δτι στίς προχωρημένες καπιτα-
λιστικές χώρες, άλλά ήταν συγκεντρωμένη στά πιό σημαντικά πο-
λιτικά κέντρα καί είχε ήδη άποδείξει τή δύναμή της μέσα στήν 
πάλη. Ή διεθνής κοινωνική κατάσταση είχε μιά διαφορετική έπί-
δραση στά δυό άντίθετα στρατόπεδα στή Ρωσία. Ή δυτική μπουρ-
ζουαζία είχε άπαρνηθεϊ τις φιλελεύθερες ιδέες της καί σχεδόν παν-
τού είχε περάσει στό στρατόπεδο τής άντίδρασης. Αύτό άπεθάρρυ-
νε άκόμα περισσότερο τή ρωσική μπουρζουαζία στήν πάλη έναν-
τίον τοΰ τσαρισμού. Άντίθετα ή ρωσική έργατική τάξη Ενθαρρυνό-
ταν στήν πάλη της άπό τή δύναμη καί τήν ώριμότητα τοΰ διεθνούς 
προλεταριάτου. 

Ά π ' αύτές τις παρατηρήσεις ή Ρόζα Λούξεμπουργκ κατέληγε 
σ' αύτό τό συμπέρασμα: 

«Ή ρωσική έπανάσταση, ή όποία, τυπικά, πραγματοποιεί 
στή Ρωσία έκεϊνο πού ή έπανάσταση τοΰ Φεβρουαρίου καί τοΰ 
Μαρτίου έχει ήδη άποπερατώσει στή δυτική καί κεντρική 
Εύρώπη άπό πριν μισό αιώνα, είναι ταυτοχρόνως —άπ* αύ-
τό τό γεγονός τής καθυστέρησής της έν σχέσει μέ τΙς εύρω-
παϊκές έπαναστάσεις— μιά έπανάσταση ένός έντελώς μονα-
δικοΰ τύπου. Ή Ρωσία κάνει τήν Εμφάνισή της στή σκηνή 
τής παγκόσμιας έπανάστασης σάν ή χώρα ή πιό πολιτικά κα-
θυστερημένη... Ά λ λ ά γι ' αύτόν άκριβώς τό λόγο, άντίθετα 
άπό τήν ύπάρχουσα γνώμη, ή ρωσική έπανάσταση παίρνει 
έναν ταξικό προλεταριακό χαρακτήρα πιό έντονο άπό δλες 
τις προηγούμενες Επαναστάσεις. Βέβαια οί άμεσοι σκοποί τής 
σημερινής Εξέγερσης στή Ρωσία δέν πάνε πιό πέρα άπό Ενα 
άστικό δημοκρατικό Σύνταγμα καί τό τελικό άποτέλεσμα τής 
κρίσης πού μπορεί νά διαρκέσει καί θά διαρκέσει πολύ πιθα-
νώς άκόμα γιά χρόνια μέ άνόδους καί πτώσεις — δέν θά είναι 
ίσως παρά ένα άθλιο Σύνταγμα, Καί δμως αύτή ή έπανάστα-
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ση πού είναι καταδικασμένη να γεννήσει Ινα τέτοιο πολιτικά 
Ικτρωμα είναι πιό καθαρά προλεταριακή άπό κάθε προηγού-
μενη έπανάσταση». (Die Neue Zeit, 'Ιανουάριος 1905) . 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν λοιπόν περισσότερο άκόμα καί 
άπό τούς μενσεβίκους σκεφτική σχετικά μέ τό πιθανό άποτέλεσμα 
τής έπανάστασης. Αύτό δμως δέν παρέλυε καθόλου τήν άποφασιστι-
κότητά της. Εκείνο πού πολύ περισσότερο άπό τό άποτέλεσμα τήν 
ένδιέφερε ήταν αύτό τό ίδιο τό έπαναστατικό προτσές, στό όποιο 
γιά πρώτη φορά τό προλεταριάτο έπαιζε άποφασιστικό καί ήγετι-
κό ρόλο καί θά άποτύπωνε σ' αύτό τό σήμα τών δικών του συμφε-
ρόντων καί τών δικών του μαχητικών μεθόδων. Γ ι ' αύτό ~ό καθή-
κον τής έργατικής τάξης ήταν νά άναλάβει αύτή τή διεύθυνση τοϋ 
Επαναστατικού κινήματος καί δχι νά άφήσει τόν έαυτό της νά χρη-
σιμοποιηθεί σάν βοηθητικός στρατός τών φιλελευθέρων. Νά Αγω-
νιστεί σάν τάξη πού καθορίζει τήν πολιτική της, ύπολογίζοντας βέ-
βαια τις άλλες τάξεις άλλά άποκλειστικά άπό τήν άποψη τών δι-
κών της καθηκόντων καί τών δικών της ταξικών συμφερόντων. Σ* 
αύτήν λοιπόν τήν τυπικά άστική έπανάσταση, ή σύγκρουση άνά-
μεσα στήν άστική κοινωνία καί στόν άπολυταρχισμό θά ύποτασσό-
ταν στή σύγκρουση άνάμεσα στό προλεταριάτο καί στήν άστική κοι-
νωνία. 

Ό χαρακτήρας τής έπανάστασης θά έκφραζόταν έπίσης καί 
στό στρατηγικό σκοπό πού τό σοσιαλιστικό κόμμα έπρεπε νά καθο-
ρίσει στό ζήτημα τής έπαναστατικής κυβέρνησης. Γιά τούς μενσε-
βίκους ήταν σαφές δτι ή κυβέρνηση τής 'Επανάστασης μετά τήν 
πτώση τοΰ τσαρισμού δέν μπορούσε νά είναι παρά μιά κυβέρνηση 
τής άστικής τάξης. Οί σοσιαλδημοκράτες, λέγανε, έπρεπε νά προ-
φυλάξουν τόν έαυτό τους άπό τόν κίνδυνο νά διαλυθούν μέσα στήν 
άστική δημοκρατία, κατά τή διάρκεια τής πάλης έναντίον τής Α-
συνεπούς καί Εγωιστικής πολιτικής τών άστικών κομμάτων. ΓΓ αύ-
τό ή σοσιαλδημοκρατία δέν Επρεπε νά πάρει μέρος στήν προσωρι-
νή κυβέρνηση, άλλά νά μείνει τό κόμμα τής συνεπούς Επαναστατι-
κής άντιπολίτευσης. Πίστευαν δτι μ' αύτή τους τήν πολιτική μέ-
νουν πιστοί στίς άρχές τοϋ μαρξισμοΰ καί στήν άπόφαση τοΰ συνε-
δρίου τοΰ "Αμστερνταμ, τό 1904, άπόφαση πού κατεδίκαζε τόν ύ-
πουργισμό, δηλαδή τήν άσκηση άπό τούς σοσιαλιστές τής κυβερ-
νητικής έξουσίας μέσα σέ Ινα άστικό κράτος. Γιά νά ύποστηρίξουν 
τήν άποψή τους Αναφέρονταν σέ μιά περικοπή άπό τόν "Ενγκελς 
σύμφωνα μέ τήν όποια, άν οί σοσιαλιστές έπαιρναν τήν έξουσία, 
πρίν άκόμα ή κατάσταση νά είναι ώριμη γιά τόν σοσιαλισμό, αύ-
τοί «έν όνόματι τοΰ συμφέροντος τοΰ κινήματος, θά ύπηρετοΰσαν τό 
συμφέρον μιάς άλλης τάξης καί στή δική τους τήν τάξη δέν θά εί-
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χαν νά δώσουν παρά φράσεις καί ύποσχέσεις κάνοντάς την νά πι-
στέψει δτι τά συμφέροντα τής άλλης τάξης είναι τά δικά της συμ-
φέροντα. 'Οποιοσδήποτε τοποθετήσει τόν έαυτό του σέ μιά παρό-
μοια κατάσταση είναι όριστικά χαμένος» ("Ενγκελς: «Ό πόλεμος 
τών Χωρικών»). Ή στάση καί ή έπιχειρηματολογία τών μενσεβί-
κων δίνει τήν έντύπωση δτι αύτή είναι ή πιό τολμηρά ριζοσπαστι-
κή καί ή πιό αύστηρά πιστή στις άρχές, δμως έκεΐνο πού δείξανε 
μέ τήν πολιτική τους είναι μόνο δτι ή έφαρμογή μιας τακτικής 
άρχής μπορεί νά πάρει, άνάλογα μέ τις Ιστορικές καταστάσεις, άν-
τίθετες σημασίες καί νά δώσει άντίθετα έπίσης Αποτελέσματα. 

Ό Λένιν έκτοπίζει τούς μενσεβίκους άπό τά «μαρξιστικά» οχυ-
ρά τους. Πώς μπορούμε, έλεγε, νά βάζουμε στό ίδιο τσουβάλι τή 
συμμετοχή τής έργατικής τάξης σέ μιά κυβέρνηση τ:οΰ άντιδρά στή 
σοσιαλιστική έπανάσταση καί τή συμμετοχή στήν έπαναστατική δη-
μοκρατία καί στά κρατικά της όργανα; Λύτό πού θέλει ό 'Ένγκελς 
είναι νά μας προφυλάξει άπό τόν κίνδυνο αύταπατών σχετικά μέ 
τις ύπάρχουσες ιστορικές δυνατότητες κι' αύτό φυσικά γιά νά πε-
ριορίζουμε τή δράση μας καί τήν προπαγάνδα μας γιά τούς σοσια-
λιστικούς σκοπούς μέσα στά δρια αύτών τών δυνατοτήτων. Αύτές 
οί «δυνατότητες» ένσαρκώνονταν γιά τόν Λένιν στό σύνθημα «έπα-
ναστατική δημοκρατική δικτατορία τοϋ προλεταριάτου καί τής ά-
γροτιας», δηλαδή σέ μιά έπαναστατική κυβέρνηση άποτελούμενη 
άπό σοσιαλιστές καί άπό ένα μελλοντικό άγροτικό κόμμα. Ό σκο-
πός της θά ήταν νά δημιουργήσει μέ δικτατορικό τρόπο ένα άστι-
κό δημοκρατικό κράτος. 

Ό Πάρβους, ό Τρότσκυ καί ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν έντε-
λώς σύμφωνοι μέ τόν Λένιν στήν πολεμική του έναντίον τών μεν-
σεβίκων καί στό πρόγραμμά τους τής άποχής. Ξεχώριζαν δμως στό 
σκοπό τοϋ κινήματος. Στή «δημοκρατική δικτατορία» πού βλέπα-
νε μιά τάση βιασμού τοϋ έπαναστατικοϋ προτσές, ό Πάρβους άπό 
κοινοΰ μέ τόν Τρότσκυ λέγανε: «Ή έπαναστατική προλεταριακή 
κυβέρνηση θά είναι μιά κυβέρνηση τής έργατικής τάξης. Όταν ή 
σοσιαλδημοκρατία θά είναι έπικεφαλής τοϋ έπαναστατικοϋ κινήμα-
τος τοΰ ρωσικοΰ προλεταριάτου, αύτή ή κυβέρνηση θά είναι μιά σο-
σιαλδημοκρατική κυβέρνηση». 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ πήρε θέση σ' αύτά τά προβλήματα |ii 
σειρά άρθρων της στήν πολωνική έπιθεώρηση «Przeglad Sojialde-
mokraticzny». Στή λύση τοϋ Λένιν έβλεπε δυό βασικά σφάλμα-
τα πού τήν έκαναν Απραγματοποίητη. ΤΗταν βέβαια σύμφωνη μέ 
τήν πολεμική του έναντίον τών μενσεβίκων, οί όποίοι μέ σχολαστι-
κό καί άντίθετο μέ τή ρωσική πραγματικότητα τρόπο, θεωρούσαν 
άπλώς τούς άγρότες τάξη άντιδραστική. Άλλά ό Λένιν δέν ύπελό-
γιζε τις βαθειές διαφοροποιήσεις πού ύπάρχουν στό έσωτερικό αύ-

130 



της τής τάξης καί δέν φαίνεται νά βλέπει τή βέβαιη καί πιθανώς 
άρκετά γρήγορη άλλαγή τής στάσης τών άγροτών άπέναντι τής 
έπανάστασης. Έ κ ε ΐ πού δ Λένιν πρό παντός άπατώνταν ήταν στή 
στάση τής έργατικής τάξης. Καμιά δύναμη στόν κόσμο δέν θά μπο-
ροΰσε νά έμποδίσει τό προλεταριάτο νά χρησιμοποιήσει τήν πολι-
τική του κυριαρχία γιά τά δικά του συμφέροντα καί χωρίς καθόλου 
νά σεβαστεί τά δρια τοϋ άστικοϋ κοινωνικού καθεστώτος. Μιά σο-
σιαλιστική κυβέρνηση πού θά ήθελε νά συγκρατήσει τή δράση τής 
έργατικής τάξης μέσα σ' αύτά τά δρια θά έρχόταν άναγκαστικά σέ 
σύγκρουση μέ τήν ίδια τήν τάξη της καί θά άνοιγε έτσι τό δρόμο 
στήν άντεπανάσταση. 

Ή σοσιαλδημοκρατία έπρεπε νά άναζητήσει συμμάχους στήν 
άγροτιά καί νά στηριχτεί στήν έπαναστατική της δραστηριότητα 
γιά νά άνατρέψει τόν άπολυταρχισμό. "Επρεπε, δταν θά έπαιρνε 
τήν έξουσία, νά έξοπλίσει άμέσως τις έπαναστατημένες μάζες καί 
νά όργανώσει σέ στρατιωτικές δμάδες τούς Εξοπλισμένους έργάτες. 
"Επρεπε άμέσως καί μέ δικτατορικό τρόπο νά έφαρμόσει δ,τι Επι-
βαλλόταν γιά τήν οίκονομική καί πολιτική μεταμόρφωση τής κοι-
νωνίας, καί μετά άπ' αύτό νά συγκαλέσει μιά Συντακτική Συνέ-
λευση, έκλεγμένη στή βάση τής καθολικής ψήφου. Άλλά, άκόμα 
καί κατά τή διάρκεια τής Επεξεργασίας τοϋ Συντάγματος άπό τό 
κοινοβούλιο, ή έπαναστατική κυβέρνηση Επρεπε νά διατηρεί τΙς 
δικτατορικές έξουσίες της καί οί μάζες Επρεπε νά μένουν όπλισμέ-
νες γιά νά έμποδίσουν τό κοινοβούλιο νά γλιστρήσει πρός τήν άν-
τεπανάσταση καί γιά νά Επέμβουν Ενδεχομένως καί έναντίον τοϋ 
κοινοβουλίου. Χαράζοντας αύτές τις προοπτικές ή Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ είχε ύπ' δψη της τό Μεγάλο Κοινοβούλιο τής άγγλικής έ-
πα νάστασης καί τή Συμβατική τής Γαλλίας. Στό σύνθημα τοϋ Λέ-
νιν «έπαναστατική δημοκρατική δικτατορία τοΰ προλεταριάτου καί 
τής άγροτιάς» άντέτασσε τή διατύπωση, δίχως νά δίνει σ' αύτή τή 
μορφή ένός συνθήματος: «Έπαναστατική Δικτατορία τού προλε-
ταριάτου πού νά στηρίζεται πάνω στήν άγροτιά». 

Ή κατάσταση στή Ρωσία δέν ήταν άκόμα άρκετά ώριμη γιά τή 
δικτατορία τής έργατικής τάξης μέ διάρκεια. Σ ' αύτό δέν είχε κα-
μιά άμφιβολία ή Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ά λ λ ά ή πτώση τοϋ άπολυ-
ταρχισμοΰ δέν τής φαινόταν δυνατή παρά μόνον μέ τή νίκη τής 
έργατικής τάξης, κι' αύτή ή νίκη άναπόφευκτα θά δδηγοϋσε τό 
προλεταριάτο στήν κατάληψη τής πολιτικής έξουσίας. Ή έργατι-
κή τάξη καί τό κόμμα της έπρεπε συνεπώς νά προσανατολίσουν 
-τήν πολιτική τους πρός αύτό τόν σκοπό. "Οταν τό προλεταριάτο θά 
είχε στά χέρια του τήν πολιτική έξουσία, άναπόφευκτα θά Επαιρ-
νε μέτρα πού θά ξεπερνοΰσαν τά κοινωνικά πλαίσια τής άστικής 
κοινωνίας. Αύτά τά μέτρα θά Ερχονταν δμως σέ άντίθεση μέ τις 
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ύπάρχουσες κοινωνικές «δυνατότητες». ΚαΙ μ' αύτή τήν πολιτική 
της ή έργατική τάξη θά προκαλούσε τήν έχθρότητα τών άλλων κοι-
νωνικών δυνάμεων καί τελικά θά ύπέκυπτε κάτω άπό τό βάρος τής 
άντεπανάστασης. Νά θέλεις νά άποφύγεις αύτό τό πεπρωμένο ση-
μαίνει νά άπαρνηθεΐς κάθε έπαναστατική πολιτική. Μόνο ή ήρε-
μη καί άποφασιστική ύποταγή σ' αύτές τίς ιστορικές άναγκαιότη-
τες θά έπέτρεπε στή σοσιαλδημοκρατία νά δδηγήσει τήν έπανά-
σταση στή νίκη, νά άπελευθερώσει τή ρωσική κοινωνία άπό τήν 
καθυστέρησή της, νά προωθήσει τήν Ιστορική πρόοδο πέραν άκό-
μα καί άπό τά ρωσικά σύνορα καί νά πλουτίσει μέ μιά σταθερή 
γνώση τό παγκόσμιο έργατικό κίνημα. 

Στά μετόπισθεν 

Αύτές οί τολμηρές Ιδέες Επιβεβαιώνονταν ώρα μέ τήν ώρα άπό-
τά γεγονότα τοΰ 1905. Σ ' δλη τή διάρκεια αύτοΰ τοΰ χρόνου ή έρ-
γατική τάξη ύπαγορεύει στά άλλα κοινωνικά στρώματα τούς δι-
κούς της κανόνες συμπεριφοράς. 'Αμέσως μετά τήν κόκκινη Κυ-
ριακή τής 22 'Ιανουαρίου, ή μαζική πολιτική άπεργία κατακλύ-
ζει όλόκληρη τή Ρωσία. Έν όνόματι όλόκληρης τής κοινωνίας ή 
έργατική τάξη ύψώνει τή σφιγμένη γροθιά της έναντίον τοΰ άπο-
λυταρχισμοΰ. Παντοΰ άντηχοϋν τά συνθήματα γιά πολιτικές έλευ-
θερίες καί Συντακτική. Ή έξουσία, ξαφνιασμένη μπροστά σ' αύτή. 
τήν έκρηξη, δίνει τήν έντύπωση δτι δέν Ιχει τή δύναμη νά ύπε-
ρασπίσει τόν έαυτό της. Ή νίκη φαινόταν βέβαιη. Στή Βαρσοβία 
οί μάζες είχαν κατέβει στά όδοφράγματα. 'Αλλά τό κίνημα δέν ή-
ταν παρά στήν πρώτη του όρμή. Γρήγορα τό τεράστιο πρώτο κΰ-
μα τής πολιτικής άπεργίας, ύποχωρεΐ και μετατρέπεται σέ πλήθος 
μικρά ρυάκια, μικρές δηλαδή άπεργίες πού δέν Επιδιώκουν πλέον 
νά πραγματοποιήσουν τούς μεγάλους πολιτικούς σκοπούς, άλλά μό-
νον νά αύξήσουν τούς μισθούς, νά καλυτερέψουν τΙς συνθήκες τής 
έργασίας καί νά Επιτύχουν τήν έλάττωση τής έργάσιμης μέρας. Ή 
σύγκρουση άνάμεσα στό προλεταριάτο καί τό κεφάλαιο δεσπόζει 
τής σύγκρουσης άνάμεσα στήν άστική κοινωνία καί στόν άπολυ-
ταρχισμό. 

Τό Μάρτη, οί ήττες τοΰ ρωσικοΰ στρατού στή Μαντζουρία δί-
νουν μιά νέα ώθηση στό κίνημα. Ή έργατική τάξη δέν παύει νά 
παρασύρει νέα κοινωνικά στρώματα τοΰ πληθυσμοΰ. Στίς Εργατι-
κές άπεργίες πού ξεσπούν σ' δλες τΙς γωνιές τής χώρας Ερχονται 
νά προστεθούν οί άπεργίες τών φοιτητών. Οί χωρικοί πυρπολοΰν 
τούς πύργους τών γαιοκτημόνων. Στήν Τιφλίδα ξεσπάει ή πρώτη 
στάση στό στρατό. Τόν 'Απρίλη οί ναύτες διαδηλώνουν στήν Πε-
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τρούπολη. Στίς βαλτικές έπαρχίες άγροτικές ταραχές. Παντού Α-
περγίες, διαδηλώσεις καί συγκρούσεις μέ τήν Αστυνομία. Τήν πρω-
τομαγιά Απεργίες καί διαδηλώσεις στά βιομηχανικά κέντρα. Τόν 
Ιδιο μήνα συγκρούσεις μέ τόν στρατό στή Βαρσοβία και τό Κάλιχ. 
Ό ρωσικός στόλος Αφανίζεται στήν Τσουσίμα. Ή «Εταιρία τού 
ρωσικού λαού» (οί Εκατό Μαύροι) ιδρύεται καί τά πογκρόμ άρ-
χίζουν. Τόν 'Ιούνιο γενική άπεργία, δδοφράγματα καί μάχες στούς 
δρόμους στή Βαρσοβία. 'Εξέγερση τών ναυτών τοϋ θωρηκτού «Πο-
τέμκιν». Στρατιωτικές στάσεις στό Λιμπάου, στή Ρίγα καί άλλοΰ. 
Άγροτικές ταραχές καί τρομοκρατικές πράξεις. Τόν 'Ιούνιο στά-
ση στή Χερσώνα, άπεργία τών σιδηροδρομικών, άγροτικές ταρα-
χές στίς βαλτικές έπαρχίες. Τόν Αύγουστο, ό ύπουργός Μπουλύγ-
κιν προκηρύσσει τή σύγκληση μιας Δούμας μέ Εξαιρετικά περιο-
ρισμένα δικαιώματα καί μέ ένα έκλογικό σύστημα πού Απέκλειε 
τόν δγκο τών χωρικών καί τών έργατών. Τό Σεπτέμβρη, ή σο-
σιαλδημοκρατία άποφασίζει νά μποϋκοτάρει τή Δούμα. Τόν 'Ο-
κτώβρη, μιά πολιτική άπεργία Αρχίζει στή Μόσχα. Εκατομμύρια 
έν συνεχεία κατεβαίνουν στήν πάλη, ή πολιτική ζωή καί ό κρα-
τικός μηχανισμός παραλύουν γιά βδομάδες. Αύτή καταλήγει στήν 
πρώτη μεγάλη νίκη: στις 30 'Οκτωβρίου μέ διακήρυξή του δ τσά-
ρος ύπόσχεται πολιτικές έλευθερίες καί άναγγέλλει τή σύγκληση 
μιας Δούμας μέ καθολική ψηφοφορία. 

Σ ' δλη αύτή τήν περίοδο, σ' δλη τήν έκταση τής τσαρικής αύ-
τοκρατορίας, δλα τά κοινωνικά στρώματα, οί έργάτες, οί χωρικοί, 
οί φοιτητές, οί στρατιώτες βρίσκονταν σέ διαρκή αναβρασμό. Πού 
ήταν λοιπόν μέσα σ' αύτή τήν κατΑσταση ή μπουρζουαζία, αύτή 
πού έπρεπε νά Εχει τήν πρωτοβουλία καί τή διεύθυνση καί στήν 
όποία οί άλλοι έπρεπε νά ύποτάσσονται; Γεμάτη φόβο καί έλπίδα, 
Ακολουθούσε μέ μικρά βήματα καί όργάνωνε μερικά συνέδρια πού 
πέρασαν σχεδόν άπαρατήρητα. Ή έργατική τάξη ήταν ή διευθύ-
νουσα δύναμη, αύτή Ανέτρεψε τά πάντα κι' αύτή ρυμουλκούσε τούς 
πάντες. Έ γενική άπεργία ήταν τό δπλο τής έπανάστασης. Ή ή-
γεμονία τής έργατικής τάξης έκδηλώθηκε στό σχηματισμό τοΰ Συμ-
βουλίου τών έργατών άντιπροσώπων τής Πετρούπολης (26 'Οκτω-
βρίου) πού Εγινε ή κεντρική διεύθυνση τής πάλης καί ταυτόχρονα 
τό έν σπέρματι δργανο τής έπαναστατικής έξουσίας. Μέχρις έδώ οί 
προβλέψεις τής άριστεράς πραγματοποιήθηκαν περισσότερο άπό 
δ,τι περίμεναν. Καί οί μενσεβίκοι; Οί σκεπτικιστές ήγέτες ήταν τό 
ρεμοΰλκο τοΰ κινήματος. Ά λ λ ά οί όπαδοί δροΰσαν άπό κοινού μέ 
τούς μπολσεβίκους μέσα σέ χιλιάδες έπιτροπές, διευθύνανε μαζί 
τους καί μαζί τους ώθοΰσαν πρός τά έμπρός τό κίνημα. 

Αύτή τήν έποχή ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν στό Βερολίνο. Πα-
ρά τήν άρρώστειά της, δλη ή Ενεργητικότητα της βρισκόταν στό 
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διαπασών. Παρ' δλο πού πολλά άπό τά σχέδια, γιά τά όποια μι-
λούσε στά γράμματά της, δέν μπόρεσαν νά πραγματοποιηθούν, έ-
κανε σ' δλους αύτούς τούς μήνες μιά θαυμάσια έργασία. Μελετού-
σε τά γεγονότα γιά νά έκπαιδευτεΐ αύτή ή ίδια στό σχολειό τής 
Ιστορίας. Σέ μιά σειρά μπροσούρες καί άρθρα στά Πολωνικά, Εξη-
γούσε τήν έννοια τής ιστορίας σέ έκείνους πού τή ζούσαν και πού 
τήν έκαναν. Έ β α ζ ε τάξη στά χαοτικά καί άντιφατικά γεγονότα, 
χάραζε τούς προσεχείς σταθμούς έξέλιξης, άσκοΰσε έντονη πολε-
μική έναντίον τών αύταπατών καί τών σφαλμάτων μέσα στό έπα-
ναστατικό στρατόπεδο δπως έπίσης καί έναντίον τού ρομαντισμού 
καί τής άνυπομονησίας. Συγκέντρωνε τήν προσοχή τού κόμματος 
στά πιό έπείγοντα καθήκοντα καί άπό τή μελέτη τής πείρας τών 
πρώτων αύτών άγώνων έλυνε μέ μιά δημιουργική διαίσθηση τά 
πιό αύστηρά προβλήματα τοΰ κινήματος. 

Ταυτόχρονα μέ μιά ένεργητικότητα άκόμα μεγαλύτερη άπό τή 
συνήθη, δροΰσε μέσα στό γερμανικό καί τό διεθνές έργατικό κίνη-
μα. Προσπαθούσε νά δώσει συνείδηση σ' δλους τούς έργάτες τής 
σημασίας τών ρωσικών γεγονότων. Ή ρωσική έπανάσταση είχε 
άφυπνίσει τήν έπαναστατική συνείδηση καί τή διάθεση γιά πάλη 
τών γερμανών έργατών. Οί άνθρακωρύχοι τοΰ Ρούρ κατεβαίνουν 
τόν 'Ιανουάριο σέ μιά γιγάντια άπεργία, γενικά γιά οίκονομικά αι-
τήματα άλλά καί μέ Ιναν έν μέρει πολιτικό χαρακτήρα. Γιατί 
έκτός άπό τούς μεγαλοβιομήχανους, αύτή στρεφόταν καί έναντίον 
τοΰ κράτους καί ύστερα άπό τέσσερεις βδομάδες πάλης άπέσπασε 
άπ* αύτό τήν ύπόσχεση σοβαρών μεταρρυθμίσεων. Οί γερμανοί έρ-
γάτες αισθάνονται ζωηρά τήν άνάγκη νά μάθουν τί συνέβαινε στή 
Ρωσία. Παντοΰ θέλανε νά άκούσουν τή Ρόζα Λούξεμπουργκ καϊ 
οί πολυπληθείς συγκεντρώσεις στίς όποιες μιλούσε ήταν Ινας θρίαμ-
βος. Στό πρόσωπό της χαιρέτιζαν τή ρωσική έπανάσταση. Κάτω 
άπό τήν πίεση τών ένθουσιασμένων μαζών έπέτυχε νά κατακτήσει 
καί τό βήμα τών συνδικαλιστικών συγκεντρώσεων πού μέχρι τότε 
τής ήταν άπαγορευμένο. Σ ' αύτή τήν κατάκτηση έπαιξε ούσιώδη 
ρόλο καί ή Κλάρα Τσέτκιν πού κι' αύτή άνέπτυσσε τή |ΐεγαλύτε-
ρη δραστηριότητα γιά τή διάδοση τών ιδεών τής ρωσικής έπανά-
στασης. 

Ή πάλη άνάμεσα στούς ρεφορμιστές καί τούς ριζοσπάστες ξα-
ναπήρε φωτιά καί αύτή τή φορά οί ριζοσπάστες πέρασαν στήν Επί-
θεση. Ή σοσιαλδημοκρατική δεξιά δέν μποροΰσε νά καταλάβει τί-
ποτε άπό τή σημασία τών ρωσικών γεγονότων. Φυσικά, οί έκπρό-
σωποι αύτής τής δεξιάς Ενθουσιάζονταν γιά τήν έπανάσταση, άλ-
λά ήταν άνίκανοι, παρά τή μαρξιστική τους κατάρτιση, νά τά Εξη-
γήσουν άπό τήν άποψη τών ταξικών δυνάμεων. Βλέπαν σ' αύτά 
μιά Εκδήλωση τής ρωσικής ψυχής. Τ ή δικαιολογούσαν σάν μιά πά-
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λη έναντίον τοϋ δεσποτικού καθεστώτος, άλλά πού θά ήταν δμως 
παράλογη σέ μιά κοινότητα πού στηρίζεται σέ ενα Σύνταγμα καί 
σέ γερές νομικές βάσεις. Λέγανε δτι ή ρωσική έπανάσταση ήταν 
ένα γεγονός πού ένδιέφερε τούς δημοκράτες τής Ευρώπης, άλλά 
καθόλου δέν σκέφτονταν γιά τή σημασία πού είχε αύτή ή έπανά-
σταση γιά τό μέλλον τής ίδιας τής Εύρώπης. Ή πολιτική τοϋ ρω-
σικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, τοΰ άδελφοΰ τους δηλαδή κόμ-
ματος, τούς ήταν ξένη. 'Αναφέρονταν στούς Καντέ (Συνταγματι-
κούς Δημοκράτες) καί στούς τρομοκράτες σοσιαλεπαναστάτες. Πο-
λύ λίγη προσοχή δίνανε στή δράση τών προλεταριακών μαζών, ένώ 
ενθουσιάζονταν άπό τόν κρότο τών πυροβολισμών έναντίον τών κυ-
βερνητών καί τών πριγκήπων. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ συναισθανόταν βαθιά τήν άντίθεση ά-
νάμεσα σ' αύτή τή στάση καί στόν δικό της προσανατολισμό. Έ -
χλεύαζε έκείνους πού χρησιμοποιούσαν γιά τή ρωσική έπανάσταση 
«φράσεις δπως τριγμός τών πάγων, άπέραντες στέππες, σκυθρω-
πές καί κουρασμένες ψυχές καί πού οί γνώσεις τους γιά τή Ρωσία 
περιορίζονταν σ' δ,τι είδαν στό τελευταίο θεατρικό έργο τού Γκόρ-
κυ «"Ασυλο τής νυκτός» καί σ' δ,τι διάβασαν σέ μερικά μυθιστο-
ρήματα τοΰ Τολστόϊ. Αύτοί οί ίδιοι μέ τήν ίδια κλασσική άγνοια 
πραγματεύονταν καί τά κοινωνικά προβλήματα τών δυό ήμισφαι-
ρίων». Δοκίμαζε μεγάλη ντροπή νά βλέπει νά γεμίζουν οί στήλες 
τού «Vorwarts» άπό έπιπόλαιες μωρολογίες. Καί ήταν ασφαλώς πο-
λύ επιτυχής δταν αύτή της ή κριτική προκάλεσε μιά πολεμική άπό 
τις στήλες τής «Neue Zeit» συγχρόνως διασκεδαστική καί σοβαρή 
πάνω στις μαρξιστικές άπό ένα μέρος καί τις «ήθικοαισθητικές» 
άπό τό άλλο άντιλήψεις γιά τήν ιστορία. Οί φίλοι της δ Μέριγκ καί 
ό Κάουτσκυ βρίσκονταν Επικεφαλής τής Επίθεσης. 

Άπό τά διδάγματα τής ρωσικής έπανάσταση; περισσότερο τήν 
ενδιέφεραν έκεϊνα πού μπορούσαν νά ασκήσουν μιά έπιρροή στό 
προλεταριάτο τής Δυτικής Εύρώπης στό προσεχές μέλλον. Τό με-
γάλο δίδαγμα τής ρωσικής έπανάστασης πού ή Ρόζα πίστευε δτι 
Οά έχει μιά ευεργετική έπιρροή στόν προσεχή σταθμό τοΰ δυτικοΰ 
εργατικού κινήματος ήταν ή μαζική πολιτική άπεργία. Άπό χρό-
νια προσπαθούσε νά προκαλέσει τό ένδιαφέρον τοΰ κόμματος γι ' αύ-
τό τό μέσο τής πάλης, δίχως ποτέ νά τό κατορθώσει. Τό 1904 τό 
συνέδριο τοϋ κόμματος είχε άπορρίψει μιά πρόταση τού Κάρλ Λήμ-
πκνεχτ καί τής Κλάρας Τσέτκιν πού ζητούσαν νά συζητηθεί αύτή ή 
μορφή πάλης. Άλλά τώρα τό ρωσικό παράδειγμα εκανε τούς έργά-
τες νά ενδιαφερθούν. Μιά μεγάλη συζήτηση πάνω σ' αύτό άρχισε. 
Μάταια οί ήγέτε; τών συνδικάτων προσπάθησαν νά τοϋ; έμποδί-
σουν νά «παίζουν μέ τή φωτιά». Τό συνέδριο τών συνδικάτων τής 
Κολωνίας σχεδόν παμψηφεί τό κατεδίκασε. Ά λ λ ά στό συνέδριο τής 
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Ίένας, τό φθινόπωρο τοϋ 1905, τό κόμμα Ανεγνώρισε στή μαζική 
πολιτική άπεργία Ινα όπλο στό όποιο ή γερ|ΐανική έργατική τάξη 
θά έπρεπε έπίσης νά προσφύγει κάτο) άπό όρισμένες συνθήκες. 

Αύτή ή άπόφαση τού συνεδρίου τής Ίένας, ήταν μιά νίκη τής 
Ρόζας Λούξεμπουργκ. "Ομως δέν ήταν ικανοποιημένη. "Οσο σο-
βαρή καί άν ήταν αύτή ή άπόφαση, τό θετικό της περιεχόμενο, 
συγκεντρωνόταν στόν κοινοβουλευτισμό καί τήν υπεράσπιση του. 
Καί συνεπώς πολύ μακριά άπό τις έλπίδες τής Ρόζας. Ό άριθμός 
τών συντρόφων πού έμπνέονταν άπό τό ίδιο δπως αύτή πνεύμα ή-
ταν πολύ περιορισμένος. Ό Μπέμπελ δέν συμμεριζόταν τις άπόψεις 
της. Στό λόγο της στό συνέδριο ή Λούξεμπουργκ είχε δηλώσει: 

«Μετά τις έπεμβάοεις πού έχουν γίνει μέχρι τώρα στή συζή-
τηση πάνω στό ζήτημα τής μαζικής άπεργίας, πρέπει νά 
σκύψουμε τό κεφάλι καί νά θέσουμε στόν έαυτό μας αύτό τό 
έρώτημα: Ζούμε πράγματι στό χρόνο τής ένδοξης ρωσικής 
έπανάστασης ή είμαστε άκόμα δέκα χρόνια πίσω;... Οί προη-
γούμενες έπαναστάσεις, Ιδιαίτερα αύτή τού 1848, έχουν άπο-
δείξει δτι, μέσα στίς έπαναστατικές καταστάσεις, δέν είναι 
στις μάζες πού πρέπει νά βάλουμε χαλινό, άλλά στούς κοι-
νοβουλευτικούς δικηγόρους τους γιά νά μήν προδώσουν τις 
μάζες καί τήν έπανάσταση... 'Απέναντι σέ δλη αύτή τήν εύ-
τέλεια, πρέπει νά πούμε δτι οί τελευταίες λέξεις τοϋ «Κομ-
μουνιστικού Μανιφέστου» δέν είναι μόνον γιά μάς μιά ώραία 
φράση πού τήν κρατάμε γιά τις λαϊκές συγκεντρώσεις, άλ-
λά μιά έπιτακτική έντολή πού πρέπει νά έχει μπει στό αί-
μά μας δταν βεβαιώνουμε τις μάζες δτι: οί προλετάριοι δέν 
έχουν νά χάσουν παρά τις άλυσίδες τους καί έχουν νά κερ-
δίσουν έναν κόσμο όλόκληρο». 

Αύτές οί λέξεις έξοργίσανε τόν Μπέμπελ, τόν άρχηγό τοϋ κόμ-
ματος, ό όποιος ειρωνικά είπε στήν άπάντησή του: «'Ακούγοντας 
δλα αύτά αισθάνομαι τήν άνάγκη διαρκώς νά ρίχνω ματιές στά πα-
πούτσια μου γιά νά βλέπω έάν αύτά δέν έχουν ήδη βυθιστεί μέσα 
στά αίματα». Καμιά φορά ό δάσκαλος μέ τή φτηνή εύφυολογία φαι-
νόταν πίσω άπό τόν γέρο μαχητή. Οί παραπάνω λέξεις άπό τόν 
λόγο τής Λούξεμπουργκ θά χρειαστούν στόν εισαγγελέα γιά νά 
τής άπαγγείλει κατηγορία γιά προτροπή σέ βία καί ένα χρόνο πιό 
ύστερα θά καταδικαστεί γι ' αύτό σέ δυό μήνες φυλακή. 

Ή ρωσική έπανάσταση είχε κάνει καί τή διεύθυνση τοϋ κόμ-
ματος πιό άποφασιστική. Κάτω άπό τήν πίεση τής φοβερά δυσαρε-
στημένης γιά τήν άνακολουθία τοϋ «Vorwarts» όργάνωσης τοϋ Βε-
ρολίνου, αύτή τόλμησε γιά πρώτη φορά νά κτυπήσει τή δεξιά. 
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"Εξι συντάκτες τοΰ «Vorwarts» μέ τους Κούρτ "Αϊσνερ καϊ Γκραν-
τνάουερ έπικεφαλής άπολυθήκανε. Μέλη τοΰ ριζοσπαστικού ρεύ-
ματος, συμπεριλαμβανομένης καϊ τής Ρόζας τούς άντικαθιστάν. 
Γράφοντας στό Λεό Γιόγκισες πού διηύθυνε τότες τό πολωνικό κί-
νημα στήν Κρακοβία, ή Ρόζα έκφράζει μερικές άμφιβολίες γιά τή 
νέα σύνταξη: «Ή σύνταξη άποτελείται άπό κακές πένες, άλλά εί-
ναι καθαρές. "Ετσι θά έχουμε τήν πρώτη έμπειρία άπό τόν σχη-
ματισμό ένός όμοιογενοΰς προσωπικού στό «Vorwarts». II ρέπει νά 
δείξουμε δτι ή άριστερά είναι ίκανή νά κυβερνάει...». Αύτό δμως 
τό προσωπικό ήταν τόσο ύποτακτικό στά άνώτερα κλιμάκια τοΰ 
κόμματος πού δέν μποροΰσε νά μένει Ικανοποιημένη άπ' αύτό ή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ. Άλλά πρίν έκδηλωθεΐ αύτή ή άντίθεση, ή 
δραστηριότητα τής Ρόζας μεταφέρεται σέ ένα άλλο πεδίο τής πάλης. 
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B o 

Στό μέτωπο 

Βαρσοβία 

«Ή γενναία Ρόζα Λούξεμπουργκ, αύτός δ ήρως μέ φουστά-
νια, δέν θεωρεί φαίνεται καθήκον της νά έκτεθεϊ στούς κιν-
δύνους τής προλεταριακής έπανάστασης. Τήν έπανάσταση 
θά τήν κάνει μέ λόγους καϊ μέ ξελαρυγγίσματα... Ή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ δέν θέλει νά διακινδυνεύσει τή ζωή της, πρά-
γμα πού τό καταλαβαίνουμε, πού είναι άνθρώπινο και πού 
συγχωρείται. Άλλά μέ τί άναισχυντία, μιά πολωνίδα πού ά-
ποφεύγει αύτή ή ίδια τούς κινδύνους στήν πατρίδα της, πα-
ροτρύνει τούς γερμανούς έργάτες στήν έπανάσταση; Τί θά 
κάνει αύτή ή γενναία κυρία άν ot λόγοι της καϊ τά άρθρα 
της άνάψουν πραγματικά πυρκαγιά στή Γερμανία! θ ά μέ-
νει έδώ ή θά πάει νά ζητήσει ένα άλλο «διεθνές» καταφύγιο;» 

Αύτά έγραφε τότες ό Νάουμαν, πάστορας και μαζί ήγέτης τών 
γερμανών μοναρχοδημοκρατικών ιμπεριαλιστών, αύτός πού μερι-
κά χρόνια πριν μέ τό βαθύ χριστιανικό αίσθημα πού τόν διέκρινε, 
μακριά φυσικά ό ίδιος άπό τά πεδία τής μάχης, Αποκαλούσε τούς 
γερμανούς «ύπερασπιστές τοΰ πολιτισμού» στόν πόλεμο έναντίον τής 
Κίνας. Τό «έμπρός γιά τήν Πολωνία» πού Απευθυνόταν στή Ρό-
ζα, μεταδιδόταν Από τούς ρεφορμιστές καϊ έπαναλαμβανόταν μήνες 
Από τόν γερμανικό τύπο. Καί δμως ή Ρόζα, ένώ διαρκούσαν Ακό-
μα αύτοί οί ειρωνικοί χλευασμοί, βρισκόταν ήδη Από καιρό πρίν 
στό έπαναστατικό μέτωπο. 

Εγκατέλειψε τή Γερμανία δταν είχαν έκπληρωθεϊ δυό δροί: 
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μιά κάποια βελτίωση τής ύγείας της καί μιά κατάσταση πού νά 
Επιτρέπει τήν παρουσία τής διεύθυνσης τοΰ κόμματος στό ίδιο τό 
πεδίο τής μάχης. "Εφυγε παρά τή θέληση τών συντρόφων της καί 
έν άγνοίςι τοΰ γραφείου τοΰ γερμανικού κόμματος, πού γιά λόγους 
τόσο πολιτικούς δσο καί προσωπικούς, δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι 
θά τήν έμπόδιζε. Πέρασε κρυφά τά σύνορα τά τέλη τοΰ Δεκέμβρη 
1905 μέ ένα ψεύτικο διαβατήριο στό δνομα μιας συντρόφισσας τοΰ 
Βερολίνου, τής "Αννας Μάτσκε. 

ΤΗταν ενα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες. Στή Ρωσία ή πάλη ά-
νάμεσα στήν έπανάσταση καί τόν άπολυταρχισμό συνεχιζόταν μέ 
λύσσα. Ή διακήρυξη τού τσάρου τόν 'Οκτώβρη δέν είχε άλλο σκο-
πό παρά νά κερδίσει χρόνο γιά νά προετοιμάσει μιά νέα έπίθεση 
έναντίον τών Επαναστατημένων μαζών. Σ ' αύτές τις προθέσεις τοΰ 
τσάρου ή έργατική τάξη Απαντάει ξανά μέ τή γενική άπεργία. Στή 
Μόσχα Ενοπλη Εξέγερση. Τά τραίνα δέν κινούνται πλέον. Τό τσα-
ρικό καθεστώς κινητοποιεί δλα τά στρατεύματα πού τοΰ φαίνονται 
άκόμα πιστά καί τά συγκεντρώνει γύρω άπό τις μεγάλες πόλεις. 

Στά γερμανοπολωνικά σύνορα, ή σιδηροδρομική συγκοινωνία εί-
χε διακοπεί. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ προσπάθησε νά φτάσει άπευ-
θείας στή Βαρσοβία, περνώντας άπό τό Τόρν καί τό Άλεξάντροβο, 
άλλά άπέτυχε καί τώρα Επρεπε νά κάνει ένα μεγάλο γύρο κατά 
μήκος τών συνόρων μέχρι τό Ίλλόβο. Έκεΐ έπίσης τά τραίνα ή-
ταν σταματημένα. Νά συνεχίσει μέ άλογα ήταν καί άδύνατο καί Ε-
πικίνδυνο. Τότες πληροφορήθηκε δτι ενα στρατιωτικό τραίνο έ-
πρόκειτο νά άναχωρήσει γιά τή Βαρσοβία καί άπεφάσισε νά τό 
πάρει. ΤΗταν σ' αύτό ό μόνος πολίτης, σφηνωμένη άνάμεσα σέ 
στρατιώτες καί σέ δπλα πού περιορίζονταν νά κτυπήσουν τήν Επα-
ναστατημένη Βαρσοβία. Παρά τό φοβερό κρύο τοΰ Δεκέμβρη, τό 
τραίνο δέν είχε θέρμανση. Δέν είχε άκόμα ούτε φώτα, γιά νά απο-
φύγει δσο ήταν δυνατόν τήν προσοχή τοΰ πληθυσμοΰ. Κυλούσε άρ-
γά γιατί φοβούνταν μήν έκτροχιαστεί άπό σαμποτάζ πού μπορού-
σαν νά είχαν κάνει οί Εργάτες στίς γραμμές. 

"Οταν περνούσαν άπό σταθμούς, οί στρατιώτες παιρνανε θέση 
μάχης. Καί μέσα σ' αύτή τή διαρκή νευρική Ενταση, ή Ρόζα Επρε-
πε νά περιμένει άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη νά Αποκαλυφτεί. 
Αύτό τό ταξίδι κράτησε δυό μέρες. "Ετσι ή άρχηγός τής έπανά-
στασης πήγε στόν προορισμό της, μέσω τής άντεπανάστασης καί μέ 
στρατιωτική συνοδεία. 

Στή Βαρσοβία είχε κηρυχτεί ό στρατιωτικός νόμος. Τό κέντρο 
τής πόλης ήταν νεκρό. ΙΙαντοΰ κυκλοφορούσαν στρατιωτικά Απο-
σπάσματα. "Οταν έφτασε έκεΐ ή Ρόζα οί έργάτες άπεργοΰσαν ά-
κόμα. Άλλά αύτή ή γενική άπεργία Εληξε δίχως Επιτυχία καί στή 
Μόσχα ή Εξέγερση είχε συντριβεί. Καί δμως ή Λούξεμπουργκ ήταν 
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γεμάτη Εμπιστοσύνη. Στις 2 'Ιανουαρίου Εγραφε στόν Κάουτσκυ: 
«Δισταγμοί καί προσδοκίες, αύτά χαρακτηρίζουν τήν πνευματική 
κατάσταση τών μαζών. Ή Εξήγηση είναι πολύ άπλή: ή γενική ά-
περγία αύτή μόνη Εκανε ήδη δ,τι μποροΰσε νά κάνει. Τώρα δέν ύ-
πάρχει άλλο άπό τή γενική μάχη στούς δρόμους πού νά μπορεί νά 
δώσει τή λύση άλλά γι ' αύτό χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία». 
Κανείς άκόμα ούτε άπό τή μιά πλευρά τοϋ όδοφράγματος ούτε άπό 
τήν άλλη δέν ύπελόγιζε δτι αύτή τή στιγμή ή έπανάσταση είχε 
ήδη ξεπεράσει τό ύψιστο σημείο της. "Ολες οί συγκεντρώσεις ή-
ταν άπαγορευμένες. Ά λ λ ά μέσα στά έργοστάσια άνενόχλητοι ο! έρ-
γάτες συγκεντρώνονταν καί άκούγανε τούς ομιλητές τών κομμάτων. 
Τό έργοστάσιο ήταν δ προμαχώνας τους. Οί έργατικές όργανώσεις 
ήταν άπαγορευμένες. Ά λ λ ά παντού δημιουργούνταν συνδικάτα. Οί 
Επαναστατικές Εφημερίδες ήταν άπαγορευμένες. Άλλά τό δργανο 
τής πολωνικής σοσιαλδημοκρατίας «Czerwony Sztandar» («Κόκ-
κινη Σημαία») κυκλοφορούσε κάθε μέρα. Τυπωνόταν μυστικά άπό 
κινητά συνεργεία τυπογράφων. Συχνά άλλάζανε τυπογραφείο καί 
συχνά έπέβαλαν τήν έκτύπωσή του μέ τά δπλα στό χέρι. Καμιά 
φορά έπίσης οί ιδιοκτήτες τών τυπογραφείων ζητούσαν οί ίδιοι σάν 
δρο γιά τήν έκτύπωσή του νά γραφτεί δτι «αναγκάστηκαν μέ τή 
βία». Κάθε μέρα νέοι έργάτες φώναζαν στούς δρόμους μ' δλο πού 
αύτοί ήταν γεμάτοι άστυνομικούς καϊ στρατιώτες: «Czerwony 
Sztandar». 

Οί δυσκολίες δμως κάθε μέρα καί μεγαλώνανε. 'Π άποτυχία 
τής άπεργίας καί ή ήττα τής έξέγερσης στή Μόσχα δώσανε θάρ-
ρος στήν άντίδραση. Ή άστυνομία, πού είχε χάσει τό ηθικό της, 
παρατήρησε αύτή τήν έλαφρά διστακτικότητα τών έργατών καί ξα-
ναβρήκε τήν άσφάλειά της. Ό άστικός τύπος, πού τώρα καί σ' αύ-
τήν άκόμα τήν Πολωνία στρεφόταν έναντίον τής έπανάστασης, Εν-
θάρρυνε περισσότερο τήν άστυνομία. Ή σοσιαλδημοκρατική όργά-
νωση ήταν δ στόχος τών διώξεων. Δέν περνούσε μέρα δίχως Ερευ-
νες στά τυπογραφεία καί δίχως συλλήψεις. Καί Εκείνοι πού συλ-
λαμβάνονταν άντιμετώπιζαν τόν κίνδυνο τοΰ τουφεκισμοϋ. Μιά Ε-
ξαντλητική Εργασία έπεφτε πάνω στούς διευθύνοντες συντρόφους. 
'Εκτός άπό τή ζύμωση στά έργοστάσια καί στούς στρατώνες, Εκτός 
άπό τήν Εκδοση μισής δωδεκάδας Εφημερίδων, έπρεπε ώρα μέ τήν 
ώρα νά άντιμετωπίζουν τις άνάγκες τού κινήματος, νά ξεπερνάν 
νέες δυσκολίες καί νά παίρνουν τά άνάλογα όργανωτικά μέτρα. 
Μέσα σ' δλο αύτό τό πλήθος τών καθηκόντων ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
θεώρησε γιά πρώτιστο καθήκον της νά δώσει μιά συνολική άντί-
ληψη καί μιά διαυγή προοπτική τών άμέσων σκοπών τοϋ κινήμα-
τος. "Εγραψε τό «Ή ώρα τής έπανάστασης, δ επόμενος σταθμός», 
τρίτη μπροσούρα μιάς σειράς πού κυκλοφόρησαν μ' αύτό τόν τί-
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τλο. Οί δυό πρώτες είχαν γραφτεί στό Βερολίνο, τόν 'Απρίλη καί 
Μάη 190δ. 

Ή ένοπλη έ£έγερση 

Τό έπαναστατικό κίνημα στήν Πολωνία είχε πάρει μεγαλύτε-
ρη έκταση άπό δ,τι στήν ύπόλοιπη Ρωσία. Ή περισσότερο προχω-
ρημένη βιομηχανοποίηση τής χώρας έκανε πιό αισθητά τά γεγονό-
τα καί ή έθνική άντίθεση στήν τσαρική κυριαρχία έκανε πιό δρα-
στήριους τούς μικροαστούς τών πόλεων. 'Από τόν Μάρτη τού 1904, 
μεγάλες διαδηλώσεις όργανώνονται σ' δλη τή χώρα. Ή άστυνομία 
καί ό στρατός άντιδροΰν μέ τή κτηνωδία πού διακρίνει τίς δυνά-
μεις κατοχής. Τό φθινόπωρο τοΰ 1904, τό Πολωνικό Σοσιαλιστι-
κό Κόμμα, άπεφάσισε νά άντιτάξει στήν άστυνομία μιά ένοπλη άν-
τίσταση. ΣτΙς 13 Νοεμβρίου άγριες μάχες συνάπτονται στούς δρό-
μους τής Βαρσοβίας. Στίς άρχές 'Ιανουαρίου 1905 συγκρούσεις ξε-
σπδν στό Λόντζ, στό Ραντόμ, στή Σιέντλσε καί μετά τήν κόκκινη 
Κυριακή τής ΙΙετρούπολης, άπεργίες —πού συχνά συνοδεύονται μέ 
βίαιες συγκρούσεις— ξεσπάν στό Λόντζ, Βίλνα, Κόβνο, Μπιαλυ-
στόκ, Ντόμπροβο, Ζαβιέρσιε, Σζεντόσο. 

Τό Πολωνικό Σοσιαλιστικό κόμμα έπαίρονταν δτι αύτό είχε 
τήν πρωτοβουλία καί τή διεύθυνση τοΰ κινήματος. Είχε δίχως άμ-
φιβολία δίκιο. Συγκέντρωνε γύρω του σημαντικά τμήματα τής έρ-
γατικής τάξης καί μιά όργάνωση πιό Ισχυρή άπ' αύτήν τής σο-
σιαλδημοκρατίας. Ή στρατηγική τής έπαναστατικής πάλης γιά τήν 
άνεξαρτησία τής Πολωνίας φαινόταν νά έπιβεβαιώνεται άπό τά γε-
γονότα. ΤΗταν ήδη βέβαιο γιά τή νίκη: «Τό Πολωνικό Σοσιαλι-
στικό Κόμμα θά νικήσει καί τούς έσωτερικούς καί τούς έξωτερι-
κούς έχθρούς. θ ά πατάξει έπίσης καί τΙς κλίκες τών διασπαστών 
τής όργάνωσης, αύτών πού έχουν τεχνικά εισχωρήσει στήν Πολω-
νία, πού ύποστηρίζονταν άπό τό έξωτερικό άπό άτομα άχαρακτή-
ριστα καί πού δέν ξέρουν άκόμα οδτε νά μιλάν πολωνικά» (Λα-
δίσλαος Γκούμπλοβιτς, στή γερμανική έπιθεώρηση «Sozialistische 
Monatshefte», Μάης 1905) . Αύτή ή έπίθεση στρεφόταν άπ' εύ-
θείας έναντίον τοϋ Γιόγκισες ό όποιος άπό τό 1904, διηύθυνε στήν 
Κρακοβία τό παράνομο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα καί δ όποιος εί-
χε πάντα έπιφυλάξεις στή συνεργασία μέ τούς τυχοδιώκτες τού Πο-
λωνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. 

'Από τους Ανθρώπους τοΰ Πολωνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
δέν έλειπε λοιπόν ή πεποίθηση ούτε καί τό μίσος. Δέν ήταν έντού-
τοις παρά ρομαντικοί τής πολιτικής καί δέν βλέπανε τήν πραγμα-
τικότητα παρά παραμορφωμένη άπό τΙς δικές τους έπιθυμίες. Στήν 
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Πολωνία βλέπανε τό κατ' έξοχήν Επαναστατικό έθνος καί μέ ύπε-
ροψία χλευάζανε έκείνους πού περίμεναν έπαναστατικά κατορθώ-
ματα απ ό τό μέρος αύτών τών δουλοπρεπών βαρβάρων, τών ρώσων, 
τών ούκρανών, τών γεωργιανών. Ή πτώση τοΰ τσαρισμού ήταν κα-
τά τή γνώμη τους άδύνατη καί τή σωτηρία τής Πολωνίας τήν πε-
ρίμεναν μόνο άπό μιά βίαιη ρήξη μέ τή Ρωσία. Δέν στηρίζονταν 
στις ταξικές δυνάμεις μέσα στό έδαφος τής τσαρικής αυτοκρατο-
ρίας, ή άπελευθέρωση ήταν γι ' αύτούς μιά στρατιωτική δράση κα-
τά τό πρότυπο τής έξέγερσης τοΰ 1863 καί προσπαθούσαν νά έπω-
φεληθοΰν άπό εύνοϊκές Εξωτερικές καταστάσεις. Άπό τις άρχές 
τοϋ ρωσοϊαπωνικοϋ πολέμου, ό ΙΙιλσούδσκυ, ό Αρχηγός αύτοΰ τοΰ 
κόμματος, είχε πάει στήν 'Ιαπωνία γιά νά ζητήσει άπό τόν Μικά-
δο χρήματα καί στρατιωτική βοήθεια. 

"Οταν, άντίθετα άπό τις προβλέψεις τους, έλόκληρη ή Ρωσία 
έξεγέρθηκε έναντίον τοΰ άπολυταρχισμοΰ, παρασύρθηκαν κι' αύτοί 
γιά ένα διάστημα μέσα στό γενικό κίνημα. Άλλά ή φύση αύτής 
τής έπανάστασης τούς έμενε ξένη. "Ετσι άπό τά πρώτα μεγάλα γε-
γονότα πέσανε μέσα σέ έναν δίχως δρια έπαναστατισμό. Τήν άνοι-
ξη τού 1905, τό δργανο αύτού τοΰ κόμματος, ό «Robotnik» (ό 
«Εργάτης») βεβαίωνε: «"Εχουμε ήδη τις Επαναστατικές δυνά-
μεις. Αύτό πού τώρα μάς χρειάζεται είναι τά έπαναστατικά μέσα. 
Νά σχηματίσουμε μαχητικές μονάδες, νά προμηθευτούμε δπλα καί 
άλλα μέσα γιά τήν πάλη. "Ετσι θά άποκτήσουμε πολιτικές έλευθε-
ρίες». Στά μάτια τους τό καθήκον τό πιό ένδιαφέρον ήταν ή στρα-
τιωτική όργάνωση τών όπαδών τους καί άν είναι δυνατόν δλου τοΰ 
λαού, ή άγορά δπλων άπό τό έξωτερικό, ή κατασκευή βομβών. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έβλεπε σ' αύτές τις άπόψεις έναν σο-
βαρό κίνδυνο γιά τήν έπανάσταση. Ή πρώτη άπό τις μπροσοΰρες 
πού κυκλοφόρησαν μέ τόν τίτλο « Ό έπόμενος σταθμός» ήταν άφιε-
ρωμένη στήν κριτική αύτών τών άπόψεων. Αύτές οί άπόψεις, έγρα-
φε, άντανακλάν τήν πνευματική κατάσταση κομμάτων πού ο! δε-
σμοί τους μέ τό έργατικό κίνημα είναι καθαρά τεχνητοί. Ή μπουρ-
ζουαζία έπίσης δέν βλέπει στούς κοινωνικούς άγώνες παρά ένα ζή-
τημα φυσικής βίας σέ μιά βάρβαρη κατάσταση. "Αν ρωτούσαμε έ-
ναν μέσο βιομήχανο ή έναν άγράτη κτηματία γιατί θεωρεί άδύνα-
τη τήν άποκατάσταση τής Πολωνίας θά άπαντοΰσε: πού θά βροΰ-
|ΐε τή δύναμη πού θά μάς έπιτρέψει νά νικήσουμε τις ένοπλες δυ-
νάμεις τής κατοχής; Τό Πολωνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα άπαντάει 
σ' αύτό προσπαθώντας νά δημιουργήσει αύτή τή στρατιωτική δύ-
ναμη. Ά λ λ ά μ' αύτό δέν κάνει άλλο άπό τό νά μεταφέρει άπλώς 
στήν πάλη τής έργατικής τάξης τις ιδέες τών συνωμοτικών τρο-
μοκρατικών κύκλοιν. Πιστεύει δτι μπορεί νά έξοπλίσει τούς έργά-
τες καί κατόπι νά περάσει στήν Επίθεση έπί τή βάσει ένός σχεδίου 
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πού είχε άπό πριν έπεξεργαστεΐ. Βέβαια, ό άπολυταρχισμός δέν 
μπορεί νά άνατραπεϊ παρά μέ μιά γενική Εξέγερση, άλλά πρέπει ot 
μάζες αύτές ot Ιδιες νά προμηθευτούνε τά άναγκαΐα δπλα, άφοπλί-
ζοντας τούς στρατιώτες, σπάζοντας άποθήκες δπλων κλπ. Τέτοιες 
λοιπόν πράξεις δέν μπορεί νά είναι παρά τό άποτέλεσμα ένός μα-
ζικού έπαναστατικοΰ κινήματος σέ μιά άρκετά μακρά περίοδο. 

«Στίς λαϊκές Επαναστάσεις, ό παντοδύναμος καί μεγαλοφυής 
ήγέτης, δέν είναι ούτε ή κομματική έπιτροπή, ούτε οί μικροί 
κύκλοι πού έχουν βαφτίσει τόν έαυτό τους σέ μαχητικές όρ-
γανώσεις, άλλά οί πλατειές μάζες, αύτές πού χύνουν τό αί-
μά τους. 'Αντίθετα άπό τούς «σοσιαλιστές» πού φαντάζον-
ται δτι έκπαιδεύουν τις μάζες καί δτι αύτοί τίς προετοιμά-
ζουν γιά τούς κάτω άπό τή διοίκηση τους ένοπλους άγώνες, 
οί μάζες βρίσκουν οί Ιδιες, μέσα σέ κάθε έπανάσταση, τά μέ-
σα πάλης πού άνταποκρίνονται καλύτερα στήν κατάσταση». 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ύπεστήριζε δτι ή σοσιαλδημοκρατία έ-
πρεπε νά περιοριστεί σ' δ,τι ήταν δυνατόν. Στήν καλύτερη περί-
πτωση μπορούσαν νά Εξοπλίσουν μερικά κομματικά μέλη καί μερι-
κές όμάδες έργατών γιά μιά αύτοάμυνα έναντίον τών κυβερνητικών 
δυνάμεων. Κι' αύτό έπρεπε μόνο μ' αύτή τήν Εννοια νά τό κάνουν. 
'Αλλά θά έξαπατούσαμε τίς έργατικές μάζες, άν τίς κάναμε νά πι-
στέψουν δτι τό κόμμα τίς Εξοπλίζει γιά μιά ένοπλη έπίθεση. 

Πρέπει λοιπόν νά περιμένουμε καί νά παρακολουθούμε, μέ 
σταυρωμένα τά χέρια, τίς συγκρούσεις πού ξεσπάνε στούς δρόμους 
καί πρέπει νά άφήσουμε στά χέρια τού πεπρωμένου τή ζωή χιλιά-
δων έργατών; 'Απολύτως δχι. Άλλά πρός μεγάλη κατάπληξη Ε-
κείνων πού τήν κατηγορούσαν γιά μπλανκισμό καί μπακουνινισμό ή 
τήν άποκαλοΰσαν «αιμοσταγή Ρόζα», ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν 
Εχει γιά νά προετοιμάσει αύτές τίς μάχες παρά ένα μέσο: τή ζύ-
μωση. Τ ή ζύμωση πρώτ' άπ' δλα στήν ύπαιθρο. Νά κερδίσουμε 
τούς άγροτικούς έργάτες καί τούς χωρικούς, δχι γιά νά τούς ρί-
ξουμε σέ μιά άμεση στρατιωτική πάλη, άλλά γιά νά μπάσουμε μέ-
σα στό κεφάλι τους τόν σοσιαλισμό, γιά νά άνάψουμε στίς καρδιές 
τους τή φλόγα τής άνταρσίας καί τή θέληση τής άπελευθέρωσης. 
«Πρέπει νά μεταφέρουμε στήν ύπαιθρο τή σημαία τής πάλης τών 
τάξεων δίχως νά συγκαλύπτουμε τις πολιτικές διεκδικήσεις μέ άμ-
φίβολες καί χαλαρές πατριωτικές φράσεις. Πρέπει νά κάνουμε φα-
νερές στούς άγρότες δλες τις δψεις τής προλεταριακής ή μισοπρο-
λεταριακής δπαρξής τους, νά τούς Εξηγήσουμε τά συμφέροντά τους 
καί πρώτ' άπ' δλα αύτό τό συμφέρον πού τούς είναι κοινό μέ τις 
Εργαζόμενες μάζες δλόκληρης τής Ρωσίας: τήν άνατροπή τοϋ άπο-
λυταρχισμοΰ!» Μ' αύτό τόν τρόπο τό έπαναστατικό κίνημα θά γε-
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νικευτεϊ καί 6 άπολυταρχισμός θά Εξασθενήσει γιατί θά άναγκα-
στεΐ νά διασκορπίσει τις δυνάμεις του σ' δλη τήν αύτοκρατορία. 

Τό άμεσο καθήκον δέν ήταν νά συγκροτήσουν μαχητικούς σχη-
ματισμούς γιά μιά κατά μέτωπο έπίθεση, άλλά νά κάνουν ζύμωση 
μέσα στούς στρατιώτες. Σ ' αύτό άκριβώς τό σημείο τά σοσιαλπα-
τριωτικά αϊσθήματα άπεκάλυπταν τήν άδυναμία τους. Γιατί δέν 
μπορείς νά άπευθυνθεΐς στούς ρώσους στρατιώτες πού σταθμεύανε 
στήν II ολωνία, έπικαλούμενος μιά ύπόθεση πού δέν ήταν δική τους. 
"Επρεπε νά κάνουμε έκκληση στό ταξικό τους συμφέρον γιατί κι' 
αύτοί ήταν έργάτες καί χωρικοί. Ή σοσιαλιστική ζύμωση θά προ-
σείλκυε ένα μέρος τών στρατιωτών στό στρατόπεδο τής έπανάστα-
σης, ένα άλλο μέρος άπ' αύτούς θά τό έκανε διστακτικό καί έτσι 
θά έσπαζε τή δύναμη καί τήν πειθαρχία τοΰ στρατοΰ. «Πρέπει νά 
έξοπλίσουμε τόσο τό προλεταριάτο μέ τήν άγροτική μπλούζα δσο 
καί τό προλεταριάτο μέ τή στολή τοΰ στρατιώτη μέ τά δπλα πού· 
μπορούμε νά τοΰ δώσουμε: τήν άντίληψη τών πολιτικών καί οικο-
νομικών ταξικών συμφερόντων του». Δέν πρέπει νά ένθουσιαζόμα-
στε μέ άτομικές πράξεις βίας. 

«Υπάρχουν δυό μέσα γιά νά έπιταχύνουμε τήν έπανάσταση 
καί νά άποδιοργανώσουμε τήν κυβέρνηση. Ή κυβέρνηση έ-
χει αποδιοργανωθεί άπό τόν πόλεμο έναντίον τής 'Ιαπωνίας, 
άπό τούς Τσουνγκούνους στή Μαντζουρία, άπό τήν πείνα, 
τήν κακή σοδειά καί άπό τήν άναξιοπιστία της στά εύρω-
παϊκά χρηματιστήρια. Αύτοί έδώ είναι παράγοντες άνεξάρ-
τητοι άπό τις λαϊκές μάζες. Τό ρίξιμο μερικών βομβών εί-
ναι κι ' αύτή πράξη τοΰ ίδιου είδους. Τό άλλο μέσο είναι ή 
έπέμβαση τών λαϊκών μαζών, κι' αύτό δέν έξαρτάται άπό 
συμπτώσεις: ή γενική άπεργία, οί μερικές άπεργίες, ή πα-
θητική άντίσταση στή βιομηχανία, στό έμπόριο, στις μετα-
φορές, ή άκινητοποίηση τών τραίνων άπό τούς άπεργούς κλπ. 
Τό νά ρίξεις μιά βόμβα είναι τόσος κίνδυνος γιά τήν κυβέρ-
νηση σχεδόν δσο καί νά σκοτώσεις μιά μύγα... Μόνον άνθρω-
ποι πού δέν έχουν μάθει νά σκέφτονται πιστεύουν δτι οί τρο-
μοκρατικές πράξεις μποροΰν νά προκαλέσουν τίποτε άλλο 
άπό μιά στιγμιαία έντύπωση. 
Μόνον τά μέσα άποδιοργάνωσης μέ τή δράση τών μαζών ά-
ποτελοΰν έναν κίνδυνο γιά τόν Απολυταρχισμό. Γιατί αύτά 
δχι μόνο άποδιοργανώνουν τό σύστημα τής κυριαρχίας, άλ-
λά όργανώνουν ταυτοχρόνως τήν πολιτική δύναμη πού θά ά-
νατρέψει τόν άπολυταρχισμό καί θά δημιουργήσει Ινα νέο 
καθεστώς. Ή σοσιαλδημοκρατία δέν μπορεί νά άκολουθήσει 
παρά αύτό τό δρόμο. Ή ζύμωση θά κατακτήσει τήν δπαι-
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θρο. Αύτή ύπονομεύει τήν πειθαρχία τοΰ στρατοΰ, καλεί τΙς 
πιό πλατειές μάζες στήν άνοιχτή πάλη καί γεννάει τή δύ-
ναμη πού άνεγείρει τά όδοφράγματα, πού βρίσκει τά δπλα, 
πού έπιτυγχάνει νίκες έδώ καί έκεΐ καί πού τελικά άνασυγ-
κροτεί πίσω της δλες αύτές τίς δραστηριότητες». 

Τό καθήκον τού έπαναστατικοΰ κόμματος δέν συνίσταται κα-
τά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ σέ άτομικά κατορθώματα καί σέ τολ-
μηρές πράξεις μικρών μειοψηφιών. Έκεΐνο πού ήταν άποφασι-
στικό, ήταν ή κατάκτηση τών πνευμάτων στό σοσιαλισμό μέ τή 
ζύμωση. "Ετσι ή σοσιαλιστική θέληση κατεβαίνει άπό τό κε-
φάλι στίς γροθιές καί έκφράζεται στή δράση τών μαζών. Τήν ίδια 
στάση είχε κρατήσει καί ό Μάρξ, στήν άρχή τής έπανάστασης τοΰ 
1848, δταν άντιτάχτηκε στό Παρίσι στήν περιπέτεια τοΰ Χέρ-
βεγκ πού ήθελε νά σχηματίσει στρατό έλευθέρων σκοπευτών καί 
νά φέρει μ' αύτούς τήν έπανάσταση στή Γερμανία. Ή κύρια φρον-
τίδα τής Ρόζας Λούξεμπουργκ ήταν νά γίνεται δυνατή μιά όργα-
νική ώρίμανση τής έπανάστασης, χρησιμοποιώντας καί προωθών-
τας τήν ένυπάρχουσα στήν πραγματικότητα δυναμική. "Ετσι έκπλη-
ρώνεται ό ρόλος τής διεύθυνσης. "Ηξερε πολύ καλά δτι τό κόμμα 
είχε έπίσης δρισμένα τεχνικά καθήκοντα νά έκπληρώσει γιά τήν 
προετοιμασία τής έξέγερσης. Τόν Γενάρη τού 1906, ύπεστήριζε δτι 
ή γενική άπεργία δέν άρκεΐ πλέον καί δτι ή περίοδος τών μαζι-
κών έξεγέρσεων έχει άρχίσει. Στήν τρίτη μπροσούρα στή σειρά «Ό 
έπόμενος σταθμός» έγραφε: 

«Ή φάση τής άνοικτής πάλης έχει άρχίσει, κι' αύτή άπαι-
τεϊ άπό τή σοσιαλδημοκρατία νά όπλίσει δσο τό δυνατόν κα-
λύτερα τούς πιό προχωρημένους έργάτες, νά έπεξεργαστεΐ 
τά σχέδια καί τίς συνθήκες τών μαχών στούς δρόμους καί 
πρό παντός νά μελετήσει καί νά χρησιμοποιήσει τά μαθήμα-
τα τής έξέγερσης τής Μόσχας. Αύτή ή τεχνική προπαρα-
σκευή τής ένοπλης πάλης έχει έξαιρετική σπουδαιότητα καί 
είναι Εξαιρετικά έπείγουσα, άλλά δέν είναι αύτή ή κύρια έγ-
γύηση γιά τή νίκη. Έκεΐνο πού θά άποφασίσει γιά τήν έκβα-
ση δέν είναι οί μαχητικοί σχηματισμοί μιάς όργανωμένης 
μειοψηφίας πού έχουν ένα Ιδιαίτερο καθήκον στήν έπανα-
στατική πάλη, άλλά οί πλατειές μάζες τοΟ προλεταριάτου. 
Μόνον ή μαχητικότητά τους καί ό ήρωίσμός τους μποροΰν νά 
έγγυηθοϋν τήν τελική νίκη στίς μάχες στούς δρόμους. Λοι-
πόν αύτές οί μάζες δέν μποροΰν νά όργανωθοΰν σέ μαχητι-
κούς σχηματισμούς, δέν μπορούν νά προετοιμαστούν καϊ νά 
όργανωθοΰν παρά στή βάση τής συνεχούς, καθημερινής, οί-
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κονομικής καί πολιτικής ταξικής πάλης. Ή δημιουργία συν-
δικάτων, σοσιαλδημοκρατικών οργανώσεων καί όμάδων μέ-
σα στό στρατό, αύτό είναι τό κύριο καθήκον έν δψει τής Ε-
περχόμενης νίκης. Ή όργάνωση καί ή διαπαιδαγώγηση τών 
έργατικών μαζών πάνω στό έδαφος τών γενικών ταξικών 
συμφερόντων τους δπως καί πάνω στά είδικά καθήκοντα τής 
στιγμής, θά Επιτρέψουν νά Επιτύχουμε μόνιμα άποτελέσματα 
στήν πάλη τών τάξεων. Αύτά θά δώσουν μιά τέτοια όρμή 
στήν έπανάσταση πού ή Επάνοδος τής άντίδρασης θά είναι 
άδύνατη. Αύτά θά άναπτύξουν στόν μεγαλύτερο βαθμό τή 
μαχητικότητα τών μαζών καί τήν άπόφαση τους νά νική-
σουν». 

Ή Εξέγερση δέν ήταν γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ μιά κατά 
μέτωπο έπίθεση έναντίον τού στρατού. Σύμφωνα μ' αύτήν προϋπό-
θεση γιά τήν Εξέγερση ήταν μιά βαθειά Αποδιοργάνωση τού στρα-
τοΰ. Κ Γ αύτή θά προετοιμαζόταν άπό τή ζύμωση καί θά άποπε-
ρατωνόταν μέσα στήν ίδια τήν πάλη. Ή νίκη τής Εξέγερσης Εξαρ-
τιόνταν άπό τό πέρασμα σημαντικών τμημάτων τοΰ στρατοΰ στίς 
γραμμές τοΰ Επαναστατημένου λαοΰ. 

Τ ά δυό παραπάνω άποσπάσματα διαψεύδουν μιά κακόβουλη 
κριτική ένός «μπολσεβίκου» ( ' ) σχετικά μέ τΙς λουξεμπουργικές ά-
πόψεις σ' δ,τι άφορά τήν Εξέγερση. Συγκρίνοντας μερικά Αποσπά-
σματα άπό τόν Λένιν καί άπό τή Λούξεμπουργκ θά μπορούσαμε 
νά καταλήγαμε στό συμπέρασμα δτι μιά πλήρης συμφωνία σ' αύ-
τό τό ζήτημα ύπάρχει μεταξύ τους. Αύτό θά ήταν δμως λάθος. Υ -
πάρχουν διαφορές. Ό Αένιν Επί παραδείγματι Εγραφε: 

«"Εχουμε δίχως άμφιβολία πολλά, παρά πολλά άκόμα νά 
κάνουμε γιά νά Εκπαιδεύσουμε καί νά όργανώσουμε τίς μά-
ζες . 'Αλλά τό ούσιώδες είναι τώρα νά ξέρουμε πού πρέπει 
νά είναι τό κέντρο τοΰ βάρους αύτής τής Εκπαιδευτικής καί 
όργανωτικής Εργασίας. Πρέπει νά είναι μέσα στά συνδικά-
τα καί στις νόμιμες όργανώσεις ή στήν Ενοπλη Εξέγερση, στή 
δημιουργία ένός έπαναστατικοΰ στρατοΰ καί μιας Επαναστα-
τικής κυβέρνησης;» (Λένιν: «Δυό τακτικές», Ιούλιος 1 9 0 5 ) . 

Ξαναβρίσκουμε τόν ίδιο τρόπο άντιμετώπισης αύτοΰ τοΰ προ-
βλήματος σέ Ενα άπόσπασμα Από τό «Τί νά κάνουμε;» Σ1 αύτό ό 

(1) Γιαροολάβοκ·.: «Ή Ρόζα Λοΰξίμ-ουργκ κ ι ! τό ζήτημα τής ίξέγβρ-

οης·· 
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Λένιν λέει δτι τό κόμμα πρέπει νά δημιουργήσει ένα δίκτυ πρα-
κτόρων οργανωμένων στρατιωτικά τών όποιων ή έργασία 0ά έξα-
σφαλίσει στή στιγμή τής έξέγερσης πολλά πλεονεκτήματα γιά τήν 
έπιτυχία: 

«Μέ μιά τέτοια έργασία θά γίνουμε ικανοί νά έκτιμάμε σω-
στά τή γενική πολιτική κατάσταση καί, συνεπώς Ικανοί νά 
διαλέξουμε τήν κατάλληλη στιγμή γιά τήν έξέγερση... Μιά 
τέτοια έργασία θά ύποχρεώσει δλες τΙς έπαναστατικές οργα-
νώσεις σέ δλα τά άκρα τής Ρωσίας νά δημιουργήσουν δε-
σμούς διαρκείς και ταυτόχρονα αύστηρά συνωμοτικούς... δί-
χως τούς όποιους είναι άδύνατο νά έπεξεργαστοΰμε κολλε-
κτιβιστικά τό σχέδιο τής έξέγερσης καί νά πάρουμε, τήν πα-
ραμονή τής έξέγερσης, τά άναγκαΐα συλλογικά μέτρα πού 
πρέπει νά κρατηθούν αύστηρά μυστικά-. 

Τά μαθήματα καί ή Λούξεμπουργκ καί δ Λένιν τά πήραν άπό 
-τήν έξέγερση τής Μόσχας. Άλλά κινούνται σέ διαφορετικές διευ-
θύνσεις ό ένας άπό τόν άλλον. Έ ν ώ γιά τή Λούξεμπουργκ δλο τό 
βάρος έπεφτε πάνω στήν αύθόρμητη δραστηριότητα τών μαζών καί 
δέν άνεγνώριζε —φαίνεται— τή μεγάλη σπουδαιότητα τής όργά-
νωσης καί τής συνειδητής διεύθυνσης παρά άπό τήν πείρα στήν 
πορεία τής πάλης. Ό Λένιν άπό τήν άρχή ξεκινούσε άπό μιά συν-
ωμοτική άντίληψη καί μ' αύτή σάν βάση συνειδητοποιούσε τά δρια 
•καί τά μέσα τής πάλης. Τό καθήκον τής διεύθυνσης τοϋ φαινόταν 
δτι ήταν νά δημιουργήσει μιά όργάνωση ικανή νά διαλέξει τή σω-
στή στιγμή τής έξέγερσης, μήν περιμένοντας άπό πουθενά άλλοϋ 
βοήθεια καί δημιουργώντας τά πάντα μόνη της. Στό γεγονός δμως 
ίτι οί έργάτες τής Μόσχας πέρασαν πάνω άπό τά κεφάλια τής όρ-
γάνωσης καί μεταμόρφωσαν τήν άπεργία σέ έξέγερση, είδε τήν 
«πιό μεγάλη κατάκτηση τής ρωσικής έπανάστασης». Οί δυό θεω-
ρητικοί πλησιάζανε λοιπόν τόσο πού σχεδόν δέν διακρινόταν ή δια-
φορά. Άλλά ή άφετηρία τών άπόψεών τους ήταν διαφορετική. Κι* 
άπ' αύτήν μπορούμε νά καταλάβουμε όρισμένες ούσιώδεις διαφορές 
στήν πολιτική τους σκέψη. 

Ή ίστορία έχει δώσει τήν κρίση της σ' αύτές τις δυό απόψεις 
γιά τήν ένοπλη έξέγερση. Σ ' δλες τις έπαναστάσεις οί μαχητικές 
όργανώσεις πού σχηματίζονταν άπό τά έπαναστατικά κόμματα σέ 
μιά συνωμοτική βάση δέν χρειάστηκε στήν καλύτερη περίπτωση 
παρά νά πλαισιώσουν τις μαχόμενες μάζες. Αύτές άντιπροσώπευ-
αν πάντα τόν κίνδυνο νά έξαπολύσουν Ινα πραξικόπημα ή νά δροΰν 
άνεξάρτητα άπό τό κόμμα καί διαρκώς νά βρίσκονται σέ διάσταση 
μ ' αύτό στήν έκτίμηση τής στιγμής γιά δράση. 
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01 Εξεγέρσεις τοϋ 1905 - 1 9 0 6 πλησιάζουν περισσότερο μέ τήν 
εικόνα πού μας έχει δώσει ή Λούξεμπουργκ για τήν Εξέγερση. Ή 
εξέγερση τοΰ Δεκέμβρη στή Μόσχα άρχισε αύθόρμητα άπό τις μά-
ζες. Ή διεύθυνση ούσιαστικά έπαιξε ένα ρόλο στρατιωτικού συμβού-
λου. Τό 1917, ή έξέγερση τοϋ Φεβρουαρίου έγινε έντελώς αύθόρμη-
τα άπό τούς έργάτες καί τούς στρατιώτες τής Πετρούπολης. 'Αν-
τίθετα ή έξέγερση τής 7 Νοεμβρίου 1917 είχε μεθοδικά προετοι-
μαστεί άπό τό κόμμα τών μπολσεβίκων, είχε όρισθεΐ ή ήμερομηνία 
της καί πραγματοποιήθηκε σχεδόν άποκλειστικά άπό τακτικά στρα-
τεύματα. Αύτό έγινε δυνατόν γιατί ένα μεγάλο μέρος τοΰ στρατού 
—στήν Πετρούπολη ή συντριπτική πλειοψηφία τών στρατιωτών— 
είχε περάσει στή μεριά τής έπανάστασης, ένώ ή παλιά έξουσία δέν 
μποροΰσε νά ύπολογίζει στόν ύπόλοιπο στρατό. Μιά παρόμοια έ-
ξέλιξη διαπιστώνουμε καί στή μεγάλη Γαλλική Έπανάσταση: στίς 
14 'Ιουλίου 1789 ένα αύθόρμητο κίνημα κλονίζει τόν άπολυταρχι-
σμό, στις 10 Αύγούστου μιά σχεδιασμένη δράση δίνει τήν Αποφασι-
στική νίκη. Είναι προφανές δτι δσο τό έπαναστατικό κίνημα προχω-
ρεί στήν περίοδο τής άνόδου του, τόσο αύξάνει ή σπουδαιότητα τής 
όργάνωσης καί ή πρωτοβουλία τής διεύθυνσης. Καί δταν τό κίνη-
μα φτάσει στό κορυφαίο σημείο του, ή νίκη σέ ούσιώδη βαθμό έξαρ-
ταται άπό τή διεύθυνση. 

Ό τρόπος μέ τόν όποιο ή Ρόζα Λούξεμπουργκ πραγματεύεται 
αύτό τό πρόβλημα άποκαλύπτει ένα ιδιαίτερο σ' αύτήν χαρακτηρι-
σμό. Δέν μελέτησε άπό κοντά τό γενικό πρόβλημα τής έξέγερσης 
παρά δταν καί στό μέτρο πού αύτό τό πρόβλημα είχε άποκτήσει μιά 
πρακτική σημασία κατά τή διάρκεια τής ρωσικής έπανάστασης. 
"Οταν κατόπι πραγματεύεται τά διδάγματα τής έπανάστασης γιά 
τά κόμματα τής Δυτικής Εύρώπης έμβαθύνει μέσα στό πρόβλημα 
τής μαζικής άπεργίας πού τότες ήταν στήν ήμερήσια διάταξη στή 
Δύση καί πάρεργα μόνον άναφέρεται στήν έξέγερση. Δέν ύπάρχει 
άμφιβολία δτι ή ίδια δέν έχει μελετήσει τό πρόβλημα τής έξέ-
γερσης άπό δλες του τις πλευρές. Άλλά ήξερε δτι κάθε νέα πείρα 
θά Εδινε νέες γνώσεις, κάθε νέα κατάσταση νέες δυνατότητες καί 
νέες άνάγκες. Γι ' αύτό πιό συχνά περιοριζόταν στήν προπαγανδι-
στική της Εργασία, στό σταθμό τόν πιό προσεχή. "Ετσι Εξασφάλιζε 
καί γιά τόν Εαυτό της καί γιά τό κίνημα μιά δρισμένη εύστροφία 
στήν πολιτική δράση. 

Ή πολωνική σοσιαλδημοκρατία 
καϊ τό Πολωνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 

Στή δεύτερη άπό τις μπροσούρες τής σειράς #Ό Επόμενο; στα-
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θμός» (κυκλοφόρησε τόν Μάη 1905) ή Ρόζα Λούξεμπουργκ σκέ-
φτεται πάνω σέ ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο: ή πρώτη μεγάλη 
μαζική πολιτική άπεργία τοϋ 'Ιανουαρίου 1905 θρυμματίζεται σέ 
ένα πλήθος μερικών οικονομικών άπεργιών. Κι ' αύτή ήταν στό διά-
στημα μηνών ή δεσπόζουσα μορφή πάλης. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
έθεσε ένα πρόβλημα πού απασχόλησε τότες δλους τούς συνειδητούς 
Επαναστάτες: 

«Αύτή ή μεταμόρφωση σέ οικονομίες άπεργίες δέν σημαίνει 
μιά περαστική παρακμή τής έπαναστατικής ένεργητικότη-
τας, μιά ύποχώρηση; Οί οικονομικές άπεργίες δέν γίνονται 
έτσι άψιμαχίες δίχως έννοια στήν πάλη έναντίον τού κεφα-
λαίου καί δέν πρέπει στό μέλλον νά άντιδροϋμε έναντίον ένός 
τέτοιου θρυμματισμού τής γενικής άπεργίας, προτιμώντας 
τή γρήγορη λήξη της δσο αύτή έχει άκόμα τό σφρίγος μιας 
πολιτικής έκδήλωσης;» 

Γιά νά άπαντήσει σ' αύτό τό ζήτημα, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
στάθηκε στό διπλό χαρακτήρα τής έπανάστασης: άστική έπανά-
σταση, στό μέτρο πού σκοπός της είναι οί πολιτικές έλευθερίες, ή 
δημοκρατία, ή κοινοβουλευτική μορφή τής πολιτικής έξουσίας, άλ-
λά ταυτόχρονα αύτή έχει έναν προλεταριακό χαρακτήρα, γιατί ή 
έργατική τάξη έχει τή διεύθυνση, αύτή είναι ή βασική κινητήρια 
δύναμη, αύτή έπιβάλλει τίς μέθοδες της στήν πάλη καί αύτή είναι 
ό πιό ένδιαφέρων κοινωνικές παράγων. Αύτή ή δύναμη πρέπει ά-
ναγκαστικά νά έκφραστεί στήν άμεση πάλη έναντίον τοϋ κεφαλαίου 
γιά τή βελτίωση τής κατάστασης τών έργατών, δίχως αύτή νά ύπο-
λογίζει δτι μέ αύτή της τή δράση έρχεται σέ άντίθεση μέ τούς άστι-
κούς σκοπούς τής έπανάστασης. Κατά τή γνώμη τής Ρόζας Λού-
ξεμπουργκ, ή σοσιαλδημοκρατία δέν έπρεπε καθόλου νά άντιταχθεΐ 
σ' αύτές τις οικονομικές άπεργίες. 'Αντίθετα αύτές βρίσκονταν μέ-
σα στήν έννοια τού γενικοΰ έπαναστατικοΰ ρεύματος καί σ' αύτό 
έπρεπε νά προσπαθήσει νά τΙς διοχετεύσει. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
έβλεπε έπίσης σ' αύτές τΙς άπεργίες μιά άπόδειξη δτι ή έργατική 
τάξη, δταν θά έπαιρνε στά χέρια της μέσα στήν πορεία τής έπα-
νάστασης τήν πολιτική έξουσία, δέν θά μποροΰσε νά περιοριστεί 
μέσα στά δρια τοΰ άστικοϋ καθεστώτος. 

Δέν έπρεπε έπίσης κατά τή γνώμη της νά έφαρμόζουμε σχημα-
τικά τό ίδιο μέτρο γιά δλες τις οικονομικές άπεργίες. Ή συνήθης 
άπεργία σέ ένα μόνον Εργοστάσιο έχει άλλη σημασία άπό τόν άπερ-
γιακό πυρετό πού καταλαμβάνει ξαφνικά πλατειές έργατικές μά-
ζες. Οί άμεσες έπιτυχίες σχετικά μέ τήν βελτίωση τής κατάστασης 
τών Εργατών έχουν πολύ λιγότερη σπουδαιότητα άπ' αύτό τό νέο 
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γεγονός: σ' αύτές τΙς άπεργίες στρώματα έντελώς νέα κατεβαίνουν 
γιά πρώτη φορά στήν πάλη. Αύτά είναι οί έργάτες τής βιομηχα-
νίας έπαρχιακών πόλεων, ή στρατιά τών ύπαλλήλων καί τών Επαγ-
γελματιών διανοουμένων, ή μεγάλη μάζα τοΰ άγροτικοΰ προλετα-ι 
ριάτου καί ή προλεταριοποιημένη άγροτιά. Αύτές οί άπεργίες δίνα-
νε μιά μεγάλη εύρύτητα στήν πάλη καί άποτελοΰσαν έχέγγυο μελ-
λοντικών έπιτυχιών γιά τήν έπανάσταση. Τό καθήκον τής σοσιαλ-
δημοκρατίας ήταν νά συγκεντρώσει δλες τίς διεκδικήσεις άπ' αύ-
τές τΙς άπεργίες γύρω άπό τόν κεντρικό άξονα τής ήμέρας τών ό-
κτώ ώρών, γιά νά δημιουργήσει ένα Ενοποιημένο μαζικό κίνημα 
πού έκ νέου θά μεταμορφωνόταν σέ πολιτική πάλη. Αύτές οί Εξηγή-
σεις στρέφονταν έναντίον τού Πολωνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
πού δέν συμμετείχε στις οικονομικές άπεργίες παρά μέ κρύα καρ-
διά, άπλώς γιά νά μή χάσει τήν έπιρροή του στις μάζες, διαρκώς 
κλαυθμυρίζοντας δτι ή έπανάσταση Εκφυλίζεται σέ ένα κίνημα 
οικονομικών διεκδικήσεων. Έδινε τήν Εντύπωση δτι ήταν περισσό-
τερο Επαναστατικό άπό τή σοσιαλδημοκρατία τήν όποία κατηγορού-
σε δτι όδηγεΐ τήν Εργατική τάξη στό δρόμο γιά τή συνθηκολόγηση. 
Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά δυό θεμελιώδεις άντιλήψεις 
πού άντιμετωπίζονταν στό σοσιαλιστικό πολωνικό κίνημα άπό τό 
1893 καί πού τώρα πρέπει νά υποστούν τήν άποφασιστική δοκιμα-
σία τής Εστορίας: ή άντίληψη τοΰ Πολωνικοΰ Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος, τού όποιου ό σκοπός ήταν ή άποκατάσταση τής Πολωνίας καί 
ή άντίληψη τής Ρόζας Λούξεμπουργκ τής οποίας ό σκοπός ήταν ή 
άνατροπή τού άπολυταρχισμοΰ μέ μιά έπανάσταση στήν πορεία τής 
όποίας τό πολωνικό προλεταριάτο Επρεπε νά συνενωθεί μέ τό ρωσι-
κό προλεταριάτο καί νά πάρει στά χέρια του τή διεύθυνση δλων τών 
Επαναστατικών δυνάμεων. Ή πρώτη άπ' αύτές τις αντιλήψεις άπο-
καλύφθηκε δτι δέν ήταν παρά τό δνειρο τών Εθνικιστών μικροαστών 
διανοουμένων. Ή δεύτερη ήταν ή Εκφραση τού πραγματικού Ιστο-
ρικού προτσές, δταν τό βλέπουμε άπό τήν άποψη τής έργατικής τά-
ξγϊς· 

Τό Πολωνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα οφείλε άμέσως νά παραδε-
χτεί δτι ή πραγματική έπανάσταση δέν συνίστατο στήν Εξαπόλυση 
βομβών ή δυναμικών Επιθέσεων μικρών μαχητικών σχηματισμών, 
άλλά στή δράση Εκατομμυρίων άνθρώπων. "Ομως άρνήθηκε νά τό 
άναγνωρίσει καί Ετσι πολύ γρήγορα Εχασε τή διεύθυνση τής πάλης. 
"Αρχισε τότες νά ρυμουλκείται άπό τήν πολωνική σοσιαλδημοκρα-
τία. Τ ά προλεταριακά στοιχεία τοΰ Πολωνικοΰ Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος ακολουθούσαν άπλώς τά συνθήματα τής σοσιαλδημοκρατίας 
καί άναγκάζανε τούς άρχηγού; τους νά προσαρμόζονται. Ή συνέ-
πεια ήταν μιά βαθειά διαίρεση μέσα στούς κόλπους τής ίδιας τής 
διεύθυνσης τοΰ Πολωνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οί καθαροί 
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Εθνικιστές, οί «σοσιαλπατριώτες» βλέπανε μέ φρίκη νά έξαφανίζον-
ται οί έλπίδες τους γιά μιά άνεξάρτητη Πολωνία στό μέτρο πού ή 
ρωσική έπανάσταση διευρυνόταν. "Εφτασαν έτσι νά άντιταχθοΟν 
βίαια σ' αύτή τήν ίδια τήν έπανάσταση. 

Άπό τόν 'Ιούνη τοΰ 1905 οί άρχηγοί τοΰ Πολωνικού Σοσια-
λιστικού Κόμματος τάχτηκαν άνοιχτά κατά τής γενικής άπεργίας 
πού είχε ξεσπάσει στή Βαρσοβία καί στό Λόντζ καί πού είχε κατα-
λήξει σέ μάχη όδοφραγμάτων. Κατηγορούσαν τή σοσιαλδημοκρα-
τία δτι παρέσυρε δίχως ένδοιασμούς τις μάζες στήν άπεργία, γιά 
νά κάνει άπλώς διαφήμιση τού κόμματος της. 'Ομολογούσαν έτσι 
δτι έχουν χάσει τήν έπιρροή τους, πρός δφελος τής σοσιαλδημοκρα-
τίας, πάνω στήν έργατική τάξη, άκόμα καί στούς προλετάριους μέ-
σα στίς ίδιες τις γραμμές τοΰ Π.Σ.Κ. Άλλά σέ λίγο θά έχουμε καί 
χειρότερα. Μετά τή μεγάλη γενική άπεργία τοϋ Δεκέμβρη 1905 
πού είχε κατακλύσει όλόκληρη τή Ρωσία, ό Ντασζύνσκι, ήγέτης 
καί βουλευτής τοΰ Σοσιαλιστικού κόμματος στή Γαλικία, γνωστός 
άρχηγός τοΰ Π.Σ.Κ. σέ τρεις περιοχές τής Πολωνίας δημοσίευσε 
βτό «Naprzod» (Εμπρός») τής Κρακοβίας μιά «άνοικτή έπιστο-
λή». Μ' αύτήν τασσόταν μέ όρμή καί μέ οργή έναντίον κάθε γενι-
κής άπεργίας στό πολωνικό έδαφος. Σέ μιά στιγμή, έγραφε, πού 
τό ρωσικό Κράτος, περνάει τήν πιό σοβαρή του κρίση, οί Πολωνοί 
πρέπει νά περιοριστοΰν στόν έαυτό τους καί νά άποδεσμευτοΰν άπό 
κινήματα ξένα, κινήματα πού έπιδιώκουν άλλους σκοπούς καί πού 
δέν μποροΰν παρά μέσα σ' αύτά νά διαφθείρουν ή νά καταστρέψουν 
τήν πολωνική ζωή. Ό κύριος σκοπός τών Πολωνών είναι ή άνεξαρ-
τησία τής Πολωνίας. Ή δυνατότητα μιάς νικηφόρας μάχης φαίνε-
ται δλο καί πιό καθαρά. Πρέπει νά προετοιμαστούμε γι' αύτή τή 
μάχη. Ό πολωνικός λαός δέν πρέπει νά σπαταλά πρόωρα τήν ένερ-
γητικότητά του γιά σκοπούς ξένους, γιά τή νίκη τής έπανάστασης 
σ' όλόκληρη τή Ρωσία. Ή γενική άπεργία ήταν ίσως καλή γιά τή 
Ρωσία καί ίσως θά μποροΰσε αύτή νά έπιτύχει τήν τελική νίκη, άλ-
λά γιά τήν Πολωνία αύτή δέν μπορεί νά είναι παρά όλέθρια. Τί 
σκοπό είχε ή άπεργία στόν σιδηρόδρομο Βαρσοβίας - Βιέννης άφοΰ 
αύτός δέν άνήκει στό κράτος, άλλά σέ πολωνούς καπιταλιστές; Ό 
Ντασζύνσκι άρνοΰνταν έτσι τά συμφέροντα τής έργατικής τάξης 
πρός δφελος ένός φαντάσματος, τής έθνικής Απελευθέρωσης. Έ -
βεβαίωνε, σέ κατάφωρη άντίφαση μέ τήν πραγματικότητα, δτι «στή 
Ρωσία δέν ήταν οί τάξεις, άλλά οί λαοί πού άγωνίζονταν». 'Ονειρευ-
όταν μιά ένωση όλοκλήρου τού πολωνικού λαού στήν έπιδίωξη έ-
νός μοναδικού σκοποΰ, τής έθνικής άνεξαρτησίας. Αύτό τό δνειρο 
γινόταν άκόμα περισσότερο άπατηλό άπό τό γεγονός δτι ή μεγάλη 
πολωνική μπουρζουαζία έμενε πιστή στό ρωσικό Απολυταρχισμό 
καί τό έθνικιστικό άστικό κόμμα τό ίδιο, ή «'Εθνική Δημοκρατία»,. 
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είχε παραιτηθεί άπό τήν ίδέα τής έθνικής έξέγερσης και τής Ανε-
ξαρτησίας τής Πολωνίας. "Ετσι, μόνον ή διεύθυνση τοϋ I I .Σ.Κ. 
έβαζε τήν έθνική Ανεξαρτησία πάνω άπό δλα. Ό Ντασζύνσκι, ό 
Πιλσούδσκι καί οί άλλοι άγκιστρώθηκαν άπό τήν τελευταία δυνα-
τότητα γιά νά φτάσουν στό σκοπό τους: άποφασιστικός διαχωρι-
σμός άπό τή ρωσική έπανάσταση, έθνική έξέγερση τή στιγμή τής 
νίκης αύτής τής έπανάστασης. "Ετσι οί άρχηγοί τού Πολωνικού 
Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος, πού πρίν ένα χρόνο άκόμα καυχώνταν 
δτι ήταν οί πραγματικοί άρχηγοί τού πολωνικού προλεταριάτου, 
κατέληξαν άπό μιά άναπόδραστη άναγκαιότητα, νά έγκαταλείψουν 
καί τό προλεταριάτο καί τό σοσιαλισμό. Τ ή στιγμή τής δοκιμασίας 
ό έθνικισμός τους τούς κατεβύθισε μέσα στή πλήρη σύγχυση καί 
στήν πολιτική άδυναμία. 

Ή «άνοικτή έπιστολή» τοΰ Ντασζύνσκι, τήν όποία ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ είχε ύποβάλει σέ μιά αύστηρή άνάλυση, έδωσε άφορμή 
νά ξεσπάσει ή κρίση μέσα στό Π.Σ.Κ. Στό συνέδριο τού 1906, πρα-
γματοποιήθηκε τό σχίσμα. Ή συντριπτική πλειοψηφία τοΰ κόμμα-
τος τάχτηκε μέ τήν άριστερά, έγκατέλειψε τό σύνθημα τής άνεξαρ-
τησίας τής Πολωνίας καί υιοθέτησε τό ούσιαστικό μέρος τοΰ προ-
γράμματος τής σοσιαλδημοκρατίας. Κάτω άπό τή διεύθυνση τού 
Πιλσούδσκι, οί «μαχητικές όργανώσεις» άπεχώρησαν άπό τό κόμ-
μα καί πήραν τό δνομα «Π.Σ.Κ. Επαναστατικό Τμήμα». Ή στρα-
τηγική τής Ρόζας Λούξεμπουργκ κατέκτησε όλόκληρο τό πολωνικό 
έργατικό κίνημα. Ύστερα άπό θεωρητικούς άγώνες πού κράτησαν 
πολλά χρόνια αύτή γνωρίζει πλήρη θρίαμβο. Αύτή ή νίκη όφείλε-
ται στή βαθειά θεωρητική κατανόηση τοΰ ιστορικού προτσές, στή 
δύναμη τού χαρακτήρα της καί στήν άδιαλλαξία μέ τήν όποίαν ύ-
πεστήριζε τις ιδέες πού θεωρούσε σωστές. 

Κατά τήν περίοδο τής άντίδρασης, ή δραστηριότητα τοΰ «Έπα-
ναστατικοϋ Τμήματος», έκφυλίστηκε σέ καθαρό τυχωδιωκτισμό. Οί 
μαχητικές όμάδες κατέληξαν στις «άπαλλοτριώσεις», στις έπιθέσεις 
έναντίον ταχυδρομικών χρηματαποστολών, άποθηκών άλκοόλ κ.λπ. 
Έφτασαν νά δροΰν γιά δικό τους λογαριασμό καί τελικά πέσανε 
στή ληστεία. Σέ ένα δοκίμιο δπου συγχρόνως έκφράζεται ή άγανά-
κτηση, ή όργή, καί μιά βαθειά άνθρώπινη κατανόηση, ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ έχει περιγράψει τό 1909 τόν βαθύ έκφυλισμό αύτοΰ τού 
κινήματος, δπως φανερωνόταν τό 1907 καί 1908 μπροστά στά στρα-
τοδικεία : 

«Κοινοί ληστές βρίσκονταν δίπλα σέ έπαναστάτες έργάτες 
μπροστά στά στρατοδικεία. Μπερδεύονταν στό κίνημα τής έρ-
γατικής τάξης καί μπαίνανε στή γενική στατιστική τών θυ-
μάτων τής άντεπανάστασης. Γέμιζαν άπό κοινού μι τούς έ-
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παναστάτες τά κελιά τών φυλακών και μαζί άνεβαίνανε στήν 
κρεμάλα μέ τό τραγούδι τής Κόκκινης Σημαίας στά χείλη. 
"Ενα μεγάλο μέρος άπ' αύτούς τούς ληστές ήταν παλιοί έπα-
ναστάτες έργάτες, παλιά μέλη διαφόρων σοσιαλιστικών κομ-
μάτων. Υπάρχει καί κάτι άκόμα χειρότερο: ή ληστεία, ή 
προβοκάτσια, ή κατασκοπεία καί ή έπαναστατική δραστηριό-
τητα άνακατεύονται συχνά στό ϊδιο προτσές καί άγγίζουν 
τούς ίδιους έργατικούς κύκλους. Πώς έγινε δυνατή αύτή ή 
κοινότητα άνάμεσα στήν προλεταριακή έπανάσταση καί στά 
μπουλούκια τού «κουρελοπρολεταριάτου» έναντίον τής άτο-
μικής ιδιοκτησίας;» 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, βρίσκει τήν άπάντηση σ' αύτή τήν έ-
ρώτηση στή βαθειά άναταραχή τών μαζών κατά τήν έπαναστατική 
περίοδο καί στήν πολιτική άστάθεια τού «'Επαναστατικού Τμήμα-
τος» πού έρριξε τις μαχητικές δμάδες στήν τρομοκρατία. 

Μετά τήν πλήρη χρεοκοπία αύτοΰ τοΰ είδους τής έπαναστατι-
κής δράσης, Εκείνος ό όποιος τήν είχε έμπνεύσει καί τήν είχε διευ-
θύνει, ό Πιλσούδσκι, άπεφάσισε νά έπιδιώξει τήν Ανεξαρτησία τής 
Πολωνίας μέ άλλους τρόπους. Μετά τήν προσάρτηση τής Βοσνίας 
τό 1909, δταν ό πόλεμος άνάμεσα στήν Αύστρία καί τή Ρωσία ή-
ταν στήν ήμερήσια διάταξη ό Πιλσούδσκι πήγε νά διαπραγματευ-
τεί μέ τήν αύστριακή κυβέρνηση: ίδρυσε όργανώσεις έλευθέρων πο-
λωνών σκοπευτών (στελέχη μιας μελλοντικής πολωνικής λεγεώνας) 
καί έθεσε αύτές τΙς δργανώσεις στήν ύπηρεσία τοΰ στρατιωτικοϋ Ε-
πιτελείου τών 'Αψβούργων. Ό σοσιαλπατριωτισμός έσπασε δριστικά 
μέ τό έργατικό κίνημα γιά νά περάσει στό στρατόπεδο τοΰ ιμπερια-
λισμού. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ στήν πολεμική της έναντίον τής διεύ-
θυνσης τοΰ Πολωνικοΰ Σοσιαλιστικού Κόμματος είχε ήδη άπό τήν 
άρχή προβλέψει δτι, ό Εθνικιστικός πολωνικός σοσιαλισμός θά περ-
νούσε στό πλευρό τής άντίδρασης. Αύτή ή πρόβλεψη δέν μποροΰσε 
νά βρεί πιό λαμπρή έπιβεβαίωση άπό τήν έξέλιξη πού είχε αύτό 
τό κόμμα. 

Στη φυλακή 

Ή πολωνική σοσιαλδημοκρατία δέν είχε μόνον γίνει τό 1905 
ή άναμφισβήτητη διεύθυνση τής πολωνικής έργατικής τάξης, άλ-
λά ή ίδια ή Πολωνία ήταν έπικεφαλής τής έπανάστασης. (Είχε 
μόνον γιά ένα διάστημα έπισκιαστεΐ άπό τήν Πετρούπολη καί τή 
Μόσχα). Ό κύριος λόγος βρισκόταν φυσικά στήν προχωρημένη της 
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βιομηχανοποίηση. Άλλά καί ή συνοχή τοΰ σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος, Εξασφαλισμένη άπό τήν θεωρητική άνωτερότητα τής Ρό-
ζας Λούξεμπουργκ άπετέλεσε έπίσης έναν Ενδιαφέροντα παράγον-
τα. Ό Λεό Γιόγκισες πού είχε Ερθει στή Βαρσοβία μέ τό ψευδώνυ-
μο "Οττο Ενγκελμαν (τό δνομά του στό κόμμα ήταν τότες Γιάν 
Τύσζκα) άνέπτυξε τΙς μεγάλες όργανωτικές του ικανότητες καί 
διετήρησε μιά αύστηρή πειθαρχία μέσα ατό κόμμα. Μιά δλόκληρη 
όμάδα άξιόλογων άγωνιστών Επαναστατών περιέβαλε αύτούς τού; 
δυό ήγέτες: δ Τζερτζίνσκι δ όποιος διηύθυνε τήν στρατιωτική όρ-
γάνο>ση μέ τό Ρώσο Πετριένκο, ό Βάρσκι, δ Κάρσκι, δ Ράντεκ, δ 
Άουσσεν, δ Άνέκι , ό Μαλέκι, δ Ντόμσκι, ή Ειρήνη Σεμκόβσκα, δ 
Ούνσλιωτ, δ Λέντερ, ό Μπροντόβσκι. "Ολοι αύτοί παίξανε σημαντι-
κό ρόλο στή ρωσική έπανάσταση τοΰ 1917. Τό κόμμα πού μόλις 
είχε 1.000 μέλη τό 1901, τά αύξησε σέ 25 .000 τό 1905 καί τά έ-
φτασε τό 1907 σέ 40 .000. Έ β γ α ζ ε μιά δλόκληρη σειρά άπό έφη-
μεοίδες στά πολωνικά, γερμανικά καί έβραϊκά, κυκλοφοροΰσε προ-
κηρύξεις στά ρωσικά μέσα στό στρατό, όργάνωνε συνδικάτα, διηύ-
θυνε άπεργίες καί μάχες στού; δρόμους. 

Αύτή ή έργασία συνεπαγόταν φυσικά θυσίες. Πρό παντός μετά 
τή γενική άπεργία τοΰ Δεκεμβρίου δ διιογμός άπό τό μέρος τής ά-
στυνομίας γινόταν μέ μεγαλύτερη λύσσα. Οί συλλήψεις ήταν πιό 
συχνές. Στίς 4 Μαρτίου 1906 ή Ρόζα Λούξεμπουργκ καί ό Λεό 
Γιόγκισες συλλαμβάνονταν στό σπίτι πού μένανε. Ή άστυνομία τής 
Βαρσοβίας είχε μπει στά ίχνη τους άπό στοιχεία πού τής είχαν 
στείλει άπό τή Γερμανία. Καί μετά τή σύλληψή τους, δ εισαγγε-
λέας προμηθεύτηκε τά στοιχεία γιά τήν κατηγορία τους άπό άρ-
θρα τοΰ γερμανικού άντιδραστικού τύπου, κυρίως άπό τήν έφημερί-
δα «Post». Στήν άρχή ή Ρόζα καί δ Λεό, έτέθηκαν σέ προληπτική 
κράτηση μέ τά ψευδώνυμά του, Μάτσκε καί Ενγκελμαν. Ά λ λ ά ή 
άστυνομία προαισθανόταν ήδη ποιά ήταν αύτή ή γυναίκα. Αποκα-
λύφθηκε μετά μιά βδομάδα άπό μιά φωτογραφία της πού βρήκαν 
στό σπίτι τής άδελφής της. Ή πραγματική ταυτότητα τοΰ Λεό δέν 
άποκαλύφτηκε παρά τόν 'Ιούνη άπό μιά άμεση καταγγελία τή ; 
γερμανικής Εφημερίδας «Post». Καί τόν Αύγουστο άποκαλύφτηκε 
καί τό κομματικό τους ψευδώνυμο. Ή Ρόζα κλείστηκε πρώτα στά 
κρατητήρια τής άστυνομικής Διεύθυνσης τής Βαρσοβίας. Οί συνθή-
κες α' αύτά ήταν φρικτές. Ή άστυνομία είχε άποχαλινωθεϊ. Ό διω-
γμός ήταν λυσσασμένος. Ώ ρ α μέ τήν ώρα νέα φορτία άνθρώπων 
άδειάζονταν στά κρατητήρια. Ή Ρόζα Εχει περιγράψει σέ Ινα 
γράμμα της στόν Κάουτσκυ αύτό τό «ειδύλλιο». 

«Βρίσκομαι σέ μιά κατάσταση μάλλον στενόχωρη. Άλλά ά; 
περάσουμε σφουγγάρι σ' αύτά. Είμαι κλεισμένη στά κρατη-
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τήρια τής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Βρισκόμαστε έδώ στοι-
βαγμένοι μαζί, «πολιτικοί», έγκληματίες τοΰ κοινοΰ ποινικοΰ 
δικαίου καί τρελλοί. Τ ό κελί μου, μια Απαράμιλλη πανσιόν 
(κελί άπομόνωσης, κανονικά γιά ένα άτομο) περιέχει 14 

οίκότροφους, εύτυχώς δλους πολιτικούς. 'Ακριβώς άπέναντί 
μας ύπάρχουν δυό μεγάλα κελιά γιά δυό. Στό καθένα τώρα 
είναι πάνω άπό 3 0 άτομα, φύρδην μίγδην... Κοιμώμαστε δ-
λοι σάν πρίγκηπες, στις σανίδες δίπλα ό ένας στόν άλλο σάν 
σαρδέλλες. Καμιά φορά έχουμε καί μερικές έκτακτες συναυ-
λίες δπως χθές έπί παραδείγματι, πού μας φέρανε μιά μα-
νιακή έβραία, ή όποία γιά 2 4 ώρες μας είχε δλους άναστα-
τώσει καί μάς είχε σπάσει τά νεΰρα μέ τις φωνές της καί μέ 
τά τρεξίματά της άπό κελί σέ κελί. Σήμερα μάς άπαλλάξανε 
έπί τέλους άπ' αύτήν καί δέν μάς μένουν παρά τρεις ήσυχοι 
τρελλοί. Οί περίπατοι στήν αύλή είναι έντελώς άγνωστοι. Ό -
μως τά κελιά μένουν άνοιχτά άπό τό πρωί έως τό βράδυ καί 
μποροΰμε νά κάνουμε δλη μέρα βόλτες στό διάδρομο, νά κυ-
κλοφορούμε άνάμεσα άπό τΙς πόρνες, νά άκοϋμε τά χαριτω-
μένα τραγούδια τους καί τΙς έκφράσεις τους καί νά είσπνέομε 
τά άρώματα τοΰ 0 0 , πού κι ' αύτό είναι διαρκώς άνοι-
χ τ ό » ( ' ) . 

Έ ύγεία τής Ρόζας ήταν ήδη σοβαρά κλονισμένη άπό τήν ύ-
περκόπωση τών τελευταίων μηνών. Μέσα σ' αύτά τά κελιά χειρο-
τέρεψε καί έπεσε βαριά άρρωστη. Οί άπεργίες πείνας πού έκανε 
(τό μόνο δπλο τών φυλακισμένων γιά νά κάνουν ύποφερτές τις συν-

θήκες τής ζωής τους) τήν έξαντλήσανε άκόμα περισσότερο. Στις 
11 'Απριλίου τήν μεταφέρανε στήν άκτίνα Χ (τή χειρότερη άπό δ-
λες) τοΰ φρουρίου τής Βαρσοβίας, δπου δμως οί ύλικές συνθήκες 
ήταν λίγο καλύτερες. "Ενα γράμμα της, τό Φλεβάρη 1917 , στή Σό-
νια Λήμπκνεχτ, τή γυναίκα τοΰ Κάρλ, Αποκαλύπτει πόσο θλιβερές 
τής ήταν αύτές οί συνθήκες: 

«Άπό πολύ καιρό τώρα, τίποτε δέν μέ έχει Αναστατώσει τό-
σο δσο ή πληροφορία τής Μάρθας, σχετικά μέ τήν έπίσκεψή 
σας στόν Κάρλ καί γιά τήν έντύπωση πού σάς έκανε δταν 
τόν είδατε πίσω άπό τό δικτυωτό κιγκλίδωμα. Γιατί δέν μας 
είπατε τίποτε; " Ε χ ω δικαίωμα νά συμμετέχω στούς πόνους 
σας καί νά μήν τούς άφήνουμε νά μάς καταβάλουνε. Μέ τήν 
εύκαιρία αύτή θυμήθηκα μιά δική μου περίπτωση, τή στιγμή 

(1) Γράμματα ατόν Κ4ρλ κα! τή Λουίζα Κάουτ:κυ. 
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πού γιά πρώτη φορά ξαναεϊδα τούς άδελφούς μου καί τις ά-
δελφές μου πριν άπδ δέκα χρόνια, στό φρούριο τής Βαρσο-
βίας. Τ ό Επισκεπτήριο έκεϊ ήταν Ενα είδος διπλού κλουβιού, 
τοΰ όποίου οί πλευρές άποτελοΰνταν άπό δικτυωτά σύρματα. 
Δηλαδή είσαι μέσα σέ ένα μικρό κλουβί πού βρίσκεται στή 
μέση άπό ένα πιό μεγάλο κλουβί καί μέσα άπό τίς χαραμά-
δες άπ' αύτά τά δυό συρματένια δίκτυα, πρέπει νά μιλείς μέ 
τόν έπισκέπτη. Προσθέστε σ' αύτά δτι τήν ήμέρα τής έπί-
σκεψης συνέχιζα μιά άπεργία πείνας πού κράτησε έξι μέρες 
καί ήμουνα τόσο πολύ έξαντλημένη πού ό λοχαγός (δ διοι-
κητής τού φρουρίου) άναγκάστηκε σχεδόν νά μέ μεταφέρει 
στά χέρια στό έπισκεπτήριο. "Επρεπε νά κρατιέμαι καί μέ 
τά δυό χέρια μου άπό τά σύρματα τοΰ κλουβιοΰ γιά νά μήν 
πέσω καί έτσι έδινα περισσότερο τήν Εντύπωση Ενός άγριμιοΰ 
τοΰ ζωολογικού κήπου. Τ ό κλουβί βρισκόταν σέ μιά γωνιά 
τοΰ θαλάμου άρκετά σκοτεινή καί δ άδελφός μου μέ τό πρό-
σωπό του άκουμπισμένο πάνω στά σύρματα δέν έπαυε νά ρω-
τάει «Ποΰ είσαι;». Καί τήν ίδια στιγμή σφόγγιζε τά γυαλιά 
του άπό τά δάκρυα πού τόν έμπόδιζαν νά βλέπει» ( ' ) . 

Ε ίχε άκόμα νά ύποφέρει καί χειρότερα. 'Ορισμένες μέρες στή-
νανε τίς κρεμάλες στήν αύλή τοΰ φρουρίου. Μιά καταθλιπτική σιω-
πή βασίλευε τότες μέσα σ' δλη τή φυλακή μέχρι πού άκούγανε τά 
βήματα τοΰ καταδικασμένου νά άνεβαίνει στήν κρε|ΐάλα καί τό πα-
ράγγελμα τής έκτέλεσης. Καί τότες άπό δλα τά κελιά άκουγόταν 
τό πένθιμο έμβατήριο «Έπέσατε θύματα άδέλφια έσεΐς κλπ.». Συ-
χνά έπίσης πήγαιναν καί έπαιρναν έπαναστάτες άπό τά κελιά τους 
μέ μιά σοβαρότητα καί μέ μιά έπισημότητα πού έκανε φανερό γιά 
ποΰ τούς προόριζαν. Αύτοί δέν έπρόκειτο νά ξανάρθουν ποτέ. 'Εκτε-
λούνταν δίχως δίκη, μέ διοικητική μόνο διαταγή. Μιά μέρα φά-
νηκε δτι ή ώρα τοΰ πεπρωμένου είχε σημάνει καί γιά τή Ρόζα. Ό 
Λεό Γιόγκισες, δ τόσο κλειστός καί τόσο λίγο συναισθηματικός, διη-
γόταν μετά τόν θάνατο τής Ρόζας αύτό τό έπεισόδιο. Τ ή ς δέσαν 
τά μάτια καί τήν πήρανε. 'Αλλά ήταν μόνο γιά μιά άνάκριση καί 
αύτή ή άσυνήθης συμπεριφορά όφειλόταν είτε σέ λάθος είτε σέ ύ-
περβολική σκληρότητα. "Οταν άργότερα ρώτησε τή Ρόζα τί αί-
σθάνθηκε αύτή τή στιγμή, αύτή τοΰ άπάντησε: «Ντρέπομαι, γιατί 
αισθάνθηκα δτι έχασα τό χρώμα μου». 

θ ά ήταν λάθος νά πιστέψουμε δτι ή Ρόζα είχε καταβληθεί άπό 
τόν διωγμό καί τήν τρομοκρατία. Αύτή ήξερε δτι ή ύπόθεση ήταν 

(1) Γράμματα ir.b τή φυλακή. 
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τρομερά σοβαρή. Ήταν άρρωστη και τά μαλλιά της είχαν αρχίσει 
νά γίνονται γκρίζα. Άλλά τά γράμματα πού έγραφε άπό τό βάθος 
αύτής τής φυλακής δείχνουν μιά γαλήνη καθόλου προσποιητή. Εί-
ναι γεμάτα κωμικά άνέκδοτα καί ειρωνικές σκέψεις γιά τον έαυ-
τό της. Γιατί ή Ρόζα άγαπούσε τόν κίνδυνο. Παρ' δλο πού τό σώ-
μα της ήταν άσθενικό καί άπειλούνταν νά συντριβεί, δ κίνδυνος έδι-
νε ένταση σ' δλες τις πνευματικές της δυνάμεις καί τις άνέβαζε 
πάνω άπό τούς πόνους καί τήν άπειλή τής ύγείας της. Περιφρο-
νούσε τούς καταπιεστές της καί χαιρόταν άπό κάθε τέχνασμα πού 
μπορούσε νά παίζει εις βάρος τους. Δέν έβλεπε τούς έπισκέπτες πα-
ρά μέσα άπό τά συρμάτινα δίκτυα τοΰ κλουβιού της. Οί φρουροί 
δέν έπρεπε νά μιλάν μέ τούς κρατούμενους καί άν δέχονταν νά με-
ταφέρουν τίποτε, στέλνονταν άλύπητα σέ πειθαρχικό τάγμα. Γύ-
ρω άπό τή φυλακή ύψώνονταν τά όχυρά τοΰ φρουρίου. 'Π άπομό-
νωσή τους άπό τόν έξω κόσμο έφαρμοζόταν μέ προσοχή καί μέ έ-
ξαιρετική αύστηρότητα. Καί έντούτοις ή Ρόζα έξακολουθοΰσε νά 
έχει έναν διαρκή καί ζωντανό σύνδεσμο μέ τήν πάλη πού διεξαγό-
ταν έξω. "Οχι μόνον ήξερε τί γινόταν στό πολωνικό κόμμα καί έ-
πενέβαινε μέ τΙς συμβουλές της καί τΙς δδηγίες της, άλλά έπαιρ-
νε έπίσης αύθεντικά νέα άπό τόν ^Βόρειο Πόλο», δηλαδή άπό τό 
έσωτερικό τής σοσιαλδημοκρατίας τής Πετρούπολης. Έκε ΐ δυστυ-
χώς βασίλευε μιά μεγάλη σύγχυση καί ή άποφασιστικότητα καί ή 
Ενεργητικότητα είχαν πέσει. 

"Οχι μόνον έρχονταν τά νέα άπό έξω καί οί δδηγίες τής Ρό-
ζας άπό τό έσωτερικό τής φυλακής φτάνανε έξω, άλλά ύστερα άπό 
τέσσερεις βδομάδες στή φυλακή αύτή μπόρεσε νά τελειώσει τήν τρί-
τη μπροσούρα της. Οί δυό πρώτες είχαν ήδη περάσει έξω καί εί-
χαν δοθεί στό τυπογραφείο. Ταυτόχρονα έγραφε άρθρα γιά τήν έ-
φημερίδα. Υποσχόταν στόν Κάουτσκυ δτι θά ξεκαρδιστούν στά γέ-
λια δταν θά μπορέσει νά τού διηγηθεί τις «ταξιδιωτικές έντυπώ-
σεις» της. «'Ιδιαίτερα χαίρομαι καί γελάω άπό μέσα μου μέ τή 
«μηχανή» πού χρησιμοποιούμε γιά νά στέλνουμε δ,τι θέλουμε έξω 
καί γιά τόν τρόπο πού παίρνουμε άπό έξω δ,τι μ&ς χρειάζεται». Τό 
κατόρθωμα γινόταν περισσότερο άξιόλογο, γιατί ό θόρυβος τών συ-
ζητήσεων, οί φιλονικίες τών «κοινών καταδίκων» καί οί έκρήξεις 
τών τρελλών δέν τής έπέτρεπαν νά έργασθεί μέ τήν ήσυχία της 
παρά άπό τις 9 τό βράδυ έως στις 2 τό πρωί. "Οταν δ δαιμονιώ-
δης θόρυβος τών άλλων κρατουμένων ξανάρχιζε, αύτή πήγαινε γιά 
ύπνο. 

"Ενα πράγμα στενοχωρούσε τή Ρόζα στή φυλακή της. Τά μέ-
λη τής οίκογένειάς της έκαναν φυσικά δ,τι μπορούσαν γιά νά έπι-
τύχουν τήν άπελευθέρωσή της. Απευθύνθηκαν στή διεύθυνση τοΟ 
γερμανικού κόμματος καί έλπίζανε νά Επιτύχουν ένα διάβημα έκ 
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μέρους τής γερμανικής κυβέρνησης, επειδή ή Ρόζα ήταν γερμανί-
δα πολΐτις. Ή Ρόζα παραπονιόταν: «Δυστυχώς δταν ενα Ανθρώ-
πινο δν μπε! στή φυλακή άμέσως περνάει στήν κηδεμονία δχι μό-
νον τών άρχών, άλλά καί τών φίλων του». Δέν ήθελε σέ καμιά πε-
ρίπτωση νά άπευθυνθεϊ στόν καγκελλάριο Μπύλοφ. Ή γερμανική 
έθνικότητα δημιουργοϋσε πολλές στενοχώριες στόν εισαγγελέα, για-
τί ό σεβασμός στίς διεθνείς συμβάσεις δέν είχε γίνει άκόμα γράμ-
μα νεκρό. Τελικά άπεφάσισε, κατόπιν νομικών συμβουλίων δτι ό 
γάμος της μέ τόν Λήμπεκ ήταν νομικά έγκυρος στή Γερμανία δπου 
γΓ αύτό ήταν γερμανίδα πολΐτις, άλλά αύτός δέν ήταν έγκυρος 
στή Ρωσία γιατί δέν ύπήρχε ή έγκριση τοΰ ραββίνου καί συνεπώς 
γιά τούς ρώσους, ή Ρόζα ήταν άκόμα ρωσίδα πολΐτις. Τόν 'Ιούνιο 
μιά ίατρική Επιτροπή διεπίστωνε δτι: «ή γυναίκα Λούξεμπουργκ 
πάσχει άπό άναιμία, ύστερικά καί νευρασθενικά συμπτώματα, γα-
στρίτιδα καί φλόγωση τών έντέρων μέ ήπατίτιδα καί δτι ή κατά-
στασή της Εχει Ανάγκη μιας θεραπευτικής άγωγής σέ συνθήκες 
ύγιεινές καί κατάλληλη δίαιτα». Στις 28 'Ιουνίου μέ βάση αύτή 
τήν έκθεση άφέθηκε έλεύθερη, άλλά μέ τήν ύποχρέωση νά μένει 
στή Βαρσοβία. "Επρεπε νά καταθέσει μιά έγγύηση άπό 3.000 ρού-
βλια. Νέες Επεμβάσεις συνεχίζονταν καί μιά νέα Ιατρική Εκθεση 
κατέληγε δτι ή κατάσταση τής ύγείας τής Ρόζας Εχει άπόλυτη 
άνάγκη μιάς θεραπευτικής άγωγής στό Εξωτερικό καί στίς 31 'Ι-
ουλίου, διατάχτηκε νά Εγκαταλείψει τή Βαρσοβία. 

Αύτή ή Απροσδόκητη Απελευθέρωση είχε άλλες αίτιες άπό Ε-
κείνες πού Εδωσαν δημόσια. Ό άστυνομικός μηχανισμός ήταν ήδη 
άρκετά παραλυμένος Από τά κτυπήματα τής έπανάστασης. 'Ανώτε-
ροι άξιωματικοΐ ήταν διεφθαρμένοι καί ή μαχητική όογάνωση τής 
σοσιαλδημοκρατίας είχε προειδοποιήσει τήν Όχράνα δτι θά Εκδι-
κούνταν άγρια άν πάθαινε τίποτε ή Ρόζα Αούξεμπουργκ. 

Ή Ρόζα πήγε πρώτα στήν Πετρούπολη δπου συνάντησε τόν 
"Αξελροντ καί μέ τόν όποιον είχε βίαιες συζητήσεις πάνο> στή τα-
κτική πού Επρεπε νά άκολουθήσουν στήν Επανάσταση. Κατόπι πέ-
ρασε περίπου Ενα μήνα στήν Κουοκκάλα τής Φινλανδίας. 'Από έ-
κεΐ πήγε καί Επεσχέφτηκε τόν Πάρβους καί τόν Λεό Ντόϊτς στό 
φρούριο τοΰ Πέτρου καί Παύλου, Από δπου προετοιμαζόταν ή ά-
ποστολή τους στή Σιβηρία. Στήν Κουοκκάλα, ή Ρόζα Εγραψε τήν 
μπροσούρα «Μαζική άπεργία, κόμμα καί συνδικάτα», δπου άπό τήν 
πείρα τής ρωσικής Επανάστασης βγάζει τά συμπεράσματα πού θεω-
ρεί χρήσιμα γιά τήν Εργατική τάξη τής Γερμανίας. Τώρα φλεγό-
ταν άπό τήν Επιθυμία νά ριχτεί μέσα στή θεωρητική πάλη στή Γερ-
μανία. Ύπήρχε δμως Ινα Εμπόδιο. Ήταν ύπό κατηγορία γιά τό λό-
γο πού είχε Εκφωνήσει στό συνέδριο τοΰ κόμματος στήν Ίένα τό 
1905. Είχε πληροφορηθεί δτι ύπήρχε μιά συνεννόηση άνάμεσα στή 
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γερμανική καί στή ρωσική άστυνομία γιά τήν παράοοσή της στά 
γερμανικά σύνορα πριν άπό τήν έναρξη τής βουλευτικής συνόδου. 
Αύτό φαίνεται δτι συνεπαγόταν μιά άμεση σύλληψη. Καί ή Ρόζα 
δέν είχε καθόλου διάθεση νά ξαναβρεθεί τόσο γρήγορα ένοικος μέ 
έξοδα τοΰ κράτους. Τόν Σεπτέμβρη έφυγε γιά τή Γερμανία καί πή-
γε, σχεδόν δίχως νά σταματήσει καθόλου στό δρόμο, στό συνέδριο 
τού κόμματος στό Μαννχάϊμ. Λίγο άργότερα, βρισκόταν στό Μαν-
τέρνο, στή λίμνη ντέ Γκάρντε, γιά μιά ανάπαυση πού τόσο έπείγου-
σα άνάγκη τήν είχε: «'() ήλιος, ή ήσυχία καί ή έλευθερία, τά πιό 
ωραία πράγματα τοΰ κόσμου, έκτος άπό τόν ήλιο, τή θύελλα καί 
τήν έλευθερία». 

Στό διάστημα αύτό, δ Λεό Γιόγκισες βρισκόταν πάντα φυλακι-
σμένος στήν άκτίνα Χ τοΰ φρουρίου τής Βαρσοβίας. Μέχρι τόν Αύ-
γουστο είχε μπορέσει νά κρύψει τή ταυτότητά του. Μιά άπόλυση 
έπί έγγυήσει πού τού είχε έγκριθεΐ, άκυρώθηκε άμέσως... 

Στίς 14 Νοέμβρη 1906, ό διοικητής τής στρατιωτικής περιφέ-
ρειας τής Βαρσοβίας, πού είχε τή χειρότερη φήμη δημίου, άπήγ-
γειλε τήν κατηγορία έναντίον τοΰ Λεό καί τής Ρόζας. 

«Σύμφωνα μέ τις άνακρίσεις τής Χωροφυλακής, δ μικροαστός 
Λεό Γιόγκισες ("Οττο "Ενγκελμαν) καί ή Ροζαλία κόρη τοΰ 
έμπόρου Λούξεμπουργκ ("Αννα Μάτσκε) κατηγορούνται δτι 
τό 1906 συμμετείχαν στή μαχητική όργάνωση τοΰ Σοσιαλδη-
μοκρατικού Κόμματος τού Βασιλείου τής Πολωνίας καί τής 
Λιθουανίας, όργάνωση πού έχει γιά σκοπό της τήν άνατρο-
πή μέ ένοπλη έξέγερση τής μοναρχικής κυβέρνησης τής Ρω-
σίας καί μέ αύτό τό μέσο έπιδιώκουν νά έπιτύχουν τήν αύτο-
νομία τής Πολωνίας — έγκλημα προβλεπόμενο άπό τήν πα-
ράγραφο 102 τοΰ Ποινικοΰ Κώδικος. 
Γ ι ' αύτή τήν έγκληματική τους πράξη, ό μικροαστός Λεό 
Γιόγκισες καί ή Ρόζα κόρη τοΰ έμπόρου Λούξεμπουργκ... πα-
ραπέμπονται στό στρατοδικείο τής περιοχής Βαρσοβίας». 

Ή δίκη τοΰ Γιόγκισες άρχισε στις 10 'Ιανουαρίου 1907. Ή Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ άρνήθηκε νά παραστεί. 'Από τήν άρχή τής δί-
κης δημιουργήθηκε ένα έπεισόδιο πού ύπαγόρευσε τή στάση τοΰ 
Λεό σ' αύτήν. Ό πρόεδρος, ένας στρατηγός, Απευθύνθηκε σ' αύτόν 
στόν ένικό, δπως τό άπαιτοΰσε ή παλιά παράδοση τής κάστας άφοΰ 
έπρόκειτο γιά μικροαστό. Ό Λεό καί ή ύπεράσπιση διαμαρτυρήθη-
καν. Τό δικαστήριο Απέρριψε τή διαμαρτυρία μέ τά δικαιολογητικά 
δτι ό Λεό Γιόγκισες ήταν ρώσος ύπήκοος καί συνεπώς ή στάση τοΰ 
Προέδρου είναι αύτή πού γενικά συνηθίζεται. Προειδοποίησε τήν 
ύπεράσπιση δτι θά τήν άπαγορεύσει έάν θέσουν έκ νέου τέτοια ζη-

169 



τήματα. Γ ι ' αύτό ό Λεό άρνήθηκε νά απολογηθεί καί παρακολού-
θησε τή δίκη πού κράτησε τρεις μέρες δίχως νά πει λέξη. Καταδι-
κάστηκε γιά λιποταξία (τό 1891) καί έσχάτη προδοσία σέ 8 χρό-
νια καταναγκαστικά έργα. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έπρεπε νά πε-
ριμένει κι' αύτή τήν Γδια καταδίκη, πού γι' αύτήν θά έσήμαινε κα-
ταδίκη σέ θάνατο. Στίς 5 'Απρίλη 1907, πριν άπό τή μεταγωγή 
στή Σιβηρία, ό Γιόγκισες δραπέτεψε άπό τή φυλακή. Αύτή ή άπό-
δραση ήταν ένα άριστοτέχνημα. Μέ τή βοήθεια τοϋ 'Ανέκι, άλλά 
πρό παντός μέ τή δική του έπιτηδειότητα στίς σχέσεις μέ τούς άν-
θρώπους, κατόρθωσε νά κατακτήσει ένα χωροφύλακα. 

Ή κρίπκή τής επανάστασης 

"Οταν ή Ρόζα έκανε τόν Ισολογισμό τοΰ πρώτου χρόνου τής έ-
πανάστασης ήταν γεμάτη Εμπιστοσύνη. Πρόβλεπε μιά έντατικο-
ποίηση τής προλεταριακής δραστηριότητας, προσδοκούσε μιά βα-
θειά άποσύνθεση τοΰ κρατικοΰ καί στρατιωτικού τσαρικού μηχανι-
σμοΰ, έξεγέρσεις στίς πόλεις καί στήν ύπαιθρο πού τελικά θά άπο-
κορυφώνονταν σέ μιά γενική μαζική έξέγερση, άρκετά δυνατή γιά 
νά δώσει τή χαριστική βολή στόν άπολυταρχισμό. Καί πραγματικά 
τά γεγονότα τοΰ 1906 φαίνονταν νά Επιβεβαιώνουν αύτή τήν προο-
πτική. Διαδηλώσεις, Απεργίες, άγροτικές ταραχές, έξεγέρσεις, 
στρατιωτικές στάσεις, ξεσπούσαν δίχως διακοπή καί δείχνανε δτι ή 
φλόγα τής έπανάστασης δέν είχε σβήσει. 'Αλλά καί ή Απολυταρχι-
κή τρομοκρατία αύξανόταν μέ τόν Γδιο ρυθμό: πογκρόμ καί κα-
ταδίκες πρό παντός στίς βαλτικές έπαρχίες, μαζικοί τουφεκισμοί, 
στρατοδικεία, έκτελέσεις. Τό κύμα τών Εξορίστων στή Σιβηρία δλο 
καί γινόταν πιό όγκώδες. Οί έργάτες Εχασαν Εκείνα πού είχαν κα-
τακτήσει μέ τΙς Επαναστατικές Εξορμήσεις τους. 01 άπεργίες παρα-
χώρησαν τελικά τή θέση τους στά μαζικά λοκάουτ. 

"Εγινε τώρα φανερό δτι τό άκρότατο σημείο τής Επανάστασης 
ήταν ή γενική άπεργία καί ή Εξέγερση τής Μόσχας. Οί Επαναστα-
τημένες μάζες στάθηκαν Ικανές νά καταφέρουν βαριά κτυπήματα 
στόν άπολυταρχισμό. Τώρα δμως χάνανε όλοένα καί περισσότερο 
στή πρωτοβουλία τους. Τό κέντρο τής βαρύτητας μετατοπίζεται άπό 
τή δράση τών μαζών πρός τΙς κοινοβουλευτικές άψιμαχίες. Παρά 
τό άντιδραστικό έκλογικό σύστημα, τό φιλελεύθερο κόμμα τών Καν-
τέ είχε μεγάλες Επιτυχίες στίς Εκλογές. Αύτό δημιουργεί στή δε-
ξιά τών σοσιαλιστικών κομμάτων τής Ρωσίας νέες Ελπίδες γιά τήν 
άποτελεσματιν.ότητα τής κοινοβουλευτικής πάλης έναντίον τοΰ Α-
πολυταρχισμού. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε πεϊ δτι ή Δούμα θά ή-
ταν τό φύλλο συκής τοΰ άπολυταρχισμοΰ, μιά Δούμα Κοζάκων. 
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ΙΙραγματικά ή κοινοβουλευτική δράση δέν αντανακλούσε παρά τήν 
άγωνία τής έπανάστασης. Ό Απολυταρχισμός ένεργοΰσε στό μέτρο 
πού ύποχωροΰσε τό κίνημα τών μαζών. Τόν 'Ιούλη τοΰ 1906 δια-
λύει τήν πρώτη Δούμα καί κυβερνάει δίχως κοινοβούλιο μέχρι τό 
Μάρτη 1907. Τόν 'Ιούνη τού 1907 διασκορπίζει τή δεύτερη Δού-
μα καί χάρις σέ ένα έκλογικό σύστημα άκόμα άντιδραστικότερο 
δημιουργεί τήν τρίτη Δούμα δπου ή πιό σκληρή άντίδραση κυριαρ-
χεί. Ή άντεπανάσταση άπλώνει τό σάβανό της πάνω σ' δλη τή 
Ρωσία. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έχει έξηγήσει άργότερα στήν μπροσού-
ρα Γιούνιους τήν ήτττα τής έπανάστασης: 

«Δύο αιτίες μπρροΰν νά μας έξηγήσουν τήν ήττα τής έξέγερ-
σης 1905 - 1 9 0 6 παρά τή δίχως προηγούμενο άνάπτυξη τής 
δύναμης, τής διαύγειας καί τής σταθερότητας τής έπανάστα-
σης. Ή πρώτη βρίσκεται στόν έσωτερικό χαρακτήρα τής έπα-
νάστασης, στήν εύρύτητα τοΰ ιστορικού της προγράμματος, στά 
οικονομικά καί πολιτικά προβλήματα γιά τά όποια έξεγερθή-
κανε οί μάζες καί πού μερικά άπ' αύτά δπως τό άγροτικό 
πρόβλημα είναι άπόλυτα άδύνατο νά λυθούν μέσα στά πλαί-
σια τοΰ σημερινού κοινωνικού καθεστώτος, στή δυσκολία νά 
δημιουργηθεί μιά σύγχρονη μορφή κρατικής έξουσίας γιά 
τήν κυριαρχία τής άστικής τάξης. Ά π ' αύτή τήν άποψη ή 
έπανάσταση άπέτυχε άκριβώς γιατί ήταν μιά προλεταριακή 
έπανάσταση μέ άστικά καθήκοντα ή, άν θέλετε, μιά άστική 
έπανάσταση μέ σοσιαλιστικά καί προλεταριακά μέσα πάλης, 
ή θυελλώδης συνάντηση δυό έποχών, δ καρπός τής καθυστέ-
ρησης στήν έξέλιξη τών τάξικών σχέσεων στή Ρωσία ταυτό-
χρονα μέ τήν έξαιρετική ώριμότητά τους στή Δυτική Εύρώ-
πη. Ά π ' αύτή τήν άποψη ή ήττα τοΰ 1906 δέν είναι ή χρεο-
κοπία τής έπανάστασης. Αύτή κλείνει μέ τρόπο φυσικό ένα 
πρώτο κεφάλαιο, άπό τό όποιο τά άλλα άναπόδραστα θά ά-
κολουθήσουν. Ή δεύτερη αιτία τής ήττας ήταν έξωτερικής 
φύσης: αύτή βρίσκεται στή Δυτική Εύρώπη. Ή εύρωπαίκή 
άντίδραση έτρεξε νά βοηθήσει τόν προστατευόμενό της πού 
άγωνιοΰσε...». 

Ή ήττα τής έπανάστασης προκάλεσε στό ρωσικό σοσιαλιστικό 
κίνημα μιά σύγχυση πολύ πιό βαθειά άπ' δτι στήν πολωνική σο-
σιαλδημοκρατία πού πάντα τήν διέκρινε μιά μεγάλη όμοιογένεια 
στίς άπόψεις καί μιά σταθερή συνοχή. Ό διάλυση τών όργανώσεων 
καί ή παθητικότητα τών μαζών ήταν ώς ένα βαθμό φυσικά καί Α-
ναπόφευκτα στή νέα παρανομία. Άλλά πιό σοβαρό ήταν ή πλήρης 
στροφή τής πολιτικής σέ πολλές δμάδες τής ϊντελλιγκέντσιας. 'Επί 
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πλέον, δλων τών ειδών ot παρεκκλίσεις Ικαναν τήν έμφάνισή τους 
μέσα στή σοσιαλδημοκρατία. Στούς μπολσεβίκους απομονωμένες ο-
μάδες καταφύγανε στήν άφηρημένη φιλοσοφία (μαχισμός) ή άκό-
μα στόν μυστικισμό καί σέ θεωρίες πού ή πρακτική έφαρμογή τους 
θά όδηγούσε στόν τυχοδιωκτισμό (ό ότζοβισμός, πού έκθείαζε τήν 
άνάκληση τής κοινοβουλευτικής δμάδας καί τό συστηματικό μποϋ-
κοτάζ τής Δούμας). Οί μενσεβίκοι, άνίκανοι νά πραγματοποιήσουν 
τΙς τακτικές τους άπόψεις στίς μεγάλες μέρες τής έπανάστασης, πέ-
σανε τώρα στήν ήττοπάθεια. Διακηρύχνανε δτι ή έπανάσταση δρι-
στικά έκλεισε καί ύπεστήριζαν τήν προσαρμογή στή νέα κατάσταση. 
"Ενα ισχυρό ρεύμα ζητούσε άνοιχτά τή διάλυση τών παρανόμων 
δργανώσεων, δηλαδή τή διάλυση τού κόμματος. 

Ζωηρές συζητήσεις ξανάρχισαν πάνω στά θεμελιώδη προβλή-
ματα τής έπανάστασης. Ήταν οί ίδιες οί παλιές συζητήσεις, άλλά 
πλουτισμένες μέ τήν πείρα τού 1905-1907. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ 
πήρε μέρος σ' αύτές πολύ πιό δραστήριο άπ' δ,τι άπαιτούσαν οί ά-
νάγκες τού ίδιου τού πολωνικού κινήματος. 

Άπό τούς μενσεβίκους, ό Τσερεβάνιν άφιέρωσε δυό μελέτες 
στήν έπανάσταση. Ύπεστήριζε δτι ή έργατική τάξη καί ή σοσιαλ-
δημοκρατία δέν σεβάστηκαν τόν άστικό χαρακτήρα τής έπανάστα-
σης, δτι ή άμεση έξόρμησή τους έναντίον τοΰ κεφαλαίου έρριξε τήν 
μπουρζουαζία στις άγκάλες τής άντίδρασης καί έτσι προκάλεσε τήν 
ήττα τής έπανάστασης. Δέν μπορούσε δμως νά άρνηθεϊ δτι δεδομέ-
νου τοΰ ταξικού συσχετισμού τών δυνάμεων, ή έργατική τάξη δέν 
μπορούσε ούτε νά περιοριστεί στό ρόλο τοΰ βοηθού τής μπουρζουα-
ζίας, ούτε νά έξαναγκαστεΐ νά άπαρνηθεΐ τά δικά της ταξικά συμ-
φέροντα. Ή «όρθή» συνεπώς μενσεβίκικη τακτική ήταν καταδικα-
σμένη σέ άποτυχία. Καί κατέληγε δτι αύτές ot περιστάσεις έκαναν 
άδύνατη μιά όρθή έργατική πολιτική. "Ετσι έξηγούνταν ή σύγχυ-
ση καί ή άνικανότητα τοΰ μενσεβικισμοΰ. Σ ' αύτή τήν περίοδο δ 
Λένιν ύπεστήριζε μέ συνέπεια τή δημοκρατική δικτατορία τοΰ προ-
λεταριάτου καί τής άγροτιάς. Ό Τρότσκυ έξακολουθοΰσε νά έπε-
ξεργάζεται τή θεωρία τής διαρκούς έπανάστασης, ιδιαιτέρως στά 
άρθρα πού δημοσίευσε τό 1908 στήν έπιθεώρηση τής πολωνικής σο-
σιαλδημοκρατίας. Ύπεστήριζε σ' αύτά: δτι τά άμεσα καθήκοντα 
τής έπανάστασης ήταν καθήκοντα άστικά, άλλά ή έπανάσταση δέν 
μπορούσε νά λύσει αύτά τά άμεσα άστικά της καθήκοντα παρά μέ 
τήν κατάληψη τής έξουσίας άπό τό προλεταριάτο. Τό προλεταριά-
το στήν έξουσία δέν μπορεί νά περιοριστεί μέσα στά πλαίσια τής ά-
στικής έπανάστασης. Γιά νά έξασφαλιστοΰν οί κατακτήσεις τής έ-
πανάστασης, ή προλεταριακή πρωτοπορία θά ύποχρεωθεϊ νά έπέμ-
βει δχι μόνον στή φεουδαλική άλλά έπίσης καί στήν άστική ιδιο-
κτησία. "Ετσι θά έλθει σέ σύγκρουση, δχι μόνον μέ τή μπουρζουα-
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ζία, άλλα καί μέ πλατιά Αγροτικά στρώματα. Οί άντιφάσεις στίς ό-
ποιες προσκρούει μιά έργατική κυβέρνηση σέ μιά καθυστερημένη 
χώρα δέν μποροΰν νά λυθοΰν παρά σέ διεθνή κλίμακα, άπό τήν 
παγκόσμια προλεταριακή έπανάσταση. Τό νικηφόρο προλεταριάτο, 
σπάζοντας δυνάμει τής ιστορικής άναγκαιότητας τό άστικοδημοκρα-
τικό πλαίσιο τής ρωσικής έπανάστασης, θά Αναγκαστεί νά σπάσει 
καί τό έθνικό πλαίσιο, δηλαδή θά τείνει συνειδητά νά κάνει τή ρω-
σική έπανάσταση πρόλογο τής παγκόσμιας έπανάστασης. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ πήρε θέση σ' αύτά τά προβλήματα σέ 
ένδιαφέρουσες μελέτες της, στίς όποιες άναλύει τήν πορεία τής έπα-
νάστασης καϊ τής άντεπανάστασης. Καταπολέμησε τίς μενσεβίκι-
•κες θέσεις, πρό παντός σέ δυό μεγάλους λόγους της, Αριστουργήμα-
τα πολεμικής εύφράδειας, στό συνέδριο τοΰ ρωσικού κόμματος τόν 
Μάη τοΰ 1907 στό Λονδίνο. Τήν καλύτερη σύνοψη τής κριτικής 
τους. μας τήν παρέχει ένας λόγος τοΰ Γιόγκισες στό συνέδριο τής 
πολο>νικής σοσιαλδημοκρατίας τό 1908. Άφοΰ μέ συντομία άνα-
σκευάζει τΙς μενσεβίκικες άπόψεις, περνάει στήν κριτική τών άπό-
ψεων τού Λένιν: 

Κατά τήν άποψη τών μπολσεβίκων τά συμφέροντα τών δυό τά-
ξεων, τοΰ προλεταριάτου καί τής άγροτιας, συμπίπτουν μέσα στήν 
έπανάσταση. "Αν μείνουν συνεπείς σ' αύτή τήν άποψη, πρέπει νά 
τείνουν, τουλάχιστο γιά ένα διάστημα, στή δημιουργία ένός κόμμα-
τος ταυτόχρονα προλεταριακού καί Αστικού. Άλλά τότες, σέ ένα δ-
ρισμένο στάδιο τής έπανάστασης ή «δικτατορία τού προλεταριάτου 
•καί τής άγροτιάς» μπορεί νά μεταμορφωθεί σέ ένα δπλο έναντίον 
τοΰ προλεταριάτου καί τής έπανάστασης. Οί μπολσεβίκοι έχουν μιά 
ύπεροχή έν σχέσει μέ τούς μενσεβίκους γιατί έχουν συλλάβει τήν 
έννοια τών Ιστορικών πραγματικοτήτων, δέν είναι δογματιστές καί 
ύπολογίζουν τή μεγάλη δυναμικότητα τής άγροτιάς. Τό σφάλμα τών 
μπολσεβίκων είναι δτι δέν βλέπουν παρά μόνο τήν έπαναστατική 
δψη τών χωρικών. Ά π ' αύτή τήν άποψη άποτελοΰν τήν άντίθεση 
τών μενσεβίκων οί όποϊοι, γιά νά δικαιολογήσουν τό σχήμα μιας έ-
•πανάστασης διευθυνόμενης άπό τή μπουρζουαζία, δέν βλέπουν πα-
ρά τό άντιδραστικό πρόσωπο τών χωρικών. 

Ή Ιστορία δέν γνωρίζει νεκρά σχήματα. Στήν πραγματικότητα 
Αγωνιζόμαστε δλοι, έμεΐς, οί μπολσεβίκοι καί ώς ένα μέρος οί μεν-
σεβίκοι, γιά τή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου. Οί μενσεβίκοι τό 
κάνουν σέ άντίθεση μέ τΙς έσφαλμένες τους Απόψεις. Είναι δύσκολο 
νά παρουσιάσει κανείς τά πράγματα μέ έναν τρόπο πιό άφηρημένο 
καί λιγότερο διαλεκτικό άπό τόν τρόπο πού τό κάνουν οί μπολσε-
βίκοι. Στή βάση τών Αντιλήψεων τους ύπάρχει ή ιδέα μι&ς στρατιω-
τικής έκστρατείας σύμφωνα μέ ένα σχέδιο πού έχει άπό πρίν κα-
ταρτιστεί. Άλλά τό ζωντανό περιεχόμενο τοΰ προτσές προσδιορί-
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ζεται άπό τήν Γδια του τήν πορεία, άπό τά ίδια του τά άποτελέσμα-
τα καί συνεπώς άπό τόν ίδιο $όν Αντικειμενικό του σκοπό, άντίθετα 
καί άνεξάρτητα άπό τούς ύποκειμενικούς σκοπούς πού έκ τών προ-
τέρων τοΰ έχουν θέσει αύτοί. Αύτός ό ίδιος ό χαρακτήρας τών τάξε-
ων καί τών κομμάτιον μεταμορφώνεται κάτω άπό τήν έπίδραση τών 
γεγονότων καί τών νέων καταστάσεων. Δέν φοβάμαι δτι οί μπολσε-
βίκοι μέ αύτές τους τίς άπόψεις θά παρασυρθούν σέ έπικίνδυνες πα-
ραχωρήσεις στούς άγρότες. "Εχω έμπιστοσύνη στό ύγιές προλετα-
ριακό πνεύμα πού διαποτίζει τήν κοσμοθεωρία τους. 

θετικά, είμαστε ύπέρ τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου πού 
στηρίζεται πάνω στήν άγροτιά. Δίχως άμφιβολία ή θέση ή πιό κον-
τά στή δική μας είναι ή θέση τοΰ Τρότσκυ καί τοΰ Πάρβους. Ά λ -
λά τό κόμμα μας δέν είναι ύπέρ τής θεωρίας τής διαρκούς έπανά-
στασης ή όποία βασίζει τήν τακτική της, δχι πάνω στή ρωσική έ-
πανάσταση, άλλά πάνω στίς συνέπειές της στό έξωτερικό. Δέν μπο-
ρούμε νά στηρίξουμε μιά τακτική σέ έναν συνδυασμό γεγονότων πού 
μάς είναι άκόμα άδύνατο νά τά Εκτιμήσουμε. Αύτό τό ώροσκόπιο έ-
χει πολύ ύποκειμενισμό. 

Ό Λεό Γιόγκισες καί ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν λοιπόν στίς 
προοπτικές τους πιό έπιφυλακτικοί άπό τόν Τρότσκυ. Άλλά^ή Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ ήξερε καλά δτι ή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου 
δέν μποροΰσε νά έξασφαλιστεΐ παρά μέ τήν νίκη τής έργατικής τά-
ξης στίς πιό προχωρημένες καπιταλιστικές χώρες. Δίχως αύτό, αύ-
τή θά έπεφτε κάτω άπό τά κτυπήματα τής άντεπανάστασης. Ή θέ-
ση τής Ρόζας Λούξεμπουργκ άπέναντι τής άγροτιάς έχει ένα Ιδιαί-
τερο ένδιαφέρον γιατί όρισμένοι άπό τούς άντιπάλους της δέν έχουν 
πάψει νά βεβαιώνουν δτι αύτή ύποτιμοΰσε ή άκόμα έντελώς παρα-
γνώριζε τόν ρόλο τής άγροτιάς στήν έπανάσταση. Αύτό είναι έντε-
λώς ψευδές. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ συχνά έπέμενε πάνω στό ά-
γροτικό ζήτημα ύποστηρίζοντας δτι αύτό είναι ένας μοχλός τής έ-
πανάστασης καί δτι τό άγροτικό κίνημα έχει άποφασιστική σημα-
σία, γιά τήν κατάληψη τής έξουσίας άπό τήν έργατική τάξη. Στό 
ρωσικό συνέδριο τό 1907, ιδιαίτερα καταπολέμησε τΙς άπόψεις τοϋ 
Πλεχάνωφ καί τών μενσεβίκων πάνω στό άγροτικό ζήτημα, χαρα-
κτηρίζοντας τες στείρες καί σχηματικές. Έάν είχε συχνά συγκρί-
νει τούς μπολσεβίκους μέ τούς γάλλους γκεντιστές, έκτιμώντας τίς 
θεωρητικές τους άπόψεις πολύ στενές καί άκαμπτες σέ όρισμένες 
λεπτομέρειες, δμως αύτή ήταν άπό κάθε άποψη σύμφωνη μ' αύτούς 
στήν πρακτική πολιτική δράση σ' αύτή τήν περίοδο. "Οπως έπίσης 
καί σέ δ,τι άφοροΰσε τις πιό μακρινές προοπτικές τής έπανάστασης. 
Διαρκώς ύπεγράμμιζε δτι μιά κοινωνική άναστάτωση δσο μεγάλη 
καί άν ήταν (δπως ήταν αύτή τής Ρωσίας) δέν θά μποροΰσε νά 
φτάσει στόν σκοπό της μέ ένα μόνο κτύπημα. Ύπελόγιζε σέ μιά 
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μακρά έπαναστατική περίοδο,.στήν πορεία τής δποίας πλημμυρί-
δες καί άμπώτιδες ήταν Αναπόφευκτες. "Ηξερε —καί έπέμενε— 
δτι μετά τό 1905 - 1 9 0 6 ή άντίδραση δέν θά μπορούσε νά άποκα-
ταστήσει οδτε τήν παλιά δύναμη τοΰ άπολυταρχισμοΰ καί τΙς παλιές 
ταξικές σχέσεις, οδτε νά δώσει στά μεγάλα προβλήματα μιά λύση 
πού νά έπιτρέψει μιά ειρηνική έξέλιξη. Γ ι ' αύτήν ή έπανάσταση δέν 
ήταν νεκρή, θ ά ξαναγεννιόταν καί θά έπαιρνε τις πιό μεγάλες δια-
στάσεις. "Οταν ό Ζωρές τό 1908 είχε σέ μιά φιλελεύθερη έφημε-
ρίδα τοΰ Βερολίνου χαιρετίσει τήν Τριπλή Άντάντ σάν ένα δργα-
νο εΙρήνης, ή Ρόζα τοΰ άπάντησε μέ βιαιότητα σέ μιά «άνοικτή έ-
πιστολή» της στή «Neue Zeit» ('Ιούλης 1 9 0 8 ) . Σ ' αύτή άπέδειχνε 
δτι αύτή ή στρατιωτική συμμαχία δέν μπορούσε νά ύπηρετήσει πα-
ρά τήν τσαρική άντεπανάσταση καί ήταν προδοσία τοΰ σοσιαλισμοΟ 
ή ύποστήριξη αύτοΰ τοΰ είδους τών στρατιωτικών συμμαχιών άντίς 
νά άποκαλύπτουμε τόν πραγματικό χαρακτήρα τους καί νά τις κα-
ταγγέλλουμε στις μάζες. 

Άπό τό 1912 ή Ρόζα Λούξεμπουργκ διεπίστωσε τήν άνοδο τής 
έπανάστασης πού θά συγκρατούνταν έκ νέου άπό τό μεγάλο πόλεμο, 
άλλά πού θά προχωρούσε μετά μέ ρυθμούς δλο καί πιό γρήγορους. 
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"7ο 

"Ενα νέο δττλο 

Διάψευση ελπίδων 

«Φλέγομαι δλόκληρη άπό τήν έπιθυμία νά έργασθώ, δηλαδή 
νά γράψω καί νά έπέμβω, προ παντός, μέ άγαλλίαση στϊς συ-
ζητήσεις γιά τή γενική άπεργία. Άκόμα μερικές μέρες ύπο-
μονή, μέχρι νά έχω μιά άσφαλή στέγη καί καλύτερες συν-
θήκες έργασίας, γιατί τώρα έδώ τά τρεξίματα στή χωροφυ-
λακή, στό Υπουργείο καί σέ άλλα τέτοια εύάρεστα Ιδρύματα 
είναι άτελείωτα. 

Οί τελευταίες συζητήσεις μέσα στό κόμμα, μ' έχουν κάνει νά 
γελάσω, καί νά γελάσω —συγγνώμη ν — μέ ένα γέλιο πρα-
γματικά διαβολικό. " Ω ! Τ ά γεγονότα πού έχουν άναστατώ-
σει τόν κόσμο έχουν προκαλέσει καί μιά «θύελλα» άνάμεσα 

στή Λιντενστράσσε καί στήν Ένγκελούφερ ( 1 ) . Αύτού τού 
είδους οί ^θύελλες» παίρνουν μιά άλλη δψη σ' δποιον τΙς βλέ-
πει άπό έ δ ώ . . . Έ δ ώ , ή έποχή πού ζούμε είναι μεγα-
λειώδης. Καί όνομάζω μεγαλειώδη μιά έποχή πού άνεβάζει 
στήν έπιφάνεια πλήθος προβλήματα καί προβλήματα Α π έ -
ρ α ν τ α , πού έρεθίζει τή σκέψη, πού άφυπνίζει τήν «κρι-
τική, τήν ειρωνεία καί τή βαθειά αίσθηση», πού διεγείρει τά 
πάθη, μιά έποχή πολύτοκο πού γεννάει κάθε ώρα καί πού 

(1) Λιντενοτράοοε, είναι ή 62ό; πού ήταν ή Ιδρα τής διοίκησης το5 
κόμματος χαΐ Ένγκελούφερ, ή δ!4; πού ήταν ή !8ρα τής Βιοίχηοης τ®ν συν-
δικάτων. 
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μετά τή γέννα άμέσως ξανά έγκυμονεί, έτοιμη γιά πιό μεγά-
λους τοκετούς. Κ ι ' αύτά πού γεννάει δέν είναι ψόφια ποντί-
κια ή μυγίτσες, δμοια μ' αύτά πού είναι στό Βερολίνο, άλλά 
δλα πελώρια πράγματα, πελώρια έγκλήματα (ή κυβέρνηση), 
πελώριες άπάτες (ή Δούμα), πελώριες βλακείες (ό Πλεχά-
νωφ καί Σια) κ.λπ. Είμαι γεμάτη χαρά στή σκέψη ένός ώ-
ραίου πίνακα πού θά χαράξω μέ δλα αύτά τά πελώρια πρά-
γματα, φυσικά πρό παντός στή «Neue Zeit» ( ' ) . 

Γεμάτη ένθουσιασμό γιά τά γεγονότα πού έζησε καί γιά τήν έρ-
γασία πού τήν περίμενε, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, άφού βγήκε άπό 
τις φυλακές τής Βαρσοβίας, προετοιμαζόταν γιά τήν έπιστροφή της 
στή Γερμανία. Ό ένθουσιασμός της θά κρατήσει τόσο, δσο σκεφτό-
ταν καί δρούσε γιά τή ρωσική έπανάσταση. Ά λ λ ά δσο περισσότερο 
πλησίαζε στή δεύτερη πατρίδα της στή γερμανική σοσιαλδημοκρα-
τία, τόσο περισσότερο αισθανόταν νά κρυώνει. Στή Φινλανδία ό 
πρώτος χαιρετισμός πού τής έστειλε τό γερμανικό κόμμα ήταν τό 
«Vorwarts» μέ τήν πενιχρότητα τοϋ περιεχο|ΐένου του, μέ τή στε-
νότητα τών άπόψεών του, μέ τήν πλαδαρότητα τών ιδεών του. Καί 
στό «Vorwarts» τότες ήταν αύτό τό καθαρά άριστερό συντακτικό 
προσωπικό, γιά τό όποιο είχε γράψει στόν Γιόγκισες. Πολλές φο-
ρές άναστέναξε. "Οταν κατόπι στό συνέδριο τοϋ κόμματος στό Μαν-
χάϊμ βρέθηκε στήν άτμόσφαιρα μέσα στήν όποία ζοϋσε ή διεύθυνση 
τού γερμανικού έργατικού κινήματος, αισθάνθηκε τόν έαυτό της δ-
πως τό ψάρι πού άπό τή θάλασσα τό πετάν στήν άμμο. 

Ό καθαρός άέρας πού είχε ένα διάστημα έξαερίσει λίγο τό σπί-
τι, διαλύθηκε. Ηττοπαθής άπό τήν άρχή ή διεύθυνση τοΰ κόμμα-
τος είχε άμέσως μέ τήν εύαισθησία βαρομέτρου καταχωρήσει τήν 
άμπώτιδα τής ρωσικής έπανάστασης μετά τούς άγώνες τοΰ Δεκεμ-
βρίου. Έργατικές διαδηλώσεις γιά τήν καθολική ψήφο στό «κόκκι-
νο βασίλειο» τής Σαξωνίας καί στό Αμβούργο συγκρατηθήκανε άπό 
τά πάνω. Στή μεγάλη διαδήλωση ύπέρ τής ρωσικής έπανάστασης 
μ£ τήν ευκαιρία τής έπετείου τής «Κόκκινης Κυριακής» επενέβηκε 
ή διοίκηση τοΰ κόμματος (ύστερα άπό μερικές άπειλές τής κυβέρ-
νησης) μέ τέτοιο τρόπο πού τή στέρησε άπό κάθε έπαναστατικό πε-
ριεχόμενο. Τ ό Φλεβάρη τοΰ 1906 ή διοίκηση τοΰ κόμματος άπό κοι-
νού μέ τή διοίκηση τών συνδικάτων κάνανε τέτοιες τροποποιήσεις 
στήν άπόφαση τοΰ συνεδρίου τής Ίένας γιά τή μαζική άπεργία ώσ-
τε αύτή έχασε κάθε έννοια. Κ ι ' άκόμα, τό κόμμα μ' αύτές τις τρο-

(1) Γράμμα άπό τή Βαροοβία, ατ'.ς 17 'Ιουλίου 1906 οτούς 'Εμμανουήλ 
κα'. Ματθίλδη Βοϋρμ. 
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ποποιήσεις έτέθηκε πρακτικά ύπό τήν κηδεμονία τής διεύθυνσης 
τών συνδικάτων. Τό συνέδριο τού Μανχάϊμ έπεκύρωσε τό σύνθημα 
τής γενικής ύποχώρησης. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έκανε σοβαρά 
τόν ισολογισμό αύτής τής έξέλιξης. Στό συνέδριο τής Ίένας είχε 
ήδη δει πόσο διαφορετικά σκεφτόταν αύτή άπό τούς παλιούς ήγέ-
τες τοΰ κόμματος. Άλλά στό Μανχάϊμ, ό Αύγουστος Μπέμπελ ά-
νοιχτά είχε δηλώσει δτι ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία δέν θά σή-
κωνε ούτε τό μικρό της τό δάκτυλο στήν περίπτωση πού δ αύτο-
κράτορας Γουλιέλμος I I θά έστελνε τό στρατό του έναντίον τής ρω-
σικής έπανάστασης. Ή Ρόζα κατάλαβε δτι δέν έπρόκειτο έδώ γιά 
μιά παροδική πλάνη καί δτι τοΰ λοιποΰ έπρεπε νά βλέπει στόν 
Μπέμπελ καί στήν πλειοψηφία τών κομματικών στελεχών, άντι-
πάλους. "Οταν στις άρχές τοΰ 1907 ή Κλάρα Τσέτκιν τής έκανε 
γνωστές τΙς άνησυχίες της σχετικά μέ τή μελλοντική πολιτική τής 
σοσιαλδημοκρατίας, αύτή άπάντησε: 

«Αισθάνομαι —άπό τότες πού γύρισα άπό τή Ρωσία— άρκε-
τά μόνη. "Εχω συνείδηση δσο ποτέ στό παρελθόν άπό δ,τι ύ-
πάρχει μικρόψυχο καί εύτελές μέσα στό κόμμα. Ά λ λ ά δέν 
μέ συγκινεί αύτό τόσο δσο έσένα. Κι ' αύτό γιατί έχω ήδη μέ 
μιά φρικτή διαύγεια καταλάβει δτι αύτά τά πράγματα κι' αύ-
τοί οί άνθρωποι δέν θά άλλάξουν δσο ή κατάσταση μένει αύ-
τή πού είναι τώρα. Άλλά καί στήν περίπτωση πού θά Αλ-
λάξει —τό έχω πολύ ψυχρά σκεφτεί— άκόμα καί τότες θά 
πρέπει άναπόφευκτα νά περιμένουμε μιά άντίδραση άπ' αύ-
τούς τούς άνθρώπους στήν προσπάθειά μας νά προωθήσουμε 
πιό πέρα τό κίνημα. Ή κατάσταση είναι άπλώς ή άκόλουθη: 
Ό Αύγουστος (ό Μπέμπελ) καί άκόμα περισσότερο οί άλλοι 
είναι έντελώς άφοσιωμένοι στόν κοινοβουλευτισμό. Γιά κάθε 
κατάσταση πού ύπερβαίνει τόν κοινοβουλευτισμό, δέν είναι ι-
κανοί γιά τίποτε. Άκόμα χειρότερα, προσπαθούν νά βάλουν 
τά πάντα στό καλούπι τοΰ κοινοβουλευτισμού καί θά Αντιμε-
τωπίσουν μέ μανία σάν «έχθρό τοΰ λαού» όποιονδήποτε θά θέ-
λει νά προχωρήσει πιό πέρα. Οί μάζες, καί άκόμα περισσό-
τερο ή μάζα τών μελών τοΰ κόμματος, έχουν ένδομύχως τε-
λειώσει μέ τόν κοινοβουλευτισμό, θ ά χαιρετούσαν μέ χαρά 
ένα ρεΰμα δροσεροΰ άέρα στά ζητήματα τακτικής. Άλλά τό 
κύρος τών γέρων βαρύνει άκόμα πάνω τους καί άκόμα πιό πο-
λύ βαρύνει τό άνώτερο στρώμα τών συντακτών, βουλευτών 
καί τών όππορτουνιστών συνδικαλιστών ήγετών. Τό καθήκον 
μας είναι τώρα νά άντιδράσουμε μέ τίς πιό έντονες διαμαρ-
τυρίες έναντίον αύτοΰ τοΰ άπολιθώματος τών αύθεντιών. Καί 
φυσικά θά έχουμε νά άντιμετωπίσουμε δεδομένης τής σημε-
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ρινής κατάστασης, τόσο τοΰς όππορτουνιστες δσο καί τδ Γρα-
φείο καί τδν Αύγουστο. "Οταν έπρόκειτο δ Αύγουστος καί 
Σια νά ύπερασπίσουν τδν έαυτό τους έναντίον τού Μπερνστάϊν 
καί Σια τότες πρόθυμα δέχτηκαν τήν δμάδα μας καί τή βοή-
θεια μας — τόσο περισσότερο δσο στήν άρχή αύτοί είχαν πά-
θει τράκ. Άλλά στήν έπίθεσή μας τώρα έναντίον τού όππορ-
τουνισμοΰ, οί γέροι θά είναι μέ τόν Μπερνστάϊν, τόν Φόλμαρ 
καί τό Ντάβιντ έναντίον μας. Νά πώς βλέπω τήν κατάσταση. 
Καί τώρα τό ούσιώδες: νά είσαι καλά στήν ύγεία σου καί νά 
μένεις ήρεμη. Είναι καθήκοντα πού πρέπει νά τά λογαριά-
ζουμε γιά πολλά χρόνια». 

Στήν πάλη γιά τήν όποία έξοπλιζόταν ή Ρόζα ύπελόγιζε πά-
νω στίς έργατικές μάζες καί πάνω στήν άντικειμενική πολιτική έ-
ξέλιξη στό έσωτερικό καί στό έξωτερικό. Τό περιβάλλον τού συνε-
δρίου τής Ίένας άντανακλούσε τήν πνευματική κατάσταση πού βα-
σίλευε στίς σοσιαλδημοκρατικές μάζες. Αύτή ή πνευματική κατά-
στασις είχε έντελώς έξαφανιστεϊ στίς κορυφές τοΰ κόμματος, άλλά 
δχι καί στή βάση. Αύτό ή Ρόζα Λούξεμπουργκ μποροΰσε τώρα νά τό 
διαπιστώνει στή σοβαρότητα, στό ένδιαφέρον καί στόν ένθουσιασμό 
μέ τόν όποιον στίς πολυάριθμες συγκεντρώσεις ύποδέχονταν τούς 
λόγους της γιά τή ρωσική έπανάσταση καί τά διδάγματά της γιά 
τή Δυτική Εύρώπη. Στήν Αύστρία ή ρωσική έπανάσταση είχε προ-
καλέσει ένα ίσχυρό μαζικό κίνημα καί πρός τά τέλη τοΰ 1906 τό 
αύστριακό προλεταριάτο δεχόταν τούς πρώτους καρπούς αύτοΰ τοΰ 
κινήματος, τήν καθολική ψήφο. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε άναμ-
φισβήτητα περισσότερες έπιφυλάξεις άπό τόν Τρότσκυ, δταν αύτή 
έκτιμοΰσε τήν έπίδραση τών Αποτελεσμάτων τής ρωσικής έπανά-
στασης πάνω στίς προχωρημένες καπιταλιστικές χώρες. Άλλά εί-
χε Ακράδαντη πεποίθηση δτι ή έξέγερση τοΰ ρωσικού προλεταριά-
του είχε άνοίξει μιά νέα περίοδο στήν ιστορία. Στό «Μεταρρύθμιση 
ή 'Επανάσταση;», μελετώντας τίς κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις 
τοΰ κόσμου, είχε προβλέψει γιά τΙς Αναπόφευκτα έπικείμενες κατα-
στροφές. Αύτές οί καταστροφές φαίνεται δτι πλησίαζαν. Στά χρόνια 
1905 - 1 9 0 6 δέν είχε μόνον κλονιστεί ή ρωσική αύτοκρατορία. 

Γιά πρώτη φορά τό φάντασμα τού πολέμου όρθώθηκε στίς γαλ-
λογερμανικές διαφορές στό ζήτημα τοΰ Μαρόκου. Ή διεθνής πολι-
τική τοΰ ιμπεριαλισμού έδειχνε τήν πραγματική της φύση. Ή έπο-
χή τών πολέμων καί τών Επαναστάσεων είχε Αρχίσει. Γιά τό προ-
λεταριάτο ή περίοδος τής ζύμωσης καί τής συγκέντρωσης τών δυ-
νάμεων έχει κλείσει. Πρόκειται τώρα γιά τήν πνευματική καί ήθι-
-κή προετοιμασία τής έργατικής τάξης στίς νέες μάχες. 'Εδώ σ' αύ-
τό έβλεπε ή Ρόζα λούξεμπουργκ τό καθήκον τό πιό ένδιαφέρον. 
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Ή μαζική πολιτική άπεργία 

"Επρεπε τώρα άπό τήν πείρα τής ρωσικής έπανάστασης νά βγά-
λει τά διδάγματα τά όποια σ' αύτή τήν ιστορική έποχή ήταν τά 
περισσότερο Ενδιαφέροντα γιά τό προλεταριάτο τής Δυτικής Εύρώ-
πης καί ιδιαίτερα τής Γερμανίας. Ή ρωσική έπανάσταση διακρινό-
ταν άπό δλες τίς προηγούμενες έπαναστάσεις άπό τήν προσφυγή με-
γάλων μαζών στό τυπικό δπλο τού προλεταριάτου, τήν άπεργία, 
άλλά τήν άπεργία Εκατομμυρίων ανθρώπων, δχι πλέον μόνον γιά 
ήμερομίσθια καί ψωμί, άλλά γιά μεγάλους πολιτικούς σκοπούς. Στό 
παρελθόν ήδη ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε άγωνιστεϊ γιά τή μαζι-
κή πολιτική άπεργία. Άλλά τώρα είχε συνειδητοποιήσει δλη τή 
σπουδαιότητα αυτού τοΰ ειδικού οπλου τοϋ προλεταριάτου μέσα στίς 
περιόδους έπαναστατικοΰ άναβρασμοΰ. 

Ή ιδέα τής γενικής άπεργίας είναι πολύ παλιά. Οί άγγλοι χαρ-
τιστές είχαν δεϊ σ' αύτή τό μέσο γιά νά άποαπάσουν άπό τή μπουρ-
ζουαζία τήν καθολική ψήφο καί νά άνοίξουν έτσι τό δρόμο στό σο-
σιαλισμό. Ή Πρώτη Διεθνής στό συνέδριό της στίς Βρυξέλλες τό 
1868 είχε διατυπώσει σάν σύνθημά της στήν περίπτωση πολέμου 
τήν «άπεργία τών λαών». Ή Διεθνής Συμμαχία τών μπακουνινι-
στών είχε διακηρύξει στό συνέδριό της στή Γενεύη τό 1873 δτι ή 
γενική άπεργία ήταν τό μέσο γιά νά κάνουμε τήν άστική κοινωνία 
νά λιμοκτονήσει καί ετσι νά τήν άνατρέψουμε. Άρκεΐ, λέγανε, νά 
σταματήσει δέκα μέρες ή έργασία γιά νά καταρρεύσει ή άστική 
κοινωνία. Οί γάλλοι άναρχοσυνδικαλιστές είχανε τή γενική άπερ-
γία σάν τό κύριο δπλο τής έργατικής τάξης. Δέν θά είναι, λέγανε, 
ούτε τά όδοφράγματα τής άστικής έπανάστασης, ούτε ό κοινοβου-
λευτισμός τών πολιτικών πού θά δώσουν τή νίκη στό προλεταριάτο, 
άλλά ή είρηνική δράση τών σταυρωμένων χεριών. Υπάρχουν σ' 
αύτά φοβερές αύταπάτες. Χαρακτηρίζονται αύτές οί άντιλήψεις άπό 
μιά Εσφαλμένη έκτίμηση τής σχέσης άνάμεσα στίς ίκανές νά έπέμ-
βουν δυνάμεις καί στόν έπιδιωκόμενο σκοπό καί στηρίζονται στήν 
έλπίδα δτι μέ μόνη τήν προπαγάνδα τής γενικής άπεργίας θά μπο-
ρούσε αύτή νά πραγματοποιηθεί καί νά διαρκέσει τόσο δσο νά Ε-
ξαναγκάσει τή μπουρζουαζία νά συνθηκολογήσει. 

Στό μεταξύ ή μαζική άπεργία είχε πραγματοποιηθεί άπό άλ-
λους δρόμους. Τό 1891, 125.000 βέλγοι Εργάτες σταμάτησαν τήν 
έργασία, δχι γιά νά άνατρέψουν τή μπουρζουαζία μ' αύτό τό καθα-
ρά οικονομικό μέσο, άλλά γιά νά κατακτήσουν τήν καθολική ψή-
φο, δηλαδή τήν Ελευθερία τοϋ πολιτικού κινήματος μέσα στά άστι-
κά πλαίσια. Αύτός ό σκοπός δέν μπορούσε νά Επιτευχθεί μέ τήν 
πρώτη. Τό 1893, μέ μιά δεύτερη Εξόρμηση, 250.000 άπεργών, Ε-
πέτυχαν ένα βελτιωμένο έκλογικό σύστημα πού άνοιξε στούς βέλ-
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γους έργάτες τό δρόμο γιά τό κοινοβούλιο. Γιά νά έπιτύχει τήν κα-
θολική ψήφο, τό Εργατικό κόμμα τοΰ Βελγίου συμμάχησε μέ τούς 
φιλελεύθερους καί τό 1902 κήρυξε μιά γενική άπεργία στήν όποία 
πήραν μέρος 350.000 έργάτες. Άλλά στό κοινοβούλιο οί φιλελεύ-
θεροι λιποτακτήσανε καϊ ή άπεργία κατέρρευσε. Τόν ίδιο χρόνο οί 
σουηδοί έργάτες όργάνωσαν μιά μεγάλη διαδήλωση καί μιά άπερ-
γία γιά τό δικαίωμα τής ψήφου. Στή Γαλλία, 160.000 άνθρακω-
ρύχοι κατεβαίνουν σέ άπεργία καί παρασύρουν καί άλλα σωματεία 
στήν πάλη. Τό 1903, οί σιδηροδρομικοί άρχίζουν μιά άπεργία μέ 
πολιτικό χαρακτήρα. Τό Σεπτέμβρη τοΰ 1904, ένα άπεργιακό κΰ-
μα έξαιρετικής βιαιότητας καί τεράστιας έκτασης κατακλύζει όλό-
κληρη τήν 'Ιταλία. Σέ σειρά πόλεων συνάπτονται μάχες στούς δρό-
μους. Υπήρχε λοιπόν άρκετή πείρα άπό πολυάριθμες πολιτικές ά-
περγίες, πριν αύτή φανερώσει δλη της τή σπουδαιότητα μέ τή ρω-
σική έπανάσταση. 

Άλλά στις δυό πιό Ενδιαφέρουσες χώρες τής Εύρώπης είχε άπό 
καιρό πριν έκδηλωθεΐ μιά ψυχρότητα Απέναντι τής ιδέας τής γενι-
κής άπεργίας. Στήν Αγγλία, ή ιδέα ή ίδια τής γενικής άπεργίας 
φαινόταν νεκρή μετά τήν παρακμή τοΰ χαρτιστικοΰ κινήματος. Στή 
Γερμανία, μετά τή μεγάλη βελγική δοκιμή τό 1893, ό Μπερ-
νστάϊν καί ό Κάουτσκυ είχαν άντιμετωπίσει τήν άπεργία σάν μέσο 
ύπεράσπισης τών πολιτικών δικαιωμάτων. "Οταν οί γερμανοί άν-
τιδραστικοί είχαν άρχίσει τό 1896 νά καλλιεργούν τήν ίδέα ένός 
πραξικοπήματος, ό Πάρβους άνοιξε μιά καμπάνια γιά τήν πολιτική 
άπεργία σάν μέσον πού θά μποροΰσαν νά περάσουν άπό τήν άμυνα 
στήν έπίθεση. Άλλά δλες αύτές οί συζητήσεις είχαν έναν καθαρά 
άκαοημαϊκό χαρακτήρα. Γιά τή συντριπτική πλειοψηφία τών ήγε-
τικών στελεχών τής σοσιαλδημοκρατίας δέν υπήρχε παρά ένα ά-
ξίωμα: ή γενική άπεργία είναι ή γενική τράλλα. Κι ' δταν χρειά-
ζονταν νά φέρουν έπιχειρήματα, Αναφέρονταν στόν Ένγκελς , ό ό-
ποιος είχε Αποφασιστικά καταδικάσει τή γενική άπεργία τέτοια δ-
πως τήν έκθειάζανε οί άναρχικοί. Ό "Ενγκελς είχε άσκήσει τό 
1873 μιά αύστηρή κριτική στήν Ιδέα δτι θά μπορούσαμε μέ τή γενι-
κή άπεργία νά κάνουμε νά πεινάσουν οί κατέχουσες τάξεις ή νά τις 
άναγκάσουμε νά κτυπήσουν γιά νά δώσουν έτσι στούς έργάτες τό 
δικαίωμα νά πάρουν τά δπλα. Παρατηρούσε δτι καί γιά τούς ίδιους 
τούς μπακουνινιστές αύτό προϋπόθετε μιά τέλεια όργάνωση καί τα-
μεία γεμάτα. Άλλά σ' αύτό εδώ ήταν τό λάθος, γιατί καμιά κυβέρ-
νηση δέν θά άφηνε νά φτάσουν μέχρι τό τέλος αύτές οί προετοιμα-
σίες καί «έξ άλλου, τά Ιστορικά γεγονότα καί ή έκμετάλλευση άπό 
μέρος τής άρχουσας τάξης θά όδηγήσουν στήν άπελευθέρωση τούς 
έργαζόμενους πολύ πριν τό προλεταριάτο κατορθώσει νά έχει αύτή 
τήν Ιδεώδη όργάνωση καί αύτά τά γιγάντια αποθεματικά κεφάλαια. 
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Ά λ λ ά έάν τά είχε, δέν θά είχε άνάγκη νά προσφύγει στή γενική 
άπεργία γιά νά έπιτύχει τόν σκοπό του». 

Ή πλειοψηφία τών Γερμανών σοσιαλδημοκρατών πού άπασχο-
λοΰνταν μέ τά προβλήματα τακτικής, βρίσκανε μιά έπιβεβαίωση 
αύτής τής άποψης στήν άποτυχία τής βελγικής γενικής άπεργίας 
τό 1902. Κι ' αύτά τά μέλη τής ριζοσπαστικής τάσης βλέπανε στήν 
Ιδέα τής γενικής άπεργίας ένα τελευταίο ξαναζωντάνεμα τής μπα-
κουνινικής τακτικής καί διακηρύσσανε δτι αύτές οί δυναμικές έ-
νέργειες ήταν παράλογες, δτι αύτές δδηγοΰν σέ ένοπλες συγκρού-
σεις καϊ στήν έγκατάλειψη τού νόμιμου δρόμου καί δτι τήν έξουσία 
θά τήν έχουν πολύ πρϊν νά έχουν τή δύναμη νά κάνουν μιά νικηφό-
ρα γενική άπεργία. "Ετσι ήμερώνανε τή σκέψη τοΰ Ένγκελς . Ή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε μιά έντελώς διαφορετική γνώμη. Άπό 
τήν άρχή τής βελγικής άπεργίας είχε άσκήσει μιά βίαιη κριτική 
γιά τις συνθήκες μέσα στϊς όποιες αύτή διεξαγόταν. Καί ή άνάλυ-
ση της κατέληγε σέ συμπεράσματα πού κανείς άλλος δέν θά τολ-
μούσε νά διατυπώσει. Τό λάθος δέν βρισκόταν στήν κάθοδο στή γε-
νική άπεργία, άλλά στό δτι άφηναν στούς φιλελεύθερους νά ύπαγο-
ρεύουν τΙς μορφές πού έπρεπε αύτή νά πάρει. Οί άπεργοί έργάτες 
μεταμορφώνονταν έτσι σέ άπλά άνδρείκελα μιας δράσης πού ούσια-
στικά άναπτυσσόταν στό κοινοβούλιο. Αρνούμενοι άπό σεβασμό στή 
νομιμότητα νά κινητοποιήσουμε τούς άπεργούς καί νά όργανώσου-
με διαδηλώσεις, άναγκάζοντάς τους νά μένουν στά σπίτια τους, κλο-
νίζουμε έτσι τήν έμπιστοσύνη στή δύναμή τους καί τούς κάνουμε δι-
στακτικούς. Ή γενική άπεργία είναι άπό τή φύση της τό πρώτο 
στάδιο τής έπανάστασης στούς δρόμους. Άλλά γι' αύτό άκριβώς 
βιαστήκανε νά τής σπάσουνε αύτές τΙς έπαναστατικές της αΙχμές. 

«Μιά γενική άπεργία στήν όποία έχουμε άπό πρίν σφυρηλα-
τήσει τΙς άλυσίδες τής νομιμότητας μοιάζει μέ μιά μονομα-
χία πυροβολικοΰ στήν όποία τό ένα μέρος έχει έκ τών προτέ-
ρων καί μπροστά στά μάτια τοΰ έχθροΰ πετάξει τΙς γομώσεις 
στό νερό. Μιά άπειλή μέ «τά χέρια στίς τσέπες» δπως αύτή 
τήν όποία σοβαρά συνιστά στούς άπεργούς ή «Le Peuple», δέν 
θά μποροΰσε νά τρομάξει οδτε ένα μικρό παιδί καί συνεπώς 
άκόμα λιγότερο θά τρόμαζε μιά τάξη πού άγωνίζεται μέχρι 
θανάτου γιά τήν πολιτική της κυριαρχία. Έ τ σ ι έγινε τό 
1891 καί 1893, δταν τό βελγικό προλεταριάτο σταμάτησε ά-
πλά καί ήσυχα τήν έργασία, γιά νά σπάσει τήν άντίσταση 
τών κληρικών καί έγινε έτσι γιατί φοβούνταν δτι ή ήρεμία 
μποροΰσε νά μετατραπεί σέ ταραχή, οί άπεργίες σέ έπανά-
σταση. Ά λ λ ά κι' αύτή τή φορά δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι 
δίχως νά άναγκαστοΰν νά προσφύγουν στή βία θά έπετύγχα-
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ναν, άρκοΰσε μόνον οί ήγετες νά μήν άδειαζαν άπό πριν τά 
δπλα τους, νά μήν μεταμόρφωναν τή μαχητική πορεία σέ κυ-
ριακάτικη παρέλαση καί τόν κεραυνό τής γενικής άπεργίας 
σέ ευγενική πρόσκληση γιά γάμο». 

Ό τρόπος μέ τόν όποιο πραγματεύεται γιά πρώτη φορά ή Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ αύτό τό πρόβλημα, χαρακτηρίζεται άπό τήν άρ-
νηση της νά παραδεχθεί τΙς τρέχουσες ιδέες, έπειδή αύτές στηρί-
ζονταν σέ μερικές λέξεις τού δασκάλου. Μελέτησε συνειδητά τίς Ι-
δέες τού "Ενγκελς καί διεπίστωσε δτι «αύτές Ισχύουν γιά τήν ά-
ναρχική θεωρία τής γενικής άπεργίας, γιά τή θεωρία δηλαδή τής 
γενικής άπεργίας σάν μέσου γιά τήν προπαρασκευή τής κοινωνικής 
έπανάστασης, σέ άντίθεση μέ τήν καθημερινή πολιτική πάλη τής 
έργατικής τάξης». Γ ι ' αύτήν αύτά τά δυό πάνε μαζί καί συμπλέκον-
ται σέ δρισμένες καταστάσεις. Άπό τό άλλο μέρος ή γενική άπερ-
γία τής φαινόταν σάν ένα μέσο μέ χαρακτήρα καθαρά έπαναστατι-
κό. Απαιτούσε μιά ύψηλή μαχητικότητα άπό τό μέρος τών έργα-
τών καί δέν μπορούσε νά χειρίζεται σύμφωνα μέ τούς κανόνες τών 
αψιμαχιών. Δέν μπορούσες νά άποφύγεις τις έπαναστατικές της 
συνέπειες γιατί μ' αύτές θά τήν κατεδίκαζες έκ τών προτέρων σέ 
ήττα καί παράλυση. 

Ή ρωσική έπανάσταση ή δποία προκάλεσε μιά γενική άναζω-
πύρωση τών έπαναστατικών αισθημάτων καί τό άμεσο παράδειγμα 
τών άπέραντων μαζικών άπεργιών στή Ρωσία έσπασαν τό ψυχολο-
γικό τείχος πού έμπόδιζε τήν πλειοψηφία τής γερμανικής σοσιαλ-
δημοκρατίας νά δει μέ συμπάθεια τή γενική άπεργία. Μιά πολύ έν-
διαφέρουσα ποικιλία θέσεων δημιουργείται στό έσωτερικό της. 

Οί ήγέτες τών συνδικάτων, έκτός άπό μερικές σπάνιες έξαιρέ-
σεις, έπιμένουν στήν άντίθεσή τους άπό λόγους άρχής στή γενική 
άπεργία. Μέχρι τώρα δέν βλέπανε στήν ίδέα τής γενικής άπεργίας 
παρά ένα προϊόν τής ρομαντικής ιδιοσυγκρασίας τών λατινικών 
λαών, πού δέν άξιζε παρά ένα άπλό σήκωμα τών ώμων. Άλλά δταν 
οί γερμανοί έργάτες δείξανε δτι δέν είχαν άνοσία σέ ιδέες τόσο κα-
ταστρεπτικές, άρχισε μιά θορυβώδης έπίθεση έναντίον τών «άπο-
στόλων τής μαζικής άπεργίας» καί τών «ρομαντικών τής έπανά-
στασης». Αύτή έφτασε στό άνώτερο σημείο της στό συνδικαλιστικό 
συνέδριο τοΰ 1905 στήν Κολωνία, στό όποιο τό σύνθημα ήταν: «Τά 
συνδικάτα έχουν πάνω άπ' δλα άνάγκη ήσυχίας», καί τό όποιο κα-
τεδίκασε άκόμα καί κάθε συζήτηση πάνω σ' αύτό τό ζήτημα, σάν 
ένα Επικίνδυνο καί παράλογο παιγνίδι. Τ ά κίνητρα αύτής τής στά-
σης τών συνδικάτων ήταν σαφή. Φοβούνταν μή χάσουν τήν άνε-
ξαρτησία τους άπέναντι τοΰ κόμματος, φοβούνταν μή χάσουν τό θη-
σαυρό πού είχαν συσσωρεύσει στά ταμεία τους, φοβούνταν μή δια-
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λυθούν αύτά τά ίδια άπό τό Κράτος σέ μιά τέτοια δυναμική δοκιμα-
σία. Ήταν στό έξής έναντίον κάθε «πειράματος» πού θά μπορούσε 
νά διαταράξει τό πολύ εύφυές σύστημά τους γιά τή διεξαγωγή τών 
άψιμαχιών με τούς έργοδότες. Ύπήρχε μιά δμάδα ήγετικών ρεφορ-
μιστικών στελεχών τού κόμματος πού όσφραίνονταν τήν έπανάστα-
ση πίσω άπό τή μαζική άπεργία καί πού δέν ήθελαν σέ καμιά πε-
ρίπτωση νά υπερβούν τά δρια τής νομιμότητας. "Ενας άπ' αύτούς, 
ό νομομαθής Βόλφγκανγκ Χάϊνε, δήλωσε άφοΰ είχε έπισταμένως 
συμβουλευτεί τόν Ποινικό Κώδικα, δτι ή μαζική άπεργία είναι πα-
ράνομη, έπειδή παραβαίνει τΙς παραγράφους σχετικά μέ τή ρήξη 
τών συμβάσεων δπως καί τίς παραγράφους γιά έσχάτη προδοσία. 
Αύτή είναι ένα συγγνωστόν καί σύγχρονα ενα θανάσιμο έγκλημα 
έναντίον τοϋ άστικοϋ καθεστώτος. 

'Αντίθετα μιά όλόκληρη σειρά πολιτικών ρεφορμιστών είχε μέ 
ένθουσιασμό ταχτεί ύπέρ τής μαζικής πολιτικής άπεργίας. Βλέπα-
νε σ' αύτή ένα μέσο γιά τήν ύπεράσπιση τής καθολικής ψήφου πού 
διαρκώς άπειλοΰνταν, γιά τΙς έκλογές στό Ράϊσταγκ καί ένδεχομέ-
νως γιά τήν κατάκτηση μέ τΙς έκλογές τών τοπικών κοινοβουλίων. 
Μερικοί έλπίζανε άκόμα νά έπιβληθούν μ' αύτό τό μέσο στό κοινο-
βουλευτικό καθεστώς καί νά πραγματοποιήσουν έτσι τά πιό τολμη-
ρά δνειρά τους γιά τήν προοδευτική κατάκτηση τής πολιτικής Ε-
ξουσίας μέσω μιας πολιτικής συνασπισμού. Ό Εδουάρδος Μπερ-
νστάϊν, δ Φρίντριχ Στάμπφερ, δ Κούρτ "Αϊσνερ ήταν άπ' αύτούς. 
'Ενθουσιάζονταν γιά τήν πολιτική άπεργία, γιατί βλέπαν σ' αύτή 
πρό παντός ένα δπλο πού άντικαθιστοΰσε τις μάχες στό δρόμο, ένα 
ειρηνικό μέσο. 

Τό μεγαλύτερο μέρος τών βουλευτών, τών συντακτών καί τών 
στελεχών πού ήταν συγκεντρωμένα γύρω άπό τό Γραφείο τού κόμ-
ματος καί πού άργότερα πήραν τό δνομα «μαρξιστικό κέντρο» πλη-
σίαζαν σ' αύτή τήν άποψη. Καταδικάζανε τή συνεργασία μέ άστι-
κά κόμματα καί τή συμμετοχή σέ κυβερνήσεις συνασπισμού, άλλά 
έλπίζανε νά κατακτήσουνε τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τ.ΰ,νω 
στή βάση μιας πραγματικής δημοκρατίας καί νά πραγματοποιήσουν 
μ' αύτό τόν τρόπο τή σοσιαλιστική έπανάσταση. Γ Γ αύτούς έπίσης 
ή μαζική άπεργία ήταν ένα ύποκατάστατο τής έξέγερσης. Τόν 'Ο-
κτώβρη τού 1903, δ Ρούντολφ Χίλφερντινγκ έξέθεσε στή «Neue 
Zeit» τΙς άπόψεις αυτής τής όμάδας: τό σταμάτημα τής παραγω-
γής είναι τό μόνο μέσο καταναγκασμού πού διαθέτει ή έργατική τά-
ξη άπέναντι τής καταναγκαστικής βίας τοϋ κράτους, άπό τή στιγμή 
πού τά όδοφράγματα έχουν γίνει άδύνατα. Στήν περίπτωση πού οί 
άντίπαλοι έπιχειρήσουν νά μάς άποκλείσουν άπό τό κοινοβούλιο, ή 
έργατική τάξη πρέπει νά άπαντήσει μέ τή γενική άπεργία. Ή ιδέα 
τής γενικής άπεργίας πρέπει νά γίνει κυρίαρχη ιδέα στή σοσιαλ-
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δημοκρατική τακτική. Κυρίαρχη μέ τήν έννοια δτι δ κάθε προλε-
τάριο; πρέπει νά έχει συνείδηση δτι μπορεί νά υπερασπίσει τί ; κα-
τακτήσει; του μέ τή δύναμη πού κατέχει στό ζωτικό προτσές τής 
κοινωνίας. Κυρίαρχη δχι μέ τήν έννοια δτι αύτή μπορεί νά άντικα-
ταστήσει τόν κοινοβουλευτισμό, άλλά άντίθετα μέ τήν έννοια δτι μ' 
αύτή θά προστατέψει άπό κάθε προσβολή τό δικαίωμα πολιτικής 
δράσης τοΰ προλεταριάτου. Κυρίαρχη τέλος μέ τήν έννοια δτι δσο 
είναι δυνατόν αύτή πρέπει νά μείνει μιά άπλή ιδέα. Ή γενική ά-
περγία ήταν λοιπόν γι' αυτούς ένα καθαρά άμυντικό μέσο, στήν ύ-
πηρεσία μιας πολιτικής σφιγμένης γροθιάς, άλλά πού με άόημονία 
έλπίζανε δτι αύτή ή γροθιά δέν θά ύποχρεωνόταν ποτέ νά κτυπή-
σει. Γιά δλους αύτούς ή μαζική άπεργία ήταν μιά δράση γιά τήν 
όποία μόνον τά διευθύνοντα κλιμάκια τοϋ κόμματος μποροΰσαν νά 
άποφασίσουν καί στήν περίπτωση πού θά πραγματοποιούνταν, οί 
μάζες έπρεπε σάν στρατιώτες αύστηρά νά πειθαρχοΰν καί νά ύπο-
τάσσονται στή θέληση καί στίς έντολές τών άρχηγών τους. 

Ή άποψη τοΰ Κάουτσκυ φαινόταν νά διαφέρει βασικά άπό δλες 
αύτές τΙς ιδέες. Δέν πίστευε δτι μέσα στήν πρωσσική Γερ|ΐανία, 
στήν τόσο αύστηρά όργανωμένη κρατική έξουσία, ήταν δυνατόν μέ 
τή γενική άπεργία νά άποσπάσουμε παραχωρήσεις ή νά άποκρού-
σουμε έπιθέσεις τής άντίδρασης. "Αν κάναμε χρήση αύτοΰ τοΰ δ-
πλου, έπρεπε νά τά παίξουμε δλα γιά δλα καί νά καταλάβουμε τήν 
κρατική έξουσία. Ή γενική άπεργία ήταν Ινα έπαναστατικό μέσο 
καί δέν μποροΰσε νά χρησιμοποιηθεί παρά σέ μιά κατάσταση έπα-
ναστατική. Όταν άνέπτυξε γιά πρώτη φορά αύτές τις ίδέες («Neue 
Zeit», Φλεβάρης 1904) θεωρούσε έπίσης τήν άπεργία σάν μέσο έ-
παναστατικό πού έπρεπε νά Αντικαταστήσει τήν έξέγερση. Άλλά ή 
πείρα τής ρωσικής έπανάστασης τόν έπεισε δτι δέν μποροΰσε νά 
άπορρίψει τήν έξέγερση καί δτι ή γενική άπεργία στό άπόγειό της 
καταλήγει στήν ένοπλη έξέγερση. Αύτές οί ίδέες φαίνονταν νά συμ-
πίπτουν έντελώς μέ τις Ιδέες τής Ρόζας Λούξεμπουργκ. Αύτές πρά-
γματι ήταν πολύ έπηρεασμένες άπ' αύτήν. Άλλά σοβαρές διαφορές 
θά έμφανιστοΰν άργότερα. Ό Κάουτσκυ μποροΰσε νά καταλήγει σέ 
έπαναστατικά συμπεράσματα δταν έπρόκειτο γιά άλλες χώρες, γιά 
τό παρελθόν ή γιά τό άπώτατο μέλλον. Αύτή του ή θέση γιά τή γε-
νική άπεργία σάν δπλου τής 'Επανάστασης θά έξαφανιζόταν μόλις 
ή έπανάσταση θά έκανε τήν έμφάνισή της. 

ΜαΖική άπεργία, κόμμα καί συνδικάτα 

Στό συνέδριο τής Ίένας τοΰ 1905 ή Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε 
βαθιά άπογοητευτεϊ άπό τό στενό, ρουτινιέρικο, πλαδαρό πνεύμα 
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πού βασίλευε στίς συζητήσεις. Δέν ήταν σύμφωνη μέ τήν άπόφαση 
πού περιόριζε τή χρήση τής γενικής άπεργίας στήν ύπεράσπιση 
τής καθολικής ψήφου, δηλαδή στήν άναγκαστική της χρησιμοποίη-
ση στήν περίπτωση έπίθεσης έναντίον τοΰ έκλογικοΰ συστήματος. 
Ψήφισε δμως καί αύτή καί δλη ή άριστερά αύτή τήν άπόφαση πού 
είχε προταθεί άπό τόν Μπέμπελ. Αύτή τή στάση της τήν έξηγεϊ σέ 
ένα γράμμα της (2 'Οκτώβρη 1905) στήν Ένριέττα Ρόλαντ -
Χόλστ: 

«Είμαι έντελώς σύμφωνη μαζί σου. Έ άπόφαση τού Μπέμ-
πελ πραγματεύεται τό ζήτημα τής μαζικής άπεργίας πολύ 
περιορισμένα καί πλαδαρά. Μερικοί άπό μάς είχαν τήν πρό-
θεση στό συνέδριο τής Ί ένας νά έπέμβουμε άνεξάρτητα στή 
συζήτηση καί νά ύπερασπίσουμε τή γενική άπεργία σάν στοι-
χειώδη μορφή τής έπανάστασης καί δχι σάν μηχανική συντα-
γή άμυντικής πολιτικής δράσης. 'Αλλά ό λόγος τοΰ Μπέμπελ 
έδωσε σέ λίγο μιά άλλη τροπή στήν ύπόθεση καί άκόμα πε-
ρισσότερο ή στάση τών όππορτουνιστών (Χάϊνε κ .λπ . ) . Ό -
πως πολλές φορές ήδη, βρεθήκαμε άναγκασμένοι έμεϊς ή «ά-
κρα άριστερά», νά άγωνιστοΰμε δχι έναντίον τού Μπέμπελ 
παρά τΙς σοβαρές διαφορές μας μ' αύτόν, άλλά μαζί μ' αύτόν 
έναντίον τών όππορτουνιστών. "Αν στήν Ί έ ν α , στήν έπέμ-
βασή μας στή συζήτηση, στρεφόμαστε άπ' εύθείας έναντίον 
τού Μπέμπελ θά ήταν ένα λάθος τακτικής έκ μέρους μας. 
Προτιμήσαμε νά σταθούμε άλληλέγγυοι στόν Μπέμπελ καί 
νά δώσουμε ένα έπαναστατικό χρώμα στήν άπόφαση. Καί αύ-
τό άσφαλώς τό πετύχαμε... Ή μαζική άπεργία ήταν γιά δ-
λους στό συνέδριο καί γιά τόν Ιδιο τόν Μπέμπελ, δίχως νά τό 
καταλαβαίνει, μιά μορφή έπαναστατικής πάλης τών μαζών. 
Αύτόν τό χαρακτήρα τής έδωσε ή συζήτηση. Τ ό φάσμα τής 
έπανάστασης έδέσποζε καθαρά πάνω σέ δλη τή συζήτηση 
στό συνέδριο.. Μπορούμε άπό άποψη τακτικής, νά είμαστε έν-
τελώς Ικανοποιημένοι άπ' αύτό τό άποτέλεσμα...» ( ' ) . 

Ε ίχε τήν έλπίδα δτι κατά τή διάρκεια τής συζήτησης στόν τύ-
πο, τό σύνθημα τής μαζικής άπεργίας θά άπεκάλυπτε τήν έσωτερι-
κή λογική του. 'Αλλά, ή έλπίδα της διαψεύστηκε. Ή ρωσική έπα-
νάσταση δέν άσκοΰσε πλέον τήν παλιά ένθουσιώδη έπιρροή της. Έ 
ιδέα τής μαζικής άπεργίας ύπέστη διάβρωση μέσα στίς άτέλειωτες 
δημοσιογραφικές συζητήσεις. Ή συμφωνία άνάμεσα στή διοίκηση 

(1) Ένριέττα Ρόλαντ Χόλοτ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ». 
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τοΰ κόμματος καί στή διοίκηση τής Συνομοσπονδίας τών συνδικάτων 
έκανε τήν άπόφαση τής Ίένας Ινα μαχαίρι δίχως κόψη καί δίχως 
μανίκι. "Ετσι ή Ρόζα Λούξεμπουργκ άπεφάσισε στήν Φινλανδία, 
άμέσως μόλις έφτασε έκεΐ άπό τή Βαρσοβία νά έκθέσει τήν άποψη 
της πού ήταν άντίθετη στά μηχανικά κατασκευάσματα πού παρα-
μόρφωναν τή ζωντανή πείρα τών άγώνων τής Ρωσίας. Έ κ ε ΐ έγρα-
ψε τό «Μαζική άπεργία, κόμμα καί συνδικάτα», πού κυκλοφόρησε 
τή στιγμή άκριβώς πού συνερχόταν τό συνέδριο στό Μανχάίμ, τό 
φθινόπωρο τού 1906. 

Αύτό τό έργο μας δείχνει τόν τρόπο μέ τόν όποιον ή Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ έπεξεργαζόταν τίς θέσεις της πάνω στίς μορφές καί στίς 
μέθοδες δράσης, πάνω στήν πολύμορφη τακτική τής πάλης τής έρ-
γατικής τάξης κι' άκόμα άποκαλύπτει πώς καί γιατί μπορούσε νά 
λύνει προβλήματα, δπως έπί παραδείγματι αύτό τής σχέσης άνά-
μεσα στήν καθημερινή πάλη καί στήν πραγματοποίηση τού σοσια-
λισμού, σέ μιά έποχή πού οί στοιχειώδεις δροι μιάς τέτοιας λύσης 
μόλις είχαν άρχίσει νά δημιουργούνται. ΣτΙς συζητήσεις γιά τή μα-
ζική άπεργία, οί κυριότεροι θεωρητικοί κατασκευάζανε μέσα στό 
κεφάλι τους Ινα σχήμα δπου δλες οί προβλεπόμενες δυσκολίες ύπερ-
νικώνταν μέ τόν πιό τέλειο τρόπο καί δπου οί κανόνες πού έφαρμό-
ζανε έγγυώνταν γιά τήν έπιτυχία. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ οδτε κα-
τασκεύαζε Ινα πρότυπο λύσης γιά τό μέλλον ούτε ύπελόγιζε σέ 
κανένα προηγούμενο πρότυπο. 'Αντλούσε άπό τή ζωντανή πεί-
ρα, μελετούσε μέχρι τίς τελευταίες λεπτομέρειες τό ιστορικό προ-
τσές τής πάλης πού διεξαγόταν άνάμεσα στίς τάξεις, συγκρατών-
τας πάντα στή σκέψη της τήν ένότητα αύτοΰ τού προτσές. Υψωνό-
ταν έτσι μέ ένα δυνατό όραματισμό πάνω άπό τό στιγμιαίο, διέγρα-
φε τά συμπτώματα πού δφείλονταν στίς λεπτομέρειες τής κατάίπα-
σης καί συνόψιζε έκεΐνο πού είχε καθολική άξία γιά μιά καθορι-
σμένη Ιστορική περίοδο μέ τέτοιο τρόπο πού αύτή ή εικόνα τής 
πραγματικότητας ήταν γεμάτη ζωή. 

Αύτό τό έργο είναι καρπός τής πείρας τών μεγάλων στιγμών 
πού έζησε στίς πρώτες γραμμές τής μάχης. Οί κεραυνοί τής έπα-
νάστασης βροντούν σ' αύτό. Οί μαζικοί άγώνες πού συγκλονίσανε 
τή Ρωσία στά δέκα τελευταία χρόνια ξαναζωντανεύουν σ' αύτό, μέ 
τήν παράδοξη έναλλαγή καταστάσεων, άπό πλημμυρίδες σέ προ-
σωρινές ύποχωρήσεις πλήρους ήρεμίας τού κινήματος, μέ τήν μο-
ναδική δυσαναλογία άνάμεσα στά άσή|ΐαντα προσχήματα καί στις 
μεγαλειώδεις διαστάσεις τών άγώνων, μέ τήν έπαλληλία καί τήν 
έμπλοκή τών οίκονομικών καί πολιτικών άπεργιών, μέ τις έπιτυ-
χίες καί τίς ήττες. Είναι μιά άριστουργηματική τοιχογραφία τής 
πάλης άνάμεσα στις μεγάλες κοινωνικές δυνάμεις, Ινας πίνακας 
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τόσο ζωντανός μέ τόσο σφρίγος, μέ τόσο ζωηρά χρώματα, μέ τόσο 
δυναμισμό, πού κανείς άλλος δέν μπόρεσε μέχρι σή,ιερα νά μάς δώ-
σει γιά τήν έπανάσταση τοΰ 1905. 

Άπό τΙς άναλύσεις τών γεγονότων πού περιγράφει, ή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ καταλήγει πρώτα σέ γενικά συμπεράσματα πού εί-
ναι θεμελιώδη γιά τήν άποψη της πάνω στή μαζική άπεργία: 

«Άντίς ένα άκαμπτο καί κενό σχήμα μιας ξηράς πολιτικής 
"δράσης", πού Εκτελείται, μέ σχέδιο καί μέθοδο, σύμφωνα 
μέ τήν άπόφαση τής διοικούσας έπιτροπής, βλέπουμε ενα 
πραγματικά ζωντανό τμήμα τού συνόλου, καμωμένο άπό σάρ-
κα καί αίμα, άδιαχώριστο άπό τό μεγάλο πλαίσιο τής έπα-
νάστασης, συνδεδεμένο μέ χίλιες φλέβες στήν έπαναστατική 
κυκλοφορία. 
Ή γενική άπεργία δπως τήν είδαμε στή ρωσική έπανάστα-
ση, είναι ένα φαινόμενο τόσο εύμετάβλητο πού άντανακλών-
ται σ' αύτήν δλες οί φάσεις τής οικονομικής καί πολιτικής 
πάλης, δλα τά στάδια καί δλες οί στιγμές τής έπανάστασης. 
Οί δυνατότητες τής διεξαγωγής της, ή δύναμη τής δραστη-
ριότητάς της, οί άρχικές της αίτιες άκατάπαυστα τροποποι-
ούνται. Ξαφνικά άνοίγει στήν έπανάσταση νέες εύρεΐες προ-
οπτικές τή στιγμή πού φαινόταν δτι είχε έμπλακεϊ σέ ένα 
άδιέξοδο καί άρνεΐται τήν ύπηρεσία της τή στιγμή πού πί-
στευαν δτι μπορούσαν μέ πλήρη άσφάλεια νά ύπολογίζουν σ' 
αύτήν. Πότε άπλώνεται σάν μιά τεράστια πλημμύρα σ' δλο 
τό έδαφος τής αύτοκρατορίας καί τότε κατατεμαχίζεται σέ έ-
να γιγάντιο δίκτυ μικρών ρυακιών. Πότε άναβλύζει άπό τό 
έδαφος σάν μιά ζωντανή πηγή, καί πότε χάνεται μέσα στή 
γή. Πολιτικές καί οίκονομικές άπεργίες, μαζικές καί μερι-
κές άπεργίες, άπεργίες έπίδειξης καί άπεργίες μαχητικές, 
γενικές άπεργίες ένός οικονομικού κλάδου καί μιάς πόλης, 
ειρηνικοί άγώνες γιά τό ήμερομίσθιο καί μάχες στούς δρό-
μους, μάχες όδοφραγμάτων — δλα αύτά διασταυρώνονται, 
συμπλέουν, διαπερνώνται, συμμιγνύονται: θάλασσα φαινομέ-
νων άτελεύτητα ταραγμένη καί άσταθής. Καί δ νόμος τής 
κίνησης αύτών τών φαινομένων είναι σαφής: δέν είναι σ' αύ-
τή καθ' έαυτήν τή μαζική άπεργία, ούτε στόν Ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα της, άλλά μέσα στίς σχέσεις τών πολιτικών καί κοι-
νωνικών δυνάμεων τής έπανάστασης. Ή μαζική άπεργία δέν 
είναι παρά ή μορφή πού περιβάλλεται ή έπαναστατική πά-
λη καί κάθε τροποποίηση πού συντελείται στις σχέσεις τών 
δυνάμεων, στήν άνάπτυξη τοϋ κόμματος καί στόν διαχωρι-
σμό τών τάξεων, στή θέση τής άντεπανάστασης, Επενεργεί ά-
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μεσα μέ χίλιους Απρόβλεπτους καί Ανεξάντλητους τρόπους 
πάνω στήν Απεργιακή δράση. Ά λ λ ά μ' αύτό, αύτή ή δράση 
ή ίδια δέν παύει σχεδόν ούτε στιγμή. Αύτή τροποποιεί άπλώς 
τίς μορφές της, τήν έκτασή της, τά άποτελέσματά της. Αύτή 
είναι ό ζωντανός παλμός τής έπανάστασης καί ταυτόχρονα 
τό πιό Ισχυρό έλατήριο της. Μέ μιά λέξη ή μαζική άπεργία, 
δπως μάς τήν έδειξε ή ρωσική έπανάσταση δέν είναι Ινα έ-
ξυπνο μέσο πού έφευρέθηκε γιά νά δίνει περισσότερη δύνα-
μη στήν προλεταριακή πάλη. Είναι ό τρόπος πού Αγωνίζεται 
ή προλεταριακή μάζα, ή μορφή πού παίρνει ή προλεταριακή 
πάλη μέσα στήν έπανάσταση» ( ' ) . 

Λεν γενικεύει ή Λούξεμπουργκ λίγο πολύ τήν πείρα τής ρωσι-
κ ή ; -πανάστασης; Δέν ταυτίζει δχι σωστά τή μαζική άπεργία μέ 
τήν έπανάσταση; Δέν συγχέει αυθαίρετα πράγματα διαφορετικής 
φύσης, τήν οικονομική άπεργία καί τήν πολιτική άνεργία; Φυσι-
κά ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήξερε δτι οί άπεργίες διαμαρτυρίας καί 
οί μεμονωμένες μαζικές άπεργίες γιά Ινα δρισμένο πολιτικό σκοπό, 
έχουν μιά μεγάλη σημασία. Ά λ λ ά μιά άπεργία διαμαρτυρίας τής 
δποίας ή διάρκεια είναι άπό πριν καθορισμένη δέν είναι πλέον ή 
ταξική πάλη σέ δλη της τήν έκταση, δπως μιά ναυτική έπίδειξη 
δέν είναι πόλεμος. Καί δμοια δπως αύτή ή δεύτερη ύποστηρίζει δι-
πλωματικά διαβήματα, τό ίδιο καί ή πρώτη ύποστηρίζει κοινοβου-
λευτικά καί καθαρά οικονομικά μέσα πίεσης άπ' τό μέρος τής έρ-
γατικής τάξης σέ μιά όρισμένη στιγμή μεγάλης κοινωνικής έντα-
σης. Ά λ λ ά οί μαζικές άπεργίες πού δέν άρχίζουν καί πού δέν έκτυ-
λίσσονται σύμφωνα μέ Ινα σχέδιο, πού ξεσπάνε σάν έκρηξη ήφαι-
στείου —λογουχάρη οί βελγικές άπεργίες τοϋ 1891 καί 1893 καί 
τό μεγάλο άπεργιακό κίνημα στήν Ι τ α λ ί α τό 1 9 0 4 — έχουν πάν-
τα τυπικά έπαναατατικά χαρακτηριστικά καί έμφανίζονται σέ μιά 
έπαναστατική κατάσταση πού δέν έφτασε στήν πλήρη ώριμότητά 
της. Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν προδρομικά στάδια τών κα-
θαρά μαζικών άπεργιών καί σάν τέτοια είχαν μιά μεγάλη σπουδαιό-
τητα. Έ ν πάση περιπτώσει, γι ' αύτήν ή μαζική άπεργία δέν είναι 
Ινα τεχνητό προϊόν μιάς έσκεμμένης τακτικής, άλλά φυσικό Ιστο-
ρικό φαινόμενο. 'Π ίδέα νά χρησιμοποιηθεί ή μαζική άπεργία γιά 
νά βγάλει τό κίνημα άπό Ινα άδιέξοδο τής φαινόταν έπίσης δίχως 
ϊννοια. Έ ά ν δέν ύπάρχουν οί συνθήκες γιά μιά στοιχειώδη δράση 
κάθε τεχνητή προσπάθεια νά τήν προκαλέσουμε θά έχει καταστρε-
πτικές συνέπειες. Γιατί «στήν πραγματικότητα δέν είναι ή μαζική 

(1) «Μαζική απεργία, κόμμα xal συνδικάτα·. 
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άπεργία πού παράγει τήν έπανάσταση, άλλά ή έπανάσταση παρά-
γει τή μαζική άπεργία». 

Στή βάση αύτής τής άποψης είναι καί ή άπάντησή της στό ζή-
τημα τής προέλευσης, τής πρωτοβουλίας καί τής όργάνωσης τής 
μαζικής άπεργίας: 

«Έάν ή μαζική άπεργία δέν είναι μιά περιορισμένη καί με-
μονωμένη πράξη, άλλά μιά όλόκληρη περίοδος ταξικής πά-
λης, καί άν αύτή ή περίοδος είναι μιά έπαναστατική περίο-
δος, είναι έντελώς προφανές δτι ή μαζική άπεργία δέν μπο-
ρεί μέ κανένα τρόπο νά προκληθεί άπό άπόφαση μιάς έπιτρο-
πής όσοδήποτε κύρος καί άν έχει αύτή καί δσοδήποτε Ισχυρό 
καί άν είναι τό σοσιαλιστικό κόμμα. Εφόσον ή σοσιαλδημο-
κρατία δέν θά έχει στά χέρια της τή δύναμη νά παραγγέλ-
νει ή νά άνακαλεΐ έπαναστάσεις σύμφωνα μέ τή θέλησή της, 
ό πιό μεγάλος ένθουσιασμός, ή πιό μεγάλη προθυμία έκ μέ-
ρους τοΰ συνόλου τών σοσιαλιστών, δέν θά είναι άρκετά νά 
δημιουργήσουν μιά πραγματική περίοδο γενικής άπεργίας 
σάν δυνατό καί ζωντανό λαϊκό κίνημα... Μιά γενική άπερ-
γία πού στηρίζεται στήν πειθαρχία καί στόν Ενθουσιασμό, 
στήν καλύτερη περίπτωση μπορεί νά παίξει τό ρόλο ένός έ-
πεισοδίου, μιάς δοκιμής τής μαχητικότητας τής έργατικής 
τάξης. Μετά άπ' αύτό ή κατάσταση θά ξαναπέσει στήν ίδια 
μέ προηγούμενα ήρεμία τής καθημερινής ζωής. Βέβαια κατά 
τή διάρκεια τής έπανάστασης, οί άπεργίες δέν πέφτουν άπό 
τόν ούρανό. Πρέπει μ' αύτόν ή έκεΐνο τόν τρόπο νά τις κάνουν 
οί έργάτες. Ή άπόφαση παίζει έπίσης ένα ρόλο καί είναι ά-
λήθεια δτι ή πρωτοβουλία καί έν συνεχεία ή διεύθυνση, πέ-
φτει φυσικά στόν προλεταριακό πυρήνα τόν πιό όργανωμένο 
καί τόν πιό φωτισμένο, τόν σοσιαλδη|ΐοκρατικό πυρήνα. Ά λ -
λά αύτή ή πρωτοβουλία καί αύτή ή διεύθυνση μέσα στήν έ-
παναστατική κατάσταση, πραγματοποιείται σ' αύτή ή σ' έ-
κείνη τή δράση σ' αύτή ή σ' έκείνη τήν άπεργία καί πιό συ-
χνά μέσα στά δρια μιάς μόνον πόλης... 

Τό αύθόρμητο στοιχείο παίζει ένα μεγάλο ρόλο σ' δλες 
τΙς μαζικές άπεργίες στή Ρωσία, στοιχείο είτε γιά προώθηση 
είτε γιά στάση. Αύτό δέν όφείλεται στό γεγονός δτι στή Ρω-
σία ή σοσιαλδημοκρατία είναι άκόμα νέα καί άδύνατη, άλλά 
στό δτι σέ κάθε ιδιαίτερη δράση παρεμβαίνει μιά τέτοια ά-
πειρία στοιχείων οικονομικών, πολιτικών καί κοινωνικών, γε-
νικών καί τοπικών, ύλικών καί ψυχολογικών πού είναι άδύ-
νατο νά τά κατατάξεις, νά τά άναλύσεις, νά τά άναπτύξεις δ-
πως σέ ένα άριθμητικό πρόβλημα... Έ ν συντομία, στίς μαζι-
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κές άπεργίες στή Ρωσία, τό αυθόρμητο στοιχείο παίζει ίνα 
τόσο άποφασιστικό ρόλο, δχι γιατί τό προλεταριάτο είναι «ά-
νεπαρκώς έκπαιδευμένο», άλλά γιατί οί Επαναστάσεις δέν 
διευθύνονται, δπως διευθύνει Ινας δάσκαλος τό σχολείο» ( ' ) . 

Ά ν ή μαζική άπεργία δέν προκαλείται τεχνητά άλλά Επιβάλ-
λεται σάν μιά Ιστορική Αναγκαιότητα |ii τήν δρμή και τόν αύθορ-
μητισμό τών μαζών, δλες οί φροντίδες νά βοηθήσεις ή νά προφυλά-
ξεις τούς άγωνιστές καί τά θύματα είναι περιττές. Γιατί ή ίΛορία 
δέν ρωτάει άν αύτές οί συνθήκες είναι πλήρεις. 

«Άπό τή στιγμή πού άρχίζει μιά πραγματική περίοδος σο-
βαρών μαζικών Απεργιών, δλοι οί ύπολογισμοί γιά λιγότερες 
ζημιές μοιάζουν μέ τήν προσπάθεια νά άδειάσεις τόν ώκεα-
νό μέ ένα ποτήρι. "Ενας ώκεανός άπό τρομερές στερήσεις καί 
πόνους είναι ή τιμή πού ή προλεταριακή μάζα πληρώνει σέ 
κάθε έπανάσταση. Καί ή λύση πού μιά Επαναστατική περίο-
δος δίνει σ' αύτή τή φαινομενικά άλυτη δυσκολία, είναι δ 
ιδεαλισμός πού συναρπάζει τΙς μάζες καί πού τίς κάνει νά 
μήν αισθάνονται ούτε τούς όξύτερους πόνους» ( ' ) . 

"Αν δμως ή Εκρηξη τής μαζικής άπεργίας είναι άνεξάρτητη 
άπό τή θέληση τών δργανώσεων, άν τό ξετύλιγμά της είναι καθο-
ρισμένο άπό παράγοντες τ-'σο άνεξέλεγκτους, άν. αύτή ή ίδια εί-
ναι τό ασυνείδητο προϊόν τής ιστορίας, τότες οί συζητήσεις πάνω 
σ' αύτήν δέν Εχουν άπλώς Ακαδημαϊκό χαρακτήρα; Γιά τή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ, ήταν βέβαια παράλογο νά άποφασίζουμε άπό πρίν, 
δτι στήν κατάργηση τής καθολικής ψήφου θά Αντιδράσουμε μέ τή 
γενική άπεργία, γιατί δέν μπορούμε νά ξέρουμε πώς οί μάζες θά 
Αντιδράσουν σέ μιά τέτοια περίπτωση. Ό περιορισμός τής μαζικής 
άπεργίας στό ρόλο ένός καθαρά άμυντικοΰ μέσου τής φαινόταν δτι 
δέν έκφράζει παρά τό φόβο τοϋ κόμματος μπροστά στά πραγματικά 
του καθήκοντα. Υποστήριζε φυσικά δτι στό αύθόρμητο κίνημα τών 
μαζών παίζουν ρόλο πολυάριθμοι παράγοντες πού ή άπό πρίν Εκτί-
μησή τους είναι άδύνατη, άλλά ύπεστήριζε έπίσης δτι τό κόμμα 
είναι καί πρέπει νά είναι Ινας ούσιώδης παράγων σ' αύτές τΙς κα-
ταστάσεις: αύτό δίνει μιά άκριβή καϊ διαυγή άποψη τής ούσίας 
τής προλεταριακής πάλης καί τής μαζικής γενικής άπεργίας καί 
αύτό ένισχύει τή θέληση γιά τήν πάλη. 

«Ή σοσιαλδημοκρατία είναι ή πρωτοπορία ή πιό φωτισμέ-

(1) (2) «Μαζική ά-εργία, κίμμα καί ουνίικάτα». 
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νη καί ή πιό συνειδητή τοΰ προλεταριάτου. Αύτή δέν μπορεί 
καί δέν πρέπει μοιρολατρικά νά περιμένει, μέ σταυρωμένα τά 
χέρια, τήν έλευση τής «έπαναστατικής κατάστασης», νά πε-
ριμένει αύτό τό αύθόρμητο κίνημα νά πέσει άπό τόν ούρα-
νό. Αντίθετα, τό καθήκον της είναι δπως πάντα νά προηγεί-
ται τής έξέλιξης τών πραγμάτων, νά προσπαθεί νά τήν Επι-
σπεύσει. Ά λ λ ά πώς μπορεί νά τό κάνει; "Οχι μέ τό νά πε-
τάει στόν άέρα, έπίκαιρα ή άνεπίκαιρα, αιφνίδια, τό σύνθη-
μα μιας μαζικής άπεργίας, άλλά πρώτ' άπ' δλα νά κάνει νά 
καταλάβουν τά πιό πλατιά στρώματα τοϋ προλεταριάτου, 
τήν άναπόφευκτη έλευση αύτής τής έπαναστατικής περιό-
δου, τΙς έσωτερικές κοινωνικές συνθήκες πού δδηγοΰν σ' αύ-
τή καί τίς πολιτικές της συνέπειες... 
Τό κύριο καθήκον τής διεύθυνσης στήν περίοδο τής γενικής 
άπεργίας συνίσταται σ' αύτό: νά δίνει στή μάχη τό σύνθη-
μά της, τήν Ιμφασή της, νά έφαρμόζει τήν πολιτική της μέ 
τρόπο πού σέ κάθε φάση σέ κάθε στιγμή τής πάλης συνειδη-
τοποιούμενη νά άναπτύσσει τή δραστηριότητα τών μαχομέ-
νων μαζών καί νά κάνει νά γίνεται φανερή ή μαχητική θέ-
ση τού κόμματος. Ή τακτική τής σοσιαλδημοκρατίας δέν 
πρέπει ποτέ νά βρίσκεται κάτω άπό τό έπίπεδο τοΰ ύπάρχον-
τος στήν πραγματικότητα συσχετισμού τών δυνάμεων, άλλά 
άντίθετα πρέπει νά ύπερβαίνει αύτό τό έπίπεδο. Καί αύτή 
ή διεύθυνση μεταμορφώνεται ή ίδια, σέ ένα όρισμένο μέτρο, 
σέ τεχνική διεύθυνση. Μιά τακτική τής σοσιαλδημοκρατίας, 
συνεπής, άποφασιστική, πού νά άνοίγει δρόμους πρός τά έμ-
πρός, προκαλεί στίς μάζες τό αίσθημα τής άσφάλειας, τής 
έμπιστοσύνης, τής δρμής στή μάχη. Άντίθετα μιά διστακτι-
κή καί φοβισμένη τακτική, πού στηρίζεται σί: μιά ύποτίμη-
ση τοΰ προλεταριάτου, άσκεϊ στίς μάζες μιά παραλυτική έ-
πίδραση καί μιά ψυχική κατάπτωση. Στήν πρώτη περίπτω-
ση, οί μαζικές άπεργίες ξεσπάν «μόνες τους» καί πάντα «Επί-
καιρα». Στή δεύτερη, οί έκκλήσεις τών διευθυνόντων στή μα-
ζική άπεργία μένουν δίχως άποτέλεσμα» ( ' ) . 

Η γ έ τ ε ς δίχως προορισμό 

Δέν ύποτιμά λοιπόν ή Ρόζα Λούξεμπουργκ τόν ρόλο τής διεύ-
θυνσης στή γενική άπεργία. Ά λ λ ά ό ρόλος τής διεύθυνσης δέν πε-

(1) «Μαζική ά-εργ:α, κόμμα καί ουνΒικίτα». 

182 



ριορίζεται στήν άμεση τεχνική προπαρασκευή τοΰ άγώνα. Ό χα-
ρακτήρας καί 6 γενικός πολιτικός προσανατολισμός τοΰ κόμματος 
σ' δλη τήν προηγούμενη περίοδο έχει Αποφασιστική σημασία γιά 
τούς μεγάλους άγώνες πού άκολουθοΰν. Ά λ λ ά οί έφθαρμένοι άπό 
τή ρουτίνα τών οικονομικών καί κοινοβουλευτικών άψιμαχιών ήγέ-
τες θά μποροΰσαν νά βρεθούν στό δψος τών καθηκόντων τους; Έ 
Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν είχε καμιά αύταπάτη. Σ ' αύτή τήν ίδια 
τή συζήτηση είδε νά έμφανίζεται στήν πρώτη σειρά ό τύπος τοΰ έρ-
γάτη γραφειοκράτη μέ δλα έκεϊνα τά χαρακτηριστικά πού ή Λού-
ξεμπουργκ βαθιά άπεχθανόταν: τήν πνευματική του πενιχρότητα, 
τή στενότητα τών άπόψεών του, τήν έλλειψη όρμής, τήν έπιδει-
κτική του αύταρέσκεια. Στό συνδικαλιστικό συνέδριο τής Κολω-
νίας αύτοί οί γραφειοκράτες είχαν έπέμβει στή συζήτηση γιά τή 
γενική άπεργία μέ τόν τουπέ τής μόνης έμπειρης σ' αύτά τά ζη-
τήματα αυθεντίας. Ή Λούξεμπουργκ είχε μαστιγώσει τότες «τή με-
τριότητα τήν Ικανοποιημένη άπό τόν έαυτό της, πού Ακτινοβολεί 
στόν έαυτό της, πού μεθάει άπό τόν έαυτό της, πού πιστεύει τόν 
έαυτό της πάνω άπό τήν πείρα τοϋ διεθνούς έργατικοϋ κινήματος». 

Αύτό τό στρώμα είχε στά τελευταία χρόνια αυξήσει τή δύνα-
μη του στό γερμανικό έργατικό κίνημα καί είχε ύποτάξει τό γρα-
φείο τού κόμματος. "Οταν ή Ρόζα λούξεμπουργκ έγραφε τό έργο 
της γιά τή μαζική άπεργία, αίσθανόταν μεγάλη χαρά πού θά κολ-
λούσε στόν τοίχο αύτούς τούς λυσσασμένους Αντιπάλους μιάς έπα-
ναστατικής πολιτικής. Στήν άνάλυση της έδινε αύτόν τόν τύπο τοϋ 
συνδικαλιστή ήγέτη καί παρ' δλο πού ήξερε νά συγκρατεί καί νά 
βάζει χαλινό στόν έαυτό της, συχνά άφηνε νά έκδηλωθεΐ μέ όρ-
γή καί βιαιότητα ή άντιπάθειά της. 

Άλλά έκεΐνο πού πάνω άπό δλα τήν ένδιέφερε σ' αύτή τή συ-
ζήτηση ήταν νά Απαντήσει στά ζητήματα πού συνδέονταν |il τόν 
ρόλο τών συνδικάτων στή γενική άπεργία. Ανεξάρτητα άπό τό φό-
βο πού προκαλούσε ή έπανΑσταση σ' αύτά τά συνδικαλιστικά στε-
λέχη, δυό ζητήματα κυρίως τά Απασχολούσαν: Μιά γενική άπερ-
γία θά μποροΰσε νά πραγματοποιηθεί μόνο δν ή μεγάλη πλειοψη-
φία τών έργαζομένων ήταν όργανωμένη έτσι πού νά είναι έγγυη-
μένη ή πειθαρχία στήν έφαρμογή τών άποφάσεων. Καί ή συνδικα-
λιστική όργάνωση δέν θά κατέρρεε κάτω άπό τό πελώριο βάρος 
τών καθηκόντων πού Απαιτεί μιά γενική άπεργία; Γιά τή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ αύτά τά ζητήματα πού έθεταν οί συνδικαλιστές ή-
γέτες δέν ήταν παρά τό προϊόν μιάς σχηματικής σκέψης σύμφω-
να μέ τήν όποία ή γενική άπεργία άποφασίζεται αύθαίρετα καί 
διευθύνεται έπί τή βάσει κανόνων πού έχουν άπό πριν έφευρεθεΐ. 
"Αν προϋπόθεση μιάς γενικής άπεργίας ήταν ή σχεδόν τέλεια όρ-
γάνωση τής τάξης, δέν θά τήν είχαμε ποτέ Ιδεί νά πραγματοποιεΐ-
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ται. "Ολες αύτοϋ τοϋ είδους οΕ άπεργίες πού έχουν μέχρι σήμερα 
πραγματοποιηθεί, έχουν γίνει κατά παράβαση αύτοϋ πού θεωρεί-
ται βασική προϋπόθεση. Τ ά συνδικάτα είχαν τότες περίπου 1.500. 
0 0 0 μέλη, δηλαδή τό Ινα δέκατο τών έργαζομένων. Ή μεγάλη μά-
ζα τών άνειδικεύτων έργατών δέν ήταν συνδικαλισμένη. Ταυτο-
χρόνως τά συνδικαλιστικά στελέχη θεωρούσαν άπολύτως άδύνα-
τη τή συνδικαλιστική όργάνωση μεγάλων τμημάτων τής έργατικής 
τάξης δπως λογουχάρη τών έργαζομένων στό κράτος καί τών Α-
γροτικών έργατών. Λοιπόν, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έβλεπε άκριβώς 
σ' αύτά τά στρώματα τών έξω άπό τά συνδικάτα έργατών τΙς μεγά-
λες έφεδρεΐες μιάς Ισχυρής μαζικής άπεργίας. Κι ' αύτές οί μαζι-
κές άπεργίες γίνονταν κάθε φορά Ινας ισχυρός μοχλός γιά τήν όρ-
γάνωση τών μαζών. Στή ρωσική έπανάσταση, στά έκατομμύρια 
τών καθυστερημένων έργατών πού πήραν μέρος σ' αύτήν, τήν τα-
ξική τους συνείδηση καί τήν άπόφασή τους νά όργανωθοΰν τήν 
άφύπνισε δ Επαναστατικός άναβρασμός. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν 
είχε καμιά άμφιβολία δτι καί στίς καπιταλιστικές χώρες τής Δυ-
τική{ Εύρώπης, μιά έπαναστατική κατάσταση θά προκαλούσε τά 
ίδια φαινόμενα. Ένώ οί φύλακες τών γερμανικών συνδικάτων φο-
βούνταν δτι μιά έπαναστατική καταιγίδα θά έσπαζε σάν βάζα άπό 
πορσελάνη τΙς όργανώσεις τους, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν άν-
τίθετα πεπεισμένη δτι αύτές θά άναδύονταν μέσα άπ' αύτήν τήν κα-
ταιγίδα πιό δυνατές, πιό νέες, μέ περισσότερο σφρίγος. Μιά έπα-
ναστατική περίοδος στή Γερμανία θά άλλαζε έπίσης και τό χαρα-
κτήρα τής συνδικαλιστικής πάλης, θ ά τής έδινε τέτοιες μορφές καί 
τέτοια δύναμη, πού οΕ συνήθεις μέχρι τώρα μικροσυγκρούσεις θά 
φαίνονταν σάν παιδικό παιγνίδι. 

Σ ' αύτό της τό Ιργο ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έξηγοΰσε τΙς στε-
νές, σχηματικές καί ρουτινιέρικες άντιλήψεις, τόσο τών κοινοβου-
λευτικών δσο καί τών συνδικαλιστών, άπό τήν είδικοποίησή τους 
στά όρισμένα καί συχνά δύσκολα καθήκοντά τους πού δέν τούς ά-
φηναν νά ίδοΰν τις εύρύτερες προοπτικές. Τά διδάγματα πού ή Ρό-
ζα ήθελε νά κάνει γνωστά, οΕ πλατειές προοπτικές τής διαλεκτι-
κής της άντίληψης τής ίστορίας, προσκρούανε σ' αύτό τό στενό πε-
ριορισμένο πνεϋμα. Οί ήγέτες τών συνδικάτων, πρό παντός αύτοί, 
βλέπανε στίς άπόψεις τής Λούξεμπουργκ δπως καί στό κάθε τί πού 
ξεπερνούσε τή δική τους έμπειρία, τό προϊόν ένός ύπερβολικοΰ έπα-
ναστατικοΰ ρομαντισμού ή ένός έμμανοϋς μίσους έναντίον τών συν-
δικάτων. Γ ι ' αύτό μέ δλες τους τΙς δυνάμεις πέσανε πάνω στή Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ καί στήν μπροσούρα της δίχως σοβαρά νά σκε-
φτούν στά προβλήματα πού έθετε αύτή ή μπροσούρα. Ή μπροσού-
ρα είχε στήν άρχή Ινα περιορισμένο τιράζ γιά τούς άντιπροσώ-
πους τοϋ συνεδρίου τοϋ Μανχάϊμ. Ή συγγραφέας δέχτηκε ύστερα 

184 



άπό συστάσεις τής διεύθυνσης τού κόμματος νά άφαιρέσει μερι-
κές διατυπώσεις λίγο πολύ χοντρές. Πάραυτα, ό ρεφορμιστικός καί 
συνδικαλιστικός τύπος, θορυβωδώς θριαμβεύουν, μιλώντας γιά «συν-
θηκολόγηση» τής Ρόζας. Αύτή ή ύπόθεση άξίζει νά μνημονευτεί 
γιατί αύτή έδωσε τήν εύκαιρία στόν Φράντς Μέριγκ νά πει τ£ άν-
τεπροσώπευε ή θεωρητικός Ρόζα Λούξεμπουργκ γιά τό διεθνές έρ-
γατικό κίνημα: 

«Ή συντρόφισσα Ρόζα Λούξεμπουργκ έδειξε τήν Γδια «δια-
κεκριμένη Αντικειμενικότητα» (γιά τήν όποία έπαίρονται οί 
ρεφορμιστές) διαγράφοντας κάθε βίαιη έκφραση (παρά τΙς 
πικρές καί άδικες έπιθέσεις τού συνδικαλιστικού τύπου έναν-
τίον της) γιά νά κάνει έτσι δυνατή μιά άντικειμενική συζή-
τηση. Γ Γ αύτή της τήν προσπάθεια χλευάζεται τώρα, δχι 
άπό τόν άστικό τύπο, τού όποίου τό ήλίθιο πνεΰμα ήδονίζε-
ται άπ' αύτό, άλλά άπό ένα μέρος τοΰ σοσιαλδημοκρατικοϋ 
τύπου. Αύτό μά τήν άλήθεια δέν εΓναι ώραΐο, τόσο περισσό-
τερο δσο πού αύτές οί κακοΰ γούστου έπιθέσεις ένάντια στό 
κεφάλι τό πιό μεγαλοφυές άπό δλα δσα έχουν έμφανιστεΐ μέ-
χρι σήμερα άνάμεσα στούς έπιστημονικούς κληρονόμους τοΰ 
Μάρξ καϊ τοΰ Ένγκελς, έχουν σέ τελευταία άνάλυση τίς ρί-
ζες τους στό γεγονός δτι αύτό τό κεφάλι στηρίζεται πάνω 
στούς ώμους μιάς γυναίκας». 

Μιά θεωρία τοϋ αύθόρμητου; 

Στό έργο της γιά τή μαζική άπεργία, άλλά καί σέ νλλες έπί-
σης εύκαιρίες, ή Ρόζα Λούξεμπουργκ μέ έπιμονή ύπογραμμίζει δτι 
τά έπαναστατικά κινήματα δέν μπορούν νά «κατασκευαστούν» ού-
τε αύτό είναι άποτέλεσμα άποφάσεων όποιουδήποτε κόμματος. Αύ-
τά ξεσπάν αύθόρμητα κάτω άπό όρισμένες ιστορικές συνθήκες. Αύ-
τό δέν παύει βέβαια νά έπιβεβαιώνεται κάθε μέρα άπό τήν πραγμα-
τική Ιστορία, άλλά παρ' δλα αύτά δέν παύει νά κατηγορείται ή Ρό-
ζα δτι πάνω σ' αύτό Ιχει πέσει σέ Ινα βαρύ άμάρτημα. Γιά νά άπο-
δείξουν δτι ή Ρόζα Ιχει δημιουργήσει μιά θεωρία τοΰ αύθόρμητου 
έχουν παραμορφώσει τή σκέψη της τόσο πού τήν έχουν κάνει μιά 
καρικατούρα. Πρώτος ό Ζηνόβιεφ έξαπέλυσε αύτή τήν κατηγορία, 
προφανώς γιά νά ένισχύσει τό κΰρος τοΰ ρωσικοΰ κόμματος στήν 
Κομμουνιστική Διεθνή. "Αλλοι κατόπι τήν άναπτύξανε καί άπό τό-
τες Επαναλαμβάνονταν τόσο συχνά πού τελικά έγινε Ινα πολιτικο-
ιστορικό άξίωμα πού δέν Ιχει πλέον άνάγκη άπόδειξης. Γιά νά 
διασαφηνιστεί ή θέση αύτής τής μεγάλης Επαναστάτριας πάνω στήν 
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έπαναστατική δράση είναι άνάγκη νά μελετήσουμε άπδ κοντά αύ-
τές τις έπιθέσεις. 

Ή κατηγορία είναι ή άκόλουθη: άρνηση ή τουλάχιστο μείω-
ση τού ρόλου τού κόμματος στή διεύθυνση τής ταξικής πάλης, ει-
δωλολατρία τών μαζών, ύπερεκτίμηση τών άπροσώπων καί Αντι-
κειμενικών παραγόντων, άρνηση ή ύποτίμηση τής συνειδητής καί 
όργανωμένης δράσης, αύτοματισμδς καί μοιρολατρία τού ιστορικού 
προτσές. Ά π ό αύτά δλα βγάζανε τό συμπέρασμα δτι, σύμφωνα μέ τή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ, ή ύπαρξη τοϋ κόμματος δέν ήταν άπολύτως 
δικαιολογημένη. 

Αύτές οί μορφές έχουν κάτι τό παράδοξο, δταν άπευθύνονταν 
έναντίον μιας άγωνίστριας μέ τήν τόσο άδάμαστη δραστηριότητα 
πού δέν έπαυε νά παρακινεί τίς μάζες καί τά άτομα στή δράση καί 
πού είχε γιά έμβλημά τ η ς : Στήν άρχή είναι ή δράση. 

Καί είναι αύτή πού θά έκθείαζε μιά φιλοσοφία σύμφωνα μέ τήν 
όποία ή ιστορία άκολουθεϊ τήν πορεία της άνεξάρτητα άπό τούς άν-
θρώπους στούς όποιους δέν μένει παρά νά άφήσουν τόν έαυτό τους 
στή διάθεση τοΰ πεπρωμένου; Σέ ένα της γράμμα στόν Κάουτσκυ 
(13 'Ιουλίου 1900) δπου άναπολεϊ διάφορα περιστατικά τής ζωής 

της θυμάται τό καταθλιπτικό αίσθημα πού δοκίμαζε κάθε φορά πού 
έβλεπε νά κυλάν τά νερά τοΰ Ρήνου. Γράφει: 

«...Κάθε φορά πού... παρατηρώ... αύτό τό τρομερό θέαμα, αύ-
τόν τόν άφρό πού άναβλύζει, αύτή τήν λευκή άβυσσο τοϋ νε-
ροΰ πού κοχλάζει καί κάθε πού άκούγω αύτόν τόν έκκωφαν-
τικό πάταγο, ή καρδιά μου σφίγγεται καί κάτι μέσα μου 
λέε ι : «νά ό έχθρός». Σας φαίνεται παράξενο; Βέβαια αύτός 
είναι δ έχθρός — τής άνθρώπινης οίησης πού πιστεύει δτι εί-
ναι κάτι καί πού άπότομα καταρρέει καί έκμηδενίζεται. Αύ-
τό είναι, άλλωστε, τό άποτέλεσμα μιάς άντίληψης τοΰ κό-
σμου πού λέει, σάν τόν Μπέν Άκίμπα γιά δλα τά πράγμα-
τα : «έτσι ήταν πάντα», «καί έτσι θά είναι πάντα» κλπ. καί 
δπου δ άνθρωπος μέ τή θέλησή του, τή δύναμή του, τή γνώ-
ση του, φαίνεται έντελώς περιττός. Γ ι ' αύτό τή μισώ αύτή 
τή φιλοσοφία, mon cher Charlemagne ( ' ) καί θά προτιμού-
σα καλύτερα νά γκρεμιστώ μέσα στούς καταρράκτες τοΰ Ρή-
νου καί νά χαθώ σ' αύτούς σάν καρυδότσοφλο παρά νά σκύ-
ψω φρόνιμα τό κεφάλι καί νά άφήσω τό νερό νά βρυχάται 
δπως αύτό βρυχόταν στόν καιρό τών προγόνων μας καί δ-
πως θά βρυχάται ύστερα άπό έμάς». 

(1) Γαλλικά στδ γερμανικό κείμενο. Προσφώνηση φιλική καϊ είρων·.-
κή τοΟ Κάρλ Κάουτσκυ. 
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θ ά προτιμούσε λοιπόν νά πέσει μέσα στά νερά τοΰ Ρήνου πα-
ρά νά παραιτηθεί άπό τήν προσπάθεια νά έπηρεάσει τήν πορεία 
τής Ιστορίας. Οί ίδιοι οί κριτικοί της δέν μπορούσαν, φυσικά, νά 
άρνηθοΰν αύτή τήν άκατανίκητη θέλησή της γιά δράση καί τής 
έκαναν αύτή τήν παραχώρηση: ή πολιτική δράση τής Ρόζας Λού-
ξεμπουργκ ήταν σέ κατάφωρη άντίφαση με τή θεωρία της. 'Αλ-
λόκοτη μομφή γιά μιά γυναίκα μέ τόσο διεισδυτική σκέψη καί τής 
όποιας όλόκληρη ή δράση διευθυνόταν καί δεσποζόταν άπό τή σκέ-
ψη. Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ έχει, είναι άλήθεια, διαπράξει ένα 
«λάθος». Γράφοντας δέν μποροΰσε νά είχε ύπ' δψη της τήν ευφυία 
τών ανθρώπων πού θά διόρθωναν τά έργα της μετά τόν θάνατό της. 
Στό έργο της μπορούμε νά ξεχωρίσουμε πολλά άποσπάσματα πού 
στηρίζουν τή «θεωρία τοΰ αύθορμήτου». Άλλά αύτή έγραφε γιά 
τήν έποχή της καί γιά τό γερμανικό έργατικό κίνημα, στό όποιο 
ή όργάνωση άπό μέσο είχε γίνει σκοπός. "Οταν ή Ρόζα Λούξε-
μπουργκ είχε πει σέ ένα συνέδριο τοΰ κόμματος δτι δέν μποροΰμε 
νά ξέρουμε πότε θά ξεσπάσει μιά μαζική άπεργία, ό Ρόμπερτ Λάϊ-
νερτ τής φώναξε: «Τό Γραφείο τού κόμματος καί ή Διοίκηση τών 
συνδικάτων τό ξέρουν». Δέν ύπήρχε σ' αύτούς θέληση γιά δράση. 
Φοβούνταν τήν πάλη. Έ προσπάθειά τους νά άποφύγουν καί νά έμ-
ποδίσουν μιά σοβαρή μαζική πάλη κρυβόταν πίσω άπό τή βεβαίω-
ση —μισο-πρόφαση, μισο-πεποίθηση— δτι ή έργατική τάξη έπρε-
πε γιά μιά τέτοια πάλη νά είναι πρώτα έντελώς όργανωμενη. Ή 
Ρόζα Λούξεμπουργκ τό έβλεπε καί γι' αύτό νόμιζε δτι έπρεπε νά 
ύπογραμμίζει τό αύθόρμητο στοιχείο στούς άγώνες μέ έπαναστα-
τικό χαρακτήρα, γιά νά προετοιμάσει καί τούς ήγέτες καί τίς μά-
ζες γιά τά έπερχόμενα γεγονότα. Σ ' αύτή της τήν προσπάθεια έ-
πρεπε νά προσέχει άπό έσφαλμένες έρμηνείες. 'Εκείνο πού έννοοϋ-
σε μέ τόν αυθορμητισμό τό έλεγε άρκετά καθαρά. Γιά νά καταπο-
λεμήσει τήν ιδέα μιάς γενικής άπεργίας πού προετοιμάζεται άπό 
τή διεύθυνση τού κόμματος, πού έκτελείται μεθοδικά δπως μιά συν-
ήθης άπεργία, στερημένη άπό τόν όρμητικό χαρακτήρα της, ύπεν-
θύμιζε τις βελγικές άπεργίες τού 1891 καί 1 8 9 3 : 

«Ή διαφορά είναι δτι οί μαζικές αύτές άπεργίες ήταν ένα 
αύθόρμητο κίνημα, προϊόν μιάς έπαναστατικής κατάστασης, 
μιάς Επιδείνωσης τής πάλης καί τής έξαιρετικά έντονης έ-
νεργητικότητας τών έργατικών μαζών. Αύτό δέν σημαίνει 
δτι οί άπεργίες αύτές ήταν χαοτικές, δίχως σχέδιο, δίχως 
φρένο, δίχως ήγέτες. Άντίθετα, σ' αύτές άκριβώς τις δυό ά-
περγίες, τό στρώμα τών διευθυνόντων Ιγινε ενα μέ τις μά-
ζες, βάδιζε έπί κεφαλής τους, τις καθοδηγούσε καί έδέσπο-
ζε έντελώς πάνω στό κίνημα. Κι ' αϋτί τό στρώμα βρι-
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σκόταν άκριβώς σέ πλήρη έπαφή μέ τόν παλμό τών μαζών, 
προσαρμοζόταν σ' αύτόν, δέν ήταν παρά τό φερέφωνο, ή συν-
ειδητή έκφραση τών αισθημάτων και τών πόθων τών μα-
ζώ ν». 

Ό αύθόρμητος λοιπόν χαρακτήρας αύτών τών κινημάτων δέν 
άποκλείει τή συνειδητή τους διεύθυνση, άντίθετα τήν άπαιτεΐ. Ά -
κόμα περισσότερο, γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ, τό αύθόρμητο δέν 
πέφτει άπό τόν ούρανό. Τό έχουμε ήδη άναφέρει πιό πάνω καί θά 
μπορούσαμε νά παραθέσουμε ένα σωρό άποσπάσματα. Ό τ α ν τό 
1910, τό ζήτημα τοΰ έκλογικοΰ πρωσσικοΰ συστήματος προκάλε-
σε μιά άγανάκτηση μέσα στίς γερμανικές έργατικές μάζες, ή Λού-
ξεμπουργκ άπαίτησε τόν καταρτισμό ένός σχεδίου γιά τήν κινητο-
ποίηση τών μαζών καί ύπέβαλε ή Γδια δικές της προτάσεις. Κατε-
δίκαζε τήν «άναμονή τών γεγονότων» καί άπαιτοΰσε τήν κινητο-
ποίηση μέ τήν έννοια μιάς ισχυρής έπίθεσης. Κατά τή διάρκεια 
τοΰ πολέμου, ύπεσήμαινε στήν μπροσούρα της «Γ ι ο ύ ν ι ο υ ς» 
πόση σπουδαιότητα μποροΰσε νά έχει γιά τήν κινητοποίηση τών 
μαζών τό μόνο τότες έλεύθερο βήμα, δηλαδή τό κοινοβούλιο, δταν 
άνδρες σάν τόν Λήμπκνεχτ ξέρουν νά τό χρησιμοποιούν μέ άπόφα-
ση καί μέ τόλμη. Οί έλπίδες πού στήριζε στις μάζες δέν έπεσκία-
ζαν γι ' αύτήν τόν ρόλο καί τήν άποστολή τοΰ κόμματος. Τ ά 1913, 
στήν πολεμική της έναντίον τής «στρατηγικής τής έξάντλησης τοΰ 
έχθροϋ» πού ύπεστήριζε ό Κάουτσκυ, έγραφε: 

«Βέβαια, οί άρχηγοί πού φρενάρουν τό κίνημα θά πεταχτοΰν 
τελικά στήν άκρη άπό τήν δρμή τών μαζών. Άλλά νά καθό-
μαστε καί νά περιμένουμε μέ τήν ήσυχία μας αύτό τό εύτυ-
χές γεγονός, αύτό τό βέβαιο σήμα δτι ό καιρός είναι πλέον 
«ώριμος», αύτό μπορεί νά άρμόζει μόνον μέ τή φιλοσοφία έ-
νός έρημίτη. Γιά τήν πολιτική διεύθυνση ένός έπαναστατι-
κοΰ κόμματος, αύτό θά ήταν ή άπόδειξη τής ήθικής του χρεο-
κοπίας καί τής ιδεολογικής του φτώχειας. Ή άποστολή τής 
σοσιαλδημοκρατίας καί τών ήγετών της δέν είναι νά άφήνουν 
τόν έαυτό τους νά παρασύρεται άπό τά γεγονότα, άλλά νά 
προηγούνται συνειδητά άπ' αύτά, νά διεισδύουν μέ τό βλέμ-
μα τους στήν έννοια τής έξέλιξης καί νά συντομεύουν αύτή 
τήν έξέλιξη μέ μιά συνειδητή δράση. Νά έπιταχύνουν τήν 
πορεία». 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, άσφαλώς, ύπετίμησε τόν παραλυτικό 
ρόλο πού μιά άντιδραστική ήγεσία μπορεί νά άσκήσει στίς μάζες 
καί Γσως ύπερεκτίμησε τή δύναμη τής αύθόρμητης δραστηριότη-
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τας τών μαζών, ύπολογίζοντας δτι αυτή θα ξετινάξει αύτή τήν ή-
γεσία. Αύτή έκανε έκεϊνο πού μπορούσε νά κάνει γιά νά κεντρίζει 
διαρκώς τή διεύθυνση τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Καί αύ-
τή ή ύπερεκτίμηση τών μαζών είναι τό άναπόφευκτο «λάθος» κά-
θε άληθινοΰ Επαναστάτη. Αύτό τό «λάθος» δφείλεται στή φλογερή 
του άνάγκη νά προχωρήσει πρός τά έμπρός καί στή συνειδητοποίη-
ση άπ' αύτόν αύτής τής βαθειάς άλήθειας δτι μόνον οί μάζες πρα-
γματοποιούν τίς μεγάλες άνατροπές τής Ιστορίας. Εντούτοις ή Εμ-
πιστοσύνη της στις μάζες δέν είχε τίποτε τό μυστικιστικό. Γνώρι-
ζε τις άδυναμίες τους καί μπόρεσε άρκετά νά ιδεί τά έλαττώματά 
τους μέσα στά άντεπαναστατικά κινήματα. Σέ ένα γράμμα της άπό 
τή φυλακή στή Ματθίλδη Βούρμ, στίς 16 Φεβρουαρίου 1917, ά-
φοΰ είχε περισσότερο άπό δυό χρόνια βασανίσει τή σκέψη της μέ 
τήν άδυναμία τών μαζών, δείχνει πόσο στενά διατηρούσε τούς δε-
σμούς της μ' αύτές: 

«Δέν ύπάρχει τίποτε πιό εύμετάβλητο άπό τήν άνθρώπινη 
ψυχολογία. Άκόμα περισσότερο ή ψυχή τών μαζών κρύβει 
μέσα της, ο.:ως ή άτελεύτητη θάλασσα, δλες τις λανθάνου-
σες δυνατότητες: τή νεκρική ήρεμία καί τήν καταιγίδα πού 
βροντάει, τήν πιό ποταπή δειλία καί τόν πιό άγριο ήρωϊσμό. 
Οί μάζες είναι πάντα έκεϊνο πού πρέπει νά είναι κατά τις 
περιστάσεις καί είναι πάντα Ετοιμες νά γίνουν κάτι τό έντε-
λώς διαφορετικό άπό έκεϊνο πού φαινόταν δτι είναι, θ ά ή-
ταν ένας γελοίος καπετάνιος έκεΐνος πού θά καθόριζε τήν πο-
ρεία του άπό τή στιγμιαία θέα τής έπιφάνειας τού νερού καί 
δέν θά έπαιρνε τά μάτια του γιά τις καταιγίδες πού δ ούρα-
νός τόν προειδοποιούσε δτι Ερχονταν. Μικρή μου φίλη. Τό με-
γαλύτερο αίσχος γιά Εναν πολιτικό ήγέτη είναι νά άπογοη-
τεύεται άπ' αύτές τις καταστάσεις τών μαζών. "Ενας ήγέτης 
άξιος τού όνόματός του δέν στηρίζει τήν τακτική του στή 
στιγμιαία διάθεση τών μαζών, άλλά στούς χάλκινους νόμους 
τής έξέλιξης. Επιμένει στήν τακτική του παρά τις δποιεσδή-
ποτε άπογοητευτικές καταστάσεις καί ήρεμα άφήνει τήν Ι-
στορία νά προχωρεί στό έργο τής ώριμότητας». 

Ό μύθος τής θεωρίας τοΰ αύθόρμητου δέν στέκεται. Αύτή ή 
θεωρία είναι ένας μύθος, φαμπρικαρισμένος γιά δρισμένους πολιτι-
κούς σκοπούς, πού χρησιμοποιείται άπό στενοκέφαλους καί δουλο-
πρεπείς ύπαλλήλους, πού πιστεύουν δτι μπορούν άτιμωρητί νά έξου-
σιάζουν καί νά ύποβάλουν σέ δοκιμασίες ένα κόμμα. 

Εκείνο πού Εχει κάνει άνθρώπους μέ καλή πίστη νά παρεξη-
γήσουν σ* αύτό τό ζήτημα τή Λούξεμπουργκ, είναι πού αύτοί δέν 
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είναι ικανοί να συνειδητοποιήσουν τή διαλεκτική ούσία τής ιστο-
ρικής Αναγκαιότητας. Γιά τή Ρόζα Λούξεμπουργκ ύπάρχουν «χάλ-
κινοι νόμοι στήν έξέλιξη». Άλλά τά έκτελεστικά δργανα αύτών 
τών νόμων, ήταν γι ' αύτήν οί άνθρωποι, οί μάζες τών έκατομμυ-
ρίων άνθρώπων, ή δραστηριότητά τους καί οί άδυναμίες τους. Σύμ-
φωνα μέ τή δράση αύτών τών μαζών καί αύτών τών όργανώσεων 
(κράτος, κόμμα κλπ.) αύτοί οί νόμοι πραγματοποιούνται περισσό-

τερο ή λιγότερο γρήγορα, περισσότερο ή λιγότερο άργά, κατ' εύ-
θείαν ή μέ καμπές. Καί άκόμα δταν ή πορεία τής ιστορίας περ-
νάει άπό άβύσσους πρίν νά άνέβει στίς κορυφές, αύτή άναζωογο-
νεϊται άκατάπαυστα άπό καταστάσεις πού ύπηρετοΰν αύτούς τούς 
νόμους τής έξέλιξης. 

Ή έπόμενη μεγάλη στροφή τής ιστορίας ήταν γιά τή Ρόζα 
Λούξεμπουργκ ή καταστροφή τού καπιταλισμού, Ιστορική αναγ-
καιότητα τήν όποία ή έργατική τάξη έπρεπε νά θέσει συνειδητά 
γιά σκοπό της, γιά νά γίνει δυνατόν νά πραγματοποιηθεί. Ή Ρό-
ζα Λούξεμπουργκ είχε άρκετή δρμή γιά νά είναι παράτολμη, άλ-
λά ύπέτασσε αύτή τήν όρμή στήν πειθαρχία καί στή γνώση. "Ε-
τσι είχε άρκετή ύπομονή γιά νά άφήνει τά πράγματα νά ώριμά-
ζουν, καί γιά νά ώριμάσουν έπίσης καί οί άνθρωποι καί νά γίνουν 
Ικανοί γιά τούς άποφασιστικούς άγώνες. 

Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ γρήγορα κατάλαβε δτι ή όρμή πού εί-
χε προκαλέσει στή διεθνή έργατική τάξη ή ρωσική έπανάσταση 
τού 1905, είχε πέσει. Και παρ' δλο πού ή συζήτηση γιά τή γενική 
άπεργία συνεχιζόταν, αύτή δέν συμμετείχε σχεδόν καθόλου. Οί κα-
θαρά θεωρητικές συζητήσεις πάνω σέ προβλήματα τακτικής δέν 
τήν ένθουσίαζαν. θ ά έπέμβει ξανά στίς συζητήσεις δταν αύτές οί 
συζητήσεις θά έχουν σχέση μέ νέες κινητοποιήσεις τών μαζών. 
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