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Ο ταν λένε χρεοκοπία της Διεθνούς rwoowv κάποτε μό
νο την τντην.ή πλευρά τον ζητήματος, δηλαδή τη διακοπή της 
διεθνούς σύνδεσης ανάμεσα στα σοσιαλιστικά κόμματα των 
εμπόλεμων χωρών, τα γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να συ- 
γκληϋεί ούτε διεθνής συνδιάσκεψη ούτε το Διεθνές Σοαιαλι- 
στικό Γραφείο κλπ. Αυτή την άποψη δέχονται ορισμένοι οο- 
σιαλιστές των ουδέτερων, μικρών χωρών, πιθανόν ακόμη 
ν.ΐΐί ΐίΐ περισσότερα επίσημα κόμματα αυτών Taw χωρών κα ι 
έπειτα οι οπορτουνιστές και οι υπερασπιστές τους. Ο κ. Βλ, 
Κοσόφσκι υπϊρασπίστηκε στο ρωσικό τύπο αυτή τη θέση με 
μια ειλικρίνεια άξια κάθε αναγνώρισης στο φύλλο αρ. 8 τοιι 
ΛΐλτίονΠληοοφο(?ΐ(&ν%ι\ς Μπουντ και η Σύνταξη του Δελ- 
ηον δεν έγραψε ούτε λέξη non να δείχνει ότι δεν συμφωνεί 
με τον αρβρογράφο. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι η υπερά
σπιση του ϊ^'ίχισμού από τον κ , Κοσόφσκι, ο οποίος έφτασε 
στο σημείο να δικαιολογεί τους γτρμανούς σοσιαλδημοκρά
τες που ψήφισαν τις πολεμικές πιστώσε ις, θα βοηθήσει πολ
λούς εργάτες να πειστούν τελικά για τον αοτικοεΟνικιοτικό 
χαρακτήρα της Μποοντ.

Για τους συνειδητούς εργάτες ο σοσιαλισμός είναι μια 
σταθερή πεποίθηση και όχι ένα βολικό κάλυμμα των μικροα- 
σι ικών-συμφιλιωτικών και ξβ\ακιχιτικών-αντιπολιτευτικών 
τάσεων. Λέγοντας χρεοκοπία της Διεθνούς, οι συνειδητοί 
εργάτες εννοούν την κραυγαλέα προδοσία της πλειονότητας 
των επίσημων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων απέναντι 
υτις πεποιθήσεις τους, απέναντι στις επισημότατες διακηρύ
ξεις των ομιλιών σια διεθνή οιηΐδρια της Στουτγάρδης και 
της Βασιλείας, στις αποφάσεις αυτών των συνεδρίων κλπ. 
Μόνο όσοι όεν βέλονν να δουν «υτή την προδοσία, μόνο 
ouol δεν έχουν συμφέρον να τη δουν, μόνο αυτοί μπορούν 
και να μην τη βλέπουν, Διατι.ιπώνοντας το ζήτημα με επιστη
μονικό τρόπο, δηλαδή από την άποψη της σχέσης ανάμεσα 
σΕίς τάξεις της σύγχρονης κοινωνίας, οφΐίλουμε να πούμε: 
6tl τα περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και με επι
κεφαλής τους, σε πρώτη γραμμή, to γερμανικό κόμμα, το με
γαλύτερο κόμμα της Λεύτερης Διεθνούς, το κόμμα με την 
ισχυρότερη επιρροή, πέρασαν με το μέρος του γενικού τους
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επιτκλίΧοιι, της κυβέρνησής τους, της αστικής τοικ  τάξης 
ενάντια στο προλεταριάτο. Τα γεγονός αυΐό έχει κοσμοϊστο- 
ρικη σημασία, γι" αυτό δεν μτοροαϊμε να μη σταθούμε σε μια 
όσο το όυνατόν ολόπλευρη ανάλυσή του. Από πολΰν καιρό 
έχει αναγνωρίστε ί ότ ι οι πόλίμοι, παρ ’ όλες τ ίς φρικαλεότη
τες χαι τις συμφορές που προκαλοιίν, φίρινουν κι ένα λίγο- 
πολΰ μεγάλο όφελος, γιατί αποκαλύπτουν. ξεσκεπάζουν και 
καταστρέφουν αμείλικτα ένα μΓ/άλο μέρος από το αάπιο, το 
ιταρωχημένο,το απονεκρωμίνο που υπάρχει στους Νομούς 
της ανθρώπινης κοινωνίας, Έ τσι και ο ευρ^Λαϊκό; πόλεμος 
του 1914 1915 άρχισε επίσης να φέρνει αναμφισβήτητο όψτ- 
>.ος στην ανθρωπότητα, γιατί δείχνει στην πρωτοπόρα τάξη 
των πολιτισμένων χωρών ότι μέσα στα κόμματά τη; έχει 
ωριμάσει ένα απαίσιο απόστημα γεμάτο πύο και ότι από κά
που έρχεται μυα ανυπόφορη μυρω&ιά πτωμαΐνης.
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I
Έχουμε αοαγτ να χάνουμε με προδοσία ttuv κυςιότερων 

αοοιαλιστικών κομμάτων τικ Ευρώπης απέναντι ο’ όλες ης 
πιποιί+ήπ&ις και τα καΟήκοντά τους; IV οππό το ζήτημα ócv 
αρΐσει, εννοείται, να μιλάνε oint υτουξ ίδιους τους προδό
τες, üiJTf π’ εκείνους που |έρουν στα σίγουρα ■—ή που μα- 
vtntewv αόριστα-— ότι θα χρειαστεί να αποχαταοτήοουν φι- 
λιχρς σχέσεις και να τα βοουν μάί;ί τυυς. Ma óoo δυσάρεστο 
κι αν είναι για τις διάφορες «αυθεντίες» τκις Δεύτερης Διε
θνούς ή για τους φραξιονιατές φίλους τους μΐσα στους σο
σιαλδημοκράτες της ΡϋΜίας, οφείλουμε vu. &ούμ£ κατάφα
τσα τα πράγματα. να τα πούμε με τ' όνομά τους, να αποκο- 
λύψουμε στον; εργάτες την αλήθεια.

Υ πάγουν άραγε συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο 
που έβλεπαν τα σοσιαλιστικά κόμματα τα καθήχαντα και τη^ 
ταχτική τους πριν από to οημερινο πόλεμο και με την πρό
βλεψη αυτο ύ του πολέμου: Αναμφισβήτητα υπάρχουν. Είναι 
η απόφαση του διεθνούς αοπιαλιστικού συνεδρίου της Bool 
λείας του 1912, που την αναδημοσιεύουμε μαζί με την artó- 
φαοη του γερμανικού σοοιαλδημοχρατικού συνεδρίου του 
Χέμνιτς του ίδιου χρόνου-, για να υπενθυμίσουμε τα Σ χ α 
σμένα λόγια» του οοοιαλισμού, Η απόφαση αυτή, βάζοντας 
τα συμπεράσματα από την τεράστια έντυπη προπαγάνδα και 
ζύμωση αε όλες τις χώρες ενάντια στον πόλεμο, αποτελεί την 
πιο αχρι,βολογημΐνη και την πιο πλήρη, την îtuô πανηγυρική 
και την πω  χαρακτηριστική έχθοση καν σοσιαλιστικών από- 
ψ®ων για τον πόλεμο χαι την τακτική απέναντι otov πόλεμο. 
Και μόνο το γεγονός ότι καμιά αυθεντία της χτεοινής Διε
θνούς HO.L τον σημερινού σοσιαλαοβινισμού, ούτε ο Χάι- 
ντμαν, ούτε ο Γχεντ, owe ο Κάουτσκι, ούτε οΠλΕχάνοφ τολ
μούν να θυμίουνν στους αναγνώστες τους αυτή την απόψα 
ση και. tCtt δεν μιλούν καθόλου γ ι’ αυτή, είτε παραθέτουν 
(σαν τον Κάουτοχι) περικοπές από δευτερεύοντα οημΕία 
της, αποφεύγοντας όλα τα ουσιώδη — και μόνο amó to  γε
γονός δεν μπορεί να χαραχτηριστΓΐ όιαφο^ρίικά παρά σαν 
προδοσία, Το να αποδέχεται, κανείς τις πιο ^αριστερές» πέ-
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ρα για πέρα επαναστατικές αποφάσεις, για να τις ξεχνά μετά 
με το\· πιο ξετσίπωτο τρόπο ή να τις απαρνείται, αυτό eîvül 
μια από τις πιώ καταφανείς εκδηλώσεις της χρεοκοπίας της 
Λιεθνούς και ταυτόχρονα μια από τις πιο πειστικές αποδεί
ξεις ότι σήμερα ήεν μπορούν να πιστεύουν στη «διόρθωση» 
του σοσιαλισμού, στη, «βελτίωση της γραμμής τον» απλώς 
και μόνο με αποφάσεις, παρά άνθρωποι που η χωρίς προη
γούμενο αφέλειά τους προσεγγίζει ττιν πονηρή επιθυμία 
τους va διαιωνίσουν την παλιά ιπτοκρισία.

Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι χτες τον Χάιντμαν —ο 
οποίος πριν από τον πόλεμο είχε χάνει στροφή και είχε αρχί
σει να υπερασπίζεται τον ιμπεριαλισμό— όλοι οι «καθώς 
πρέπει» σοσιαλιστές τον θεωρούσαν παράξενο-εκκεντρικό 
και κανένας δεν μιλούσε γΓ συτόν διαφορετικά απ ' ό,τι με 
περιφρονητικό τόνο. Και σήμερα, στη θέση που βρίσκεται ο 
Χάιντμαν έχουν κατρακυλήσει ολοκληρωτικά οι πιο επιφα
νείς σοσιαλδημοκράτες ηγέτες όλ*ον των χωρών — η μόνη 
διαφορά μεταξύ τους έγκειται στις αποχρώσεις και στην 
ιδιοσυγχρασία, Και tkv είμαστε καθόλου σε: θέση να κρίνου
με και να χαρακτηρίσουμε με κοινοβουλευτική κάπως έκ
φραση πολιτικής γενναιότητας ανθρώπους που, όπως λόγον 
χάρη οιήημοσι,ολόγοι της ΝάοεΣλόβϋ, γράφουν με περιφρο- 
νητικό τόνο για τον «κύριο» Χάιντμοιν, ενώ για to «σύντρο
φο» Κάουτσκι μιλούν —ή σωπαίνουν— με σεβασμό (ή με 
δαυλοπρέπευα;). Μπορεί άραγε να συμβιβάσει κανείς μια τέ
τοιο στάση μι το σεβασμό προς το σοσιαλισμό και προς τις 
πεποιθήσεις του γενικά; Αν έχετε πειστεί για τον απατηλό 
και ολέθριο σοβινισμό του Χάιντμαν, δεν πρέπει άραγε να 
στρέψετε την κριτική και τις επιθέσεις σας ενάντια σ’ έναν 
υπερασπιστή παρόμοιων απόψεων, όπως ο Κάουτσκι, που 
έχει μργπλ ίπε^η επι^\Η)ή και είναι πιο επικίνδυνος;

Τις απόψεις του Γκεντ τον τελευταίο καιρό τις έχει ftiti- 
τππώοία, ίσως πια λεπτομερειακά από κάθε άλλον, ο γκεντι- 
στής Σαρλ Ντιμά στην μπροσουρίτσα του; Tt είόοικ ειρήνη 
επιθυμούμε- Λυτός ο «διευθυντής γραφείου του Ζιλ Γκεντ* 
—έτσι υπογράφει στο εξώφυλλο της μπροσούρας— «παρα
θέτει». εννοείται, προηγούμενες δηλώσεις σοσιαλιστών με
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πατριωτικό πνεύμα (όπως παρόμοιες δηλώσεις παραθέτει 
xtiL ο γερμανός σοσιαλσοβινιστής Ντάβιντ στην τελευταία 
του μπροσούρα για την υπεράσπιαη της πατρίδας)3. δεν πα
ραθέτει όμως τη διακήρυξη της Βασιλείας! Γι’ αυτή τη ölu- 
κήριξη ÔErv* λέει λέξη ούτε καί ο Γϊλεχάνοφ, Ο οποίος μας σέρ
βιρα με ύφος ασυνήθιστης αυτοϊκανοπο ίησης οοβινιατίΜές 
κοινΌταπίίς. Ο Κάουτοκι μιμείται τον Πλεχάνοφ: παραθέτει 
περικοπές από τη διακήρυξη της Βασιλείας, χαοαλείπει 
όμως όλα τα επαναστατικά σημεία της (δηλαδή ó , t l  αποτελεί 
το ουσιαστικό περιεχόμενό της!)— ίσως με το πρόσχημα της 
λογοκρισίας... 11 αστυνομ ία και, οι στρατ αλτικές αρχές, απα- 
γορεύοντας με τη λογοκρισία να μιλάει κανείς για ταξική 
πόλη και για επανάσταση, ήλθαν «πάνω στην ώρα» σε βοή
θεια των προδοτών του σοσιαλισμού!

Μήπως όμως η διακήρυξη της Βασιλείας αποτελεί μια 
έκκληση χωρίς περιεχόμενο, χωρίς τίποτε »ξεκάθαρο τοσυ 
από ιστορική άποψη, όσο και από άποψη τακτικής, που να 
έχει άμεση σχέση με το σημερινό συγκεκριμένο πόλεμο;

Ακριβός το αντ ίθετο συμ|1αίνει. Η απόφαση της Βασιλεί
ας έχει λιγότιρες κοινοτοπίες και αοριστολογίες και περισ
σότερο συγκεκριμένο περιεχόμενο από κάθε άλλη α-τόφαση. 
Η απόφαση της Βασιλείας μιλάει αχοφώς για τον πόλεμο 

-που άρχισε ή&ηΓ για εκείνες ακριβός τις uuityicdtmixiç συ
γκρούσεις που ξέσπασαν το 1914-1915. Οι συγκρούσεις Αυ- 
στρίας και Σερβίας για τα Βαλκάνια, Αυστρίας και Ιταλίας 
γιο την Αλβανία κλπ., Αγγλίας και Γερμανίας για τις αγορές 
και ΐις αποικίες γενικά, Ρωσίας και Τουρκίας κλπ. για την 
Αρμενία και την Κωνσταντινούπολη — να ar τι αναφέρεται 
η απόφαση της Βασιλείας, προβλέποντας ακρι|5ως το σημε
ρινό πόλεμο, Η απόφαση της Βασιλείας, μιλώντας ακριβώς 
για τη σημερινόπόλεμοανάμβσα στις «μεγάλες Δυνάμεις της 
Ευρώπης», λέει ότι ο πόλεμος αυτός «ójvv μ π ο ο εί να Ô w aio  
λσγηθεί συτε μί ro παοαμιχφότερο πςκ>σχημσ ότι γίνε™ τά
χα yict ro λαϊκό σνμφέοαν*\

Κι αν σήμερα ο Πλεχάνοφ k c i l  ο  Κάουτσκι — παίρνουμε 
τους δυο πιο τυπικούς και πιο κοντινούς σε μας σοσιαλιστές 
με κύρος, που ο ένας γράφει στα ρωσικά, ενώ ο άλλος μετα
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φράζεται στα ρωσικά από τους λικβινταϋΐατές— ζητώνκ ν« 
βρουν (με τη βοήθεια του Αξελρόντ) διάφορες «δικαιολογίες 
ότι ο πόλεμος γίνεται προς το συμφέρον του λαού» (ή πιο 
σωστά, φτηνές δικαιολογίες, παρμίνες από τον αστικό τύπο 
του πεζοδρομίου), αν λοιπόν σήμερα με ύφι*; σοφού και μ* 
ένα απόθεμα δίαοτρεβλωμένων περικοπών από τον Μαρς 
παραπέμπουν σε «πάροδε ί γματα», ατούς πολέμους του 1813 
και του 1870 (Πλεχάνοφ) ή του 1854-1871, του 1Η76-Ι877, 
1897 (Κάουτσκι) — τότε στ’ αλήθεια μόνο άνθρωποι χωρίς 
ίχνος σοσιαλιστικής πεποίθησης, χα^ίς σιαγόνα σοσιαλι
στικής συνείδησης μπορούν ν« παίρνουν «στα σοβαρά» πα
ρόμοια επιχειρήματα, μπορούν να μην τα χαρακτηρίσουν 
σαν πρωτάκουστο ιησουιτισμό, σαν υποκρισία και εκπόρ- 
νευση του σοσιαλισμού! Η γερμανική Διοίκηση του κόμμα
τος («φόρσταντ») μπορεί να καταριέται το καινούργιο πε
ριοδικό ίου Μέρινγκ και της Ρόζας Λόύξεμπουργκ ( Η ¿1ι+- 
θνής) για ΐη σωατή αξιολόγηση του Κάουτσκί' ο Βαντερ- 
βέλντε, ο Πλεχάνοψ, ο Χσιντμαν και Σία μπορούν να 
συμπεριφέρσνται μ’ ατπό τον τρόπο απέναντι στους αντιπά
λους τους με τη βοήθεια της αστυνομίας της «τριπλής συνεν
νόησης» — εμείς όμως Οα ϋπαντήυουμ« με την απλή αναδη
μοσίευση της διακήρυξης της Βασιλείας, που ξεσκεπάζει αυ
τή τη οτροφή των ηγετών, στροφή που Λεν μπορεί να χαρα
κτηριστεί διαφορετικά παρά σαν προδοσία.

Η απόφαση της Βασιλείας δεν μιλάε ι για εθνικό» για λαϊ
κό πόλεμο —τέτοιοι πόλεμοι έγιναν στην Ευρώπη και είναι 
μάλιστα χαρακτηριστικοί για την εποχή του 1789- ί 871— δεν 
μιλάει για επαναστατικό πόλεμο που οι σοσιαλδημοκράτες 
ποτέ δεν τον απαρνήθηκαν, αλλά για το σημερινό πόλεμο, 
που έχει σαν βάση τον «καπιταλιστικό ιμπεριαλισμό:* και τα 
«δυναστικά σ υμφέρον ια», «ου έχει σαν βάση την «κατακτη
τική πολιτική» και πυν δυο ομάδων των εμπόλεμων δυνάμε
ων ̂ και της αυστρογερμανικής και της αγγλο-γαλλο-ρωσι- 
κής. ΟI Ιλεχάνοφ, ο Κάουτσκι και Σία εξαπατούν οΛλσ&στα- 
τα τους εργάτες, όταν επαναλαμβάνουν το συμφεροντολογι
κό ψέμα της αστικής τάξης όλων των χωρών, που με ύλες τις 
δυνάμεις της επιδιώκει να παρουσιάσει αυτό τον ιμπεριαλι-
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σηκό, τον αποικιακό, to ληστρικό πόλεμο οαν πόλεμο λαϊ
κό, αμυντικό (αδιάφορο για ποών) και όταν προσπαθούν vu 
τον δικαιολογήσουν μι: διάφορα ιστορικά παραδείγματα 
παρμένα από μη ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

- Το πρόβλημα του ιμπεριαλιστικοί), ληστρικού, αναπρο- 
λεταριακού χαρακτήρα του σημερινού πολέμου έχει ξεπερά- 
σει από καιρό το στάδιο ενός καθαρά θεωρητικού πρόβλήμα 
ιός. Δεν κςκθηκε απλώς θεωρητικά ο ιμπεριαλισμός, αε όλα 
τα κύρια χαρακτηριστικά τον γνωρίσματα, σαν πάλη της 
ετοιμοθάνατης, της σαθρής, της σαπισμένης αστικής τάξης 
για το μοίρασμα του κόσμου και για την υποδούλωση των 
«μικρών» εθνών- δεν επαναλήφθηκαν απλώς χιλιάδες φορές 
τα επιχειρήματα αυτά σ' όλες τις απειράριθμες εφημερίδες 
των σοσιαλιστών όλων των χωρών1 δεν αποκάλυψε απλώς 
με εκλαϊκευτικό τρόπο, λόγου χάρη ο εκπρόσωπος του 
«συμμάχου μας» έθνους γάλλος Ντελεξί, στην μπροσούρα 
του για τον «Επικείμενο πόλεμο» (του 1911!), το ληστρικό 
χαρακτήρα του σημερινού πολέμου και από την πλευρά της 
γαλλικής αστικής τάξης, Έγινε κάτι περισσότερο. Οι εκπρό
σωποι των προλεταριακών κομμάτων όλων των χωρών 
έχουν εκφράσει ομόφωνα και επίθημα στη Βασιλεία την 
ακλόνητη πεποίθησή τους ότι έρχεται ένας πόλεμος με ιμπε- 
ριαλιστικό ακριβώς χαρακτήρα κι έβγαλαν ηπ’ αυτό συμπε- 
ράσματα τακτικής. Γι' αυτό, ανάμεσα στ' άλλα, πρέπει ν* 
απορριφθονν1 αμέσως, σαν σοφ ιστείες όλοι οι ισχυρισμοί ότι 
δεν συξητήθηκε αρκετά η διαφορά ανάμεσα στην εθνική και 
τη διεθνή τακτική (σύγκρινε την τελευταία συνέντευξη τον 
Αξελρόντ στη Νάπι Σλάβο, αρ. φύλ. 87 και 90) κλπ., κλπ. Αυ
τό είναι σοφιστεία. Γιατί άλλο πράγμα είναι η ολόπλευρη 
επιστημονική μελέτη του ιμπεριαλισμού μια τέτοια μελέτη 
μόλις αρχίζει και δεν έχει ουσιαστικά τέλος, όπως δεν έχει 
τέλος και η επιστήμη γενικά. Κι άλλο πράγμα είναι ül βάσεις 
της σοσιαλιστικής τακτικής ενάντια στον καπιταλιστικό 
ιμπεριαλισμό, που έχουν διατυπωθεί οε εκατομμύρια αντί
τυπο των σοσιαλδημοκρατικών εφημερίδων και στην από- 
ίΓ«αη της Διεθνούς. Τα σοσιαλιστικά κόμματα δεν είναι λέ
σχες συζητήσεων, αλλά οργάνωσε ις του μαχόμενου προλε-

- 1 3 -



ταριάΐου και όταν μια σειρά από τάγματα περνούν με το μέ
ρος του εχθρού π:ράιει να τα κατονομάσουμε και να τα πτιγ 
ματίσουμε σαν προδοτικά, χωρίς να επιτρέπουμε να μας «α
ποστομώνουν» με τους υποκριτικούς ισχυρισμού; τους ότι 
«δεν» καταλαβαίνουν «όλοι το ícSlo» tov ιμπεριαλισμό, όιι 
να, ο σοβινιστής Κάουτσκι και ο σοβινιστής Κούνοψ Είναι σε 
θέση να γράψουν τόμους γι’ αητό το ζήτημα,, ότι το ζήτημα 
«öev έχει συζητηθεί αρκετά» χλπ., κλπ. Ο καπιταλισμός σ' 
όλεςτις εκδηλώσεις τη; ληστριχότητάς του και στις παραμι- 
κρότερες διαπλοκές της ιστορικής του ανάπτυξης και των 
εθνικών ιδιομορφιών του δεν θα μελετηθεί ποτέ ως το réÀoç 
οι επιστήμονες (και κυρίως οι σχολαστικοί) δεν Ou πάφουν 
ποτέ να λογομαχούν για τη μια ή την άλλη λεπτομέρειά του, 
Θα ήταν γελοίο, «γι* αυτό το λόγο*, να παραιτηθούμε από το 
οοοιαλιστικό αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό, από την 
αντιπαράθεσή μας σ' εκείνους που έχουν προδώσει αυτό τον 
αγώνα — και τι άλλο μας που τείνουν ο Κάουτσκι, ο Κού- 
νοφ, ο Αξελρόντ κ.ά.;

Κανέλας δεν αποπειραθηκε. καν να αναλύσει σήμερα, που 
ο πόλεμος έγινε πραγματικότητα, την απόφαση της Ηασιλεί ■ 
ας και ν α  αποδείξει ότι η απόφαση αυτή δεν είναι, οωστή!
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II
Μήπως όμως οι ειλικρινείς σοσιαλιστές ήταν υπέρ της 

απόφασης της Βασιλείας, προβλέποντας ότι ο πόλεμος θα 
δημιουργήσει επαναστατική κατάσταση, αλλά τα γεγονότα 
τους διάψβυσαν και η επανάσταση αποδείχτηκε ανέφικτη;

Με μια τέτοια ακριβώς σοφιστεία προσπαθεί ο Κούνοφ 
να δικαιολογήσει το πέρασμά τον ατο στρατόπεδο της αστι
κής τάξης (στην μπροσούρα Χζκοχοπία rov κόμματος, και 
σε μια σειρά ant) άρθρα), ενώ παρόμοια «επιχειρήματα» μΓ 
τη μορφή υπαινιγμών συναντούμε σε όλους σχεδόν τους σο- 
αιαλσοβινιστές με επικεφαλής τον Κάοντσκι. Οι ελπίδες για 
επανάσταση αποδείχτηκαν αυταπάτες και δεν είναι δουλειά 
ενός μαρξιστή να υπερασπίζεται τις αυταπάτες — έτσι κρί
νει τα πράγματα ο Κούνοφ- μα αϊτός ο οπαδός του Στρούβε 
δεν λέει κουβέντα για την «αυταπάτη» όλων εκείνων που 
υπόγραψαν τη διακήρυξη της Βασιλείας, αλλά σαν άνθρω
πος με πολύ ευγενή καταγωγή προσπαθεί να τα ρίξει όλα 
στους ακραίους αριστερούς, τύπου Πάνεκουκκαι Ράντεκ!

Ας εξετάσουμε, στην ουσία του, το επιχείρημα ότι οι συ- 
ντάκιες της διακήρυξής της Βασιλείας πίστευαν ειλ,ίκρινά 
ότι θα ξεσπάσει επανάσταση, αλλά τα γεγονότα τους διάψευ- 
σαν. Η διακήρυξη της Βασιλείας λέει — 1} ότι ο πόλεμος Bu 
δημιουργήσω οικονομική και πολιτική κρίση· 2) ότι οι εργά
τες θα θεωρήσουν τη συμμετοχή τους στον πόλεμο έγκλημα 
και εγκληματικό το «να πυροβολούν ο ένας τον άλλον για τα 
κέρδη των καπιταλιστών, για τις φιλοδοξίες των δυνάστη - 
ών, για την εκπλήρωση xojv μυστικών διπλωματικών συμ
φωνιών», ότι ο πόλεμος προκαλεί «αγανάκτηση και αναβρα
σμό» ανάμεσα στους εργάτες· 3) ότι οι σοσιαλιστές είναι 
υποχρεωμένοι να επωφεληθούν απ’ αυτή την κρίση και απ’ 
αυτές τις ψυχικές διαθέσεις των εργατών για «να ξεσηκώ
σουν το λαό και να επισπεύσουν την κατάρρευση του καπι
ταλισμού»· 4) ότι όλες, χωρίς Εξεύρεση, οι «κι^ϊερνήσεις* δεν 
μπορούν ν* αρχίσουν τον πόλεμο «χωρίς κίνδυνο για τον 
εαυτό τους»- S) ότι ol κιφρνήοιις «φοβούνται την προλετα
ριακή επανάσταση»· 6) ότι οι κυβερνήσεις «οφείλουν να θυ-
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μηθούν» την Κομμούνα του Παρισιού (όηλα&ή τον εμφύλιο 
πόλεμο), ΐην επανάσταση τοι? 1905 οτη Ρωσία κλπ. Όλα αυ- 
ΐά είναι πεντακάθαρες σκέψεις δεν εμπεριέχοι.™ την εγγύηση 
ότι θα ξεσπάσει η επανάσταση· βαρύτητα στις σκέψεις αυτές 
ήίνίται οτον ακριβή χαρακτηρισμό των γενονότωνν.αι τάσ?- 
(ον. Όποιος υποστηρίζει, απ' αφορμή απ’ αυτές τις σκέψεις 
χύί αυΈΟύς τους συλλογισμούς, ότι το αναμενόμενο ςέαπα- 
σμα της Επανάστασης (ΐποόϊίχπρίΐ αυταπάτη, δϊ:ν τηρεί μίχρ- 
ξ,ιοτική στάση, αλλά στάση στροτ^στική, την αστυνομική 
στάση ενός αποστάτη.

Για ένα μαρξιστή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επανάστα
ση Είναι ανέφικτη χωρίς επαναστατική κατάσταση, αλλά η 
οποιαδήποτε επαναστατική κατάσταση δεν οδηγεί σε Επανά
σταση, Ποια είναι, μιλώντας γενικά, τα γνωρίσματα μιας 
επαναστατικής κατάστασης; Ασφαλώς δεν θα πέσουμε έξω, 
αν υποδείξουμε τρία βασικά γνωρίσματα, τα παρακάτω: 1) 
Η αδυναμία των αρχουσών τάξεων να διατηρήσουν σε αναλ
λοίωτη μορφή την κυριαρχία ΐους- η μια είτε η άλλη κρίση 
στις «κορυφές», η κρίση στην πολιτική της άρχουσας τά^ης 
που προκαλεί ρωγμή, απ’ όπου εισχωρεί η δυσαρέσκεια και 
ο αναβρασμός των καταπιεζόμενων τάξεων. Συνήθως, για 
να ξεσπάσει η επανάσιααη δεν είναι αρκετά «τα κάτω στρώ
ματα να μη θέλουν», αλλά χρειάζεται ακόμη και« οι κορυφές 
να μην μπορούν» να  ζήσουν όπως παλιά. 2) Επιδήνωση, με
γαλύτερη από τη συνηθισμένη, της ανέχειας και της εξαθλίω
σης των καταπιεζόμενων τάξεων. 3) Σημαντικό ανεβασμα, 
για τους παραπάνω λόγους, της δραστηριότητας των λαϊ
κών μαζών, που σε «ειρηνική* Εποχή υπομένουν ήρεμα την 
καταλήστευσή τους, ενώ σε καιρσΐις θύελλας ωθούνταιτόσο 
από την όλη κατάσταση της κρίσης, όσο και από Τίς ίδιε^ τις 
«χοβνφές», σε αυτοτελή ιστορική δράση,

Χωρίς αυτές τις αντικειμενικές αλλαγές, που δεν εξαρ- 
τώνται όχι μόνο από τη θέληση των χωριστών ομάδων και 
κομμάτων, αλλά και των χρ ισ τώ ν  τάξεων, η επανάσταση, 
κατά γενικό κανόνα, είναι ανέφικτη. Το σύνολο αυτών των 
αντικειμενικών αλλαγών είναι αυτό που ονομάζεται επανα
στατική κατάσταση. Τέτοια κατάσταση υπήρχε το 1905 οτη
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Ρακί ία και σ' όλες τις εποχές των επαναστάσεων στη Λίιση- 
τέτοια όμως κατάσταση υπήρχε και κατά τη δεκαετία 1860- 
1870 στη Γερμανία και κατά τις περιόδους 1859-1861 και 
1879-1880 στη Ρωοία, ωστόσο σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν 
έγινε καμιά επανάσταση. Γιατί; Γιατί δεν γεννά επανάσταση 
η οπουδήποτε επαναστατική κατάσταση, αλλά μόνο εκείνη 
η κατάσταση, όπου οι αντικειμενικές αλλαγές, που απαριθ
μήσαμε. συ νυ φαίνονται μί: τις υποκειμενικές αλλαγές και 
συγκεκριμένα: με την ικανότητα της επαναστατικής Γόξ^να 
αναπτύξει μαζική, αρκετά ισχυρή, επαναστατική δράϋη, 
ώστε να τσάκισει (ή να εξασθκνίσε ι (τημαντι,κά) την παλιά κυ
βέρνηση που ποτέ, ακόμη και σε εποχή κρίσεων. δεν «πέ
φτει.», αν δεν τη «ρίξουν».

Αυτές είναι οι μαρξιστικές απόψεις για την επανάσταση, 
ποιι αμέτρητες φορές έχουν αναπτυχθεί και αναγνωριστεί 
σαν αναμφισβήτητες απ’ όλους τους μαρξιστές και που για 
μας, τους Ρώσους, Γπιβφιιώθηκαν πολύ συγκεκριμένα από 
την πείρα του 1905. Και τίθεται το ερώτημα: τι προέβλεπε 
απ’ αιπη την ΐ^τοι^τι η διακήρυξη της Βασιλείας του 1912 και 
τι έγινε το 1914-1915:;

Προέβλίπε μια επαναστατική κατάσταση, που περιγρά- 
ψεται σννοπτικά με τη διατύττωοη «οικονομική και πολιτική 
κρίση». Είχαμε άραγε μια τέτοια κατάσταση; Λεν χωράει αμ
φιβολία ότι είχαμε. Ο σοσιαλσοβινιστής Λεντς {που υπερα
σπίζεται το σοβινισμό πιο ανοιχτά, πιο ειλικρινά. πιο τίμια, 
από τους υποκριτές Κούνοφ, Κάουτσκι, Πλεχάνοφ και Σία) 
ιττοστήριξε μάλιοτα ότι «ζουμε μια ιδιόμορφη επανάσταση* 
(σελ. 6 ττις μπροσούρας του II γεομανιχή (κχπαλόημοχίχχτώ 
χαι ο πόλεμος, Βερολίνο, 1915). Η πολιτική κρίση είναι 
πραγματικότητα: καμιά κυβέρνηση δεν είναι οίγουρηγια την 
επαύριο, καμία κι^βέρνηση δεν είναι απαλλαγμένη από τον 
κίνδιινο δήμουιονομικής χρεοκοπίας, από τον κίνδυνο απώ
λειας εδαφών, από τον κίνδυνο να τη διώξουν από τη δική 
της τη χώρα (όπως έδιωξαν την κυβέρνηση του Βελγίου). 
Όλες οι κυβερνήσεις ζουν σαν πάνω σε ηφαίστειο, όλες κά 
νυυν οι ίδιες έκκληση στην αυτενέργί ια και στον ηρωισμό 
των μαζών. Ολόκληρο το πυλεΕίκό καθεστώς της Ευρώπη;
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έχει κλονιστεί και κανένας ασφαλώς ßcv Β' ct̂ vr̂ Otí ότι μπή
καμε (και μπαίνουμε ολοένα πιο βαθιά — τα γοάψα» αυτά 
την ημέρα της κήρυξης του πολέμου από την Ιτιιλία) σε επο
χή πολύ μεγάλων πολιτικών κλιΛο>νισμών. Αν ο Κάουτσκι, 
δυο μήνϊς ύστερα από την κήρυξη του πολέμου, έγραφε (στις 
2 του Οχτώβρη 1914 στη Neue Zeit) ότι «ποτέ η κνιβέρνηση 
δεν éivul τόσο ισχυρή, ποτέ τα κόμματα δεν είναι, τόσο αδύ
νατα, όσο στις ορχές του πολέμου», αυτό είναι δείγμα πλα
στογράφησης της ιστορικής επιστήμης από τον Κάουτσκι 
προς όφελος των όιάφορισν Ζίντεκουμ και άλλων οπορτου
νιστών. Ποτέ η κυβέρνηση δεν έχει τόση ανάγκη από τη συμ
φωνία όλων tuiv κομμάτων των αρχουσών τάξεων xtu από 
την «ειρηνική» υποταγή ιων καιαπίίζόμενων τάξεων σ' αυ
τή την κυριαρχία, όοο τον καιρό του πολέμου. Αντό είναι to  
πρώτο. Και, δεύτερο, αν «στις αρχές του πολέμου», ιδιαίτε
ρα ογ jj.ui χώρα που περιμένει γρήγορη νίκη, η κυβέρνηση 
φαίνεται παντοδύναμη, κανένας ποτέ και πουθενά στον κό
σμο öev έχει συνδέσει την αναμονή μιας επαναστατικής κα
τάστασης αποκλειστικά με τη στιγμή της «έναρξης» του πο
λέμου και πολύ περισσότερο δεν ταύτισε το «φαινομενικό* 
με ιο nQayjictTLxA,

Το ότι ο ευρωπαϊκός πόλεμος θα είναι ασύγκριτα πιο 
άκληρός από τους άλλους, αυτό όλος ο κόσμος το ήξερε, το 
έβλεπε και το αναγνώριζε, Η πείρα του πολέμου το επιβεβαι
ώνει όλο και περισσότερο. Ο πόλεμος επεκτείνεται. Τα πολι
τικά θεμέλια της Ειιρ<ίιπης κλονίζονται όλο και περισσότε
ρο. Τα δεινά των μαζών είναι τρομερά και οι προοπάθε.ιες 
των κυβερνήσεων, της αστικής τάξης και των οπορτουνι
στών να (χποκρύψουν αυτά τα δεινά ναυαγούν όλο και πιο 
συχνά. Τα κέρδη ορισμένα™ ομάδων καπιταλιστών από τον 
πόλεμο είναι πρωτάκουστα, σκανδολωδώς μεγάλα. Η ύξνν- 
ση των αντιθέσεων είναι τεράστια. Ο υπόκωφος αναβρα
σμός των μαζών, ο αόριστος πόθος των καταπιεζόμενων και 
καθυστερημένων στρωμάτων για μια δίκαιη {«δημοκρατι
κή») ειρήνη, το μουρμουρητό που αρχίζει στα «κάτω στρώ
ματα» — όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Κι. Οσο περισσό
τερο παρατείνεται και οξνντται ο πόλεμος, τόσο περισσότε
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go οι ίόιι ς. οι κυβερνήσεις αναπτύσσουν και οφείλουν να 
αναπηδούν τη δραστηριότητα των μαζίίιν, κυλώντας τις at: 
ένταση των δυνάμεων πάνω από το κανονικό και or αυτοθΐ'- 
ιηα. Η πείρα του πολέμου, όπως και η πείρα κάθε κλίσης 
ατην ιστορία, κάθε μεγάλης συμφοράς και κάθε στροφής οτη 
ζωή του ανθρώπου, αποβλακώνει ορισμένοιχ, και Ιυ υς κάνε ι 
να λυγίζουν, or αντάλλαγμα όμως φωτίζει, και ατσαλώνει 
άλλους και η ιστορία όλου του κόσμου δείχνει γενικά 6tl ο 
αριθμός και η δύναμη αιηών ίων τελευταίων είναι —εκτός 
από μερικές σπάνιες περιπτώσεις παρακμής και καταστρο
φής του ενός ή ταυ άλλου κράτους—■ μεγαλύτερα από τον 
αριθμό και. τη δύναμη των πρώτων.

Η σύναψη ειρήνης όχι μόνο δεν μπορεί να σταματήσει 
«μονομιάς» όλες αυτές τις συμφορές και όλη αυτή την όξυν- 
αη των αντιθέσεων, αλλά, αντίθετα, από πολλές απόψεις θα 
χάνει ης συμφορές αυτές ακόμη πιοαιοΟητές και ιδιαίτερα 
ανάγλυφες για τις πιο καθυστερημένες μάζες του πληθυ
σμού.

Με δυο λόγια, cm; περισσότερες προηγμέντς χωρίς και 
στις περισσότερες μεγάλες Διψάμε ις της Ευρώπης έχουμε 
επαναστατική κατάσταση. ΑπΛ την άποψη αυτή, η πρόβλη^η 
της διακήρυξης της Βασιλείας δικαιώθηκε πέρα για πέρα. Το 
να αρνείται κανείς αυτή την αλήθεια άμεοα ή έμμεσα ή να την 
αποσιωπά, όπως κάνουν ο Κούνοφ. ο Πλεχάνοφ, ο Κ «ου
ίσκι και Σία, σημαίνει να λέει τη μεγαλύτερη αναλήθεια, να 
εξαπατά την εργατική τάζη και να εξυπηρίτεί την αστική τά
ξη, Στη Σΰΐοιάλ-Ντέμοχ^άτ (αρ. φΰλ. .14,40 και 41) παραθέ - 
θα με στοιχεία, τα οποία δε ίχνουν ότι οι. άνθρωποι που φο- 
βαύνται την επανάσταση, οι χριστιανοί μικροαστούπαπά- 
δες, τα γενικά επιτελεία, οι εφημερίδες των εκατομμυριού
χων αναγκάζονται να διαπιστώσουν τα συμπτώματα 
επαναστατικής κατάστασης σττρ,1 Ευρώπη*,

Θα διαρκέσει άραγε πολύ αυτή η κατάσταση και θα οξυν-

*Βλ. 8 .1 Αένιν, Απαντα, τόμ. 26, οελ. 92-5 3 ,1 SO-181 r 191-195. 
ΗΣύντ.
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Bei ακόμη π£ρισσότερο; 0α οδηγήσει άραγε oc επανάσταση; 
Αυτό δεν το ξέρουμε και κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. A\y 
τό θα το δείξει μόνο η πεί(χι της ανάπτυξη; των επαναστατι
κών όιαθέοεαΛ' και του περάσματος της πραντοπόρας τάξης, 
του προλεταριάτου, or επαναστατική δράση. Εδώ δεν μπο
ρεί να γίνει καν λόγος ούτε γενικά για «αυταπάτες*. ούτε για 
διάψευση των αυταπατών, γιατί κ ο ν ία ς  σοσιαλιστής ποτέ 
και πΰίΐβτνά δεν εγγυήθηκε o it ο σημερινός ακριβώς πόλε
μος (και όχι ο επόμενος), η σημερινή ακριβώς επαναστατική 
κατάσταση (και όχι η αυριανή) θα γεννήσει την επανάσταση. 
Εδώ πρόκειται για την πιο αναμφισβήτητη και την πιο (kioi- 
κή υποχρέωση όλων των σοσιαλιστών: για την ιυποχρέωση ν ' 
αποκαλύπτουν μπροστά στις μάζες την ύπαρξη επαναστατι
κής κατάστασης, vet εξηγούν το πλάτος και το βάθος της, να 
αφυπνίζουν την επαναστατική συνείδηση και την επαναατα- 
τική αποφασιστικότητα τον προλεταριάτου, να το βοηθούν 
να περνάει σε επαναστατική δράση και vet ιδρύουν τις οργα
νώσεις που θα δρουν προς αυτή την κατεύθυνση, οργανώ- 
αεις που vu ανταποκρινονται στην επαναστατική κατάστα
ση.

Ιίοτέ κανένας υπεύθυνος σοσιαλιστής με επιρροή δεν 
τόλμησε να αμφισβητήσω ότι αυτή ακριβ<ός είναιηυποχρέω- 
ση των σοσιαλιστικών κομμάτων και η διακήρυξη της βασι
λείας, χωρίς να διαδίδει και χωρίς να τρέφει ούτε την ελάχι
στη «αυταπάτη», μιλάει γ ι' αυτήν ακριβώς την υποχρέωση 
τα>ν σοσιαλιστών: να αφυπνίζουν, να «τρανιάζουν» το λαό 
(και όχι vu τον αποκοιμίζουν με το σοβινισμό, όπως κάνουν 
ο Πλεχάνοφ, ο Αξελρόντ και ο Κάουτοκι,ι να «χρησιμοποιή
σουν.» την κρίση για να «επισπεύσουν» την κατάρρευση του 
καπιταλισμού, να έχουν οδηγό τους τα παραδείγματα της 
Κομμούνας και του Οκτώβρη-Δεκέμβρη του 1 cXïü. Η μη εκ 
πλήρωση αυτή; της υποχρέωσης από τα σημερινά κόμματα 
είναι προδοσία εκ μέρους τους, ιοοδυναμεί με τον πολιτικό 
θάνατό τους και με την απάρνηση του οάλου τους. σημαίνει 
πέρασμά τους με: το μέρος της αστικής τάξης.
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I l l

Πώς όμως στάθτι%£ όυνατόοι πιο επιφανείς εκπρόσωποι 
και ηγέτες της Δεύτερης Διεθνούς να προόώσουν το σοσιαλι
σμό; Στο ερώτημα αυτό Οα σταθούμε λεπτομερειακά πιο κά
τω, αφού εξετάσουμε πρώτα ης προσπάθειες που έχουν γί
νει για να αιτιολογηθεί, «θεωρητικά» αυτή η προδοσία, Ας 
επιχειρήσουμε va χαρακτηρίσουμε t i ;  κυριότερες θεωρίες 
του σοσιαλαοβινισμού, εκφραστές τα»ν οποίων είναι διτνατό 
vu θεωρηθούν ο Πλεχάνοφ (ο οποί»; επαναλαιψάνει κατά 
προτίμηση τα επιχειρήματα των αγγλογάλλων σοβινιστών, 
του Χάιντμαν και των νέων οπαδών του) και ο Κάουτσκι 
(αυτός προβάλλει πολύ πιο «εκλεπτυσμένα» επιχειρήματα 
που φαίνονται ασύγκριτα πιο σοβαρά από θεωρητική άπο
ψη).

Απ' όλες τις σχετικές θεωρίες η θεωρία του «πρωταίτι
ου» φαίνεται μάλλον η πω  πρωτόγονη. Μας επιτέθηκαν, 
προασπίζουμε τυν εαυτό μας· τα συμφέροντα τον προλετα
ριάτου επιτάσσουν να προβληθεί αντίσταση σ' αυτούς που 
παραβιάζουν την ευρωπαϊκή ειρήνη. Αϊτή είναι η επωδός 
των δηλώσεων όλων των κυβερνήσεων και των μεγαλόστο■ 
μων διακηρύξεων όλου του αστικού v u  του κίτρινου τ ύπου 
ανά τον κόσμο. Κι αυτή την τόσο χυδαία κοινοτοπία ο Πλε- 
χάνοφ την εξωραΐζει, με την υποχρεωτική γ ιΓ αυτόν το συγ
γραφέα ιησουίτικη προσφυγή στη «δαιλίκτοίή»: γιο να είμα
στε σε θέση να εκτιμήσουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση, 
πρέπει δήθεν να βρούμε πρώτ1 απ’ όλα τον πρωταίτιο και w. 
ξεμπερδέψουμε μ' αυτόν, μεταθέτοντας όλα τα υπόλοιπα ζη
τήματα σε μια άλλη κατάσταση (βλ, την μπροσούρα τον ΤΙλε- 
χάνοφ Για τονπύλίμο, I (πρίσι, 1914,και την επανάληψη των 
iöwuv επιχειρημάτων από τον Αξελρύντ αιην ! χόλος, αρ. 
φυλ. 86 και 87). Ο Πλεχάνοφ έχει καταρρίψει το ρεκόρ οτο 
ευγενικό έργο υποκατάσταοης της διαλεκτικής με τη σοφι
στική. Ο σοφιστή; αρπάζει στην τύχη ένα από τα «επιχειρή
ματα*, και ακόμη ο Χέγκελ έλεγε με το δίχιο του ότι -» επιχει
ρήματα» μπορείς να βρεις κυριολεκτικά για το κάθετί που 
υπάρχει στον κόσμο. Η διαλεκτική απαιτεί την ολόπλευρη
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μελέτη του ανακτημένου κοινωνικού φαινομένου στην Εξέ
λιξή το I > και την αναγωγή του Εξοιτε̂ ΗΚίϊύ, τον φαινομενικού 
<τεις(νιηικές. κινητήριας δυνάμεις, σιην ανώττυξη των παβ«- 
ywvmojv δυνάμεων και στην ταξική πάλη, Ο Πλεχάνοφ &Q- 
κώξει στί|ν τύχη μι ο. η^ιχο^ή tuto το γεςμανικό υοοιαλήη- 
μοκματ ΐκό τύπο: ακόμη κηι οι ίόιοι οι ΓΕ^μανοί αναγνώρι
ζαν* λέει. ίΐφινυϋΕΰ ΐΰνίΕόλέμο oav πρωταίτιους, την Αν- 
υτρία και τη Γερμανία —  μι αυτό rival όΛο. Ο Πλεχάνοφ 
όμος αποοκοπί το γεγονός ότι οι ριϋσοι σοσιαλιστές ξεσκέ
πασαν επανειλημμένα τα κατακιητ ιν,ύ οχέίκϋ του τσαρισμού 
Of βάρος tt|q Γαλικίας, της Αρμενίας κλη.. Δεν κάνει ΐην jta- 
(κιμικρότερη προσπάθεια να θίξει την οικονομική και ίίι 
πλϋιμαίΐκή ιοτυρία έοτω και τ<«ν τριών τελευταίων 6rv.ac- 
τ ιανν— και η ιστορία αυτή αποδεικνύει αναμφισβήτητα ότι η 
κατάχτηση αποικιών, η καταλήστετισηξένων εδαψών, η 
εκτόπΐίτη και η καταστροφή ίου ανταγωνιστή με τ ις  μεγαλ'ό- 
κρες επιτυχίες αποτελούσαν ακριβώς τον χύριο άξονα της. 
πολιτικιάς και ϊωνόνο  ομίλων των εμπόλεμων (τήμιρα όν- 
VtqiEiUV*.

*  Εξαιρετικά ΰίΰοοίΓΐκό Είναι το β φ ί ί ΰ  τον ώγγλου παοιφιατή 
Μπρέιλοφορντ πουήεν έχει αντίρρηση να πα ρκπ ά νε ι αχ ο μη η π ι το 
ποσιαλιατή; Ο Μ ^ μ ο ς  τον  άχοαλκϋν xat rov χφν(/ον (Λυν&ίνο, 
1914· στο fkfUio avny0tjet«t: Μάρτη; 1Q14!>. Ο πνγγοο^ίος ν.α- 
Tcivot ί θανμ&οια ότι τα ε&νικά ζητήματα έχουν γενικά ξεΐΐίραοτεί, 
ό ι ι  iy u m  τρίιηλιΑ :ί (35), ο τι «.τήμκςΗΐ Γ>*Λ' j^ O w a ic i iγ ι ' ιπ .τκ ΐ,ό τΐ « τ υ 
πικό πρόβλημα της σύγχρονης διπλωματίας» (36) civtn ο <τιήικκ>- 
δρομος της Βαγόάτης,η προμήθεια σιδηροτροχιών γι" αυτόν, τα με- 
ToUtid ίου Μαρόκου κλπ. Ο ουγγραφέας θεωρεί με το δίκιο του 
σαν ένα από ταπιο «$ι (̂^Τΐικάεπ£·ΐ.αόί*ό·ΐ:η£ νεόχερίις μίτορίπς ιης 
i-ixmujm iHTK διπλωματίας» την πάλη των γάλλων Λατρι<»τών nat 
ίων άγγλων ιμπεριαλιστή ενάντια or κ. προίΐίτάβΕίΐς tov Κ,ογιά 
< 191] κοι 1013) να τα*|5ρί l» με τη Γέρμα viaστηβάοημιαςσυμφω
νίας γμ,ι to  μοίραομα των αποικιακών οφ«ίρών επιρί>οής χαι γιο 
ιην εισαγωγή των γερμανικών τίτλων cm>χρηματιστήριο του [ Ιαρι - 
σιοϋ. II iryyAixijxaiTi ταλλιχήαιτηκή τάξιΐίία^άιίιχϊναντή τη συμ
φωνία {38-40). Σκοπός τον ιμπεριαλισμού είναι η εξαγωγή κιφα-
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λαίων οχις πια nM'mijiEç xjÈgeç (74). Το χΐρόος που πραγματοποιή- 
Ηηκΐ απ’ αυτό το κεφάλαιο ήταν στην Αγγλία W- 100 εκατυμμύοια 
λίβΐς στερλίνες το 1899 (Τξίφεν), 140 εχατομμΐιρίΛ to 1909 (Πέις), 
tviû ίι Λόι-ντ Τζορτζ de πρόσφατο λόγο του το ιττολογίζα, 0α προ
σθέταμε εμείς, Πΐ 200 κκατομμ wui Äiyti; θι&υλίνίςι 0ηλα0ή σε 2 fin 
σεκατομμΐ(>«ϊ ρούβλια. —Rix^rtSoi ιλεΐΐς νχιι ί£αγθρά της τουρκι 
κής αοΐ£Γτοκο«τί«ς, Ea'chêç θ£ΰίπ:λ£ς για τους xccV-öe με νους γιαυς 
στην Ivöia και την Αίγυπτο— αι.πή rivm η mm im tön ζητηματος 
(85-87). Από τους εξοπλισμούς και τους πολέμου; kíορίζει μ«.ιι 
ασήμαντη μειονότητα, αυτήν όμως τη μειονότητα την υποστηρίζει η 
κοινωνία Mat οι χοηματίίΠές. ενώ τους οπαδούς της ε ιρήνης τους 
OTtxrtTjQÎÇa ένας σκόρπιός πληθυσμός (Ή}. Ο πασιφιστής, ο οποί
ος μιλά <ΐήμρρα ywi ειρήνη και αφοπλισμό, γίνεται αύριο μέλος ενός 
κόμματος που ίξαρτάταί (ttóUita «πό τους εμπόρους του χολίμου 
ί 161). Λν αποίιειχθτί πιο ισχυρή η τριπλή σιη’̂ ννύηση. Ort πάςιει το 
Μαρόκο xul θα μοιράζει, την Περσία — αν η τριπλή συμμαχία tuto 
όειχθεί πιο ισχυρή, θα núQ*L την Τρίπολη, Οβ Οΐερεώσει τις tfréf iç 
της στη Βοσνία, θα υποτάξει την Τουρκία (167), Το 1906
το Λονδίνο και το II αρίσι ΐάωσαν &ιοεΗατομμιίιρια στη Píjxtíü, βοη- 
θώντας f.mi ιον ιοαρισμό vt.i πνίξε l το απελΕυθΐρωτικό κίνημα 
(225-22S)· η Αγγλία βοηθοί OimsQtt ττ| Ρωσία να πνίξει την Περσία 
(229). Η Ρακτίαάναψί ίο βαλκανυιό πόλεμο (230). Όλα aatâêrv ιί- 
vtii χάτι to καινούργιο, έτα i farv είναι ; Ολα αυτά είνα ι πασίγνωστα 
και τα έχουν επαναλάβε ι χιλιάδες φορές Οι σοσιαλδημοκρατικές 
εφημερίδες όλου του κόσμου, frim Λεν είναι; Xtiç παραμονή; του 
πολέμου ti <5τγγλος αστός τα βλέπει όλα αυτά ΐκνιακώθαρα. ίΐόοο 
όμως άκοσμη ανοησία, πόσο (υκρίφρσπτη ιπτοκρίίτίΛ, πόσο απατη 
λό νΑμυ αποδείχνονται μπροστά α’ αυτές τις απλές και παοίγνΐι>- 
στες αλήθειες οι θεωρίες του Πλεχώνοφ και του Πότρεσο-φ περί 
υπαιτιότητας της Γερμανία; ή του Κάουτοχι για τις -προοπτικές* 
fivó; αφοπλισμού και μιας διαρκούς ειρήνης μέσα otov καπιτάλι 
σμό!
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Η βασική θέση της διαλεκτικής Γ.φαομοξόμΓ.νη στον πόλε
μο, θέση που τόσο ξετσίπωτα τη διαστρεβλώνει ο ΙΟ ^άνοφ 
προς το συμφέρον της αστικής τάξης. συνίσιαται στο ότι «ο 
πόλεμος eivai απλώς η σννέχιΰη της jiüä ηιχήςμε ά)1α»(και 
συγκεκριμένα, βίαια) «μάτα». Λυτή η διατύπωση r lvcil τον 
Κλαούζΐβιτς *, ενός από τους μεγαλύτερους ίητγγρηητίϊς or 
θέματα ιστορίας του πολέμου, non οι ιόέες του γονιμοποιή- 
θηχαν ατό τον Χέγκελ. Και αυτή ακριβώς ήταν πάντα η άπυ- 
*|ίη του Μαρξ και του Ένγπελς που έβλεπαν χάΘε πόλεμο οαν 
συνέχιση της πολιτ ικής των δοσμένων* των ενδμιφέοόμενων 
κρατών —και των όίάφοοων τάξεων μέσα o k αυτά ία  κρά
τη— οϊ μία δοσμένη περίοδο,

Ο χοντροκομμέ-νος σοβινισμός του Πλεχάνοφ τοποθετεί
ται απόλυτα στην (&α ακριβώς θεωρητική θέση πο ι> κατέχει 
ο πιο εκλεπτυσμένος, συμβιβαστ ικός και απατηλός σοβινι
σμό; του Κάουτσκι, όταν αυτός ο τελευταίος μι τον παρακά
τω συλλογισμό καθαγιάζει το πέρασμα των σοσιαλιστών 
όλων τοιν χωρών με το μέρος των καπιταλιστών «τους»:

«Ολος ο κόσμος ίχει το δικαίωμα και την υποχρΐωοη να 
υπερασπίζεται την πατρίδα του· ο αληθινός διεθνισμός 
έγκειται στην αναγνώριση αυτού του δικαιώματος για τους 
σοσιαλιστές όλων των εθνών, περιλαμβανόμενων και ί-χεί- 
vttiv που πολεμούν ενάντια στο έθνος μου...» <βλ, τΐ| Afeue 
Zeit της 2 του Οχτώβρη 1914, και άλλα έργα του ίδιου συγ
γραφέα),

Αυτός ο αμίμητος συλλογισμός αποτελεί έναν τόσο πρό
στιμο χλευασμό σε βάρος του σοσιαλισμοί, ώστε η καλύτερη

* Karl vonClausewltz: «Vom Kriege**, lVtftor, 1 Bd..S. 28.Σντ*ΰ·
ιόμ_ 3, ι»Ελ. 139-140: «Όλοι ξέρουν ότι οι πόλεμοι ποοχαλσύνται 
μήνη απή τις πολιτικές οχέοϊΐς «νάμεσο στις κιβ«ρνι|αιης και ονώ- 
μ&σα στονς λαονν συνήθως όμως ο κόσμος νομίζει ότι μ* την έναρ
ξη τον πολέμου οι «χέοεις αυτές TtmVnrv τάχα να υπάρχουν κοι ότι 
ίΜημιονν^Ιται μι« εντελώς διαςρορεειχή κατάσταση, που υποτάσσε
ται μόνο στους 6lxoü? τκις ιδιαίτερους νόμους, Εμείς, ΰντίθέΐίι, 
υποοτηρίζουμί 6t ι ο πόλεμος ΐκν κι ναι τιποτρ άλλο, πουΐιη συνέχι
ση των πολιτικών οχ^σκόν μί: τη χ^ηι ι ιΗτ̂ ιη ίΛλων μέΦ.υν.»
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απάντηση που του χρειάζεται θα ήταν να παραγγελθεί ένα 
μετάλλιο με την εικόνα τον Γουλίέλμοΐΐ Β " και του Νικόλαου 
Β ' από τη μι« όψη Kat τον Πλεχάνοφκαι του Κάοντσνα από 
την άλλη. Αληθινός διεθνισμός, βλέπετε, είναι να επικροτεί 
κανείς το γεγονός ότι οι Γάλλοι, εργάτες πυροβολούν του; 
Γερμανούς και οι Γερμανοί τους Γάλλους στο όνομα της «υ
περάσπισης ττις πατρίδας»!

Αν όμως εξετάσουμε προσεκτικά τις θεωοηίικές αφετη
ρίες των ουλλογιομών του Κάουτσκι, Οα διαπιστώσουμε 
ακριβώς την άποψη που ειρωνευόταν ο Κλαούζεβιτς πριν 
από 80 περίπου χρόνια; με την έναρξη του πολέμου παύουν 
να υπάρχουν οι ιστορικά διαμορφωμένες πολιτικές σχέσεις 
ανάμεσα στους λαούς και ατις τάξεις και δημιουργείται μια 
εντελώς διαφορετική κατάσταση! Υπάρχουν «απλώς» επιτι
θέμενοι «ul αμιτμόμπνοι, υπάρχει «απλώς» απόκρουση των 
*εχθρών της πατρίδας»! Η καταπίεση από τα κυρίαρχοι ιμπχ- 
οιαλιστικά έθνη μιας ολόκληρης σειράς εθνών, που αποτε- 
λοίτν το μισό και πλέον πληθυσμό της γης. ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα στις αστικές τάξε ις αυτών των χωρών για το μυίρα- 
σμα της λείας, η τάση του κεφαλαίου να διασπάσει και να 
πνίξει το εργατικό κίνημα — όλα αυτά Εξαγνίστηκαν αμέ
σως από το οπτικό πεδίο του ΓΙλεχάνοφ και του Κάουτσκι, 
παρ’ όλο που πριν από τον πόλεμο πρριέγραφαν οι ίδιοι επί 
δεκαετίες μια τέτοια ακριβώς «πολιτική».

Η συνειδητά δόλια αναφορά στον Μαρξ και οτυν 
Ένγκελς αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση το επιχείρη- 
μα·«ατοΰ» και των δυο αυτών ηγετών του σοσναλσοβινι- 
πμοΐι: ο Πλεχάνοφ θυμάται τον εθνικό πόλεμο τη; Πρωσίας 
το 1813 k« l τΐ£ Γερμανιας το 1870, ο Κ άουτακι με περισπού
δαστο ύψος προσπαθεί να αποδείξε ι άτι το ζήτημα του ποιας 
πλευράς (δηλαδή ποιας αστικής τά|ης) την επιτυχία πρέπει 
να εύχεται κανείς περισσότερο, ο Μαρξ το έλ\.ιοε ατοι,ις ποζω
μούς του ΙΚ54-Ι855, 1859, 1870-1871, και ol μαρξιστές το 
έλυσαν επίσης στους πολέμους του 1876-1877 χαι 1897, Η 
μέθοδος όλων των σοφιστών σε όλες τις εποχές είναι: να 
παίρνουν παραδείγματα που αναμφίβολα αναφέροντπι σε 
«ερειπώσεις κατ’ αρχήν ανόμοιες. Οι προηγούμενοι πόλε

- 2 5 -



μοι. που μας αναφέροαιν, ήταν η «συνέχιση της πολιτικής» 
πολύχρονων εθνικών κινημάτων της αστικής τάξης, κινημά
των ενάντια «τον |ένο, τον αλλοεθνή ζυγό και ενάντια στην 
απολυταρχία (την τουρκική και τη ρωσική), Τότε δεν μπο
ρούσε να τεθεί κανένα άλλο ζήτημα, εκτός από το ζήτημα της 
προτίμησης όσον αφορά την επιτυχία της μιας ή της άλλης 
αστικής τήξης- οι μ«<_>|ιστ6ς μπορούσαν να χαλούν από πριν 
τους λαούς σε τέτοιου είδους πολέμους και να υποββνλί- 
ζσίη' το εθνικό μίσος, όπως έκανε ο Μαρς το 1Κ48 και αργό
τερα, όταν τους καλούοε σε πόλεμο ενάντια στη Ρωσία και 
όπως υποδαύλιζε ο Ένγκελς το 1859 το εθνικό μίσος των 
Γερμανών ενάντια στους καταπιεστές τους, τον1 Ναπολέοντα 
Β κιιι το ρωσικό τσαρισμό*.

Το να. συγκρίνει κανείς τη «σννεχιση της πολιτικής» του 
αγώνα ενάντια στη φεουδαρχία και την απολυταρχία, της 
πολιτικής μιας απελευθερωνόμενης αστικής τάξης, 
της Ματεριαλιστικής, δηλαδή μ ιας ασηκής τάξης που κιιτιι- 
λήοτεψε όλο τον κόσμο, μιας αστικής τάξης αντιδραστικής, 
που σέ συμμαχία με τους φεουδάρχες καταπιέζει το προλε

ν Με ιτρ.’ ευκαιρία αιπή, ας πούμϊ οτι ο κ, Γκαοντίνιν στη Ζιζν 
απακαλεί «Επαναστατικό σοβ<νισμό», πάντως όμο>ς. σοβινισμό, εκ 
(Αί̂ ονς του Μο^το γεγονός όη το 184Β υποοτήμιζΕ τονεπαναοτίί- 
τικό πόλεμο ενάντια στους λαούς «κείνους τττς Ευρώπης, πον έδει
ξαν στην ^ι»ό|η ότι είναι αντοιανασται ικοί και ονραχοιμένν τον 
πόλεμο «ενάντια στους Σλάβους χαι τους Ρώσοιτς ιδιαίτερα». Μω 
τέτοια μομφή κατά ίου Μαρξ δείχνει για άλλη μια «ροβά τον οπορ
τουνισμό (ή —ΛίΟ σωστά και— την πλήρη έλλειψη υα(ϊ«ρότητας} 
αυτού του «αρισιεροΐυ* σοοιαλεπαναοτάτη. Εμείς, οι μαρξιστές, 
υπερασπίζαμε πάντα και εξακολουθούμε να υπεραοπίζουμε τον 
«*σνα(παπχ4> πόλεμο ενάντια στοικ πντπιαναοτϋη ¡χούς λαούς. 
Λόγου χάρη, αν ο σοσιαλισμός νιχ-ψια στην Αμερική ή στην Ευρώ
πη το 1920και η Ιαπωνία με την Κίνα, ας υποθέσουμε, εξαπολύσονν 
τόίε εναντίον μας -στη\' οο̂ οΐ έστω και με διπλωματικό τρόπο— 
τους δικούς τους Βίομαρκ, 0α είμαστε ενός επιθετικού, Επανα
στατικού πολέμου εναντίον τους, Σας φαίνεται παράξενο κ  Γκαρ- 
ντένιν; Είστε επαναστάτη; ταυ φτ̂ ράματος Ρόψιν!

- 2 6 -



ταριάτο — σημαίνει va συγκρίνει. πήχεις με πουτια, Είναι το 
ίδιο σαν να γίνεται σύγκριση ανάμεσα στους «εκπροσώπους 
ττις αστικής τάξης» lJ0|k<nuéQ0. Γαρφάλίίη. Ζελιάμποφ και 
τοι>; «Εκπ^σώπους της αστική τάξης» Μιλεράν Σαλάντρα, 
Γκοΐπσκόφ, Δεν μπορεί να είναι κανείς μαρξιστή;, χωρίς να 
TQ&pRi. finftiitírto σεβασμό προς τους μεγάλους αστούς επα
ναστάτες, οι οποίοι εί,χαντο κοομάιατΌρικόΑΐΛαίωμ« να μι
λούν εξ ονόματος των αστικών «πατρίδων» και που στον 
αγώνα ενάντια στη φεουδαρχία ανύψωναν σε μια πολιτισμέ
νη ζωή 6ίχάδες εκατομμύρια πολίτες των νίων Εθνών. Και 
Αεν μπορεί να είναι χονβίς μαρξιστής, χωρίς vet τρέφει περι
φρόνηση προς τη σοφιστική του Πλε/άνοφ και του Κάου- 
τσκι, που μιλούν yLa «ΐΜϊεράσπιοη της πατρίδας» απ’ αφορ
μή την χατάπνιξη του Βελγίου από τους γερμανούς ιμπερια ■ 
λίστες ή cm’ αφορμή τη συνεννόηση των ιμπεριαλιστών της 
Αγγλίας, τη; Γαλλίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας για την 
καταλήστευση της Αυστρίας και της Τουρκίας.

Ακόμη μια «μαρξιστική * θεωρία του σοσισλσοβινισμού; 
ο σοσιαλισμός βασίζεται <ττην ταχύρυθμη ανάπτυξη του κα
πιταλισμού- η νίκη της χώρας μουΟα επιταχύνει την ανάπτυ
ξη του καπιταλισμού σ' αυτήν, άςκ;< θα επισπεύσει και την 
έλευση του σοσιαλισμού η ήττα της χώρας μου θα επφρα&ύ- 
νει την οικονομική της ανάπτυξη, άρα και, την έλευση τουσο- 
υιαλισμού. Μια τέτοια στρουβιστική θεωρία* αναπτύσσει 
στη χώρα μας o I Ιλεχάνσφ και στη Γερμανία ο Λεντς και άλ
λοι. Ο Κάουτσκι. κάνε» πολεμική ενάντια ο’ αυτή τη χοντρο
κομμένη θούρια, ενάντιο στον Λεντς soy την υπερασπίζεται 
ανοιχτά και ενάντια στον Κούνοφ που την υπερασπίζεται 
συγκαλυμμένα. αλλά κάνει πολεμική μόνο και μόνο για να 
πετύχει τη συμφιλίωση τωνσοσιαλοο^νιστών όλων τοϋνχω 
ρών με βάση |ua πιο ΡΜλετττίίσμίνη, πιο ιησουιτική σοβινι
στική θεωρία.

Δεν είναι ανάγκη να σταθούμε πολύ στην ανάλυση αυτής 
της χοντροκομμένης θεωρίας. Τα Κριτικά σημειώματιχ τσί' 
£τρούβ« βγήκαν το 1894 και μέσα σε 20 χρόνια ol ρώσσι σο- 
σίΓίλόημοκοάτες έχουν γνωρίσει με το vl και με το σίγμα αυ
τά ιον ίίΐρόπο συμπεριφοράς» των μορφωμένων ρώσων
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uniürv να πλασάρουν τις απόψεις *cu τις επιθυμίες τους κά
τω από το κάλυμμα Ενός «μαρξιομού», χαθαριομένυι> o jió  
κάθε επαναστατικό χαρακτήρα. Ο ατρουβισμός öcv είναι μό
νο ρωσική, αλλά. όπως δείχνουν πολύ παραυτατικά τα τε
λευταία γεγονότα, και διίθνής τάση των θεωρητικών της 
αστικής τάϊίης να εξοντώσουν to μαρξισμό «με το (ΐπαμπά- 
κι», να τον πνίξουν με ta  αγκαλιάσματά τους, με μια δήθεν 
αναγνώριση «όλων» των «αληθινό επιστημονικών» πτυχών 
και στοιχείων του μαρξισμοί), εκτός από την «προπαγανδι
στική *, «δημαγωγική*, «μπλανκίοτι,κή-ουτοπική* πλευρά 
του. Μ’ άλλα λόγια: να πάρουν από το μαρξισμό ό,τι ιιπορεί. 
να δεχτεί η φιλελεύθερη αστική τάξη, μέχρι και την πάλη για 
μεταρρυθμίσεις, μέχρι και την ταξική πάλη (χωρίς τη δικτα
τορία του προλεταριάτου), μέχρι και τη «γενική» αναγνώρι
ση των «σοσιαλιστικών ιδανικών)» και την αντικατάσταση 
του καπιταλισμού μ' ένα «νέο σύστημα», και να πετάξουν 
«μόνο τη ζωντανή ΐ]>νχή του μαρξισμού, «μόνο* τον επανα
στατικό του χαρακτήρα.

Ο μαρξισμός είναι η θεωρία του απελευθερωτικού κινή
ματος του προλεταριάτου IV αυτό είναι ευνόητο ότι οι συ
νειδητοί εργάτες οφείλουν vu δίνουν τεράστια προσοχή στη 
διαδικασία της υποκατάστασης του μαρξισμού με το στρου- 
βισμό. Οι κινητήρας δυνάμεις αιντής της διαδικασίας είναι 
πολλές και ποικίλες, Θα αναφέρουμε μόνο τις τρεις κυριότε- 
ρες. 1) Η ανάπτυξη ΐτις επιστήμης παρέχει όλο και περισσό 
τερο υλικό που δικαιώνει τον ΜαρΕ. Οσοι πολεμούν το\ 
Μαρξ είναι υποχρεωμένοι να τον πολεμούν υποκριτικό, χω
ρίς vu στρέφονται ανοιχτά ενάντια οτις. βάσεις του μαρξι
σμού, αλλά να προσποιούνται ότι τον αναγνωρίζουν, ευνου
χίζοντας με σοφίσματα το περιεχόμενό του, μετατράτοντας 
το μαρξισμό σε μια ακίνδυνη για την αστική τάξη άγια «εικό
να». 2) Η ανάπτυξη του οπορτουνισμού μέσα οτα σοσιαλδη
μοκρατικά κόμματα υποβοηθά μια τέτοια «διασκευή» του 
μαρξισμού, που αποσκοπεί o t o  να δικαιολογήσει κάθε εί- 
δους παραχώρηση προς τον οπορτουνισμό. 3) Η περίοδος 
του ιμπεριαλισμού είναι περίοδος διανομής του κόσμου 
ανάμεσα στα «μεγάλα», προνομιούχα έθνη που καταπιέζουν
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όλα τα υπόλοιπα. Ορισμένα ψίχουλα της λείας που προέρχε
ται απ" αυτά τα προνόμια και απ' αντή την καταπίεση ανα
λογούν αναμφισβήτητα xtn σε ορισμένα στρώματα των μι
κροαστών και της αριστοκρατίας, καϋώς, και στη γραφειο
κρατία της εργατικής τάξης, Αυτά τα στρώματα, που συ
γκροτούν μι« ασήμαντη μειονότητα του προλεταριάτου και 
ίων εργαζόμενων μαζών, τείνουν προς τα «στρουβισμύ». 
γιατί ο στοουβισμός τους παρέχε ι τη διχαιολόγηση ττις ουμ- 
μαχίας τους με. τη «όική τους» εθνική αστική τάξη ενάντια 
οτις καταπίίζόμενες μήζες. óXarv xctyv εθνών. Γlo το ζήτημα 
αυτό θα ξαναμιλήσουμε παρακάτω, όταν αναλύσουμε τα αί
τια τη; χρεοκοπίας της Διεθνούς.
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I V

Η πιο εκλεπτυσμένη θεωρία του οοσιαλσοβινισμού και η 
πιο έντεχνα μεταμφιεσμένη* ώστε να μοιάζει επιστημονική 
και διεθνιστική, είναι η θεωρία του «\>π e ρ ιμπερ ι α λισ μο ύ »„ 
που έχει εξαγγείλει ο Κάοιιτοκι, Να η πιο ξεκάθαρη, η πιο 
ακριβής και η πιο νέα έκθεσή της. όπως γίνεται από τον ίδιο 
το σιτΥνςβφέα:

«Η εξασθένιση της κίνησης τον προστατευτισμού στην 
Αγγλΰι, η ελάττωση tarv 6ασμών στην Αμερική, η τόση για 
αφοπλισμό, η ταχεία μείωση τα τελευταία χρόνια πριν από 
τον πόλεμο της εξαγωγής κεφαλαίων από τη Γαλλία και τη 
Γ&ρμανία* τέλος, η όλο και εντεινόμ€νη διαπλοκή ανάμεσα 
στις διάφορες κλίκες του χρηματιστικού κεφαλαίου σε διε* 
ίΚτί κλίμακα — όλα αυτά με έκαναν να σκεφτώ μήπως η ση
μερινή ιμπεριαλιστική πολιτική μπορεί να εκτοπιστεί από 
μια χία, υπεριμπεριαλιστική πολιτική που Οα αντικαταστή- 
aei την πάλη μεταξύ των εθνικών χρηματιατ ικών κεφαλαίων 
με. τη συλλογική εκμετάλλευση του κόσμον από το διεθνώς 
ενωμένο χρηματιστικό κεφάλαιο. Μια παρόμοια νέα Γ(χιπη 
του καπιταλισμού είναι πάντως νοητή. Αν είναι πραγματο
ποιήσιμη ή όχι — για τη λύση αυτού του ζητήματος δεν 
υπάρχουν ακόμη αρκετές προϋποθέσεις.» (Neue Zeit ΐίύχ. 
5,30.ΐν.1915*σελ. 144).

«,,.Αποφασιστική από αυτή την άπο^ιη μπα^εί να σταθεί 
η πορεία και η έκβαση τοι? σημερινού πολέμου. Ο πόλεμος 
αυτός μπορεί να πνίξει τελείως τα αδύνατα έμβριχι του υπε- 
ριμπΐριαλισμού, υποδαυλίζοντας στο έπακρο το εθνικό μί
σος ακόμα και ανάμεσα στους ίδιους του; χρηματκϊτές κα
πιταλιστές, δυναμώνοντας τους εξοπλισμούς και την τάοη 
να ξεπεράοουν ο1 αυτό το υημείο ο ένας τον άλλον, κάνο
ντας έτσι αναπόφευκτο ένα Λεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τό
τε η πρόβλεψη που διατύπωσα στην μπροσούρα μου: Οόρό- 
.μοςπρος njv εξουσία, 0a πραγματοποιηθεί σε τρομακτικές 
διαστάσεις, Οα μιγαλώσει η όξσνοη των ταξικών αντιθέσε
ων, αλλά συγχρόνως και η ηθική απονέκρωση (στην κυριολε
ξία: «ναυάγιο της επιχείρηση;, Abwirtschaftung», χρεοκο-
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ni«) του καπιταλισμού».,, {Πρέπει VO οιημείΛΰθΕΐότι μ’ mmn 
την επιτηόευμίνή λε|ούλα ο Κάουτοια e w o e Í  αηλΰί&ατατ« 
την «εχθρότητα» προς τον καπιταλισμό των «ενδιάμεσων 
στρωμάτων που βρίσκονται ανάμιοα οιο προλΕΐαριότο και 
ατοχρηματιστικό κεφάλαιο» και συγχΕκ^ιμένα: των «fituvo- 
ουμένων, των μικροαστέ Ακόμη χίΐι των μικρών καπιτα 
λιστών*)-·. «Ο πόλεμος όμως μπορεί να τελειωστ ι Kitt &ιαφο- 
ρπικά. ΜΐΓϋ(Μ[ vu οδηγήσει στο δυνάμωμα των αδύνατιαν 
εμβρύων του u n E ç q u u : ριαλισμού. Tu διδάγματα τον» (ση
μειώστε το αυτό! ! ·>μ.ιυς>ϊί vu επιταχύνουν αυτή την ανάπτυ
ξη, που σε ειρηνική rttgto&ú (Jü χρειαζόταν να την ιτίριμρ- 
νουμε πολύν καιρό. Αν τα πράγματα φτάοουν α>ς ttülo ίο 
σημεία ως το σημείο που να επιτευχθΕί μ«! συμφωνία μπα- 
ξύ των εόνών, ως τον αφοπλισμό, ως μια μακρόχρονη ειρή
νη, τότε μπορεί να εξαλ^ιςρβστινοι χειρότερες αιτίες, που 
πριν από τον πόλεμο οδηγούσαν όλο kul περισσότερο στην 
Γ|0ιν.ή cljiovéJtQCiXFi) του καπιταλισμού» EwûKLxul. ότι r| νέα 
ηάαη θα qxgci *vitç συμφορές» yiu το προλεταριάτο, *μπο- 
QEÍ κοι χπρόηρΕς», «προοωρινά* όμως ο «νπΕριμπεριαλι 
σμός* «Λα μπορούσϊ να EyxaLVuâœl· μία εποχή νέων ελπίδων 
και προσδοκιών μέσα στα πλαίσια Tul1 καπιταλισμού» (σελ. 
145).

Πώς απ’ αυτή τη «öfLu^ia« συνάγεται η δικαίωση ίου σο- 
οιαλσοβινισμού;,

Με τον εξής, αρκετά περίεργο — γι« rvav «θεωρητικό»·— 
lyójio:

Ou αριστεροί ο no i n λδ η μ οκρά τις της Γερμανίας λένε ότι 
ο ιμπεριαλισμός xat ol πόλεμοι non γεννάει 6εν είναι κάτι το 
τυχαίο, αλλά αναγκαίο προϊόν τον καπιταλισμοί, που οδή
γησε στην κυριαρχία του χρηματιοτικοΐι κεφαλαίου, IV αυ
τό, μιας και η Εποχή τη; σχετικά ειρηνικής ανάπτυξης r/τι 
^επε^αστεί, είναι αναγκαίο οι. μάζίζ va π*ράσουν σε επανα
στατική πάλη. Οι. «δεξιοί» σοσιαλδημοκράτες δηλώνουν 
ωμό: εφόσον ο ιμπεριαλισμός r ίναι «αναγκαίας» kl εμείς 
πρέπει να είμαστε ιμπιριαλιστές. Ο Κάοιιτακι, παίζοντας το 
ρόλο του «κέντρσιι», προτείνει μια ουμβιβαοιική λύση;

■<Üt ay.Qaioi aQLOTEÇHJÎ —γράφει σίην μπροσούρα του:
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Εθνικό κράτος, tßittguολιστικό κράτος xat ονμμαχίύ ίων 
χρατοιν (Ni'Qí μβΐργη, 1915.)— θέλουν να «σνχιπαραθεσανν» 
πταν ffvaitóqjíVKTO ιμπεριαλισμό to οοαιαλιαμό, δηλαδή «ό
χι απλώς την προπατγάνόϊση του σοαιαλιομού,, ποιι rni μ loó 
αιώνα αντιπβραθέτουμε σε όλες τις μορφές της καπιταλιστι
κής κι?ριαοχίας, αλλά την άμεση πραγματοποίηση του σο
σιαλισμοί. A ντο μαίνεται πολύ ριζοσπαστικά, το μόνο 
όμως ¡του· μπορϊί να κάνει o i ναι να σπρώξει στο στρατόπεδε- 
του ιμϊεερίολιομού τον καθένα που Sf.v πκπεύft στην άμεση 
πρακτική πραγματοποίηση τον σοσιαλισμού* Ισελ. 17, οι 
υπογραμμίσεις m m  fiixeç μας).

Μιλώντας για άμεση πραγματοποίηση toi' σοσιαλισμού,
o Κάοντσκι «πραγματοποιεί» μια διαοτρέβλωση, επωφελού
μενος από το γεγονός άτι ατη Γερμανία, κυρίως στις ανέβη
κες της στρατιωτικής λογοκρισίας* δεν μπορεί να μιλάει χά
νεις για επαναστατική όράση. Ο Κάοντσκι |έρ ει πολύ καλά 
ότι. οι αριστεροί απαιτούν οπό το κόμμα την άμεση προπο- 
γάνδιση και την προετοιμασία της επαναστατικής δράσης 
και καθόλου την «άμεση πρακτική πραγματοποίηση τον  σο
σιαλισμού».

Από την αναγκαιότητα τον ιμπεριαλισμού οι αριστεροί 
|$γάξουν το συμπέρασμα της αναγκαιότητας για tnavuttttni- 
κή δράση. Η «0εωρία τον υπίρ ιμπεριαλιομοι.ι» χρησιμεύει 
στον Κάουτσχι για να όικαιυλογήαΐΐ roi.'ç οπορτουνιστές, 
για w παρουσιάσει τα πράγματα έτσι, ώστε να νομιστεί πως 
οι οπορτουνιστές δεν πέρασαν χαθόλον με το μέρος της 
αστικής τάξης, αλλά απλώς «δεν luatnioirv» στην Λμ*οη 
πραγματοποίηση του σοσιαλισμού, ελπίζοντας ότι «ενδέχε
ται» να ττροκύψει μια vía «εποχή» αφοπλισμού και μακρό
χρονης ειρήνης. Εΐ «θεωςία» συνοψίζεται στο γεγονός και 
μόνα ότι με την ελπίδα μιας νίας ειρηνικής εποχής του καπι
ταλισμού ο Κάουτσκι προσπαθεί να δικαιολογήσει την προ- 
σχώρηση των οπορτουνιστών και τατν επίσημη™ σοσιαλδη
μοκρατικών κομμάτων στην αστική τάξη, καθώς και την πα
ραίτησή τους —παρά τις επίσημες διακηρύξεις της απόφα
σής της Βασιλείας— από την επαναστατική (δηλ* την 
προλεταριακή) τακτική ατη σημΐρινήϋνελλώόηατοχήί
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Σημειώστε ότι o Κάουτσκι στην «Επίπτωση αυτή όχι μό
νο δεν δηλώνει πως η νέα φάση απορρέει και Oct προκϋψε.ι 
από τα ϊάδε και τάδε περιστατικά m i οπό τις τάδε και τάδε 
συνθήκες, αλλά, αντίθετα, δηλώνει απερίφοαοτα: δεν μπορώ 
oírte καν να λύσω το ζήτημα, αν η νέα φάση είναι «πραγματο
ποιήσιμη». Και πραγματικά, ρίξτε μια ματιά πτις «τάοεις* 
για μια νέο. εποχή, πσυανάφερε o Κάουτσκι. hi ναι εκπληκτι
κό το γεγονός ότι ο συγγραφέας χατατάοαει στη σειρά των 
οικονομικών γεγονότων την «τάση για αφοπλισμό»! Αυτό 
σημαίνει να κρύβεσαι στη σκιά αθακαν μικροαστικών συζη
τήσεων και ονειροπολήσεων από τα αναμφισβήτητα γεγονό- 
τα .του ôçv είναι καθόλου συμβατά με τη θεωρία της άμβλυν
σης των αντιθέσεων, Ο *υπ εριμπεριαλι σμάς* του Κάουτσκι 
—[ΐί την ευκαιρία^ θα πρέπει να πούμε πως η λέξη Λεν εκ
φράζει καθόλου αυτό που θέλει να πει ο συγγραφέας— ση
μαίνει τεράστια άμβλι>νσητων αντιθέσεων του καπιταλι
σμού. «Εξασθένιση tou προστατευτισμού στην Αγγλία και 
σΐην Αμερική·» — μας λένε. Πον υπάρχει εδώ έστω και η ελά
χιστη τάση για μια νέα επσχή; Ο προστατευτισμός της Αμερι
κής, αφού έφτασε ως τα έσχατα όρια, εξασθένισε, όμως ο 
προστατευτισμός παρέμεινε, όπως παρέμεivuv και τα προ
νόμια και τα προνομιακά δασμολόγια tojv αγγλικών οποί 
ναών προς όφελος της Αγγλίας. Ας θυμηθούμε πού στηρίζε
ται η αντικατάσταση της προηγούμενης, της «ειρηνικής» 
εποχής του καπιταλισμού από τη σύγχρονη, την ιμπεριαλι
στική εποχή; στηρίζεται στο γεγονός ότι ο ελεύθερος αντα
γωνισμός παραχώρησε τη θέση του στις μονοπωλιακές ενώ
σεις των καπιταλιστών και στο γεγονός ότι όλη η υδρόγειος 
έχει μοιραστεί. Είναι ολοφάνερο ότι και τα όυο αυτά γεγονό
τα (και παράγοντες) έχουν πραγματικά παγκόσμια σημασία; 
το ελεύθερο εμπόριο και ο ειρηνικός ανταγωνισμός ήταν 
εφικτό και αναγκαία όσο το κεφάλαιο μπορούσε να πολλα
πλασιάζει ανεμπόδιστα τις αποικίες του και vu αρπάζει 
στην Αφρική κλπ. μη κατεχόμενα εδάφη- κοντά ο ' αυτά, η συ
γκέντρωση του κεφαλαίου ήταν ακόμη αδύνατη, δηλαδή δεν 
υπήρχαν μονοπωλιακές επιχειρήσεις τόσο τεράστιες, ώστε 
να κυριαρχούν σ’ έναν ολίτχλτχχ) βιομηχανικό κλάδο. Η εμ
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φάνιση και η ανάπτυξη τέτοιων μονοπωλιακών επιχειρήσε
ων (προφανώς αιττή η διαδικασία 6cv έχει σταματήσει ούτε 
στην Αγγλία ούτε στην Αμερική· κι ούτε και ο Κάουτσκι θα 
τολμούσε να αμφισβητήΟΕί ότι ο πόλεμος ϊπ πάχι^Έ και ό|ν- 
νε αυτή τη διαδικασία) κάνη αδύνατο τον προηγούμενο 
ελεύθερο ανταγωνισμό, του αφαιρεί το έδαφος. ενώ το μοί- 
ρασμα ίου κόσμον επφάλλΐΐ ιη μετάβαση από την ειρηνική 
επέκταση στην ένοπλη πάλη για το | αναμοίοασμα των οβκη- 
ν.ιών και των σφαιρών επιρροτ^ς. Είναι γελοίο και να οκε- 
φτεί κανείς ότι η ίξαο&ένιοη του προστατευτισμού σι δυο 
χώρες θα μπορούσι ν’ αλλάξει οτιδήποτε απ' αντή την άπο
ψη-

Έπειτα, έχουμε περιορισμό της εξαγωγής κεφαλαίων σε 
όι*> χώρες για μερικό χρόνια. Οι δυο αυτές χώρες, η Γαλλία 
και η Γερμανία, σύμιφωνσ με τη στατιστική, λόγου χάρη, του 
Χαρμς το 1912, είχαν η καθεμιά στο εξωτερικό χεφάλαια 
αξίας 35 περίπου δισεκατομμυρίαιν μάρκων (17 περίπου δι
σεκατομμύρια ρούβλια), ενώ η Αγγλία είχε μόνη της τα δι
πλάσια*. Η αύξηση της εξαγωγής κεφαλαίων στις συνθήκες 
του καπιταλισμού ποτέ δεν ήταν και δεν μπορούσε να είναι 
ισόμερη. Ο Κάουτσκι δεν μποοίί καν να ισχυριστεί άτι η 
συσσώρευση κεφαλαίου εξααθένισε, η ό κ η  δυναμικότητα 
της εσωτεριχής αγοράς άλλαξε σημαντικά λόγου χάρη, με 
την αισθητή ββλτίωση της κατάστασης των λαϊκών μαζών, 
Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, από την ελάττωση της εξαγω

* Βλ, Bernhard Harms. Problem? der Walrwirtsdtafi, Jena, 1912 
ίΜπέρνχαςιντ Χαρμς, Προβλήματα τηςπαγχόσμιας οικονομίας,
I (ίνα), 1912. Η Σύντ.) George P^ish, «Great Briiains Capital 
Investments in Colonies* etc.·» στη Journal o f the Royvl Statist, Soc, 
vol. LXXIV, IQ 10/ 11, p, £67 ΟΧοοτί; Πάς, «Επενδύσεις «γγλικών 
Κεφαλαίων στις αποικίες», οτο ΠίρϋίΛικιΙ rrjc Βασιλικής Σΐατιαη-
*ήζ Εταφίας, τό\ι. LXXIV, 1910/11. οελ. 167. Η Σύντ.). Ο Λόιντ 
[Χοριζ σ’ ένα λόγο που ίκφι&νηοΐ: οτις α^χές τον 1915 ΐΉολόγιζε 
άτι τα αγγλικά κεφάλαια στο εξωτερίκό ανέρχονται σε 4 διοεκιπομ- 
μΐιοια λίρες στερλίνες, όηλαίνή ιτεοϊπου στ 60 ΰιοεχατομμυοια w0<j- 
ΧΟ.
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γής κεφαλαίων, που σημειώθηκε για μερικά χρόνια σε δυο 
χώρες, δεν μπυρεί καθόλου να βγει το συμπέρασμα ότι πλη
σιάζει μια νέα εποχή.

«Η όλο και εντεινόμενη διαπλοκή ανάμεσα στις κλίκες 
του χρηματιστικοΰ κεφαλαίου οε διεθνή κλίμακα». Αυτή εί
ναι η μοναδική τάση, η πραγματικά γενική και αναμφισβήτη
τη, που δεν εκδηλώνεται μόνο για μερικά χρόνια και σε δυο 
χώρες, αλλά αποτελεί τάση όλου του κόσμου, όλου του καπι
ταλισμού. Γιατί όμως από την τάση αυτή πρέπει να πηγάσει 
η τάοη για αφοπλισμό και όχι για εξοπλισμούς. όπως μέχρι 
σήμερα; Ας πάρουμε οποιαδήποτε από τις παγκόσμιες εται
ρίες «πυροβόλων» (και γενικά τις εταιρίες που παράγουν εί
δη εξοπλισμού), λόγου χάρη, την εταιρία «Αρμστρονγκ», Τε
λευταία το αγγλικό περιοδικό Εκόνομίστ (της 1ης του Μάη 
1915) έγραφε ότι τα κέ^Λη αυτής της εταιρίας από 606.000 
λίρες στερλίνες (περίπου 6 εκατομμύρια ρούβλια) που ήταν 
το 1905/6 ανήλθαν σε 856.000 το 1913 και σε 940.000 (9 ίχα- 
τομμύοιαοούβλια)χό 1914. Εδώ η διαπλοκή του χρηματιστι- 
κού κεφαλαίου είναι πολύ στενή και ολοένα εντείνεται· οι 
γερμανοί καπιταλιστές «συμμετέχουν» στις εργασίες της αγ
γλικής εταιρίας· οι αγγλικές εταιρίες ναυπηγούν υποβρύχια 
για την Αυστρία κλπ. Το κεφάλαιο που διαπλέκεται σε διε
θνή κλίμακα κάνει χρυσές δουλειές με τους εξοπλισμούς και 
τους πολέμους. Το να βγάζει κανείς από την ένωση και τη 
διαπλοκή των διαφόρων εθνικών κεφαλαίων σε ένα ενιαίο 
διεθνικό σύνολο το συμπέρασμα ότι υπάρχει οικονομική τά
οη για αφοπλισμό, σημαίνει να υποκαθιστά την πραγματική 
όξυνση των ταξικών αντιθέσεων με τους ευσεβείς μικροα
στικούς πόθους για άμβλυνση αιαων των αντιθέαε ων.
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V
Ο Κάουτσκι μιλά για τα «διδάγματα» του πολέμου με 

απόλυτα ψιλισταΐκό πνεύμα, παρουσιάζοντας τα διδάγματα 
αυτά με την έννο«χ κάποιου ηθικού δέους μπροστά στις συμ
φορές τον πολέμου. Να, λόγου χάρη, ο συλλογισμός του 
στην μπροσούρα Εθνικό κοάτος κλπ.

«Δεν χωράει αμφιβολία και δεν χρειάζονται αποδείξεις 
ότι υπάρχουν στρώματα που Ενδιαφέρονται με τον πλέον 
επιτακτικό τρόπο για την παγκόσμια ειρήνη και τον αφοπλι
σμό. Οι μικροαστοί και οι μικροαγρότες, ακόμη και πολλοί, 
καπιταλιστές και διανοούμενοι, δεν είναι προσκολλημένοι 
στον ιμπεριαλισμό με «νμφέροντα ισχυρότερα από τη ζημιά 
που νχρίστανται αυτά τα στρώματα από τον πόλεμο και τους 
εξοπλισμούς» (σκλ, 21).

Τα λόγια αυτά γράφτηκαν το Φλεβήρη του 1915! Τα γεγο- 
νότα δείχνουν ότι όλες οι Ε ύ π ο ρ ε ς  τάξε ις, περιλαμβανόμε
νων των μικροαστών και των «διανοουμένων», έχουν περά 
σει μαζικά με το μέρος των ιμπεριαλιστών, ο Κάουτσκι 
όμως, σαν άνθρωπος κλεισμένος στο καβούκι του, προοπα- 
θεί | ΐ ε  ύ φ ο ς  ασυνήθιστης ηυτοϊκανοποίηοης να παρακάμψιι 
τα γεγονότα μ ε  απατηλά λόγια. Τα συμφέροντα της μικροα
στικής τάξης δεΛ1 τα κρίνει από τη σκοπιά της όιπμαγής της, 
αλλά από τα λόγια ορισμένων μικροαστών, αν και τα λόγια 
αυτά διαψεΰδονται σε κάθε βήμα από τις πράξεις τους. Είναι 
ακριβώς το ίδιο σαν να κρίναμε τα «συμφέροντα» της αστι
κής τάξης γενικά όχι από τα έργα της, αλλά από τα γεμάτα 
αγάπη λόγια των αστών παπάδων, που ορκίζονται σε όλους 
τους αγίους ότ ι το σημερινό καΟεοτίός είναι δίΛποτιομένο με 
τα ιδανικά του χριστιανισμού. Ο Κάουτσκι εφαρμόζει το 
μαρξισμό με τέτοιον τρόπο, ώστε εξανεμίζεται κάθε περιεχό
μενό του και μένει μόνο η λεξούλα «συμφέρον» με κάποια 
υπερφυσική, ιδεαλιστική αημασία, γιατί δεν παίρνει υπόψη 
την πραγματική οικονομία, α).λά τους ευσεβείς πόθους για 
το γενικό καλό.

Ο μαρξισμός κρίνει το «συμφέροντα» με βάση τις ταξικές 
αντιθέσεις και την ταξική πάλη, που εκδηλώνονται σε εκα-
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τομμυρια γεγονότα της καθημερινής ζωής, Η μικροαστική 
τάξη ονειροπολεί και φλυαρεί, γιο άμ{5λονση των αντιθέσε
ων. προβάλλοντας το «επιχείρημα* ότι η όξυνσή τους tki έχει 
«βλαβερά επακόλουθα». Ιμπεριαλισμός σημαίνει υποταγή 
όλων των στρωμάτων των εύπορων τάξεων στο χρηματιοτι- 
χό κεφάλαιο και μοίρασμα τον κόσμου ανάμεσα σι 5-6 «με
γάλες» Δυνάμεις, από τις οποίες οι περισσότερες συμμετέ
χουν σήμερα στον πόλεμο. Μοίρασμα του κόσμου από τις 
μεγάλες Δυνάμεις σημαίνει ότι όλα τα εύπορα στρώματα αυ
τών των χωρών ενδιαφέοονισί για την κατοχή αποικιών και 
σφαιρών επιρροής, για την καταπίεση ξένων εθνών, για τις 
λίγο-πολύ προσοδοφόρες θεσούλες και τα προνόμια που 
σχετίζονται με την υπαγωγή σε μια «μεγάλη» Δύναμη και σ' 
ένα έθνος που καταπιέζει*.

ΔενμΛορείναζει κανείς όπως παλιά μέσα στις σχετικά

* Ο Ε. Σούλτσε μας πληροφορεί ότι το 1915 το σύνολο των τίτ
λων και αξιών σ’ όλο τον κόσμο ανερχόταν σε 732 δισεκατομμύρια 
φράγκα, υπολογίζοντας και τα κρατικά και τα δημοτικά δάνεια και 
τις υποθήκες και Τις αξίες των ζμποοοβιαμηχονικών rraïQLti'jv νλττ 
Από το ποσό αυτή στην Αγγλία αναλογούσαν 130 δισεκατομμύρια 
φράγκα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 155. στη Γαλλία 
100 κ«ι στη Γερμανία 75, άρα σ’ αιπές τις τέσσερις μεγάλες Δυνά
μεις μαζί αναλογούσαν 420 δισεκατομμύρια φράγκα, δηλαδή πάνω 
από το μισό του συνολικού ποσού Μπορϊί απ’ αυτό να κρίνη κα
νείς πόσο μεγάλα είναι τα κέρδη και τα προνόμια των προηγμένων, 
κυρίαρχων ίθνών, που αφού έχουν ξεπεράσει τους άλλους λαούς, 
τους καταπιέζουν και τους ληστεύουν (Dr. Emst Schutize, «Das 
Franxttetsche Kaplialin Ruâslftrid» στο Finsmz-Aichiv, Berlin, 1915. 
Jahrg. 32, S. 127) (Δρ. Ερνστ Σσύλτσε, «Το γαλλικό κεφάλαιο στη 
Ρωσία». οτο Δημοσιονομικά AQ/εία, Βερολίνο 1915, χρόνος 32ος, 
σελ. 127. Η Σύντ,), «Υπεράσπιση της πατρίδας» των κυρίαρχων 
εθνών σημαίνει υπεράσπιση ίου δικαιώματος λείας από την κατα- 
λήστευση των ξένων εθνών, Οπως είναι γνωστό, οτη Ρωσία ο καπι
ταλιστικός ιμπεριαλισμός είναι πιο αδύναμος, από το άλλο μέρος 
Ομως είναι πιο ισχυρός ο στρατιωτικός-φεουδορχικός ιμπεριαλι
σμός.
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ήρεμίς, πολιτισμένες «íil ειρηνικές σιηβήκες ενός καπιταλι
σμού που εξελίσσεται ομαλά και επεκτείνεται σταδιακά σε 
νέες χώρες, γιατί έχει αρχίσει μια άλλη εποχή. Τοχρηματι- 
στικό κεφάλαιο εχτοπίζη και θα εξακολουθήσει να εκτοπί
ζει την αντίστοιχη χώρα από την ομάδα Tíirv μεγάλων Δυνά
μεων. θα αναιρέσει τις αποικίες της και τις σφαίρες επιρ
ροής της (όπως απειλεί να κάνει η Γερμανία πον κήρι^,ε xcw 
πόλεμο στην Αγγλία), θα αφαιρέσει από τη μικροαστική τά
ξη τα προνόμια «μεγάλης Δύναμης» και τα πρόσθετα εισοδή- 
ματά της. Αυτό είναι γεγονός αποδεδειγμένο από τον πόλε
μο Füfí ηδήγηαε στην πράξη η όξυνση των αντιθέσεων, 
όξυνση πον την έχει αναγνωρίζει εδώ και πολύν καιρό όλος 
ο κόσμος, μαζί και ο ίδιος ο Κάοντσκι ατην (ΐπροσονρα τον 
O όιχίμος προ^ r;;v &|oiw(á.

Και να, τώρα ποι; ο ένοπλος αγώνας για τσ προνόμια 
των μεγαλοκρατικών εθνών αποτελεί πια γεγονός, ο Κάοιν 
τσκι προσπαθεί να πείσει τους καπιταλιστές και τους μικρο
αστούς ότι ο πόλεμος είναι φρικτό πράγμα, ενώ ο αφοπλι
σμός είναι κάτι το καλό, με τον ίδιο αχρφώ; τρόπο και με τα 
LÓL« αποτελέσματα που ο χριστιανός παπάς προσπαθεί από 
τον άμβωνα να πείσει τους καπιταλιστές ότι. τι φιλανθρωπία 
είναι εντολή τον θεού. ροπή της ψυχής και ηθικός νόμος ταυ 
πολιτισμόν- Αντό που ο Κάουτσκι ονομάζει οικονομικές τά
σεις για «υπεριμπεριαλισμό», στην πραγματικότητα δεν εί
ναι τίποτε άλλο από μια μικροαστική προσπάθεια να πει 
στούνοι χριστιανοί να μην κάνουν κακό.

Εξαγωγή κεφαλαίων; Μα κεφάλαια εξάγονται περισσό
τερο στις ανεξάρτητες χώρες, όπως λόγον χάρη στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες της Αμερικής, απ’ ό,τι οτις αποικίες. Κατά- 
κτηση αποικιών; Μα οι αποικίες έχουν ήδη κατακτηθεί όλες 
και σχεδόν όλες τείνουν προς την απελευθέρωσή τους: «Η 
Ινδία ίσως πάψει να είναι πια αγγλική κτήση, ποτε όμως η 
αυτοκρατορία αυτή δεν θα αποπέσει σαν σύνολο σε άλλη ξέ
νη κυριαρχίαν (οελ. 49 της προαναφ€ρόμενης μπροσούρας). 
«Κάθε τάση οποιονδήποτε βιομηχανικού καπιταλιστικού 
κράτους ν* αποκτήσει μια αποικιακή αυτοκρατορία, ανε
ξάρτητη από το εξωτερικό ως προς τον εφοδιασμό της με
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πρώτες ύλες, ήεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ενώσει Ενα
ντίον του όλα τα άλλα καπιταλιστικά κράτη, να το μπλέξει 
<τγ ατέλειωτους, εξαντλητικούς πολέμους, χωρίς να το φέρει 
πιο κοντά oto σκοπό του, Η πολιτική αυτή θα ήταν ο πιο σί
γουρος δρόμος για τη χρεοκοπία τη; όλης οικονομικής ζωής 
του κράτους» (σελ. 72-73),

Αυτό ήεν είναι μήπως ψιΑισταική προσπάθεια να πει
στούν οι χρηματιστές να απαρνηθούν τον ιμπεριαλισμό; Να 
φοβερίζεις τους καπιταλιστές με χρεοκοπία είναιτο ιδίασαν 
να συμβουλεύεις τους χρηματιστές να μην παίζουν στο χρη
ματιστήριο, γιατί «πολλοί χάνουν έτσι όλη την περιουοία 
τους». Μα το κεφάλαιο έχει va xeqóIoíí από τη χρεοκοπία 
του «ντ αγωνιζομένου καπιταλιστή και του ανταγωνιζόμε- 
νου έθνους, γιατί συγκεντρώνεται ακόμη πιο πολύ γΓ αστό, 
όσο πιο οξυμένος και «στριμωγμένος» είναι ο οικονομικός 
ανταγωνισμός, δηλαδή το οικονομικό σπρώξιμο στη χρεο
κοπία, τόσο nú? όΐΛΓατή είναι και η τάση των καπιταλιστών 
να προσθέοονν σ' αιπό xül το σπρώξιμο του αντιπάλου στη 
χρεοκοπία με μεθόδους στρατιωτικές. Όσο λιγότερες χώρες 
μένουν, όπου μπορεί να γίνει εξαγωγή κεφαλαίων σε συνθή
κες εξίσου επικερδείς, όπως και στις αποικίες και σε εξαρτη
μένα κράτη σαν την Τουρκία —γιατί στις περιπτώσεις αυτές
0 χρηματιστής έχει τριπλάσιο κέρδος οε σύγκριση με την 
εξαγωγή κεφαλαίων σε μια ελεύθερη, αυτοτελή και πολιτι
σμένη χώρα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής— 
τόσο πιο οχλιιρός είναι ο αγώνας για την καθυπόταξή κιπ το 
μοίρασμα της Τουρκίας, της Κίνας κλπ. Αυτό λέει η οικονο
μική θεωρία της εποχής τοι» χρηματισχικοΰ κεφαλαίου και 
του ιμπεριαλισμού. Αυτό λένε και τα γεγονότα. Ο Κάουτσκι 
όμως μετατρέπει τα πάντα σε χυδαία μικροαστική «ηθική»; 
δεν αξίζει, λέει. να εξάπτεται κανείς τόσο, και πολύ περισσό
τερο να πολεμάει για το μοίρασμα της Τουρκίας, ή για την 
κατάχτηση της Ινδίας, γιατί «οπωσδήποτε α π ό  δεν θα κρα
τήσει για πολύν καιρό» και γενικά θα ήταν καλύτερα η ανά
πτυξη τον καπιταλισμού να γίνεται ειρηνικά... Εννοείται ότι 
íki ήταν ακόμη καλύτερα να αναπτύσοεται ο καπιταλισμός 
και να επεκτείνονται οι αγορές, χρησιμοποιώντας την αύξη
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ση των μιοθων: ατπτά είναι πέρα για πέρα «νοητά* και η πα
ρότρυνση που γίνεται στους χρηματιατές μ' αντό το πνεύμα 
είναι το καταλληλότερο θέμα για κήρυγμα ενός παπά... Ο κα
λός μας ο Κάουτσκι κατατόπισε σχεδόν πλήρως κι έπεισε 
του; γερμανούς χρηματιστές άτι Λεν αξίζει να πολεμούν με 
την Αγγλία για τις αποικίες, γιατί έτσι είτε αλλιώς οι αποι
κίες αυτές πολύ γρήγορα θα οκελευθεραιβοϋν',,.

Από το 1872 ως to 1912 οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της 
Αγγλίας από την Αίγυπτο αυξάνονταν σε μικρότερο βαθμό 
απ’ ό,τι οι. συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές της Αγγλίας. 
Το επιμύθιο του <*μαρξιστή» Κάουτσκι είναι: *6εν έχουμε 
κανένα λόγο να νομίζουμε ότι χωρίς τη στρατιωτική κατοχή 
της Αίγυπτου το εμπόριο μαζί της Ha είχε αναπτυχθεί λιγό- 
τερο κάτω από την απλή επίδραση του ειδικού βάρους των 
οικονομικών παραγόντων» (72). «Οι τάσεις του κεφαλαίου 
για επέκταση» «μπορούν χαλύτενα από καθετί να πραγμα
τοποιηθούν όχι με τις βίαιες μεθόδους του ιμπεριαλισμού, 
αλλά με μια ι ίζηρ'ίχή δημοκρατία» (70).

Τι εξαιρετικά σοβαρή, επιστημονική, «μαρξιστική» ανά
λυση! Ο Κάουτσκι «διόρθωσε» περίφημα αυτή την παράλο
γη lotoolo, «απόδειξε» ότι οι Αγγλοι δεν r ίχαν καθόλου ανά - 
γκη να αφαιρέσουν την Αίγυπτο από τους Γάλλους και ότι οι 
Γερμανοί χρηματιστές δεν είχαν κανίναν απολύτως λόγο ν' 
αρχίσουν τον πόλεμο και να διοργανώνουν την τουρκική εκ- 
πτρατεία, εκτός από τα άλλα μέτρα, για να διώξουν τους 
Αγγλους από την Αίγυπτο! Όλα αυτά είναι μία παρεξήγηση 
και τίποτε παραπάνω— δεν έχουν καταλάβει «κόμη οι 
Αγγλοι ότι το «καλύτερο* που έχουν να κάνουν είναι να πα
ραιτηθούν από τη χρήση βίας ενάντια στην Αίγυπτο και να 
περάσουν (προς το συμφέρον της διεύρυνσης των εξαγωγών 
κεφαλαίου (αλά Κάοιπσχι') στην «ειρηνικήδημοκρατία»...

«Εννοείται πως, όταν οι αστοί οπαδοί του ελεύθερου 
εμπορίου σκέπτονται πως η ελευθερία του εμπορίου παρα
μερίζει ολότελα τις οικονομικές αντιθέσεις που γεννάει ο 
καπιταλισμός, αυτό δεν είναι παρά αυταπάτη, Ούτε το ελεύ
θερο εμπόριο, ούτε η δημοκρατία μπορούν να τις παραμερί- 
σουν. Εμε ίς όμως ενφιαφερόμαστε από κάθε άποψη ώστε οι
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αντιθέσεις ατπές να ξεπερνιούνται οε μι« πάλη με μορφές τέ · 
τοιες που να προξενούν ατις εργαζόμενες μάζες όσο το δυ
νατό λιγότερα βάσανα και λιγότερες θυσίες» (73)...

Να δώσει ο Θεός! Κύριε ελέησαν! Τι είναι Φιλισταίυς — 
ρωτούσε ο Λασάλ— και απαντούσε με ίο γνωστό από<ρβεγ- 
μα του ποιητή: «Φιλιοταίος είναι ένα άδειο έντερο, γεμάτο 
ψόβο κι ελπίδα ότι ο θεός θα το λυπηθεί.»1

Ο Κάουτσκι οδήγησε το μαρξισμό οε μια πρωτάκουστη 
εκϋόρνεΐΌη και ο ίδιος μετατράπηκε σε αληθινό παπά. Ο πα
πάς Λοοστζαθΐί ναπείαει τους καπιταλιστές να περάοουν σε 
μια ειρηνική δημοκρατία κι αυτό το ονομάζει διαλεκτική: αν 
στην αρχή υπήρχε ελεύθερο εμπόριο κι έπειτα μονοπώλια 
και ιμπεριαλισμός, τότε γιατί να μη γίνει «υπεριμπεριαλι- 
σμός» και ξανά ελεύθερο εμπόριο; Ο παπάς παρηγοριά τις 
καταπιεζόμενες μάζες, περιγράφοντας τα αγαθά αυτού του 
«υπεριμπεριαλιυμού», μολονότι ο π^υτάς αυτός Λεν είναι οε 
θέση να πει αν αυτός ο «υπεριμπεριαλισμός» είναι «πραγμα
τοποιήσιμος! Ο Φόιερμπαχ είχε. δίκιο όταν, σε όσους υπε
ρασπίζονταν τη θρησκεία με το επιχείρημα ότι παρηγορεί 
τον άνθρωπο. αποκάλυπτε τον αντιδραστικό χαρακτήρα κά
θε παρηγόςπας: όποιος παρηγορεί το δούλο, αντί να τον ξε
σηκώνει ενάντια στη δουλεία, αυτός βοηθάει τουςδουλοκτή- 
τες.

Ολες οι τάξεις που καταπιέζουν έχουν ανάγκη, για να πε- 
ριφρουρήσουν την κυριαρχία τους, από δυο κοινωνικά λει
τουργήματα: από το λειτούργημα του δήμιοί' και από το λει 
τούργημα του παπά. Ο δήμιος πρέπει να καταπνίγει τη δια
μαρτυρία και την αγανάκτηση των καταπιεζομένων. 0  πα
πάς πρέπει να παρηγορεί. τους καταπιεζόμενους, να τους 
περιγράφει τις προοπτικές (αυτό είναι πολύ βολικό να γίνε
ται, όταν δεν προοψέρεται καμιά εγγύηση ότι οι προοπτικές 
αυτές είναι «πραγματοποιήσιμες»...) μετριασμού των συμ
φορών και των θυσιών με τη διατήρηση τη; ταξικής κυριαρ
χίας κι έτσι να τους συμφιλιώνει μ' αυτή την κυριαρχία, να 
τους αποτρέπει από την επαναστατική δράοη, να εξαλείφει 
τις επαναστατικές τους διαθέσεις, να εξουθενώνει την επα  ̂
ναστατική τους αποφασιστικότητα, Ο Κάουτσκι μετάτρεψε
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το μαρξισμό στην πιο αποκρουστική και την πιο κουτή αντε- 
παναστατική θεωρία, στον πιο βρομερό παπαδισμό.

Το 1909. στην μπροσούρα του Ο ¿γόμος προς την εξόν- 
σί-σ παραδέχεται την όξυναη τα>ν αντιθέσεων του καπιταλι
σμού, την έλευση μιας εποχής πολέμων και Επαναστάσεων, 
μίας νέας «επαναστατικής περιόδου» — πράγμα που κάνης 
δεν το διέψευσε και ούτε μπορεί να το διαψεύσει. Μια επα
νάσταση δεν μπορεί να είναι «πρόωρη», δηλώνει σ’ αυτή την 
μπροσούρα και διακηρύσσει ότι είναι «ανοιχτή προδοσία 
της υπόθεσής μας» το ν' αρνείται κανείς να λάβει υπόψη τη 
δυνατότητα νίκης κατά την εξέγερση, αν και πριν από την 
πάλη δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο ήττας.

Ηρθε ο πόλεμος. Οξύνθηκαν αχόμηπεριοσότεοο οι αντι
θέσεις. Οι συμφορές τιον μαζούν πήραν γιγάντιες διαστάσεις. 
Ο πόλεμος παρατείνεται xul το πεδίο δράσης του όλο και 
επεκτεΐνεται. Ο Κάουτσκι γράφει τη μια μπροσούρα μετά 
την άλλη, εκτελώντας πειθήνια τις εντολές του λογοκριτή, 
δεν αναφέρει στοιχεία για την καταλήστευση των εδαφών 
και τις φρικαλεότητες του πολέμου, για τα σκανδαλώδη κερ 
5η των προμηθευτών πολεμικού υλικοί, ακριβέστερα, για τη 
«στρατιωτική δουλεία» των στρατευμένων εργατώ ν, σε 
αντάλλαγμα όμως δεν παύει να παρηγορεί το προλεταριάτο
— το παρηγορεί με παραδείγματα από τους πολέμους που 
έγιναν όταν η αστική τάξη ήτ«ν επαναστατική ή προοδευτι
κή, όταν ο «ίδιος ο Μαρξ» ευχόταν τη νίκη της μιας ή της άλ
λης αστικής τάξης, το παρηγορεί με σειρές και στήλες από 
αριθμούς που τείνουν ν1 αποδείξουν τη «δυνατότητα» να 
υπάρχει καπιταλισμός χωρίς αποικίες και ληστείες, χωρίς 
πολέμους και, εξοπλισμούς και που αποδείχνουν ότι είναι 
προτιμότερη μια «ειρηνική δημοκρατία». Ο Κάουτσκι. μην 
τολμώντας να αρνηθεί ότι μτ^αλώνουνοι συμφορές των μα
ζών και ότι. επέρχεται, στην πραγματικότητα, μπροστά στα 
μάτια μας μια επαναστατική κατάσταση (γΓ αυτό το πράγμα 
δεν επιτρέπεται να μιλάει κανείς! Το απαγορεύει η λογοκρι 
οία...}, παίξει το ρόλο tot' λακέ απέναντι στην αστική τάξη 
και απέναντι στους οπορτουνιστές με το να περιγράφει την 
«προοπτική» (órv εγγυάτσι αν είναι «πραγματοποιήσιμη»)
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τέτοιων μορφών πάλης στη νέα φάιτη. όπου θα είναι «λιγότε- 
ρες οι θυσίες και τα βάσανα»— έχουν απόλυτα δίκαιο ο Φρ, 
Μέρινγκ X«1 η Ρόζα Λούξεμπουργκ που γι' αυτό το λύγο 
αποκαλούν τον Κάοιπακι πόρνη (Mädchen für alle).

* * *

Στη Ρωσία τον Αύγουστο του 1906 είχαμε επαναστατική 
κατάσταση. Ο τσάρος, για να «παρηγορήσει»· τις μάζες που 
βρίσκονταν σε αναβρασμό, υποσχέθηκ£ τη Δούμα του Μπου- 
λίγκιν*. Αν η παραίτηση των χρηματιστών από τους εξοπλι
σμούς και μια μεταξύ τους, συμφωνία για μ((κρόχρονη ειρή
νη μπορούν να ονομαστούν «υπεριμπεριαλισμός», τότε το 
νομοθετικό συμβουλευτικό καθεστώς του Μπουλίγκιν θα 
μπορούσε να ονομαστεί «υπεραπολυταρχία». Ας υποθέσου- 
με για μια στιγμή ότι αύριο εκατό από τους μεγαλύτερους 
χρηματιστές του κόσμου, που είναι «όιαπλεκόμενοι» σε εκα
τοντάδες κολοσσιαίες επιχειρήσεις, νπόσχο\Ύαί στους λα
ού; ότι ύστερο από τον πόλεμο θα ταχθούν υπέρ του αφο
πλισμού (κάνουμε για μια στιγμή αυτή την υπόθεση εργα
σίας, ώστε να παρακολουθήσουμε τα πολιτικά συμπεράσμα
τα της ανόητης θεωρίας του Κάουτσκι). Ακόμη και τότε το ν' 
αποτρέπει κανείς το προλεταριάτο από την επαναστατική 
δράση —που χωρίς αυτήν όλες οι υποσχέσεις και όλες οι 
αγαθές προοπτικές δεν είναι παρά οφθαλμαπάτη— θα ήταν 
ανοιχτή προδοσία του προλεταριάτου.

Ο πόλεμος δεν επέςρερε στην τάξη των καπιταλιστών μό
νο κολοσσιαία κέρδη και υπέροχες προοπτικές για καινούρ
γιες ληστείες (Τουρκία, Κίνα κλπ.) νέες παραγγελίες αξίας 
δισεκατομμυρίων, νέα δάνεια με: αυξημένα επιτόκια. Επέφε- 
ρε κάτι περισσότερο: επέφερε στην τάξη των καπιταλιστών 
ακόμη μεγαλύτερα πολιτικά οφέλη, διασπώντας και δια- 
φθτιίροντας το προλεταριάτο. Ο Κάουτσκι βοηθάει αυτή τη 
διαφθορά, καθαγιάζει αυτή τη διεθνή διάσπαση των αγωνι- 
ζόμενων προλεταρίων στο όνομα της ενότητας με τους 
οπορτουνιστές του έθνους «του», με τους διάφορους Ζίντε- 
κουμ! Και βρίσκονται άνθρωποι που δε ν καταλαβαίνουν ότι
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to σύνθημα της ενότητας των -ixûuéïv κομμάτων σημαίνει «r- 
νύτπτα» του fftvwoti ποολετα^ιάτου με τη δική του εθνική 
αστιχή χάξη και όι,άσπα<τη tou προλεταριάτου των όιαφό- 
qíiot εθνών, „





V I

Ol παραπάνω γραμμές έίχαν ή&η γραφτεί, όταν ß̂ -ppte το 
τεύχος του Neue Zeit της 28ης του Μάη (αρ. 9) (.it τα συμπε
ράσματα του Κάοστσκι για τη «χρεοκοπία της. σοσιαλδημο
κρατίας» ( § 7 τιον αντιρρήσεών του owv Κούνοφ). Ο ίΛίος ο 
Κάουτσκι συνόψισε και σνήγαγε άλα τα παλιά σοφίσματα, 
καθώς και ένα καινούργιο σόφισμα υπέρ του σοσιαλαοβινι- 
σμού, OTÜ παρακάτω:

«ΛπλοτιοτατΕί, δεν αληθεύει úti ο πόλεμος είναι καθαρά 
ΐμπερΐαλίσΐικός, óu με το ξέσπασμά im] έμπαινε το δίλημ
μα: ιμπεριαλισμός ή σοσιαλισμός* όΐι τα σοαιαλωτικά κόμ
ματα και οι προλεταριακές μάζες της Γερμανίας., της Γαλ 
λίας, κι από πολλές απόψεις  ̂και της Αγγλίας, ρίχτηκαν χω
ρίς να τα ίτκΕψτούν, μόνο με ιην έκκληση μιας χούφτας κοι
νοβουλευτικών ανήρών, στην αγκαλιά του ιμπεριαλισμού, 
πρόδωσαν το σοσιαλισμό κι έτσι πρσχάλεσαν μια χρεοκοπία 
χωρίς προηγούμενο σ’ όλη την ιστορία,»

Νέο σόφισμα και νέα εξαπάτηση των εργατών; ο πόλε
μος, λέει, ôcv rivai «καθαρά:* ιμπεριαλιστικός!

Στο ζήτημα τον χαρακτήρα και της σημασίας του σύγχρο
νου πολέμου ο Κάουτσχι ταλαντεύεται αφάνταστα και ο 
κομματικός αυτός ηγέτης παρακάμπτει συνεχώς τις συγκε
κριμένες και ετππημες δηλώοτις των ουνίδρίων της ΒΐΐσιλΕί- 
ας και του Χέμνας με την ι6ια προφύλαξη που èvhç κλέφτης 
αποφεύγει τον τόπο της τελευταίας κλοπής του. Στην μπρο
σούρα του E&vtxó κράτος κλπ., που την έγραψε το Φλεβάρη 
του 1915, ο Κάοντσκι υποστήριζε ότι ο πόλεμος *ôë τελευ
ταία ανάλυση είναι πάντως ιψιπεριαλιστικός» (σελ. Μ). Τώ
ρα εισάγεται μια νέα μικρή επιφύλαξη: δεν είναι καθαρά 
ιμτκϋκϊλιπτικός — tl είναι λοιπόν ακόμη:

Αποδείχνεται πακ, είναι και εθνικό;! Ο Κάουτοκι κατά
ντησε να υποστηρίζει ένα ομοίωμα διαλεκτικής αλά Πλε- 
χάνοφ τούτα τα εξωφρενικά πράγματα;

«Ο σημερινός πόλεμος είναι -¡Έντιμα óxl μόνο του ιμπε
ριαλισμού., αλλά και της ρωσικής επανάστασης». Αυτός, ο 
Κάοντσκι, είχε προβλέψει ακόμη από το 1 904 ότι η ρωσική
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επανάσταση ϋα κάνη vu αναγΐννηθεί ο πανσλαβισμός σε 
καινούργια μορφή, όχι «μια δημοκρατική Ρωσία δεν μπορ^ί 
παρά να ανάψει έντονα τον πόθο των Σλάβων της Αυστρίας 
ν.αι της Τουρκίας για την κατάχτηση της εθνικής ανεξαρτη- 
tiiuç;... Οπότε και το πολωνικό πρόβλημα θα γίνει οξύ... Η 
Αυστρία ΐότπ. 8α διαλυθώ yuxxC με την κατάρρευση του τσα
ρισμού θα πέσει ίο σιδερένιο στεφάνι που συνδέε t σήμερα τα 
στοιχεία που τείνουν να απομακρυνθούν το ένα από το άλ
λο» ίτην τελευταία περικοπή την παραθέτει σήμερα ο ίδιος ο 
Κάουτσκι από to άρθρο του του 1904)... « Η ρωσική επανά- 
οταοη... έδωσε νέα ισχυρή ώθηση στους εθνικούς πόθους της 
Ανατολής. προσθέτοντας οτα ευρωπαϊκά προβλήματα και 
τα uoiatixâ. Ολα αντά τα π&οβλ ήμαΐα στη διάρκεια to i’ οτ}- 
μ£ς>ι νοϋπολέμουεκδηλώνονται με θυελλώδη τρόπο και απο
κτούν πολύ αποφασιστική σημασία για tlç διαθέσεις των 
λαϊκών μαζών, μαζί χαι των προλετα^ωούν, mu μέσα στις 
àyjcunxiEÇ τήξεις επικρατούν ιμπεριαλιστικές χάσεις» (υελ. 
273- οι υπογραμμίσεις είναι διν.ες μας).

Να ακόμη ένα μικρό δείγμα εκπόρνευσης του μαρξιομούϊ 
Επειόή μια «δημοκρατική Ρωσία* θα άναβε τους πόθους των 
εθνών της Ανατολικής ϋΛίβώπης για ελειΗτΙερία (αυτά είναι 
αναμφισβήτητο). γι ' mnô ο σημερινός πόλεμος, που δεν απε
λευθερώνει κανένα έθνος, αλλά, ανεξάρτητα οπό ττ|ν έκβασή 
του, υποδουλώνει πολλά έθνη. δεν είναι «καθαρά» ιμπερια
λιστικός πόλεμος, /¿χεκ^η «κατάρρευση του τοκισμού» θα 
σήμιανε διάλυση της. Αυστρίας, λόγω τη; έλλειψης δημοκρα
τίας οτην εθνική της σϋ^χρότηοη. yi ’αίΛϊίο αντεπαναστατι- 
κός τσαρισμός, που δυνάμωσε προσωρινά, ληστεύοντας την 
Αυστρία και εντείνοντας ακόμη πε&σσότενο την καταπίεση 
των εθνών της Αυστρίας, έδωσε στο «σημερινό πόλεμο» όχι 
καθαρά ιμπεριαλιστικό, αλλά, ως ένα βαθμό, εθνικό χαρα
κτήρα. ÊTCiôîjoi «άρχουσες τάξεις» κοροϊδεύουν τους στε
νοκέφαλους μικροαστούς και τους αποβλακωμένους (‘ηλίθ
ιες με τα παραμύθια για εθνικούς σκοπούς του ιμπεριαλι
στικού πολέμου, γι ’ αντό ένας άνθρωπος της επιστήμης, μια 
αυθεντία του ^μαρξισμού», ένας εκπρόσωπος της Δεύτερης 
Λιε&νούς έχει το δικαίωμα να ενεργεί étîfl, dxrtï να ουμβιβά^
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ζονται οι μάζες μ’ αυτή την απάτη, χρησιμοποιώντας για το 
ακοπό αυτό τη «φόρμουλα»*: οι άρχουσες τάξεις έχοατν ιμπε
ριαλιστικές χάσεις, ενώ ο «λαός» και οι προλε ταριακές μά
ζες έχουν «(Εθνικές* τάσεις.

Η διαλεκτική μετατοέπεται ατηνπίΰ χυδαία. στην πιοπο- 
ταπή σοφιστική]

Στο σημερινό πόλεμο το εθνικό στοιχείο εκπροσωπείται 
¡/όνο από τον πόλεμο της Σερβίας κατά της Αυστρίας (πράγ
μα που τονίστηκε, ανάμεσα στ’ άλλα, στην απόφαση της σύ- 
ο κενής του κόμματός μας <ττη Βέρνη)*. Μόνο στη Σερβία και 
μεταξύ των Σέρβων έχουμε ένα μακρόχρονο εθνικό απελευ
θερωτικό κίνημα, που αγκαλιάζει εκατομμύρια «λαϊκές μά
ζες» και που «συνέχεια» του είναι ο πόλεμος της Σερβίας κα
τά της Αυστρίας. Αν ο πόλεμος αυτός ήταν απομονωμένος, 
δηλαδή αν δεν συνδεόταν με τον πανευρωπαϊκό πόλεμο, με 
τους ιδιοτελείς και ληστρικούς σκοπούς της Αγγλίας, της 
Ρωσίας χλπ., τότε όλοι οι σοσιαλιστές θα είχαν την υποχρέ
ωση να εύχονται την επιτυχία της σέρβικης αστικής τάξης— 
αυτό είναι το μοναδικά σωστό και απόλυτα αναγκαίο συ
μπέρασμα που βγαίνει από το εθνικό στοιχείο του σημερινού 
πολέμου. Ο σοφιστής όμως Κάονισκι, που σήμερα βρίσκεται, 
στην υπηρεσία των αστών, των κληρικών και των στρατη
γών της Αυστρίας, δεν βγάζει αυτό ακριβώς το συμπέρασμα!

Παρακάτω., Η διαλεκτική του Μαρς, ως τελευταία λέξη 
της επιστημονικής-εξελικτικής μεθόδου, («αγορεύει ακρι
βώς την απομονωμένη, δηλαδή τη μονόπλευρη και τερατω- 
δώς διαστρεβλωμένη εξέταση ενός αντικειμένου. Το εθνικό, 
στοιχείο του οερβοαυστριακού πολέμου δεν έχει και δεν 
μπορεί να έχει καμιά αξιόλογη σημασία για τον πανευρω
παϊκό πόλεμο, Αν νικήσει η Γερμανία, θα πνίξει το Βέλγιο 
και ένα μέρος επίσης της Πολωνίας, ίσως καί ένα μέρος της 
Γαλλίας κλπ. Αν νικήσει η Ρωσία, θα πνίξει τη Γαλικία κι 
ένα μέρος επίσης της Πολωνίας, την Αρμενία κλπ., Αν έχουμε 
«ισοπαλία» θα μείνει η παλιά εθνική καταπίεση. Για τη Σερ

* Β. 1. Λέην. Άπαντα, τύμ, 26. σελ. ] 62. II Σύντ.
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βία, δηλαδή για το ένα περίπου εκατοστό απ' όσους συμμετέ
χουν oto σημερινό πόλεμο, ο ΓΕό/̂ εμος είναι η «συνέχιση της 
πολιτικής» του αστικοαπελευθερωτικού κινήματος. Για το 
99/100 ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής της ιμπε
ριαλιστικής, δηλαδή της γερασμένης, αστική; τάξης, που εί
ναι. ικανή να ήυιφθεί^ε^ όχι όμως και νιι απε λα&&ρώοει τα 
έθνη. II τριπλή Οί^ΐννόηση, «απελευθερώνοντας» τη Ze^Lül, 
ξεπουλάει τα συμφέροντα τη; απτικής ελευθερίας στον ιτα
λικό ιμπεριαλισμό για. τη βοήθεια που προσφέρει στηνκατα- 
λήστευση χι̂ ς Αυστρίας.

Όλα αυτά είναι πασίγνωστα και όλα aireó τα διαστρέ- 
βλωοε αναίσχυντα ο Κάουτσκι, για να δικαιολογήσει τους 
οπορτουνιστές. «Καθαρό* φαινόμενα δεν «¡τώρ^συνκαι δεν 
είναι δυνατό να υπάρξουν ούτε στη φύση ούτε στην κοινω
νία — αυτό ακριβώς διδάσκει η διαλεκτική του Μαρξ, που 
μας δείχνει ότι η ίδια η έννοια της καθαρότητα; κλείνει μέσα 
ιης μια ορισμένη στενότητα, μια μονομέρεια της ανθρώπι
ν η  γνώση;, που δεν αγκαλιάζει το αντικείμενο ως το τέλος 
σν όλη του τη συνϋετότητα. Δεν υπάρχει στον κόομο και δεν 
μπορά να υπάρξει «καθαρός» καπιταλισμός, αλλά πάντα 
υπάρχουν μείγματα, πότε φεουδαρχίας, πότε μικροαστι
σμού, πότε κάτι άλλου. 1 ί ' αυτό, το να λες ótl ο πόλεμος δεν 
είναι «καθαρά« ιμπεριαλιστικός, ενώ πρόκειται για κραυγα- 
λέα εξαπάτηση των «λαϊκών μαζών» από τους ιμπεριαλι
στές, που φανερά συγκαλύπτουν τους πραγματικά ληστρι
κούς σκοπούς τους με «Εθνική» φρασεολογία, σημαίνει ότι 
είσαι εξαιρετικά στενοκέφαλος σχολαστικός ή στρεψόδικος 
και απατεώνας. Όλη η ουσία του ζητήματος έγκειται ακρι
βώς στο γεγονός ότι ο Κάουτακι ιποστηρίζει την εξαπάτηση 
του λαού από τους ιμπεριαλιστές, όταν λέει ότι «για τι; λαϊ
κές μάζες, μαζί και για τις προλεταριακές, αποφασιστική ση 
μασία είχαν* τα εθνικά προβλήματα, ενώ για τις άρχουσες 
τάξεις τέτοια οημασία οι «ιμπεριαλιστικές τάσεις*> (σελ. 
273) και όταν θέλει να το «στηρίξει» αυτό, προσφεύγοντας 
σε μια ψευτοδιαλεκτική για την «ατέλειωτα ποικιλόμορφη 
πραγματικότητα» (σελ. 274), Αναμφισβήτητα, η πραγματι
κότητα είναι ατέλειωτα ποικιλόμορφη— αυτό αποτελεί ιερή
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αλήθεια! Είναι όμως εξίσου αναμφισβήτητο το γενονός ότι 
σ’ αυτή την ατέλε ιωτη ποικιλομορφία υπάρχουν δυο κύρια 
και θεμελιακά ρεύματα: αντικειμενικό περιεχόμενο του πο
λέμου είναι η «συνέχιση της πολιτικής» του ιμπεριαλισμού, 
δηλαδή της καταλήστευσης ξένων εθνών από τΐ| γερασμένη 
αστική τάξη «ον «μεγάλων Δυνάμεων» (και από τις κυβερ
νήσεις τοι>ς), ενώ η «υποκειμενική.» κυρίαρχη ιδεολογία δεν 
έγκειται παρά σε «εθνικές» φράοεις που διαδίδονται για την 
εξαπάτηση των μαζών.

Το παλιό σόφισμα του Κάουτσκι. που το επαναλαμβάνει 
αμέτρητες φορές, ότι δήθεν οι «αριστεροί:* παρουσίασαν τα 
πράγματα με τέτοιον τρόπο, λες και το δίλημμα «με το ξέ
σπασμα του πολέμου» ήταν: ιμπεριαλισμός ή σοσιαλισμός, 
το έχουμε ήδη εξετάσει. Είναι μια ξεδιάντροπη διαστρφλω- 
ση, γιατί ο Κάουτσκι ξέρει πολύ καλά πως οι αριστεροί έβα
ζαν ένα «ΑΛο δίλημμα: προσχώρηση του κόμματος στην 
ιμπεριαλιστική ληστεία και <χπάτη ή κήρυγμα και προετοιμα
σία της επαναστατικής δράσης, Ο Κάουτσκι ξέρει επίσης ότι 
μήνν χάρη στην προστασία που του παρέχει η λογοκρισία, 
δεν ξεσκεπάζεται από τους «αριστερούς)* της Γερμανίας το 
ανόητο παραμύθι που διαδίδει από δουλικότητα απέναντι 
στους Ζίντεκουμ.

Όσο για τη σχέση ανάμεσα στις «προλεταριακές μάζες» 
και σε μια «χούφτα από κοινοβουλευτικούς άνδρες», ο Κά- 
ουτσκι προβάλλει εδώ μια από τις πιο τετριμμένες αντιρρή
σεις:

«Ας αφήσουμε κατά μέρος τους Γερμανούς, κι αυτό για 
να μην υπερασπίσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας- ποιος όμως Οα 
μπορούσε να υποστηρίζει στα σοβαρά ότι άνθρωποι οαν τον 
Βάγιάν και τον Γκεντ, τον Χάιντμαν και τον Πλεχάνοφ, έγι- 
ναν από τη μια μέρα στην άλλη ιμπεριαλιστές και πρόδωσαν 
το σοσιαλισμό; Ας αφήσουμε κατά μέρος τους βουλευτές και 
την ηγεσία...» ( Ο Κάουτπκι υπαινίσσεται οαφώς το περιοδι
κό της Ρόζας Λούξεμπουργκ και του Φρ. Μέρινγκ Η Διε- 

που κρίνει με την περιφρόνηση που της αξίζει την πο
λιτική της ηγεσίας, δηλαδή των επίσημων κορυφών του Σο
σιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, της ΚΕτοπ,
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(δηλαδή του «φόρσταντ». της κοινοβουλευτικής του (αμάδας 
κλπ.) — «... ποιος όμως Βα τολμήσει να υποστηρίξει ότι για 
τη 4 εκατομμύρια των συνε ιδητών γερμανών προλεταρίων 
αρκεί μόνο η διαταγή μιας χούφτας βουλευτών, για να χά
νουν μέσα σε 24 ώρες στροφή I Str προς τα δεξιά, προς μια 
κατεύθυνση διαμετρικά αντίθετη από τους προηγούμενους 
σκοπούς τους; Αν αυτό ήταν σωστό, θα έδειχνε βέβαια μια 
τρομερή χρεοκοπία, όχι όμως μόνο του κόμματός μας, αλλά 
και της μάζας (η υπογράμμιση είναι του Κάόυτα&α). Αν η μά
ζα ήταν ένα τέτοιο άβοιιλο κοπάδι από πρόβατα, τότε θα 
μπορούσαμε ν’ αφήσουμε να μας θάψουν» < σελ. 274).

Ο Καρλ Κάουτσκι. που είναι μεγάλη πολιτική και επι
στημονική αυθεντία, έθαψε κιόλας τον εαιπό του μι; τη στάση 
tot'xcu τις αξιοθρήνητες υπεκφυγές στις οποίες καταφεύγει. 
Οποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό ή τουλάχιστο δεν το νιώ
θει, Ε ίναι χαμένος για το σοσναλισμό και ακριβώς γ ι’ αυτό η 
μοναδικά σωστή στάση είναι αυτή που τήρησαν στη Δκθνήο 
Μέρινγκ, η Ρόζα Λοΐξεμπουργκ και οι οπαδοί τους, αντιμε
τωπίζοντας τον Κάουτσκι και Σία σαν τα πιο άθλια υποκεί
μενα.

Σκεφτείτε το μονάχα: σ’ ό,τι αφορά τον πόλεμο μπορού
σαν va ε κφραστούν κάπως ελεύθερα (δηλαδή χωρίς va κιν
δυνεύουν κυριολεκτικά να τους αρπάξουν και να τους οδη
γήσουν σε στρατώνα, χωρίς να βρίσκονται μπροστά στην 
άμεση απειλή του τουφεκισμού) αχοχλΐΐστιχά και μόνο «μια 
χούφτα βουλευτές» (αυτοί ψήφισαν ελεύθερα, σύμφωνα με 
το δικαίωμα που είχαν, μπορούσαν κάλλιστα και να κατα
ψηφίσουν — γι* αυτό το πράγμα ακόμη και- στη Ρωσία δεν 
τους χτύπησαν, δεν τους τσάκισαν, ούτε και τους έπιασαν), 
μια χούφτα δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι κλπ.. Τώρα 
ο Κάουτσκι ρίχνει μεγαλόψυχα στις μάζΐς την προδοσία και 
την έλλε ιψη χαρακτήρα αυτού του κοινωνικού στρώματος 
που για τη <τιίνδΕϊΐτ?του με την τακτική και την ιδεολογία του 
οπορτουνισμού ο ίδιος ο Κάουτσκι έχει γράψει δεκάδες φο
ρές επί αρκετά χρόνια! Ο πρωταρχικός και βασικός κανόνας 
της επιστημονικής έρευνας γενικά και της διαλεκτική; του 
Μαρξ ειδικά απαιτεί από ένα συγγραφέα να εξετάσει τη <τύν-
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δέση που υπάρχει ανάμεσα στη σημερινή πάλη των διαφό
ρων xaretrtítyWttüVTOU σοσιαλιυμυύ —ιτρς κατεύθυνσης που 
μιλάει καί φωνάζΐ ι για προδοσία και κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου απ' αφορμή αυτή την προδοοία και της κατεύθυν
σης που δεν βλέπει την προδοσία— και σττιν πάλη που όιεξα- 
γάιαν πριν επί ολάκλ^ξ ό&αχετίες. O Κάοντοκι δεν βγάζει 
τσιμουδιά γι' αυτό, δεν εννοεί καν να θέσει ζήτημα κατευ
θύνσεων και οειγιστοη'. Ως τα σήμερα υπήρχαν ρεύμιπα, τώ
ρα δεν υπάρχουν πια! Τώρα υπάρχουν μόνο τα ηχηρά ονό
ματα των «αυθεντιών*, που πάντα τα χρησιμοποιούν σαν 
ατού οι δουλικές ψυχές. Και tí ναι πολύ βολικό να παραπέ
μπει ο ένας στον άλλον χαι vu σκεπάζει ο καθένας φιλικά τις 
«αμαρτίες* του σύμφωνα με τον κανόνα: το ’να χέρι νίβει τ* 
άλλο. Μα τι οπορτουνισμός είνα ι αυτός—αναφωνούσε ο Λ. 
Μάρτοφκατά τη διάλεξή του οτη Βέρνη (βλ, τη ΣοτπμΆ  -Ντε- 
μοχρσγ, αρ. φύλ. 36), όταν.., o rxevt, ο Πλεχάνοφ, ο Κάου- 
τσκι! Οφείλει να είναι κανείς πιο προσεκτικός, όιαν κατηγο
ρεί για οπορτουνισμό ανθρώπους σαν τον Γκενχ, — έγραφε 
ο Α|ελρόντ (Γκόλος. αρ. φύλ. 86 και 87). Δεν πρόκειται να 
υπερασπιστώ τον εαυτό μου —επαναλαμβάνει ο Κάουτσκι 
στο Βερολίνο—όμως,., ο Βάγιάν και ο Γκεντ, ο Χάιντμαν 
και o I Ιλεχάνοφ! Ο κούκος επαινεί τον κόκορα, γιατί κι ο κό
κορας επαινεί τον κούκο.

Με ζήλο λακέ, ο Κάουτσκι έφτασε στο σημείο να φιλήσει 
το χέρι ακόμη και του Χάιντμαν,παρ' όλο που μόλις μια με: ·., 
ρα πριν τον παρουσίαζε σαν άνθρωπο του ιμπεριαλισμού, 
Kl όμει>; η ίδια η Neue Zeit και δεκάδες σοσιαλδημοκρατικές 
εφημερίδες όλου του κόσμου έχουν ήδη γράψει εδώ και πολ
λά χρόνια για τον ιμπεριαλισμό του Χάιντμαν! Αν ο Κάοι4- 
τσκι ενδιαφερόταν ειλιχρινά για την ανάλυοη της πολιτικής 
βιογραφίας των προαναφερόμενΐι»ν προσώπων, θα μπορού
σε να θυμηθεί: η βιογραφία αντή περιέχει ή όχι ορισμένα 
γνωρίσματα και γεγονότα που προετοίμαζαν to πέρασμα 
στον ιμπ-εριαλισμό όχι «μέσα σε μια μόνο μέρα», αλλά στη 
διάρκεια μιας δεκαετία;; ο Βάγιάν ήταν ή όχι αιχμάλωτος 
των ζορεα ιστών7 και ο Πλεχάνοφ των μενσεβίκων και των 
λικβινταριοτών; η ¡mreúftjvOTjTou Γκεντ1 πέθανε ή όχι μπρυ-
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στά οκι μάτια όλων στο περιοδικό too Γκτντ O σοσιαλι
σμός9 που αποτελεί πρότυπο έλλε ιψης ζωής και ταλένιου 
και δεν είναι αε θέση να πάρει ανεξάρτητη θέση σε κανένα 
σπουδαίο ζήτημα; και ο ίδιος ο Κάουτσκι είχε επιδείξει ή όχι 
('θα προσθέταμε για εκείνους που τον τοποθετούν -πολύ δι
καιολογημένα— δίπλα στην Χάιντμαν και τον Πλεχάνοφ) 
έλλειψη χαρακτήρα στο ζήτημα ταυ μιλερανισμού, στο ξεκί
νημα της πάλης ενάντια οτην μπερνπταϊνιάδακλπ.

Δεν βλέπουμε όμως ol.ur το ελάχιστο ίχνος ενδιαφέρο- 
ντος για μια επιστημονική ανάλυση της βιογραφίας των πα
ραπάνω ηγετών. Λεν γίνεται καν προσπάθεια να εξεταστεί, 
αν 04 ηγέτες αυτοί υπερασπίζονται τώρα τον εαυτό τους με 
διχά τους επιχειρήματα ή μ* την επανάληψη των Επιχειρημά
των των οπορτουνιστών και των αστών. Οι πράξεις αιπες 
των ηγετών απόκτησαν μήπως αξιόλογη πολιτική σημασία 
λόγω της μεγάλης επιρροής τους ή επειδή προσχώρησαν σ' 
i να ξένο ρεύμα μι πραγματική «επιρροή», που υποστηρίζε
ται από τη στρατιωτική του οργάνωση, συγκεκριμένα στο 
αστικό ρεύμα. Ο Κάοιησκι δεν καταπιάνεται καν με τη μελί 
τη του ζητήματος- φροντίζει μόνο να ρίξει στάχτη στα μάτια 
των μαζών, να τις ζαλίσει με ηχηρά ονόματα αυθεντιών, να 
τις εμποδίσει να θέσουν καθαρά το επίμαχο ζήτημα και να το 
αναλύσουν ολόπλευρα*,

«... η μάζα των 4 εκατομμυρίων με διαταγή μιας χούφτας 
βουλευτών έκανε στροφή ISO” προς τα δεί-ιά...»

Εδώ η κάθε λέξη είναι xl ένα ψέμα Η κομματική οργάνω
ση των Γερμανών δεν είχε 4, αλλά 1 εκατομμύριο μέλη. Την 
ενιαία βούληση αυτής της οργάνωσης των μαζών (όπως και

* Η ¡ινπφορώ τοί' Κάουτσκι orm· Ηαγιάν και στον Γκεντ, στον 
Χάιντμαν και όταν Πλκχάνοφ είναι χαρακτηοΐστ ική κιιΐ ojió μιαν 
άλλη άποψη. Οι απροκάλυπτοι ιμπεριαλιστές, σαν τον Λεντς και 
τον Χέν&ς <χ«.ος?ίς. να μιλάμε πια για τους οποβ'τουνισ-ϊές), αναφέρο 
νται ίσα-ΐσα σιον Χάιντμαν και τον Πλεχάνοφ, για να ήικαίολογή- 
σουν την πολιτική τους. Κι έχσνν δίχισ νυ αναφερονται σ' αυτούς 
ναι λεν* την αλήθεια με την έννοια άτι πρόκειται πραγματικά για 
μια και τηνΙδιαπολιτική. Ο Κάουτσκι όμως μιλάει με περιφρόνηση
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κάθε οργάνωσης) την έκφραζε μόνυχο ενιαίο πολιτικό κέ
ντρο της, μια «χούφτα* άνθρωποι που πρόδωσαν ιυ  σοσια
λισμό. Τη χούφτα αυτή τη συμβουλεύτηκαν, την κάλεσαν να 
ψηφίσει, μπορούσε να ψηφίσει, μπορούσε να γράψει άρθρα 
κλπ. Τις μάζες όμως δεν τις πιμβονλενπικαν. Όχι μόνο öev 
τπέτρεπαν σ* ανεές να ψηφίσουν. αλλά και τις διαιρούσαν 
και tlç οδηγούσαν όχι «με διαταγή» μιας χούφτας βουλευ- 
τφν, αλλά με διαταγή των στρατιωτικών αρχών Η οτραιιω- 
i ική οργάνωση ήταν εκεί μπροστά, σ' αντή δεν υπήρχε προ
δοσία ηγετών, αυτή καλούσε τις «μάζες» ατομιχά, θέτυντάς 
τους το ζήτημα τελεσιγραφικά; ή πεις στο στρατό (όπως σε 
συμβουλεύουν οι ηγέτες αου) ή σε στήνουν στ ον τοίχο. Η μά
ζα öev μπορούσε να ενεργήσει οργανωμένα. γιατί η (Κυάνω
σή της, που είχε όημίΛυργηθεί προηγούμενα, η οργάνωση 
που ενσαρκωνόταν (ττη «χούφτα» των διαφόρων Λέγκιν, 
Κάουτσκι, Σάιντεμαν πρόδα>σε τη μάζα και yui vu δημιουρ- 
γηΟεί μια νέα οργάνακτη χρειάζεται καιρός, απαιτείται απο
φασιστικότητα για να πεταχτεί η παλιά, η σάπια οργάνωση 
που έφαγε τα ψωμιά της.

Ο Κάοντσκι προσπαθεί να κατατροπώσει τους αντιπά
λους του, τους αριστερούς, αποδίδοντας τους μια ανοησία, 
ότι (Τάζουν τάχα to ζήτημα έτσι: «σαν απάντηση» στον πόλε
μο οι «μάζες» έπρεπε «μέσα σε 24 ώρες» vu κάνουν επανά
σταση, να φέρουν το «σοσιαλισμό» ενάντια στον ιμπεριαλι
σμό, διαφορετικά οι «μάζες» Oct έδειχναν «έλλειψη χαρακτή
ρα και προδοσία». Ma αυτό είναι απλώς ανοησία, με την 
οποία «κατατρόπωναν» ως τα σήμερα τους επανιιυτάτες οι 
συντάκτες των αγράμματων αστικών και αστυνομικών πά

για τον Λεντς και τον Χένις, γι* ολίοκ τους {Μζροπάστες iron πέ- 
ρασαν |if τσ μίρος του ιμπεριαλισμού. Ο Κάουτσκι ευχαριστεί το 
Θεά irouôcv μοιάζει μ’ αιπαύς τους τελώνες, πσυόεν συμφωνεί μα
ζί. τους, που έμεινε βπαναστάτης — όχι αστεία! Σιψ ποαγματιχό- 
τητϋ ίΐμίϋς η θέση του Κάοντσκι tCvai η ίδια- Ο υποκριτής σοβινι
στής Κάουτσκι, με Τις απατηλές του φράσεις, είναι πολύ πιο απαί’ 
σως από τους «πλοϊκούς σοβινιστές Ντάβιντ και Χάινε, Λεντς κοα, 
Χένν;.
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λιοφυλλάόων και μτ την οποία κάνει σήμερα επίδειξη ο Κά- 
ουτ<ηα. Οι αριστεροί αντίπαλοι τον Κάσυτσκι ξέρουν πολύ 
χαλά ότι η επανάσταση δεν «κατασκευάζεται», ότι οι επανα
στάσεις αναπτύσσονται μέβα από τις αντικειμενικά (ανε
ξάρτητα o j e ó  t r i  θέληση των κομμάτων και, των τάξεων) ώρι
μες κρίσεις και στροφές τη; ιστορίας, ότι οι μάζες χωρίς ορ
γάνωση Αεν έχουν ενιαία βούληση, ότι η πάλη ενάντια στην 
ισχυρή, τρομοκρατική, στρατιωτική οργάνωση ίων συγκε
ντρωτικών κρατών είναι δύσκολο και μακρόχρονο έργο. 
Στην κρίσιμη στιγμή οι μάζες, προδομένες από τους αρχη
γούς τους όενμποοονσαν τutoτε να κάνουν, ενώ οι «χού
φτες» αυτών των ηγετών μποςιούσαν βονμάσια και θα έπρε> 
πε να καταψηφίσουν τις πιστώσεις, να αγωνιστούν ενάντια 
στην «ταξική ειρήνη» και τη δικαιολόγηση του πολέμου, να 
ταχθούν υπέρ της ήττας των κυβερνήσεών τους, να οργανώ- 
σουν ένα διεθνή μηχανισμό για την προπαγάνδιση της συνα
δέλφωσης στα χαρακώματα, να διοργανώσουν την έκδοση 
παράνομων εντύπων*, που να κηρύσσουν την ανάγκη για 
πέρασμα σε επανασιατ ική δράση κλπ,

Ο Κάουτσκι γνωρίζει περίφημα ότι οι «αριστεροί » της 
Γερμανίας έχουν υπόψη τοίΐς ακριβώς αυτή ή πιο ooxttá μια

• θα πρέπει va euccoflei ανάμεσα στ’ άλλα ότι γι ’ αυτό το πρώγ- 
μη δεν ήταν καθόλου υποχρεωτικό να κλείσουν όλες Οι cíi.>oia>j&ii- 
μοκρατικές εφημίρίδες, ο«ν απάντηση στην απαγόρευση va vyá- 
φουν για ταξικό iíLooc και ταξική ττάλη Το να δεχτεί κανείς τον ógo 
να μη γράφει για όλα αυτά, όπως έκανε η Vorwarts, ήταν προστυχιά 
και δαλία, Η Varw&ts, κάνοντάς το από. πέθανε πολιτιΜ'ι. Ο Λ. 
Μάρτοφ είχε όίκιο» όταν το ífcie αυτό. θα μπορούσαν ώΜας va κρα
τηθούν οι νόμιμες εφημερίδες, κάνυνπας τη δήλωση πως terv fívtxi 
κομματικές, oí/tf οοσιαλΛημοχΰϋτηχές, αλλά απλώς κξΐίπηρκιαπν 
τις τεχνικές ανάγκες μιας μερίδας εργατών, δηλαδή ότι δεν είναι 
πολιτικές Παρανόμι:] σοσιαλδημοκρατικά έντυπα ιμ:
αξιολόγηση του πολέμου και νόμιμη εργατικά έντυπα που νη μην 
ιΦ ονν Γίτοια αςΐολό}τ?ΓΤίί? που να μη Uve αναλήθειες, αλλά να 
ajioflWíWíoxFv την αλήθεια—νιατί δεν θα ήταν δυνατό να γίνει avtó 
το πράγμα;
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πιιρόμοια  όράση και ótL σε συνθήκες στρατιωτικής λογοκρι
σίας 6εν μπορεί να μιλά κανείς axQOXáX verra, ανοιχτά γι ' 
αυτή τη όράση. Η επιθιιμίπ του Κάουτσκι να προασπίσει πά- 
ση θυσία τους οπορτουνιστές τον «όηγιί σε μια πρωτοφανή 
χυδαιότητα: κριϊβεται πίσω από τις πλάτες tí*>v στρατιωτι
κών λογοκριτών και αποόίδα στους αριστερούς μι« ολοφά
νερη ανοησία, επειδή είναι βφαιος ότι οι λογοκριτές θα τον 
προστατεύσουν' απότοξεσκίπασμα,
Λ
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VII
Ένα σημαντικό επιστημονικό καί πολιτικό ζήτημα που ο 

Κάουτοκι to  παρέκαμψε συνειδητά, με κάθΐ λογής τεχνά
σματα, προς εξαιρετικά μεγάλη ευχαρίστηση των οπορτου
νιστών, fiναι τούΐο δω: πώς ivtöQttKrvοι πιο ociqxïvcÎ; εκ
πρόσωποι της Δεύτερης Διεθνούς να προόώσουν το σοσιαλι
σμό;

E^mrutooinai ότι το ζήτημα ñev πρέπει να το θέτουμε με 
την έννοια της ατομικής βιογραφίας της μιας ή της άλλης αυ
θεντίας. Οι μελλοντικοί βιογράφοι τους θα υποχρεωθούν να 
εξετάσουν το πρόβλημα κι απ’ αυτή την άποψη, σήμερα 
όμως το σοσιαλιστικό κίνημα ócv evíSi «φέρεται καθόλου γι' 
αιπό το πράγμα, αλλά για τη μελέτη t ης ιστορικής προέλευ
σης, τωνόρων, της σημασίαςχαι της δύναμης του σοσιαλσο- 
βινκπιχού ς>εύματος. I) Από πού προήλθϊ ο σοσίαλοοβίνΐ, 
σμός; 2) Τι είναι amó που του έόωαε δύναμη; 3) Πώς να τον 
πολεμήσουμε; Μόνο αυτό; ο τρόπος τοποθέτηση; του προ- 
βλήματος είναι σο^ρΰς, ενώ η μετάθεση του ζητήματος στα 
οπίπεδο των «προσωπικοτήτων» στην πρΰ,ΐη 6εν σημαίνει 
τίποτε άλλο ειαρά α.τλή υπεκφυγή, τέχνασμα αοφιστή,

Pm να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα, Ckt πρέπε ι να 
εξετάσουμε, πρώτο, μήπως το ιδεολογικοπολιτικό περιεχό
μενο τον σοσιαλσοβινισμού σννά&ται με κανένα προηγού* 
μενο ρεύμα του σοσιαλισμού- δεύτερο, ποια σχέση υπάρχει, 
από την άποψη των πραγματικών πολιτικών διαιρέσεων, 
ανάμεσα στη αημκςηνή διαίρεση των σοσιαλιστών σε αντιπά
λους και υπερασπιστές του σοσιαλαόβινιομϋύ και στην ευ- 
ρεία διαίρεση πουπροηγήθηκε κπορικά;

Λέγοντας σοσιαλσοβινισμό, εννοούμε την παραδοχή της 
ιδέας υπεράσπισης της πατρίδος στο σημερινό ιμπεριαλιστι
κό πόλεμο, τη δικαιολόγηση της συμμαχίας των σοσιαλι
στήν μ( την αστική τάξη καί ης κυβερνήσεις των χωρών 
«τους:» Ο1 αυτό τον πόλίμο, την· άρνηση προπαγάνόισης και 
υποστήριξης των προλεταριακών-επαναστατιχών εκδηλώ
σεων ενάντια στη «δική τους* αστική τά|η κλπ. Είναι κατα
φανές öiL το βασικό ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο του
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σοσι« λσοβ ι νιαμού συμπίπτει απόλυτα με τις βάσεις του 
οπορτουνισμού. Βίναι fva καί το αντό ρεύμα. Ο οπορτουνι
σμός μέσαιπις συνθήκες του πολέμου του ί 9 14 -19 1S γεννάίΐ 
ακριβώς το σοσιαλσοβινισμό. Το χι)ριο ζήτημα στον οπορ
τουνισμό είναι η ώύα της συνεργασίας των τάξεων, Ο πόλε
μος οδηγεί (ί>ς το τέλος αυτή την ιδέα, προσθέτοντας ταυτό
χρονα στους ουνηθισμένσυς παράγοντες και a ta  συνηθισμέ
να. κινητού της μια ολόκληρη σειρά από έκτακτους παράγο- 
νττς και κίνητρα, εξαναγκάζοντας με τις απειλές και τη βία 
τη μικροαστική και σκόρπια μάζα να συνεργαστεί με την 
αστική τά|η: η περίσταση αυτή διευρύνει., όπως είναι φυοι- 
κό, τ ο ν  κύκλο των οπαάών του οπορτουνισμού kql εζηγκί 
απόλυτα το πέρασμα πολλών χτεάινών ριζοσπαστών σ’ αυ
τό το στρατόπεδο,

Οπορτουνισμός σημαίνει να θυσιάζονται τα ζωτικά συμ
φέροντα των μαζών στα προσωρινά συμφέροντα μιας ασή
μαντης μειονότητας tiyr/ατών ή, μτ άλλα λόγια, σημαίνει. au μ 
μ αχ La μίας μερίδας εργατών με: την αστική τάξη ενάντια στη 
μάζα του προλεταριάτου. Ο πόλεμος κάνει αυτή τη συμμα- 
Xiti πεντακάθαρη και αναγκαστική. Ο οπσςϊτοιινισμός γεννή- 
θηκε μέσα σε δεκαετίες από τις ιδιομορφίες μιας εποχής ανά- 
πτιίξης, του καπιταλισμού, όπου η σχετ ι«ά ειρηνική και πολι
τισμένη ζιαή ενός στρώματος προνομιούχων εργατών «amo- 
ποιούσε» αυτούς τους Εργάτες, τους έδινε ορισμένα ψίχουλα 
από τα κέρδη του δικού τους, του εθνικού κεφαλαίου και 
τους αποσπούσε από τυς συμφορές, από τα βάσανα και τις 
επαναστατικές διαθέσεις της μάζας, που ήταν καταδικασμέ
νη στην καταστροφή και στην &|ί^ίι.ί>σηΓ Ο ιμπεριαλιστικός 
πόλεμος είναι η άμεση συνέχιση και η ολοκλήρων αυτής της 
κατάστασης πραγμάτων, γιατί είναι πόλεμος για τα προνό
μια των κυρίαρχων εθνών, για το ςαναμοίρασμα των αποι
κιών μετάξι τους, για την κυριαρχία τους πάνω στα άλλα 
έθνη. Η υπεράσπιση και η κατοχύρωση της προνομιακής θ έ 

σης των μικροαστών ή της αριστοκρατίας (και της γραφειο
κρατίας) της εργατικής τάξης <κιν «στρώματος ανώτερου»* 
— αυτή είναι η φυσιολογική συνέχεια των μικροαστικών- 
οπορτουνιστικών ελπίδων και της αντίστοιχης τακτικής
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ιπσν /tunjó rov πολέμου. αυτή eivcu η οικονομική βάση τοί' 
οοοιαλιμπεοωϊλίομού των ημερών μας*. Και, εννοείται, η

*■ Μερι*ά π«ραόί*γματα για να φανεί πιο καθαρά ίϊώς οι ιμπ£- 
ριαλι,·πτέ; και οι αστοί. ñLviwv μεγάλη; οημασία υτα ίΕρονόμυη του 
«χυμύΐίιχου έθνυυς» και. στα εθννκά προνόμια για τη βιΔοπααη των 
Εογατίίιν και την απΰσπασή τους από το σοσιαλισμό* Ο άγγλος 
ίμίΚρίΛλιστης Λσύχας στο έργο του: Η Μεγόλη Ρώμη um η Μ εγάλη  
Βοετονία (ΟΕ.<ρόρόη, 1912) παραΛέχΕται την ανισοτιμία τευν ερυ* 
θρό&ΐίμειιν μέση στη σΐίνχρονιι Βρίτονική Αυτοκρατορία (σελ. 96 
97) κοεοίΗτημαίΛΈς: «στην Ανισκρ«τεηΛα μας, όταν οι teuwoL Εργά 
te; δοΐλεύοίΓν άίπλσ στους ÊQitsOQô&ftQfMyDÇ, öev δουλεύουν σαν ον- 
ντροφοι, αλλά ο λευκός είναι, μάλλον επιστάτης του Ερυθρό&£ρ- 
μου» (98}. — Ο Έρβιν Μπίλγχερ, πρώην γραμματέας της 
ακίΤΟΗρατορικής ένωσης ενάντια στους csoοmλ&νιμοκράγες, στην 
μτιροσονρα tow: Η  σ ο σ ια λδ η μ ο κ ρ α τία  μ ΐτ ά  το ν π Α λ ΐμ ο  0 9 1 5 ) 
aiaivti τη στάση των οοο ιαλ ίΐρο^τώ ν, δηλώνοντας (¡τι πρέπει 
ν(ι γίνουν «καθαβά f ργατ ικό κόμμα» (43), «tttvixó», «γερμανικό ερ- 
γατιχό κόμμα» (45), χωρίς «διεθνιοτικές, ουτοπικές» «επαναστατι
κές» ώέες (44) — Ο γερμανός ιμπεριαλιστής Σειρτόριους φον Βάλ- 
τΕ̂ κη̂ άοΐ'ζί.-ν στο έργο του για την τοποθέτηση νχφΐιλβίων στο «ξω- 
tepiMÓ (1907)Λ επιπλήττει τονς γίφμανοι&ς σοσιαλδημοκράτες, για 
τί aywxnW το «e#vu¡ó αγαθό» {43$) —που συνίσταμαι στην αρπαγή 
αποικιών—και επαινεί τους άγγλους εργάτες για το «ρεαλισμό» 
τους, λόγου χάρη, για την πάλη τους Ενάντια στη μΜίενάστευση. Ο 
γερμανός διπλωμάτης Ρεντόρφερ στο |"U0Uo xmj για τις βάσκις της 
παγχόσμνας πολιτικής ' υπογραμμίζει το πα^γνωστο γεγονός ότι η 
διΕβνοποίτίσιΙ του κεφαλαίου âîv εξαλείφει καβάλου την οξυμένη 
πόλη των εθνικών κεφαλαίων 'fia την εξειυοία, για ίπ ιρι̂ τή, για tïiv
* πλειονότητα των μίτοχ<ΐινι» (J61 j και σημειώνει ότι η όξυμένη íflf- 
τή πάλη ττρησκλχτίι··ι τοικ. εργάτες ( 175). Στο βιβλίο αναγράφεται η 
χρονολογία: Οκτώ^ηζ 1913 και ο συγγραφέας μίλάί ι με μεγάλη 
οαψήνεια. για ta  «οΐιτμφέροντα του ΚΕφαλαίεκι» ( 157), πον τα fternorl 
αιτία των συγχρόνων πολέμων «νείφέρει ότι το ζήτημα της «ε
θνικής τάσης» γίνετε» το «βασικό ζήτημα» του σοσιαλισμού (176) 
um ότι δεν υπάρχει λόγος οι κίβερνήσευς να φο{ϊούνιαι τι,ς όιΐθνε- 
στικές εκδηλώσεις τ<ι>ν οοσιεύΛημοκρατών ( 177), που στην ηρά^η

- 6 Ι  -



δύναμη της συνήθειας, η ρουτίνα μως πχετικά ειρηνικής εξέ
λιξης, οι εθνικές προλήψεις,, ο φάβας των απότομων στρο
φών και η έλλειψη πίστης σ’ αυτές τι.ς στροφές — όλα αυτά 
έπαιξαν το ρόλο τους σαν πρόσθετοι παράγοντες χπι έκαναν 
να δυναμώσει και ο οκορτουνιαμός και ο υποκριτικός και 
όί ΐλός συμβιβασμός μαζί του, συμβιβασμός δήθεν για λίγο 
μόνο καιρό, για ειδικές. μόνο αιτίες και αφορμές. Ο πόλεμος 
άλλαξε τη μορφή του οπορτουνιομού που τον έθρεψαν δεκα
ετίες, τον ανέβασε οε υψηλότερο σκαλοπάτι, αύξησε τον 
αριθμό και την ποικιλομορφία των αποχρώσεων του. πλή- 
Ehn'r τις γραμμές των οπαδών του, πλούτισε τα επιχειρήματα 
τους μ' ένα σωρό καινούργια σοφίσματα, συγχώνεψε, μπο
ρούμε να πούμε, με το βασικό ρεύμα τον οπορτουνισμού 
πολλά καινούργια ρεύματα χαι ρευματάκια, το βασικό όμως 
ρεύμα δεν εξαφανίστηκε. Κάθε άλλο,

Ο σοαιαλσοβινισμός είναι ένας οπορτουνισμός που έχει 
ωριμάαει σε τέτοιο βαθμό, ώστε έγινε αδύνατο να εξακολου
θεί να υπάρχει αυτό to  αστικό απόστημα μέσα στα σοσιαλι
στικά κόμματα με την προηγούμενη μορφή του.

Οι άνθρωποι ποι> Λεν θέλουν να δουν τη στενότατη και 
αδιάσπαστη σύνδεση του σοσιαλσοβινισμού με τον οπορ
τουνισμό, πιάνονται από μεμονωμένες περιπτώσεις kül «πε
ριστατικά* — όπως λ.χ. από το γεγονός ότι ο τάδε οπορτου
νιστής έγινε διεΟνιστής και ο τάδε ριζοσπάστης έγινε σοβινι
στής. Λυτό όμως δεν μπορεί οτην πραγματικότητα να αποτε· 
λέσει σοβαρό επιχείρημα στο ζήτημα της ανάπτυξης των 
φυμάτων. Πρώτο, η οικονομική βάση του σοβινισμού «αι 
του οπορτουνισμοί! μέσα στο εργατικό κίνημα είναι μία και 
η αυτή: συμμαχία των ολιγάριθμων ανιίντε.ρων στρωμάτων 
του προλεταριάτου και των μικροαστών, που απολαμβά
νουν τα ψίχουλα από τα προνόμια του εθνικού «τους» κεφα-

γίνονται όλο um πιο εθνικές {103,110,176). Ο ivu θνής σοσιαλισμός 
6α νιχήοΕί, αν αποσπάσει τους εργάτες από την Επιρροή ιης εθνότη 
τας, γιαχί μΟνο με τη βία δεν γίνεται τίποτκ, θα υποστεί όμως ήπα, 
αν χο εθνικό αίσϋημΐΐ επιχρπτήοει (173* 174).
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λαΐσυ ενάντια στη μάζα των προλεταρίων, στη μάζα των ερ
γαζομένων και των καταπιεζομένων γενικά. Δεύτερο, το ιδε
ολογικοπολιτικό περιεχόμενό και τον δι\> ρευμάτων είναι 
ένα και το αυτό. Τρίτο, γενιχά και στο σύνολο η παλιά διαί
ρεση των σοσιαλιστών σε οπορτουνισηκό ν.ηι επαναστατικό 
ρεύμα, διαίρεση χαρακτηριστική για την εποχή της Λεύτερης 
Διεθνούς ( 1889-1914), απίοτοιχεί στην καινούργια διαίρεση 
σε σοβινιστές καιδιεθνιστές.

4 Για νχι πειστούμε γι*ι την ορθότητα αυτής της τελευταίας 
θέσης, πρέπει να θυμηθούμε τον κανόνα ότι στις κοινωνικές 
οιιοτήμες (όπως και γενικά σε κάθε επιστήμη) πρόκειται για 
μηζικα φαινόμενα και όχι για μεμονωμένες περιπτώσεις. Ας 
πάρουμε 10 χώρες της Ευρώπης: τη Γερμανία, την Αγγλία, τη 
Ρωσία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Βουλγαρία, 
την Ελβετίω, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Στις πρώτες 8 χώρες η 
καινούργια διαίρεση των σοσιαλιστών (με βάση το διεθνι- 
ομό) αντιστοιχεί στην παλιά (με βάοη τον οπορτουνισμό): 
στη Γερμανία το φρούριο του οπορτουνισμού, το περιο
δικό Μ η νια ία  Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ή  Ε πιθεώ ρηση (5οζίάΙίαΐύ€ΐιε 
ΜοπΆί.ώεί^) ΐγινε το φρούριο του σοβινισμού. Τις ιδέες του 
διεθνισμού τις υποστηρίζουν οι ακραίοι αριστεροί. Στην 
Αγγλία, στο Βρετανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα περίπου τα 3/7 
είναι διεθνιστές (66 ψήφοι υπέρ του διεΟνιστικού σχεδίου 
οπόψαοης, έναντι 84, σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογι
σμούς) και στο συνασπισμό  των οπορτουνιστών (Εργατικό 
Κόμμα + Φαβιανοί + Ανεξάρτητο Εργατικό Κόμμα) λιγότε- 
ροι από το \Π  είναι διεθνιστές*. Στη Ρωσία ο βασικός πυρή
νας των οπορτουνιστών, το περιοδικό Νάίκχ Ζαριά  των λι-

* Συνήθως γίνεται υυγκμι,ση μόνο του «Ανεξάρτητου Εργατι
κού Κόμματος» με το ./.Βρετανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα*. Αυτό δεν 
είναι σωστό, Λεν πρέπει να βλέπονμε τις οργανωτικές μορι^ς, υλ 
λά την ουσία του ζητήματος, ίΐάρτε τις καθημερινές εφημερίδες: 
ήταν δΐιο — η μια {ΟάϊΙγ ΗςΓΟίφ τον Βρετανικού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος και η άλλη (ίΜΙγ Οάζαπ) τον συνασπισμού των οπορ- 
τουνυταίνν. ί)ι. κίΐΟημερινές εφημερίδες εκφράζουν την πραγματική 
δουλειά προπαγάνδας, ζύμωσης και οργάνωσης.
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>$ΐΥταφΜ«<ί>ν, έγινε ο βασικός πυρήνας ίων σοβινιστών. ο  
Πλεχάνοφ με τον Αλέξινσκι κάνουν περισσότερο θόρυβο, 
εμείς όμως ξέρουμε, έστω και μόνο από ττρ/ πείρα της πεντα
ετίας 1910- Ϊ914,όχι είναι ανίκανοι να κάνουν συστηματική 
προπαγάνδα ανάμεσα στις μάζες της Ρωσίας. Βασικός πυρή
νας των διεθνιστών της Ρωσίας είναι ο «πραβνηομός» και η 
ρωσική σοσιαλδημοκρατιπί\ εργατική κοινοβουλευτική ομά
δα, σαν εκπρόσωπος των πρωτοπόρων εργατών, που αναδη
μιούργησαν το κόμμα το I ενάρη τον 1912.

Στην Ιταλία το καθαρά οπορτουνιστικό κόμμα τον Μπι- 
σολάτι και Σία, έγινε οοβινιοτικό. Ο διεθνισμός εκπροσω
πείται οπό το έργστνχό κόμμα, Οι μάζες των εργατών είναι 
υπέρ αυτοί) του κόμματος- οι οπορτουνιστές, οι κοινοβου
λευτικοί άνδρες, οι μικροαστοί είναι υπέρ του σοβινισμού. 
Στην Ιταλία η εκλογή μπορούσε για πολλούς μήνες να είναι 
ελεύθερη και η εκλογή δεν έγινε τυχαία, αλλά σύμφωνα με τη 
διαφορά της ταξικής θέσης του προλετάριου ;ιοι· δουλεύει 
στις μάζες και των μικροαστικών στρωμάτων.

Στην Ολλανδία το οπορτουνιστικό κόμμα του Τρούλ- 
στρα συμβιβάζεται μί το σοβινισμό γενικά (δεν πρέπει να 
μας ξεγελάει το γεγονός ότι οτην Ολλανδία οι μικροαστοί, 
όπως και υι μεγαλοαστοί, μίποχ'?ν θανάσιμα τη Γερμανία, 
που θα ήταν ικανή να τους «καταπιεί»), Συνεπείς, ειλικρι
νείς. φλογερούς διεθνικές από πεποίθηση έδωσε το μαρξι
στικό κόμμα με επικεφαλής τον Γκόρτερ και τον Πάνεκουκ, 
Στη Σουηδία ο οπορτουνιστής ηγέτης Μπράντινγκ αγανα
κτεί, γιατί κατηγορούνται, οι γερμανοϊ σοσιαλιστές για προ
δοσία και ο ηγέτης των αριστερών Χέγκλουντ δηλώνει όχι 
μέσα στους οπαδούς του υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν 
ακριβώς έτσι τα πράγματα (βλ- τη Σοΐυιάλ-\'τι μ οχοάτ, αρ. 
φϋλ. 36), Στη Βουλγαρία οι αντίπαλοι του οπορτουνισμού, 
οι «τεσνιάκοι» κατηγορούν από τον τόπο, στο όργανό τους 
(Νόβο Ηοτ.μτ'ι?), τους γερμανοΰς σοσιαλδημοκράτες ότι «έκα
ναν βρομιά». Στην Ελβετία οι οπαδοί του οπορτουνιστή 
Γκράιλιχ έχουν την τάση να δικαιολογήσουν τους γερμανσύς 
σοσιαλδημοκράτε ς (βλ. το όργανό τους Λαϊκό Δίκαιο της 
Ζυρίχης), ενώ οι οπαδοί του ασύγκριτα πιο ριζοσπαοτι-

- 6 4 -



y„ov F- Γκριμ έκαναν την εφημερίδα της Βέρνης (Berner 
Tag»·achí) όργανο των γ^ιανώ ν <?.ς>ιοτetKϋν. Εξαίρεση απο- 
τελούν μόνο οι όνο χώρ«ς από t ις I Ο, η Γαλλία και το Βέλγιο 
κι εδώ όμα*ς παρατηρούμε, κύρους, όχι ανυπαρξία διεθνι- 
οτών, αλλά υπερβολική (εν μέρει για λόγους πολύ ευνόη- 
τους) αδυναμία και κατάπτωσή τους- ας μην ξεχνάμε ότι ο 
ίδιος ο Βάγιάν ομολόγησε οτη 1.1 Humanité πως έχει πάρει 
από αναγνώστες του γράμματα με διεθνιστίκό πνεύμα, από 
τα οποία δεν- δημοσίευσε κανένα αυκτυσια!

Εξετάζοντας κανείς τα ρεύματα και τις κατενβύνσεις στο 
σύνολό τους, δεν μπορεί παρά να παραδεχτεί ότι η οπορτου- 
νιστική ακρι^ίώς πτέρυγα τον ευρωπαϊκού αοπιαλιομού εί
ναι εκΐίνη που πρόδωσι: το ααοιαλιομό και προοχαιρησε στο 
σοβινισμό, Από πού προέρχεται η δύναμή της. η φαινομενι
κή της παντοδυναμία μέσα οτσ επίσημα κόμματα; Ο Κάου- 
τσκι που ξέρει πολύ καλώ να θέτει ιστορικά προβλήματα, κυ
ρίως όταν πρόκειται για την αρχαία Ρώμη ή γιο θέματα ποιι 
όεν βρίσκονται πολύ κοντά στην τρέχουσα ζωή, τώρα που η 
υπόθεση αφορά τον ίδιο. προσποιείται υποκριτικά πο>ς δεν 
αντιλαμβάνεται το ζήτημα. Το πράγμα όμως είναι πεντακά
θαρο. Η τεράστια δύναμη που διαθέτουν οι οπορτουνιστές 
και οι σοβινιστές προέρχεται από τη ηνμμαχία τυνς με την 
αστική τάξη. με τις κφερνησεις και τα γενικά επιτελεία. Σε 
μας στη Paw ία πολύ συχνά το ξεχνούν aireó και παίρνουν τα 
πράγματα έτσι: οι οπορτουνιστές είναι ένα τμήμα των σο
σιαλιστικών κομμάτων, πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν 
δυο πτέρυγες των άκρων α* αυτά τα κόμιιατα, το όλο ζήτημα 
είναι vu αποφεύγονται οι «ακρότητες» κλπ. κλπ., όπιος γρά
φουν σ’ όλες τις συνταγές τοις οι Φιλισταίοι,

Στην πραγματικότητα, το γεγονός ότι οι οπορτουνιστές 
ανήκουν τυπικά στο εργατικά κόμματα δεν αναιρεί καθόλου 
την αλήθεια to ότι είναι —αντικειμενικά— πολιτικό από- 
σπασμα της αστική; τάξης, δίαυλοι της επιρροής της, πρά· 
κτορές της μέσα στο εργατικό κίνημα. Όταν ο οπορτουνι
στής Ζίντεκουμ, που απόκτησε δόςα Ηρόστρατου, απο- 
κάλυψε παραστατικά αυτή την κοινωνική, ταξική αλή
θεια, πολλοί αφελείς έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Οι
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γάλλοι σοσιαλιστές και ο Πλεχάνοψ άρχισαν vet δείχνουν μ*, 
το δάκτυλο τον Ζίντεκουμ, ον και <)α ήταν αρκετό ο Βαντερ- 
βέλντε, ο Σαμπά χ.αι ο Πλεχάνοφ vet ρίξουν μια ματιά στον 
καθρέφτη, για να δουν αχοφώς rov Ζίντεχονμ με λιγάκι δια
φορετική εθνική όψη. Τα μέλη της ΚΕ του γερμανικοί' κόμ
ματος («φόρσταντ»), που επαινούν to v  Κάουτσκι kul που 
τους επαινεί ο Κάοντσκι, βιάστηκαν να δηλώσουν προσεκτι
κά, σεμνά και ευγενικά (χωρίς να κατονομάζουν tov Ζίντε- 
κουμ) ότι «δεν συμφωνούν» με: τη γραμμή του Ζίντεκουμ.

Αυτό είναι γελοίο, γιατί οτην πραγματικότητα στην τρέ- 
χουσα πολιτική του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της 
Γερμανίας ο Ζϊνιεκουμ, και μόνο αυτής. αποδείχτηκε στην 
αποφασιστική στιγμή πιο ισχυρός από εκατό Χάαζε και Κά- 
οιποκι (όπως μόνο του το περιοδικό Νάοα Ζαριά είναι πιο 
ισχυρό απ’ όλα τα ρεύματα του συνασπισμού των Βρυξελ
λών που φοβούνται ΐη ρήξη μαζί του).

Γιατί; Επειδή ακριβώς πίσω από τις πλάτες του Ζιντε- 
κουμ βρίσκεται η αστική τάξη, η κ,νβέρνηση και το γενικό επι
τελείο μιας μεγάλης Δύναμης, Αυτοί υποστηρίζουν την πο
λιτική τον Ζίντεκουμ με χίλιους δυο τρόπους, ενώ την πολι
τική των αντιπάλων του την καταπολεμούν με όλα τα μέσα, 
μέχρ< τη φυλακή χαι τις εκτελέσεις. Η φωνή του Ζίντεκουμ 
ακούγεται χάρη στον αστικό τύπο που τη μεταδίδει με εκα
τομμύρια αντίτιμα εφημερίδων (όπως και η φωνή του Βα 
ντερ^έλντε, του Σαμπά, του Πλεχάνοφ), ενώ η φωνή των 
αντιπάλων του όεν μ η ο ρ ε ί ν' ακουστεί από το νόμιμο τύπο, 
γιατί υπάρχει στον κόσμο στρατιωτική λογοκρισία!

Ολοι συμφωνούν ότι ο οπορτουνισμός δεν είναι κάτι το 
τυχαίο, δεν είναι σφάλμα, δεν είναι αμέλεια, δεν είναι προ- 
δοσία ορισμένων ατόμων, αλλά κοινωνικό προ‘ιόν μια; ολό
κληρης ιστορικής εποχής. Δεν εμβαθύνονν όμως όλοι οτη 
σημασία αυτής της αλήθιιας. Τον οπορτουνισμό τον έθρεψε 
ο λεγκαλισμός, Ta εργατικά κόμματα της εποχής του 1889- 
] 914 όψειλαν να χρησιμοποιήσουν την αστική νομιμότητα. 
'Οταν ήρθε η κρίση, όφειλαν να περάσουν στην παράνομη 
δουλεία (και ένα τέτο ιο πέρασμα δεν μπορεί vu γίνϊ:ι παρά με 
τη μεγαλύτερη ενεργητικότητα και αποφασιστικότητα, σε
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συνδυασμό με μια σειρά curó στρατηγήματα). Γ ια να εμποδι
στεί αυτό KJ πέρασμα, αρκεί, ένας μόνο Ζίντεκουμ, γιατί τον 
Ζίντεκουμ τον ακολουθεί, για να μιλήσουμε ιστορικοφιλο- 
σοφίΛά, όλος ο «παλιός κόσμος», νιατί αυτό;, ο Ζίντεκουμ, 
πάντα πρόόίνΐ και πάντα θα προδίδει «την αστική τάξη, για 
να μιλήσουμε πρακτικά-πολιτ ιν.α, όλα τα στρατιωτικά σχέ- 
έϊΐχχ του ταξικού της εχθρού.

Είναι γεγονός ότι. ολόκληρο το Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα της Γερμανίας (το ίδιο ισχύει m il για τους Γάλλους 
κλπ„) κάνει μόνο ό,τι είναι αρεστό στον Ζίντεκουμ, ή ό,τι 
μπ»ρεΙ να είναι ανεκτό από τον Ζίντεκουμ. Τίποτε άλλο &ν 
μπυριι να γίνει νόμιμα. Ό,τι το τίμιο, το πραγματικά οοσια 
λιστικό γίνεται μέσα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της 
Γερμανίας γίνεται fvrmior στα κέντρα του, παρακάμπτο
ντας την ΚΕ και to Κεντρικό Όργανό του, γίνεται κατά ,τα- 
ράβασητϊγ; οργανωτικής πειθαρχίας, γίνεται φραξιονιστικά 
εξ ονόματος T(irv ανώνυμων νέων Κέντρων του νέου κόμμα 
τος, όπως ανώνυμη είναι λόγου χάρη η έκκληση των γέρμα- 
νών «αριστερών» που δημοσιεύτηκε οτη Berner Tagwacht 
τη; 31ης τον Μάη αυτού του χρόνου1', Στην πραγματικότητα 
αναπτύσσεται δυναμώνει και οργανώνεται ένα vt:l> κόμμα, 
κόμμα πραγματικά εργατικό, προθεματικά επαναστατικό σο 
σιαλδημοκρατικό kl όχι το παλιό, σαπισμένο, ιιθνικοφιλε- 
λεύθερο κόμμα των Λέγκιν — Ζίντεκουμ — Κάουτσκι — 
Χάαξε— Σάιντεμαν και lia*.

* Είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό αυτό που σννφη πριν από 
την ιστορική της 4ης Αύγουστον. Το επίσημο χήμμα
κάλυψε αυτή την ψηφοφορία με τον πέπλο της γοαφειοκρατιχής 
υποκρισίας: η πλειοψηφία αποφάοισε και ώλοι ψήφισα ν σαν 
ένας .άνθρωπος lurtfp. Ο Στρέμπελ όμως στο περιοδικό Die 
Inicimtfiortafe ξεσκέπασε την υποκρισία και ewe την υλήΐίεια. Στη 
σηοιαλΑημοκρατιχή φράξια υπήρχαν ¿¡υο ομάδες .του ήρΐΐαν με 
έτοιμο ιτλεσ ι̂ραφο. δηλαδή με φραξιονιστικό, 6ηλαδή με. διασπα
στικό σχέδιο απόφασης. Η μια ομάδα, η ομά&α των οπορτουνι
στών, περίπου 30 άτομα, είχε αποφασίσει vu ψηφίσει οπωσδήποτε 
υπέρ- η άλλη, η αριστερή, κάπου 15 άτομα, είχε αποφασίσω —λιγό-
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ΓΓ αυτό ο οπορτουνιστής Monitor στα συντηρητικά 
Πληχτικά X&cvtxa'1 είπ?., χυκρίς να το θίλϊ», μκι μεγάλη ιοτυ- 
ρική αλήθεια, όταν δήλωσε πως θα ήταν επιζήμ ιο για τους 
ûdïûQrtouvujtές {δ ιά βα ζε: îjjv α σ τική ΐάξη'\, αν η σημερινή σο
σιαλδημοκρατία στρεφόταν προς τα γιατί τότε οι ερ
γάτες Ûa την εγχατέλευΐαν. Οι. οπορτουνιστές (και η αστική 
τάξη) χρειάζονται ακριβώς το σημερινό κόμμα nor συνενώ
νει τη δίξνά και την αριστερή πτέρυγα και εκπροσωπείται 
επίσημα από τον Κάουτσκι, ο οποίος ξτ,ρτι να συμβιβάζει το 
πάντα στον κόσμο μι: φράσεις στρωτές και «εντελώς μαρξι
στικές». Στα λόγια σοσιαλισμό; και επαναστατικό τητα για 
το λαό, για τ Γ| μάζι*. για του; Εργάιες- οτην π^άξη όμως ξΐ- 
ντεκουμισμός, ήηλαδή προσχώρηση στην αστική ιάϊ,η σε 
στιγμές κάθε σοβαρής κρίσης. Λέμε: χώ&χρίπιης, γιατί όχι. 
μόνο σε περίπτωση πολέμου, αλλά και στην περίπτωση 
οποιαοδήποτε σοβαρής πολιτικής απεργία; τόσο η «φτου- 
δαρχιχή» Γf ρμανία, όσο και η «ε^τθεροχοινο^πιλτντική» 
Αγγλία ή Γαλλία θα επιβάλουν αμέσως, με το ένα ή το άλλο 
όνομα, το στρατιωτικό νόμο, IV αυτό το πράγμα <V.v μπορτί 
ν1 αμφιβάλει xavÉvaç non είναι στα λογικά του και έχει γερή 
μνήμη.

Απ’ 6&ώβγαίνει η απάντηση στο ερώτημα rti.ni τέθηκε πα
ραπάνω; πώς να καταπολεμήσουμε το σοσιαλσοβινισμό; Ο 
σοσιαλοί^νισμός rivai ένας οπορτουνισμός που έχπ τόσο 
ωριμάσει, τόσο όυναμώσει και αποθρασυνθεί στη μακρό
χρονη περίοδο τον σχετικά «ειρηνικού* καπιταλισμόν, τόσο 
καθαρά ίχπ  όιαγραφεί η ιδεολογικοπολιτική του φυσιογνω
μία και έχει τόσο στενά συνδεθεί με την αστική τά|η και τις 
κι^ρνήσεις, ώστε ôev μπσρεί να γίνει ανϊκτη η ύπαρξη ενός 
τέτοιον ρεύματος μέσα οτα σοσιαλδημοκρατικά Εργατικά

tsoo ιπαθερά— να ψΐ^ύκικατά. Όταν το «κέντρο* ή ο "βάλτος», 
μην έχοντας καμιά σταθερή θέση, ψήψμΐϊ μοζί μ? τυυς ΟΛΟςτουνι- 
στές, ΟΙ αριστεροί κατατροποΛηκονκαι... υποτάχθηκαν! Η <· Ενόττ| 
τα» της γερμανικής οοοιαλΐ^οΗρατύι; είναι καΟορή υποκρισία, 
που καλύπτει Γπην τον αναηόφπ’κτο εν&οτωμή της ιπ« γη
λεσίγραφα των οπορτουνιστών.
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κόμματα. Λν μπορείς ακόμα να ανέχεσαι τις λεπτές και αδύ
νατες σόλες,όταν (Ια&ΐζεις οτη πολιτισμένα πεζοδρόμιο 
μιας μικρής ϊπαρχιακής πόλης, δεν μπορτίς να κάνεις xtijOL̂  
χοντρές σόλες με καρφιά, όταν ανεβαίνεις σε βουνό. Ο σο
σιαλισμός της ΕυρύΜτης πέρασε ίο οχίτυαΐ ειρηνικό στάδιο 
του, το περιορισμένο σι: στενώ εθνικά πλαίσια. Με τον πόλε
μο του 1914-1915 μπήκε στο στάδιο της & ιαναοτατ udfe δρά
σης και η πλήρης ρήξη με τον οπορτουνισμό, τι εκδίωξή του 
'από τα εργατικά κόμμιιτα έχουν αναμφιοβήτητα ωριμάσει, 

RwiMÎTfiL ότι απ’ αυτό τον καθορισμό των καθηκόντων, 
που βάζει μπροστά στο σοσιαλισμό η νέα εποχή τη; παγκό
σμιας ανάπτυξης τοι\ 6εν umifynui ακόμη άμεσα με ποιον 
ακριβώς ταχύτητα m i  με ποιες ακριβώς μορφές öa ίξελιχθεί. 
of κάθε χώρα η 6ια5ιχασία το μ χωρισμού ίω ν εργατικών 
£παναστατι*ών^χ:ιαιαλ5ημοκρατικών κομμάτων από τα μι- 
κροαστ ικά-απορτο ννιστικά κόμματα. Art:' εδώ όμως προκύ
πτει η ανάγκη να κατανοηθεί καθαρά ότι ένας τέτοιος χωρι
σμός είναι αναπόφευκτος και να κατειΦύνεται η όλη πολιτι
κή των εργατικών κομμάτων μ" αυτόν ακριβώς το γνώμονα. 
Ο πόλεμος του 1914-1915 αποτελεί μια τόσο μεγάλη καμπή 
της ιστορίας, ώστε η στάση απέναντι στον οπορτουνισμό να 
μΐΐν μποί^ί να παραμείνει η παλιά. Δεν μπορείς να οβήοεις 
αυτό που υπήρξι-, δεν μπορείς να εξαλείψεις ούτε από τη συ
νείδηση καν εργατών* ούτε από την «είρα της αστική; τάξης, 
ούτε από τι; πολιτικές κατακτήσεις χης εποχής μας γενικά, 
το γεγονός ότι μέσα στα εργατικά κόμματα οι οπορτουνιατές 
τη στιγμή της κρίσης αποόείχτηκαν ο πυρήνας των οτοιχεί- 
ων που πέραοαν με το μέρος χης αστικής τάξη;. Ο οπορτου
νισμός —αν τον κρίνουμε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα— (xsl- 
σκόταν πριν îocô τον πόλεμο σε εφηβική ηλικία, θα λέγαμε. 
Με τον πόλπ.μο ανδρώθηκε οριστικά xul όεν μπορείς να χον 
ξανακάνεις «αθώα» και έφηβο. Ωρίμασε ένα ολόκληρο κοι
νωνικό στρώμα από κοινοβουλευτικούς άνδρες. δημοσιο
γράφους, καλαμαράδες του εργατικού κινήματος, προνομι
ούχους υπαλλήλους χαι ορισμένες ομάδάς του προλίταριά- 
του, στρώμα που αναπτύχθηκε σαν ένα σώμα μαζί με την 
εθνική τοιι αστική τάξη και το οποίο ήξερε να το αξιολογήοε ι
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πλήρως x«l να to  «προσαρμόσει» στον εαυτό της αυτή η 
αστική τάξη. Ο τροχός της ιστορίας δεν μπορεί οΰιε να γυρί
σει πίσω, ούτε να σταματήσει — μπορούμε και πρέπει να 
τραβήξουμε άφοβα μπροστά, από τις προπαρασκευαστικές, 
νόμίψΐίζ, δέσμιες στον οπορτουνισμό Οργανώσεις της εργ(πι- 
κής τάξης στις επαναστατικές οργανώσεις τον προλεταριά- 
του, που ξέρουν να μην περιορίζονται οτη νομι μότητα και 
είναι ικανές να διασφαλίσουν τον εαυτό τους από την οπορ- 
τουνιοτική προδοσία, στις οργανωθείς του προλεταριάτου 
που ξεσηκώνονται στον «αγώνα για την εξουσία», ί*τον αγώ
να για την ανατροπή τη; αστικής τήξης.

Απ ’ Εδώ φαίνεται, ανάμεσα στ ’ άλλα. πόσο λαθεμένα βλέ
πουν τα πράματα όσοι τυφλώνουν τη συνείδησή τους και τη 
συνείδηση των εργατών με το ερώτημα: ιιθα  γίνει με τι,ς διά
σημες αυθεντίες της Δεύτερης Διεθνούς, με τον Γκεντ, τον 
Πλεχάνοφ, τον Κάουτσκι κ.ά. Στην πραγματικότητα αυτό 
δεν αποτελεί πρόβλημα: αν τα πρόσωπα αυτά δεν κατανοή
σουν τα καινούργια καθήκοντα, είναι υποχρεωμένα να μεί 
νονν στην άκρη ή να παραμείνουν όμηροι των οπορτοννι- 
στιύν, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αν πάλι απαλλαγούν από 
την *ομηρία», είναι ζήτημα αν θα οννανιήσουν πολιτικά 
εμπόδια για την επάνοδό τους πτο στρατόπεδο των επανα
στατών. Πάντως, είναι ανόητο να υποκαθιστά κανείς το ζή
τημα της πάλης των ρευμάτων και της εναλλαγής των επο
χών του εργατικού κινήματος με το ζήτημα τον ρόλου ορι
σμένων μεμονωμένων ατόμων.
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VIII
Οι νόμιμες μαζικές οργανώσεις της εργατικής τά|ης εί

ναι ίσως το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό γνώριομα των 
σοσιαλιστικών κομμάτων της Εποχής της Λεύτερης Διε
θνούς. Το γερμανικό κόμμα είναι το κόμμα που διέθετε τις 
λιο ισχυρές οργανώσε ις- ε. λοιπόν, εδώ ακριβώς ο πόλεμος 
ίου 1914-1915 επέφερε: την πω απότομη στροφή από οποιο- 
δήπατε άλλο μέρος και έδεσε το ζήτημα με τον οξύτερο τρό
πο. Είναι ξεκάθαρο ότι. το πέρασμα σε επαναστατική δράση 
σημαινε διάλυση των νόμιμων οργανώσεων από την αστυνο
μία και το παλιό κόμμα —από τον Λέγκιν ο>ς τον Κάουιοκι 
μαζί— θυσίασε τους επαναστατικούς σκοπούς του προλετα
ριάτου για να διατηρήσει τις σημερινές νόμιμες οργανώσεις. 
Όσο κι αν το αρνούνται αυτό, το γεγονός παραμένει γεγο
νός. Πούλησαν το δικαίωμα του προλεταριάτου για επανά
σταση αντί πινακίου φακής που τους έχουν προσφέρει με τη 
μορφή των οργανώσεων που επιτρέπει ο σημερινός αστυνο
μικός νόμος.

Πάρτε, για παράδειγμα, την μπροσούρα του Καρλ Λέ- 
γκιν. ηγέτη των σοοιαλόημοκρατικώ ν συνδικάτων της Γερ
μανίας: Γιατί τα οννόικαλιστικά οηλέχη πρέπει να σιρμετέ- 
χουνίΎτυνότιχκιστηνεσωκομματικήζα>ήτ7 (Βερολίνο, 1915), 
Είναι μια διάλεξη που έκανε ο συντάκτης της μπροσούρας 
στις 27 του Γενάρη 1915 σε συγκέντρωση α τελ ώ ν  του συν
δικαλιστικού κινήματος. Ο Λέγκιν παρουσίασε στη διάλεξή 
του και αναδημοσίευσε στην μπροσούρα του ένα πολύ ενδια
φέρον ντοκουμέντο, που διαφορετικά δεν θα το άφηνε ποτέ 
να περάσει η στρατιωτική λογοκρισία. Το ντοκουμέντο αυτό 
—το λεγόμενο «υλικό διαλέξε<ι>ν για την περιφέρεια του Νι- 
ντερμπάρνιμ * (προάστιο του Βερολίνου)— είναι μια έκθε
ση των απόψεων των αριστερών γερμανών σοσιαλδημοκρα 
τών„ η διαμαρτυρία τους ενάντια στο κόμμα. Οι επαναστά
τες σοσιαλδημοκράτες —λέει αυτό το ντοκουμέντο— δεν 
Λροεβλεψαν και δεν μπορούν να ποοβλέψοιιν ένα μόνο πα
ράγοντα και συγκεκριμένα:

«Ότι όλη η οργανωμένη δύναμη του Σοσιαλδημοκρατι-
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κού Κόμματος Γερμανίας καί των συνδικάτων πέρασε με το 
μέρος της κυβέρνησης που διεξάγει τον πόλεμο, ότι όλη αυτή 
η δύναμη χρησιμοποιήθηκε για την κατάπνιξη της Επαναστα
τική; δραοττ^ιότητας των μαζών» (ατλ. .Μ της μπροσούρας 
του Λέγκιν).

Λυτή είναι μι« αδιαφιλονίκητη αλήθεια. Αλήθεια είναι, 
καιη παικτκαιοίβιβαίωυη του (Μου ντοκουμέντου:

«Η ψήφος της 4ης Λυγούατου της σοσιαλδημοκρατικής 
ν.οινοβουλευτιχής ομάδας απόδειξεόη κάθε άλλη άποψη, 
κι αν ακόμη είχε ριζώσει βαθιά στις μάζες, θα μπορούοι ν ’ 
ανοίξει το δρόμο της, όμως όχι μι; την κσβοδήγηση του δοκι
μασμένου αυτού κόμματος, αλλά μόνο κνάντιιι οτη ϋέληοη 
της κομματικής ιεράρχες, μόνο με τον όρο της κάμψης της 
αντίστασης του κόμματος και τωνσυνδικάτα» ίστο ιδιο). 

Αυτή είναι μια αδιαφιλονίκητη αλήθεια.
«Αν οτις 4 Αυγούστου η σοσιαλδημοκρατική κοινοβου

λευτική ομάδα εκπλήρωνε το χρέος της. τότε ίσως να είχε εχ- 
μηδενισΟεί η εξωτερική μορφή της οργάνωσης, θα έμενε 
όμως το πνεύμα, το πνεύμα που εμψύχωνε το κόμμα τον και
ρό του ιδιώνυμου και το βοηθούσε να υπερνικήσει όλες τις 
δυσκολίες» (πτο ίδιο),

Ο Λέγκιν επισημαίντι στην μπροσούρα του ότι η παρέα 
των «ηγετών» που συγκέντρωσε για να αχουσονν τη διάλεξή 
του και που ονομάζονται καθοδηγητές, στελέχη των συνδι
κάτων, έσχασε στα γέλια, μόλις το άκουσαν αϊτό- Τους φαί
νεται γελοία η σκέψη ότι μπορεί και πρέπει να ιδρυθούν πα
ράνομες (όπως στον καιρό του ιδιώνυμου) επαναστατικές 
οργανώσεις τη στιγμή της κρίσης. Και ο Λέγκιν, σαν το πιο 
πιστό μαντρόσκυλο της αστικής τάξης, χτυπούσε τα στήθια 
του και αναφωνούσε:

«Αυτή είναι μια καθαρά αναρχική σκέ\|>η; να τινάξει κα
νείς στον αέρα τις οργανώσεις για να προκαλέσει τη λύση 
του ζητήματος από τις μάζες, Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία 
ότι η ιδία αυτή είναι αναρχική,»

«Σωστά!» φώναξαν με μια φωνή (στο ίδιο, σελ, 37) οι λα
κέδες της αστικής τάξης που αυτοσνομάζονται ηγέτες των 
σίχιιαλδημοκρατικών οργανώσεων της εργατικής τάξης.

- 7 2 -



Διδακτική εικόνα. Οι άνθρωποι uuroí έχουν τόσο όια- 
φβαρεί και αποβλακωθεί από την αστίχή νομιμότητα, οσίί 
δεν μπορούν ούτΕ να καταλάβουντη οκέψη 's'lü την ανάγκη 
δημιουργίας άλλων οργανώσεων, πα^άνρμτ^ν, μ£ ίϊχ.οπύ την 
καθοδήγηση ίου επαναστατικού αγώνα. Οι άνθρωποι αυτοί 
έφτασαν oto σημείο να φανταστούν ότι τα νόμιμη, συνδικά
τα, που υπάρχουν μ« την άδεια των αστυνομικών αρχών, εί 
ναι ένα όριο που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, να φαντα- 
'στούν ótl είναι γενικά νοητή η δνχτήοηση αυτών των συνδι
κάτων σαν χαθνδψπιτί.χών συνδικάτων σε εποχή κρίσης! 
Αυτή είναι η ζωντανή διαλεκτική του οπορτουνισμοί): η 
απλή ανάπτυξη των νόμιμων συνδικάτων, η απλή συνήθειά 
ορισμένων στενοκέφαλων, αλλά ευσυνείδητων Φιλισταίων 
να περιορίζονται στην τήρηση των βιβλίων του γραφείου, 
έκαναν ώστε τη στιγμή της κρίσης οι ευσυνείδητοι αυτοί μι
κροαστοί va οπαδέιχτού ν προδότες, αποστάτες, οτχμχγμιλι- 
στές της επαναοκπικής θέλησης ιων μαζών. Κι αυτό δεν εί
ναι τυχαίο. Το πέρασμα σε επαναστατική οργάνωση είναι 
αναγκαίο, αυτό επιβάλλια η ιστορική κατάσταση που άλλα
ξε , αυτό επιβάλλει η εποχή της επαναστατικής δράσης του 
προλεταριάτου, το πέρασμα όμως αυτό μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί μόνο πάνω από τα κεφάλια των παλιών ηγετών, 
των στραγγαλιστών της επαναστατικής θέλησης, πάνω από 
το του παλιού κόμματος, με την xa imnQCKf ij του.

Όμως οι αντεπηναστάτες μικροαστοί, εννοεί ται, ουρλιά
ζουν; «αναρχισμός!»— άπως ο οπορτουνιστής Ένι, Ντάβι- 
ντ ούρλιαζε για «αναρχισμό», βρίζοντας τον Καρλ Λιμπκνε.- 
χτ. Όπως φαίνεται, στη Γερμανία δεν έμειναν τίμιοι σοσια
λιστές. εκτός μόνο από τους ηγέτες εκείνους που ol υπορ- 
τοιτνιστές τους βρίζουν και τους λένε αναρχικούς...

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, το σύγχρονο στρατό. Να 
ένα καλό πρότυπο οργάνωσης. Και η οργάνωση αυτή είναι 
καλή μόνο επειδή είναι ευέλικτη, ενώ παράλληλα ξέρει να 
εμπνέει σε εκατομμύρια ανθρώπους μια ενιαία βούληση. Σή
μερα τα εκατομμύρια αυτά κάθονται στα σπίτια τους, σε διά
φορες γωνιές της χώρας. Α ύριο δίνεται διαταγή για επιστρά
τευση και συγκεντρώνονται στα καθορισμένα σημεία. Σήμε
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ρα κάθονται στα χαρακώματα, κάποτε yui μήνες. Αύριο, με 
άλλη διάταξη, ορμούνε αι: έφοδο. Σήμερα κάνουν θαύματα 
προφυλαγμένοι από t l ;  σφαίρες και τις οβίδες. Αύριο χά
νουν θαύματα οε ανοιχτή μάχη. Σήμερα τα προωθημένα τμή
ματά τους ναρκοθετούν τα έδαφος, αύριο μετακινούνται δε
κάδες βέρατια μακριά, σύμφωνα με τις ΐίποδείξείς των αερο- 
πόρων από τον αιθέςι«. Αυτό ακριβώς λέγεται οργάνωση, 
όταν στο όνομα ενός σκοπού. Εμψυχωμένοι με μια ενιαία 
βούληση, εκατομμύρια άνθρωποι αλλάζουν τη μορφή της 
επικοινωνίας τους και της δράσης τους, αλλάζουν τον τόπο 
και τις μϊθόδονς δράσης, αλλάζουν τα μέσα και τα όπλα 
ανάλογα με την αλλαγή των συνθηκών και τις απαιτήσεις 
του αγώνα.

Το ίδιο ισχύει και για την πάλη της εργατικής τάξης ένα
ντι« οτκγν αστική τάξη. Σήμερα δεν υπάρχει, επαναστατική 
κατάσταση, δεν υπάρχουν οι όροι που πρακαλούν αναβρα
σμό ανάμεσα στι; μάζες, οι όροι για to ανέβααμα της 6ρα- 
στηριότητάς τοις, σήμερα σου δίνουν στο χέρι ένα ψηφοδέλ
τιο — πάρτο, έχε την ικανότητα να οργανώνεσαι, για να χτυ
πήσεις μ" αυτό τους εχθρούς «ου και όχι για να στείλεις στο 
κοινοβούλιο, σε ζεστές θεσούλες, ανθρώπους που γαντζώνο
νται. από το βουλευτικό έδρανο, γιατί φοβούνται τη φυλακή. 
Αύριο σου αναι ρούν το ψηφοδέλτιο, σου δίνουν στο χέρι 
ένα ντουφέκι και ένα υπέροχο ταχυβόλο κατασκευασμένο 
σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνικής — πάρε αυτά 
xa σύνεργα του θανάτου και της καταστροφής, μην αχούς 
τους αισθηματίες κλαψιάρηδες που φοβούνται τον πόλεμο· 
στον κόσμο υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά πράγματα non 
JiQénei va aqxmcrroúv με τη φωτιά και το σίδερο, για να απε
λευθερωθεί η εργατική τάξη. κι αν ανάμεσα στις μάζες μεγα
λώνει η οργή και η απόγνωση, αν υπάρχει επαναστατική κα
τάσταση. ετοιμάσου να ιδρύσεις νέες οργανώσεις και vcr#^- 
σψύπιηήσπζ τα τόσο ωφέλιμα σύνεργα του θανάτου και της 
καταστροφής ενάντια στη όική σον κυβέρνηση και τη ó¿Kf? 
σου απτική τάξη.

Αυτό, ούτε λόγος, δεν είναι εύκολο πράγμα Θα απαιτή
σει δύσκολες προπαρασκευαστικές ενέργειες, θα απαιτήσει
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μεγάλες θυσίες. Είναι μια καινούργια μορφή οργάνωσης hol 
πάλης, που επίσης οφείλουμε να τη μάθουμε xcil η επιστήμη 
δεν καταχτιέται χωρίς λάθη και ήττες. Ανάμεσα σ’ αυτή τη 
μοςφή ταξικής πάλης και τη συμμετοχή στις εκλογές υπάρ
χει η ίδια σχέση που υπάρχει ανάμεσα (ΐτην έφοδο και τα γυ
μνάσια, τις πορείες ή το ξάπλωμα στα χαρακώματα. Στην 
ιστορία αυτή η μορφή πάλη; μπαίνει πολύ «πάνω στην ημε
ρήσια διάταξη, σε αντάλλαγμα όμως η σημασία και ol αυνέ- 
ΓΓΓίχς της εκτείνονται σε δεκαετίες. Ol μέρες, όπου μπορεί 
και πρέπει να μπουν οτην ημερήσια διάταξη τέτοιες μέθοδοι 
πάλης, ισοδυναμούν με ειχοααετίες άλλων ιστορικών επο
χών,

.Συγκρίνετε ταιρα τον Κ, Κάοχπσκι με τον Κ. Λέγκιν:
«Οσο το κόμμα ήταν μικρό —γράφει— κάθε διαμαρτυ

ρία για τον πόλεμο είχε, από προπαγανδιστική άποψη, την 
έννοια ηρωικής πράξης... η στάση των ρώσων και των οέρ- 
βων συντρόφων τελευταία επιδοκιμάστηκε γενικά από 
όλους. Οσο πιο ισχυρό γίνεται το κόμμα, τόσο περισσότερο 
στις αποφάσεις του διαπλέκονται τα προπαγανδιστικά κί νη- 
τρα με το ουνυπολογιαμό των πρακτικών συνεπειών, τόσο 
πιο δύσκολο είναι να δοθεί εξίσου η πρέπουσα προσοχή και 
στα δυο κίνητρα, παρ' όλα αντά όμως δεν μπορεί να περι- 
φρονεί κανί ίς ούτε τα πρώτα ούτε τα δεύτερα. Γι' αυτό, όσο 
πιο ισχυροί γινόμαστε, τόσο πιο εύκολα προκύπτουν διαφω
νίες μεταξύ μας μέσα στην κάθε νέα. περίπλοκη κατάσταση» 
( ¿iifÖvriTjfiöc καί πόλεμος, csfK. 30),

Οι συλλογισμοί αυτοί του Κάουτσκι διαφέρουν από τους 
συλλογισμούς του Λέγκιν μόνο σε υποκρισία και δειλία. Ου- 
σιαστικά, ο Κάουτακι υποστηρίξει και δικαιολογεί την ατι
μωτική παραίτηση των Λέγκιν από την επαναστατική δράση, 
το κάνει όμως αυτό ύπουλη, χωρίς να εκφράζεται απερίφρα- 
στα, αρκούμενος σε υπαινι γμούς, περιοριζόμενος σε υπο
κλίσεις και μπροστά στον Λέγκιν και μπροστά στην επανα
στατική οτάοη των Ρώσων. Μια τέτοια στάση απέναντι 
στους επαναστάτες εμείς, ül Ρώσοι, συνηθίσαμε να τη βλέ
πουμε μόνο ατούς φιλελεύθερους: οι φιλελεύθεροι είναι πά
ντα π<_»όθυμοι να αναγνωρίσουν την «παλικαριά*· των επα
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ναστατών, παράλληλα όμως δεν παραιτούνται σε καμιά πε
ρίπτωση από την πέρα για πέρα οπορτουνιστική τακτική 
τους. Οι επαναστάτες που σέβονται τον εαυτό τους δεν Oct 
δεχτούν την «έκφραση ευγνωμοσύνης» του Κάσνίσχι, αλλά 
tkt απορρίψουν με αγανάκτηση αυτό τον τρόπο τοποθέτησης 
του ζητήματος. Αν δεν υπήρχε επαναστατική κατάσταση, uv 
δεν ήταν υποχρεωτ ικό να κηρύσσει κανείς την επαναστατική 
6ράση, τότε η στάση των Ρώσων και των Σέρβων δεν θα ήταν 
σωστή, τότε η τακτική τους 0α ήταν λαθεμένη. Αν έχουν λοι
πών οι ιππότες τύπου Λέγκιν και Κ άουτ σκι τουλάχιστο το 
θάρρος Τ1Κ γνώμης τους, ας το πουν αυτό ανοιχτά.

Αν όμως η τακτική των ράκηαν και των οέρβων σοσιαλι
στών είναι άξια «αναγνώρισης», τότε είναι απαράδεκτο και 
εγκληματικό να διχαιολογεί κανείς την αντίθετη τακτική 
των «ισχυρών» κομμάτων, του γερμανικού και του γαλλικού 
κλπ. Με τη σκόπιμα ασαφή έκφραση: «πρακτικές επιπτώ
σεις», υ Κάσιπυκι σνγκάλνψε την απλή αλήθεια ότι τα μεγά- 
λα και ισχυρά κόμματα φοβήθηκαν χτ\ διάλυση των οργανώ
σεων τους, την αρπαγή των ταμείων τους, τη σύλληψη των 
ηγετών τους από την κυβέρνηση. Συνεπώς, ο Κάουτσκι με τα 
επιχειρήματα του για «δυσάρεστες πρακτικές επιπτώσεις» 
της επαναστατικής τακτικής δικαιολογεί την προόοσία απέ
ναντι στο σοσιαλισμό. Μήπως αυτό 6εν σημαίνει εκπόρνευ- 
οη του μαρξισμού;

Λένε ότι στο Βερολίνο, σε μια εργατική συγκέντρωση, 
ένας από τους σοσιαλδημοκράτες βουλευτές που ψήφισαν 
στις 4 Αύγουστού τις πιστώσεις δήλωσε: «θα μας είχαν συλ- 
λάβει!» Και οι εργάτες σε απάντηση του φώναξαν: «Ε. και τι 
μ’ αυτό, άσχημα θα ήταν;»

Αν δεν «πάρχει άλλο σήμα για να μεταδοθούν στις εργα
τικές μάζες τόσο της Γερμανίας, όσο και της Γαλλίας οι Επα
ναστατικές διαθέσεις και η σκέψη ότι e lv u l  ανάγκη να προε
τοιμαστεί η επαναστατική δράση, η σύλληψη ενός βουλευτή 
για ιον τολμηρό λόγο του θα έπαιξε θετικό ρόλο, σαν προ
σκλητήριο σάλπισμα για fvrirrjrr? στην επαναστατική δου
λειά των προλετάριων στις διάφορες χώςχς. Μια τέτοια ενό
τητα δενάνοα εύκολοχοάγμα: γ ι’ αυτό το λόγο επιβαλλόταν
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ακόμα περισσότερο ol βουλευτές που στέκουν ψηλά και βλέ 
jttniv όλη την πολιτική να σνα)*άβοννποωτοβονλία.

Οχι μόνο στις συνθήκες ton πολέμου, αλλά αναμφισβή
τητα και σε οποιαδήποτε όξυνση της πολιτικής κατάστασης, 
χωρίς να μιλάμε πια για χην επαναστατική δράση τι αν μα
ζών, η κυβέρνηση και της πλέον (λ η ^ ο η ς  αοτικής χώρας 0« 
απειλεί πάντα τις νόμιμες οονανώσείς μ£ όιάλυαη, με αρπα
γή των ταμείων τους, με σύλληψη των ηγετών τους και με άλ- 
λες παρόμοιες «πρακτικές Επιπτώσεις». Τι πρέπει να γίνει 
λοιπόν; Να δικαιολογούμε πάνω σ' αυτή τη βάση τους οπορ
τουνιστές, όπως κάνει ο Κάουτσκι; Μα entró σημαίνει ότι 
καθαγιάζουμε τη μετατροπή των σοσιαλδημοκρατικών κομ 
μάτων σε εθνι>ιοφιλελεύθερα εργατικά κόμματα.

Για ένα σοσιαλιστή to  συμπέρασμα δεν μπορεί να είναι 
παρά το εξής: ο καθαρός λεγκαλισμός, ο  αποκλειστικός λε- 
γκαλισμός των «ευρωπαϊκών» κομμάτων έφαγε τα ψωμιά 
του και μετατράπηκ«, λόγω της εξέλιξης του καπιταλισμού 
στο προΐμπεριαλιστικό του στάδιο, σε βάση της αστικής ερ
γατικής πολιτικής. Είναι απαραίτητο ο λεγκαλισμος αυτός 
να συμπληρωθεί με τη δημιουργία παράνομης βάσης, παρά
νομης οργάνωσης, παράνομης σοσιαλδημοκρατικής όουλει- 
άς, χωρίς να εγκαταλείπεται στο μετάξι' καμιά νόμιμη θέσή. 
Το πώς συγκεκριμένα Ckt γίνει αυτό, θα μας το δείξει η πείρα, 
αρκεί να υπάρχει η θέληση να ακολουθήσει κανείς αυτό το 
δρόμο, ίίρκίί να ουνειδητοποι,ήσΓί κανείς αυτή την ανάγκη. 
Οι επαναστάτες σοσιαλδημοκράτες της Ρωσίας το 1912- 
19 J4 απέδειξαν ότι το καθήκον αυτό είναι πραγματοποιήσι
μο. Ο βουλευτής των εργατών Μουράνοφ, που κράτησε την 
καλύτερη στάση απ * όλους στο δικαστήριο και στάλθηκε από 
τον τσαρισμό στη Σιβηρία, έδειξε παραστατικά ότι, εκτός 
από τον u to víjγ<wroιήαφο κοί νοβουλειττισμό <που αρχίζει 
από τον Χέντερσον, τον Σαμπά, τον Βαντερβέλντε και φτά
νει ως τον Ζίντεκουμ και τον Σάιντεμαν, που είναι επίσης 
ένθερμοι θιασώτες της υπουργοποίησης, μόνο που δεν τους 
αφήνουν να διαβούν τον προθάλαμο!) υπάρχει και ένας κοι
νοβουλευτισμός παράνομος και επανσστστιχι'κ. Οι διάφο
ροι Κοσόφσκι και Πότρεσοφ ας θαυμάζουν τον «ευρωπαϊ
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κό» χσινοβουλευτισμώ των λακέδων ή ας συμβιβάζονται μα
ζί του — εμίίς ί>ι: ν Οα ν,ουρΐϊοτονμΓ να επαναλαμβάνουμε 
<πΰΐ>ς Εργάτες ότι ένας τέτοιος λεγκαλιαμός, μία τέτοια <κ>- 
σιολ&ημοΗςκχιία στινχι ιοϋν Αέγ*αν, Κάοαπσκι. και Σόι 
ντΐμαν δεν άξιζες παρά την περίφοόνΐίαη.

- 7 8 -



IX
Ας συνοψίσουμε.
Η χρεοκοπία της Λεύτερης Διεθνούς βρήκε την πιο ανά

γλυφη έκίρραοή της στην εκδηλη προδοσία των περισσότε
ρων επίσημων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της Ευρώ
πης απέναντι στις πεποιθήσεις τσυς και τις πανηγυρικές 
διακηρύξεις της Στουτγάρδης και της Βασιλείας. Η χρεοκο
πία όμως αυτή, που σημαίνει πλήρη νίκη ίου οπορτουνι
σμοί?, μετατροπή των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων σε 
εθνικοφιλελεύβερα εργατικά κόμματα, δεν είναι παρά απο
τέλεσμα της όλης ιστορικής περιόδου της Δεύτερης Διε
θνούς, από τα τέλη του 3 9ου ως τις αρχές του 20ού αιώνα. Οι 
αντικειμενικοί όροι αυτής της περιόδου —μεταβατικής από 
την ολοκλήρωση στη Δυτική Ευρώπη των αστικών και εθνι
κών επαναστάσεων προς την έναρξη των σοσιαλιστικών 
επαναστάσεων —γέννησαν κι έθρβψαν τον οπορτουνισμό. 
Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης παρατηρούμε σ' αυτό το 
διάστημα μια διάσπαση με<Ηΐ στο εργατικό και σοσιαλιστικό 
κίνημα, που γενικά και συνολικά ακολουθεί ακριβώς τη 
γραμμή του οπορτουνισμού (Αγγλία. Ιταλία. Ολλανδία, 
Βουλγαρία, Ρωσία) και σε άλλες χώρες μια μακρόχρονη και 
πεισματική πάλη των ρευμάτων πάνω στην ífim γραμμή 
(Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ελβετία*. Η κρίση που 
προκάλεσε ο μεγάλος πόλεμος ξέσκισε τον πέπλο, σάρωσε 
τις αυμβατίκότητες, αποκάλνψε το απόστημα που ήταν από 
καιρό πια ώριμο και έδειξε τον οπορτουνισμό στον αληθινά 
του ρόλο, ρόλο συμμάχου της αστικής τάξης. Έγινε. πια επι
τακτική ανάγκη ο πλήρης οργανωτικός χωρισμός αυτού του 
στοιχείου από τα εργατικά κόμματα, Η ιμπεριαλιστική επο
χή δεν συμβιβάζεται με τη αυνύπαρξη μέσα στο ίδιο κόμμα 
των πρωτοπόρων του επαναστατικού προλεταριάτου με τη 
μίσομικροαστική αριστοκρατία της εργατικής τάξης, η 
οποία απολαμβάνει τα ψίχουλα από τα προνόμια που συνε
πάγεται η «κυρίαρχη» θέση του έθνους «της»·. Η παλιά θεω
ρία ότι ο οπορτουνισμός είναι «νόμιμη απόχρωση» ενός ενι
αίου κόμματος ξένου προς τις «ακρότητες» έχει γίνει σήμερα
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ο καλύτερος τρόπος εξαπάτησης των εργατών και το μεγα
λύτερο εμπόδιο για το εργατικό κίνημα. Δεν eívou, τόσο τρο
μερός και επιζήμιος ο απροκάλυπτος οπορτουνισμός, ο 
οποίο; απορρίπτεται αμέσως απ' την εργατική μάζα, όσο 
αι>τή η θεωρία τη; χρυσής μεσοβέζικης θέσης που προσπαθεί, 
να δικαιολογήσει με μαρξιστικές λέξεις την απορτσυνιστική 
πράξη, να αποδείξει. με μια σειρά από σοφίσματα την ανεπι- 
καιρότητα της επαναστατικής δράσης κλπ. Ο πιο επιφανής 
εκπρόσωπος αΐίτής ττις θεωρίας και συνάμα η πιο διάσημη 
αυθεντία της Δεύτερης Διεθνούς, ο Κάοιιτσκί, αποδείχτηκε 
πρωτοκλασάτος υποκριτής και βιρτουόζος στο έργο της εκ- 
πόρνευσης του μαρξισμού. Στο γερμανικό κόμμα με το ένα 
εκατομμύριο μέλη του δεν έμεινε ούτε ένας κάπως τίμως και 
συνειδητός και επαναστάτης σοσιαλδημοκράτης που να μη 
γύρισε με αγανάκτηση τις πλάτες του σ’ αυτή την «αυθε
ντία», που την υπερασπίζονται τόσο ένθερμα οι διάφοροι 
Ζίντεκουμ και Σάιντεμαν.

Οι προλεταριακές μάζες, που από τις γραμμές τους τα 
9110 ίσ<])ς του παλιού ηγετικού στρώματος έχουν περάσει 
στην αστική τάξη, βρέθηκαν κατακερματισμένες και ανίσχυ
ρες μπροστά στο όργιο του σοβινισμού, μπροστά στην πίεση 
του στρατιωτικού νόμου και της στρατιωτικής λογοκρισίας. 
Η αντικειμενική όμως επαναστατική κατάσταση, που δημι
ουργικέ ο πόλεμος >kil που όλο και απλώνεται, όλο και βα
θαίνει, καλλιεργεί αναπόφευκτα επαναστατικές διαθέσεις, 
ατσαλώνει και φωτίζει τους καλύτερους και τους πιο συνει
δητούς προλετάριους, Στις διαθέσεις των μαζών δεν είναι 
απλώς εφικτή, αλλά γίνεται όλο και πιο πιθανή μια ταχεία 
αλλαγή, όμοια μ’ εκείνη που επήλθε στη Ρωσία στις αρχές 
του 1905 σαν συνέπεια της «γκαπονάόας»'1, τότε που από τα 
καθυστερημένα προλεταριακά στριψίματα μέσα σε μερικούς 
μήνες, κάποτε και εβδομάδες, γεννήθηκε μια στρατιά εκα
τομμυρίων ατόμων που ακολουθούσε την Επαναστατική 
πρωτοπορία του προλεταριάτου, Λεν μπορούμε να ξέρουμε 
αν θα αναπτυχθεί ένα ισχυρό επαναστατικό κίνημα αμέσως 
μετά τον πόλεμο αυτό ή στη διάρκειά του κλπ., αλλά πάντως 
μόνο τ] δράση προς αυτή την κατεύθυνση αξίζει να ονομασιεί
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σοο ιαλδημοκρατική δράση, Το σύνθημα που γενικεύει και 
κατε\!θύνει αυτή τη δράση, που συντελεί στη συνένωση και 
στη συσπείρωση εκείνων που θέλουν να βοηθήσουν την επα
ναστατική πάλη του προλεταριάτου ενάντια στην κυβέρνησή 
του και την αστική του τάξη, είναι το σύνθημα του εμφυλίου 
πολέμου.

5£τη Ρωσία ο πλήρης χωρισμός ια»ν επαναστατικών-σο- 
σιαλδημοκρατικών προλεταριακών στοιχείων από τα μι- 
κροαστικά-οπορτουνιστικά στοιχεία προετοιμάστηκε απ' 
όλη την απορία του εργατικού κινήματος. Τη χειρότερη υπη
ρεσία σ" αυτό το κίνημα προσφέρουν όσοι προσπαθούν να 
παρακάμψουν αυτή την ιστορία με: μεγαλόστομες διακηρύ
ξεις ενάντια στο «φραξιονισμό», όσοι χάνουν από μόνοι 
τους τη δυνατότητα va καταλάβοιτν την πραγματική διαδι
κασία σχηματισμού του προλεταριακού κόμματος στη Pen
óla, που διαμορφώθηκε μέσα σε μακρόχρονη πάλη ενάντια 
στα διάφορα είδη οπορτουνισμού. Απ’ όλες τις «μεγάλες» 
Δυνάμεις, που συμμετέχουν στο σημερινό πόλεμο, μόνο η 
Ρωσία έζησε τον τελευταίο καιρό μ ια επανάσταση: το αστικό 
της περιεχόμενο δεν μπορούσε παρά να γεννήσει, χάρη οτον 
αποφασιστικό ρόλο του προλεταριάτου, τη διάσπαση μετα
ξύ αστικών και προλεταριακών ρευμάτων μέσα στο εργατι 
κό κίνημα. Στην όλη εικοσάχρονη σχεδόν περίοδο (1894* 
1914) ύπαρξης της ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας, σαν οργά
νωσης συνδε δεμένης με το μαγικό εργατικό κίνημα (και όχι 
μόνο με τη μορφή ενός ιδεολογικού ρεύματος, όπως κατά 
την περίοδο 1RK3-1894), δεν σταμάτησε η πάλη ανάμεσα στα 
προλεταριακά-Επαναστατικά και τα μικροαστικά-οπορτου- 
νιστικά ρεύματα. Ο «οικονομισμός» της εποχής του 1894- 
1902 ήταν αναμφισβήτητα ένα ρεύμα της τελευταίας αυτής 
κατηγορίας1*. Μια ολόκληρη σειρά από επιχειρήματα και. 
γνωρίσματα της ιδεολογίας του — η » στρουβιστική» δια
στρέβλωση τον μαρξισμού, οι παραπομπές στη «μάζα» για 
να δικαιολογηθεί ο οπορτουνισμός κλπ.—θυμίζουν εντονό
τατα το σημερινό, εκχυδαϊσμένο μαρξισμό του Κάουτσκι, 
του Κούνοφι, του Πλεχάνοφ κ.σ. Θα ήταν πολύ ευγενικό κα
θήκον να θυμίσουμε στη σημερινή γενιά της αοσιαλδημοκρα-
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τίας την παλιά Ρ α μ π ό το σ γ ία Μ ω λ  και το Ρ α μ π ή τ σ ΐγ ε  Ν η έ  
λο1' για να γίνει ένας παραλληλισμός με το σημερινό Κάου- 
τακι.

Ο «μενσφικισμός» της επόμενης περιόδου (1903-1908) 
ήταν ο άμεσος,, όχι μόνο ιδεολογικός, αλλά και οργανωτικός, 
όιάδοχος του «σικονομιομού», Τον καιρό της ρωσικής επα
νάστασης εφάρμοζε μια τακτική που αντικειμενικά αήμαινε 
εξάρτηση τοιι προλεταριάτου από τη φιλελεύθερη αστική τά
ξη και έκφραζε τις μικροαστικές οπορτουνιστικές τάσεις. 
Όταν στην αμέσως επόμενη περίοδο < 1908-1914} το κύριο 
ρεύμα της μενσεβίκικης κατεύθυνσης γέννησε το λικβιντάρι- 
σμό, η ταξική σημασία του ρεύματος αυτού έγινε τόσο εκδη- 
λη, ώστε οι καλύτεροι εκπρόσωποι του μενσεβικισμού δια
μαρτύρονταν συνεχώς για την πολιτική της ομάδας Νάσα 
Ζημιά. Και η ομάδα αυτή —η μόνη που έκανε τα τελευταία 5- 
6 χρόνια συστηματική δουλειά ανάμεσα στις μάζες ενάντια 
στο επαναστατικό μαρξιστικό κόμμα της εργατικής τάξης— 
έγινεστον πόλεμο του 1934-1915 αοοιαλσοβίΥνσχική] Κιαυ- 
τό οε μια χώρα όπου είνάΐ ζωντανή η απολυταρχία, όπου η 
αστική επανάσταση απεχα ακόμη πολύ από την ολοκλήρωσή 
της. όπου το 43% του πληθυσμού καταπιέζει την πλειονότη
τα των «αλλογενών» εθνών. Ο «ευρωπαϊκός» τύπος εξέλι
ξης, όπου ορισμένα στρώματα μικροαστών, ιδίως της δια- 
νόηαης και μια ασήμαντη μερίδά της εργατικής αριστοκρα
τίας μπορούν «να απολαμβάνουν» τα προνόμια που απορ
ρέουν από την «κυρίαρχη»· θέση του έθνους «τους», δί.ν 
μπορούσε παρά να εκδηλωθεί και στη Ρωσία.

Η εργατική τάξη και το Εργατικό Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα τη:; Ρωσίας έχουν προετοιμαοΟεί από την όλη ιστο
ρία τους για μια «διεθνισχική». δηλαδή πραγματικά επανα
στατική και συνεπέστατα επαναστατική τακτική.

ΥΣ. Το άρθρο αυτό είχε στοιχειοθετηθεί, όταν δημοσιεύ
τηκε στις εφημερίδες η «διακήρυξη» του Κάουτοκι και του 
Χάαζε, με σύνεργό τον Μπέρνσταϊν. Τιάρα που είδαν ότι οι 
μάζες αριστερίζουν, είναι πρόθυμοι να «ουμφιλαοθούν» με
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τους açwjiÊecnûç, φυσικά με τίμημα τη διατήρηση της «Ειρή
νης:- μ* τον:; 0«ΐφοοοαις Ζίντεκουμικ. Αλήθεια Mädchen ñir 
Edle?
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

I. Το άρθρο « 11 χριοκαπία της Δεύτερης Διβθνούς* δημοσιεύτη
κε στο περιοδικό Κομμουνιστ. τεύχ. 1-2, που κΐίκλοφόρη0* το Σε
πτέμβρη του 1915.

Το JiEoioèiKô Κομμουνιστ προετοιμάστηκε από τον Λένιν κ<ιι 
εκδιδόταν από τη Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας Σοταιάλ· 
ΝτεμοχΟάχμαζί με tou; Γκ. Λ. Πιανακόφ και Ε. Μπ. Μπας. που 
χθ?|ΐατοδοτοϋσαν την έκδοίΓή tou. Μέλος της Συντακτικής Επιτρο
πής ήταν και ο Ν. I. Μπουχάριν. Βγήκι μόνο ένα (διπλό) τίτλος. 1 ' 
αυτό Λημοοιεντηκαν, εκτός από το άρθρο «Η χρεοκοπία της Δεύτε 
ρης Διεθνούς», ακόμη δυο άρθρα του Λένιν: * Η τίμια φωνή ενός 
γάλλου σοσιαλιστή* και «Ό ιμπεριαλισμός και ο σοσιαλισμός στην 
Ιταλία».

Ο Λένιν επεξεργάστηκε το σχέδιο έκδοσης του περιοδοατύ ακό
μη από την άνοιξη του 1915. Με την καθοδήγησή τουπραγματοποι- 
ήθηκε η οργετνωτική σύσκεψη της Συντακτικής Επιτροπής τον πε
ριοδικού Ο Λένιν σκόπευε να κάνει το Κομμοι<νίστ όργανο των 
αριστερών σοσιαλδημοκρατών. Ομως. πολύ γρήγορα ανέκυφαν 
σοβαρές διαφωνίες της Συντακτικής Επιτροπής του Σοτσιάλ-Νη - 
μοκράτμε τον Μπουχάριν. τον Π ιατεεκόφ και τον Μπας, που οξύν- 
θηκαν μετά την κυκλοφορία του τεύχους I -2 του περιοδικού. Η 
ομάδα των Μπουχάριν -[Ιιατακόφ και Μπας πήρε λαθεμένη θέση σε 
μια σειρά από ζητήματα αρχών του προγράμματος και της τακτικής 
του κόμματος, όσον αφορά το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των εθνών, 
όσον αφορά το ρόλο των δημοκρατικών διεκδικήσεων και του προ
γράμματος-μίνιμουμ '(ενικά κ.ά.. προσπαθώντας να χρησιμοποιή
σει το περιοδικό για τους φραξιονιστικούς της σκοπούς. Ο Λένιν 
μέθα στη Σιητακτική Ηπιτροπη του περιοδικού καταπολέμηοε την 
Ομάδα Μπουχάριν ί 1 ιατακόφ και Μπος, ξεσκέπαζε τις αντιμπολ- 
οεβίκικες απόψεις τους και τις φραξιονιστικές ενέργειες τους. 
ασκώντας αυστηρή κριτική στη συμψιλιωτισηκή θέση του Ζι νόβιεφ 
και το ιι Σλιάπνικοφ· απέναντι στην ομάδα am ή.

Λόγω τη; αντικομματικής στά<της της ομάδας αυτής, η Συντα· 
κτική Επιτροπή της εφημερίδας Σοτσιάλ *\τεμοχν<χτ. με πρόταση 
του Λένιν, ανακοίνωσε ότι θεωρεί αόύνατη τη συνέχιση της έκδο 
οης ιου περιοδικού. Το Γραφείο της ΚΕ ατη Pu*nu, αφού άκουοε 
την ανακοίνοκιη για τις διαφωνίες μέσα ατη Συντακτική Επιτροπή
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του Κόμμοιηΐστ, δήλωοΕ ότι τάσοίται ανεπιφύλακτα αλληλέγγυο 
tu: τη Σιτντακτική Επιτροπή του KO Σοτσιάλ -Ντεμοχβάτ, εκφράζο
ντας την επιθυμία όπ*υς η σύνταξη «όλων των εκδόσεων ττ>ς Κ.Ε γί
νεται πάνω σε ανστηρή και ουνεπή κακπύθυνση,. oí πλήρη αντιστοι
χία με τη γραμμή ικ>υ η ΚΕ ακολουθεί,απότις αρχές του πολέμου». 
Από τονΟκτώβρητου 1916η ΣυντακτικήΕίτίτροο^ή**15 εφημερίδας 
Σντνιάλ-Ντνμυχι/άτ άρχ^ε να εκδίόει τη .Συλλογή της Ι'οτσιύλ- 
Ντεμοχοάτ,

2. Πρόκειται για Tt|V απόφαση του Συνεδρίου του Χέμνιτς της 
γερμανικής αοσιαλδημοκοατίας πάνω mrú ζήτημα του ιμπεριαλι
σμού και της στάσης tcuv ουσιαλΗπών απέναντι στον πόλεμο, που 
ψηφίστηκε στις 20 Του Σίπτΐμβρη 1912. Ml την απώφ^κπι ανχή κα
ταδικαζόταν η ιμπεριαλιστική πολιτική και υπογραμμιζόταν η 
σπονδοαότητα τη; πόλης γιο. την ε ιρήνη: «Το Συνέδριο του κόμμα
τος διατρανώνει την ακλόνητη θέλησή του να κάνει το παν για την 
«ΐΐοκατάσταοη της αλληλοκατανόησης ανάμεσα στα έθνη και τη 
διαφύλαξη της ειρήνης, Το Συνέδριο απαιτεί να μπει με ötcövtii 
συμφωνίες τέρμα στον έξαλλό ανταγωνιομό των εξοπλισμών που 
απειλεί την ειρήνη και οδηγεί με γρήγορα βήματα την ανθρωπότητα 
στην πιο φοβερή καταστροφή,,. Το ΣττνέδριοευελΜΟΐεί ότι τα μέλη 
του κόμματος Βα Λουλέψουν ακούραστα μ* όλες τις δυνάμεις 
τους.. έτσι ώστε να παλέψουν πιο ενεργητικά ενάντια πταν 
ιμπεριαλισμό ως την ανατροπή του» («Handbuch der 
soidalJemokratischen Parteitage von 1510 bis 1913», München, 193?, 
S, 243-244).

3. Πρόκειται για την μπροσούρα του Ε. Nrófltvr Die Sozialde
mokratie und V'a terlan ds Verteidigung {H txxjLa)J>i)iioxQitrUi xm  η 
tMÎQàmη<τη της π<ιτ(μΛας), Βερολίνο. 1915.

4. *Η (ktitoUí τον Στουίφϊ», ο στροΐ'βιομός —αστιχο-φιλελεύ- 
θερη ήΐΛστρέ|}λοχΊη του μαρξισμού που διατύπωσε ο κύριος ίχτιρο- 
σωπος του «νόμιμου μαρξισμού» στη Ρωσία Γ1. Μπ. Στρουθί. Ο 
«νόμιμος μαρξισμός» Εμφανίστηκε σαν χοινωνιχο-πολι,τικιό ρεύμα 
ανάμεσα στους φιλελεύθερους διανοούμενους της Ρωσίας στα 
Í&9Ü-1900. Οι «-νόμιμοι μαρξιστές* με επικεφαλής τον Στρούβε 
προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν το μαρξισμό για τα νυμφέρο' 
ντα της αστικής τάξτ>ς. Ο Λένιν τόνιζε ότι ο στρουβισμός παίρνει 
από το μαρξισμό ό,τι είναι παραδεκτό cató τη φιλελεύθερη αστική 
ΐάξη και απορρίπτει τη ζωντανή ψυχή του μαρξισμού—την επανα-
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στατικΰτητά του, τη διδασκαλία για το αναπόφευκτο της εξαφάνι
σης L1 kujil ιαλιμμυΐ, για την προλεταριακή ίπανάσταστι και tri 
άυπστορία του προλεταριάτου. Ο Στρούβε εγκωμίαζε το καπιταλι
στικό (ΐΐΗ.πημα μι; την έκκληση «να διδαχτούμε «πό τον καπιταλι- 
ομό». Ο Λέ.νιν στην ερ^σία του Το οΐχονομίπόΛεθ&χ0μ£νσ τον 
ναροντνιν,ισμού χοι η κριτική τονστοβφλίο τον χ. iTQOvfe υπό
βαλε σε αυστηρή κριτική το «νόμιμο μαοξισμό» και τον χαραχτήρι- 
0£ ÜOV αντανάκλαση του μαρξιομαή «την πγ.π ική φιλολογία, ξίσνιε- 

' πάζοντί.ις του; «νόμιμους μαρξιστές» orev ιάΐόλΰγόυς τη; φιλ-ελεύ- 
üet«!Ç ΐΐΟΤίκης τό^ης. Ο χαρακτηρισμός των «νΰμιμισν μοοξιοτών» 
οπό τον Αένιν επιβεβαιώθηκε αργόκρα ϊϊλήοως; πολλοί από αυ- 
TüiV frf Lvüv επιφανή χαντρ,τοι και μεra φανατικοί ÂtiwK^cniyuL

H asoqpaottri ική ίτώλη TOU Λένιν ενάντια στο «νόμιμο μαρξι
σμό» στη Ρωοία ήταν συγχρόνου wι 1 πάλη εναντία στο διεθνή ανα
θεωρητισμό. αποτελώντας tmó&fciyfAct ιδεολογικής αδιαλλαξίας 
απέναντι στις ÔworpeflÀùyrfJtç της μαρξιστικής θεωρίας.

5. Το u n o  αυτό ανήκει m o  μίγήλο γ#£)μπ·νό ποιητή I. Β. ΓηοΙ τε.
<5. Il ijÔHeiTUl· για το άιΛγγελμα του τσάρου — το νόμο για τη συ- 

-¡τΐιύττίιτη ίτις Κρατικής Δούμας και τον εκλογικό νόμο JíOU όημυσι 
fintr/.av στ ις 6 119} τον Αύγουστου i9fW. Η Λούμο ονομάστηκε 
Δοΐιμα ton Μπουλίγκι.ν από το όνομα του υπουργού Εσωτερικών 
Α, Γκ. Μπουλίγκιν, που είχε πάίΐει από τον τσάρο εντολή va συντά- 
ξει το νομοσχίόίο για τη Δυύμα. Εκλογικά δικαιώματα για τις 
εκλογές της Λι>νμ«ί δόΟΐριαν μόνο στους τσιφλικάδες, του; κηπι- 
ταλιστές vol o' iva μιχίιό αριθμό νοικοκυρά ίων. Η πλειονότητα 
του πληθυσμού —ol εργάτες, ο ί φτωχό ί αγρότΕς, οι εργάτες γης, οι 
δημοκράτες διανοούμενοι-—έμειναν χωρίς εχλσγικά όικαιώματα- 
ΟΛΟκλεΙονταν από τη συμμετοχή στις εκλογές, οι γυναίκες, όσοι 
υπηρετούσαν στο στρατό, ot ΟΐΕουδασίιΙς, όσοι &εν ε:ίχαν συμπλη
ρωμένα τα είκοσι χρόνια και μια σειρώ κ&κοειεζΰμε.νίς εθνότητες 
τής πκιρικής Ρωσίας. Η Κρατική Λοήμα Èev είχε το δικαίωμα να 
ψηφίζει κανΐΛσ; νόμο, μπορούσε απλώς να υΛΐητάει ο^ομένα ζητή
ματα ααν ουμβοιΛευτικό όργανο τον τσάρον. Ο Λίνιν, χαυακτήοί- 
ζοντας τη ώοΐμα του ΜπΟίΛΙγκιν, έ νρα<Ρ£ ότι οσκιτελεί «τον πιο ξε
τσίπωτο χλευαομό της “λαϊκής αντιπροσώπΕίιστ^'ν {Άχαντα, 5η 
έκδ., τόμ. 11ος, ιίελ. 183),

Οι μπολοφίκοί, «άλεσαν τους εργάτες και τους. αγρότες 0« ενερ
γό σποχή από tlç εκλογΐς. για τη Δούμα του Μπουλίγκιν, επικε-
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νερώνοντας όλη τη &αφωτιατιχή καμπάνια γόςω από τα συνθήμα- 
ta: ένοπλη εξέγερση, επαναστατικός στρατός, προσωρινή επανα
στατική κυβέρνηση. Οι μπολσφίκοι χρησιμοποίησαν την κα μπάνια 
της αποχής από τις εκλογές για τη Δοΰμα roí* Μπουλίγκιν για να 
κινητοποιήσουν άλες τις επαναστατικές όυνάμεις, va oçyavwctouv 
μαΕ,ικΐς απεργίες και να προετοιμάσουν την ένοπλη εξέγερση 

Οι εκλογές για τη Δοΰμα του ΜπουλΙγκιν ftí v έγιναν και η χι*- 
βέρνηση Λεν χατόρΟα>σε να τη συγχαλέσει- η ακάθεκτη ά·νο0ος της 
επανάστασης και η πανρωΰιχή πολιτική απεργία ίου Οκτώβρη 
[ 905 σάρωσαν τη Δοιιμα,

Για τη Δοίμα του Μπουλίγκιν βλέπ® τα άρθρα τοιι R. I. AÉvw: 
«Παζα̂ ΗΠύυΐΓντο σύνταγμα», «II αποχή από τιςεκλογές για τηΔαΰ- 
μα του Μπουλίγκιν και η εξέγερση»,«Η ενότητα tou τσάρου μ£ το 
λαό και του λαού με τον τσάρο», «Στην ουρά της μοναρχικής αστι
κής τάξης ή επικεφαλής του επαναστατικού προλεταριάτου και της 
αγροτιάς;» χ.ά. (AJKtvta, 5η έκδ,. τομ. ΙΟος, σελ. 69-73- τόμ. I Ιος, 
οελ. 167-175.180-189, 197-209),

7. Ζοοεσκηές — οπαδοί του γόλλου σοσιαλιστή Ζ. Ζορές, που 
αναθεώρησαν τις πάγιες αρχίς του μαρξισμού χαι προπαγάνδιζαν 
την ταξική συνεργασία του προλεταριάτου με την αστική τάξη. Το 
1902 οι ζορεσιστές ίδρυσαν το Γαλλικό ïoowiAwukô Κομμά, που 
υΐΰθίτηοϊ ρεφορμιστικές θέσεις, To 3905 το κόμμα αυτό μαζί με το 
γκεντικό Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας ενώθηκε σε ένα κόμμα 
— το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Στην περίοδο του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πολέμου <1914- 
1918) οι ζορεσιστίς, αφού είχαν επικρατήσει στην ηγεσία του Γαλ
λικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, υποστήριξαν ανοιχτά τον ιμπε
ριαλιστική πόλεμο και υιοθέτησαν CKXiuOwo^wnutéç θέσεις.

Β. Η xatriifhmn) τον Γχεντ—γχενηστές, γκεντιοηχό ρεύμα— 
επαναστατικό μαρξιστικό ρεύμα στο σοσιαλιστικό κίνημα της Γαλ
λίας aro τέλη ταυ 19ου*αοχές του 20ού αιώνα, που Επικεφαλής tou 
ήταν ο 7- Γχενι. Το 1901 οι omöoL της επαναστατικής rnef-ικής ττό- 
λης με επικεφαλής τον Ζ. Γκεντ Ιδρυσαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
της Γαλλίας. Το 1905 οι γκεντιστές ενωθήκαν με το ρεφορμιστικό 
Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Μέσα στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό 
Κάμμα οι γκεντιστές κρατούσαν κεντριστική στάση. Στην περίοδο 
του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πολέμου πέρασαν jtc το μέρος 
του σοσιαλσοβννιΐίμού. Ο Ζ. Γχεντ και ο Μ. Σαμπά μπήκαν στην
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ιμπ^ρίαλυττική χνβΐρνιιση in; Γ αλλίας.-
9. Ο ουσιαλισμός (Lc ÄidMsme} — περιοδικό· έβγαινε ojió to 

[ 907 ως τον ίοννη του 1914 στο Παρίσι- ίΓΑ&ότης και διειΛυντής του 
ήταν ο γάλλος σοσιαλιστής Ζ Γκετγ.

10. Π ρόχειταιγιά το βιβλίο του A. Sartorius von Waltershnuscn, 
Das Volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslände. 
Bcrtm, 1907 (A. Σαρτόριο**; φον Βΰλτεραχόουζρν, EÖvutOOUtovo- 
μικό σύστημα Επενδύσεων κεφαλαίου στο εξωτερικό. Βερολίνο 
1907).

11. Γίνεται, λόγος για  το βιβλίο του Ρ ιντόρφερ (RiezJer, Κ.) 
Gfued/iigc der Wettpotilik in der Gcgcnwdn (Taßamxa
πϊ της σύγχρονης παγκόσμιας πολιτιχήφ, Το βιβλίο εκδόθΐριε erro 
Βερολίνο το 1913.

12. Νέοι Καινοί (Νόβο Βρέμί) — περιοδικό, επιστημονικό-&ε<*> 
ρητικό άργανο της επαναστατικής πτέρυγας της βουλγαρικής σο
σιαλδημοκρατίας {«τεσνιάκοι»)' ιδρύθηκε <οιό tot Ντ. Μπληγκό- 
γίψ tü 1897 στη Φιλυιπούπολη- ιιμγότερα η έκδοσή του γινόταν στη 
Σόφια. Λη 6 το 1903 το περιοδικό αυτό έγινε όργανο τον Εργατικού 
Σ ο σ ίαλΛημοχy« τικού Κόμματος τη; Βουλγαρίας («τεσνιόκων*}· 
έβγαινε ως to Φλεβάρη του 1916. Κατόπιν το περιοδικό ξανάρχισε 
την έκίϊοοή του το 1919. Διευθυντής του περιοδικού ήταν ο Ντ. 
Μπλανκόγίψ wu ουνεργάτες οι Γχ. ΓΚϊύργχίεφ, Γ*. Κίρκιχρ, X. 
Καμπαχτσίεφ, Β. Κολάροφ,Τ. Πειρόφ καιόλλοι. Κλείστηκε to 
1923 από τηρν αντιδραστική κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Από to 
1947 το Νόβο BQtyt έγινε μηνιαίο θεωρητικό όργανο της ΚΕ του 
Κομμουνιστικού Κόμματος της Βουλγαρίας.

13. Πρόκειται γίίι την έκκλτκηΐ Jtov έγραψε ο Κ. Λίμπκντχτ *Dcr 
Hauptfeind sicht im eigenem Land!» («Οκύριος εχθρός βρίσκεται 
στην lölq μας τη χώρα! *■>. Η Εκ>Ληση δτΐιοοίΐύτηχε στην εφημερίδα 
Berner Tagwacht «ρ. <?ι?λ. 123 της 31ης του Μάη 1915, μΕ: τον τίτλο 
«Ein kräftiger Mahnrufe.

14. Πρωσικά XQovutñ(PMü$sfcche JaiirbUchcn — μηνιαίο γέρμα 
vucó συντηρητικό περιοδικό για ζητήματα πολιτικής, ιστορίας v.tu 
φιλολογίας1 έβγαινε στο Βερολίνο ιιπό το 1858 ως το 1935.

15. «Γχαπονάόα» — από το όνομα του ιερωμένου Γκσπόν. Στις 
παραμονές της JtQtíintS ρωσικής επανάΚΛασης ο Γκαπόν με εντολή 
της ασφάλειας ίδριιαΐ: την οργάνωση τύπου ΖουμπΛηοφ « Σϋγδε - 
πμος εργαζομένων στις φάμπρικες και τα εργοστάσια της Ρωσίας»
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με σκοπό να αποσπάσει χο\κ, εργάτες από την επαναστατική πάλη. 
Στις 9 (22) του Γινάρη 1905 ο Γκαπόν παρ«σινΓ τονς εργάτες or 
διαδήλωση μπροστά στα Χειμερινά Ανάκτορα, για να επι&ίκκχυν 
αιον τααρο υπόμνημα. Mt διαταγή to r τσάρου η φρουφά πυροβό- 
ληυετους διαδηλωτές. Τοκ̂ ρέτχ̂ τη*.? όμωςπυροβάλη^ «αιτηναψ*:- 
λή ϊΐ10ΐΐ| ϊυχν καθυστέρημέ vw>v £ρν«τιί>ν iTiiw τοάρο. Τα. γεγονότα 
τη; % ; ton ι Γενάρη, 1Μ  ̂ iwAfofn* tits' αΐΐαφρΊ της £κώ.τι-
κής fcTutvri'τακτής, έδ*οσαν ώθηση πιο πολιτικό ξύπνημα των προλε
ταριακών μαζών της Ρωσίας- σε όλη τη χώρα ξεσπαοΕ κύμα απερ
γιών διαμαρτυρίας.

16. «ΟικοχΌμιομός» — απορτουνιστικό ρεύμα στη ρωσική σο
σιαλδημοκρατία. που εμφανίστηκε στο τέλη του 19ου-αρχές του 
20ού αιώνα, μια από τις παραλλαγές του διεθνούς οπορτουνισμού. 
Οι «οικονομιστές» περιόριζαν τα καθήκοντα της εργατικής τάξης 
στην οικονομική πάλη για την αύξηση του μισθού, τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας κλπ., ισχυριζάμενοι ότι η πολιτική πάλη είναι 
υπόθεση της φιλελεύθερης αστικής τάξης- Οι «οικονομιστές», ικτο- 
κλινόμενοι μπροστά στο αυθόρμητο ίου εργατικού κινήματος, 
υποβάθμιζαν τη σημασία τη; επαναστατικής θεωρίας, αρνοϋνταν 
την ανάγκη εισαγωγής της σοσιαλιστικής συνείδησης στο εργατικό 
κίνημα απ’ έξω, από to μαρξιστικό κόμμα, και έτσι άνοιγαν to δρό
μο <ττην αστική ιδεολογία. Οι «οικονομιστές» ι?περάσπιξαν τη δια- 
σπορά και τον ερασιτεχνισμό μέσα στο σοσιαλδημοκρατικό κίνη
μα, τάοοανταν ενάντι« στην ανάγκη δημΐ£η\τγίχις ενός συγκίντρ«ι)- 
τικού κόμμι ιτος της ερτνατοιής τάξης.

Διεξοδική κριτική των απόψεων των «οικονυμαπων» γίνεται 
στα εργα του Λένιν: «Διαμαρτυρία των σοσιαλδημοκρατών της 
Ρωσίας*. «Ιΐιοωδρομική κατεύθυνση στη ρωσική σοσιαλδημοκρα
τία», «Παίρνοντας αφορμή από μια "Profession de ίοΓ», «Συζήτηση 
με τους συνήγορο υς του οικονομισμσύ» <βλ. Απαντα, 5η έκδ., τόμ. 
4ος. σελ. 167-180.246-279,316-326 τόμ. 5ος, σελ. 366· 373). Ο Λένιν 
ολοκλήρωσε την ιδεολογική συντριβή του «οικονομισμού* στο βι
βλίου του «Τι να κάνουμε;» (βλ. Απαντα, 5η έκδ., τόμ. 6ος, σελ. 1
195). Μεγάλο ρόλο στην πάλη ενάντια στον οικονομισμό έπαιξε η 
λενινιστικη Ίσχςα.

17. Ραμχότσαγια Μιαλ {Εργατική Σχέψη) — εφημερίδα που 
έβγαζε η ομάδα ταιν «οικονομιστών* στη Ρωσία· κυκλοφόρησε από 
τον Οκτωβρη του 1897 ως το Δεκέμβρη του 1902. με διευθυντή τον
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Κ. Μ. Ταχτάοεψκ.ά.
Ραμχύταεγε Ν η ίλο  (Ε-ογατίχή Υπόθεσή—  jh^lü&ocó, ώργίΐνο 

της «ΈνωΟής ρώοΰ*ν y οοιαλήημίικραΐών του e^íivte^tKür». Έβγαι
νε οτΐ] Γcvewi από τον Απρίλη την- EÍJ99 ti*; το Φλεβάρη τον 1902, μκ 
διευθυντές tin· Mjt. NI. Κριτοέβακι. τον Π. Φ, Τεπλοψ (Ιιμζηριάκ), 
τον Β, Γ1. Ifk'ivítiv και kutoiuv τον Α. Σ. Μπρύνοφ- κυκλαφόριιαιαν 
12 ΐΓόχη i9  οίόμοττα). Η Σ ννταχτιχή Επιτροπή του περιοδικού  
Εργατική Υπόθεση ψ αν το κέντρο w v  «οι«ονομΐίίτών* στο εξωτε
ρικό. Η Ε ργα η π ή  Υπόθεση  üJioorftQtÇiE το μπίι^ τια ινικό αννθημα 
της «(Λευθβρίας κριτική;» τον μορξιομού, ΐΛοθεϊώνταςοπο^τουνι- 
ιττνκές θέσεις a ta  ζητήματα της ταχτικής και στο αογαναΐτικά χαθή- 
m m u  της ρακηχή; αοοιαλΛημοκραιίας,

18·- Ο Β. I. Λένινϊί&ώ i y t ι υπόψ ητοντο άρβρο-όιακήρυξιΐ «Ενά
ντια o tic  προοα^ΐήσεις» που όημοαίίντηκί μ* τις ικιογοαφές των 
Ε. Μπέρνσταϊν. Ο. XàtiÇs, Κ. Kâotnuxt. II ftuwifculif διίμοοιππη- 
Ke ίπη ρωσική γλώσσα οτην εφημίφόα Ν ά οί Σλάβο, αρ. ψύλ. 123, 
t iß  25ης του Ιοΰνη (015 . Ο Β. L Λ£ν*ν αε άρθριι και σε γράμματα 
Tiiiî wtópaXc o í κριτική τη διακήρυξη ατπή (β>- Ästrvra, 4 η ρωσ. 
ÊK&., τ*μ. 35ας, αελ 146).
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Β.1. ΛΕΝΙΝ 
Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ 

ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ανατντιωση 

Ηχτύπωση: Α. Χονό^κιροίζος & Εϊ« ΟΕ 
Μ«Ηίτα εξωφύλλοι?: Ε ίχ ι Μρλά 

Εκτύπωση εξωφύλλου: Α. Μποτζάκης 
Βιβλιοδεσία: Κ. Δελής 
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