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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή  μηροσούρα τον Κάοντοκν «  Ή  δ ικ τατορία  τοΰ  πβολε- 
τ αβ ίά τον », πού ίκδό&ηκε τελευταία στή Βιέννη ( W ien, i$ l8 , 
Ignaz Brand, 64 σελίδες), δίνει τό πιό χτυπητό παράδειγμα 
τής όλοκληρωτικής χ 'Ιπα ίοχνντης χρεοκοπίας τής 2ης Διε&νοϋς, 
χρεοκοπίας not) άπό πολύν καιρό μιλούν γ ι ’ αυτήν δλοι οί τ ί- 
μιο ι οοσιαλιστίς δλων τών χωρών. Τό ζήτημα τής προλεταρια
κής έπανάστασης μπαίνει σήμερα πρακτικά στήν ήμερήσια διά
ταξη σέ μιά δλόκληρη σειρά κρατών. Γ ι '  αυτό είναι Απαραί
τητο νά άναλύσουμε τ ί  σοφίσματα τοϋ άποστά^η καί τήν δλοκλη- 
ρωτική άττάρνηση τον μαρξισμόν άπό τόν Κάοντσκν.

Π ρέπει πρώτα -  πρώτα  I 'd  υπογραμμίσουμε δτι αύτός πού 
γράφει τις  γραμμές αυτές, άπό τΙς  άρχίς τον πολέμον άναγκά- 
στηκε πάρα πολλές φορές νά Ιπ ιστήσει τήν προσοχή πάνω στή 
ρήξη τον Κάοντσκν μέ τό μαρξισμό. ’Αφιέρωσα σ ' αύτό τό Μ μα  
ατά 1914— 1918 μιά σειρά άπό Άρ&ρα στό «Σοσ ια λδημ οκ ρά τη » 
καϊ στόν «Κ ο μ μ ο υ ν ισ τή », πού ίβγαινε τότε ατό Ιξωτερικό. Τά 
&ρ&ρα αύτά σνγκεντοώϋηκαν οτό»> τόμο τών Γ . Ζηνόβιεφ καί Ν . 
Λένιν «Ε ν ά ν τ ια  στό  ρεΰμα », ΙΙιτρούπολη, 1918 (550 σελί
δες), πού έκδόάηκε άηό τό Σοβ ιέτ τής Πετρούπολης. Μίλησα 
άκόμα γιά τόν «καοντοκ ισμό» σέ μιά μπροσούρα πού γράφτηκε 
στή Γενεύη στά 1915 καί μεταφράστηκε τόν ίδ ιο  χρόνο γαλλικά 
καί γερμανικά.

« Ό  Κάοντσκν, ή υπέρτατη αν&εντία τής 2ης Διεθνούς, δεί
χνει μέ τόν π ιό  τνπικό καί τόν π ιό  έντονο τρόπο πώς ό μαρξι
σμός, πού άναγνωρίζεται άπό μερικούς στά λόγια, μετατρέ- 
πεται στήν πραγματικότητα σέ «ο τρονβ ισμό» ή σέ «μπρεντανι- 
σμό», δηλαδή στή φιλελεύθερη έκείνη άστική διδασκαλία πού 
δέχεται τήν αταξική* πάλη τοϋ προλεταριάτου, φτάνει νά μήν 
τραβάει ώς τήν έπανάσταση καϊ πού άντιπροοωπεύεται κυρίως 
άπό τό Ρώσο σνγγραφέα Στρονβε καί τό Γεριιανό οικονομολόγο 
Μπρεντάνο. "Ενα άλλο τέτο ιο παράδειγμα βρίσκουμε στόν Πλε- 
χάνωφ.
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»  Χάρη σέ μιά δλόχληρη σειρά Από φανερά σοφίσματα , ξερι
ζώνουν Από τό μαρξισμό τή ζωντανή έπαναστατιχή του ψυχή, 
δέχονται τό παν στό μαρξισμό £ξω Απ ' τΙς μέθοδες τής Ιπανα· 
στατικής πάλης, τήν προπαγάνδα, τήν προετοιμασία αυτής τής 
πάλης χαϊ τή διαπαιδαγώγηση τών μαζών πρός αυτή τήν κατεύ
θυνση.

»  Περιφρονώντας κάθε άρχη, ό Κάουτσκυ «συμφ ιλιώνει» τή 
θεμελιακή σκέψη τοϋ αοσιαλσωβινιαμον, δηλαδή τήν Αποδοχή 
τής έθνικής Άμυνας στόν τωρινό πόλεμο, μέ μιά διπλωματική καί 
Απατηλή παραχώρηση στους Αριστερούς, δπως είναι ή Αποχή άπό 
τήν ψήφιση τών πολεμικών πιστώσεων ή μιά προφορική δήλωση 
Αντιπολίτευσης κτλ. Ό  Κάουτσκυ που έγραψε στά 1908 Ινα 
δλόκληρο βιβλίο γιά τό πλησίασμα τής έποχής τών έπαναστάσεων 
καί γιά τούς άκατάλυτους δεσμούς άνάμεοα στόν πόλεμο καί 
τήν έπανάσταση, δ Κάουτσκυ πού υπόγραψε τό 1912 τό Μανιφέ
στο τής Βασιλείας γιά τήν επαναστατική χρησιμοποίηση τοϋ in  ερ
χόμενου πολέμου, άναλαβαίνει σήμερα τήν υποχρέωση νά δι
καιολογήσει και νά έξωραΐσει τό σοσιαλσωβινισμό. Σάν τόν Πλε- 
χάνωφ κι αυτός, σμίγει μέ τήν άστική τάξη γιά νά γελοιοποιή
σει κάθε Ιδέα έπανάστασης, κάθε δράση πού αποβλέπει στήν 
Αμεση έπαναστατική πάλη.

»  Ή  εργατική τάξη δέ μπορεΐ νά φτάσει στόν Αντικειμενικό 
της σκοπό πού είναι ή παγκόσμια έπανάσταση, Αν δέν κηρύξει 
εναν Αμείλιχτο πόλεμο ο ’αΰτούς τούς χωρίς χαρακτήρα Αποστάτες, 
στούς ϋποταχτικούς αυτούς υπηρέτες τοϋ οπορτουνισμού, πού 
εξευτελίζουνε σ ’ Ανήκουστο βαθμό τή μαρξική θεωρία. Ό  κάου- 
τσκισμός δέν είναι παιδί τής τύχης' εϊναι τό κοινωνικό προϊόν 
τών αντιφάσεων τής 2ης Διεθνούςr πού συνδυάζει τήν τυπική 
πίστη ατό μαρξισμό μέ μιά πραγματική υποταγή στόν οπορ
τουνισμό». (Γ . Ζηνόβιεφ καϊ Ν . Αένιν : « * 0  σοσιαλισμός καί 
ό πόλεμος», Γενεύη 1915, σελίδες 13— 14).

Σ ’ ίνα βιβλίο μου πού γράφτηκε στά 1916, « Ό  Ιμπεβίαλι- 
σμός, τελευταίος σταθμός τοϋ χαπιταλισμοϋ», καί πού έκδό- 
θηκε στήν Πετρούπολη τό 1917, έκανα λεπτομερειακή άνάλυση 
τής θεωρητικής άστάθειας δλων τών συλλογισμών τοϋ Κάου· 
τοκυ γιά τόν Ιμπεριαλισμό : Παράθετα έχει τόν δρισμό πού δί·



νει δ Κάουτσκυ αχόν Ιμπεριαλισμό : « 'Ο  Ιμπεριαλισμός είναι 
προϊόν τον βιομηχανικού καπιταλισμόν στό άνώτατο σημείο τής 
Ανάπτυξής του. Συνίοταται στήν χάση κά&ε βιομηχανικού καπι
ταλιστικού α&νονς νά προσαρτάει ή νά ϋποτάζει άγροτικές πε
ριοχές (Υπογραμμισμένο άπ’ τόν Κάουτσκυ), όλοένα και μελα- 
λύτερες χωρίς νά λογαριάζει τά ϊ&νη πού τίς  κατοικούν». Ά π ό · 
όειξα πώς ό συλλογισμός αυτός εϊταν δλότελα ψεύτικος καϊ 
« προσαρμοσμένος»  μέ τρόπο ν ’ άφήνει στή σκιά τίς βαΰντατες 
ίσωτερικές άντιφάσεις του καπιταλισμού, γιά νά μπορέσει νά 
βρει κατόπι ίόαφος συμφιλίωσης μέ τόν δπορτουνισμό. Κ ' έδινα 
τό δικό μου δρισμό γιά τόν Ιμπεριαλισμό : « ’Ιμπεριαλισμός 
είναι δ καπιταλισμός πον ?χε« φτάσει ατό στάδιο εκείνο τής Ανά
πτυξής τον, δπου προβάλλει ή κυριαρχία των μονοπωλίων καί 
τοΰ χρηματιστικοϋ κεφαλαίον, δπου ή εξαγωγή κεφαλαίων παίρ
νει έξαιρετική σπονδαιότητα, δπον Αρχίζει τό μοίρασμα τον κό
σμον άνάμεσα στά διε&νή τράστ καϊ τελειώνει τό μοίρασμα τής 
επιηράνειας τής γής άνάμεσα στις μεγαλύτερες καπιταλιστικές 
χώ ρες». Άπόδειχνα  πώς ή κριτική τον ιμπεριαλισμού είναι πιό 
Αδύνατη στόν Κάοντσκν παρά στούς άστούς συγγραφείς.

Τέλος τόν Ανγονστο καί τό Σεπτέβρη του 1917, δηλαδή πριν  
άπό ιή ρωσική προλεταριακή επανάσταση (25 Όχτώβρη— 7 Ν οέμ 
βρη 1917), έγραφα τό « Κ ράτος καϊ έπανάσταση, μαρξική  
θεω ρ ία  γιά  τό  κράτος καί βόλος τοΰ  προλεταριάτου στήν  
έπανάσταση», μπροσούρα πού έκδό&ηκε στήν Πετρούπολη στίς 
αρχές τοΰ 1918. Και στή μπροσούρα αύτή, στό κεφάλαιο V I, 
γιά τήν « Παραμόρφωση τον μαρξισμού άπό τούς δπορτοννι- 
στές», έδωσα Ιδιαίτερη προσοχή στόν Κάοντσκν, αποδείχνοντας 
πώς έξεντέλισε δλότελα τή διδασκαλία τοΰ Μάρξ, πώς τή μετα
μόρφωσε σέ όπορτοννιομό καί πώς «άπαρνή&ηκε πραγματικά 
τήν έπανάσταση, άναγνωρίζοντάς τη μόνο στά λόγια».

Κατά βάΰος, τό βασικό θεωρητικό λά&ος τον Κάοντσκν, 
στή μπροσούρα τον γιά τή δικτατορία τον προλεταριάτον, βρί
σκεται άκριβώς σέ μιάν δπορτοννιστική παραμόρφωση τής δι
δασκαλίας τον Μάρξ γιά τό κράτος, παραμόρφωση πον κατάγ
γειλα λέξη πρός λέξη στή μπροσούρα μον « Κράτος καί έπανά- 
α τα ση ».



—  10 —

Είχαν άναγχαϊο νά χάνω τις  ηροχαταρχτιχές αύτίς ηα· 
ρατηρήσίΐς, γιατί άποδείχνουν πώς κατηγόρησα Ανοιχτά τόν 
Κάοντσχυ αάν άηοοτάτη πολύν xaifjo πρίν πάρουν οί μπολσβ- 
βίχοι τήν έξουσία χαϊ προτον τούς χαταδιχάαει άνοιχτά 6 
Κάοντσχυ γ ι ' αύτό.

Ν. Λ.



Πώς ό Κάουτσκυ μεταμορφώνει τό Μάρξ 
σέ κοινό φιλελεύθερο

Τό Θεμελιακό ζήτημα πού ό Κάουτσκυ πραγματεύε
ται στή μπροσούρα του εΓναι τό ζήτημα τοΟ ούσιαστικοΟ- 
περιεχόμενου τής προλεταριακής έπανάστασης,- δηλαδή 
ή δικτατορία τοΟ προλεταριάτου. ΕΤναι άπό τά σπουδαιό
τερα ζητήματα γιά δλες τΙς χώρες, προπαντός γιά τΙς πιό 
προοδευμένες χώρες, προπαντός γιά τΙς έμπόλεμες καΐ 
προπαντός στήν τωρινή στιγμή. ΜποροΟμε νά ποΟμε χωρίς 
ύπερβολή πώς είναι- τό κυριότερο πρόβλημα δλης τής τα
ξικής προλεταριακής πάλης. Πρέπει λοιπόν νά σταΘοΟμε- 
πολύ πάνω σ ’ αύτό.

Ό  Κάουτσκυ θέτει τό ζήτημα κατά τόν άκόλουθο τρό
πο : «Ή  άντίθεση άνάμεσα στά δυό σοσιαλιστικά ρεύ
ματα (δηλαδή τούς μπολσεβίκους καί τούς μή μπολσεβί
κους) είναι άντίθεση άνάμεσα σέ δυό ριζικά διαφορετικές 
μέθοδες : τή δημοκρατική μέθοδο καί τή δικτατορική μέθο
δο» (σελίδα 3).

Ά ς  παρατηρήσουμε παρεκβατικά πώς άποκαλώντας: 
ό Κάουτσκυ σοσιαλιστές τούς μή μπολσεβίκους τής Ρωσίας,, 
δηλαδή τούς μενσεβίκους καί τούς έσέρους *, άφήνεται νά 
όδηγηθεΤ άπό τό δνομά τους, δηλαδή άπό μιά λέξη, άντί 
νά λογαριάσει τήν πραγματική θέση πού κατέχουν στήν 
πάλη τοΟ προλεταριάτου ένάντια στήν άστική τάξη. θαυ
μάσιος τρόπος κατανόησης καί έφαρμογής τοΟ μαρξισμού ! 
Ά λλά  θά ξανάρθουμε σ ’ αύτό μέ περισσότερες λεπτομέ
ρειες.

Γιά τήν ώρα πρέπει νά σταθούμε στό σπουδαιότερο- 
σημείο: τή μεγάλη άνακάλυψη τοΟ Κάουτσκυ γιά τή «ρι-

* Άπό τά άρχικά τοΰ κόμματος τών σοσιαλεπαναστατών.
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^ική Αντίθεση άνάμεσα στή δημοκρατική καί τή δικτατο- 
ρική μέθοδο». Έκεΐ βρίσκεται 6 κόμπος τοΟ ζητήματος 
καί ή ούσία τής μπροσούρας τοΟ Κάουτσκυ. Καί ύπάρχει 
-έκεΤ μιά τόσο  τερατώδης θεωρητική σύγχυση, μιά τόσο όλο- 
κληρωτική άπάρνηση τοΟ μαρξισμοϋ, πού πρέπει νά όμο- 
λογήσουμε πώς ό Κάουτσκυ άφησε πολύ πίσω του τό 
Μπερνστάϊν.

Τό ζήτημα τής δικτατορίας τοΟ προλεταριάτου είναι 
τό ζήτημα τών σχέσεων άνάμεσα στό προλεταριακό καί 
τό άστικό κράτος, άνάμεσα στήν προλεταριακή καί τήν 
άστική δημοκρατία. Αύτό «ραίνεται τόσο καθαρά, δσο 
κ’ ή μέρα.’Αλλά σά δάσκαλός πού έχει καρφωθεί στά έγχει- 
ρίδία Ιστορίας, γυρίζει πεισματικά ό Κάουτσκυ τίς πλάτες 
στόν 20όν αίώνα, γιά νά καταπιαστεί μόνο μέ τό 18ο καί, 
μέσα σέ μιά άτέλειωτη σειρά άπό παραγράφους,'ξανακο- 
σκινίζει γιά έκατοστή φορά, μέ άπίστευτη άνία, δλες τίς 
-παλιές ίστορίες γιά τΙς σχέσεις τής άστικής δημοκρατίας 
μέ τόν άπολυταρχισμό καί τή φεουδαρχία.

θδλεγε κανείς άλήθεια, πώς ξετυλίγει μιά κουβαρί
στρα χωρίς άκρη. Αύτό είναι νά μήν καταλαβαίνεις τί
ποτε άπό τΙς σχέσεις άνάμεσα στά πράγματα! Καί δέ 
μποροΟμε παρά νά χαμογελάσουμε μέ τίς προσπάθειες 
τιού καταβάλλει ό Κάουτσκυ γιά ν ’ άποδείξει πώς ύπάρ
χουν άνθρωποι πού κηρύχνουν τήν «περιφρόνηση πρός τή 
δημοκρατία» (σ. 11) κτλ. Μέ τέτοιες άερολογίες ό Κάουτσκυ 
πάει νά θολώσει καί νά μπερδέψει τή συζήτηση, βάζοντας 
τό ζήτημα, σά φιλελεύθερος πού είναι, πάνω στό έπίπεδο 
τής δημοκρατίας γενικά καί δχι τής άστικής δημοκρατίας. 
’Αποφεύγει άκόμα τήν άκριβή αύτή έννοια πού έχει βγει 
άπό τήν ταξική πάλη καί προσπαθεί νά μιλήσει γιά «προ- 
σοσιαλιστική» δημοκρατία. Ό  λογόμυλός μας γέμισε σχε
δόν τό τρίτο τής μπροσούρας του, 20 σελίδες στίς 63, μέ 
φλυαρία πού δέ μπορεΐ νά γίνει πιό εόχάριστη στήν άστι
κή τάξη, άψοΰ ίσοδυναμεΐ μέ φτιασίδωμα τής άστικής 
δημοκρατίας καί άφίνει στή σκιά τό ζήτημα τής προλετα
ριακής έπανάστασης.



Ό  τίτλος τής μπροσούρας τοΟ Κάουτσκυ είναι ώστό- 
σο «*Η δικτατορία τοΟ προλεταριάτου». "Ολος ό κόσμος 
ξέρει πώς έδώ άκριβώς βρίσκεται ή βάση τής διδασκα
λίας τοΟ Μάρξ. Κι ό Κάουτσκυ, Θστερα άπ’ δλη αύτή τή 
φλυαρία έξω άπό τό θέμα, παράθεσε κι αύτός τά λόγια 
τοϋ Μάρξ γιά τή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου.

Τό έκανε αύτό μ* έναν πολύ κωμικό τρόπο ό Κάουτσκυ 
ό «μαρξιστής». Άκοόστε τον :

«Ή  άποψη αότή (δηλαδή κατά τόν Κάουτσκυ ή περι
φρόνηση γιά τή δημοκρατία) στηρίζεται σέ μιά μονάχα 
λέξη τοϋ ΚάρλΜάρξ»—νά τί διαβάζουμε κατά γράμμα στή 
σελίδα 20. Στή σελίδα 60 τό ξαναλέει άκόμα μιά φορά 
καί καταντάει νά π ε ι: «θυμήθηκαν (οί μπολσεβίκοι) έγ
καιρα μιά λεξούλα (στό κείμενο: das Wortchens), τή δι
κτατορία τοϋ προλεταριάτου, πού μεταχειρίστηκε μιά φο
ρά ό Μάρξ τό 1875 μέσα σ ’ ένα γράμμα».

Νά ή «λεξούλα» τοϋ Μάρξ :
« ’Ανάμεσα στήν καπιταλιστική καί τήν κομμουνιστική 

κοινωνία βρίσκεται ή τρ ίοδος έπαναστατικής μεταβολής 
τής πρώτης στή δεύτερη. Στήν περίοδο αύτή άντιστοιχεΐ 
μιά μεταβατική πολιτική περίοδος, δπου τό κράτος δέ μπο
ρεΐ νά πάρει άλλη μορφή άπό τή μορφή τής έπαναστστι- 
κής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου».

Νά όνομάζεις πρώτα - πρώτα τόν περίφημο αύτό συλ
λογισμό τοΟ Μάρξ, πού είναι τό καταστάλαγμα 3λης τής 
έπαναστατικής του διδασκαλίας, «μιά μονάχα λέξη» ή 
άκόμα «λεξούλα», — σημαίνει άπλούστατα'δτι κοροϊδεύ
εις τό μαρξισμό, δτι τόν άπαρνιέσαι όλότελα. Δέν πρέπει 
νά ξεχνάμε πώς ό Κάουτσκυ ξέρει τό Μάρξ σχεδόν άπ’ 
έξω κι άν κρίνουμε άπό τά έργα του, πρέπει νά διαθέτει 
στό γραφείο του ή στό κεφάλι του μιά σειρά άπό ράφια 
δπου πρέπει νά τόν έχει ταξινομήσει μέ τόν πιό πρακτικό 
καί μεθοδικό τρόπο γιά νά μπορεΐ νά κάνει παραθέσεις 
άπ’ δ,τι έγραψε ό Μάρξ.

'Ο Κάουτσκυ δ έ  μ π ο ρ ε ΐ  ν ά  μή ν  ξ έ ρ ε ι  δτι 
ό Μάρξ κι ό Ένγκελς, στά γράμματά τους καί στά συγ-
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γράμματά τους, μιλήσανε π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς  γιά δι
κτατορία τοΟ προλεταριάτου, πρίν καί μετά τήν Κομμού
να. ‘ Ο Κάουτσκυ δέ μπορεΐ νά μήν ξέρει δτι ό τύπος «δ ι
κτατορία τοΟ προλεταριάτου» δέν είναι παρά μιά Ικψραση, 
(στορικά πιό συγκεκριμένη καί έπιστημονικά πιό άκριβής 
τοΟ φυσικοΟ καθήκοντος τοΟ προλεταριάτου, πού είναι 
«νά  σπάσει» τήν άστική κυβερνητική μηχανή, καθήκον 
τιού ό Μάρξ κι ό “Ενγκελς μιλήσανε γ ι’ αύτό άπό τό 
1852 ώς τό 1891, δηλαδή 40 όλόκληρα χρόνια χρησιμο
ποιώντας τήν πείρα τής έπανάστασης τοΟ 1848 καί προ
παντός τοΟ 1871.

Πώς νά έξηγήσουμε τήν τερατώδη αότή παραμόρφω
ση τοΟ μαρξισμοΟ άπό £ναν τόσο τέλειο γνώστη του σάν 
τόν Κάουτσκυ ; "Αν σταθοΟμε στή φιλοσοφική άποψη, τό 
it&v άνάγεται σέ μιάν ύποκατάσταση τής διαλεκτικής άπ’ 
τή σοφιστεία καί τόν έκλεκτικισμό. Ό  Κάουτσκυ δείχτηκε 
μαέστρος σ ’ αύτήν τήν ύποκατάσταση. Άπό πολιτική καί 
πρακτική άποψη τό πδν άνάγεται σέ μιά σιχαμερή δουλο- 
τιρέπεια άπέναντι στούς όπορτουνιστές, δηλαδή σέ τελευ
ταία άνάλυση άπέναντι στήν άστική τάξη. Καταβάλλον
τας κάθε προσπάθεια νά προχωρήσει σ ’ αύτό τό δρόμο άπό 
τίς άρχές τοΟ πολέμου, ό Κάουτσκυ έγινε βιρτουόζος 
•στήν τέχνη νά είναι μαρξιστής στά λόγια καί λακές τής 
άστικής τάξης στήν πραγματικότητα.

θ ά  πειστοΟμε άκόμα περισσότερο γ ι’ αύτό, δταν έξε- 
τάσουμε τήν άξιοπρόσεχτη «έρμηνεία» πού έδωσε ό Κά
ουτσκυ στή «λεξούλα» τοΟ Μάρξ γιά τή δικτατορία τοΟ 
προλεταριάτου. Άκούστε :

« Ό  Μάρξ παράλειψε δυστυχώς νά δείξει μέ περισ
σότερες λεπτομέρειες πώς...φαντάζεται αύτή τή δικτατο
ρία». (Νά 2να τυπικό ψέμα άποστάτη γιατί ό Μάρξ καί δ 
Ενγκελς δώσανε Ισα - ϊσα μιάν όλόκληρη σειρά άπό πολύ 
πιό λεπτομερειακά στοιχεία, πού άφήνει σκόπιμα κατά μέ
ρος ό έπαγγελματίας μας μαρξιστής). «...Κατά γράμμα, ή 
λέξη δικτατορία σημαίνει κατάργηση τής δημοκρατίας. 
Αναμφισβήτητα δμως, παρμένη κατά γράμμα ή λέξη αύτή,
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σημαίνει έπίσης έξουσία ένός μονάχα άτόμου, πού δέ δε
σμεύεται άπό κανένα νόμο. Προσωπική έξουσία, πού δια- 
κρίνεται άπό τό δεσποτισμό, δχι σά μόνιμος κρατικός θε
σμός, μά σάν έσχατο μεταβατικό μέτρο».

»Ή  έκφραση «δικτατορία τοΟ προλεταριάτου»—δηλα
δή δικτατορία δχι ένός μονάχα άτόμου, μά μι&ς μονάχα 
τάξης — άποδείχνει κιόλας πώς δέν είχε ύπ’ δψη του έδώ 
ό Μάρξ τή δικτατορία μέ τήν κυριολεκτική έννοια τής 
λέξης.

»Μ ιλάει έδώ, δχι γιά μιά^μο^φή κυβέρνησης, άλλά γιά 
μιά κατάσταση πού πρέπει γά παρουσιαστεί παντού δπου 
τό προλεταριάτο καταχτάει τήν Πολιτική έξουσία. Πρά
μα πού δείχνει πώς ό Μάρξ δέν είχε έδώ ύπ’ δψη του 
μιά μορφή κυβέρνησης, εΤναι ή γνώμη του πώς στήν ’Α γ
γλία καί στήν ’Αμερική μπορούσε νά γίνει είρηνικά αύτή ή 
μετάβαση—διά μέσου τής δημοκρατίας» (σ. 20).

’Αναφέρουμε έπίτηδες στό άκέραιο δλον αύτό τό 
συλλογισμό, γιά νά μπορέσει νά καταλάβει ό άναγνώστης 
τίς μέθοδες πού μεταχειρίζεται ό «θεωρητικός» Κάουτσκυ.

Ό  Κάουτσκυ θέλησε νά πλησιάσει τό ζήτημα μ’ έναν 
ορισμό τής «λέξης» δικτατορία.

θαυμάσια. ΕΤναι ιερό δικαίωμα τοΟ καθενός νά πλη
σιάζει άπ’ δπου θέλει τό ζήτημα. Μονάχα δμως πού πρέ
πει νά ξεχωρίζουμε τούς σοβαρούς καί τίμιους τρόπους 
έξέτασης ένός ζητήματος άπό τούς άτιμους. ’Εκείνος πού 
θαθελε νά καταπιαστεί σοβαρά μέ τό ζήτημα πλησιάζον- 
τάς το μ’ αυτόν τόν τρόπο, θάπρεπε νά δώσει τόν ό ρ ι- 
σ μ ό του στή «λέξη» πού γίνεται λόγος. Τότε τό ζήτημα 
θδμπαινε καθαρά καί ξάστερα. Ό  Κάουτσκυ δέν κάνει τί· 
ποτ’ άπ’ δλα αύτά.

«Κυριολεκτικά — γράφει — ή λέξη δικτατορία σημαίνει 
κατάργηση τής δημοκρατίας».

Πρώτα - πρώτα αύτό δέν εΤναι όρισμός. "Αν ήθελε 
ν ’ άποφύγει ό Κάουτσκυ νά καθορίσει τήν έννοια τής δι
κτατορίας, ποιός ό λόγος νά διαλέξει αύτόν τόν τρόπο νά 
πλησιάσει τό ζήτημα;
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Δεύτερο, είναι καθαρά ψεύτικος. ΕΤναι πολύ φυσικά 
νά μιλάει ένας φιλελεύθερος γιά «δημοκρατία» γενικά. 
Ό  μαρξιστής δμως δέ θά ξεχάσει ποτέ νά ρωτήσει : «γιά 
ποιά τάξη;» Ό  καθένας ξέρει λ.χ.—καί ό «ιστορικός» 
Κάουτσκυ τό ξέρει έπίσης— δτι οι έξεγέρσεις ή άκόμα 
τά μεγάλα κινήματα τών σκλάβων τής άρχαιότητας δεί
χνουνε πραγματικά πώς βάση τοϋ άρχαίου κράτους εϊτανε 
ή δ ι κ τ α τ ο ρ ί α τ ώ ν  δ ο υ λ ο κ τ η  t ώ ν. Μήπως αύ
τή ή δικτατορία καταργούσε τή δημοκρατία ά ν ά μ ε σ α  
σ τ ο ύ ς δ ο υ λ ο κ τ ή τ ε ς ,  τ ή ν κ α τ α ρ γ ο Ο σ ε  γ ι ’ 
α ύ τ ο ύ ς ;  Ό λος  ό κόσμος ξέρει πώς δχι.

Ό  «μαρξιστής» Κάουτσκυ εΤπε έναν τερατώδη παρα- 
λογισμό καί μιά ψευτιά, γιατί «ξέχασε» τήν ταξική πάλη.

Γιά νά μεταβάλουμε τή φιλελεύθερη καί ψεύτικη αύτή 
άποψη σέ μαρξική καί άληθινή άποψη, πρέπει νά ποΟμε : 
δικτατορία δέ σημαίνει άναγκαστικά καταστροφή τής δη
μοκρατίας γιά τήν τάξη πού πραγματοποιεί τή δικτα
τορία πάνω στις άλλες τάξεις, μά σημαίνει άναγκαστικά 
καταστροφή (ή ούσιαστικό περιορισμό, πού εΤναι έπίσης 
μιά μορφή καταστροφής) τής δημοκρατίας σέ βάρος ή ένάν- 
τια στήν τάξη πού πάνω της άσκεϊται ή δικτατορία.

"Ομως, δσο σωστός κι αν εΤναι αύτός ό όρισμός, 
δέν όριζε ι τή δικτατορία.

Ά ς  έξετάσουμε τήν άκόλουθη φράση τοΟ Κάουτσκυ :
«...’Εννοείται δμως, πώς ή λέξη αύτή παρμένη κατά 

γράμμα σημαίνει έπίσης έξουσία ένός μονάχα άτόμου πού 
δέ δεσμεύεται άπό κανένα νόμο...».

Σάν τυφλό ζώο πού χώνει τή μύτη του στήν τύχη έδΟ 
καί κεΐ, ό Κάουτσκυ έπεσε έδώ πάνω σέ μιά ιδέα, στήν 
ίδέα πώς ή δικτατορία είναι έξουσία πού δέ δεσμεύεται 
άπό κανένα νόμο' άλλά δέν πρόλαβε νά δώσει τόν όρισμό 
τής δικτατορίας καί εΤπε μιά άκόμα όλοψάνερη Ιστορική 
άνακρίβεια, ύποστηρίζοντας πώς δικτατορία εΤναι ή έξου
σία ένός μονάχα άτόμου. Αύτό δέν εΤναι σωστό, ουτε καί 
έτυμολογικά, γιατί μπορεΐ νά έχουμε δικτατορία μιδς όμά- 
δας προσώπων, μιας ολιγαρχίας, μιάς τάξης κτλ.
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Ό  Κάουτσκυ δείχνει πάρα πέρα τή διαφορά πού ύπάρ- 
χει άνάμεσα στή δικτατορία καί τό δεσποτισμό καί, παρ’ 
δλο πού είναι όλοφάνερα ψεύτικη ή άποψή του, δέ θά στα
ματήσουμε σ ’ αύτή, γιατί δέν 6χει καμιά σχέση μέ τό ζή
τημα πού μάς ένδιαφέρει. Ξέρουμε τήν κλίση τοϋ Κάουτσκυ 
νά ξαναγυρίζει άπό τόν 20ό αίώνα στό 18ο καί άπό τό 
18ο στήν άρχαιότητα κ’ έλπίζουμε πώς, μιά καί φτάσει 
τό γερμανικό προλεταριάτο στή δικτατορία, δέ θά ξεχάσει 
αύτή του τήν κλίση καί θά τόν διορίσει λ.χ. καθηγητή τής 
άρχαίας Ιστορίας σ ’ δνα λύκειο. Πρέπει ν&ναι κανένας 
κουτός ή ό πιό άδέξιος κατεργάρης γιά νά προσπαθεί 
νά άποψύγει τόν όρισμό τής δικτατορίας τοΰ προλεταριά
του κάνοντας διάφορους συλλογισμούς γιά τό δεσποτισρά^ν 
Σέ τελευταία άνάλυση, μέ τό πρόσχημα πώς πραγματεύεται 
τή δικτατορία, ό Κάουτσκυ εΤπε συνειδητά πολλές ψευτιές, 
χωρίς νά δώσει κανέναν όρισμό. "Αν, άντί νά έμπιστεύεται 
στίς διανοητικές του Ικανότητες, συμβουλευότανε τή μνή
μη του, θά μποροΟσε νά τραβήξει άπ’ τό ράφι του δλες τίς 
περιπτώσεις, δπου ό Μάρξ μιλάει γιά τή δικτατορία, θά  

'μπορούσε τότε χωρίς άμφιβολία νά πετύχει τόν άκόλουθο 
όρισμό ή κάποιον άλλο ισοδύναμο στό βάθος :

Ή  δικτατορία εΤναι έξουσία πού στηρίζεται άμεσα στή 
βία καί δέ δεσμεύεται άπό κανένα νόμο.

Ή  έπαναστατική δικτατορία  τοΟ προλεταριάτου είνα ι 
μιά έξουσία  πού κατακτήθηκε καί διατηρήθηκε μέ τή βία 
πού χρησιμοποιεί τό  προλεταριάτο  ένά ντια  στήν άστική 
τάξη — έξουσ ία  πού δέ δεσμεύεται άπό κανένα νόμο.

Τήν άπλούστατη αύτή άλήθεια, τήν καθαρή σάν τή μέρα 
γιά κάθε συνειδητό έργάτη (πού άντιπροσωπεύει τή μάζα 
κι δχι γιά τό άνώτερο στρώμα τοΟ μικροαστικοί) σκυλο- 
λόγιοϋ πού πουλήθηκε στούς καπιταλιστές, δπως εΤναι 
οί σοσιαλιμπεριαλιστές δλων τών χωρών), τήν καθαρή 
αύτή άλήθεια γιά κάθε έκπρόσωπο τών έκμεταλλευομέ- 
νων πού άγωνίζεται γιά τήν άπελευθέρωσή-τους, τήν άσυ- 
ζήτητη αύτή άλήθεια γιά κάθε μαρξιστή, είμαστε άναγκα- 
σμένοι νά τήν άποσπάσουμε μέ τή βία άπό τό σοφότατο

2
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κ. Κάουτσκυ. Πώς νά τό  έξηγήσει κανείς αύτό ; Μ έ τά 
δουλικό έκεΐνο πνεύμα πουχει δ ιαποτίσει τούς Αρχηγούς τής 
2ης Διεθνούς, πού γ ίνα νε άξιοπεριφρόνητοι συκοφάντες 
στήν ύπηρεσία τής άστικής τάξης.

Π ρ ώ τα -π ρ ώ τα  ό Κάουτσκυ έκανε μιά μπαγαποντιά , 
ύποστηρίζοντας, πράμα έν τελώ ς  παράλογο, πώς ή κύριο. 
λεκτική έννοια  τής λέξης δ ικ τα τορία  εΓναι δ ικ τα τορ ία  ένό ς 
μονάχα άτόμου' ξεκ ινώ ντας κατόπι άπ ’ αύτήν τήν πλαστο
γράφηση διακηρύχνει πώς, κατά συνέπεια, ή έκφραση δ ι
κτατορ ία  τοΰ προλεταριάτου δέν έχει σ τό  Μ άρξ τήν κυριο
λεκτική της έννοια, δ τι δ ικ τα τορία  δέ σημαίνει έφαρμογή 
τής έπαναστατικής βίας, μά «είρηνική κατάκτηση τής πλει- 
οψηφίας κάτω  άπό τήν άστική δημοκρατία» (προσέξτε το  
καλά αύτό).

Πρέπει νά κάνουμε διάκριση, βλέπετε, μεταξύ «κ α τά 
σ ταση ς» καί «μορφής κυβέρνησης». Εκπληκτικά βαθειά δ ιά 
κριση, άκρϊβώς σά νά κάναμε διάκριση μεταξύ τής κα τά 
στασης ή τοΰ είδους τής βλακείας ένός άνθρώπου πού δέ 
δουλεύει τό  μυαλό του καί τής μορφής τής βλακείας του.

‘ Ο Κάουτσκυ έχει άνάγκη νά παρουσιάσει τή δ ικ τα 
τορ ία  σά μιά «κα τάσταση  κυριαρχίας» (είνα ι κατά γράμμα 
ή έκφραση πού μ εταχειρ ίζετα ι στή σελίδα  21), γ ια τί έ ξ  α 
φ α ν ί ζ ε τ α ι  έ τ σ ι  ή έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή  β ί α ,  γ ι α τ ί  
έ ξ  α φ-α ν ί ζ  ε τ  α ι ή β ί α ι η  έ π α ν ά σ . τ α σ η .

Ή  «κ α τάρταση  κυριαρχίας» είνα ι μιά κατάσταση πού 
μέσα της βρίσκεται κάθε πλειοψηφία κάτω...άπό τή δημο
κρατία. Χάρη σ ’ αύτή τή δόλια  ταχυδακτυλουργία, ή 
έπανάσταση έξα φ α ν ίζε τα ι μέ τή μεγαλύτερη ευκολία.

’Α λ λ ά  ή πανουργία  του ε ίνα ι πολύ χοντροκομένη καί 
δέ θά βοηθήσει καθόλου τόν  Κάουτσκυ. Τό δ τι ή δικτα
τορ ία  προϋποθέτει καί προσδιορίζει αύτήν τήν κατάσταση 
έπαναστατικής βίας — πού δέν άρέσει τόσο  στούς άποστά- 
τες  —  μιάς τά ξης ένά ντια  σέ μιάν άλλη τάξη, αύτό 
εΓναι ψώς φανερό. Ή  ψευτιά τούτης τής διάκρισης μεταξύ 
«κ α τά σ τα ση ς » καί «μορφής κυβέρνησης» εΤναι όλοφάνερη. 
Πρέπει νά είνα ι κανένας τρεις φορές βλάκας γιά  νά μπορεΐ



νά μιλάει έδώ γιά μορφή κυβέρνησης, άφοΟ καί ό τελευ
ταίος μαθητάκος ξέρει πώς μοναρχία καί δημοκρατία εί
ναι δυό μορφές κυβέρνησης πολύ διαφορετικές. Ό  κ. 
Κάουτσκυ έχει άνάγκη νά άποδείξει πώς οί δυό αύτές μορ
φές κυβέρνησης, δπως κι δλες of προσωρινές μορφές κυβέρ
νησης στό καπιταλιστικό σύστημα, δέν εΤναι παρά παραλ
λαγές τοΟ ά σ τ ι κ ο Ο  κ ρ ά τ ο υ ς ,  δηλαδή τής δ ι κ τ α 
τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  ά σ τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς !

Νά μιλάς τέλος γιά μορφή κυβέρνησης εϊναι τόσο κοι- 
-νή δσο καί χοντροκομένη παραποίηση τοϋ Μάρξ, πού μι
λάει καθαρά έδώ γιά. τή μορφή ή τόν τύπο τοΰ κράτους 
καί δχι γιά τή μορφή τής κυβέρνησης.

Ή  προλεταριακή έπανάσταση είναι άδύνατη χωρίς τή 
βίαιη καταστροφή τοΟ άστικοΟ κράτους καί τήν άντικατά- 
στασή του άπό ένα κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  μηχανισμό, πού δέν 
εΤναι πιά «κράτος μέ τήν κύρια έννοια τής λέξης», δπως τό 
λέει ό ’Ένγκελς.

Ό  Κάουτσκυ πρέπει νά τά κρύψει δλ’ αύτά καί νά 
τά παραμορφώσει, ή θέση του σάν άποστάτη τό άπαιτεΐ. 
Κοίταξε σέ τί άθλιες υπεκφυγές κατέφυγε :

Π ρ ώ τη  ύ π ε κ φ υ γ ή :  «Εκείνο πού δείχνει πώς 
δέν εΓχε έδώ ύπ’ δψη του ό Μάρξ τή μορφή κυβέρνησης, 
είναι πού θεωρούσε δυνατή στήν ’Αγγλία καί στήν ’Αμε
ρική τήν ειρηνική μετάβαση, δηλαδή μέ τό δημοκρατικό 
δρόμο...».

Ή  μορφή κυβέρνησης δέν έχει τίποτα νά κάνει έδώ 
γιατί ύπάρχουν μοναρχίες πού δέν έχουνε κανένα χαρα
κτηριστικό τοΟ άστικοΟ κράτους, πού διακρίνονται λ. χ· 
άπό τήν έλλειψη μιλιταρισμοΟ' καί ύπάρχουνε δημοκρατίες 
πού έχουνε δλα τά χαρακτηριστικά τοΟ μιλιταρισμοΟ καί 
τής γραφειοκρατίας. Πρόκειται έδώ γιά ένα παγκόσμια 
άναγνωρισμένο ιστορικό γεγονός κι ό Κάουτσκυ δέ θά τά 
καταφέρει νά τό παραμορφώσει.

"Α ν ; ό Κάουτσκυ ήθελε νά σκεφτεΐ σοβαρά καί ντό
μπρα, θ’ άναρωτιότανε : - ‘ Υπάρχουν ιστορικοί νόμοι πού 
άφοροΟν τίς έπαναστάσεις καί πού δέ γνωρίζουν έξαιρέ-
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σ ε ις ; Ά π ά ν τη σ η : δχι, δέν υπάρχουν τέτο ιο ι νόμοι. Οί νό 
μοι αύτοί δέν έχουνε ύπ’ δψη τους παρά αύτό πού μιά 
μέρα όνόμασε ό Μ άρξ «Ιδ εώ δες», μέ τήν έννοια  τοΰ μέ
σου, κανονικού καί τυπικού καπιταλισμού.

Κ ’ υστέρα, ύπήρχε τό  1870 κάτι πού έξαιροΰσε τήν 
Α γ γ λ ία  καί τήν Αμερική ά π ό  τήν ά π ο ψ η  π ο ύ  ε ξ ε 
τ ά ζ ο υ μ ε ;  Γ ιά  κάθε άνθρωπο πού γνω ρ ίζε ι έσ τω  καί 
λ ίγο  τΙς άπαιτήσεις τής έπιστήμης στήν περιοχή τώ ν  ισ το 
ρικών ζητημάτων, εΤναι'φανερό πώς αύτό τό ερώτημα έχει 
τή θέση του. Νά μήν τό θέτεις, σημαίνει δ τι παραποιείς 
τήν έπιστήμη καί κάνεις σοφ ιστείες. Καί τό έρώ τημααύτό 
ζητάει έπίμονα αυτή τήν άπάντηση: έπαναστατική δ ι
κ τατορία τοΰ προλεταριάτου είναι ή χρήση τής βίας ενά ν
τια  στήν άστική τάξη · καί ή χρήση αύτή τής βίας έπιβάλ- 
λ ετα ι π ρ ο π α ν τ ό ς  δπως τδχουνε διεξοδικά καί πολ
λές φορές έξηγησει ό Μ άρξ κι ό “Ενγκελς (ιδ ια ίτερα  σ τόν  
« ’Εμφύλιο πόλεμο στή Γ α λλ ία » καί σ τόν πρόλογο αύτοΰ 
του έργου) άπό τήνΰπαρξη τοΟ μιλιταρισμού καί τής γρα 
φειοκρατίας. Καί άκριβώς σ τά  1870— 1880, δταν δ ια τύ 
πωνε ό Μ άρξ τήν παρατήρησή του, οί θεσμοί αύτοί δ έ ν  
ύ π ή ρ χ α ν στήν Α γ γ λ ία  καί στήν Αμερική. Σήμερα 
ύπάρχουνε καί στήν Α γ γ λ ία  καί στήν Αμερική.

Γ ιά  νά σκεπάσει ό Κάουτσκυ τήν προδοσία του, κα
τα ντά ει νά παραποιεί σέ κάθε βήμα.

Ά ς  δοΰμε πώς άφησε νά τό  μυριστούμε. "Εγραψε ; 
«ειρηνικά» δηλαδή’  μ έ δη  μ ο κ ρ α τ ι κ ό  δ ρ ό μ ο ! ?

'Ο ρ ίζο ν τα ς  τή δικτατορία προσπάθησε νά κρύψει ό 
Κάουτσκυ άπό τόν άναγνώστη  τό βασικό χαρακτηριστικό 
αύτής τής έννοιας, δηλαδή τή χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η  τής 
έπαναστατικής βίας. Καί τώ ρα  ή άλήθεια γ ίν ε τα ι όλοφά- 
νερη— πρόκειται γιά  τή διάκριση μεταξύ ε ί ρ η ν ι κ ή ς καί. 
β ί α ι η ς  έ π α ν ά σ τ α σ η ς .

’Εδώ βρίσκεται τό μυστικό. "Ο λα  τά  τεχνάσματα  
του, δλα  τά  σοφίσματά του, δλες οί παραποιήσεις του δέ 
χρησιμεύουνε σ τόν  Κάουτσκυ παρά γιά  νά ξ  ε φ ύ y ε ι 
μόνο άπό τή β ί α ι η  έπανάσταση, νά κρύψει τήν προ
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δοσία του καί τό πέρασμά του μέ τό μέρος τής άστικής
τάξης·.

Αύτό είναι τό κλειδί τοϋ μυστηρίου.
Ό  «ιστορικός» Κάουτσκυ παραποιεί τήν Ιστορία μέ 

τόση άδιαντροπιά πού ξεχνάει τό σπουδαιότερο: ό προ- 
μονοπωλιακός καπιταλισμός—πού τό άπόγειό του βρίσκε
ται άκριβώς μεταξύ 1870—1880 — διακρινότανε άπό τίς 
ουσιαστικές ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  του Ιδιότητες, πού ή ’Α γ 
γλία καί ή ’Αμερική εϊτανε τό πρότυπό τους μέ τό μάξιμουμ 
του πατσιφισμοΰ καί τοΟ φιλελευθερισμοΟ πού μπορεΐ ν ’ 
άναπτυχθεΐ κάτω άπ’ αύτό τό σύστημα.

Ό  ιμπεριαλισμός, δηλαδή ό μονοπωλιακός καπιταλι
σμός, πού ή ώριμότητά του χρονολογείται άπό τόν 20ό 
αίώνα, μέ τίς ουσιαστικές ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  του Ιδιότη
τες, διακρίνεται άπό τό μίνιμουμ πατσιφισμοΰ καί φιλε
λευθερισμού καί άπό τήν άνώτατη άνάπτυξη τοΟ μιλιταρι
σμού σ’ όλόκληρο τόν κόσμο. «Νά μήν τό προσέχεις κα
θόλου αυτό», δταν ζητδς νά βρεις ώς ποιό σημείο εΤναι 
βέβαιη ή πιθανή ή είρηνική ή ή βίαιη έπανάσταση, είναι σά 
νά πέφτέις στό έπίπεδο τοΟ κοινοΟ λακέ τής άστικής 
τάξης.

Δ ε ύ τ ε ρ η  ύ π ε κ φ υ γ ή :  «Ή  Κομμούνα τοΰ Παρι- 
σιοΰ εϊτανε δικτατορία τοΰ προλεταριάτου, άλλά έκλέχτηκε 
μέ τήν κ α θ ο λ ι κ ή  ψ η φ ο φ ο ρ ί α ,  χωρίς νά στερηθεί 
ή μπουρζουαζία άπό τά έκλογικά της δικαιώματα — δη
μοκρατικά». Καί ό Κάουτσκυ όριαμβεύει : «*Η δικτατορία 
τοΰ προλεταριάτου εϊτανε γιά τό Μάρξ (ή κατά τό Μάρξ) 
μιά κατάσταση πραγμάτων πού άπορρέει άναγκαστικά 
άπό τήν καθαρή δημοκρατία, άν τό προλεταριάτο άποτε- 
λεΐ τήν πλειοψηφία (bei uberwiegenden Proletariat)» (σ. 21).

Τό έπιχείρημα αύτό τοΰ Κάουτσκυ είναι τόσο γελοίο 
πού δοκιμάζουμε μιά άληθινά τρομερή δυσκολία νά τό 
άνασκευάσουμε.

Πρώτα-πρώτα είναι γνωστό πώς τό δνθος, τό έπιτε- 
λεΐο, ή άφρόκρεμα τής μπουρζουαζίας, καταφύγανε άπό
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τό Παρίσι στίς Βερσαλλίες. Στίς Βερσαλλίες βρισκότανε 
6 «σοσιαλιστής» Αουΐ Μπλάν, πράμα πού δείχνει έξ άλ
λου τήν ψευτιά τών δσων βεβαιώνει ό Κάουτσκυ, ποϋ σύμ
φωνα μ’ αυτά, στήν Κομμούνα συμμετείχανε «δλα τά ρεύ
ματα» τοΟ σοσιαλισμοΟ. Δέν εΤναι γελοίο νά παρουσιά
ζεις σάν «καθαρή δημοκρατία» μέ «καθολική ψηφοφορία» 
τό χωρισμό τών κατοίκων τοΟ Παρισιού σέ δυό έμπόλεμα 
στρατόπεδα, πού τό ένα άπ' αύτά συγκέντρωνε δλη τή μά
χιμη καί πολιτικά δραστήρια άστική τάξη ;

“Υστερα, ή Κομμούνα άγωνιζότανε ένάντια στις Βερ
σαλλίες, σάν έργατική κυβέρνηση τής Γαλλίας ένάντια 
στήν άστική κυβέρνηση. Τί θέση έχουν έδώ ή «καθαρή δη
μοκρατία» καί ή «καθολική ψηφοφορία», δταν τό Παρίσι 
έκρινε τίς τύχες τής Γαλλίας; Ό  Μάρξ έβρισκε πώς ή 
Κομμούνα διέπραξε ένα λάθος πού δέν κατέλαβε τήν Τρά
πεζα τής Γαλλίας πού άνήκε σ ’ όλόκληρη τή χώρα' μπο
ρεΐ λοιπόν νά ξεκινούσε.άπό τίς άρχές καί τήν πρακτική 
τής «καθαρής δημοκρατίας» ;

ΕΤναι γνωστό άλήθεια πώς ό Κάουτσκυ γράφει σέ μιά 
χώρα πού ή άστυνομία δέν έπιτρέπει στούς άνθρώπους νά 
γελάνε δλοι μαζί, άλλιώτικα ό Κάουτσκυ θά πνιγόταν 
μέσα στά γέλια.

θά  μοϋ έπιτραπεΐ τέλος νά ύπενθυμίσω εύσεβάστως 
στόν κύριο Κάουτσκυ, πού ξέρει άπ’ έξω τό Μάρξ καί 
τόν "Ενγκελς, τήν άκόλουθη γνώμη τοΟ "Ενγκελς γιά τήν 
Κομμούνα άπό τήν άποψη τής «καθαρής δημοκρατίας» :

«Οί κύριοι αύτοί (οί άντιεξουσιακοί) είδαν ποτέ στή 
ζωή τους μιάν έπανάσταση ; Ή  έπανάσταση εΤναι άναν- 
τίρρητα τό πιό έξουσιαστικό πράμα πού μπορεΐ νά γίνει, 
*Η έπανάσταση εΤναι μιά πράξη, δπου ένα μέρος τοϋ πλη- 
©υσμοΟ έπιβάλλει τή θέλησή του μέ ντουφεκιές, μέ ξιφο
λόγχες, μέ κανονιές, δηλαδή μέ έξουσιαστικά μέσα. *Η 
μερίδα πού νίκησε βρίσκεται στήν άνάγκη νά διατηρήσει 
τήν κυριαρχία της μέ τόν τρόμο πού έμπνέουν τά δπλα 
της στούς άντιδραστικούς. "Αν ή Κομμούνα τοΟ ΠαρισιοΟ 
δέ στηριζότανε πάνω στή δύναμη τοΟ όπλισμένου λαοΟ
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ένάντια στή μπουρζουαζία, θά μποροΟσε νά κρατηθεί πα. 
ραπάνω άπό μιά μέρα; Τό έναντίο, δέ μπορούμε μήπως 
νά κατηγορήσουμε τήν Κομμούνα δτι χρησιμοποίησε πολύ 
λίγο αύτή τή δύναμη ;»

Νάτη λοιπόν ή «καθαρή δημοκρατία» ί Μέ πόσο σαρ
κασμό δέ θά σκέπαζε ό ’Ενγκελς τόν άνάλατο φιλισταΐο, 
τό «σοσιαλδημοκράτη», μέ τή γαλλική έννοια τοϋ 1840 
fj μέ τήν εύρωπαϊκή πιά έννοια τοΟ 1914— 1918, πού τοΟ 
ήρθε νά μιλήσει γιά «καθαρή δημοκρατία» σέ μιά κοινω
νία χωρισμένη σέ τάξεις !

“Ομως άρκετά πάνω σ’ αύτό. ΕΤναι άδύνατο νά άπα- 
ριθμήσούμε δλους τούς παραλογισμούς πού σκάρωσε ό 
Κάουτσκυ — σέ κάθε του φράση είναι άποστάτης ώς τό 
μεδούλι.

'Ο  Μάρξ καί ό "Ενγκελς δώσανε γιά τή Κομμούνα 
τοϋ Παρισιού μιά βαθύτατη άνάλυση. Δείξανε πώς ή άξΙα 
της βρισκότανε στήν προσπάθειά της νά σ π ά σ ε ι, νά 
κ α τ α σ τ ρ έ ψ ε  ι «όλόκληρη τήν κρατική μηχανή». Τό 
σημείο αύτό είχε γιά τό Μάρξ καί τόν "Ενγκελς τόσο με
γάλη άξΙα, πού τό είσαγάγανε στά 1872 σά διόρθωση στό 
«παλιωμένο» έδώ καί κεΐ πρόγραμμα τοΟ ΚομμουνιστικοΟ 
Μανιφέστου. Ό  Μάρξ καί ό "Ενγκελς δείξανε πώς ή Κομ
μού να  έκμηδένιζε τό στρατό καί τή γραφειοκρατία, έκμη 
δένιζε τόν κοινοβουλευτισμό, κατάστρεφε τήν «παρασιτική 
αύτή έκβλάστηση πού είναι τό κράτος» κτλ., κτλ. Ό  σο
φότατος Κάουτσκυ, μέ τό νυχτερινό σκουφί στό κεφάλι,- 
ξαναμασάει αύτά πού χίλιες φορές έχουν έπαναλάβει οί 
φιλελεύθεροι καθηγητές, τά ϊδια τά παλιά γιά τήν «καθα
ρή δημοκρατία».

Ή  Ρόζα Λούξεμπουργκ δέν εϊταν ύπερβολική, δταν 
έλεγε στίς 4 Αύγούστου 1914 τή σοσιαλδημοκρατία σ α· 
π ι σ μ έ ν ο  π τ ώ μ α .

Τ ρ ί τ η  ύ π ε κ φ υ γ ή :  « Ά ν  μιλάμε γιά δικτατορία 
σά μορφή κυβέρνησης, δέ μπορούμε νά μιλήσουμε γιά τα
ξική δικτατορία.

»Μ ιά τάξη, πραγματικά, δπως τό έχουμε κιόλας πα
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ρατηρήσει, δέ μπορεΐ παρά νά κυριαρχεί, μά δχι νά κυ 
βερνάει....

» ΕΤναι οI όργανώσεις καί τά κόμματα πού κυβερνούν.
Μπερδεύετε, μπερδεύετε, μ’ έναν άπαΐσιο τρόπο, κύ

ριε «βαρώνε τής παρανόησης».
Ή  δικτατορία δέν εΤναι «μορφή κυβέρνησης», είναι 

βλακεία αύτό πού λέτε. Ό  Μάρξ δέ μιλάει γιά μορφή 
κυβέρνησης, μά γιά τή μορφή ή τόν τύπο τοΟ κράτους. Δέν 
εΓναι καθόλου, μά καθόλου τό ίδιο πράμα. "Οπως είναι, 
άπόλυτα ψεύτικο πώς δέ μπορεΐ νά κυβερνήσει μιά τάξη· 
τέτοια βλακεία μονάχα ένας «κοινοβουλευτικός ήλίθιος» 
μπορεΐ νά τήν πει* πού δέν βλέπει τίποτα μπροστά του, 
έξω άπ’ τό άστικό κοινοβούλιο καί δέν προσέχει τίποτ’ 
άλλο, έξω άπό τά «διευθύνοντα κόμματα». Όποιαδήποτε 
χώρα της Εύρώπης θά προσφέρει στόν Κάουτσκυ παραδεί
γματα κυβέρνησης στά χέρια κυρίαρχης τάξης, δπως οί 
μεγαλογαιοκτήμονες τοϋ μεσαίωνα, παρά τήν άνεπαρκή 
τους όργάνωση.

"Ετσι λοιπόν έξευτέλισε ό Κάουτσκυ μ’ έναν άπαίσιο 
τρόπο τήν Ιδέα τής δικτατορίας τοΟ προλεταριάτου, μετα- 
τρέποντας τό Μάρξ σέ κοινό φιλελεύθερο — δηλαδή έπεσε 
ό ίδιος σ ' έναν φιλελευθερισμό πού δέ γίνεται χειρότερος, 
δταν μάς πετάει τίς κούφιες φράσεις του γιά τήν «καθαρή 
δημοκρατία», δταν σκεπάζει καί άφήνει παράμερα τό ταξι
κό περιεχόμενο τής ά σ τ ι κ ή ς  δημοκρατίας καί άπο- 
κρούει μέ φρίκη τή χρησιμοποίηση τής έ π α ν α σ τ α τ ι -  
κ ή ς β ί α ς  άπό τήν υπόδουλη τάξη. 'Ερμηνεύοντας τήν 
Ιδέα τής «έπαναστατικής δικτατορίας τοΟ προλεταριάτου», 
Ιτσ ι πού νά έξαφανιστεΐ ή έπαναστατική βία τής υπόδου
λης τάξης ένάντια στούς ύποδουλωτές της, ό Κάουτσκυ 
έσπασε τό παγκόσμιο ρεκόρ φιλελεύθερης παραμόρφωσης 
τοΟ Μάρξ. ‘Ο άποστάτης Μπερνστάΐν εΤναι μικρό σκυλάκι 
μπροστά στόν άποστάτη Κάουτσκυ.
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Δημοκρατία άστική καί δημοκρατία 
προλεταριακή

Τό ζήτημα πού μπέρδεψε 6 Κάουτσκυ μέ τόσο άπαίοιο 
τρόπο παρουσιάζεται στήν πραγματικότητα Ιτσ ι :

ΕΤναι φανερό πώς δέ μποροΟμε νά μιλάμε γιά «κα
θαρή δημοκρατία» δσο ύπάρχουν διαφορετικές τάξεις, έκτός 
πιά δν κοροϊδεύουμε τήν κοινή λογική καί τήν Ιστορία, 
Μονάχα γιά τ α ξ  ι κή δημοκρατία μποροΟμε νά μιλάμε. 
(Ά ς  ποΟμε σέ παρένθεση πώς «καθαρή δημοκρατία» δέν 
είναι μόνο μιά φράση άμαθοΟς πού δέν καταλαβαίνει 
τίποτα άπό ταξική πάλη, οΟτε άπό τή φύση τοΟ κράτους, 
άλλά καί μιά φράση τρείς φορές κούφια, γιατί στήν κομ
μουνιστική κοινωνία ή δημοκρατία, άφοΟ έκφυλιστεΐ καί 
γίνει συνήθεια, θά σ β ή σ ε ι  χωρίς νά έχει ύπάρξει ποτέ 
«καθαρή δημοκρατία»).

* Η «καθαρή δημοκρατία» δέν είναι παρά ύποκριτική 
φράση φιλελέυθερου, προορισμένη νά Εξαπατήσει τούς έρ
γάτες. Ή  Ιστορία ξέρει μονάχα τήν άστική δημοκρατία πού 
άντικατέστησε τό φεουδαλισμό καί τήν προλεταριακή δη
μοκρατία πού θ’ άντικαταστήσει τήν άστική.

Ό τα ν  ό Κάουτσκυ άφιερώνει δεκάδες σελίδες γιά 
ν ’ #άποδείξει» αύτή τήν άλήθεια, πώς ή άστική δημοκρα
τία άποτελεϊ πρόοδο σέ σχέση μέ τό μεσαίωνα καί δτι τό 
προλεταριάτο πρέπει νά τήν έκμεταλλευτεΐ άπολύτως στήν 
πάλη του έναντίον τής άστικής τάξης, νά κι άλλη άκόμη 
φιλελεύθερη φλυαρία, προορισμένη νά έξαπατήσει τούς 
έργάτες γιατί εΤναι όλοψάνερη άλήθεια τόσο στήν άπολί- 
τιστη Ρωσία δσο καί στήν πολιτισμένη Γερμανία. 
Ό  Κάουτσκυ ρίχνει τή «σοφή» του σκόνη στά μάτια 
τών έργατών, παίρνει δψος σοβαρό, γιά νά μάς μιλή
σει γιά τό Βάΐτλινγκ ή γιά τούς ’Ιησουίτες τής Παρα
γουάης καί πολλά άλλα πράγματα γιά νά π ε ρ ά σ · ι  
σ τ ά  μ ο υ γ κ ά  τ ή ν  ά σ τ ι κ ή  φύ σ η  τής σ6γχ 
μοκρατίας, δηλαδή τής κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς  δημ

Ά π ’ τό μαρξισμό ό Κάουτσκυ παίρνει μονί 
ναι παραδεχτό γιά τούς φιλελεύθερους. γι<*
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τάξη (κριτική τοϋ μεσαίωνα, προοδευτικός Ιστορικός ρό* 
λος τοΟ καπιταλισμού γενικά καί τής καπιταλιστικής δη
μοκρατίας Ιδιαίτερα) καί πετάει στή μπάντα, περνάει στά  
μουγκά, θολώνει τό κάθε τι στό μαρξισμό πού είναι Απα
ράδεχτο γιά τήν άστική τάξη (έπαναστατική βία τοΟ προ
λεταριάτου έναντίον τής άστικής τάξης ώς τόν πλήρη 
έκμηδενισμό της). Νά γιατί, άπό τή θέση πού κατέχει πρα
γματικά κι δποιες κι &ν εΤναι οί ύποκειμενικές του πεποι
θήσεις, ό Κάουτσκυ Αποδείχνεται Αναπόφευκτα λακές τής 
Αστικής τάξης.

Ή  Αστική δημοκρατία, μ’ δλο πού Λποτελεΐ μιά τερά
στια Ιστορική πρόοδο σέ σχέση μέ τό μεσαίωνα, μένει 
πάντα καί δέ μπσρεΐ παρά νά μένει, κάτω Από τό καπιτα
λιστικό καθεστώς, ένα σύστημα στενό, λειψό, ψεύτικο, 
ύποκριτικό, παράδεισος γιΑ τούς πλούσιους, παγίδα καί 
ΛπΑτη γιΑ τούς φτωχούς καί γιΑ τούςέκμεταλλευόμενους. 
ΝΑ ή Αλήθεια, πού είναι ή βΑση τής μαρξιστικής διδασκα
λίας καί πού δέν τήν έχει καταλΑβει ό «μαρξιστής» ΚΑ- 
συτσκυ. Στό θεμελιακό αύτό ζήτημα ό ΚΑουτσκυ προσφέ
ρει χίλια φιλοψρονήματα στΑ πόδια τής μπουρζουαζίας, 
Αντί νΑ Αναλύσει έπιστημονικΑ τούς δρους πού κάνουν 
χάθε Αστική δημοκρατία, δημοκρατία γιΑ τούς πλούσιους.

’Αρχίζουμε μέ τήν ύπενθύμιση στό σοφολογιότατο 
κύριο ΚΑουτσκυ τών θεωρητικών διακηρύξεων τοΟ ΜΑρξ 
καί τοΟ "Ενγκελς πού «ξέχασε», πρός αίσχος του καί πρός 
πολύ μεγΑλο όφελος τής Αστικής τΑξης, ό έμβριθής μας· 
ΘΑ φωτίσουμε κατόπι τό ζήτημα μέ τόν πλατύτερο τρόπο.

«"Οχι μονΑχα τό Αρχαίο καί τό ψεουδαλικό κράτος 
μά καί τό νεώτερό Αντιπροσωπευτικό κράτος εΤναι όργα
νο έκμετάλλευσης τής μισθωτής έργασίας άπό τό κεφά
λαιο» (παραθέσεις Από t0 έργο τοϋ "Ενγκελς γιΑ τό Κρά
τος). « ’Ακριβώς έπειδή τό κρΑτος εΤναι ένας πρόσκαι
ρος θεσμός πού πρέπει νΑ χρησιμοποιηθεί στόν Αγώνα και 
στήν έπανΑσταση, γιΑ νΑ χτυπήσει τούς Αντίπαλούς της, 
εΤναι καθαρή Ανοησία νΑ μιλδμε γιά έλεύθερο λαϊκό κρΑ- 
τσς : δσο τό προλεταριάτο θάχει ά ν ά γ κ η άπό τό κρά
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τος, δέ θά τδχει ά ν ά γ κ η  γιά νά προστατέψει τήν έλευ- 
θερία, μά γιά νά τσακίσει τούς άντιπάλους του' δταν θάρ- 
θει ή στιγμή νά μιλήσουμε γιά έλευθερία, τότε τό κράτος 
θάχει πάψει νά ύπάρχει σάν τέτοιο» (όΈ νγκελς στό γράμ» 
μα του στό Μπέμπελ τής 28 Μάρτη 1875).

«Τό κράτος δέν είναι παρά μιά μηχοτνή καταπίεσης 
μιάς τάξης άπό μιάν άλλη τάξη* κι αύτό στή δημοκράτία, 
δσο καί στή μοναρχία» (Ένγκελς, άπό τόν πρόλογο στόν 
«Εμφύλιο πόλεμο» τοΟ Μάρξ). «Ή  καθολική ψηφοφορία 
είναι 6νας δείχτης τής ώριμότητας τής έργατικής τάξης. 
Δ έ  μ π ο ρ ε ΐ  ν ά  δ ώ σ ε ι  κ α ί  δ έ  θά δ ώ σ ε ι  
π ο τ έ  τ ί π ο τ α  π α ρ α π ά ν ω  ά π ό  τ ό  ν ε ώ τ ε ρ ο  
κ ρ ά τ ο ς »  ("Ενγκελς, στό £ργο του γιά τό Κράτος). Ό  
Κάουτσκυ άναμασάει μέ τόν πιό άνιαρό τρόπο τό πρώτο 
μέρος αύτής τής θέσης, παραδεχτό γιά τήν άστική τάξη. 
Τά δεύτερο δμως μέρος, πού τό ύπογραμμίσαμε καί πού 
είναι άπαράδεχτο γιά τήν άστική τάξη, ό άποστάτης 
Κάουτσκυ τό περνάει στά μουγκά. «Ή  Κομμούνα δέν Ιπρε- 
πε νδναι κοινοβουλευτική 2νωση, μά fipyavo έργασ(ας 
πού νά νομοθετεί καί νά έκτελεΐ ταυτόχρονα τούς δικούς 
της νόμοβς. ’Αντί νά όρίζουν μιά φορά κάθε τρία ή κάθε 
τέσσερα χρόνια τό μέλος τής κυρίαρχης τάξης πού καλούν- 
τανε νά έκπροσωπήσει ή νά καταπιέσει τό λαό (ver-und 
zertreten) στό κοινοβούλιο, ή καθολική ψηφοφορία Ιπρεπε 
νά χρησιμοποιηθεί άπ’ τό λαό, γιά νά στρατολογήσει έρ

γάτες, έπόπτες, λογιστές, γιά τήν όργανωμένη σέ κομ* 
μοΟνες έπιχείρησή του, άκριβώς δπως τό άτομικό του 
έκλογικό δικαίωμα χρησιμεύει γιά τόν ίδιο σκοπό, άδιά- 
φορο σέ ποιόν έργοδότη» (Μάρξ, στό έργο του γιά τήν Κομ
μούνα τοΟ Παρισιού « Ό  έμφύλιος πόλεμος στή Γαλλία»).

Κάθε μιά άπό τίς πολύ γνωστές αΰτές θέσεις στό- 
σοφότατο κ. Κάουτσκυ, τό μαστιγώνει στό πρόσωπο καί 
ξεσκεπάζει τήν προδοσία του. Σ ’ όλόκληρη τή μπροσούρα 
του δέ δείχνει ό Κάουτσκυ τήν παραμικρή προσοχή γι’ αΰ
τές τίς άλήθειες καί άπό τήν άρχή &ς τό τέλος δέν κά
νει τίποτ’ άλλο παρά νά διασύρει τό μαρξισμό.
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Πάρτε τούς θεμελιακούς νόμους τών σύγχρονων κρα- 
Ίών, πάρτε τΙς κυβερνήσεις τους, ηάρτε τίς έλέυθερίες 
συγκέντρωσης ή τύπου, πάρτε τήν «Ισότητα τών πολιτών 
άπέναντι στό νόμο» καί θά δείτε σέ κάθε σας βήμα τήν 
πολύ γνωστή σέ κάθε τίμιο καί συνειδητό έργάτη άστική 
■δημοκρατία. Δέν ύπάρχει κράτος, άκόμα καί τό πιό δημο
κρατικό, πού νά μήν έχει στό Σύνταγμά του κάποια χαρα
μάδα ή έπιφύλαξη πού νά παρέχει στήν άστική τάξη τό 
μέσο νά ρίχνει τό στρατό ένάντια στούς έργάτες, νά κη· 
ρύχνει τά στρατιωτικό νόμο κτλ. «είς περίπτωσιν διασαλεύ- 
σεως τής τάξεως», δηλαδή στήν παραμικρή άπόπειρα 
τής έκμεταλλευόμενης τάξης ν ’ άποτίνάξει τή σκλαβιά της 
καί νά προσπαθήσει νά έξασφαλίσει μιάν άνθρώπινη ζωή. 
Ό  Κάουτσκυ φτιασιδώνει ξεδιάντροπα τήν άστική δημο
κρατία καί δέ βγάζει λέξη γιά τά κατασταλτικά μέτρα 
πού παίρνονται λ.χ. άπό τούς πιό φιλελεύθερους καί τούς 
πιό δημοκρατικούς άστούς τής ’Αμερικής καί τής Ελβε
τίας έναντίον τών άπεργών.

"Ω, δχ ι! Ό  συνετός καί σοφός Κάουτσκυ δέ βγάζει 
λέξη γιά δλα αύτά. Δέν καταλαβαίνει ό έμβριθής αύτός 
πολιτικός πώς μιά τέτοια σιωπή εΐναι δειλία. Προτιμάει 
νά κοροϊδεύει τούς έργάτες, λέγοντάς τους λ.χ. πώς δη
μοκρατία πάει νά πει «προστασία της μειοψηφίας». ’Απί
στευτο κι δμως ετσι είνα ι!

Τό έτος 1918 μετά τή γέννηση τοΟ’ ΙησοΟ ΧριστοΟ, πέμπτη 
χρονιά τοΰ παγκόσμιου ίμπεριαλιστικοΰ σφαγείου καί τής 
κατάπνιξης τών διεθνιστικών μειοψηφίαν σ ’ δλες τίς «δημο
κρατίες» τοΰ κόσμου (δέ μιλάω βέβαια γιά τούς άτιμους 
άποστάτες τοΰ σοσιαλισμού, σάν τούς Ρενοντέλ καί τούς 
Αονγκέ, τούς Σάΐντμαν καί Κάουτσκυ, τούς Χέντερσον 
καί Ούέμπ κτλ.), ό σοφός κύριος Κάουτσκυ ύμνεΐ μέ μελίρ
ρυτη φωνή τήν «προστασία τής μειοψηφίας».

Ά ν  βαστάει ή καρδιά σας, μπορεΐτε νά τό διαβάσετε 
αύτό μ’ δλα τά ψηφιά στή σελίδα 15 τής μπροσούρας τοΟ 
Κάουτσκυ. Καί στή σελίδα 16 τό σοφό αύτό πρόσωπο θά σάς
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μιλήσει yid τούς ΟύΓγους καί τούς Τόρηδες τοΟ 18ου αίώ- 
να στήν 'Αγγλία.

ΤΙ έμβρίθεια !· Τί έκλεπτυσμένη δουλοπρέπεια Απέ
ναντι στήν άστική Τάξη ί Τί πολιτισμένος τρόπος νά σέρ
νεσαι μέ τήν κοιλιά μπροστά στούς καπιταλιστές καί νά 
τούς γλύφεις τις μπότες* Ά ν  εΓμουνα Κρούπ, Σάΐντμαν „ 
Κλεμανσώ ή Ρενοντέλ, θά πλήρωνα έκατομμύρια στόν κ. 
Κάουτσκυ, θά τόν Αντάμειβα γιά τά φιλιά τοΟ ’ Ιούδα, ΘΑ 
έκφωνοΟσατόν πανηγυρικό μου μπροστά στούς έργάτες, θά 
κήρυχνα «τήν ένότήτα τοΟ σοσιαλιστικοϋ μετώπου» μέ άν- 
θρώπους τόσο «άξιοσέβαστους» δπως ό Κάουτσκυ. Μά γρά
φεις μπροσοΟρες γιά τή δικτατορία τοΟ προλεταριάτου, 
νά διηγείσαι τήν Ιστορία τών Ούΐγων καί τών Τόρηδων 
τής 'Αγγλίας τοΟ 18ου αίώνα, νά ύποστηρίζεις πώς δημο
κρατία πάει νάπεΐ «προστασία τής μειοψηφίας» καί νά σω
παίνεις γιά τίς όργανωμένες σφαγές διεθνισμών στή «λα ϊ
κή» δημοκρατία τώ*> Ενωμένων Πολιτειών, -ίΐ Αλλο είναι, 
δλ’ αύτά άπό ύπηρεσίες ένός λακέ πρός τήν Αστική τΑξη;

Ό  σοφός ΚΑουτσκυ «ξέχασε» τό δίχως Αλλο Από 
Απροσεξία δνα «πραγματάκι», πώς δηλαδή στήν άστική 
δημοκρατία τό κυρίαρχο κόμμα δέν παρέχει τήν ύπε- 
ράσπιση τής μειοψηφίας παρά σέ Ενα Αλλο ά σ τ ι κ ό 
κ ό μ μ α ,  ένώ τό προλεταριάτο, σέ κάθε σ ο β α ρ ό ,  
β α θ ύ, β α σ ι κ ό ζήτημα, άντί γιά τήν «προστασία τής 
μειοψηφίας», δέχεται Αντάλλαγμα τό στρατιωτικό νόμο 
καί τή σφαγή.

“Ο σ ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  Α ν α π τ υ γ μ έ ν η  εΓ
ν α ι  ή δη  μ ο κ ρ α τ ί α ,  τ ό σ ο  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς  
πιθανότητες Ιχει, σ έ  π ε ρ ί π τ ω σ η  π ο λ ι τ ι κ ή ς  
δ ι α φ ω ν ί  ας  β α θ ε ι & ς κ α ί  έ π ι κ ί ν δ υ ν η ς  γ ι ά  
τ  ή ν ά α ΐ  ι κ ή τ Α ξ η ,  νΑ στραφεί πρός τή σφαγή καί 
τόν -έμφύλιο πόλεμο. Αΰτό τό «νόμο» τής Αστικής δημο
κρατίας,- ό^σοφός κ. Κάουτσκυ θά μποροΟσβ νά τόν προ
σέξει ψιέίτήν ιεύκαιρία τής ύπόθεσης ΝτρέΟφοος στή δημο
κρατική Γαλλία ή μέ τό λυντσάρισμα τών μαύρων καί τών 
διεθνιστών στή λαϊκή δημοκρατία τής 'Αμερικής, κατά τό
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•ύπόδειγμα τής ’Ιρλανδίας καί τοΟ Ό λστερ  στή δημοκρα
τική ’Αγγλία, τούς διωγμούς καί τΙς όργανωμένες σφα
γές  έναντίον τών μπολσεβίκων τόν ’Απρίλη τοΟ 1917 στή 
ρωσική λαϊκή δημοκρατία. Παίρνω έπίτηδες παραδείγματα 
δχι μόνο άπό τήν πολεμική, άλλα κι άπό τήν είρηνική 
έποχή.

*0 γλυκανάλατος κ. Κάουτσκυ εύχαριστιέται νά κλεί-' 
νει τά μάτια μπροστά στά γεγονότα αύτάτοΟ 20ο0 αΙώνα, 
άλλά σ ’ άντάλλαγμα προσφέρει στούς έργάτες πράγμα
τα  έκπληκτικά νέα, σπουδαία, ένδιαφέροντα, άσυνήθιστα 
καί διδακτικά, άπίστευτα σημαντικά, γιά τούς Ούΐγους 
καί τούς Τόρηδες τοΟ 18ου αιώνα.

Πάρτε τό άστικό κοινοβούλιο. ΕΓναι δυνατό νά πα
ραδεχτεί κανένας πώς ό Κάουτσκυ δέν έχει άκούσει κα
θόλου δτι τά άστικά κοινοβούλια βρίσκονται σέ τόσο με
γαλύτερη έ ξ ά ρ τ η σ η  άπό τό χρηματιστήριο καί τούς 
τραπεζίτες, δσο περισσότερο ά ν α π τ υ γ μ έ ν η  εΤναι 
ή δημοκρατία; Ά π ’ αύτό δέ βγαίνει βέβαια πώς δέν πρέ
πει νά χρησιμοποιοΟμε τόν άστικό κοινοβουλευτισμό—καί 
οί μπολσεβίκοι τόν χρησιμοποίησαν μέ έπιτυχία δσο κα
νένα άλλο κόμμα τοΟ κόσμου, άφοϋ άπό τά 1912 ώς τό 
1914 κατακτήσανε όλόκληρη τήν έργατική άντιπροσωπεία 
στήν τέταρτη Δούμα. Ά π ’ αύτό δμως βγαίνει πώς μόνο 
8νας φιλελεύθερος εΤναι Ικανός νά ξεχάσει τή σ τ ε ν ό 
τ η τ α  τοΟ άστικοΟ κοινοβουλευτισμοί), δπως τό κάνει ό 
Κάουτσκυ. Άκόμα καί στό πιό δημοκρατικό άστικό κρά
τος οί μάζες προσκρούουν στό κάθε τους βήμα σέ μιάν 
όλοφάνερη άντίφαση άνάμεσα στήν τ υ π ι κ ή  Ισότητα 
πού διακηρύχνεται άπ’ τή «δημοκρατία» τών καπιταλι
στών καί τούς χίλιους δυό περιορισμούς καί πραγματικές 
περιπλοκές πού κάνουν τούς προλετάριους μισθωτούς σκλά
βους. Αύτή ή άντίφαση ϊσα · Γσα εΤναι πού άνοίγει τά μάτια 
τών μαζών γιά τή σαπίλα, τήν ψευτιά καί τήν ύποκρισία τοΟ 
καπιταλισμοΟ. Αύτή τήν άντίφαση ξεσκεπάζουν άκούραστα 
στις μάζες ο £ άγκιτάτορες καί οί προπαγανδιστές τοΟ σο
σιαλισμοί) γιά νάτ ί ς  π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ο υ ν ε  γιά τήν
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4 π α ν 4 σ ι« σ „  K , S t a v  ή  ί η ο χ ή  « | 5 ίπ β ν Λ

„  Γ ' ° Κ« τ ΐ  Τΐς π λ ί™ ί «  W t .  U
1 χ1 ρε? Τ 5 Λ ')μο“ρ<' , ( ' Γ'; πού ψοχορρα-y.t.

Η προλεταριακή θημοκροτίο „ ού , 6 σ; β|„ ι1ι4 ού.
«*ημ « «Γ ,«. μ.4 4π τίς μορφές χης ίδω„  σιή 6 μοκρα.
τΙα  πρωτοφανή Ανάπτυξη κα! ίκ ,α  „  λ ^>ν ίκ.
μεταλλευόμενων κα( τΟν ίρνα τ * ν , *  , . ς , ερ4.
στιας πλειοψηφίας τοΟ πληθυσμοο.

 ̂ Νά γράφ ει όλόκληρο βφλίο >ιά τή δημοκρσΐία καί 
ν  άφιερωνεις σάν τόν Κάουτσκυ μονάχ<χ δυό σελ(&£ς στή
δικτατορία καί δεκαριές σελίδες οτήν , καθαρή δημοκρατία» 
καινά μήν τ ά π ρ ο σ έ χ ε ι ς  6 \ α α ύ χ ά  αότό σημα(.
vet πως σάν άληθινόςφιλελεύθερ0ς άλλοιώνεις πέρα ώς 
ττερα τα γεγο νό τα .

Πάρτε τήν Εξωτερική πολιΤικί| Σ6 κ£χ Αστική 
χωρα, άκόμα καί στήν πιό δημοΚρ* τική> δέ tvetm ψανδ. 
ρά ΠαντοΟ κοροϊδεΟουν τίς μάζ,ς, καί στή δ ρατική 
Γαλλία καί στήν Ελβετία καί στήν «Αμερική καί στΛν Ά γ - 
γλία έκατό φορές πιό πλαχειά καί m0 ραφινσρισμένα άπ' 
άλλοΟ. Η σοβιετική έξουσία ξέσΚΐσ6 έπαναστατικά τόν 
ΐ σ κ έ π α ζ ε  τό μυστήριο 4ξωτβρικης * ολιτι.

, °  Κ* 0υ7 Γ  δέν Tf  πρ0σεξε καθόλου, σωπαί^ ι πά· 
νω  σ αυτό, καί δμως στήν έποχή τβν λ κβν πολέμων
καί τών μυστικών συνθηκών γιά Τίς £ς έιχ ής)|,
■δηλαδή γιά τό μοίρασμα τοΟ κόσμου άπό τούς χ έ ς . κα. 
πιταλιστές, τό γεγονός αύτό Ιχ6ι κεψαλαιώ& σημασΙα, 
γ ια τί άπ αυτό έξαρηέται ή ζωή Κι 6 θάνατος δ£κάδων 
-εκατομμυρίων άνθρώπων.

Πάρτε τή συγκρότηση τοΟ κράΐους- ,Q ΚάουτσΚυ κα. 
ταπιάνεται μέ «μικρολεπτομέρειες», β εΤνα( οί ^ μμε.

^  το0 σοβι6τικο0Συντάνματος> άλλά δέβλέικ ι 
τό βάθος τοϋ ζητηματος. Δέ δια*ρ(νει δτι 6 κυβε νηΤιΚός 
μηχανισμός ή ή κυβερνητική μηχανή εΤναι στήν ού<?(α τα* 
ξικά όργανα. Στήν άστική δημοκΡ<»Τ(σ> μέ (λια ^ 6  τε .
ξά σ μ α τα  δλο καί πιό έψευρετικ* κ<*ι κιό άπθχελεσματικά, 
δσο ή «καθαΡή δημοκΡατία» είναι ηιό άναπτυγμένη, ^ ο ·
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μ α κ ρ ύ ν ο υ ν  τίς μάζες άπό τή συμμεΐ&χή τους στή 
διακυβέρνηση τής χώρσς, άπό τήν έλευθερία τής συγκέν
τρωσης, τοΟ τύπου κλπ. Πρώτη στόν κόσμο ή μδλλον δεύ
τερη—γιατί ή Κομμούνα τοΟ Παρισίου είχε κιόλας κάνει 
τήν άρχή—ή έξουσία τών σοβιέτ καλεΐ τΙς έ κ μ ε τ α λ- 
λ ε υ ό μ ε ν ε ς  μάζες στήν κυβέρνηση. Χιλιάδες φραγμοί 
έμποδίζουνε τΙς έργαζόμενες μάζες νά πάρουν μέρος στό 
άστικό κοινοβούλιο (άφήνουμε πού στήν άστική δημοκρα
τία δέν είναι ποτέ αύτό πού λύνει τά κεφαλαιώδη ζητή
ματα, μά οί τράπεζες καί τό χρηματιστήριο). Καί οί έργά
τες ξέρουν και αίσθάνονται θαυμάσια, βλέπουν κι άγγί- 
ζουν μέ τό δάχτυλο τούτη τήν άλήθεια, πώς τό άστικό 
κοινοβούλιο δηλαδή εΤναι έ ν α ς ξ έ ν ο ς  θ ε σ μ ό ς ,  ένα 
ό ρ γ α ν ο  κ α τ α π ί ε σ η ς  τών προλετάριων άπό τήν 
άστική τάξη, θεσμός μιδς τάξης καί μιδς μειοψηφίας 
έκμεταλλευτών.

Τά σοβιέτ είναι ή άμεση όργάνωση τών έργαζομένων 
καί έκμεταλλευομένων μαζών. Τούς παρέχει κάθε ε ύ- 
κ ο λ ί α νά όργανώσουν τό κράτος καί νά τό κυβερνήσουν 
μ’ δλα τά δυνατά μέσα. Τό προλεταριάτο τών πόλεων, 
πρωτοπορία τών έργαζομένων καί έκμεταλλευομένων., έχει 
τό πλεονέκτημα νά είναι τό πιό συγκεντρωμένο, χάρη στις. 
μεγάλες έπιχειρήσεις· έχει μεγαλύτερη εύκολία νά έκλέ· 
γει καί νά έπιβλέπει αύτούς πού έκλέγει. ‘Η σοβιετική όρ
γάνωση δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι  αύτόματα τήν ένωση δλων τώ ν  
έργαζομένων καί έκμεταλλευομένων γύρω άπό τό προλε
ταριάτο, τήν πρωτοπορία τους. 'Ο  παλιός άστικός μηχανι
σμός, ή γραφειοκρατία, τά προνόμια τής περιουσίας, τής 
άστικής μόρφωσης, τών σχέσεων κτλ. (προνόμια τόσο πιό 
ποικίλα, δσο ή άστική δημοκρατία είναι πιό άναπτυγμένη), 
δλα αύτά καταργήθηκαν άπό τή σοβιετική όργάνωση. 'Η1 
έλευθερία τοΟ τύπου παύει νά είναι ύποκρισία, μιά καί 
τά  τυπογραφεία καί τό χαρτί πάρθηκαν άπό τήν άστική 
τάξη. Τό ϊδιο καί τά καλύτερα κτίρια, τά παλάτια, τά 
Ιδιωτικά μέγαρα, πύργοι κ,τλ. Ή  σοβιετική έξουσία άφαί* 
ρεσε μονομιδς τά καλύτερα άκίνητα άπό τούς έμεταλλευ-
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τές κ’ έκανε έτσι χίλιες φορές πιό δημοκρατικό τό δικαί
ωμα συγκέντρωσης γιά τίς μάζες, πού χωρίς αύτό ή δη
μοκρατία εΤναι άπάτη. ΟΙ έμμεσες έκλογές στά κεντρικά 
σοβιέτ διευκολύνουνε τά συνέδρια τών σοβιέτ, κάνουν 
δ λ ο τό μηχανισμό πιό οικονομικό, πιό εόκίνητο, πιό προ
σιτό στούς έργάτες καί τούς χωρικούς, σέ μιάν έποχή πού 
ή ζωή κοχλάζει καί πού πρέπει νά μπορεΐς χωρίς άργητα 
ν ’ άνακαλεΐς τόν τοπικό άντιπρόσωπο ή νά τόν στέλνεις 
στό γενικό συνέδριο τών σοβιέτ.

'Η προλεταριακή δημοκρατία είναι χίλιες φορές πιό 
δημοκρατική άπό όποιαδήποτε άστική δημοκρατία* ή σο
βιετική έξουσία εΤναι πιό δημοκρατική άπό τή δημοκρατι
κότερη άστική δημοκρατία.

Γιά νά μή βλέπεις αύτή τήν άλήθεια ή πρέπει νά είσαι 
συνειδητός ύπηρέτης τής άστικής τάξης ή Μνας πολιτικά 
νεκρός άνθρωπος, άνίκανος πίσω άπό τά σκονισμένα άστι- 
κά βιβλία νά δει τή ζωντανή πραγματικότητα, ποτισμένος 
μέ άστικοδημοκρατικές προλήψεις καί πού έχει ξεπέσει 
ϊσα - ϊσα γ ι’ αύτό στό ρόλο τοΟ λακέ της άστικής τάξης.

Γιά νά μή βλέπεις αύτή τήν άλήθεια πρέπει νά είσαι 
άνίκανος ν ά  θ έ σ ε ι ς  τ ό  ζ ή τ η μ α  άπό τήν άποψη 
τών κ α τ α π ι ε ζ ο μ έ ν ω ν  τάξεων.

'Υπάρχει έστω καί μιά χώρα στόν κόσμο, άνάμεσα 
στίς πιό δημοκρατικές, δπου ό άπλός μέσος έργάτης ή 
άγροτικός μισοπρολετάριος, δηλαδή οί έκπρόσωποι τής 
καταπιεζόμενης μάζας, τής τεράστιας πλειοψηφίας τοΟ 
πληθυσμού, νά έχουν τ ή ν  έ λ ε υ θ ε ρ ί α  νά κάνουνε 
τίς συγκεντρώσεις τους στά καλύτερα άκίνητα, τ ή ν έ λ ε υ- 
θ ε ρ ( α νά έχουν τά καλύτερα τυπογραφεία καί τά μεγα
λύτερα στόκ χαρτιού γιά νά έκφράζουν τίς ιδέες τους καί 
νά ύπερασπίζουν τά συμφέροντά τους, τ ή ν  έ λ ε υ θ ε ρ ί α  
νά στέλνουν άνθρώπους τής τάξης τους γιά νά κυβερνή
σουν καί νά «έκπολιτίσουν» τό κράτος, κι 8λα αύτά σ ’ ένα 
βοτθμό πού νά πλησιάζει έστω καί λιγάκι τή Σοβιετική 
Ρωσία ;

ΕΓναι γελοίο καί νά τό σκέφτεται κανείς, πώς θά μπο-

3
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ροΟσε νά βρει ό Κάουτσκυ σ ' όποιαδήποτε χώρα έναν έρ· 
γάτη ή £ναν Αγροτικό έργΑτη μέσα στούς χίλιους, φτάνει 
νά εΤναι πληροφορημένος, πού θά δίσταζε νά δώσει Απάν
τηση σέ τούτη τήν έρώτηση. "Αν κρίνουμε άπό τίς όμολο- 
γίες πού ξεφεύγουν άπό τίς άστικές έψημερίδες, οΐ έργά
τες σ ’ δλο τόν κόσμο συμπαθοΟν άπό ένστικτο τή Σοβιε
τική Δημοκρατία, γιατί βλέπουν σ ’ αύτή τήν π ρ ο λ ε τ α 
ρ ι α κ ή  δημοκρατία, τή δημοκρατία τών φ τ ω χ ώ ν ,  άν- 
τίθετα άπό τήν άστική δημοκρατία, πού, άκόμα κ’ ή καλύ
τερη εΤναι πραγματικά καί πάντα δημοκρατία γιά τούς 
πλούσιους.

Κυβερνιόμαστε (καί τό κράτος μας «έκπολιτίζεται») 
άπό άστούς γραφειοκράτες, άπό άστούς κοινοβουλευτι
κούς, άπό άστούς δικαστές. Νά ή καθαρή, ή όλοφάνερη 
καί Ασυζήτητη άλήθεια πού ξέρουν άπό τήν Ιδια τους 
τήν πείρα καί πού αίσθάνονται καί δοκιμάζουν κάθε μέρα 
σέ βάρους τους δεκάδες κ' έκατοντΑδες έκατομ μύρια Αν
θρωποι τών καταπιεζομένων τάξεων σ ’ δλες τίς άστικές 
χώρες μαζί καί τίς πιό δημοκρατικές.

Έ νώ  στή Ρωσία κάνανε κομάτια τό μηχανισμό τής 
γραφειοκρατίας, δέν άφήσανε πέτρα στήν πέτρα άπ’ αύ
τόν, κυνηγήσανε δλους τούς παλιούς δικαστικούς Αρ
χοντες, διαλύσανε τό Αστικό κοινοβούλιο καί δώσανε 
στούς έργάτες καί τούς χωρικούς μιάν ά ν φ τ ε ρ η ,  π ι ό  
π ρ ο σ ι τ ή  Αντιπροσώπευση, ΑφοΟ τά σοβιέτ τ ο υ ς  δια
τάζουν τούς γραφειοκρΑτες, ΑφοΟ τΑ σοβιέτ τ ο υ ς  έκλέ- 
γουν τούς δικαστές. ΑύτΑ είναι ΑρκετΑ γιΛ νΑ Αναγνω
ρίσουν δλες οί καταπιεζόμενες τΑξεις δτι ή έξουσία τών 
σοβιέτ, δηλαδή ή σοβιετική μορφή τής δικτατορίας τοΟ 
-προλεταριΑτου, είναι χίλιες φορές πιό δημοκρατική Από 
τή δημοκρατικότερη Αστική δημοκρατία.

Τή νοητή καί όλοφΑνερη αύτή Αλήθεια γιΛ κάθε έργάτη· 
<!> ΚΑουτσκυ δέν τήν καταλαβαίνει, γιατί «ξέχασε» νΑ 
βάλει ή «ξέμαθε» νΑ βΑζει τό έρώτημα: δημοκρατία γ  ι Α 
π ο ι Α τ ά ξ η ;  Σκέφτεται άπό τήν Αποψη τής «καθαρής» 
δημοκρατίας (δηλαδή : χωρίς τάξεις ή πάνω άπό τάξεις).
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Στοχάζεται σάν τόν Σάϋλοκ : «μιά λίτρα-κρέας», τίποτα 
-παραπάνω, ισότητα δλων τών πολιτών, άλλοιώτικα πάει 
ή  δημοκρατία.

Τό σοφό Κάουτσκυ, τό «μαρξιστή», τό «σοσιαλιστή» 
Κάουτσκυ, είμαστε άναγκασμένοι νά τόν ρωτήσουμε :

Μπορεΐ νά ύπάρξει Ισότητα μεταξύ Εκμεταλλευόμε
νου καί Εκμεταλλευτή;

ΕΤναι τερατώδες, εΤναι άπίστευτο νά φτάνει κανένας 
στό σημείο νά κάνει μιά τέτοια Ερώτηση, άπ’ άφορμή ένα 
βιβλίο τοϋ Ιδεολογικοί) άρχηγοΟ τής 2ης Διεθνούς. Μά «τό  
κρασί εΤναι στό ποτήρι, πρέπει νά τό πιοϋμε». Άνάλαβες 
νά γράψεις γιά τόν Κάουτσκυ’ Εξήγησε λοιπόν σ ’ αύτόν 
τό  σοφό άνθρωπο, γιατί δέ μπορεΐ νά ύπάρξει ισότητα με
ταξύ Εκμεταλλευτή καί Εκμεταλλευόμενου.

Μπορεΐ νά ύπάρξει ισότητα μεταξύ έκμεταλλευόμενου 
καί έκμεταλλευτή;

Ό  Κάουτσκυ σκέφτεται έ τσ ι :
1. «Ο ί έκμεταλλευτές άποτελοΟν άνέκαθεν τήν Ελά

χιστη μειοψηφία τοϋ πληθυσμοϋ» (σ. 14).
Νά μιά άδιαφιλονίκητη άλήθεια. Πώς λοιπόν πρέπει 

νά σκεφτοΟμε, ξεκινώντας άπ' αύτή τήν άλήθεια; Μπο- 
ροΟμε νά σκεφτοϋμε σά μαρξιστές, σά σοσιαλιστές. Τότε 
πρέπει νά πάρουμε σάν άρχή τίς σχέσεις άνάμεσα στούς 
Εκμεταλλευόμενους καί τούς έκμεταλλευτές. Μποροϋμε νά 
σκεφτοϋμε σά φιλελεύθεροι, σάν άστοί δημοκράτες. Τότε 
πρέπει νά πάρουμε γιά βάση τίς σχέσεις άνάμεσα στήν 
~πλειοψηψία καί τή μειοψηφία.

Ά ν  σκεφτοϋμε σά μαρξιστές, πρέπει νά ποϋμε : 
οί έκμεταλλευτές μεταβάλλουν άναγκαστικά τό κράτος 
(καί πρόκειται γιά τή δημοκρατία, δηλαδή γιά μιά άπό τίς 
μορφές τοϋ κράτους) σέ δργανο κυριαρχίας τής τάξης 
τους, τής τάξης τών Εκμεταλλευτών πάνω στούς Εκμεταλ
λευόμενους. Γ ι’ αύτό καί τό δημοκρατικό κράτος, 8σο θά 
Υπάρχουν Εκμεταλλευτές πού άσκοΟν τήν κυριαρχία τους
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πάνω στήν πλειοψηφία τών έκμεταλλευομένων, θά είναι, 
άναπόφευκτα δημοκρατία τών έκμεταλλευτών.

Τό κράτος τών έκμεταλλευομένων πρέπει νά διαφέρει 
ριζικά άπ' αύτό τό κράτος· πρέπει νά είναι ή δημοκρατία 
τών έκμεταλλευομένων καί τό τ σ ά κ ι σ μ α  τ ώ ν· 
έ κ μ ε τ α λ λ ε υ τ ώ ν *  καί τό τσάκισμα μιδς τάξης προϋ
ποθέτει τήν άνισότητα σέ βάρος αύτής τής τάξης, τόν Απο
κλεισμό της άπ’ τή «δημοκρατία».

"Αν σκεφτοΟμε σά φιλελεύθεροι, πρέπει νά ποΰμε: 
πλειοψηφία άποφασίζει, ή μειοψηφία ύπακούει. Οί άνυπά- 
κοοι τιμωροΟνται. Δέ χρειάζεται νά μιλήσουμε γιά τόν 
ταξικό χαρακτήρα τοΟ κράτους γενικά καί τής «καθαρής, 
δημοκρατίας» ιδιαίτερα' αύτό δέν έχει καμιά σχέση μέ τό 
ζήτημα, γιατί ή πλειοψηφία είναι πλειοψηφία καί ή μειοψη
φία μένει μειοψηφία. Μιά λίτρα κρέας είναι μιά λίτρα 
κρέας· καί καληνύχτα σας!

’Ακριβώς έτσι σκέφτεται ό Κάουτσκυ.
2. «Γ ιά  ποιούς λόγους ή δικτατορία τοΟ προλετάριό- 

του πρέπει άπαραίτητα νά πάρει μιά μορφή άσυμβίβαστη 
μέ τή δημοκρατία;» (σ. 21).

Εξηγεί κατόπι πολύ διεξοδικά καί πολύ λεπτόλογα, 
μέ πολλές παραθέσεις άπό τό Μάρξ καί άπό τίς έκλογικές 
στατιστικές τής Κομμούνας τοΟ ΠαρισιοΟ, πώς τό προλε* 
ταριάτο έχει μαζί του τήν πλειοψηφία. Συμπέρασμα: «"Ενα: 
σύστημα τόσο γερά ριζωμένο μέσα στίς μάζες δέν έχεί. 
κανένα λόγο νά χτυπάει τή δημοκρατία. Δέ θά μπορεΐ. 
πάντα ν’ Αποφεύγει τή βία, αν έρθουν περιστάσεις δπου ή, 
βία μπαίνει σέ κίνηση γιά τό χτύπημα τής δημοκρατίας.

»Στή βία δέ μπορεΐ κανένας ν ’ άπαντήσει παρά μέ τή. 
βία. "Ομως ένα σύστημα πού ξέρει πώς είναι μαζί του οί 
μάζες, δέ θά μεταχειριστεί τή βία, παρά γιά νά ύ π ε ρ α -  
σ π ( σ ε ι τή δημοκρατία καί δχι γιά νά τήν έ κ μ η δ ε
ν I σ e ι. θά  διέπραττε πραγματική αΰτοκτονία, δν ήθελε, 
ν’ άπομακρύνει τήν πιό σίγουρη βάση του, τήν καθολική, 
ψηφοφορία, πηγή κάθε ήθικής δύναμης» (σ. 22).

Τό βλέπετε: οί σχέσεις άνάμεσα στούς έκμεταλλευό'
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(μένους καί τούς έκμεταλλευτές έξαφανίστηκαν μέ τήν έπι* 
3(ειρηματολογία τοΟ Κάουτσκυ. Δέ μένει παρά ή πλειοψη- 
•φία, ή μειοψηφία, ή δημοκρατία γενικά, αύτή ή περίφημη 
«καθαρή δημοκρατία».

Κι δλα αύτά, προσέξτε το καλά, μέ τήν ε ύ κ α ι ρ ί α 
τ ή ς  Κ ο μ μ ο ύ ν α ς  τ ο Ο  Π α ρ ι σ ι ο ύ .  Ά ς  παρακο
λουθήσουμε λοιπόν γιά περισσότερη σαφήνεια τίς κρίσεις 
τοΰ Μάρξ καί τοΟ "Ενγκελς πάνω στή δικτατορία μ έ τή ν  
• ε ύ κ σ ι ρ ί α  τ ή ς  Κ ο μ μ ο ύ ν α ς :

Μ ά ρ ξ :  « Ά ν  οί έργάτες έγκαθιδρύσουν τήν έπανα
στατική δικτατορία τους στή θέση τής άστικής δικτατο
ρίας. . .γιά νά τσακίσουν τήν άντίδραση τής άστικής τά- 
Φ )ς ... ,  οί έργάτες δίνουν στό κράτος έπαναστατική καί 
μεταβατική μορφή».

" Ε ν γ κ ε λ ς :  «Ή  μερίδα πού βγήκε νικήτρια (στήν 
Επανάσταση) βρίσκεται στήν άνάγκη νά διατηρήσει τήν 
κυριαρχία της μέ τόν τρόμο πού έμπνέουν τά δπλα της 
-στούς άντιδραστικούς. Ά ν  ή Κόμμοΰνα τοΟ Παρισιού δέ 
■στηριζότανε στή δύναμη τοΟ όπλισμένου λαοΟ ένάντια 
στήν άστική τάξη, θά μπορούσε νά σταθεί παραπάνω άπό 
^ιιά μέρα ; Δέν έχουμε άντίθετα τό δικαίωμα νά κατηγο* 
ρήσου με τήν Κομμούνα δτι χρησιμοποίησε πολύ λίγο αύτή 
τή δύναμη;»

Π ά λ ι  ό " Ε ν γ κ ε λ ς :  «ΆφοΟ τό κράτος δέν εΤναι 
τιαρά προσωρινός θεσμός πού πρέπει νά τόν χρησιμοποιή
σουμε στόν άγώνα καί στήν έπανάσταση γιά νά χτυπήσουμε 
τούς άντιπάλους της, εΓναι καθαρή άνοησία νά μιλάμε γιά 
Ελεύθερο λαϊκό κράτος. "Οσο τό προλεταριάτο θάχει αύτή 
τήν άνάγκη, θά τήν έχει δχι γιά τό συμψέρο τής έλευθε- 
ρίας μά γιά τό συμψέρο τής συντριβής τών άντιπάλων του 
καί δταν θά μπορούμε πιά νά μιλάμε γιά έλευθερία, τό 
κράτος σάν τέτοιο θά πάψει νά ύπάρχει. . . »

Άνάμεσα στόν Κάουτσκυ άπό τό ένα μέρος καί τό 
Μάρξ καί τόν "Ενγκελς άπό τ ’ άλλο, ύπάρχει άβυσσος, 
τό  ίδιο δπως άνάμεσα σ’ ένα φιλελεύθερο κ’ έναν προλε
ταριακό έπάναστάτη. Ή  καθαρή δημοκρατία καί ή δήμο-
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κρατία γενικά γιά τήν όποία μιλάει ό Κάουτσκυ, δλα: 
σύτά δέν εΓναι παρά παράφραση αύτοΟ τοΟ «έλεύθερου λαϊ
κού κράτους», μιά καθαρή άνοησία δηλαδή.

Μέ τήν έμβρίθεια ένός σοφολογιότατου βλάκα τοΟ 
γραφείου ή μέ τήν άφέλεια δεκάχρονης παιδούλας, ρωτάει, 
ό Κάουτσκυ : τ( χρειάζεται λοιπόν ή δικτατορία, τή στιγμή 
πού έχουμε τήν πλειοψηφία;

’Αλλά ό Μάρξ καί ό "Ενγκελς μάς έξηγοΟν·:
Γιά νά τσακίσουμε τήν άντίσταση της άστικές τάξης.
Γ ιά νά τρομοκρατήσουμε τούς άντιδραστικούς.
Γ ιά νά διατηρήσουμε τή δύναμη τοϋ όπλισμένου λαο& 

ένάντια στήν άστική τάξη.
Γιά νά μπορέσει τό προλεταριάτο νά καταστείλει μέ: 

τή βία τούς άντιπάλους του.
Ό  Κάουτσκυ δέν καταλαβαίνει τίποτα άπ’ δλες αυ

τές τΙς έξηγήσεις. Συνεπαρμένος άπό τήν «καθαρή δη
μοκρατία» πού δέ βλέπει τόν άστικό της χαρακτήρα, ύπο- 
στηρίζει μέ μιάν «ώραία λογική» πώς ή πλειοψηφία δέν έχει 
άνάγκη νά τσακίσει τήν άντίσταση τής μειοψηφίας, νά τή 
χτυπήσει μέ τή βία, τής φτάνει νά περιορίσει τΙς άπομο- 
νωμένες π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  παραβίασης τής δημοκρατίας. 
Καταγοητευμένος μέ τήν «καθαρή» δημοκρατία, ό Κάουτσκυ 
διαπράττει ά π ό  ά π ρ ο σ ε ξ ί α  τό ίδιο λαθάκι πού- 
κάνουν πάντα δλοι of άστοί δημοκράτες : παίρνει γιά πρα
γματική ίσότητα τήν τυπική Ισότητα, πού δέν εΤναι παρά: 
ψέμα καί υποκρισία κάτω άπό τό καπιταλιστικό καθεστώς.. 
Μικροπράματα !

Ό  έκμεταλλευτής δέ μπορεΐ νά είναι Γσος μέ τόν έκ- 
μεταλλευόμενο.

‘Η άλήθεια αύτή πού εΓναι τόσο δυσάρεστη στόν Κά
ουτσκυ, άποίελεϊ τήν Γδια τήν ούσία τοΟ σοσιαλισμού.

"Αλλη άλήθεια: δέ μπορεΐ νά ύπάρχει άληθινή, πρα
γματική Ισότητα, δν δέν έκμηδενιστεΐ κάθε δυνατότητα 
έκμετάλλευσης μιδς τάξης άπό μιάν άλλη.

ΜποροΟμε μονομιάς νά νικήσουμε τούς έκμεταλλευ-: 
τές, μέ μιά πετυχημένη έξέγερση στό κέντρο ή μιάν άνταρ-
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αία τών στρατευμάτων. Ά λλά , Ιξω  άπό σπανιότατες καί 
έξαιρετικές περιπτώσεις, 6έ μποροΟμε νά έκμηδενίσουμε 
μονομιάς τούς έκμεταλλευτές. Δέ μποροΟμε μονομιδς νά 
άπαλλοτριώσουμε δλους τούς γαιοκτήμονες καί δλους 
τούς καπιταλιστές μιδς μικρής ή μεγάλης χώρας. "Εξω άπ’ 
αύτό, μόνη ή Απαλλοτρίωση σά νομικο - πολιτική, πράξη 
δέ λύνει καθόλου τό πρόβλημα, γιατί πρέπει πραγματικά 
νά κ α τ α ρ γ ή σ ο υ μ ε  τούς μεγαλογαιοκτήμονες καί 
τούς καπιταλιστές, νά τούς ά ν τ ι κ α τ α σ τ ή σ ο υ μ ε  
πραγματικά μέ £ναν καινούργιο τρόπο διεύθυνσης, τήν 
έργατική διεύθυνση τών έργοστασίων καί τών Ιδιο
κτησιών. Δέ μπορεΐ νά ύπάρξει Ισότητα άνάμεσα στούς 
έκμεταλλευτές πού, άπό πολλές γενιές, ή μόρφωση, ό 
πλοΟτ'ος καί οί άποκτημένες συνήθειες, τούς έξασφαλ(σανε 
μιά ξεχωριστή θέση, καί τούς έκμεταλλευόμενους πού ή 
μάζα τους, άκόμα καί στίς άστικές δημοκρατίες τίς πιό 
προοδευμένες καί τίς πιό δημοκρατικές, ζεΐ μέσα στήν 
καταπίεση, άξεστη, άμόρφωτη, φοβισμένη καί χωρίς συνο
χή. Πολύν καιρό μετά τήν έπανάσταση, οι έκμεταλλευτές 
διατηροΟν άναπόφευκτα 6να σωρό τεράστια πλεονεκτή
ματα : τούς μένει τό χρήμα (δέ μπορεΐς νά καταργήσεις 
τό χρήμα μονομιδς), μιά λίγο-πολύ σημαντική κινητή πε· 
ριουσία, σχέσεις, όργανωτική καί διοικητική πείρα, ή γνώ
ση δλων τών «μυστηρίων» τής διοίκησης (Ιθιμά, μέθοδες, 
μέσα, δυνατότητες), τούς μένει μιά περισσότερο προωθη
μένη μόρφωση, δεσμοί μέ τό άνώτερο τεχνικό προσωπικό 
πού ζεΐ καί σκέφτεται κατά τρόπο Αστικό; τούς μένει μιά 
απειρα άνώτερη πείρα τής στρατιωτικής τέχνης, πού είναι 
πολύ σπουδαίο πράγμα κτλ. κτλ.

Ά ν  πέσουν οί έκμεταλλευτές σέ μιά μόνο χώρα, πού 
εΤναι ή συνηθισμένη περίπτωση, γιατί ή ταυτόχρονη έπα
νάσταση σέ πολλές χώρες μαζί είναι σπάνια έξαίρεση, 
έξακολουθοΟν άκόμα καί τότε ν ά  ε ί ν α ι  π ι ό  ί d χ υ- 
ρ ο ί άπό τούς έκμεταλλευόμενους,. χάρη στίς δυνατές 
διεθνείς τους σχέσεις. Έ ξ  άλλου τό δτι ένα μέρος άπό 
τούς έκμεταλλευόμενους άνάμεσα σίή μάζα τών μεσαίων
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χωρικών, τών τεχνιτών κτλ., τών λιγότερο άναπτυγμέ- 
νων, πηγαίνει fj μπορεΐ νά πάει μέ τούς έκμεταλλευτές, 
είναι γκγονός άποδειγμένο ά π* δ λ ε ς  τίς ώς τά σή
μερα tv αναστάσεις, μαζί καί τής Κομμούνας, άφοΟ άνά
μεσα σίο'ίς Ββρσαγιέζους ύπήρχανε καί προλετάριοι, πού 
τό «ξέχασι» ό σοφότατος Κάουτσκυ.

Νά φαντάζεσαι λοιπόν πώς ή λύση τοΟ προβλήματος 
σέ μιά ίτιανΛσταση, δσο λίγο σοβαρή καί βαθειά κι δν 
εΓναι, Ιξαρτώναι άπό τή σχέση μεταξύ πλειοψηφίας καί 
μειοψης>ία·ς, εΓναι κολοσσιαία ήλιθιότητα καί άνόητη πρό
ληψη κοινοΟ φιλελεύθερου, εΓναι σά νά έξαπατάς τίς μά
ζες άπυκρύβοντάς τους συνειδητά μιάν ιστορική άλήθεια. 
‘Η Ιστορική αύτή άλήθεια εΤναι τούτη δ ώ : ό κανόνας δεί
χνει πώς -σά κ ά β ε  βαθειά έπανάσταση οί έκμεταλλευ
τές άνατάσσουνε μιά π α ρ α τ ε τ α μ έ ν η ,  λ υ σ σ α 
σ μ έ ν η  καί ά π ε λ π  ί σ μ έ ν η  άντίσταση καί έξακο- 
λουθοΟΥ ν «  διατηροΟν yitV πολλά χρόνια τεράστια πρα
γματικά πλεονεκτήματα άπέναντι οτούς έκμεταλλευόμε- 
νους. Μόνο στήν άνάλατη φαντασία τοΟ σαχλοηλίθιου 
Κάουτσκυ οί έκμεταλλευτές ύνοτάασονται στήν πλειοψη
φία, πρίν δοκιμάσουν τήν άνωτερήτητά τους σέ μιάν δστα- 
τη καί 'Απελπισμένη πάλη, σέ μιά σειρά άπό μάχες.

- Τό κέρασμα άπ’ τόν καπιταλισμό στόν κομμουνισμό 
είναι μιά όλόχληρη ίστορκή έπ^χή. "Οσο αύτή δέ θ&χει 
φτάσει χτό τέρμα της, οΐ έκμεταλλευτές θά διατηροΟν 
άναπόφβυκτα τήν έλπίδα μ;0ς παλινόρθωσης κ’ ή έλπίδα 
αύτή θά έκφοαστεΐ μέ παλινορθωτικές ά π ό π ε ι ρ ε ς .  
"Υστερα άπό μιά πρώτη οτοβαρή ήττα, οί έκμεταλλευτές 
πού άνατράπΐ" καν καί τ.ού δέ ν περιμένανε τήν άνατροπή 
τους, δέν τή'< πίστευαν, καί δέν τήν φαντάζονταν κάν, 
διπλασιάζουν νήν ένβργητικόττ^τά τους, τό μανιασμένο πά
θος τους, καί ρίχνονται στήν πάλη γιά νά ξαναποχτήσουν 
τό χαμένο «παρά&ι'σο» καί γιά νά ξαναδώσουνε στις οί- 
κογένειές τους. πού καταδικάστηκαν τώρα άπό τό «λαϊκό 
συρφετό» στή φτώχεια καί τήν άθλιότητα (δηλαδή άπλου- 
στατα στή . . .  «δουλειά»), τις παλιές γλύκες τής ζωής.
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Πίσω άπό τούς κεφαλαιοκράτες έκμεταλλευτές βαδίζει μιά 
μακρινή γραμμή άπό μικροαστούς, πού ή Ιστορική πείρα 
πολλών δεκάχρονων τούς παρουσιάζει σ ’ δλες τΙς χώρες 
διατακτικούς καί άμφίρροπους, σήμερα μέ τό προλεταριά
το, αύριο τρομαγμένους άπό τίς δυσκολίες τής έπανάστα- 
βης νά πέφτουνε στόν πανικό υστέρα άπό τΙς πρώτες άτυ- 
χίες ή μισοατυχίες τών έργατών, νά νευριάζουν, νά χά
νουν τό κεφάλι τους, νά κλαψουρίζουνε καί νά τρέχουν 
άπό τόένα στρατόπεδο στό άλλο..., σάν τούς μενσεβίκους 
μας καί τούς έσέρους μας.

Μπροστά σέ μιά τέτοια κατάσταση, δτ«.:ν ό πόλεμος 
άγριεόει καί λυσσομανάει, δταν ή ιστορία θέτει στήν ήμε- 
ρήσια διάταξη ζήτημα ζωής καί θανάτου γιά τά αιώνια 
καί προαιώνια προνόμια, νά μιλάς γιά πλειοψηφία καί μειο
ψηφία, γιά καθαρή δημοκρατία, νά λές δτι είναι δχρηστη 
ή δικτατορία, νά μιλάς γιά Ισότητα άνάμεσα σέ έκμεταλ
λευτές καί έκμεταλλευόμενους ί Τί άβυσσος ήλιθιότητας, 
τί άβυσσος φιλισταϊσμου χρειάζεται γι’ αύτό!

‘Η μακριά αύτή περίοδος σχετικά «είρηνικοΟ» καπιτα* 
λισμοΟ πού άπλώνεται άπό τό 1871 ώς τό 1914 πρέπει νά 
έχει δημιουργήσει πραγματικά στά σοσιαλιστικά κόμματα 
πού βρωμάνε όπορτουνισμό άληθινές κόπρους τοΟ ΑΰγεΙου 
φιλισταΓσμοΟ, στενοκεφαλιάς καί προδοσίας.

θά  παρατήρησε άσφαλώς ό άναγνώστης δτι, στό χω
ρίο τοϋ έργου του πού παρατέθηκε πιό πάνω, ό Κάουτσκυ 
μιλάει γιά έπιβουλή έναντίον τής καθολικής ψηφοφορίας, 
πού τήν όνομάζει, &ς ποΟμε σέ παρένθεση, βαθειά πηγή 
κάθε μεγάλης ήθικής δύναμης, ένώ άπ’ άψορμή τήν Κομ
μούνα τοΟ ΠαρισιοΟ καί γιά τό ίδιο ζήτημα τής δικτατο
ρίας ό "Ενγκελς μιλάει γιά δύναμη τοΟ όπλισμένου λαοΟ 
ένάντια στή μπουρζουαζία. Παραβάλετε τίς Ιδέες ένός 
φιλισταίου κ’ ένός έπαναστάτη γιά τή «δύναμη». ..

Πρέπει νά παρατηρήσουμε πώς ή στέρηση τοΰ δικαιώ
ματος ψήφου άπό τούς έκμεταλλευτές εΤναι ϊνα  ζήτημα 
άποκλειστικά « ρ ω σ ι κ ό »  καί δχι τό ζήτημα τής δικτα
τορίας τοϋ προλεταριάτου γενικά. Ά ν  ό Κάουτσκυ, χωρίς
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ύποκριΰΐα, είχε τιτλοφορήσει τή μπροσούρα του ...« ’Ενάντια 
στούς μπολσεβίκους», ό τίτλος αύτός θ’ άνταποκρίνονταν 
στό περιεχόμενο τής μπροσούρας κι ό Κάουτσκυ θά μπο- 
ροΟσε τότε νά μιλήσει γιά καθολική ψηφοφορία Ό  Κάου
τσκυ δμως θέλησε νά φιγουράρει πρώτα άπ’ δλα σά «θεω
ρητικός». Τιτλοφόρησε τή μπροσούρα το υ .. . «Ή  δικτατο* 
ρία τοΟ προλειαριάτου γ ε ν ι κ ά » .  Δέ μιλάει γιά τά 
Σοβιέτ καί γιά τή Ρωσία είδικά παρά στό δεύτερο μέρος 
τής μπροσούρας του, άπό τήν παράγραφο 5 καί δώ. Στό 
πρώτο μέρος (άπ’ δπου πήρα τό άπόσπασμα) γίνεται λό
γος γιά δ η μ ο κ ρ α τ ί α  καί γιά δ ι κ τ α τ ο ρ ί α  γε
νικά. ’Εξετάζοντας τό δικαίωμα ψήφου, άπόδειξε ό Κά
ουτσκυ μέ τήν έχθρική πολεμική του ένάντια στούς μπολ* 
σεβίκους πώς δέν εχει κ α ν έ ν α  σ ε β α σ μ ό  σ τ ή  
θ ε ω ρ ί α .  Ή  θεωρία πραγματικά, δηλαδή ή μελέτη τών 
ταξικών σχέσεων πού πάνω τους στηρίζονται γενικά, καί 
δχι σ ’ αύτήν ή τήν άλλη ειδική περίπτωση ή χώρα, ή δημο
κρατία καί ή δικτατορία, όδηγεΐ δχι σ ’ £να είδικό ζήτημα, 
δπως εΤναι τό έκλογικό δικαίωμα, άλλά στό γενικό αύτό 
ζήτημα: ή δημοκρατία μπορεΐ νά διατηρηθεί γ ι ά  τ ο ύ ς  
π λ ο ύ σ ι ο υ ς  κ α ί  γ ι ά  τ ο ύ ς  έ κ μ ε τ α λ λ ε υ τ έ ς  
στήν Ιστορική περίοδο πού σφραγίζεται άπό τήν άνα- 
τροπή τών έκμεταλλευτών καί τήν άντικατάσταση τοΟ 
κράτους τους άπό τό κράτος τών έκμεταλλευομένων;

Έ τσ ι καί μόνον έτσι μπορεΐ νά θέσει τό ζήτημα ενας 
θεωρητικός.

Γνωρίζουμε τό παράδειγμα τής Κομμούνας, γνωρί
ζουμε δλες τίς σκέψεις τών θεμελιωτών τοϋ μαρξισμοΟ 
γι’ αύτή καί πάνω στό θέμα της. Μέ τή βοήθεια αύτοϋ 
τοϋ ύλικοΟ άνέλυσα γιά παράδειγμα τό ζήτημα τής δημο
κρατίας καί τής δικτατορίας στή μπροσούρα μου «Κράτος 
καί ’Επανάσταση», πού γράφτηκε πρίν άπό τήν έπανάστα*. 
ση τοϋ Όχτώβρη. Δ έ ν  ε ί π α  λ έ ξ η  γιά τούς περιο
ρισμούς τοϋ έκλογικοϋ δικαιώματος. Τώρα, πρέπει νά πώ 
πώς τό ζήτημα τοϋ περιορισμοϋ τής καθολικής ψηφοφο
ρίας εΤναι 2να είδικό καί έθνικό ζήτημα καί δχι γενικά
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ζήτημα τής δικτατορίας. Πρέπει νά πλησιάσουμε τό πρό
βλημα τών περιορισμών στήν καθολική ψηφοφορία, έξετά- 
ζοντας τούς ε ί δ ι κ ο ύ ς  δ ρ ο υ ς  τής ρωσικής έπανά
στασης, τήν ε ί δ ι κ ή  της πορεία άνάπτυξης. Αύτό θά 
τό κάνουμε στή συνέχεια τής Εκθεσής μας. θά  εϊταν δμως 
σφάλμα νά βεβαιώσουμε άπό τά πρίν δτι οί αύριανές προ
λεταριακές έπαναστάσεις στήν Εύρώπη, δλες fj οί περισ- 
σότερές τους, θά βάλουν άναγκαστικά περιορισμούς στά 
έκλογικά δικαιώματα τής άστικής τάξης. Είναι πολύ πιθα
νό. "Υστερα άπό τόν πόλεμο καί τήν πείρα τής ρωσικής 
έπανάστασης φαίνεται πώς θά γίνει έτσ ι, αύτό δέν είναι 
δμως ά π α ρ α ί τ η τ ο  γιά τή δικτατορία, δέν είναι μιά 
ά π α ρ α ί τ η τ η  έ ν δ ε ι ξ η  τής λογικής έννοιας τής 
δικτατορίας, ούτε ά π α ρ α ί τ η τ ο ς  δ ρ ο ς  τής Ιστο
ρικής καί ταξικής της έννοιας. Τό άπαραίτητο σημάδι, ί> 
άναγκαΐος δρος γιά τή δικτατορία, είναι ή σ υ ν τ ρ ι β ή  
τών έκμεταλλευτών σάν τάξης καί ή π α ρ α β ί α σ η  κατά 
συνέπεια τής «καθαρής δημοκρατίας», δηλαδή τής Ισότη
τας καί τήςέλευθερίας ά π έ ν α ν τ ι  σ ’ α ύ τ ή  τήν τά ξη .

"Έτσι καί μόνον ετσι μπορεΐ νά τεθεί άπό θεωρητική 
άποψη τό ζήτημα. Καί ό Κάουτσκυ θέτοντάς το διαφορε
τικά άπόδειξε δτι χτυπώντας τούς μπολσεβίκους, δέν 
ένεργοΟσε σά θεωρητικός τους άντίπαλος, μά σά συκο
φάντης στήν ύπηρεσία τών όπορτουνιστών καί τής άστι
κής τάξης.

Σέ πο\ά χώρα, κάτω ά1ιό ποιούς Ιδιαίτερους έθνικούς 
δρους ή δρους καπιταλιστικής άνάπτυξης, σέ ποιό μέτρο 
τέλος θά έφαρμοστεΐ αύτός ή έκεΐνος ό περιορισμός, αύτή 
ή έκείνη ή παραβίαση τής δημοκρατίας σέ βάρος τών έκμε
ταλλευτών, αύτό έξαρτιέται άπό τίς έθνικές Ιδιομορφίες 
αύτοΟ ή έκείνόυ τοΟ καπιταλισμού, αΰτής ή έκείνης τής 
έπανάστασης. θεωρητικά, τό ζήτημα είναι έντελώς διαφο" 
ρετικό καί μπαίνει έ τσ ι: ή δικτατορία τοΟ προλεταριάτου 
είναι δυνατή χ ω ρ ί ς  π α ρ α β ί α σ η  τ ή ς  δ η μ ο κ ρ α 
τ ί α ς  σέ βάρος τής τάξης τών έκμεταλλευτών;

Τήν έρώτηση αύτή, τή μόνη σημαντική καί ούσιαστική
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•θεωρητικά, ό Κάουτσκυ τήν άπόφυγε. Παραθέτει κάθε λο- 
γης τσ ιτά τα  άπό τό  Μ άρξ καί τόν "Ενγκελς, £ ξ  ω άπό 
κείνα δπου έ ξε τά ζε τα ι τό  ζήτημα καί πού άναφέραμε πιό 
πάνω. Ό  Κάουτσκυ σας μ ιλάει γ ιά  δ ,τι θέλετε, γ ιά  δ ,τι- 
δήποτε κολακεύει τούς φιλελεύθερους καί τούς άστούς 
δημοκράτες χωρίς νά βγει άπό τόν  κύκλο τώ ν  Ιδεών τους, 
έ ξω  άπό τό  κυριότερο, δ τι δηλαδή τό προλεταριάτο δέ 
μπορεΐ νά θριαμβέψει παρά μονάχα δ τα ν  σ υ  ν τ  ρ ΐ  ψ ε 1 
τ ή ν  ά ν τ ί σ τ α σ η  τής άστικής τάξης καί τ  σ α κ ί σ ε 1 
μ έ  τ ή  β ί α  τ ο ύ ς  ά ν τ ι π ά λ ο υ ς  τ ο υ  καί πώς 
Εκεί πού ύπάρχει «βίαιη κα ταστολή » δέν ύπάρχει έλευθε- 
ρϊα  καί γ ι ’ αύτό ο δ τ ε  κ α ί  δ η μ ο κ ρ α τ ί α .

Α ύ τό  δέν τό κατάλαβε 6 Κάουτσκυ.

Ά ς  περάσουμε τώ ρα  στήν πείρα τής ρωσικής έπανά
στασης καί τή σύγκρουση άνάμεσα σ τά  Σοβιέτ καί τή Σ υν
τακτική Συνέλευση, πού όδήγησε στή διάλυση τής Σ υ ντα 
κτικής καί στέρησε τή μπουρζουαζία άπό τά  έκλογικά της 
■δικαιώματα.

’Απαγορεύεται στά σοβιέτ νά μεταβληδοΰν 
σέ κρατική όργόνωση

Τά σοβιέτ εΤναι ή ρωσική μορφή τής προλεταριακής 
δ ικ τα τορ ίας. "Α ν  ένας θεωρητικός τοΟ μαρξισμοΟ, σέ ένα 
έργο γιά. τή δ ικτατορία  τοΟ προλεταριάτου , είχε μελετήσε* 
κατά βάθος αύτό τό  φαινόμενο, ά ντί νά έπαναλαμβάνει 
δπως ό Κάουτσκυ, τίς  μικροαστικές θρηνωδίες καί τούς 
μενσεβίκικους ψαλμούς, ό θεωρητικός αύτός θά άρχιζε μέ 
τό ν  όρισμό τής δικτατορίας, θά έ ξέ τα ζε  κατόπι τήν είδική 
της έθνική μορφή, τά  σοβιέτ, καί θά τήν άνέλυε σά μιάν 
άπό τίς  μορφές τής δικτατορίας τοΟ προλεταριάτου.

’Α ντιλα μ βάνετα ι κανένας πώς δέν έχουμε τίπο τα  σο
βαρό νά περιμένουμε άπό τόν  Κάουτσκυ, βστερα άπό τή 
μεγαλύτερη «άναθεώρηση» τής διδασκαλίας τοΟ Μ άρξ γιά  
τή  δικτατορία. ΕΤναι δμως έξα ιρετικά  σημαντικό νά δοΟμε
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πώς καταπ ιάνετα ι μέ τό  ζήτημα τώ ν  σοβιέτ καί πώς τό· 
ξεφορτώνετα ι.

Τά  σοβιέτ, γράφει, Επικαλούμενος τήν έμφάνισή του ς  
σ τά  1905, δημιουργήσανε μιά «μορφή προλεταριακής όργά- 
νωσης, τήν πιό καθολική (umfaneudzte) άπ ’ δλες, γ ια τί 
ή όργάνωση άγκάλιασε δλους τούς μισθωτούς έργά τες » 
(σ. 31). Τό 1905 τά  σοβ ιέτ δέν ε ϊτα νε  παρά τοπικές ένώ- 
σεις, τό  1917 γίνανε όργάνωση σέ έθνική κλίμακα.

«Ά π ό  τώ ρα  κιόλας, έξακολουθεΐ ό Κάουτσκυ, ή σο
βιετική όργάνωση έχει ένα μεγάλο καί δοξασμένο παρελ
θόν. "Ενα πιό λαμπρό άκόμα μέλλον τήν περιμένει κι δχι. 
μονάχα στή Ρωσία. Ε ν ά ν τ ια  στις κολοσσια ίες δυνάμεις 
πού διαθέτει τό  χρηματιστικό κεφάλαιο στήν οικονομική 
καί πολιτική περιοχή, οί παλιές μέθοδες οικονομικής καί 
πολιτικής πάλης τοΟ προλεταριάτου άποδείχνονται παντοΰ 
άνεπαρκεΐς («versagen »’ ή γερμανική λέξη σημαίνει κάτι 
παραπάνω άπό «άνεπαρκεΐς» καί κάτι λ ιγότερο άπό «άδύ- 
να τες »). Δ έ  μποροΟμε νά τίς  άπαρνηθοΰμε’ έξακολουθοΟν 
νά ε ίνα ι άναγκαΐες σέ όμαλή περίοδο, άλλά  βρίσκονται, 
κάποτε μπροστά σέ προβλήματα πού δέ μπορούν νά λύ
σουν, προβλήματα πού μονάχα ή δνωση δλω ν τώ ν  πολι
τικώ ν καί οικονομικών δυνάμεων τής έργατικής τά ξης μπο
ρεΐ νά φέρει σέ πέρας» (σ. 32).

ΆκολουθοΟν κατόπι σκέψεις πάνω στή γενική άπεργία,. 
καί τή «συνδικαλιστική γραφειοκρατία » πού μ’ δλο πού 
εΤναι τόσο  άπαραίτητη, δσο καί τά  ϊδ ια  τά  συνδικάτα,, 
«ε ίνα ι άνίκανη ώ στόσο  νά διευθύνει τίς  γ ιγά ν τ ιες  κο ινω νι
κές μάχες πού γ ίνο ν τα ι όλοένα  καί περισσότερο σημάδι 
τώ ν  καιρών . . . »

« . . .  "Ε τσ ι λοιπόν —  συμπεραίνει ό Κάουτσκυ —  ή σο
βιετική όργάνωση εΤναι άπό τά  πιό σπουδαία φαινόμενα 
τής έποχής μας. 'Υπ όσχετα ι νά άποκτήσει πρωταρχική, 
σπουδαιότητα σ τις  μεγάλες άποφασιστικές μάχες πού μδς 
περιμένουν άνάμεσα σ τό  κεφάλαιο καί τήν έργασία.

»"Εχουμε δμως τό  δικαίωμα νά  ζητήσουμε άκόμη πε
ρ ισσότερα  άπό τά  σοβιέτ ; Οί μπολσεβίκοι πού μετά τήν
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-έπανάσταση τοΟ Όχτώβρη 1917 κατακτήσανε, μαζί μέ 
τούς σοσιαλεπαναστάτες τής άριστεράς, τήν πλειοψηφία 
στά σοβιέτ τών έργατικών άντιπροσώπων, βάλθηκαν μετά 
τή διάλυση τής Συντακτικής Συνέλευσης νά μεταβάλουνε 
τά σοβιέτ άπό τ α ξ ι κ ή  ό ρ γ ά ν ω σ η  μ ά χ η ς ,  πού 
εϊτανε ώς τότε, σέ κ ρ α τ ι κ ή  ό ρ γ ά ν ω σ η .

«Εκμηδενίσανε τή δημοκρατία πού είχε κατακτήσει ό 
ρωσικός λαός μέ τήν έπανάσταση τοϋ Φλεβάρη. Ά π ό τότε 
οI μπολσεβίκοι πάψανε νά λέγονται σ ο σ ι α λ δ η μ ο 
κ ρ ά τ ε ς ,  γιά νά αύτοτιτλοφορηθοΰν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ έ ς »  
(σ. 33, υπογραμμισμένο άπ’ τόν Κάουτσκυ).

Φτάνει νά γνωρίζει κανείς τή μενσεβίκικη ρωσική 
φιλολογία γιά νά καταλάβει άμέσως μέ πόση δουλικότητα 
ό Κάουτσκυ άντιγράφει τούς Μάρτωφ, Ά ξελροντ, Στάϊν 
καί Σια. «Μέ δουλικότητα» είναι ή λέξη πού χρειάζεται, 
γιατί ό Κάουτσκυ παραμορφώνει μέ χοντροκομένο τρόπο 
τά γεγονότα, γιά νά κολακέψει τίς μενσεβίκικες προκατα
λήψεις. Ό  Κάουτσκυ δέ φρόντισε καθόλου νά μάθει λ.χ. 
άπό τούς πληροφορητές του,δπόος οί Στάϊν τοϋ Βερολίνου 
ή οί "Αξελροντ τής Στοκχόλμης, σ έ  π ο ι ά  σ τ ι γ μ ή  
άνακινήθηκε τό ζήτημα τής άλλαγής τοϋ όνόματος άπό 
μπολσεβίκοι σέ κομμουνιστές καί γιά τό ρόλο τών σοβιέτ 
σάν κρατική όργάνωση. ΆνεΤχε πάρει τήν άπλή αύτή πλη
ροφορία, ό Κάουτσκυ δέ θαγραφε αύτές τίς γραμμές πού τόν 
κάνουν γελοίο γιατί τά δυό αύτά ζητήματα άνακινήθηκαν 
άπό τούς μπολσεβίκους τόν Απρίλη τοϋ 1917, Ιδιαίτερα 
μέ τίς «θέσεις» μου τής 4 Απρίλη 1917, δηλαδή π ο λ ύ  
πρίν άπό τήν έπανάσταση τοϋ Όκτώβρη 1917 (καί πολύ 
πρίν άπό τή διάλυση τής Συντακτικής στίς 5 Γενάρη 1918).

Ό  συλλογισμός τοϋ Κάουτσκυ πού άναδημοσίεψα 
στά άκέραιο, άποτελεΐ τόν κόμπο σ ’ όλόκληρο τό πρόβλημα 
τών σοβιέτ. Τό πρόβλημα εΤναι πραγματικά αύτό: ή τά 
σοβιέτ πρέπει νά προσπαθήσουν νά γίνουν κρατικές όργα· 
νώσεις (άπό τόν Απρίλη ,τοϋ 1917, οί μπολσεβίκοι είχανε 
,ρίξει τό σύνθημα: «"Ολη ή έξουσία στά Σοβιέτ» καί στή 
συνδιάσκεψη τοϋ κόμματος, πάντα τόν Απρίλη τοϋ 1917,
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διακήρυξαν πώς μιά άστική κ ο ι ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή  δημοκρατία 
δέν μπορούσε νά τούς Ικανοποιήσει *α{ πώς ζηχοΟσαν 
μιά δημοκρατία τών έργατών καί τών χωρικών πάνω στόν 
τύπο τής Κομμούνας ή τών σοβιέτ), f) δέν πρέπει τά σο
βιέτ νά ζητήσουν νά πάρουν τήν έξο ι^ Ια , δέν πρέπει νά 
προσπαθήσουν νά γίνουν κρατικές όργσνώσβις άλλά πρέ
πει νά μείνουν «οί ταξικές όργανώσειζ μΛχης», δπως έκ- 
φραζότανε ό Μάρτωφ, σκεπάζοντας κάτω άπό τήν άπα- 
τηλή έπιφάνεια τής άθώσς αύϊής έπίθυμίας τό γεγονός 
πώς τά σοβιέτ, κάτω άπό τή μενσεβίι<ικ1Ί διεύθυνση, δέν 
εϊταν παρά ένα δργανο ύ π ο τ α γ ή ς  τ ώ ν  έ ρ γ α τ ώ ν  
σ τ ή ν  ά σ τ ι κ ή  τ ά ξ η .

Ό  Κάουτσκυ έπανέλαβε δουλικά ■''ά λόγια τοΟ Μάρ
τωφ, παίρνοντας ά π ο σ π  ά σ μ α τ ά  <*πό τή θεωρητική 
διαμάχη άνάμεσα στούς μπολσεβίκους καί τούς μενσεβί
κους καί μεταφέροντάς τα άκριτα καί βίχως άνάλυση στό 
γενικό φιλοσοφικό πεδίο. Καί βγήκε άιί’ σύτό ένας κυκεώ
νας, πού θά προκαλοΟσε σέ κάθε συνειδητό Ρώσο έργάτη, 
φτάνει νά γνώριζε τούς συλλογισμούς αύτούς του Κά
ουτσκυ, όμηρικά γέλια.

Οί έργάτες τής Εύρώπης (έξω άπώ μιά χούφτα άρτη- 
ριοσκληρωμένους σοσιαλιμπεριαλιστέζ) θά ύποδεχτοϋνε 
τόν Κάουτσκυ μέ τά ϊδια χάχανα, δτσν τούς έξηγήσουμε 
γιά τί πρόκειται.

’Επαναλαμβάνοντας τό λάθος το0 Μάρτωφ καί σπρώ- 
χνοντάς το £»ς τόν καθαρότερο παραλογισμό, ό Κάουτσκυ 
πρόσφερε στό Μάρτωφ τήν ΰπηρεσία τής άρκούδας τοΟ 
μύθου. Δείτε καλύτερα πώς γίνεται σ ' αύτόν.

Τά σοβιέτ άγκαλιάζουν δλους μισθωτούς έρ
γάτες.

’Ενάντια στό χρηματιστικφ κεφάλ·αι° · οί παλιές μέ- 
•θοδες οίκονομικής καί πολιτικής πάλΠς τοΟ προλεταριά
του είναι άνεπαρκεΐς. Τά σοβιέτ καλ.οΟνται νά παίξουν 
τεράστιο ρόλο κι βχι μονάχα στή Ρωσία. Στίς μεγάλες 
Αποφασιστικές μάχες πού θά δοθοΟν «*τήν Ευρώπη άνάμε*
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οοι ατό κεφάλαιο καί τήν έργασία θά παίξουν κεφαλαιώδη 
ρόλο. *0 Κάουτσκυ μιλάει.

Πολύ καλά. «Οί άποφασιστικές μάχες άνάμεσα στό 
κεφάλαιο καί τήν έργασία» δέ θά λύσουν τό  ζήτημα ποιά 
τάξη θά καταλάβει τήν έξουσία;

Κάθε άλλο. θεός φυλάξοι !
Στίς «άποφασιστικές» μάχες, αύτές οί ένώσεις πού 

άγκαλιάζουν δλους τούς μισθωτούς έργάτες δ έ ν  π ρ έ 
π ε ι  ν ά  γ ί ν ο υ ν ε  κ ρ α τ ι κ έ ς  ό ρ  γ α ν ώ σ ε ι ς ;

Καί τί είναι κράτος ;
Κράτος δέν εΤναι άλλο άπό μιά μηχανή γιά νά τσα

κίζει μιά τάξη τήν άλλη.
■Έτσι ή καταπιεζόμενη τάξη, ή πρωτοπορία δλων τών 

έργατών κι δλων τών έκμεταλλευομένων στή σημερινή 
κοινωνία, πρέπει νά άποβλέπει στίς «άποφασιστικές μά
χες άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν έργασία», άλλά δ έ ν  
π ρ έ π ε ι  ν ’ ά γ γ ί ξ ε ι  τή μηχανή, τό όργανο πού με
ταχειρίζεται τό κεφάλαιο γιά νά καταπιέζει τήν έργασία I 
Δ  έ ν π ρ έ π ε ι  ν ά  β ά λ ε ι  σέ κίνηση τήν όργάνωση 
πού άγκαλιάζει δλα τά μέλη της, γ ι ά  ν ά  τ σ α κ ί σ ε ι  
τ ο ύ ς  έ κ μ ε τ α λ λ ε υ τ έ ς !

Τέλεια, θαυμάσια, κόριε Κάουτσκυ ! ’Αναγνωρίζουμε 
«καί μεΐς» τήν πάλη τών τάξεων, δπως τήν Αναγνωρίζουν 
δλοι οί φιλελεύθεροι, δηλαδή χωρίς άνατροπή τής άστικής 
τάξης« . . .

Έδώ πιά γίνεϊαι όλοφάνερη ή όλοκληρωτική ρήξη 
τοΟ Κάουτσκυ μέ τό μαρξισμό καί τό σοσιαλισμό. Δέ μπο~ 
ρεϊς καλύτερα νά πάρεις τό μέρος τής άστικής τάξης, πού 
δλα εΓναι έτοιμη νά τά δεχτεί, έξω άπό τή μεταβολή 
τών όργανώσεων τής καταπιεζόμενης τάξης άπό τήν ϊδιά 
τήν τάξη σέ όργανώσεις κρατικές. Ό  Κάουτσκυ εΓναι πιά 
χαμένος, άδύνατο στό έξής νά συμβιβάζει τά πράγματα 
καί νά λύνει μέ φράσεις δλες τίς βαθειές άντιφάσεις.

"Η λοιπόν ό Κάουτσκυ άντιτίθεται στό νά περάσει ή 
κρατική έξουσία στά χέρια τής έργατικής τάξης ή δέχεται 
νά πάρει ή έργατική τάξη τήν παλιά άστική κρατική μη-
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χανή, ά λλά  χωρίς νά  μπορεΐ μέ κανέναν τρόπο νά τή 
συντρίψει, νά τήν καταστρέψει καί νά τήν ά ντικ α τα σ τήσε1 
μέ μιά καινούργια μηχανή, τήν προλεταριακή.

Ά ς  «έξη γήσει» κανείς καί &ς «έρμηνέψ ει» τό  συλλο
γισμό τοΟ Κάουτσκυ δπως θέλει, δμως καί σ τίς  δυό περι
π τώ σεις  ή ρήξη του μέ τό  μαρξισμό καί τό  πέρασμά του 
σ τό  στρατόπεδο τής άστικής τάξης εΤναι φανερή.

Ό  Μ ά ρξ έγραφε κιόλας σ τό  « Κ ο μ μ ο ύ ν ι  σ τ ι κ ό  
Μ α ν ι φ έ σ τ  ο », δείχνοντας τ ί κράτος χρειά ζετα ι στή 
νικηφόρα έργατική τάξη  : «Τ ό  κράτος, δηλαδή τό προλε- 
τα ρ ιά το  όργανωμένο σέ κυρίαρχη τά ξη ». Καί νά  ένα ς  άν . 
θρωπος πού θέλει νά παραμένει μαρξιστής καί πού διακη- 
ρύχνει πώς τό προλεταριάτο όργανωμένο σ τό  σύνολό 
του καί δ ιεξά γον τα ς  τήν «άποφασιστική π ά λη » ένά ν- 
τ ια  σ τό  κεφάλαιο, δ έ ν  π ρ έ π ε ι  νά κάνει τήν ταξική 
όργάνωσή του όργάνωση κρατική. «Δεισι^α ιμονική  πίστη 
σ τό  κράτος», πού ό Ε ν γ κ ελ ς  έγραφε γ ι ’ αύτή σ τά  1891 
δ τι «ε ίχ ε κατακτήσει στή Γερμανία τή συνείδησή τής ά σ τ ι
κής τάξης κ’ ένός μεγάλου άριθμοϋ έρ γα τώ ν », νά τ ί  μδς 
παρουσιά ζει έδ£> ό Κάουτσκυ. Χ τυπάτε έργά τες, ό φιλι- 
σ τα ΐος  μας τό  «έπ ιτρέπ ει» (ό άστός τό  «έπ ιτρ έπ ει» κι’ αύτός 
άπό τή στιγμή πού, θέλοντας καί μή, οί έργά τες  ρίχτηκαν 
στήν πάλη καί δέν τοΰ μένει άλλο παρά πώς νά βρει τόν 
τρόπο νά σ τομ ώσει τήν κόψη τής ρομφαίας τους), χ τυπάτε, 
άλλά σ ά ς  ε ί ν α ι  ά π α γ ο ρ ε υ μ έ ν ο  ν ά  ν ι κ ή 
σ ε τ ε :  Μήν καταστρέφετε τήν κρατική μηχανή τής ά σ τ ι 
κής τάξης, μήν όρθώσετε στή θέση τής άστικής «κρατικής 
όργάνω σης» τήν π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή  «κρατική όργάνωση».

“Οποιος συμμερίζετα ι σ τά  σοβαρά τήν Ιδέα τοΰ Μ άρξ 
πώς τό  κράτος δέν είνα ι τ ίπ ο τ ’ αλλο  άπό μιά μηχανή γιά  
νά καταπ ιέζει μιά τά ξη  τήν άλλη, δποιος καί λιγάκι έχει 
έμβαθύνει σ ’ αύτή τήν άλήθεια, δέ θά φ τάσει ποτέ σ τόν 
παραλογισμό νά π ϊΐ, δ τι οί προλεταριακές όργανώ σεις , 
ικανές νά νικήσουν τό χρηματιστικό κεφάλαιο, δέν πρέπει 
νά μεταβληθο3ν σ& κρατικές όργανώσεις. 'Ε δώ  ίσ α  - ϊσα  
φα ίνετα ι ό μικροαστός, πού γ ι ' αύτόν τό  κράτος μένει

4
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«άκόμα καί τότε» μιά ούσίσ Ιξω  ή πάνω άπ’ τίς τάξεις. 
Πραγματικά πώς θά έπιτρεπότανε στό προλεταριάτο, σέ 
« μ ι ά  μ ό ν η  τ ά ξ  η», νά διεξάγει, μιάν άποφασιστική 
πάλη μέ τό κ ε φ ά λ α ι ο ,  πού άσκεΐ τήν κυριαρχία του 
δχι μονάχα πάνω στό προλεταριάτο, άλλά καί πάνω σ* ό- 
λόκληρο τό λαό, σ ’ όλόκληρη τή μικροαστική τάξη καί 
σ ’ όλόκληρη τήν άγροτική τάξη, καί δέ θά έπιτρεπότανε 
σ ’ αύτή τήν «τάξη» νά μεταβάλει τήν όργάνωσή της σέ 
κρατική όργάνωση, &ν δέ φ ο β ό τ α ν ε  ό μικροαστός 
τόν ταξικό πόλεμο κι <5ν δέ φοβότανε νά τόν φέρει ώς 
τό τέρμα, ώς τήν άκρη ;

Ό  Κάουτσκυ πιάστηκε στά πράσα, πρόδωσε τήν άλη- 
θινή του φυσιογνωμία. Κοιτάξτε; ό Γδιος τ ’ όμολογεΐ πώς 
ή Εύρφπη τραβάει γιά άποφασιστικές μάχες άνάμεσα στό 
κεφάλαιο καί τήν έργασία καί πώς εΓναι άτελεσφόρητες 
καί άνεπαρκεΐς οί παλιές μέθοδες οικονομικής καί πολι
τικής πάλης τοΟ προλεταριάτου. Μά οΐ μέθοδες αυτές 
βρισκόντανε ίσα - ίσα στή χρησιμοποίηση τής άστικής δη
μοκρατίας. Κατά συνέπεια; . . .

Ό  Κάουτσκυ δέν τόλμησε νά προχωρήσει στή λογική 
αύτή συνέπεια.

...Κατά συνέπεια πρέπει νδσαι Αντιδραστικός, έχθρός 
τής έργατικής τάξης, μισθοφόρος τής άστικής τάξης, γιά 
νά έξυμνεΐς τώρα τά κάλλη τής άστικής δημοκρατίας καί 
νά φλυαρείς γιά τήν καθαρή δημοκρατία, άτενίζοντας ένα 
παρελθόν πού πέρασε γιά πάντα. Ή  άστική δημοκρατία 
στάθηκε μιά πρόοδο σέ σχέση μέ τό μεσαίωνα κ’ έπρεπε 
νά έπωφεληθεΐ κανείς άπ’ αύτή. Μά σήμερα αύτή εΤναι 
ά ν ε π α ρ κ ή ς  γιά τήν έργατική τάξη. Δέν πρέπει νά 
κοιτάμε πίσω, άλλά μπροστά γιά νά άντικαταστήσουμε 
τήν άστική δημοκρατία μέ τήν π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή  δη
μοκρατία. Κι &ν ή προπαρασκευαστική έργασία γιά τήν προ
λεταριακή έπανάσταση, ή έκπαίδευση καί ό σχηματισμός 
τοΟ προλεταριακού στρατοΟ, στάθηκαν δυνατά (καί άναγ- 
καΐα) μέσα στά πλαίσια τοΟ άστικοδημοκρατικοϋ κράτους, 
νά κλείσουμε τό προλεταριάτο μέσα σ ’ αύτά τό πλαίσια
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τή στιγμή πού φτάσαμε στίς «άποφασιστικές μάχες», είναι 
σά νά προδίνουμε τήν προλεταριακή ύπόθεση, είναι σά 
νά καταντάμε άποστάτες.

‘Ο Κάουτσκυ κατάντησε άρχιγελοΐος έπαναλαμβάνον- 
τας τό έπιχείρημα τοΟ Μάρτωφ, χ ω ρ ί ς  ν ά  π α ρ α 
τ η ρ ή σ ε ι  δτι τό έπιχείρημα αύτό τοϋ Μάρτωφ στηρί
ζεται σ ’ ένα ά λ λ ο  έπιχείρημα, πού δέν ύπάρχει στόν 
Κάουτσκυ : ‘Ο Μάρτωφ λέει καί ό Κάουτσκυ έπαναλαμ- 
βάνει τό κατόπι του, πώς ή Ρωσία δέν είναι άκόμα ώριμη 
γιά τό σοσιαλισμό, άπ’ δπου βγαίνει λογικά πώς εΤναι 
άκόμα πάρα πολύ νωρίς νά μετατρέψουμε τά σοβιέτ άπό 
•όργανα μάχης σέ κρατικές όργανώσεις (διαβάστε: εΤναι 
εΰκαιρία νά μετατρέψουμε τά σοβιέτ, μέ τή βοήθεια τών 
μενσεβίκων άρχηγών, σέ δργανα ύποταγής τών έργατών 
■στήν Ιμπεριαλιστική άστική τάξη). Ά λλά  ό Κάουτσκυ δ έ 
μ π ο ρ ε ΐ  νά πει καθαρά πώς ή Εύρώπη δέν εΤναι ώριμη 
γιά τό σοσιαλισμό. Στά 1909, προτού γίνει άποστάτης, 
ό Κάουτσκυ έγραφε πώς δέν πρέπει νά φοβόμαστε άπό 
μιά π ρ ό ω ρ η  έπανάσταση, πώς θ&τανε προδοσία νά άρ- 
νηθοΟμε τήν έπανάσταση άπό τό φόβο τής ήττας. *0 Κά- 
-ουτσκυ δέν τολμάει νά άνασκευάσει άνοιχτά τόν έαυτό 
του. Κι άπ’ αύτό βγαίνει μιά άσυναρτησία πού ξεσκεπάζει 
#λη τή μωρία καί τή δειλία τοΟ μικροαστοΟ. "Ετσι άπό τό 
ίνα  μέρος, ή Εύρώπη εΓναι ώριμη γιά τό σοσιαλισμό καί 
όδεύει πρός τίς άποφασιστικές μάχες τής έργασίας έναν- 
τίον τοϋ κεφαλαίου" άπό τό άλλο μέρος ά π α γ ο ρ ε ύ ε -  
τ α ι νά μετατραπεΐ τό δ ρ γ α ν ο μ ά χ η ς  (δηλαδή πού 
σχηματίζεται, άναπτύσσεται καί δυναμώνει μέσα στήν 
τιάλη), ή όργάνωση τοϋ προλεταριάτου, ή πρωτοπορία, 
ό όργανωτής καί ό άρχηγός τών καταπιεζομένων, σέ κρα
τική όργάνωση!

** *

Ή  Ιδέα πώς τά σοβιέτ εΓναι άναγκαϊα σάν όργάνω
ση μάχης, μά δέν πρέπει νά μετατραποΰν σέ κρατική όρ
γάνωση, άπό πολιτική καί πρακτική άποψη εΤναι άκόμα
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πίό παράλογη,, παρά άπό θεωρητική άποψη. Άκόμα καί σέ 
εΙρηνική περίοδο, δταν ή κατάσταση δέν βΤναι έπαναστα- 
τική, ή μαζική πάλη τών έργατών ένάντια στούς καπιτα
λιστές, λ.χ. ή γενική άπεργία, προκαλεϊ κι άπ’ τά δυό- 
μέρη μιά άγρια λύσσα, ένα άσυγκράτητο πολεμικό μένος* 
ή μπουρζουαζία δέν παύει νά λέει καί νά ξαναλέει πώς 
μένει καί έννοεΤ νά μείνει νοικοκυρά στό σπίτι της κτλ. 
Άκόμα πιό πολύ μέσα στήν έπανάσταση, δταν ή πολιτική 
ζωή φτάνει στό κορύφωμά της, μιά όργάνωση σάν τά σο
βιέτ, πού άγκαλιάζει δ λ ο υ ς  τούς έργάτες, δ λ ο υ ς  
τούς βιομηχανικούς κλάδους κ’ δστερα δ λ ο υ ς  τούς 
στρατιώτες καί δ λ ο  τό φτωχό καί έργαζόμενο πληθυσμό 
τής ύπαίθρου, όδηγεΐται άπό μόνη της, άπό τήν ίδια τήν πο
ρεία τής πάλης, άπό τήν «άπλή λογική» τής δράσης καί τής 
άντίδρασης, νά θέσει τό ζήτημα θ α ρ ρ α λ έ α .  Νά προ
σπαθήσεις νά κρατήσεις ούδέτερη στάση, νά «συμφιλιώ
σεις» τό προλεταριάτο μέ τήν άστική τάξη, αύτό εΤναι. 
μωρία καταδικασμένη άπό τά πρίν σέ άξιοθρήνητη άποτυ- 
χία. Αύτή τήν τύχη είχαν στή Ρωσία τά κηρύγματα 
τοΟ Μάρτωφ καί τών άλλων μενσεβίκων : καί τό ίδιο θά 
γίνει άναγκαστικά καί στή Γερμανία καί στίς άλλες 
χώρες, δσο λίγο κι άν άναπτύσσονται, ένοποιοΟνται 
καί ένισχύονται τά σοβιέτ. Νά πούμε στά σοβιέτ : «Πα- 
λέψτε, άλλά νά μήν πάρετε στά χέρια σας δλη τήν 
κρατική έξουσία, νά μή γίνετε κρατικές όργανώσεις», 
αύτό είναι σά νά κηρύχνουμε τή συνεργασία τών τά
ξεων καί τήν «κοινωνική είρήνη» άνάμεσα στό προλετα
ριάτο καί τήν άστική τάξη. ΕΤναι γελοίο άκόμα καί νά 
σκέφτεται κανένας, πώς μιά τέτοια θέση μέσα σέ μιά 
λυσσασμένη πάλη μπορεΐ νά καταλήξει άλλου, έξω άπό- 
μιάν έπαίσχυντη χρεοκοπία. ΕΤναι ή αΙώνια μοίρα τόΟ 
Κάουτσκυ, νά εΐναι πάντα καθισμένος άνάμεσα σέ δυό καρέ
κλες. Φαίνεται σά νά μήν έχει τίποτα κοινό μέ τούς όπορ· 
τουνιστές στή θεωρία, ένώ στήν πραγματικότητα, σ ’δλα τά: 
ούσιαστικά ζητήματα, δηλαδή στό κάθε τι πού σχετίζεται 
μέ τήν έπανάσταση, εΤναι σύμφωνος μαζί τους στήν πράξη.



—  53 —

Ή  Συντακτική Συνέλευση κα) ή Σοβιετική Δημοκρατία

Τό ζήτημα τής Συντακτικής Συνέλευσης καί τής διά
λυσής της άπό τούς μπολσεβίκους, νά τό κλειδί όλόκληρης 
τής μπροσούραςτοΟ Κάουτσκυ. Ξαναγυρίζει διαρκώςσ’αύ- 
ΐό. 'Ολόκληρο τό εργο τοΟ ίδεολογικοϋ άρχηγοΰ τής 2ης Δ ιε
θνούς είναι γεμάτο άπό ύπαινιγμούς γιά τό πΰς οί μπολ
σεβίκοι «έκμηδενίσανε τή δημοκρατία» (κοίτα τό πιό πάνω 
άπόσπασμα τοΟ Κάουτσκυ). Τό ζήτημα είναι πραγματικά 
ίνδιαφέρον καί σημαντικό, γιατί τό πρόβλημα τών σχέσε
ων άνάμεσα στήν άστική καί τήν προλεταριακή δημοκρα
τία μπαίνει έδώ πραχτικά μπροστά στήν έπανάσταση. Ά ς  
■δοϋμε λοιπόν πώς καταπιάνεται μ’ αύτό τό ζήτημα ό «θεω
ρητικός μας μαρξιστής».

Παραθέτει τίς «θ έσεις» μου «γιά τή Συντακτική Συ
νέλευση», πού δημοσιεύτηκαν στήν «Π ρ ά β ν τ α» τής 
26-12-1917. θαταν άδύνατο νά περιμένει κανένας μιά κα
λύτερη άπόδειξη τής σοβαρότητας μέ τήν όποία πλησιά
ζει ό Κάουτσκυ τό θέμα του, μέ ντοκουμέντα στό χέρι. 
"Ας δοΟμε δμως γιά λίγο π ώ ς  κάνει ό ΚΑουτσκυ τίς πα
ραθέσεις του. Δέ λέει πώς οί θέσεις αότές εϊτανε 19 τόν 
•Αριθμό, δέ λέει πώς έξετάζονταν έκεΐ τόσο τό ζήτημα 
τών σχέσεων άνάμεσα στή συνηθισμένη άστική δημοκρατία, 
τή Συντακτική Συνέλευση καί τή δημοκρατία τών Σοβιέτ, 
3σο καί τό Ιστορικό τής διάστασης πού έκδηλώθηκε στήν 
έπανάστασή μας άνάμεσα στή Συντακτική καί τή δι
κτατορία τοΟ προλεταριάτου. Ό  Κάουτσκυ τ ’ Αφήνει δλα 
οτύτά στή μπάντα καί περιορίζεται νά πεΐ στόν Αναγνώ
στη πώς άνάμεσα σ’ αύτές τίς θέσεις «δυό Ιχουν Ιδιαί
τερη σημασία» : ή μιά πώς οί έσέροι διασπάστηκαν μετά 
τίς έκλογές τής Συντακτικής Συνέλευσης, άλλά πρίν άπό 
τή σύγκλησή της (ό Κάουτσκυ δέ λέει δτι αύτή ή θέση είναι 
ή πέμπτη)· ή &λλη πώς ή δημοκρατία τών σοβιέτ είναι γε
νικά άνώτερη μορψή δημοκρατίας άπό τή Συντακτική Συ
νέλευση (ό Κάουτσκυ δέ λέει δτι αύτή ή θέση είναι ή 
τρίτη).
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Κι άπό τήν τρίτη αύτή θέση, ό Κάουτσκυ παραθέτει 
όλόκληρο μονάχα Ινα  μέρος/δηλαδή πώς :

«*Η δημοκρατία τών σοβιέτ δέν εΤναι μόνο ένας άνώ- 
τερος τύπος δημοκρατικοΟ θεσμοΟ (σέ σύγκριση μέ τή σ υ- 
ν η θ ι σ μ έ ν η  άστική δημοκρατία, πού κορωνίδα της εΤ
ναι ή Συντακτική Συνέλευση), μά καί ή μόνη μορφή πού 
μπορεΐ νά έξασφαλίσει μέ τούς λιγότερους τρανταγμούς* 
τό πέρασμα στό σοσιαλισμό».

( ‘Ο Κάουτσκυ παρέλειψε τή λέξη «συνηθισμένη» καί 
τίς προεισαγωγικές λέξεις τής θέσης : «γιά  τό πέρασμα 
άπό τό άστικό στό σοσιαλιστικό καθεστώς, γιά τή δικτα
τορία τοΟ προλεταριάτου»).

"Υστερα άπ’ αύτή τήν παράθεση φωνάζει 6 Κάουτσκυ 
μέ άλαζονική ειρωνεία :

«Τί κρίμα νά φτάσει κανείς σ ’ αύτό τό συμπέρασμα, 
άψοϋ εϊτανε πρώτα μειοψηφία στή Συνταχτική. Κανείς πρίν 
δέ ζητοΟσε πιό έπιτακτικά άπό τό Αένιν Συντακτική Συνέ
λευση».

Νά τί λέγεται κατά γράμμα στή σελίδα 31 τοϋ βι
βλίου τοΟ Κάουτσκυ. ΕΤναι άληθινό μαργαριτάρι. Μόνο 
ένας συκοφάντης άπό τό άστικό στρατόπεδο θά μποροΟσε 
νά παρουσιάσει τόσο ψεύτικα τά γεγονότα, γιά νά δώ
σει στόν άναγνώστη τήν έντύπωση, δτι οί λόγοι τών μπολ
σεβίκων γιά τόν τύπο τοΟ τελειότερου κράτους εΤναι μιά 
έλεεινή πρόφαση, πού καταφύγανε σ ’ αύτή μόνο άφοΟ εί
δαν δτι εϊτανε μειοψηφία μέσα στή Συντακτική Συνέλευση Γ

* Ό  Κάουτσκυ παραθέτει κατ’ έπανάληψη αύτή τήν έκφραση 
«μέ τούς λιγότερους τρανταγμούς» μέ ειρωνική διάθεση. Άλλά, κα
θώς δέν τά καταφέρνει, κάνει μερικές σελίδες παρακάτω μιά ταχυδα
κτυλουργία καί παραποιεί τήν παράθεση : «χωρίς τρανταγμούς». Μέ 
τέτοια μέσα είναι εΰκολο νά βάλεις στό στόμα τοΰ άντιπάλου σου μιά 
άνοησία. Αύτό σοΰ έπιτρέπει έξ άλλου ν’άφήσεις κατά μέρος τήν οΰσία 
τοΟ έπιχειρήματος. Τό πέρασμα στό σοσιαλισμό μέ τούς λιγότερους. 
τρανταγμούς δέν είναι δυνατό, παρά μόνο μέ τή γενική όργάνωση 
τ$ν φτωχών (τά σοβιέτ) καί τή βοήθεια πού θά δώσει σ’ αύτή τήν όρ
γάνωση τό κέντρο της κρατικής έξουσίας (τό προλεταριάτο).
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“Ενα τόσο πρόστυχο ψέμα μονάχα Μνας χαμένος άνθρω
πος θά μπορούσε νά τό πει, ένας πουλημένος στήν άστική 
τάξη ή, πού «Γναι άκριβώς τό ίδιο, ένας πού παίρνει τΙς 
πληροφορίες του άπό τόν Π. "Αξελροντ καί πού κρύβει 
τούς πληροφορητές του.

‘Όλος κόσμος ξέρει πραγματικά πώς άπό τήν πρώτη 
μέρα τής άφιξής μου στή Ρωσία, στίς 4 ’Απρίλη 1917, 
διάβασα άνοιχτά θέσεις δπου διακήρυχνα τήν άνωτερό- 
τητα ένός κράτους τοΰ τύπου τής Κομμούνας άπέναντι 
στήν άστικοκοινοβουλευτική δημοκρατία. Έπανέλαβα έ
πειτα γραφτά πολλές φορές τό ίδιο πράμα λ.χ. σέ μιά 
μπροσούρα γιά τά πολιτικά κόμματα πού μεταφράστηκε 
στά άγγλικά καί πού δημοσιεύτηκε στήν ’Αμερική τό Γε
νάρη τοΟ 1918 στό «"Η  β ν ι ν Π ό σ τ »  τής Νέας Ύόρκης. 
Έπί πλέον, ή συνδιάσκεψη τοΟ μπολσεβίκικου κόμματος 
στά τέλη τοΟ 'Απρίλη 1917 υίοθέτησε μιάν άπόφαση, πού 
μιλοΟσε γιά τήν άνωτερότητα τής προλεταριακής καί άγρο
τικής δημοκρατίας άπέναντι στήν άστικοκοινοβουλευτική 
δημοκρατία, πώς ή τελευταία αύτή δέ μπορούσε νά Ικα
νοποιήσει τό κόμμα μας καί πώς τό πρόγραμμα τοΟ κόμ
ματος έπρεπε κατά συνέπεια νά τροποποιηθεί.

Πώς νά χαρακτηρίσουμε δστερ’ άπ’ δλα αύτά τή χει
ρονομία τοΟ Κάουτσκυ, πού τολμάει νά βεβαιώσει τούς 
Γερμανούς άναγνώστες πώς ζητούσα ύποχρεωτικά τή σύγ
κληση τής Συντακτικής καί πώς μονάχα άφοϋ μείνανε οί 
μπολσεβίκοι μειοψηφία πρόσβαλα τήν τιμή καί τήν άξιο- 
πρέπεια τής Συντακτικής; Πώς νά συχωρέσουμε μιά τέ- 
τοιαν άπάτη * ; Δέν εΓτανε ό Κάουτσκυ ένήμερος τών γε
γονότων ; Δέν έπρεπε τότε ν ’ άνακατευτεΐ καί νά γράψει! 
"Η έπρεπε τουλάχιστο νά όμολογήσει τίμια : «"Εγραψαέγώ 
ό Κάουτσκυ σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τών μενσεβίκων 
Στάΐν, 'Α ξελροντ καί Σια». ’Αλλά δχι. θέλοντας νά

* Έ ξ άλλου ή μπροσούρα toG Κάουτσκυ είναι γεμάτη άπό μεν 
σεβίκικη άπάτη αύτοϋ τοΰ είδους. Εϊναι ό λίβελλος ένός χολιασμένου 
μενσεβίκου.
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παραστήσει ό Κάουτσκυ τόν άντικειμενικό, δέ ζη τάει παρά 
νά κρύψει τό ρόλο τοϋ υπηρέτη τώ ν  ταπεινωμένων άπό 
τήν ή ττα  τους μενσεβίκων.

Ά λ λ ά  αύτά είνα ι μόνο μπουμπούκια— τά  άνθη έρχον
τα ι δστερα.

Ά ς  παραδεχτούμε πώς δέ θέλησε ή δέ μπόρεσε (;;) ό 
Κάουτσκυ νά προμηθευτεί άπό τούς πληροφορητές του τή 
μετάφραση τώ ν  άποφάσεων τώ ν  μπολσεβίκων καί τίς  δ ια
κηρύξεις τους, πού λένε πώς δέν τούς ικανοποιεί καθόλου 
ή άστικοκοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ά ς  παραδεχτούμε άκόμα καί τό πιό άπίθανο. Ά λ λ ά  
οί θέσεις μου τής 26 τοΰ Δεκέμβρη 1917 μνημονεύονται άπ ’ 
εύθείας άπ ’ τόν  Κάουτσκυ στή σελίδα  30 τοϋ βιβλίου του.

Τίς θέσεις αύτές τίς  ξέρει σ τό  άκέραιο ό Κάουτσκυ ή 
μήπως ξέρει μονάχα 8,τ ι  τού μεταφράσανε οί Σ τά ϊν , 
’Ά ξ ε λ ρ ο ν τ  καί Σ ία  ; Ό  Κάουτσκυ παραθέτει τήν τρίτη θέση 
γ ιά  τό β α σ ι κ ό ζήτημα, δηλαδή πώς οί μπολσεβίκοι ε ί
χανε συνείδηση π ρ ι ν  άπό τίςέκ λογές  το 3 τί είνα ι Σ υ ν τα 
κτική καί είπανε σ τ ό  λ α ό  πώς ή δημοκρατία τω ν  σο 
βιέτ ε ϊτα νε τελειότερη άπό τήν άστική δημοκρατία. ' Ό μ ω ς  
γ ι ά τ ή δ ε ύ τ ε ρ η  θ έ σ η  ό Κ ά ο υ τ σ κ υ  δέ  β γ ά 
ζ ε ι  μ ι λ ι ά .

Καί ή δεύτερη αύτή θέση άναψέρει :
«Μ ’ δλο πού ζητοϋσε τή σύγκληση τής Συντακτικής, 

ή έπαναστατική σοσιαλδημοκρατία άπό τίς  άρχές κιόλας 
τής έπανάστασης τοϋ 1917 τ ό ν ι σ ε  έ π α ν ε ι λ η μ -  
μ έ ν α  π ώ ς  ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α  τ ώ ν  σ ο β ι έ τ  ε ί ν α ι  
ά ν ώ τ ε ρ η  μ ο ρ φ ή  δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ο ύ  ά π ό  τ ή  
σ υ ν η θ ι σ μ έ ν η ά σ τ ι κ ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α  μέ  Σ υ ν -  
τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ  η». (Τό ύπογραμμισμένο μέρος 
εΤναι άπό μένα),

Γ ιά  νά παρουσιάσει καλύτερα τούς μπολσεβίκους σάν 
άνθρώπους χωρίς άρχές, σάν «έπ α να σ τά τες  όπ ορτουνισ τές» 
(ή έκφραση «ύ τή  βρίσκεται κάπου, δέν ξέρ:ο π3ς, σ τό  β ι
βλίο τοϋ Κάουτσκυ), ό κ. Κάουτσκυ ά π έ κ ρ υ ψ ε  ά π ό  
τ ο ύ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς  ά ν α γ ν ώ σ τ ε ς  δ τι σί θέσεις
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μου άναφέροντα ι σέ δηλώσεις πού έπαναλήφτηκαν «π ολ 
λές φορές».

Νά σέ τί άθλιες καί άξιοπεριφρόνητες υπεκφυγές κα
τέφυγε δ Κάουτσκυ, γιά  ξεφύγει τό θ ε ω ρ η τ ι κ ό  ζή 
τημα.

ΕΤναι άλήθεια, ναι ή δχι, πώς ή άστικοκοινοβουλευ- 
τική λαϊκή δημοκρατία είνα ι κ α τ ώ τ ε ρ η  άπό μιά δημο
κρατία τοΟ τύπου της Κομμούνας ή τώ ν  Σοβιέτ ; Έ δώ  εΤ
να ι ό κόμπος τοΟ ζητήματος, άλλά  ό Κάουτσκυ τό άφησε 
κατά μέρος. Ό , τ ι  έδωσε ό Μ άρξ στήν άνάλυσή του γιά 
τήν Κομμούνα τοΰ Παρισιού, ό Κάουτσκυ τό  «ξέχ α σε ». «Ξέ- 
χασε» άκόμα καί τό γράμμα τοΟ Έ νγ κ ελ ς  σ τό  Μπέμπελ 
τής 28 τοΰ Μάρτη 1875, πού έκφράζει μέ μοναδική καθα
ρότητα αύτή τή σκέψη τοΰ Μ ά ρξ : « Ή  Κομμούνα έπαψε 
νά είνα ι κράτος μέ τήν κύρια έννοια  τής λέξης».

Νά λοιπόν όπι ό  μεγάλος θεωρητικός τής 2ης Διεθνούς 
-πού σέ μιά μπροσούρα άφιερωμένη ειδικά στή δ ικ τα το ' 
ρία τοϋ προλεταριάτου καί δπου καταπ ιάνετα ι ό Κάουτσκυ 
ειδικά μέ τή Ρωσία , δπου μπήκε έπανειλημμένα καί χωρίς 
•περιστροφές τό ζήτημα μιάς άνώτερης μορφής κράτους άπό 
τή άστικολαϊκή δημοκρατία, περνάει αύτό τό  ζήτημα στά  
μουγκά.

Α ύ τό  δέ σημαίνει καθόλου δ τι περνάει στήν πραγμα
τικότη τα  μέ τό μέρος τής άστικής τάξης ; Ά ς  παρατηρή
σουμε μέσα σέ παρένθεση πώς καί έδώ ό Κάουτσκυ ρυμουλ· 
κεΐτα ι άπό τούς Ρώσους μενσεβίκους. Ά νά μ εσ α  σ ’ αυ 
τούς δέ λείπουν έκεΐνοι πού ξέρουν «δ λα  τά  κείμενα» τοϋ 
Μ ά ρξ καί τοϋ Έ νγκ ελ ς , δμως οΟτ’ ένας μενσεβίκος άπό 
τόν  Α π ρ ίλη  ώς τόν  Ό κτώβρη  τοϋ 1917 κι άπό τόν Ό κ τώ 
βρη τοϋ 1917 ώ ς τόν  Ό κτώβρη  τοϋ 1918, δέν προσπάθησε 
οΰτε μιά φορά νά έξε τά σ ει τό  ζήτημα ένός κράτους τοϋ 
τύπου τής Κομμούνας.

Ό  Πλεχάνωφ δμοια άπόφυγε αύτό τό  ζήτημα. Φ υ σ ι 
κ ά  ε Γ τ α ν  ά ν α γ κ α  σ μ έ ν ο ι  ν ά  σ ω π ά σ ο υ ν ε .  Νά συ
ζη τά ς βέβαια γιά  τή διάλυση τής Συντακτικής μέ άνθρώπους 
πού αΰτοτιτλοφοροϋντα ι σ οσ ιαλ ισ τές  καί μαρξιστές, μά πού
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στήν πραγματικότητα, πάνω  σ τό  ο ύ σ ι α σ τ ι κ ό  ζήτημα, 
τό  ζήτημα ένός κράτους τοϋ τύπου τής Κομμούνας, περ
νάνε μέ τό  μέρος τής άστικής τάξης, θάτανε σά νάριχνες 
μαργαριτάρια σ τά  γουρούνια. Φ τάνει νά δώ σω  σέ παράρ
τημα σ ’ αύτή τή μπροσούρα τις  θέσεις μου γ ιά  τή Σ υ ν τα 
κτική Συνέλευση σ τό  άκέραιο. θ ά  δει τό τε  ό άναγνώ στης 
πώς τό  ζήτημα άνακινήθηκε σ τίς  26 τοΟ Δεκέμβρη 1917 
άπό θεωρητική, ιστορική, πολιτική καί πρακτική άποψη.

Ά ν  σά θεωρητικός ό Κάουτσκυ άπαρνήθηκε όλότελα  
τό  μαρξισμό, θά μποροΟσε τουλάχ ισ το  σάν ιστορικός νά 
μελετήσει τό  ζήτημα τής διαμάχης άνάμεσα σ τά  Σοβ ιέτ και 
τή Συντακ τική .Ά π ό  πολλές του έργασίες ξέρουμε πώς μπο
ροΟσε ό Κάουτσκυ νά ε ίνα ι μαρξιστής ιστορικός καί οί έργα 
σίες αύτές θά παραμείνουνε ή πολύτιμη κληρονομιάτοΰ προ
λεταρ ιά του , παρά τήν τελική άπ οστασ ία  του συγγραφέα 
τους. Ά λ λ ά  πάνω σ ’ αύτό τό  ζήτημα, άκόμα καί σάν ισ το 
ρικός, ό Κάουτσκυ δ ι α σ τ ρ έ φ ε ι  τήν άλήθεια, περιφρο- 
νεΐ πράγματα γνω σ τά  ά π ’ δ λ ο  τ ό ν  κ ό σ μ ο  καί φέρ
νε τα ι ατιμα. θ έ λ ε ι  νά παρουσιάσει τούς μπολσεβίκους 
σάν άνθρώπους χωρίς άρχές καί δ ιηγιέτα ι τό  πώς προσπα
θήσανε νά άπαλύνουν τή διαμάχη τους μέ τή Σ υ ν τα 
κτική, προτού τήδιαλύσουν. Δ έν  υπάρχει έδώ  τίποτακακό, 
δέν έχουμε τίπ ο τα  ν ’ άρνηθοΰμε. Δημοσιεύω τίς  θέσεις 
μου σ τό  άκέραιο, δπου λ έγε τα ι πιό καθαρά κι άπό τή 
μέρα : Κύριοι διατακτικοί μικροαστοί, πού έχετε ταμπου- 
ρωθεΐ π ίσω  άπό τή Συντακτική ή θά ύποταχθεϊτε στή δι
κ τατορ ία  τοΟ προλεταριάτου ή θά θριαμβέψουμε πάνω σας 
«μέ έπαναστατικά  μέσα» (θέσεις 18 καί 19)!

"Ε τσ ι φέρθηκε τό  άληθινά έπαναστατικό προλετα* 
ριάτο κ’ έ τσ ι θά φέρνεται πάντα  άπέναντι στή διατακτική 
μικροαστική τάξη.

Π άνω  σ τό  ζήτημα τής Συντακτικής ό Κάουτσκυ σ τέ 
κεται σέ μιά τυπική άποψη. Ε ίπα καί ξανάπα πολύ καθαρά 
σ τίς  θέσεις μου, πώς τά  συμφέροντα τής έπανάστασης 
ε ίνα ι πάνω  άπό τά  τυπικά δικαιώματα τής Συντακτικής 
(κο ίτα  τίς  θέσεις 16 καί 17). 'Η  καθαρά τυπική δημοκρα



— 59 —

τική Αποψη, εΤναι ή άποψη τοΟ ά σ τ ο 0 δημοκράτη, πού 
δέν παραδέχεται πώς τά συμφέροντα τοΟ προλεταριάτου 
καί τής προλεταριακής ταξικής πάλης εΤναι πάνω άπ’ δλα. 
Σάν Ιστορικός, ό Κάουτσκυ δέ θά μποροΟσε νά μήν άνα- 
γνωρίσει πώς τά άστικά κοινοβούλια εΤναι όργανα αύ- 
τής ή έκείνης τής τάξης. Ά λλά , μέσα στήν έπαίσχυντη 
άπάρνηση τής έπανάστασης, ό Κάουτσκυ εΤχε άνάγκη 
νά ξεχάσει τό μαρξισμό καί γ ι’ αύτό δ έ  θ έ τ ε ι  τ ό  
ζ ή τ η μ α  ποιδς τ ά ξ η ς  δργανο εϊταν ή Συντακτική 
στή Ρωσία. Δέν άναλύει τή συγκεκριμένη κατάσταση, δέ 
θέλει νά άντικρύσει τά γεγονότα, δέ λέει οΰτε μιά λέξη 
πού θά μποροΟσε νά δώσει στούς Γερμανούς άναγνώστες 
του νά καταλάβουν δτι οί θέσεις μου περικλείνουν, δχι 
μόνο μιά θεωρητική μελέτη γιά τήν άνεπάρκεια τής άστι
κής δημοκρατίας (θέσεις 1—3), δχι μόνο τήν έξέταση τών 
συγκεκριμένων δρων πού έκαναν ώστε οί κατάλογοι τών 
κομμάτων, πού σχηματίστηκαν στά μέσα τοΟ Όκτώβρη 
1917, νά μήν άνταποκρίνονται πιά στήν πραγματική κα
τάσταση τοΟ Δεκέμβρη 1917 (θέσεις 4—5),. άλλά άκόμα 
καί τήν Ιστορία τής ταξικής πάλης καί τοΟ έμφυλίου πολέ
μου τοΟ Όκτώβρη—Δεκέμβρη 1917 (θέσεις 7— 15). Ά π ό  
τή συγκεκριμένη αύτή Ιστορία βγάλαμε τό συμπέρασμα (θέ
ση 14), πώς τό σύνθημα «"Ολη ή έξουσία στή Συντακτική!» 
εΓχε γίνει στήν πραγματικότητα τό έμβλημα τών καντέ, 
τών καλεντινιστών καί τών συνενόχων τους.

Ό  ιστορικός Κάουτσκυ δέν τό βλέπει αύτό. Ό  Ιστο
ρικός Κάουτσκυ δέν άκουσε ποτέ νά λένε πώς ή καθολική 
ψηφοφορία δίνει κοινοβούλια πότε - πότε άντιδραστικά καί 
άντεπαναστατικά. Ό  μαρξιστής Ιστορικός Κάουτσκυ δέν 
άκουσε ποτέ νά λένε πώς άλλο πράμα εΤναι ή έκλογική, 
ή δημοκρατική μορφή κι άλλο πράμα τό ταξικό περιεχό
μενο τοϋ θεσμού. Τό ζήτημα αύτό τοΟ ταξικοΟ περιεχόμε- 
νου τής Συντακτικής τέθηκε καθαρά καί λύθηκε στίς θέσεις 
μου. Μπορεΐ ή λύση μου νά μήν είναι σωστή. Τίποτα δ& 
θατανε γιά μάς πιό έπιθυμητό άπό μιά μαρξιστική κριτική 
τ^ς άνάλυσής μας. Ά ν τ Ι  νά γράφει άληθινά άνόητες φράΓ
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σεις (καί ύπάρχουν πολλές τέτο ιες  φράσεις σ τόν  Κάουτσκυ), 
δπως δ τα ν  Ισχυρίζετα ι πώς δέν άντέχουν τάχα  οί μπολσε
βίκοι στήν κριτική, θάκανε καλύτερα ό Κάουτσκυ νά έπι· 
χειρήσει αύτή τήν κριτική. Ά λ λ ά  ή άλήθεια εΤναι πώς δέν 
ύπάρχει τίπο τα  κριτικό σ ’ αύτόν. Δ έ  θ έ τ ε ι  κ ά ν τ ό  
ζ ή τ η μ α  τής άνάλυσης τώ ν  Σοβιέτ άπό τό  ένα μέρος 
καί τής Συντακτικής άπό τό άλλο, άπό ταξική άποψη. 
"Ε τσ ι, δέν ύπάρχει τ ρ ό π ο ς  νά κάνουμε πολεμική, νά 
συζητήσουμε μέ τόν  Κάουτσκυ. Γ ι’ αύτό καί δέ μάς μένει 
άλλο, παρά νά δείξουμε σ τόν  άναγνώ στη  γ ια τ ί δέ μπο
ροΟμε νά μεταχειριστοΟμε άλλ ιώ ς τόν  Κάουτσκυ παρά 
σάν άποστάτη.

Ή  διάσταση άνάμεσα σ τά  Σοβιέτ καί τή Συντακτική 
έχει τήν ίσ τορ ία  της, πού δέ θά μποροϋσε ν ’ άφήσει κατά 
μέρος οΰτε άκόμα κ ’ ένας ιστορικός πού δέν ά να γνω ρ ίζε ι 
τήν πάλη τώ ν  τά ξεω ν. Αύτή τήν ίσ τορ ία  οΟτε νά τή φ υ λ- 
λ ο μ ε τ ρ ή σ ε ι  κάν καταδέχτηκε 6 Κάουτσκυ. "Εκρυψε 
■άπό τούς Γερμανούς ά να γνώ σ τες  τό γνω σ τό  σ ’ δλους γ ε 
γονός , πού μονάχα οί άρτηριοσκληρωμένοι μενσεβίκοι 
έξακολουθοΰν νά κρύβουν σήμερα, πώς, άκόμα καί κάτω 
άπό τή μενσεβίκικη κυριαρχία, δηλαδή άπό τό  τέλος τοΟ 
Φλεβάρη ώς τόν Ό κτώβρη  1917, τά  Σοβιέτ βρισκόντανε 
σέ σύγκρουση μέ τούς θεσμούς τοϋ κράτους (δηλαδή τής 
άστικής τάξης). Σ τό  βάθος ό Κάουτσκυ εΤναι ύπέρ τής 
συμφιλίωσης, τής συνεννόησης καί τής συνεργασίας τοΰ 
προλεταριάτου  μέ τήν άστική τάξη. "Οσο κι άν τό άρνιέ- 
τα ι αύτό, εΓναι μιά άντίληψη δική του πού βγαίνει άπό 
όλόκληρη τή μπροσούρα του. Δ έν  έπρεπε νά διαλύσουμε 
τή Συντακτική, πάει νά π ε ι : δέν έπρεπε νά τραβήξουμε 
τήν πάλη ένά ντια  στήν άστική τάξη  ώ ς τό  τέλος, δέν 
ίπρεπε νά τήν άνατρέψουμε, έπρεπε τό  προλεταριάτο νά 
<τυνεννοηθεΤ μέ τήν άστική τάξη.

Γ ια τί λοιπόν άπέκρυψε ό Κάουτσκυ, δ τι άπ ’ τό Φ λε
βάρη ώ ς τό ν  Ό κτώβρη  1917 οί μενσεβίκοι καταπιάστηκαν 
μέ τήν πολύ λ ίγο  έντιμη αύτή έργασία  καί δέν καταλήξανε 
σέ τ ίπ ο τα ; Ά ν  υπήρχε δυνατότη τα  νά συμφιλιωθεί ή
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άστική τά ξη  μέ τό  προλεταριάτο, γ ια τ ί λοιπόν δέν πραγ- 
ματοποιήθηκε ή συμφιλίωση αύτή μέ τούς μενσεβίκους 
γ ια τ ί κρατήθηκε ή άστική τά ξη  μακριά άπό τά  σοβιέτ, 
γ ια τ ί όνομάστηκαν τά  σοβιέτ ( ά π ό  τ ο ύ ς  μ ε ν σ ε β ί 
κ ο υ ς )  «έπαναστα τική  δημοκρατία» καί οί άσ το ί «φόρου» 
ύπ οτελεΐς» ;

Ό  Κάουτσκυ άπόφυγε νά πεί στούς Γερμανούς άνα~ 
γνώ σ τες  πώς ϊσ α - ϊσ α  ε ϊτα ν  οί μενσεβίκοι πού κατά τήν 
«έποχή» τής κυριαρχίας τους (Φλεβάρης— Ό κτώβρης 1917) 
χαρακτήριζαν τά  σοβιέτ έπαναστατική δημοκρατία, άνα- 
γνω ρ ίζο ν τα ς  μ’ αύτό τήν άνω τερότη τά  τους πάνω σ ’ δλους 
τούς άλλους θεσμούς. Χάρη στή θεληματική αύτή παρά
λειψη ό Ιστορικός Κάουτσκυ δίνει τήν έντύπωση πώς ή 
σύγκρουση τώ ν  σοβιέτ μέ τήν άστική τάξη  δέν έχει ισ το 
ρία, δ τι έγινε ξαφνικά, άπρόοπτα, δίχως λόγο, καί λόγω  
τής κακής διαγωγής τώ ν  μπολσεβίκων. Στήν πραγματικό
τητα, μονάχα δσ τερα  άπό μισό τόσο χρόνο πείρα (σημαν
τική προθεσμία γ ιά  μιά έπανάσταση ) μενσεβίκικης συμφι
λιωτικής δράσης, άπό μάταιες άπόπειρες συμφιλίωσης τοΟ 
προλεταριάτου μέ τήν άστική τάξη, πείστηκε ό λαός πώς 
ε ϊτα ν  άχρηστες δλες αυτές οί άπόπειρες καί σιχάθηκε τούς 
μενσεβίκους.

Τά σοβιέτ ε ΐνα ι ή όργάνωση μάχης τοϋ προλεταριά
του, μεγαλειώδης όργάνωση, πού έχει μπροστά της ένα 
μεγάλο μέλλον, ά να γνω ρ ίζε ι ό Κάουτσκυ. ‘Ύ σ τε ρ ’ άπ* 
αύτό όλόκληρη ή θέση του καταρρέει σάν πύργος άπό τρ α 
πουλόχαρτα ή σάν τό δνειρο τοΟ μικροαστού πού θάθελε 
πάρα πολύ νά τά  κανονίσουν ή άστική τάξη  καί τό προ
λεταρ ιά το  χωρίς νάρθουνε σ τά  χέρια. Γ ια τ ί ή έπανάσταση 
άπ ’ τήν άρχή ώ ς τό τέλος εΤναι μιά άδιάκοπη καί μανια
σμένη πάλη, δπου τό  προλεταριάτο εΤναι ή πρωτοπορία 
δ λ ω ν  τώ ν  καταπ ιεζομένων, ή έσ τία  καί τό  κέντρο δλω ν 
τώ ν  πόθων τώ ν  κάθε λογής καταπ ιεζομένων γ ιά  τήν άπο- 
λύτρωσή τους.

Τά σοβ ιέτ— δργανα  πάλης τώ ν  κα ταπ ιεζομένων μα
ζώ ν — καθρεφτίσανε καί έκψράσανε τήν πνευματική κατά-
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στάσή καί τΙς μεταβολές στή γνώμη τώ ν  μ αζώ ν άσόγκρι- 
τα  πιό γοργά, όλοκληρωμένα καί πιό π ιστά  άπό όποιοδή* 
τιο τε  άλλο  θεσμό. Αύτός ά λλω σ τε  είνα ι £νας άπό τούς 
λόγους πού ή σοβιετική δημοκρατία εΤναι άνώτερος τύ 
πος δημοκρατίας.

Ά π ό  τις 28 τοϋ Φλεβάρη ώς τις  25 τοΟ Όκ'τώβρη 
1917, τά  σοβιέτ κατόρθωσαν νά συγκαλέσουν δυό πανρω 
σικά συνέδρια άπό τήν τεράσ τια  πλειοψηφία του ρωσικού 
πληθυσμού, άπ ’ δλους τούς έργάτες καί σ τρα τιώ τες , άπό 
τά  έφτά ή όχτώ  δέκατα τής άγροτικής τάξης, χωρίς νά λο
γαριάσουμε τό  πλήθος τά  τοπικά συνέδρια, έπαρχιών, πό
λεων, κυβερνείων καί περιοχών. Τήν ϊδ ια  αύτή περίοδο ή 
άστική τάξη  δέν κατόρθωσε νά συγκαλέσει ένα σώμα πού 
V  άντιπροσωπεύει κάποια πλειοψηφία (έ ξω  άπό τήν πλα- 
στογραφημένη «δημοκρατική συνδιάσκεψη» πού ε ϊτα ν  πρα
γματική πρόκληση καί έκανε νά ξεχειλ ίσει ή άγανάκτηση 
τοΟ προλεταριάτου). ‘ Η Συντακτική καθρέφτιζε τ ή ν  
ϊ δ ι α  πνευματική κατάσταση τώ ν  μαζών, τ  ί ς ϊ δ ι ε ς 
πολιτικές κα ταστάσεις, πού καθρέφτιζε τό πρώτο πανρω
σικό συνέδριο τώ ν  Σοβιέτ τόν  Ίούνη. Μ έ τή σύγκληση 
τής Συντακτικής (Γενάρης 1918) συνήλθε τό δεύτερο συνέ
δριο τώ ν  Σοβιέτ (Ό κτώβρης 1917) καί τό  τρ ίτο  (Γενάρης 
1918), πού καί τά  δυό τους δ ε ί ξ α ν ε  μέ  τ ό ν  π ι ό  
κ α θ α ρ ό  τ ρ ό π ο  δ τι οί μάζες είχαν έξελ ιχ τε ΐ πρός 
τ ’ άριστερά, είχαν έπαναστατικοποιηθεΐ, άποτραβηχτεΐ 
άπό τούς μενσεβίκους καί τούς έσέρους γ ιά  νά περάσουνε 
μέ τό μέρος τώ ν  μπολσεβίκων, είχαν γυρίσει τις  πλάτες 
στή μικροαστική διεύθυνση, είχαν έγκαταλείψει τήν αύτα- 
πάτη μιας συνεννόησης μέ τήν άστική τάξη καί είχαν πάει 
μέ τό μέρος τής έπαναστατικής πάλης τοΟ προλεταριάτου 
γ ιά  τήν άνατροπή τής άστικής τάξης.

Καί μόνο λοιπόν τ ό ά π λ ό  Ι σ τ ο ρ ι κ ό  τώ ν  Σοβιέτ, 
άποδείχνει πώς ή Συντακτική ε ϊτα ν  ά ν τ ι δ ρ  α σ τ ι κ ή  
καί γ ι ’ αύτό ε ϊτα ν  άπαραίτητη ή διάλυσή της. Κι δμως 6 
Κάουτσκυ δέν παρατάει τό  «δμβλημά» του : &ς χαθεί ή 
έπανάσταση, &ς θριαμβέψει ή άστική τάξη  πάνω σ τό  προ



λεταριάτο, φτάνει ν ’ άνθίσει ή «καθαρή δημοκρατία»! 
Fiat justicia, pereat mundus! ("Ας γίνει δικαιοσύνη κι δς 
χαθεί ό κόσμος).

Νά τώρα ένας σύντομος πίνακας τών πανρωσικών 
συνεδρίων στή διάρκεια τής ρωσικής έπανάστασης :

Πανρωσικά συνέδρια 
ιών Σοβιέτ

Σύνολο
άντιπρο-
σώπων

’Αριθμός 
των μπολ
σεβίκων

V.
μπολσε
βίκων

Πρώτο (3-6-1917) 790 103 13 ·/.

Δεύτερο (25-10-1917) 675 343 51 ·/.

Τρίτο (10-1-1918) 710 434 61 »/.
Τέταρτο (14-3-1918) 1232 795 64 ·/.

Πέμπτο (4-7-1918) 1164 773 66 ·/.

Φτάνει νά ρίξουμε μιά ματιά σ ’ αύτούς έδβ τούς άρι- 
θμούς, γιά ν(* καταλάβουμε γιατί τά ύπέρ τής Συντακτι
κής έπιχειρήμάτά ή ο£ λόγοι έκείνων πού σάν τόν Κάουτ- 
σκυ Ισχυρίζονται πώς οί μπολσεβίκοι δέν άντιπροσωπεύ- 
ςυνε τήν πλειοψηφίατοΟ έθνους μονάχα γέλια μδς φέρνουν.

Τό Σοβιετικό Σύνταγμα

“Οπως είπα κιόλας, ή στέρηση τής άστικής τάξης 
άπό τά έκλογικά της δικαιώματα δέν είναι άπαραίτητο 
καί άναγκαστικό γνώρισμα τής δικτατορίας τοΟ προλε
ταριάτου. ’Ακόμα καί στή Ρωσία, οΐ μπολσεβίκοι πού 
πολύ πρίν άπό τόν Όκτώβρη είχανε διακηρύξει τό σύν
θημα τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου, δέν είχανε κα
θόλου μιλήσει άπό πρίν γιά τήν άφαίρεση τοΟ δικαιώμα
τος ψήφου άπό τούς έκμεταλλευτές. Τό συστατικό αύτό 
στοιχείο τής δικτατορίας μας δέ βγήκε άπό τό «σχέδιο» 
ένός κόμματος, ξεπήδησε μόνο του στήν πορεία τής πά
λης. Φυσικά, ό Ιστορικός Κάουτσκυ δέν τό πρόσεξε. Δέν 
κατάλαβε πώς άκόμα καί κάτω άπό τήν κυριαρχία ιών 
μενσεβίκων στά σοβιέτ (πού εΓναι ύπέρ τής συνεργασίας



μέ τήν άστική τάξη) ή Αστική τάξη χωρίστηκε μόνη της 
άπό τά σοβιέτ, τά μποϋκοτάρισε, κηρύχτηκε άντίπολός 
τους καί άρχισε τΙς μηχανορραφίες της έναντίον τους. Τά 
σοβιέτ ξεπήδησαν χωρίς κανένα Σύνταγμα καί π ά ν ω  
ά π ό  2 ν α  χ ρ ό ν ο ,  άπό τήν άνοιξη τοΟ 1917 ώς τό κα
λοκαίρι τοΟ 1918, έξακολουθοΟσαν νά ύπάρχουν "έξω άπό 
κάθε Σύνταγμα. Ή  άγανάκτηση τής άστικής τάξης ένάν- 
τια στήν άνεξάρτητη καί παντοδύναμη όργάνωση (άφοΰ 
τούς άγκάλιαζε δλους) τών καταπιεζομένων, ή πιό αίσχρή 
καί ή πιό ίδιοτελής καμπάνια, ή βρωμερή καμπάνια τής 
άστικής τάξης ένάντια στά σοβιέτ, ή όλοφάνερη τέλος συ
νενοχή τής άστικής τάξης στό πραξικόπημα τοΟ Κορνίλωφ, 
άπό τούς καντέ ώς τούς έσέρους τής δεξιάς καί άπό τό 
Μιλιούκωφ ώς τόν Κερένσκυ, 8λ’ αύτά προετοιμάσανε τόν 
τυπικό άποκλεισμό τής άστικής τάξης άπό τά»Σοβιέτ.

Ό  Κάουτσκυ άκουσε νά μιλάνε γιά τό πραξικόπημα 
του Κορνίλωφ, άλλά δείχνει μεγαλειώδη περιφρόνηση στά 
ιστορικά γεγονότα, στήν πορεία καί στις μορφές τής πά
λης πού καθορίζουν τις μορφές τής δικτατορίας. Τί νά τήν 
κάνεις πραγματικά τήν ίστορία, δταν πρόκειται γιά «κα. 
θαρή δημοκρατία» ; Νά γιατί ή «κριτική» τοϋ Κάουτσκυ, 
πού στρέφεται ένάντια στήν κατάργηση τοΟ εκλογικού δι
καιώματος τής άστικής τάξης, διακρίνεται άπό.,.μιάν 
άγαθιάρικη άφέλεια,πού θάτανε συγκινητική σ ’ ένα παιδί, 
άλλά προκαλεΓ άηδίοτ σ ’ εναν άντρα πού δέν έχει άκόμα 
έπίσημα άναγνωριστεΐ δτι ξαναγύρισε στήν παιδική ήλικία.

«..."Αν οί καπιταλιστές, κάτω άπό τό καθεστώς τής 
καθολικής ψηφοφορίας, βλέπανε πώς είτανε έλάχιστη μειο
ψηφία, θά ύποτάσσονταν πιό γρήγορα στή μοίρα τους...» 
(σ. 33). Χαριτωμένο, δέν εΤναι άλήθεια; Ό  άνθρωπος του 
πνεύματος Κάουτσκυ εΤδε πολλές φορές στήν Ιστορία  καί 
ξέρει άπό τήν πείρα τής ζωής πολλούς γαιοκτήμονες καί 
καπιταλιστές, πού λογαριάζουνε τή θέληση τής πλειοψη- 
φίας τών καταπιεζομένων. Ό  εύφυής Κάουτσκυ έπιμένε 
στήν «άντιπολιτευτική» του άποψη, δηλαδή στήν άποψη 
τής έσωκρινοβουλευτικής πάλης. "Ετσι, γράφει κατά
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γράμμα : «ή Αντιπολίτευση» (σ. 34 καί άλλοΟ).
ΤΩ σοφέ Ιστορικέ καί πολιτικέ αντρα! θδπρεπε ώσ- 

τόσο νά ξέρετε πώς «Αντιπολίτευση» σημαίνει εΙρηνική 
καί άποκλειστικά κοινοβουλευτική πάλη, δηλαδή μιά Ιδέα 
πού άνταποκρίνεται σέ μιά κατάστασή δχι έπαναστατική, 
μιά ιδέα πού Αντιστοιχεί στήν Απουσίαέπανάστασης. Στήν 
έπαναστατική περίοδο πρόκειται γιά εναν Αμείλικτο έχθρό 
καί γιΑ τόν έμφύλιο πόλεμο καί καμιΑ Αντιδραστική Ιε
ρεμιάδα μικροαστοί) πού τρομάζει σάν τόν ΚΑουτσκυ 
μπροστά σ ’ αϋτό τόν πόλεμο δέ θ’ Αλλάξει τίποτ5 Απ’ αυ
τό τό γεγονός. ΝΑ έξετΑζεις έτσι τό ζήτημα ένός άμείλι- 
κτου έμψύλιου πολέμου, δπου ή άστική τάξη εΓναι ικανή 
γιά 8λα τΑ έγκλήματα (τό παρΑδειγμα τών Βερσαγιέζων 
καί τΑ παζαρέματΑ τους μέ τό Μπίσμαρκ λένε ΑρκετΑ γιΑ 
κΑθε Ανθρωπο πού δέν Αντικρύζει τήν ίστορία σΑν τόν 
Πετρούσκα του Γκόγκολ), δπου ή Αστική τΑξη καλεΤ σέ 
βοήθειΑ της -χΐς ξένες κυβερνήσεις καί μηχανορραφεί μαζί 
τους ένάντια στήν έπανΑσταση—αύτό είναι κωμωδία. 
ΚατΑ τό παράδειγμα τοΰ «βαρώνου της παρανόησης» Κά
ουτσκυ, τό έπαναστατικό προλεταριάτο δέν έχει παρά νά 
βάλει τό νυχτερινό του σκουφί καί νά θεωρήσει τήν άστική 
τΑξη, αύτή πού όργανώνει τις Αντεπαναστατικές στΑσεις 
τών Ντούτωψ, των ΚρΑσνωφ καί των Τσέχων, πού ξοδεύει 
έκατομμύρια γιά τούς σαμποταριστές, σΑ νόμιμη «Αντι
πολίτευση». Τί βάθος πνεύματος !

Ό  ΚΑουτσκυ ένδιαφέρεται Αποκλειστικά γιά τήν τυ
πική καί νομική πλευρΑ τοΰ ζητήματος, έτσι πού διαβά- 
ζοντας τις σκέψεις του πΑνω στό σοβιετικό Σύνταγμα, θυ
μάσαι άθελα τΑ λόγια τοϋ Μπέμπελ : «Οί νομικοί 
είναι Αρχιαντιδραστικοί». «Στήν πραγματικότητα, γρόφει 
ό ΚΑουτσκυ, δέ μποροΟμε νΑ στερήσουμε μόνο τούς 
καπιταλιστές Απ’ δλα τους τΑ δικαιώματα. Τί εΓναι 
ό καπιταλιστής Από νομική Αποψη ; "Ενας άνθρωπος πού 
κατέχει. ’Ακόμα καί σέ μιΑ χώρα τόσο προχωρημένη στό 
δρόμο τής οικονομικής προόδου δπως ή Γερμανία, δπου τό 
προλεταριάτο είναι τόσο πολυόριθμο, ή έγκαθίδρυση τής

5
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σοβιετικής δημοκρατίας θά μπορούσε πραγματικά νά 
στερήσει σημαντικές μάζες πολιτών άπό τά πολιτικά τους 
δικαιώματα. Στά 1907, στή γερμανική αύτοκρατορία, ό 
άριθμός τών άνθρώπων πού άπασχολούνταν στή βιομηχα
νική έργασία μαζί μέ τΙς οίκογένειές τους έφτανε, στους 
τρεις μεγάλους κλάδους, γεωργία, βιομηχανία καί έμπό- 
ριο, στά 35 σχεδόν έκατομμύρια υπαλλήλους καί μισθω
τούς έργάτες καί 17 έκατομμύρια άνεξάρτητους έργάτες. 
Κατά συνέπεια, ένα κόμμα μπορεΐ εύκολα νάχει τήν πλει- 
οψηφία άνάμεσα στούς μισθωτούς έργάτες καί νά είναι 
μειοψηφία άνάμεσα στον πληθυσμό» (σ. 33).

Νά ϊνα  δείγμα τών συλλογισμών τοΰ Κάουτσκυ. Δέν 
είναι άντέπαναστατικό κλαψούρισμα μπουρζουά ;

Γιατί λοιπόν, κ. Κάουτσκυ, βάζετε δλους τούς «άνε
ξάρτητους έργάτες» στην κατηγορία τών προσώπων πού 
δέν έχουν δικαιώματα, άφοΰ ξέρετε πολύ καλά δτι ή τε 
ράστια πλειοψηφία τών Ρώσων χωρικών δέ χρησιμοποι
ούν μισθωτούς έργάτες καί κατά συνέπεια δέν είναι στε
ρημένοι άπό δικαιώματα; Μήπως κι αύτό δέν είναι παρα- 
ποίηση ;

Γιατί, σοφέ οικονομολόγε, δέν άναδημοσιέψατε τά 
πολύ γνωστά σέ σάς δεδομένα, πού παρέχει αύτή ή ϊδια 
ή γερμανική στατιστική του 1907, γιά τή μισθωτή έργασία 
στίς διάφορες κατηγορίες αγροτικών έκμεταλλεύσεων; 
Γιατί δέ δώσατε στούς Γερμανούς άναγνώστες τής μπρο
σούρας σας αΰτά τά δεδομένα, γιά νά δοΟν πόσοι 
έκμεταλλευτές, π ό σ ο ι  λ ί γ ο ι  έ κ μ ε τ α λ λ ε υ τ έ ς  
ύπάρχουν άνάμεσα στούς «άγροτικούς ιδιοκτήτες» σύμ
φωνα μέ τή γερμανική στατιστική ; Αυτό σημαίνει πώς ή 
άποστασία σας σας έκανε έναν άπλό συνένοχο τής αστικής 
τάξης.

Ό  καπιταλιστής, βλέπετε, είναι μιά πολύ άόριστη νο
μική έννοια καί ό Κάουτσκυ κεραυνοβολεί σέ πολλές σελί
δες τήν «αύθαιρεσία» τοΟ σοβιετικού Συντάγματος. Αύτός 
ό «εύσυνείδητος έμβριθής» έπιτρέπει στήν άγγλική άστική 
τάξηνά έπεξεργάζεται καί νά μελετάει όλόκληρους αιώνες
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2να καινούργιο (καινούργιο γιά τόν μεσαΐωνα) άστικό Σύν
ταγμα, άλλά σέ μάς, τούς έργάτες καί χωρικούς της Ρωσίας, 
δέν άφήνει κανένα χρονικό περιθώριο, αύτός ό έκπρόσω- 
πος τής δουλικές έπιστήμης. Ζητάει άπό μάς Uva έπεξερ- 
γασμένο &ς τή μικρότερη λεπτομέρειά του Σύνταγμα μέσα 
σέ μερικούς μήνες...

«...Αύθαιρεσία!» Κρίνετε λοιπόν τί άβυσσο ταπεινής 
δουλοπρέπειας άπέναντι στήν άστική τάξη, τΐ ήλίθια σχο
λαστικότητα άποκαλύπτει αύτή ή μομφή. "Οταν στις καπι
ταλιστικές χώρες οί νομικοί, άστοί μέχρι τά νύχια, καί οί 
•περισσότεροί τους άντιδραστικοί, χρειάζονται αιώνες ή 
δεκαετίες γιά νά έπεξεργαστοΟνε τούς πιό λεπτόλογους 
κανόνες, γιά νά γράψουν δεκάδες καί έκατοντάδες τόμους 
μέ νόμους καί σχόλια* πού καταπιέζουν τόν έργάτη, δένουν 
χειροπόδαρα τό φτωχό, όρθώνουν χιλιάδες έμπόδια στόν 
έργαζόμενο, τόν άνθρωπο τοΟ λαοΰ, ώ ! τότε οί άστοί φι
λελεύθεροι κι ό κ. Κάουτσκυ μαζί τους δέ βλέπουν σ ’ αυτό 
καμιάν «αύθαιρεσία» ! Έκεΐ βασιλεύει ή «τάξη» καί ή «νο
μιμότητα». Έκεΐ δλα μελετιοΟνται καί κωδικοποιοΟνται 
έτσι πού νά ξεζουμίζεται καλύτερα ό φτωχός. Έκεΐ χιλιά
δες δικηγόροι καί άστοί γραφειοκράτες (ό Κάουτσκυ άπο- 
φεύγει νά μιλήσει γ ι ’ αύτούς, ίσως γιατί ό Μάρξ άπόδινε 
τεράστια σημασία στήν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  τής γραφειο
κρατικής μηχανής) ξέρουν νά έρμηνεύουντούς νόμους έτσι 
πού ό έργάτης καί ό μεσαίος χωρικός νά μή μποροΟν ποτέ 
νά σπάσουνε τό σιδερένιο πλέγμα πού όρθώνουν αύτοί οί 
νόμιη. Δέν εΤναι ή «αύθαιρεσία» τής άστικής τάξης, δέν 
είναι ή δικτατορία τών έκμεταλλευτών, τών άπληστων καί 
βρωμερών πού ρουφάνε τό αΓμα τοΟ λαοΰ. Κάθε άλλο. 
Είναι ή «καθαρή δημοκρατία», πού γίνεται δλο καί πιό 
καθαρή άπό μέρα σέ μέρα.

"Οταν δμως οί έργαζόμενες καί έκμεταλλευόμενες τά 
ξεις, πού 6 Ιμπεριαλιστικός πόλεμος τίς χώρισε άπό τ ’ 
άδέρψια τους στίς άλλες χώρες, δημιουργήσανε γιά πρώ
τη φορά στήν ιστορία τά σοβιέτ τ ους ,  καλέσανε στήν πο
λιτική ζωή τίς μάζες πού ή άστική τάξη καταπίεζε, καταβα-
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σάνιζε καί άποκτήνωνε, καί έπιχειρήσανε νά φτιάξουν μό
ν ε ς  τους £να καινούργιο κράτος, τό προλεταριακό κράτος' 
βταν μέοα στή μάνητα της πάλης, μέσ’ στή φωτιά τοΟ έμφυ- 
λ(ου πολέμου άρχίσανε νά ρίχνουνε τίς βάσεις ένός κρά
τους χ ω ρ ί ς  έ κ μ ε τ α λ λ ε υ τ έ ς ,  τότε δλα τά καθάρ
ματα τής άστικής τάξης, δλες οΐ βδέλλες, μέ θυμιατή τους 
τόν Κάουτσκυ, βάλθηκαν νά ούρλιάζουνε γιά «αύθαιρεσία» ! 
Πώς θά μπορούσαν πραγματικά αύτοί ot άμόρφωτοι έργά- 
τες καί χωρικοί, πώς θά μπορούσε αύτός ό «δχλος» νά 
έρμηνέψει τούς δικούς του νόμους ; Ποϋ θέλετε νά βροΟν 
οί ταπεινοί αύτοί έργάτες τό αίσθημα τής δικαιοσύνης 
χωρίς τίς συμβουλές τών φωτισμένων δικηγόρων, τών 
άστών συγγραφέων, τών Κάουτσκυ καί τών δλων σοφία 
παλιών ύπαλλήλων;

Ά π ό τό λόγο μου τής 29 Απρίλη 1918, ό κ. Κάουτσκυ 
άναφέρει αύτή τή φράση : «ΟΙ μάζες καθορίζουνε οΕ ϊδιες 
τή διαδικασία καί τήν ήμερομηνία τών έκλογών».

Καί συμπεραίνει άπ’ αύτό σάν «καθαρός δημοκράτης» :
«...Φαίνεται λοιπόν πώς κάθε όμάδα έκλογέων έρμη- 

νεύει τή διαδικασία τών έκλογών δπως τής άρέσει. Ή  αυ
θαιρεσία καί ή δυνατότητα ν ’ άπαλλαγοΰν άπό τά ένο- 
χλητικά στοιχεία τής άντιπολίτευσης, άκόμα καί μέσα 
στούς κόλπους τοΰ προλεταριάτου, θά πολλαπλασιάζον- 
ταν ετσι στό μάξιμουμ» (σ. 37).

Τί αλλο λοιπόν άπό λόγια ένός δουλικού κονδυλοφό
ρου πού πουλήθηκε στούς καπιταλιστές καί πού ουρλιά
ζει γιά καταπίεση, δταν σέ μιά άπεργία ή μάζα άσκεΐ βία 
πάνω στούς φιλόπονους έργάτες πού «θέλουν νά έργα- 
σθοΰν» ; Γιατί ό τρόπος έκλογής, πού έφαρμόζεται άπό 
τούς ά σ τ ο ύ ς  γ ρ α φ ε ι ο κ ρ ά τ ε ς  στήν «καθαρή» 
άστική δημοκρατία, δ έ ν  ε ί ν α ι  αύθαιρεσία ; Γ ιατί ή έν
νοια τής δικαιοσύνης στις έ ξ ε γ ε ρ μ έ ν ε ς  μ ά ζ ε ς  τίς 
έκπαιδευμένες γιά τήν πάλη ένάντια στούς αιώνιους έκ
μεταλλευτές τους, στίς μάζες τίς διαπαιδαγωγημένες καί 
σκληραγωγημένες άπ’ αύτή τήν άπεγνωσμένη πάλη πρέπει 
νά εΤναι κατώτερη άπ’ δ,τι σέ μ ιά  φ ο ύ χ τ α  γραφείο-
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κράτες, διανοούμενους καί δικηγόρους πού έχουν τραφεί 
μέσα στις άστικές προλήψεις ;

‘Ο Κάουτσκυ εΓναι ένας γνήσιος σοσιαλιστής' μήν 
πάτε ν' άμφισβητήσετε τήν είλικρίνεια τοΟ άξιοσέβαστου 
αΰτοΟ οικογενειάρχη, τοΟ τίμιου αύτοΰ πολίτη. Είναι κη
ρυγμένος καί θερμός όπαδός τής νίκης τών έργατών, τής 
προλεταριακής έπανάστασης. θά  ήθελε μόνο π ρ ώ τ α ,  
π ρ ί ν άπ’ τό κίνημα τών μαζών, πριν άπό τήν άμείλικτη 
πάλη τους ένάντια στούς έκμεταλλευτές νά μπορούν οί 
μικροαστοί διανοούμενοι καί οί ψιλισταΐοι μέ τό νυκτε
ρινό σκουφί, μέ τήν ήσυχία τους καί χ ω ρ ί ς  έμφύλιο πό
λεμο, νά συντάσσουνε τούς σοφούς νόμους καί έγχειρίδια 
γιά τήν άνάπτυξη τής έπανάστασης...

Μέ βαθειά ήθική άγανάκτηση ό σοφός μας Ίουδάκος 
Γκολόβλιεφ* διηγείται στούς Γερμανούς έργάτες, δτι στίς 14 
Ίούνη 1918 ή Κεντρική ’Εκτελεστική Επιτροπή τών Σοβιέτ 
τής Ρωσίας άποφάσισε νά άποκλείσει άπό τά σοβιέτ τούς 
Αντιπροσώπους τών κομμάτων τών έσέρων τής δεξιάς καί 
τών μενσεβίκων. «Τό μέτρο αύτό, γράφει ό Ίουδάκος Κά
ουτσκυ άνάβοντας άπό εύγενή άγανάκτηση, δέ στρέφεται 
έναντίον όρισμένων προσώπων πού κάνανε όρισμένες Αξιό
ποινες πράξεις...Τό Σύνταγμα τής Σοβιετικής Δημοκρατίας 
δέ λέει λέξη γιά τήν άσυλία τών άντιπροσώπων, μελών 
τών σοβιέτ. Δέν είναι όρισμένα π ρ ό σ ω π α  άλλά μάλ
λον όρισμένα κ ό μ μ α τ α  πού στήν περίπτωση αύτή 
άποκλείστηκαν άπό τά σοβιέτ» (σ. 57).

Ναί, είναι πραγματικά τρομερό, είναι μιά άνυπόφορη 
προσβολή στήν καθαρή δημοκρατία, πού σύμφωνα μέ τούς 
κανονισμούς της θά έκανε τήν έπανάσταση ό έπαναστά- 
της μας Ίουδάκος Κάουτσκυ. Οί Ρώσσοι μπολσεβίκοι θά 
Ιπρεπε ν’ άρχίσουν μέ τήν έξασφάλιση άσυλίας στούς Σα- 
βίνκωφ καί Σια, στούς Λίμπερ-Ντάν καί τούς Ποτρέσσωφ 
(τούς «χωριστικούς») καί Σια, νά συντάξουνε κατόπι ένα 
ποινικό κώδικα πού θά χαρακτήριζε «πρδξιν κολάσιμον»

* Προσωποποίηση τής προδοσίας.
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τή συμμετοχή στήν άντεπαναστατική έκστρατείσ τών Τσε
χοσλοβάκων ή τή συμμαχία στήν Ούκρανία καί στή Γεωρ- 
γία μέ τούς Γερμανούς ίμπεριαλισιές έ ν ά ν τ ι α στούς 
έργάτες τής χώρας τους κ α ί  μ ο ν ά χ α  τ ό τ ε ,  χάρΐ| 
στόν ποινικό αύτό κώδικα, θά είχαμε τό δικαίωμα, σύμ
φωνα μέ τό πνεΟματής «καθαρής δημοκρατίας», ν ’ άποκλεί- 
σουμε «δρισμένα πρόσωπα» άπό τά σοβιέτ.

Εϊταν αύτονόητο πώς οί Τσεχοσλοβάκοι, πού έπαιρ
ναν τίς χρηματικές τους ένισχύσεις άπό τούς Άγγλογάλ- 
λους καπιταλιστές διαμέσου τών Σαβίνκωφ, τών Ποτρέσ- 
σωφ καί τών Λίμπερ- Ντάνήχάρη στήν προπαγάνδα τους* 
τό ίδιο δπως ο£ Κράσνωφ, πού έφοδιάζονταν μέ γερμα
νικά βλήματα μέ τίς φροντίδες τών μενσεβίκων τής Ούκρα- 
νίας καί τής Τυφλίδας, θά περίμεναν φρόνιμα, ώσπου νά 
συντάξουμε μ’ δλους τούς κανόνες τής τέχνης τόν ποινικό 
μας κώδικα καί θά περιορίζονταν σάν καθαροί δημοκράτες 
σ’ ένα ρόλο «άντιπολίτευσης»...

Ό  Κάουτσκυ δέν άγαναχτεΐ λιγότερο γιατί τό Σο
βιετικό Σύνταγμα άφαιρεΐ τά έκλογικά δικαιώματα άπ’ 
αύτούς πού «χρησιμοποιούνε μισθωτούς έργάτες μέ σκοπό 
τό κέρδος». « “Ενας έργάτης πού δουλεύει στό σπίτι ή ένα 
μικροαφεντικό πού άπασχολεΐ ένα μεροκαματιάρη, μπορούν 
νά ζοΟν καί νά αισθάνονται σάν άληθινοί προλετάριοι» 
δέν έχουν δμως δικαίωμα ψήφου» (σ. 36).

Τί παρ'ανομία γιά τήν «καθαρή δημοκρατία» ! ΤΙ άδι- 
κία! "Ως τώρα, δλοι οί μαρξιστές ύποθέτανε, πράγμα πού 
έπιβεβαιώθηκε άπό χιλιάδες γεγονότα, πώς τά μικροαφεν- 
τικά εΤναι οί πιό άτιμοι κ’ οί πιό άπαίσιοι έκμεταλλευτές 
τών μισθωτών έργατών άλλά ό Ίουδάκος Κάουτσκυ δέ 
μιλάει φυσικά γιά τήν τ ά ξ η  τών μικροαφεντικών (ποιός 
λοιπόν έπενόησε τήν όλέθρια θεωρία τής πάλης τών τά
ξεων ;). μά γιά άτομα, γιά έκμεταλλευτές πού «ζοΟν καί 
αίσθάνονται σάν άληθινοί προλετάριοι». Ή  περίφημη, 
«Ά γνή  ή οίκονόμα», πού θεωρούντανε πεθαμένη άπό 
καιρό, άναστήθηκε άπό τήν πέννα τοΟ Κάουτσκυ. Ή  
περίφημη λοιπόν αύτή ‘Αγνή ή οίκονόμα δημιουργήθηκε.
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καί τέθηκε έδώ καί δεκάδες χρόνια σέ κυκλοφορία στή 
γερμανική φιλολογία άπό τόν «καθαρό» δημοκράτη, τόν 
άστό Εύγένιο Ρίχτερ. Κι αύτός ό Εύγένιος Ρίχτερ προφή- 
τεψε τίς τρομερές δυστυχίες πού θδφερνε ή δικτατορία 
τοΟ προλεταριάτου καί ή δήμευση τοΟ κεφαλαίου τών έκ- 
μεταλλευτών. ΡωτοΟσε μέ δφος άθώο : τί εϊτανε ένας καπι
ταλιστής άπό νομική άποψη καί έπικαλοΟνταν τό παράδειγ
μα μιάς φτωχι&ς καί οικονόμας ράφτρας (τήν 'Αγνή τήν οίκο- 
νόμα), πού οί κακοί «δικτάτορες τοΟ προλεταριάτου» τής 
πήρανε καί τήν τελευταία της πεντάρα. Εϊταν μιά έποχή πού 
όλόκληρη ή γερμανική σοσιαλδημοκρατία διασκέδαζε μ’αύ- 
τή «τήν οίκονόμα Ά γνή » τοΟ καθαροΟ δημοκράτη Εύγένιου 
Ρίχτερ. Ά λ λά  έχει περάσει πολύς καιρός άπό τότε, δ 
Μπέμπελ ζοΟσε άκόμα καί έλεγε καθαρά καί ξάστερα τήν 
άλήθεια, δηλαδή δτι στό κόμμα μας ύπάρχουν πολλοί έθνι- 
κοφιλελεύθεροι. Αύτά γινόντανε τό μακρινό κείνον καιρό 
δπου ό Κάουτσκυ δέν εϊταν άκόμα άποστάτης.

Καί νά ή «Ά γνή  ή οικονόμα» άναστημένη στό πρόσω
πα τοΟ «μικροαψεντικοΟ μ’ ένα μονάχα μεροκαματιάρη, 
πού ζεΐ καί αισθάνεται σάν άληθινός προλετάριος». Οί 
κακοί μπολσεβίκοι είναι άδικοι άπέναντί του' τοΟ άφαιρέ- 
σανε τό δικαίωμα ψήφου. Είναι άλήθεια πώς «κάθε έκλο- 
γική όμάδα», δπως λέει ό Ιδιος ό Κάουτσκυ, μπορεί στή 
Σοβιετική Δημοκρατία νά δεχτεί ένα φτωχό τεχνίτη, πού 
εΤναι προσκολλημένος λ.χ. σ ’ ένα έργοστάσιο, &ν βέβαια 
κατ’ έξαίρεση δέν είναι έκμεταλλευτής, άν π ρ α γ μ α 
τ ι κ ά  «ζε ΐ καί αίσθάνεται σάν άληθινός προλετάριος». 
Ά λ λά  είναι δυνατό νά έμπιστευτεΐ κανένας στή γνώση 
τής ζωής καί στά αίσθημα δικαιοσύνης μιας έργοστασια- 
κής έπιτροπης άπό άπλούς έργάτες κακά όργανωμένης καί 
πού λειτουργεί (τΐ φρίκη!) χωρίς νόμους; Δέν είναι φανε
ρό πώς είναι προτιμότερο νά έξασφαλίσουμε τό δικαίωμα 
ψήφου σ ’ δ λ αυ  ς τούς έργοδότες, παρά νά ύπάρχει κίν
δυνος μήπως οί έργάτες βλάψουν τήν «οίκονόμα Ά γνή » 
καί τό «μικροτεχνίτη πού ζεΐ καί αίσθάνεται σάν άληθινός 
προλετάριος» ;
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Ά ς  άφήσουμε τούς άξιοπεριφρόνητους άποστάτες νά 
έξευτελίζουνε, μέ τά χειροκροτήματα τής άστικής τάξης 
καί τών σοσιαλσωβινιστών *, τό σοβιετικό μας Σύνταγμα, 
μέ τό πρόσχημα δτι στερεί τούς έκμεταλλευτές άπό τό δι
καίωμα ψήφου. Τόσο τό καλύτερο, γιατί έτσι θά είναι-τα
χύτερη καί βαθύτερη ή ρήξη άνάμεσα στους έπαναστάτες 
έργάτες τής Εύρώπης καί τούς Σάϊντμαν καί τούς Κάου- 
τσκυ, τούς Ρενοντέλ καί τούς Αονγκέ, τούς Χέντερσον καί 
τούς Μακντόναλ, τούς παλιούς αύτούς άρχηγούς καί πα
λιούς προδότες τσΟ σοσιαλισμού.

Οί καταπιεζόμενες μάζες, οί τίμιοι καί συνειδητοί 
άρχηγοί τών προλεταρίων έπαναστατών θά είναι μαζί 
μας.

Φτάνει μονάχα νά γνωρίσουμε στούς προλετάριους 
καί στις  μάζες τό σοβιετικό μας Σύνταγμα καί θά ποΟν 
άμέσως : «Νά άληθινά που είναι οί ά ν θ ρ ω π ο ί  μας ,  
νά τό άληθινό έργατικό κόμμα, ή άληθινή κυβέρνηση τών 
έργατών. Αυτή δέν έξαπατάει τούς έργάτες μέ φλυαρίες 
γιά μεταρρυθμίσεις, δπως μάς έξαπατοΟσαν δλοι δσοι 
όνομάστηκαν ήδη ά ρ χ η γ ο ί .  Αυτή άγωνίζεται πραγμα
τικά ένάντια στούς έκμεταλλευτές, κάνει σ τ ’ άλήθεια τήν 
έπανάσταση, παλεύει π ρ α γ μ α τ ι κ ά  γιά τήν όλοκλη- 
ρωτική άπελευθέρωση τών έργατών».

Ά ν  τά Σοβιέτ, ΰστερ’ άπό ένα χρόνο «πείρα», στερή
σανε τούς έκμεταλλευτές άπό τό δικαίωμα ψήφου, αύτό 
σημαίνει δτι τά Σοβιέτ αύτά είναι πραγματικά ή όργά- 
νωση τών καταπιεζομένων μαζών κι δχι τών πουλημένων 
στήν άστική τάξη σοσιαλιμπεριαλιστών καί σοσιαλειρηνι- 
στών. Ά ν  τά σοβιέτ άφαιρέσανε τό δικαίωμα ψήφου άπό

* Μόλις διάβασα ιό  άρθρο τής ’Ε φ η μ ε ρ ί δ α ς  τ ή ς  Φραγ -  
κ φ ο ύ ρ τ η ς  τής 22 Όκτώβρη 1918, άρ. 293, πού δίνει μ’ ένθουσια- 
σμό παράφραση τής μπροσούρας τοΟ Κάουτσκυ. Τό δργανο τών χρη
ματιστών είναι καταγοητευμένο. Τό πιστεύω! "Ενας σύντροφος μου 
γράφει άπό τό Βερολίνο, δτι τό «Φ ό ρ β α ι ρ τ ς» τοϋ Σάϊντμαν δήλωσε, 
σ ’ 'ένα ειδικό άρθρο, δτι υπογράφει σχεδόν κάθε γραμμή τοΰ Κάου
τσκυ. Τά σέβη μας !
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τούς έκμεταλλευτές, αύτό σημαίνει 8τι τά σοβιέτ δέν 
είναι δργανα μικροαστικής συμφιλίωσης μέ τούς καπι
ταλιστές, οΰτε δργανα κοινοβουλευτικής φλυαρίας τών 
Κάουτσκυ, Λονγκέ καί Μακντόναλ, μά τά δργανα τοΟ 
άληθινά έπαναστατικοΰ προλεταριάτου, π ο ύ  δ ί ν ε ι  
ϊ ν α ν  ά γ ώ ν α  μ έ χ ρ ι  θ α ν ά τ ο υ  μέ τούς έκμε
ταλλευτές.

«ΕΤναι σχεδόν άγνωστο έδώ τό βιβλίο του Κάουτσκυ», 
μουγραφε τελευταία (είμαστε στις 30 του Όκτώβρη) άπό 
τό Βερολίνο ·ενας καλά πληροψορημένος σύντροφος, θά 
συμβούλευα τούς πρεσβευτές μ ας στή Γερμανία και στήν 
Ελβετία  νά μή λυπηθούν ?^εφτά, ν ’ άγοράσουνε ολόκληρη 
τήν έκδοση αυτού τού βιβλίου καί νά τό μ ο ι ρ ά σ ο υ 
ν ε δωρεάν στούς συνειδητούς έργάτες, γιά νά βουτή- 
ξουνε στή λάσπη της αύτήν τήν «εύρωπαϊκή σοσιαλδημο
κρατία» (διαβάστε : ιμπεριαλιστική καί ρεφορμιστική) πού 
άπό καιρό δέν είναι παρά ενα «σάπιο πτώμα».

*
* *

Στό τέλος τοΰ βιβλίου του, στις σελίδες 61 καί 63, 
λυπάται πικρά ό κ. Κάουτσκυ πού «ή καινούργια θεωρία» 
(ετσι άποκαλεΐ τό μπολσεβικισμό, μή τολμώντας οΰτε νά 
πλησιάσει κάν τήν άνάλυση τής Κομμούνας τοΰ Παρισιού 
άπό τό Μάρξ καί τόν Ένγκελς) «βρίσκει όπαδούς άκόμα 
καί στις παλιές δημοκρατίες, δπως ή Ελβετία». ΕΓναι 
«άκατανόητο» γιά τόν Κάουτσκυ, δτι Γερμανοί σοσιαλδη
μοκράτες δέχονται αυτή τή θεωρία.

Αύτό είναι άντίθετα άπόλυτα κατανοητό, γιατί 
ΰστερ’ άπ’ τά σοβαρά μαθήματα του πολέμου, οί έπανα- 
στατικές μάζες άρχίζουν νά νοιώθουν άποστροφή καί γιά 
τούς Σάϊντμαν καί γιά τούς Κάουτσκυ.

« ’Εμείς» εϊμασταν πάντοτε ύπέρ τής δημοκρατίας, 
γράφει ό Κάουτσκυ, καί θά τήν άπαρνιόμασταν ξαφνικά ;

« ’Εμείς», όπορτουνιστές τής σοσιαλδημοκρατίας, εί
μαστε πάντοτε έναντίον τής δικτατορίας τοΟ προλεταριά
του—οί Κόλμπ καί Σια τό διακήρυξαν άνοιχτά ά π ό κ α ι ρ ό.
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Ό  Κάουτσκυ τό ξέρει καλά καί γελιέται &ν φαντάζεται 
πώς μπορεΐ νά κρύψει άπό τούς άναγνώστες του ένα τόσο 
όλοφάνερο γεγονός δπως εΓναι ή «έπιστροφή του είς τάς 
άγκάλας» τών Μπερνστάϊν καί τών Κόλμπ.

«Έμεϊς», έπαναστάτες μαρξιστές, δέν κάναμε ποτέ 
μας είδωλο τήν «καθαρή» (άστική) δημοκρατία. Πριν άπό 
τή λυπηρή μεταστροφή, που τόν έκανε Ρώσο Σάϊντμαν, ό 
Πλεχάνωφ εϊτανε στά 1903, δπως ξέρουμε, έπάναστάτης 
μαρξιστής.

Στό συνέδριο δπου έγκρίθηκε τό πρόγραμμα τοΰ κόμ
ματος ό Πλεχάνωφ έλεγε δτι τή στιγμή τής έπανάστασης 
τό προλεταριάτο δέ θά δίσταζε νά άφαιρέσει τό δικαίωμα 
ψήφου άπό τούς καπιταλιστές, νά δ ι α λ ύ σ ε ι  κ ά θ ε  
κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο  πού θά άποδεικνύονταν άντεπαναστα- 
τικό. Αύτή άλλωστε εΓναι ή μόνη άποψη πού άνταποκρί- 
νεται στό μαρξισμό, δπως τό είδαμε άπό τίς διακηρύξεις 
τοΰ Μάρξ καί τοΰ "Ενγκελς πού παραθέσαμε πιό πάνω. 
ΕΓναι τό καθαρό πόρισμα δλων τών μαρξιστικών άρχών.

«Έμεΐς», έπαναστάτες μαρξιστές, δέ βγάλαμε ποτέ 
στό λαό λόγους, δπως άρέσκονταν νά έκφωνοΟν οί καου- 
τσκιστές δλων τών έθνών, έρποντας μπροστά στήν άστική 
τάξη, ζητώντας νά μιμηθοΟνε τά άστικά κοινοβούλια, 
άποκρύβοντας τόν ά σ τ ι κ ό χαρακτήρα τής σημερινής 
δημοκρατίας καί άρκούμενοι νά ζητοΰν τήν διεύρυνσή της 
καί τήν όλοκλήρωσή της.

«ΈμεΤς» λέγαμε στήν άστική τάξη : ’Εκμεταλλευτές 
καί ύποκριτές πού εϊσαστε, μιλάτε γιά δημοκρατία καί σέ 
κάθε σας βήμα όρθώνετε χιλιάδες φραγμούς, γιά νάέμπο- 
δίσετε τίς καταπιεζόμενες μ ά ζ ε ς  νά πάρουνε μέρος 
στήν πολιτική ζωή. Παίρνουμε τά λόγια σας καί άπαι- 
τοΰμε ύπέρ τών μαζών τή διεύρυνση τής άστικής σ α ς  δημο
κρατίας, γιά νά π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ο υ μ ε  τ ί ς  μ ά ζ ε ς  γ ι ά  
τ ή ν  έ π α ν ά σ τ α σ η  πού θά σας άνατρέψει, έσδς τούς 
έκμεταλλευτές. Κι άν έσεΐς οί έκμεταλλευτές κάνετε πώς 
άντιστεκόσαστε στήν προλεταριακή μας έπανάσταση, θά 
σας τσακίσουμε άλύπητα, θά σάς στερήσουμε άπό τά πολι
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τικά σας δικαιώματα καί κάτι άλλο Ακόμα : θά σάς άρνη- 
θοΟμε τό ψωμί, γιατί στήν προλεταριακή μας δημοκρατία of 
έκμεταλλευτές δέ θδχουν δικαιώματα, θά στερηθοΟν κι άπ& 
νερό κι άπό φωτιά, γιατί είμαστε Αληθινοί σοσιαλιστές 
έμεΐς καί δχι σοσιαλιστές όπερέττας σάν τούς Σάΐντμαν 
καί τούς Κάουτσκυ.

Αύτή εΓναι ή γλώσσα πού μιλήσαμε κα( πού θά μιλάμε 
«έμεΐς» of έπαναστάτες μαρξιστές καί νά γιατί οί κατα- 
πιεζόμενες μάζες θά εΓναι μαζί μας, ένώ οί Σάΐντμαν- 
καί οί Κάουτσκυ θά ρ ι χ τ ο ύ ν ε  μ έ σ α  σ τ ό  σ κο υπ ι -  
δ ο τ ε ν ε κ έ  τ ώ ν  ά π ο σ τ α τ ώ ν .

ΤΙ εϊναι διεδνισμός
Ό  Κάουτσκυ θεωρεί καί άνακηρόχνει τόν έαυτό του 

διεθνίστή παίρνοντας τό πιό πειστικό δφος. Χαρακτηρίζει 
τούς Σάΐντμαν γιά «κυβερνητικούς σοσιαλιστές». 'Υπερα
σπίζοντας τούς μενσεβίκους (ό Κάουτσκυ δέν όμολογεΐ. 
άνοιχτά τήν Αλληλεγγύη του μέ τούς μενσεβίκους, έψαρ- 
μόζει δμως δλες τίς Ιδέες τους), έδειξε μέ μιά ώραία σα
φήνεια τήν ποιότητα τοϋ «διεθνισμοΟ» του. Κ’ έπειδή ό 
Κάουτσκυ δέν εΓναι μονάδα, άλλά ό έκπρόβτοπος ένός ρεύ
ματος πού έμελλε Αναγκαστικά ν’ άναπτυχθεΐ μέσα στήν- 
άτμόσφαιρα τής 2ης Διεθνούς, δπώς ό Λονγκέ στή Γαλλία,, 
ό Τουράτι στήν ’Ιταλία, οί Νόμπς καί Γκρίμ, Γκράμπερ- 
καί Ναίν στήν Ελβετία, ό ΡάμσεΟ Μακντόναλ στήν ’Αγγλία 
κτλ., θδταν διδακτικό νά σταματήσουμε στό «διεθνισμό» 
τοΟ Κάουτσκυ.

Κάνοντας τήν παρατήρηση πώς καί οί μενσεβίκοι εϊτανε 
στό Γσίμμερβαλντ (είναι ένα δίπλωμα βέβαια, δμως. . .  
δνα δίπλωμα κάπως μουχλιασμένο) ό Κάουτσκυ έκθέτεί. 
έτσι τΙς (δέες τους, πού τΙς συμμερίζεται άλλωστε.

«...Οί μενσεβίκοι θέλανε τήν παγκόσμια είρήνη. "Ηθε
λαν δλοι οί έμπόλεμοι νά υιοθετήσουνε τό σύνθημα: δίχως 
προσαρτήσεις, οΟτε Αποζημιώσεις. ‘Ώσπου νά γίνει αύτό, 
ό ρωσικός στρατός, κατά τή γνώμη τους, έπρεπε νά εΓναι 
έτοιμος μέ τό δπλο παρά πόδας. 01 μπολσεβίκοι άπό τό-
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•άλλο μέρος ζητοϋσαν άμεση ειρήνη μέ κάθε θυσία καί 
«ϊτανε διατεθειμένοι, σέ περίπτωση άνάγκης, νά κλείσουνε 
χωριστή ειρήνη καί προσπαθοΟσαν νά τήν κάνουν άναπό- 
-φευκτη αύξάνοντας τήν άποσύνθεση τοΟ στρατού πού 
εϊταν κιόλας μεγάλη» (σ. 27). Οί μπολσεβίκοι κατά τόν 
Κάουτσκυ δέν έπρεπε νά καταλάβουν τήν έξουσία, άλλά 
νά άρκεστοΟνε στή Συντακτική Συνέλευση.

Νά λοιπόν σέ τΐ συνίσταται ό διεθνισμός τοΟ Κάουτσκυ 
καί τών μενσεβίκων: νά ζητήσουν μεταρρυθμίσεις άπό τήν 
άστική Ιμπεριαλιστική κυβέρνηση, μά νά έξακολουθοΟν νά 
τήν ύποστηρίζουνε, νά έξακολουθοΟν νά ύποστηρίζουν 
τόν πόλεμο πού κάνει ή κυβέρνησή τους, ώσπου δλοι οί 
έμπόλεμοι νά υιοθετήσουνε τό σύνθημα: χωρίς προσαρτή
σεις, ουτε άποζημιώσεις. Αύτήν έδ£> τήν ίδέα τήν έκφρά- 
σανε πολλές φορές καί ό Τουράτι καί οί καουτσκιστές 
(Χάαζε καί Σια) καί ό Λονγκέ καί οί φίλοι του, ύποστη- 
ρίζοντας 8λοι τους «τήν άμυνα τής πατρίδας».

Ά π ό  θεωρητική άποψη εΤναι σά νά είσαι όλότελα 
άνίκανος νά ξεχωρίσεις άπό τούς σοσιαλσωβινιστές καί 
νά δείχνεις όλοκληρωτική σύγχυση πάνω στό ζήτημα τής 
άμυνας τής πατρίδας. Ά π ό  πολιτική άποψη, είναι σά νά 
ύποκαθιστδς τόν έθνικισμό στό διεθνισμό, καί νά περνάς 
μέ τό μέρος τοΟ ρεφορμισμοΟ, είναι σά ν’ άπαρνιέσαι τήν 
έπανάσταση.

Τό ν ’ άναγνωρίζεις τήν «άμυνα τής πατρίδας» είναι, 
άπό τήν άποψη τοΟ προλεταριάτου, σά νά δικαιολογείς τόν 
πόλεμο, σά ν ’ άναγνωρίζεις τή νομιμότητά του. Καί καθώς 
ό πόλεμος, τόσο κάτω άπό τή δημοκρατία δσο καί κάτω 
άπό τή μοναρχία, εϊτε έχθρικά στρατεύματα βρίσκονται 
στό Ιδαφός μας ή σέ ξένο έδαφος·, παραμένει ιμπεριαλι
στικός, τό ν’ άναγνωρίζεις τήν άμυνα τής πατρίδας είναι 
σά νά ύποστηρίζεις τήν Ιμπεριαλιστική καί ληστρική άστι
κή τάξη, είναι σά νά προδίνεις όλότελα τό σοσιαλισμό·

Στή Ρωσία, άκόμα καί κάτω άπό τήν άστικολαϊκή 
δημοκρατία μέ τόν Κερένσκυ, ό πόλεμος έξακολουθοϋσε 
νά εΤναι Ιμπεριαλιστικός, άψοΟ τόν έκανε ή άστική τάξη
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σάν τάξη κυρίαρχη, καί 6 πόλεμος δέν είναι παρά ή «έπέκ- 
ταση τής πολιτικής». Ό  Ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας τοί> 
πολέμου άποδείχτηκε μέ τόν πιό χτυπητό τρόπο άπό τις  
μυστικές συνθήκες, άναφορικά μέ τό μοίρασμα τοΟ κό
σμου καί τή λεηλασία τών ξένων χωρών, πού έκλεισε ό 
τσάρος μέ τούς καπιταλιστές τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας.

Οί μενσεβίκοι έξαπατοΟσαν έπαίσχυντα τό λαό πα
ρουσιάζοντας τούτο τόν πόλεμο σάν άμυντικό ή έπανα- 
στατικό, καί ό Κάουτσκυ, έπιδοκιμάζοντας τήν πολιτική, 
τών μενσεβίκων, έπιδοκιμάζει τόνέμπαιγμό τοΟ λαοϋ, έπι- 
δοκιμάζει τήν τακτική τών μικροαστών πού ύπηρετοΟσαν 
τό κεφάλαιο έξαπατώντας τούς έργάτες καί δένοντάς 
τους στό άρμα τών ιμπεριαλιστών. Ό  Κάουτσκυ άκολου- 
θεΐ μιά πολιτική τυπικά μικροαστική καί φιλισταίϊκη φαν- 
ταζόμενος (καί ύποβάλλοντας στις μάζες τήν παράλογη 
αυτή ίδέα) πώς τό «σύνθημα» άλλάζει τήν ούσία τοΰ ζητή
ματος. 'Όλη ή ιστορία τής άστικής δημοκρατίας έρχεται 
νά καταστρέψει έδώ τό ονειροπόλημά του: Γιά νά έξα- 
πατήσουν τό λαό οί άστοί δημοκράτες σκορπάνε Ανέ
καθεν δ,τι «συνθήματα» θέλεις. Πρόκειται νά έ ξ α κ ρ ι .  
β ώ σ ο υ μ ε  μονάχα τήν είλικρίνειά τους, νά άντιπαραβά- 
λουμε τίς π ρ ά ξ ε ι ς  μέ τά λόγια, νά μήν Ικανοποιού
μαστε μέ ίδεαλιστικές ή τσαρλατάνικες φράσεις μά νά 
ψάχνουμε νά βρούμε τό π ρ α γ μ α τ ι κ ό  τ α ξ ι κ ό  περιε
χόμενο. Ό  πόλεμος δέν παύει νά είναι ιμπεριαλιστικός 
επειδή οί τσαρλατάνοι, οί ψρασεολόγοι καί οί μικροαστοί 
φιλιστάΐοι ρίχνουν ενα ζαχαρωμένο «σύνθημα». Ό  πόλε
μος δέ θά πάψει νά είναι ιμπεριαλιστικός, παρά μονάχα 
δταν ή τάξη πού διεξάγει τόν ιμπεριαλιστικό αύτόν πόλε
μο καί πού είναι δεμένη μ’ αύτόν μέ χίλια δυό οικονομικά 
νήματα (άν δχι μέ σκοινιά) θά άνατραπεΐ πραγματικά καί 
θά άντικατασταθεΐ στήν έξουσία άπό τήν άληθινά έπανα- 
στατική τάξη, άπό τό προλεταριάτο. Δ έ ν  ύ π ά ρ χ ε ι  
ά λ λ ο  μέ σ ο  νά γ λ υ τ ώ σ ο υ μ ε  ά π ό  τ ό ν  ι μ π ε ρ ι α 
λ ι σ τ ι κ ό  π ό λ ε μο ,  κ α θ ώ ς  καί  ά π ό τ ή  λ η σ τ ρ ι κ ή  
ι μ π ε ρ ι α λ ι σ τ ι κ ή  ε ι ρήνη.
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Επιδοκιμάζοντας τήν έξωτερική πολιτική τών μενσε
βίκων, πού τήν άνακηρύχνει διεθνιστική καί τσιμμερβαλ- 
ντιανή, ό Κάουτσκυ άποδείχνει πρώτα-πρώτα μ’ αύτόδλη 
τή διαφθορά τής όπορτουνιστικής τσιμμερβαλντιανής πλε:- 
οψηφίας (δέν εΓναι χωρίς λόγο πού έμεΤς, ή ά ρ ι σ τ ε ρ ά  
τοΟ Τσίμμερβαλντ, ξεκόψαμε άμέσως μέ μιά τέτοια πλειο- 
ψηφία)· περνάει Οστερα ό Κάουτσκυ, κι αύτό εΤναι τό κυ· 
ριότερο, άπό τή θέση τοΟ προλεταριάτου στή θέση τής μι
κροαστικής τάξης, άπό τήν έπαναστατική άρχή στή ρεφορ
μιστική.

Τό προλεταριάτο άγωνίζεται γιά τήν έπαναστατική 
άνατροπή τής ιμπεριαλιστικής άστικής τάξης, ή μικρο
αστική τάξη γιά τή ρεφορμιστική «τελειοποίηση» τοΟ 
ιμπεριαλισμού, γιά νά προσαρμοστεί μ’ αύτόν ύποτασ- 
<?όμενη σ ’ αύτόν. “Οταν ό Κάουτσκυ εϊταν άκόμα μαρξι
στής, στά 1909 λ. χ., δταν έγραφε τό «Δρόμο, πρός τήν 
έξουσία», ύποστήριζε ϊσα - ϊσα τήν ίδέα πώς ό πόλεμος 
έκανε Αναπόφευκτη τήν έπανάσταση κ’ έλεγε πώς εΤχε 
ψτάσει ή έ πο χ ή  τ ώ ν έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ν .

Τό Μανιφέστο τής Βασιλείας στά 1912 μιλάει πολύ 
καθαρά γ ιά  τή ν  π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή  έ π α ν ά σ τ α σ η  σάν 
άναγκαία συνέπεια τοΟ ίδιου αύτοΟ Ιμπεριαλιστικού πο
λέμου πού ξέσπασε στά 1914άνάμεσα στά συγκροτήματα 
τής ’Αγγλίας καί τής Γερμανίας. Έ , λοιπόν, δταν στά 
1918 άρχισαν οί έπαναστάσεις, σά συνέπεια τοΟ πολέ
μου, άντί νά έξηγήσει τό μοιραίο χαρακτήρα τους, άντί νά 
έξετάσει καί νά μελετήσει σ ’ δλο της τό βάθος τήν έ π α 
ν α σ τ α τ ι κ ή  τακτική, τίς μέθοδες καί τά μέσα γιά τήν 
προπαρασκευή τής έπανάστασης, ό Κάουτσκυ χαρακτηρίζει 
διεθνισμό τή ρεφορμιστική τακτική τών μενσεβίκων. Τί 
είναι λοιπόν αύτό &ν δχι άποστασία;

Ό  Κάουτσκυ έγκωμιάζει τούς μενσεβίκους γιατί 
ύποστήριζαν πώς έπρεπε νά κρατήσει ό στρατός άθικτη τή 
μαχητική του ίκανότητα. Μέμφεται τούς μπολσεβίκους, 
γιατί διεύρυναν τήν «έξάρθρωση» τοΟ στρατού πού εϊταν 
κιόλας μεγάλη καί χωρίς αύτό. Αύτό είναι σά νά έγκω-
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μιάζει τό ρεφορμισμό καί τήν ύποταγή στήν ιμπεριαλιστι
κή άστική τάξη, σά νά ψέγει τήν επανάσταση, νά τήν άπαρ- 
νιέται. Γιατί διατήρηση τής μαχητικής δύναμης τοΟ στρα
τού σήμαινε διατήρηση τοΰ στρατού μέ άστική διοίκηση, 
δσο δημοκρατική κι αν εϊταν. Αύτό δέν είναι γιά κανένα 
μυστικό καί ή πορεία τών γεγονότων τό έδειξε καθαρά : 
ό δημοκρατικός έκεΐνος στρατός εΤχε διατηρήσει τό πνεύμα 
τοΟ Κορνίλωφ, χάρη στά στελέχη του πού ειταν διαποτι- 
σμένα άπ’ αύτό τό πνεΟμα.

Ή  κάστα τών άστών άξιωματικών δέ μπορούσε νά 
μήν είναι κορνιλωφική, δέ μπορούσε νά μήν κλίνει 
πρός τόν ιμπεριαλισμό, πρός τή βίαιη καταστολή τοΰ προ
λεταριάτου. Ν ’ άφήσουν άθικτες δλες τίς παλιές βάσεις 
τοΰ Ιμπεριαλιστικού πολέμου, δλες τις βάσεις τής άσ τ ι -  
κής δικτατορίας, νά ρετουσάρουν λεπτομέρειες, νά διορ
θώσουν μικροπράματα («μεταρρυθμίσεις») νά σέ τί περιο
ρίζονταν πραγματικά ή τακτική τών μενσεβίκων.

’Αντίθετα, καμιά μεγάλη έπανάσταση δέν έγινε. καί 
δέ μπορεΐ νά γίνει χωρίς τήν «εξάρθρωση» τοΰ στρατοΰ. 
Γιατί ό στρατός είναι τό πιό σίγουρο στήριγμα τοΰ πα
λιού καθεστώτος, ή πιό γερή άσπίδα τής άστικής πειθαρ
χίας, τό βάθρο τής καπιταλιστικής κυριαρχίας, όργανο 
καί σχολείο ύποδούλωσης καί ύποταγής τών έργατών 
στό κεφάλαιο. 'Η άντεπανάσταση δέν άνέχτηκε ποτέ κι 
ουτε μποροΰσε ν’ άνεχτεΐ τούς όπλισμένους έργάτες πλάϊ 
στό ν τακτικό στρατό. «Στή Γαλλία, γράφει ό "Ενγκελς 
στήν Είσαγωγή στόν « ’Εμφύλιο πόλεμο στή Γαλλία» τοΰ 
Μάρξ, ϋστερ’ άπό κάθε έπανάσταση, οί έργάτες εϊταν 
όπλισμένοι' γ ι’ αύτό ή πρώτη δουλειά τών άστών, πού 
κρατούσανε τήν έξουσία, εϊτανε νά άψοπλίσουν τούς έρ
γάτες». Οί όπλισμένοι έργάτες εϊτανε τό έμβρυο τοΰ 
ν έ ο υ  στρατοΰ, τό όργανικό κύτταρο τής ν έ α ς  κ ο ι ν ω 
ν ι κ ή ς  τ ά ξ η ς .  Νά συντρίψει αύτό τό κύτταρο, νά έμ- 
ποδίσει τήν άνάπτυξή του, τέτοια εϊτανε ή πρώτη έγνοια 
τής άστικής τάξης. 'Η  πρώτη έγνοια κάθε νικηφό
ρας έπανάστασης, δπως τδχουνε πολλές φορές ύπο-
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γραμμίσει ό Μάρξ κι ό ”Ενγκελς, εϊτανε νά καταστρέ
ψει τόν παλιό στρατό, νά τόν διαλύσει καί νά τόν Αν
τικαταστήσει μ’ έί>αν καινούργιο στρατό. Ή  νέα κοι
νωνική τάξη πού φτάνει στήν έξουσία, δέ μπόρεσε 
ποτέ κι οϋτε μπορεΐ καϊ σήμερα νά κερδίσει καί νά 
έξασφαλίσει τήν κυριαρχία της χωρίς τήν όλοκληρωτική 
άποσύνθεση τοΟ παλιοΟ στρατοΟ—άφήνοντας τούς Αντι
δραστικούς μικροαστούς ή άπλούστατα άναντρους νά φω- 
νάζουνε γιά «έξάρθρωση»—χωρίς νά περάσει μιά περίοδος 
σπαρμένη μέ δυσκολίες καί δοκιμασίες, πού στή διάρκειά :ης 
ή χώρα μένει χωρίς στρατό (ή μεγάλη γαλλική έπανάσταση 
γνώρισε τήν τρομερή αύτή περίοδο^, καί χωρίς νά σφυρηλα
τήσει λίγο - λίγο, μέσα στά μαρτύρια τοΟ έμψύλιου πολέμου, 
έναν καινούργιο στρατό, μιά καινούργια πειθαρχία, τή 
νέα στρατιωτική όργάνωση τής νέας τάξης. Αυτό ό ιστο
ρικός Κάουτσκυ τό καταλάβαινε κάποτε. Ό  άποστάτης 
Κάουτσκυ τό ξέχασε.

Μέ ποιό δικαίωμα ό Κάουτσκυ άποκαλεΐ τούς 
Σάϊντμαν «κυβερνητικούς σοσιαλιστές» άφοΰ έπ ι δ ο κ ι 
μά ζ ε ι  τήν τακτική τών μενσεβίκων στή ρωσική έπα
νάσταση ; 'Υποστηρίζοντας τόν Κερένσκυ καί παίρνοντας 
μέρος στήν κυβέρνησή του οί μενσεβίκοι εϊτανε κι αυτοί 
λίγο - πολύ κυβερνητικοί σοσιαλιίττές. Ό  Κάουτσκυ δέ θά 
μπορούσε ν’ άποφύγει αύτό τό συμπέρασμα, φτάνει νά 
δοκίμαζε νά θέσει τό πρόβλημα της κ υ ρ ί α ρ χ η ς  τ ά ξ η ς  
πού διεξάγει τόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Αποφεύγει δμως 
ν’ άνακινήσει αύτό τό ζήτημα, πού μπαίνει ώστόσο 
μπροστά σέ κάθε μαρξιστή, γιατί καί θέτοντάς το μόνο 
θά άποκάλυπτε τήν άποστασία του.

Οί καουτσκιστές στή Γερμανία, οί λονγκετιστές στή 
Γαλλία, οί Τουράτι καί Σια στήν ’ Ιταλία, σκέφτονται έ τσ ι : 
ό σοσιαλισμός περιλαβαίνει τήν ισότητα καί τήν έλευθε- 
ρία τών έθνών, τό δικαίωμα τής αυτοδιάθεσής τους' κατά 
συνέπεια, δταν τά έχθρικά στρατεύματα έπιτίθενται στή χώ
ρα μας ή εισβάλλουν στό έδαφος μας, οί σοσιαλιστές έχουν 
τό δικαίωμα καί τό καθήκον νά υπερασπίσουν τήν πατρίδα.
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τους. Αύτός δμως ό συλλογισμός, άπό θεωρητική άποψη, εί
ναι μιά όλοφάνερη προσβολή στό σοσιαλισμό ή ένα άδιάν- 
τροπο σόφισμα. Ά π ό  πρακτική καί πολιτική άποψη, θυμίζει 
τό συλλογισμό ένός άγράμματου μουζίκου, πού είναι άνίκα- 
νος καί νά φανταστεί κάν τόν κοινωνικό καί ταξικό χαρα
κτήρα' τοΟ πολέμου, οΰτε τά καθήκοντα τοϋ έπαναστατικοΟ 
κόμματος μέσα σ’ έναν άντιδραστικό πόλεμο.

*0 σοσιαλισμός εΓναι έναντίον τής βίας άπέναντι 
στά έθνη. Αύτό είναι άναμφισβήτητο. Ά λ λά  ό σοσιαλι
σμός είναι γενικά κατά της βίας άπέναντι στούς άνθρώ- 
πους. ‘Ωστόσο, έξω άπό τούς άναρχοχριστιανούς καί τούς 
τολστοϊστές, κανένας άκόμα δέν έβγαλε άπ’ αύτό τό συμ
πέρασμα δτι ό σοσιαλισμός άντιτίθεται στήν έ παν α -  
σ τ α τ ι κ ή  βία. Κατά συνέπεια, νά μιλάς γιά «βία», χωρίς 
νά βλέπεις καθαρά τούς δρους πού κάνουν νά διαφέρει ή 

' άντιδραστική βία άπό τήν έπαναστατική βία είναι σά 
νά φέρνεσαι σάν φιλισταΐος πού έχει άπαρνηθεΐ τήν έπα
νάσταση ή άπλοόστατα σά νά έξαπατδς τόν έαυτό σου καί 
τούς άλλους μέ σοφίσματα.

Τό ϊδιο γίνεται καί μέ τή βία άπέναντι στά έθνη. Κάθε 
πόλεμος εΓναι άσκηση βίας άπέναντι στά έθνη, αύτό δμως 
δέν έμποδίζει τούς σοσιαλιστές νά εΤναι ύπέ ρ  του έπα- 
ναστατικοϋ πολέμου. Ό  ταξικός χαρακτήρας τοΰ πολέ
μου—νά τό θεμελιακό ζήτημα πού μπαίνει μπροστά σέ κά
θε σοσιαλιστή, δν δέν εΤναι βέβαια άποστάτης. Ό  ιμπε
ριαλιστικός πόλεμος τοϋ 1914—1918 εΤναι ένας πόλεμος 
άνάμεσα σέ δυό όμάδες τής Ιμπεριαλιστικής άστικής τάξης 
γιά τό μοίρασμα τοΟ κόσμου, γιά τό μοίρασμα τής λείας, 
γιά τό ξεγύμνωμα καί τό στραγγαλισμό τών μικρών καί 
άδύνατων έθνών. "Ετσι έβλεπε τόν πόλεμο τό Μανιφέστο 
τής Βασιλείας στά 1912 κι αύτό έπιβεβαίωσαν τά γεγο
νότα. “Οποιος έγκαταλείπει τήν άποψη αύτή γιά τόν 
πόλεμο δέν είναι σοσιαλιστής.

Ό τα ν  ό Γερμανός τοΰ Γουλιέλμου ή ό Γάλλος τοϋ 
Κλεμανσώ λ έε ι: «"Εχω τό δικαίωμα καί τό καθήκον σά 
σοσιαλιστής νά υπερασπίσω τήν πατρίδα, δταν ό έχθρός

6
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εισβάλλει στή χώρα μου», σκέφτεται δχι σά σοσιαλιστής, 
δχι σά διεθνιστής, δχι σάν έπαναστάτης προλετάριος, 
μά σά  μ ι κ ρ ο α σ τ ό ς  έ θ ν ι κ ι σ τ ή ς .  Γιατί μέ τό συλ 
λογισμό αύτό έξαφανίζεται ή ταξική έπαναστατική πάλη 
τοΟ έργάτη ένάντια στό κεφάλαιο, έξαφανίζεται ή σωστή 
έκτίμηση τοΟ πολέμου στό σύνολό του, άπό τήν άποψη 
τής παγκόσμιας άστικής τάξης καί τοΟ παγκόσμιου προ
λεταριάτου, έξαφανίζεται δηλαδή ό διεθνισμός καί δέ μέ
νει παρά ένας καχεκτικός έθνικισμός πού κινεί τόν οίκτο. 
Τά βάζρυν μέ τή χώρα μου, γιά τά άλλα δέ μέ νοιάζει
— νά ποϋ καταλήγει ό συλλογισμός αύτός κι ώς που φτά
νει ή μικροαστική καί έθνικιστική στενότητά του. Είναι 
σάν, μπροστά στήν άτομική βία πού άσκεΐται πάνω σ ’ ένα 
πρόσωπο, νά κάνεις τόν άκόλουθο συλλογισμό : Ό  σοσια
λισμός είναι κατά τής βίας, κατά συνέπεια προτιμάω νά 
κάνω μιά προδοσία παρά νά πάω στή φυλακή.

Ό  Γάλλος, ό Γερμανός ή ό ’Ιταλός πού λ έε ι: Ό  σο
σιαλισμός είναι έναντίον τής βίας άπέναντι στά έθνη, νά  
γ ι α τ ί  άμύνομαι δταν ό εχθρός εισβάλλει στή χώρα μου
— π ρ ο δ ί ν ε ι  τό σοσιαλισμό καί τό διεθνισμό. Ό  άν
θρωπος αύτός δέ β λ έ π ε ι  τ ί π ο τ α  έ ξ ω  άπό τή «χώ
ρα του». Βάζει τήν άστική τάξη . .. «του» πάνω άπ’ δλα, 
χωρίς νά σκεφτεΐ τούς δ ι ε θ ν ε ί ς  δ ε σ μ ο ύ ς  πού κάνουν 
τόν πόλεμο ιμπεριαλιστικό καί τήν άστική τάξη το υ  έναν 
κρίκο στήν άλυσίδα τής Ιμπεριαλιστικής ληστείας.

"Ολοι οί μικροαστοί, δλοι οί άμόρφωτοι καί κοντό
μυαλοι χωρικοί, σκέφτονται άκριβώς σάν τούς άποστάτες 
καουτσκιστές, λονγκετιστές, Τουράτι καί Σια, δηλαδή: 
Ό  έχθρός βρίσκεται στή χώρα μου, δλα τ ’ άλλα λίγο μέ 
ένδιαφέρουν *.

* Οί σοσιαλσωβινιστές (Σάΐντμαν, Ρενοντέλ, Χέντερσον, Γκόμπερς 
καί Σια) δέ θέλουν οΰτε ν’ άκοΰνε γιά «Διεθνή» κατά τή διάρκεια 
τοΰ πολέμου, θεωρούν «προδότες» τοΰ σοσιαλισμού τούς έχθρούς της 
άστικής τάξης «τους». 'Υπερασπίζουν τήν κατακτητική πολιτική τής 
άστικής τάξης «τους». 01 σόσιαλπατσιφιστές, σοσιαλιστές στά λόγια 
καί μι ροαστοί πατσκριστές στήν πραγματικότητα, έκφράζουν κάθε
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Ό  σοσιαλιστής, ό έπαναστάτης προλετάριος, 6 διε- 
θνιστής, σκέφτεται άλλοιώς: Ό  άντιδραστικός ή έπανα· 
στατικός χαρακτήρας τοΟ πολέμου έξαρτιέται δχι άπό τό 
ττοιός έπιτέθηκε οδτε σέ ποιά χώρα βρίσκεται ό «έχθρός», 
μά άπό τοΟτο : ποιά τάξη κάνει τόν πόλεμο καί ποιδς πο
λιτικές εΤναι προέκταση. "Αν ό πόλεμος εΤναι άντιδραστι- 
κός ιμπεριαλιστικός, δηλαδή πόλεμος άνάμεσα σέ δυό παγ
κόσμιες όμάδες της Αντιδραστικές, ληστρικές, καταπιεστι
κής, ιμπεριαλιστικής άστικής τάξης, τότε όλόκληρη ή άστι
κή τάξη (άκόμα καί μιάς μικρής χώρας) συμμετέχει σ ’ αύ· 
τή τή ληστεία, καί τό καθήκον μου, τό χρέος μου σάν έκ- 
τιρόσωπου τοΟ έπαναστατικοΟ προλεταριάτου είναι νά 
προετοιμάσω τήν π α γ κ ό σ μ ι α  π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή  
έ π α ν ά σ τ α σ η ,  μόνη σανίδα σωτηρίας άπό τίς φρικα
λεότητες τοΟ παγκόσμιου πολέμου. Δέν πρέπει νά σκεφτώ 
άπό τήν άποψη τής χώρας «μου» (πρέπει νά τ ’ άφήσω αό- 
τό στόν άποβλάκωμένο μικροαστό έθνικιστή, πού δέν κα
ταλαβαίνει πώς είναι Μνα παιχνιδάκι στά χέρια τής Ιμπε
ριαλιστικής μεγαλοαστικής τάξης), μά άπό τήν άποψη τής 
Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  μου στήν προετοιμασία, στήν προπαγάν
δα γιά τήν έπιτάχυνση τής παγκόσμιας προλεταριακής 
έπανάστασης.

Νά τί εΤναι διεθνισμός, νά ποιό εΤναι τό καθήκον τοϋ 
διεθνιστή, τοϋ έπαναστάτη έργάτη, τοϋ άληθινοϋ σοσια
λιστή. Ό  άποστάτης Κάουτσκυ «ξέχασε» τό ά λ φ α - β ή- 
τ  α. ’Αλλά ή άποστασία του φαίνεται άκόμα πιό άνάγλυ- 
φα, δταν άπό τήν τακτική τών μικροαστών έθνικιστών (μεν
σεβίκων στή· Ρωσία, λονγκετιστφν στή Γαλλία, Τουράτι 
στήν ’ Ιταλία, Χάαζε καί Σια στή Γερμανία) πού έπιδοκι- 
μάζει, περνάει στήν κριτική τής μπολσεβίκικης τακτικής:

λογής «διεθνιστικά» αισθήματα, έζεγείρονται έναντίον τών προσαρτή
σεων κτλ., άλλα έξακολουθοΟν στήν πραγματικότητα νά ύποστηρίζουν 
τήν ιμπεριαλιστική τους άστική τάξη. Ή  διαφορά άνάμεσα στούς δυό 
αύτούς τύπους είναι άσήμαντη, σάν τή διαφορά πού υπάρχει λ.χ. άνά
μεσα σ ’ Μναν καπιταλιστή πού μιλάει άγρια καί σ’ Μναν άλλον πού 
μιλάει μαλακά.
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« Ή  μπολσεβίκικη έπανάσταση Εγινε μέ τήν προϋπό
θεση πώς θά εϊτανε ή Αφετηρία τής γενικής ευρωπαϊκής 
έπανάστασης καί ι*ώς ή τολμηρή πρωτοβουλία τής Ρωσίας 
θ&κανε δλους τούς προλετάριους τής Εύρώπης νά ξεση- 
κωθοΟν.

»Σ ’ αότή τή συγκυρία, πολύ λίγο ένδιέψερε φυσικά 
ποιά μορφή θ&παιρνε ή χοριστή ρωσική είρήνη, τ ( θυσίες; 
καί τί Απώλειες, έδαψών (κατά γράμμα: Ακρωτηριασμοί 
Verstummelungen) θά έπέψερε γιά τό ρωσικό λαό, ποιά 
λύση θ&δινε στό δικαίωμα γιά αύτοδιάθεση τών λαών. 
Τό Ιδιο έλάχιστα ένδιέφερε δν ή Ρωσία εϊτανε τότε Ικανή 
νά'άμυνθεΐ ή δχι. Σύμφωνα μ’ αότή τήν άποψη ή εύρωπαϊ- 
κή έπανάσταση θάτανε ή καλύτερη ύπεράσπιση τής ρωσι
κής έπανάστασης, θά έξασφάλιζε σ ’ δλους τούς λαούς 
τούς διασπαρμένους στό παλιό ρωσικό έδαφος τήν άληθινή 
καί άκέρια έλευθερία νά άποφασίζουν γιά τήν τύχη τους-

»Μ ιά έπανάσταση στήν Εύρώπη πού θ&φερνε καί θά 
στερέωνε τό σοσιαλισμό, θά χρησίμευε έπίσης στό παρα
μέρισμα τών έμποδίων πού Ιβαζε γιά τήν πραγματοποίηση 
στή Ρωσία ένός σοσιαλιστικού συστήματος παραγωγής, 4 
οίκο νομική καθυστέρηση τής χώρας.

»"Ο λα  αύτά εϊτανε πολύ λογικά καί πολύ βάσιμα, μέ 
τήν προϋπόθεση βέβαια 6τι ή ρωσική έποτνάσταση θάβαζε 
σέ κίνηση τήν ευρωπαϊκή έπανάσταση. "Αν δμως δέ γινό.- 
τανε αύτό ; —

»*Ώ ς τά σήμερα ή υπόθεση αότή δέ δικαιώθηκε. KaL 
κατηγοροΟνε τώρα τούς προλετάριους τής Εύρώπης, δτι 
έγκαταλείψανε καί προδώσανε τή ρωσική έπανάσταση. 
Πρόκειται γιά μήνυση κατ’ άγνώστων, γιατί ποιόν νά 
θεωρήσουμε υπεύθυνο γιά τή διαγωγή τοϋ ευρωπαϊκοί) 
προλεταριάτου;» (σ. 28). Πάνω σ ’ αότό, ό Κάουτσκυ 
προσθέτει δτι ό Μάρξ, ό Ένγκελς καί ό Μπέμπελ, πολ
λές φορές γελάστηκαν στϊς έπαναστατικές τους προβλέψεις, 
μά δτι ποτέ τους δέ στηρίξανε τήν τακτική τους στήν άνα- 
μονή τής έπανάστασης «μέσα σέ όρισμένη ήμερομηνία*
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(σ. 29), ένΟ οί μπολσεβίκοι «ταβαλαν δλα πάνω στό χαρτί 
πής γενικής έπανάστασης στήν Εύρώπη».

Δώσαμε έπίτηδες τή μακριά αύτή περικοπή γιά νά 
δείξουμε στόν Αναγνώστη μέ πόση «έπιδεξιότητα» δια
στρέφει ό Κάουτσκυ τό μαρξισμό, άνακατεύοντάς τον μέ 
χυδαίες μικροαστικές καί άντιδραστικές Ιδέες.

Νά άποδίνεις, πρώτα - πρώτα, στόν Αντίπαλό σου 
μιάν όλοψάνερη Ανοησία, γιά νά τήν άνασκευάσεις θστερα, 
αύτό είναι μέθοδος δχι καί πολύ έξυπνων άνθρώπων. θ&- 
τανε Αναμφισβήτητα μωρία άπό μέρους τών μπολσεβίκων 
νά στηρίξουνε τήν τακτική τους στήν άναμονή τής, έπανά
στασης στίς άλλες χώρες «μέσα σέ όρισμένη ήμερομηνία». 
Ά λ λ ά  τό κόμμα τών μπολσεβίκων δέ διέπραξε μιά τέτοια 
μωρία. Σ τό  γράμμα μου στούς Αμερικανούς έργάτες 
{20—8—1918), έφιστώ τήν προσοχή πάνω σ’ αότή τήν 
πλάνη, λέγοντάς τους δτι ύπολογίζουμε στήν άμερικανική 
έπανάσταση, δχι δμως σέ όρισμένη ήμερομηνία. Στήν πο
λεμική μου ένάντια στούς έσέρους τής Αριστερας καί τούς 
«Αριστερούς κομμουνιστές» (Γενάρης—Μάρτης 1918), έπα- 
νειλημμένα άνέπτυξα τήν ίδια αότή Ιδέα. Ό  Κάουτσκυ 
έκανε μιά μικρή, μιά τόση δά ταχυδακτυλουργία, πάνω 
στήν όποία στήριξε όλόκληρη τήν κριτική του έναντίον 
τοΰ μπολσεβικισμοΟ. Ανακάτεψε τήν τακτική πού ύπολο- 
γ ίζει στήν εΰρωπαΐκή έπανάσταση σέ ήμερομηνία λιγότερο 
ή περισσότερο κοντινή—όπωσδήποτε δμως δχι σέ όρισμένη 
ήμερομηνία—μαζί μέ τήν τακτική πού ύπολογίζει στήν 
ευρωπαϊκή έπανάσταση μέσα σέ όρισμένη ήμερομηνία. 
Ασήμαντη άπάτη, όλότελα άσήμαντη!

'Η δεύτερη τακτική είναι πραγματική μωρία. Ή  πρώτη 
είναι ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή  γιά κάθε μαρξιστή, γιά κάθε 
έπαναστάτη προλετάριο, γιά κάθε διεθνιστή· ύ π ο χ ρ ε 
ω τ ι κ ή ,  γιατί μονάχα αότή, πιστή στίς μαρξιστικές 
άρχές, ύπολογίζει άκριβώς στήν Αντικειμενική κατάσταση 
πού δημιουργεί ό πόλεμος σέ δλες τίς χώρες τής Εΰρώπης, 
γιατί μονάχα αότή άνταποκρίνεται στά διεθνικά καθήκοντα 
τοΟ προλεταριάτου.
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Ύποκαθιστώντας άτιμα τό μεγάλο ζήτημα τών άρχών 
τής Επαναστατικής τακτικής γενικά μέ τό μικροζήτημα τής 
πλάνης πού θά μποροΟσαν νά πέσουν οΐ έπαναστάτες 
μπολσεβίκοι, άλλά δέν πέσανε, ό Κάουτσκυ άπαρνιέται 
οΰτε λίγο οΰτε πολύ τήν έπαναστατική τακτική γενικά.

’Αποστάτης στήν πολιτική δ έ ν  ξ έ ρ ε ι  ο δ τ ε  στή 
θεωρία νά θέσει τό ζήτημα τών άντικειμενικών δρων τής 
έπαναστατικής τακτικής.

Κ’ έρχόμαστε τώρα στό δεύτερο σημείο. ΕΓναι ύποχρεω- 
τικό γιά κάθε μαρξιστή νά όπολογίζει στήν ευρωπαϊκή 
έπανάσταση, άπό τή στιγμή πού βρίσκεται μπροστά σέ 
μιάν έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή  κ α τ ά σ τ α σ η .  ΕΤναι τό 
ά λ φ α ·  β ή τ α  τοϋ μαρξισμοί) πώς ή τακτική τοΟ σοσια
λιστικού προλεταριάτου δέ μπορεΐ νά εΤναι ϊδια, δταν 
κατάσταση εΤναι έ π α ν α σ τ α τ ι κ ή  κι δταν δέν εΤναι.

"Αν ό Κάουτσκυ άπλώς εΤχε θέσει τό ύποχρεωτικό 
αύτό γιά κάθε μαρξιστή ζήτημα, θάβλεπε τότε πώς ή άπάν- 
τηση θά στρέφονταν άναγκαστικά έναντίον του. Πολύ 
πρίν άπ’ τόν πόλεμο, δλοι οί μαρξιστές, δλοι οί σοσιαλι
στές, εϊτανε σύμφωνοι πώς ό εύρωπαϊκός πόλεμος θά δη
μιουργούσε μιάν έπαναστατική κατάσταση. Ό  ίδιος ό 
Κάουτσκυ τό άναγνώρισε καθαρά κι άδίσταχτα, προτού 
γίνει άποστάτης, στά 1902 ( «Ή  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  έ π α ν ά -  
σ τ α σ η») καί στά 1909 ( «Ό  δ ρ ό μ ο ς  π ρ ό ς  τ ή ν  έ- 
ξ ο υ σ ί  α»), Τό Μανιφέστο τής Βαοιλείας τό άναγνώριζε 
στό δνομα όλόκληρης τής 2ης Διεθνούς'καί δέν είναι χωρίς 
λόγο δτι οί σοσιαλσωβινιστές καί οί καουτσκιστές (οί 
«κεντριστές», δηλαδή οί άνθρωποι πού Αμφιταλαντεύονται 
άνάμεσα στούς έπαναστάτες καί τούς όπορτουνιστές),. 
φοβούνται σάν τή φωτιά τίς διακηρύξεις τοΟ Μανιφέστου 
τής Βασιλείας πάνω στό ζήτημα αύτό.

Κατά συνέπεια, ή άναμονή μιάς έπαναστατικής κατά
στασης στήν Εύρώπη δέν εϊτανε φαντασία τών μπολσεβί
κων, μάή κο ι ν ή  γ ν ώ μ η  δλων τών μοφξιστών. Ό τα ν  
λοιπόν ό Κάουτσκυ άπαλλάσσεται άπό τήν άσυζήτητη αύ- 
τήν άλήθεια μέ φράσεις σάν κι αύτή : οί μπολσεβίκοι «πί
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στευαν πάντα στήν παντοδυναμία τής βιας καί τής θέλη
σης», μεταχειρίζεται μιά κούφια φράση γιά νά καλύψει 
τή φυγή του, τήν έπαίσχυντη φυγή του μπροστά στήν έπα
ναστατική κατάσταση.

Κ’ ΰστερα, βρισκόμαστε μπροστά σέ μιάν έπαναστα
τική κατάσταση ή δχ ι; Οδτε κι αύτό τό έρώτημα μπόρεσε 
νά θέσει ό Κάουτσκυ. Τήν άπάντηση πάνω σ ’ αύτό τή δί
νουν τά οικονομικά γεγονότα : ή γενική πείνα καί κα
ταστροφή πού γεννήθηκαν άπό τόν πόλεμο παρουσιά
ζουν μιάν έπαναστατική κατάσταση. Μιάν άλλη άπάντηση 
μάς δίνουνε τά πολιτικά γεγονότα: άπό τό 1915 έκδηλώ- 
νεται καθαρά σ’ δ λ ε ς τίς χώρες ή πορεία τής διάλυσης 
τών παλιών σοσιαλιστικών κομμάτων, ποΰχουν πάθει 
γάγγραινα, ή πορεία τής ά ρ ι σ τ ε ρ ο π ο ί η σ η ς  τ ώ ν  
π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ώ ν  μ α ζ ώ ν ,  πού παρατάνε τούς σοσιαλ- 
πατριώτες άρχηγούς τους γιά νά πάνε μέ τίς έπαναστά- 
τικές Ιδέες — μέ τούς έπαναστάτες άρχηγούς.

"Οταν έγραφε ό Κάουτσκυ τή μπροσούρα του στίς
5 Αύγούστου 1918, μή βλέποντας τίποτ’ άπ’ δλα αύτά, 
φοβότανε τήν έπανάσταση καί τήν πρόδινε κιόλας. Καί 
νά, τώρα, τέλη Όκτώβρη 1918, πού ή έπανάσταση φο'υν- 
τώνει γοργά σέ μιά σ ε ι ρ ά  χώρες χής Εύρώπης ό «έπα- 
ναστάτης» Κάουτσκυ, πού θδθελε νά έξακολουθεΐ νά περ
νάει δπως καί πρίν γιά μαρξιστής, άποδείχνεται κοντό
φθαλμος φιλισταΐος' τό ίδιο δπως οί ψιλισταιοι τοΟ 1847 
πού χλευάστηκαν άπό τό Μάρξ, δέν εΤδε τήν έπανάσταση 
νά πλησιάζει !

Περνάμε στό τρίτο σημείο.
Ποιές είναι, τρίτο, οί Ιδιομορφίες τής έπαναστατικής 

τακτικής, μιά καί παραδεχτοΟμε τήν δπαρξη έπαναστατι
κής κατάστασης στήν Εύρώπη; ‘Ο Κάουτσκυ, σάν καλός 
άποστάτης πού είναι, φοβήθηκε νά θέσει τήν ύποχρεωτική 
αύτή γιά κάθε μαρξιστή έρώτηση. Σκέφτεται σάν τυπικός 
μικροαστός φιλισταΐος ή σάν τόν άγράμματο χωριάτη: 
Ή  «γενική εόρωπαΐκή έπανάσταση» ξέσπασε ή δχι; Αν 
ξέσπασε, είναι κι α ύ τ ό ς  έτοιμος νά γίνει έπαναστάτης!
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’Αλλά  σ ’ αύτή τήν περίπτωση — <5ς τό προσέξουμε — κάθε 
κατεργάρης, σάν κι αύτούς τούς άχρείους πού κολλάνε 
σήμερα στούς νικητές μπολσεβίκους, δέν εχει παρά νά 
άνακηρύξει τόν έαυτό του έπαναστάτη !

Ά ν  δχι, ό Κάουτσκυ γυρίζει τίς πλάτες στήν έπανάστα
ση! Δέν καταλαβαίνει άπολύτως τίποτα άπ’ αΰτήν τήν άλή- 
θεια, πώς έκεΐνο πού ξεχωρίζει τό μαρξιστή έπαναστάτη 
άπό τόν κοινό άνθρωπο καί τό μικροαστό, εΤναι δτι ξέ
ρει νά κηρύχνει στις δμαθες μάζες τήν άναγκαιότητα της 
έπανάστασης πού ώριμάζει, νά ά π ο δ ε ί χ ν ε ι  πώς είναι 
άναπόφευκτη, νά έ ξ η γ ε ΐ  τή χρησιμότητά της γιά τό λαό, 
νά π ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ε ι  γ ι’ αύτή τό προλεταριάτο καί δλές 
τίς έργαζόμενες καί Εκμεταλλευόμενες μάζες.

Ό  Κάουτσκυ άποδίνει στούς μπολσεβίκους τήν άνοη- 
σία, δτι τά βάλανε δλα πάνω σ ’ £να χαρτί, ύπολογίζοντας 
δτι ή εύρωπαϊκή έπανάσταση θά ξέσπαγε σέ όρισμένη 
ήμερομηνία. ‘Η άνοησία αύτή στρέφεται ένάντια στόν 
Κάουτσκυ : σύμφωνα μέ τό συλλογισμό του, ή τακτική τών 
μπολσεβίκων θάταν σωστή &ν ή εύρωπαϊκή έπανάσταση 
έφτανε στίς 5 Αύγούστου 1918! Είναι ή ήμερομηνία πού 
έγραψε τή μπροσούρα του. Καί δταν μερικές βδομάδες 
δστερα άπό τις 5 Αύγούστου, έγινε πιά φανερό δτι ή έπα
νάσταση άρχιζε σέ άρκετές χώρες τί]ς Εύρώπης, τότε 
δλη ή άποστασία τοΟ Κάουτσκυ, δλη ή παραποίηση πού 
εκανε στό μαρξισμό, δλη του ή Ανικανότητα νά σκεφτεΐ 
σάν έπαναστάτης κι άκόμα νά θέσει τά ζητήματα σάν 
Επαναστάτης, παρουσιάστηκαν σ ’ δλη τους τή μεγαλο
πρέπεια !

Νά κατηγορείς τούς προλετάριους της Εύρώπης γιά 
προδοσία, γράφει ό Κάουτσκυ, είναι σά νά κάνεις μήνυση 
κατ’ άγνώστων.

Γελιέστε, κύριε Κάουτσκυ! Κοιτάξτε στόν καθρέφτη 
καί θά δείτε έκεΐ τούς «άγνωστους» έναντίον τών όποίων 
στρέφεται αύτή ή κατηγορία. Ό  Κάουτσκυ κάνει τόν ά- 
φελί)· καμώνεται πώς δέν καταλαβαίνει άπό ποΟ έρχεται 
αύτή ή κατηγορία καί ποιό τό ν ό η μ ά  της. Στήν πρα-
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•γματικότητα, ξέρει πολύ καλά 6 Κάουτσκυ δτι ή κατηγορία 
<χότή ήρθε καί έρχεται άπό τούς Γερμανούς «άριστεροός», 
Λπό τούς σπαρτακιστές, άπό τό Λήμπκνεχτ καί τούς φί
λους του. *Η κατηγορία αύτή Εκφράζει τή σαφή Επίγνωση 
τοΟ γεγονότος δτι τό γερμανικό προλεταριάτο πρόδινε τή 
ρωσική καί τή διεθνή έπανάσταση, δταν στραγγάλιζε τή 
Φιλλανδία, τήν Ουκρανία, τή Λεττονία καί τήν Εσθονία. 
"Η κατηγορία αύτή Απευθύνεται πρώτα - πρώτα καί κυρίως 
-Λχι Ενάντια στήν καταπονημένη μάζα, μά Ενάντια στούς 
ά ρ χ η γ ο ύ ς ,  πού σάν τούς Σάΐντμαν καί τούς Κάουτσκυ 
■δέν Εκπληρώσανε τό καθήκον τους — νά κάνουν Επανα
στατική προπαγάνδα καί ζύμωση, έπαναστατική δουλειά 
μέσα στίς μάζες γιά νά χτυπήσουν τήν άδράνειά τους—καί 
βάδισαν στήν πραγματικότητα Ενάντια στά Επαναστατικά 
ένστικτα καί πόθους πού φωλιάζουν πάντοτε μέσα στούς 
κόλπους τής μάζας τής καταπιεζόμενης τάξης. "Αμεσα, 
χοντροκομένα, κυνικά καί, τΙς περισσότερες φορές, άπό 
ίδιοτελη Ελατήρια, οί Σάΐντμαν προδώσανε τό προλετα
ριάτο καί περάσανε μέ τό μέρος τής άστικής τάξης. Δι- 
στακτικά, μέ ταλαντεύσεις, οί καουτσκιστές καί οί λονγκε- 
τιστές κάνανε τό Γδιο ρίχνοντας φοβισμένες ματιές στούς 
ισχυρούς τής ήμέρας. Ό  Κάουτσκυ, μέ δλα δσα έγραψε 
άπό τήν Εποχή τοΟ πολέμου, προσπάθησε νά κ α τ α π ν ί 
ξ ε ι  τό Επαναστατικό πνεύμα, άντί νά τό διατηρήσει καί 
νά τό άναπτύξει.

“Οτι ό Κάουτσκυ δέν καταλαβαίνει κάν τήν τεράστια 
θ ε ω ρ η τ ι κ ή  σ η μ α σ ί α  κι άκόμα περισσότερο τή 
σημασία πού εχει γιά τήν προπαγάνδα καί τή ζύμωση 
αύτή ή «κατηγορία» γιά προδοσίά άπέναντι στή ρωσική 
έπανάσταση, πού άπευθύνεται Ενάντια στούς προλετάριους 
τής Εύρώπης, αύτό θά μείνει πραγματικό ίστοίρικό μνημείο 
μικροαστικής άποβλάκωσης τοΟ «μέσου» άρχηγοΟ τής Επί
σημης γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Ό  Κάουτσκυ δέν 
καταλαβαίνει δτι ή «κατηγορία» αύτή, κάτω άπό τό κα
θεστώς τής «αύτοκρατορικής» γερμανικής λογοκρισίας, 
•εΤναι λίγο-πολύ τό μόνο μέσο γιά τούς Γερμανούς σοσια
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λιστές πού μείνανε πιστοί στό σοσιαλισμό, τό Λήμπκνεχτ 
καί τούς φίλους του, νά κάνουν τήν έ κ κ λ η σ ή  τ ο υ ς  
σ τ ο ύ ς  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς  έ ρ γ ά τ ε ς  νά ξεφορτωθούν τούς 
Σάΐντμαν καί τούς Κάουτσκυ, νά διώξουν τέτοιους «άρ* 
χηγούς», νά άπαλλαγοΟν άπό τό άποκτηνωτικό καί έξευ- 
τελιστικό τους κήρυγμα καί νά ύψωθοϋνε έ ν ά ν τ ι α  
σ ’ σ ΰ τ ο ύ ς ,  χ ω ρ ί ς  α ύ τ ο ύ ς ,  π ά ν ω  ά π ’ α ύ τ ο ύ ς ,  
ώς τήν έπανάσταση!

Ό  Κάουτσκυ δέν τό καταλαβαίνει αύτό. Πώς θέλετε 
νά καταλάβει τήν τακτική τών μπολσεβίκων; ΜπορεΤ 
κανείς νά περιμένει, άπό έναν άνθρωπο πού άπαρνήθηκε. 
τήν έπανάσταση, νά ζυγίσει καί νά έκτιμήσει τούς δρους 
άνάπτυξης τής έπανάστασης σέ μιάν άπό τΙς πιό «δύσκο
λες» περιπτώσεις;

‘Η τακτική τών μπολσεβίκων εϊτανε σωστή, εϊταν ή 
μόνη διεθνιστική τακτική, γιατί βασιζόταν δχι πάνω στόν 
δναντρο φόβο τής παγκόσμιας έπανάστασης, πάνω στόν 
μικροαστικό σκεπτικισμό άπέναντί της, οΰτε πάνω στή στε
νά έθνικιστική έπιθυμία νά ύπερασπίσουν τήν πατρίδα 
«τους» (τήν πατρίδα τής άστικής τάξης) φτύνοντας πάνω 
σ ’ δλα τ ' άλλα, μά βασιζότανε στή σωστή έκτίμηση (τήν 
άναγνωρισμένη άπ’ δλο τόν κόσμο πρίν άπό τόν πόλεμο, 
πρίν άπ’ τήν άποστασία τών σοσιαλσωβινιστών καί σο- 
σιαλπατσιφιστών) τής έπαναστατικής κατάστασης στήν 
Εύρώπη. Ή  τακτική αύτή εϊταν ή μόνη διεθνιστική τακτική» 
γιατί έκανε τό μάξιμουμ άπ’ δ,τι μπορεΐ νά γίνει σέ μιά 
χώρα, γιά ν ’ άναπτύξει, νά ύποστηρίξει, νά ξεσηκώσει τήν 
έπανάσταση σ ’ δ λ ε ς  τ ί ς  χ ώ ρ ε ς .  Ή  τακτική αύτή έπα* 
ληθεύτηκε άπό μιά τεράστια έπιτυχία, γιατί ό μπολσεβικι- 
σμός (δχι χάρη στήν άξια τών Ρώσων μπολσεβίκων, μά 
χάρη στή βαθειά καί γενική συμπάθεια τών μαζών γιά τήν 
άληθινά έπαναστατική τακτική τους) έγινε ό π α γ κ ό 
σ μ ι ο ς  μπολσεβικισμός, έδωσε μιάν ιδέα, μιά θεωρία, 
ένα πρόγραμμα, μιά τακτική, δλα συγκεκριμένα καί πρα
κτικά, πού ξεχωρίζουν άπό τό σοσιαλσωβινισμό καί τόν 
σοσιαλπατσιφισμό.
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Ό  μπολσεβικισμός έδωσε τή χαριστική βολή στήν πα
λιά σάπια Διεθνή τών Σάϊντμαν χαΙ τών Κάουτσκυ, τώ ν  
Ρενοντέλ καί τών Λονγκέ, τών Χέντερσον καί τών Μακ- 
ντόναλ, πού πδνε τώρα νά πέσουν 6 ένας στά πόδια τοΟ 
άλλου όνειροπολώντας «ένότητα» καί προσπαθοΟν ν’ άνα- 
στήσουν ένα πτώμα. ‘Ο μπολσεβικισμός δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε  
τΙς Ιδεολογικές καί τακτικές βάσεις μι&ς άληθινά προ* 
λεταριακής καί κομμουνιστικής 3ης Διεθνούς πού λαβαίνει 
ύπ’ δψη της τίς κατακτήσεις τής είρηνικής έποχής μαζί καί 
τήν πείρα τής έ π ο χ ή ς  τ ώ ν  έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ν  πού  
έχει ήδη ά ρ χ ί σ ε ι.

Ό  μπολσεβικισμός έκλαΐκευσε σ ’ όλόκληρο τόν κό
σμο τήν £δέα τής δικτατορίας τοΟ προλεταριάτου, μετέ
φρασε πρώτα · πρώτα αυτές τΙς λέξεις άπό τά λατινικά 
στά ρωσικά, κατόπι σ ’ δλες τίς γλώσσες τοΟ κόσμου, έδειξε 
μέ τό παράδειγμα τής έ ξ ο υ σ ί α ς  τ ώ ν  σ ο β ι έ τ  πώς οί 
έργάτες καί οί φτωχοί χωρικοί, άκόμα καί σέ μιά κα
θυστερημένη χώρα, άκόμα καί οί λιγότερο έμπειροι, οί 
λιγότερο μορφωμένοι, οί λιγότερο συνηθισμένοι στήν όρ- 
γάνωση, μπόρεσαν, μέσα σ ’ ένα χρόνο, άνάμεσα σέ 
Απερίγραπτες δυσκολίες, άναγκασμένοι νά μάχονται ένάν- 
τια στούς έκμεταλλευτές πού ύποστηρίζονταν άπό τήν 
άστική τάξη δλου τοϋ κόσμου, νά διατηρήσουνε τήν έξου- 
σΐα τών έργατών, νά δημιουργήσουνε μιά άπειρα άνώτερη 
καί πιό πλατειά δημοκρατία άπ’ δλες τίς προγενέστερες 
δημοκρατίες, ν ’ άρχίσουνε τή δημιουργική δουλειά δεκά
δων έκατομμυρίων έργατών καί χωρικών γιά τήν πρα
κτική έφαρμογή τοΰ σοσιαλισμού.

Πραγματικά ό μπολσεβικισμός βοήθησε τήν άνάπτυξη 
τής προλεταριακής έπανάστασης στήν Εύρώπη καί στήν 
’Αμερική τόσο, δσο κανένα κόμμα σέ καμιά χώρα δέ μπό
ρεσε άκόμα νά κάνει. Έ νώ  οί έργάτες σ ’ δλο τόν κόσμο 
άντιλαμβάνονται κάθε μέρα καί πιό καθαρά, δτι ή τακτι
κή τών Σάϊντμαν καί τών Κάουτσκυ δέν τούς γλύτωσε 
άπό τόν Ιμπεριαλιστικό πόλεμο, οΟτε άπό τή μισθωτή 
σκλαβιά πρός δφελος τής Ιμπεριαλιστικής άστική<^ τάξης
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καί πώς ή τακτική αύτή δέ θά μποροΟσε νά χρησιμέψει 
σάν ύπόδειγμα &τόν κόσμο—οI προλεταριακές μάζες δλων 
τών χωρών Αντιλαμβάνονται κάθε μέρα καί πιό καθαρά, 
δτι ό μπολσεβικισμός έδειξε τό σωστό δρόμο γιά ν ’ άπαλ- 
λαγοΟμε άπό τΙς φρικαλεότητες τοΟ πολέμου καί τοΟ Ιμπε
ριαλισμοί), δτι ό μπολσεβικισμός μ π ο ρ ε ΐ  ν ά  χρησ ι - .  
μέ ψε ι  σ ά ν  π ρ ό τ υ π ο  τ α κ τ ι κ ή ς  γ ι ά  δ λ ους .

Ή  προλεταριακή έπανάσταση ώριμάζει αισθητά, δχι 
μονάχα στήν Εόρώπη, μά καί σ ' όλόκληρο τόν κόσμο κάΐ 
είναι ή νίκη τοΟ προλεταριάτου στή Ρωσία πού τήνεόνόη- 
σε, τήν έπιτάχυνε καί τήν υποστήριξε. Είμαστε βέβαια 
άκόμα μακριά άπό τήν όλοκληρωτική νίκη τοΟ σοσιαλι- 
σμοΟ. Μιά μόνη χώρα δέ μπορεΐ νά κάνει περισσότερα. 
Ά λ λ ά  ή μόνη αύτή χώρα, χάρη στήν έξουσία τών  σοβιέτ. 
Ικανέ τόσα  γιά τό σοσιαλισμό πού, άκόμα κι &ν συντρι
βόταν αΰριο ή έξουσία τών σοβιέτ στή Ρωσία άπό τόν 
παγκόσμιο Ιμπεριαλισμό, λ. χ. άπό ΐ-να συνασπισμό τοΟ 
γερμανικοΟ καί τοΟ άγγλογαλλικοΟ Ιμπεριαλισμοθ, δηλα
δή άκόμα κάί στή χειρότερη περίπτωση, θά πρόσφερνε μιά 
χωρίς προηγούμενο όπηρεσία στό σοσιαλισμό καί θά έξα- 
σφάλιζε τήν άνάπτυξη τής άκαταμάχητης παγκόσμιας έπα
νάστασης.

Δ ο υ λ ο φ ρ ο σ ύ ν η  ά π έ ν α ν τ ι  σ τ ή ν  ά σ τ ικ ή  τ ά ξ η  
μ έ  τ ό  π ρ ό σ χ η μ α  τ η ς  « ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  ά ν ά λ υ σ η ς »

"Οπως είπαμε κιόλας, αν ό τίτλος άνταποκρινότανε 
στό περιεχόμενο, τότε τό βιβλίο τοΟ Κάουτσκυ θάπρεπε 
νά  όνομαστεΐ όχι «Δικτατορία τοΟ προλεταριάτου», άλλά 
«Έπανέκδοση τών έπιθέσεων της άστικής τάξης ένάντια 
στούς μπολσεβίκους».

Τίς παλιές «θεωρίες» τών μενσεβίκων γιά τόν άστικό 
χαρακτήρα τής ρωσικής έπανάστασης, δηλαδή τήν παλιά 
παραμόρφωση τοΟ μαρξισμοΟ άπό τούς μενσεβίκους (πού 
άνασκευάστηκε άπό τόν Κάουτσκυ στό 1905!) μθς τίς ξα~ 
νασερβίρει τώρα ό θεωρητικός μας. “Οσο άνιαρό κι αν
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είναι τό ζήτημα αύτό γιά τούς Ρώσους μαρξιστές, πρέπει 
νά σταματήσουμε σ* αύτό.

*Η ρωσική έπανάσταση είναι μιά άστική έπανάσταση, 
λέγανε δλοι οΐ μαρξιστές τής Ρωσίας πρίν άπό τό 1905. 
’Αντικαθιστώντας οί μενσεβίκοι τό μαρξισμό μέ τό φιλε
λευθερισμό, συμπεραίνανε άπ’ αύτό: τό προλεταριάτο 
λοιπόν δέν πρέπει νά πάει πιό πέρα άπ’ δσο έπιτρέπει ή 
άστική τάξη, πρέπει ν ’ Ακολουθήσει μιά πολιτική συνεν
νόησης μέ τήν άστική τάξη. ΟΙ μπολσεβίκοι λέγανε πώς 
αύτό εϊιανε μιά άστικοφιλελεύθερη θεωρία. *Η άστική 
τάξη προσπαθεί νά Αναδιοργανώσει τό κράτος κατά τόν 
Αστικό τρόπο, δηλαδή μέ τρόπο μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ ι κ ό  
καί δχι έπαναστατικό, διατηρώντας δσο είναι δυνατό καί 
τή-μοναρχία καί τή μεγάλη έγγεια Ιδιοκτησία καί δλα τ ’ 
άλλα. Τό προλεταριάτο πρέπει νά φέρει τήν Αστικοδημο- 
κρατική έπανάσταση δ>ς τό τέλος χωρίς ν ’ Αφήσει νά «δε
θεί» άπό τό μεταρρυθμισμό της άστικής τάξης.

Οί μπολσεβίκοι διατύπωναν έτσι τό συσχετισμό τώ ν  
ταξικών δυνάμεων στήν άστική έπανάσταση: τό προλετα
ριάτο, σέρνοντας άπό πίσω του τούς χωρικούς, έξουδετε- 
ρώνει τή φιλελεύθερη άστική τάξη καί καταστρέφει όλό
τελα τή μοναρχία, τή φεουδαρχία καί τή μεγάλη έγγεια 
Ιδιοκτησία.

Σ ’ αύτή τή συμμαχία τοΟ προλεταριάτου μέ τήν 
άγροτιά γενικά, δείχνεται ό Αστικός χαρακτήρας τής έπα- 
νάστασης, γιατί ή άγροτιά  ΑποτελεΤται άπό μικροπαραγω- 
γούς τοποθετημένους στό έδαφος τής έμπορευματικής πα
ραγωγής. Έπειτα, προσθέτανε τότε οί μπολσεβίκοι, τό 
προλεταριάτο ένώνει μαζί του δλο τό μ ι σ ο π ρ ο λ ε τ α -  
ρ ι ά τ ο  (δλους τούς έργάτες καί έκμεταλλευόμενους), 
έξουδετερώνει τή μεσαία άγροτική τάξη καί ρ ί χ ν ε ι κ ά τ ω  
τήν άστική τάξη* νά σέ τ ί συνίσταται ή σοσιαλιστική έπα
νάσταση, σ ’ άντίθεση μέ τήν άστικοδημοκρατική (κοίτα τή 
μπροσούρα μου τοΟ 1905: « Δ υ ό  τ α κ τ ι κ έ ς »  πού άνα- 
τυπώθηκε στή συλλογή: « Δ ώ δ ε κ α  χ ρ ό ν ια » ,  Π ε τ ρ ο ύ 
π ο λη , 1907).
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Ό  Κάουτσκυ πήρε έμμεσα μέρος σ ’ αότή τή συζήτηση 
τό 1905, άφοΟ ρωτήθηκε άπ’ τόν Πλεχάνωφ πού εϊτανε 
τότε μενσεβίκος καί έκφράστηκε στό βάθος έναντίον του, 
πράγμα πού προκάλεσε τήν έποχή έκείνη τούς σαρ
κασμούς τοΟ μπολσεβίκικου τύπου. Ό  Κάουτσκυ δέ β γ ά 
ζ ε ι  π ι ά  μ ι λ ι ά  γιά τίς τοτινές συζητήσεις (φοβάται μή
πως άποστομωθεΐ άπό τίς ίδιες του τίς διακηρύξεις!), 
άφαιρώντας ετσι'άπό τό Γερμανό άναγνώστη κάθε δυνατό
τητα νά κατανοήσει τό βάθος τοΟ ζητήματος .'Ο Κάουτσκυ 
δ έ ν  ε ϊ τ α ν  δ υ ν α τ ό  νά έκθέσει στούς Γ ερμανούς έργά
τες στά 1918, δτι στα 1905 εϊταν ύπέρ τής συμμαχίας τών 
έργατών μέ τούς χωρικούς καί δχι μέ τή φιλελεύθερη 
άστική τάξη, ούτε μέ ποιούς δρους σύσταινε τή συμμαχία 
αύτή, ούτε ποιό πρόγραμμα είχε ύπ’ δψη του γιά τή συμ- 
μαχία αύτή.

Βαδίζοντας έτσι ό Κάουτσκυ πρός τά πίσω μέ τό πρό
σχημα τής «οίκονομικής άνάλυσης» καί μέ άλα£ονικές 
φράσεις γιά τόν «ιστορικό ύλισμό», συνηγορεί σήμερα 
ύπέρ τής ύποταγης τών έργατών στήν άστική τάξη, άνα- 
μασάει, παίρνοντας τσιτάτα  άπό τό μενσεβίκο Μάσλωφ, 
τίς παλιές φιλελεύθερες άντιλήψεις τών μενσεβίκων' μέ 
τίς παραθέσεις αύτές πάει νά παρουσιάσει σάν κάτι νέο 
τήν όπισθοδρομικότητα τής Ρωσίας καί άπό τήν καινούρ- 
για αύτή Ιδέα βγάζει τό παλιό αύτό συμπέρασμα, πώς σέ 
μιάν άστική έπανάσταση δέ μποροϋμε νά τραβήξουμε 
μακρύτερα άπό τήν άστική τά ξη ! Κι αύτό, παρ’ δλα δσα 
είπανε ό Μάρξ καί ό Ένγκελς, συγκρίνοντας τήν άστική 
έπανάσταση τοΟ 1789—1793 στή Γαλλία μέ τήν άστική 
έπανάσταση τοΟ 1848 στή Γερμανία!

ΓΤροτοΟ περάσουμε στό κύριο «έπιχείρημα» καί στό 
ούσιαστικό περιεχόμενο τής «οίκονομικής άνάλυσης» τοΟ 
Κάουτσκυ, &ς δοΟμε τήν περίεργη σύγχυση ιδεών καί τήν 
έλλειψη σκέψης τοΟ συγγραφέα πού φαίνεται κιόλας 
άπό τίς πρώτες φράσεις :

« 'Η  οικονομική βάση τής Ρωσίας, προφητεύει ό «θεω
ρητικός» μας, εΓναι καί σήμερα άκόμα ή γεωργία καί £δι·
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<χίτερα ή μικρή άγροτική παραγωγή. ’Απ’ αύτή ζοΟν τά 
τέσσερα πέμπτα, γιά νά μήν ποΟμε τά πέντε έκτα τοΟ 
πληθυσμού» (σ. 45). Πρώτα - πρΰτα, άγαπητέ θεωρητικέ, 
ακεφτήκατε καθόλου τόν άριθμό τών έκμεταλλευτών πού 
βρίσκονται άνάμεσα σ ’ αύτή τή μάζα τών μικροπαραγω· 
γών ; Οδτε τό ένα δέκατο βέβαια κι άκόμα λιγότερο στίς 
πόλεις, δπου είναι περισσότερο άναπτυγμένη ή μεγάλη 
παραγωγή. Πάρτε άκόμα καί τόν πιό άπίθανο άριθμό καί 
ύποθέστε δτι οί έκμεταλλευτές πού χάνουνε τό δικαίωμα 
ψήφου είναι τό ένα πέμπτο τών μικροπαραγωγών. Άκόμα 
καί τότε θά δείτε πώς τά 66 */„ μπολσεβίκοι στό πέμπτο 
συνέδριο τών σοβιέτ άντιπροσωπεύανε τήν πλ ε ι οψη-  
φ ί α  τ οΟ π λ η θ υ σ μ ο ύ .  Πρέπει άκόμα νά προσθέσουμε 
σ ’ αύτό, δτι ένα σημαντικό ποσοστό έσέροι τής άριστε- 
ράς είτανε πάντοτε ύπέρ τής έξουσίας τών σοβιέτ. (Κατ’ 
άρχή, δλοι οί έσέροι τής άριστερας είτανε ύπέρ τής έξου- 
σίας τών σοβιέτ). Κι δταν ένα μέρος άπ’ αύτούς ρίχτηκε 
<?τήν περιπέτεια έκείνη μέ τίς ταραχές τοΟ ’ Ιούλη τοΟ 1918, 
δυό καινούργια κόμματα άποσπάστηκαν άπό τό παλιό 
κόμμα : τό κόμμα τών «λαϊκών κομμουνιστών» καί τό 
κόμμα τών «έπαναστατών κομμουνιστών» (άνάμεσα στούς 
έσέρους τής άριστερδς πού άναδειχτήκανε άπό τό παλιό 
κόμμα στίς πιό σπουδαίες κρατικές θέσεις μπορούμε νά 
Αναφέρουμε τό Σάξ άπό τήν πρώτη όμάδα καί τόν Κολεγ- 
κάγιεφ άπό τή δεύτερη). Συμπέρασμα : ό ϊδιος ό Κάου
τσκυ άνασκεΰασε, ώ ! έντελώς άθελά του, τό γελοίο αύτό 
θρύλο, πώς οί μπολσεβίκοι έχουν μαζί τους μονάχα τή 
μειοψηφία τοΰ πληθυσμού.

Σκεφτήκατε έπειτα, άγαπητέ μου θεωρητικέ, δτι ό μι- 
κροπαραγωγός χωριάτης ά μ ψ ι τ α λ ^ ν τ ε ύ ε τ α ι  ά- 
ναγκαστικά άνάμεσα στό προλεταριάτο- καί τήν άστική 
τά ξη ; Αύτή τή μαρξιστική άλήθεια τήν έπικυρωμένη άπ’ 
δλη τή σύγχρονη εύρωπαϊκή Ιστορία ό Κάουτσκυ τήν «ξέ- 
χασε» πάρα πολύ έγκαιρα, γιατί κονιορτοποιεί δλη τήν 
άνανεωμένη άπ’ αύτόν μενσεβίκικη «θεωρία».

"Αν ό Κάουτσκυ δέν τό εΓχε ξεχάσει αύτό, πώς θά
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μποροΟσε ν* άρνηθεΐ τήν άναγκαιότητα τής δικτατορίας 
τοΰ προλεταριάτου σέ μιά χώρα δπου έπικρατοΟν οί μι- 
κροπαραγωγοί;

"Ας έξετάσουμε τώρα τό ούσιαστικό περιεχόμενο τής 
«οίκονομικής Ανάλυσης» τοΟ θεωρητικοϋ μας.

Ό τ ι  ή σοβιετική έξουσία είναι δικτατορία, αύτό είναι 
Αδιαφιλονίκητο, λέει ό Κάουτσκυ. «ΕΤναι δμως ή δικτατο
ρία τ ο 0 π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ ; »  (σ. 34). «Σύμφωνα μέ τό 
σοβιετικό Σύνταγμα, οί χωρικοί πού άποτελοΟνε τήν πλει- 
οψηφία τοΟ πληθυσμοΟ, εχουνε δικαίωμα συμμετοχής στή 
νομοθεσία καί στή διοίκηση. Ό ,τ ι  μάς δ ίνουν λοιπόν γιά 
δικτατορία τοΟ π ρ ο λ ε τ α ρ ι ά τ ο υ ,  &ν αύτή θά μπο
ρούσε νά έφαρμοστεΐ μέ συνέπεια κι &ν γενικά μιά τάξη 
μποροΟσε νά άσκήσει άμεσα τή δικτατορία, πράγμα πού 
εΤναι δυνατό μονάχα σ’ ένα κόμμα, δέ θ&τοτνε τίποτ’ άλλο 
άπό δικτατορία τής Αγροτιάς» (σ. 35).

Καί, καταγοητευμένος ό άγαθός Κάουτσκυ άπό £ναν 
τόσο βαθύ καί ΐόσο πνευματώδη συλλογισμό, τό ρίχνει 
στήν εΙρωνεία : « ’Απ’ αύτό βγαίνει, πώς τό άσφαλέστερο 
μέσο νάφτάσουμε χωρίς κλονισμούς στήν πραγματοποίηση 
τοΟ σοσιαλισμού, θά εϊτανε νά τόν έμπιστευθοΰμε στά 
χέρια τών χωρικών» (σ. 35).

Μέ πλήθος άπό λεπτομέρειες καί έξαιρετικά σοφές 
περικοπές άπό τό μισοφιλελεύθερο Μάσλωφ, παρουσιάζει 
ό θεωρητικός μας τήν καινούργια αύτή Ιδέα, πώς οί χωρι
κοί δηλαδή ένδιαφέρονται νά είναι πάνω ή τιμή το'Ο στα- 
ριοΟ καί νά διατηρείται σέ χαμηλά έπίπεδα ό μισθός τών 
έργατών κτλ. κ τλ ... Ή  έκθεση τόσο πρωτότυπων Ιδεών 
προκαλεΐ τόσο μεγαλύτερη πλήξη, δσο ό συγγραφέας δίνει 
μικρότερη προσοχή στά πραγματικά νέα φαινόμενα πού 
βγαίνουν άπ’ τόν πόλεμο, δηλαδή λ. χ. δτι οί χωρικοί ζη
τάνε σ ’ άντάλλαγμα τοΟ σταριοΟ τους δχι λεφτά, μά έμ- 
πορεύματα, δτι οί χωρικοί στεροΟνται άπό έργαλεΐα πού 
εΤναι άδύνατο νά τά βροΟν σ ’ όποιαδήποτε τιμή. θά  ξα- 
ναγυρίσουμε πάνω σ ’ αύτό.

Έ τσ ι λοιπόν κατηγορεί ό Κάουτσκυ τό κόμμα τοΰ
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προλεταριάτου, τούς μπολσεβίκους, δτι άναθέσανε τή δι
κτατορία, δτι άναθέσανε τό καθήκον τής πραγματοποίησης 
τοΟ σοσιαλισμοί) στά χέρια τής μικροαστικής άγροτιδς. 
θαυμάσια, κύριε Κάουτσκυ! Ά λλά , σύμφω/α μέ τή φω
τισμένη γνώμη σας, ποιά θδπρεπε λοιπόν νά εϊταν ή στάση 
ένός προλεταριακοΟ κόμματος άπέναντι στή μικροαστική 
άγροτιά;

Έδώ 6 θεωρητικός προτίμησε νά σωπάσει, γιατί θυ
μήθηκε φαίνεται τήν παροιμία: «Τά λόγια είναι άσήμι, 
άλλά ή σιωπή χρυσάφι». "Ομως προ&όθηκε άπό τήν παρα
κάτω σκέψη :

«Σ τά  πρώτα βήματα' τής Σοβιετικής Δημοκρατίας, τά 
άγροτικά σοβιέτ εϊτανε όργανώοεις τής ά γ ρ ο τ ι κ ή ς  τ ά  
ξης,  παρμένης στό σύνολό της. Τώρα ή δημοκρατία αύτή 
διακηρύχνει δτι τά  σοβιέτ είναι όργάνωση τών προλετα
ρίων καί τών φ τ ω χ ώ ν  χ ω ρ ι κ ώ ν .  Οί εύποροι χωρικοί 
χάνουν τό δικαίωμα έκλογής στά σοβιέτ. Ό  φτωχός χωρι
κός θεωρείται έδώ σάν ένα μόνιμο καί μαζικό προϊόν τής 
άγροτικής σοσιαλιστικής μεταρρύθμισης κάτω άπό τή «δι
κτατορία τοΟ προλεταριάτου» (σ. 43).

Τί δηκτική ειρωνεία! θά  τήν άκούσετε στή Ρωσία άπό 
τό στόμα τοϋ πρώτου τυχόντα άστοί). Οί άστοί χαίρον
ται νά βλέπουν τή Σοβιετική Δημοκρατία ν’ άναγνωρίζει 
άνοιχτά τήν δπαρξη φτωχών χωρικών. Περιγελάνε τό σο
σιαλισμό. Δικαίωμά τους. Ά λλά  ό «σοσιαλιστής» πού 
βρίσκει θέμα νά γελάσει έπειδή, δστερα άπό ένα τετρά
χρονο πόλεμο άπό τούς πιό καταστρεπτικούς, ύπάρχουν 
σέ μάς—καί θά ύπάρχουν γιά καιρό— φτωχοί χωρικοί, 
ένας τέτοιος «σοσιαλιστής» μονάχα σ ’ ένα περιβάλλον 
άπό άποστάτες μπορούσε νά γεννηθεί.

ΆκοΟστε τή συνέχεια:
«...Ή  Σοβιετική Δημοκρατία έπεμβαίνει τό δίχως 

άλλο στίς σχέσεις άνάμεσα σέ πλούσιους καί φτωχούς 
χωρικούς, δχι δμως χωρίς νά προχωρήσει σέ μιά νέα δια
νομή τής γής. Γιά νά άντιμετωπίσουν τίς έπισιτιστικές 
άνάγκες τών κατοίκων τών πόλεων στέλνουν στά χωριά
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άποσπάσματα άπό όπλισμένους έργάτες καί παίρνουν μέ 
τή βία άπό τούς πλούσιους χωρικούς τό περίσσευμά τους 
σέ στάρι. "Ενα μέρος άπ’ αύτό τό στάρι πηγαίνει στούς κα
τοίκους τής πόλης,τό άλλο στούς φτφ/ούς χωρικούς» (σ. 48).

Φυσικά, ό σοσιαλιστής καί μαρξιστής Κάουτσκυ είναι 
βαθειά άγανακτισμένος μέ τήν Ιδέα δτι ένα παρόμοιο μέ
τρο μπορεΐ νά έπεκταθεΐ πέρα άπ’ τά περίχωρα τών με- 
γαλουπόλεων (καί σ ’ έμάς άπλώνεται σ ’ όλόκληρή- τή 
χώρα). Ό  σοσιαλιστής καί μαρξιστής Κάουτσκυ παρα
τηρεί άποφθεγματικά καί μέ τό άμίμητο, άπαράμιλλο καί 
ύπέροχο φλέγμα (ή βλακεία) τοΟ ψιλισταίου : «...Αύτές 
οί άπαλλοτριώσεις τών εΰπορων χωρικών φέρνουνε ένα 
καινούργιο στοιχείο άναταραχής καί έμφύλιου πολέμου 
■στή λειτουργία τής παραγωγής (...έμφΰλιος πόλεμος στή 
«λειτουργία τής παραγωγής» δέν είναι κίόλας κάτι τό 
ύπερφυσικό;...) πού γιά νά έξυχιανθεΐ έχει έπείγουσα 
■άνάγκη άπό ήσυχία καί άσφάλεια» (σ. 49).

Ναί, μάλιστα, ή ήσυχία καί ή άσφάλεια τών έκμεταλ
λευτών καί τών κερδοσκόπων τοΟ σταριοϋ, πού κρύβουν 
τό περίσσευμά τους, παραβιάζουν τό νόμο γιά τό μονοπώ
λιο τών σιτηρών καί καταδικάζουνε στήν πείνα τόν πλη
θυσμό τών πόλεων, ναί, γιά δλ’ αύτά έχει δίκιο ν ’ άνα- 
στενάζει ό μαρξιστής καί σοσιαλιστής Κάουτσκυ καί νά 
χύνει πικρά δάκρυα. «Είμαστε δλοι μας σοσιαλιστές καί 
μαρξιστές καί διεθνιστές» φωνάζουν έν χορώ οί κύριοι 
Κάουτσκυ, Χάϊνριχ Βέμπερ (Βιέννη), Αονγκέ (Παρίσι), 
Μακντόναλ (Λονδίνο) κτλ. «Είμαστε δλοι μας ύπέρ τής 
έπανάστασης τής έργατικής τάξης, μονάχα...μονάχα μέ 
τόν δρο δτι δέ θά διαταράξει τήν ήσυχία καί τήν άσφά- 
λεια τών κερδοσκόπων τοΰ σταριοΟ! Καί τή άπύθμενη 
αύτή δουλοφροσύνη άπέναντι στούς καπιταλιστές τηνέ σκε
πάζουμε μέ τή «μαρξιστική» θεωρία γιά τή «λειτουργία 
τής παραγωγής»...Άν δλ’ αύτά είναι μαρξισμός, πώς νά 
όνομάσουμε τότε τή δουλοπρέπεια απέναντι στήν άστική 
τάξη ;

Δείτε πάνω - κάτω ποΰ καταλήγει ό θεωρητικός μας.
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Κατηγορεί τούς μπολσεβίκους πύς θέλουν νά παρουσιάσουν 
τή δικτατορία τών χωρικών γιά δικτατορία τοΟ προλετα
ριάτου. Ταυτόχρονα μάς κατηγορεί δτι φέρνουμε τόν έμ- 
φύλιο πόλεμο στά χωριά (τό θεωροΰμε αύτό τιμή μας), δ τ ι 
στέλνουμε στά χωριά άποσπάσματα άπό όπλισμένους έρ
γάτες, πού διακηρύχνουν άνοιχτά δτι έφαρμόζουν τή «δ ι
κτατορία τοϋ προλεταριάτου καί τών φτωχών χωρικών» 
καί βοηθάνε τούς φτωχούς αύτούς χωρικούς νά πάρουν 
άπό τούς κερδοσκόπους καί τούς πλούσιους χωρικούς τό 
περίσσευμα τοΟ σταριοΰ πού κρύβουν, παραβιάζοντας τό 
-νόμο γιά τό μονοπώλιο τών σιτηρών.

Ά π ό  τό ένα μέρος ό μαρξιστής μας θεωρητικός είναι 
ύπέρ τής καθαρής δημοκρατίας, ύπέρ τής ύποταγής τής 
Επαναστατικής τάξης—όδηγητή τών έργατών καί τών έκ- 
μεταλλευομένων—στήν πλειοψηφία τοΰ πληθυσμού (κατά 
•συνέπεια καί στούς έκμεταλλευτές). Ά π ό  τό άλλο μέρος, 
■πάει νά μάς Αποδείξει τόν άναπόφευκτο άστικό χαρακτήρα 
τής έπανάστασης, κι αύτό γιατί ή άγροτική τάξη στό σύ
νολό της τοποθετείται στό έπίπεδο τών άστικών κοινω
νικών σχέσεων. Ταυτόχρονα Ισχυρίζεται δτι όπερασπίζει 
τήν ταξική προλεταριακή άποψη, τή μαρξιστική άποψη!

Αύτό δέν εΓναι «οίκονομική άνάλυση», μά χάος καί 
-σύγχιση πού δέ μπορεΐ ν'ά γίνει χειρότερη. Ά ν τ ί  γιά μαρ
ξισμό, μάς δίνει ψίχουλα άπό φιλελεύθερες θεωρίες καί 
άφθονη δουλικότητα άπέναντι στήν άστική τάξη καί τούς 
κουλάκους.

Τό ζήτημα πού μπέρδεψε έτσι ό Κάουτσκυ τό εΓχαν 
■κατά βάθος ξεκαθαρίσει οί μπολσεβίκοι άπό τό 1903, Ναί, ή 
έπανάστασή μας εΤναι άστική, δσο βαδίζουμε μαζί μέ τήν 
Αγροτιά στό σύνολό της. Αύτό τό ξέραμε πολύ καλά καί 
τδχουμε έπαναλάβει έκατοντάδες καί χιλιάδες φορές άπό 
τό 1905. Ποτέ δέν προσπαθήσαμε, οΰτε νά πηδήξουμ? τόν 
άναγκαΐο αύτό σταθμό τής Ιστορικής έξέλιξης, οΟτε νά 
τόν καταργήσουμε μέ διατάγματα. Καταβάλλοντας κάθε 
προσπάθεια νά μάς «συγχύσει» στό σημείο αύτό, ό Κά
ουτσκυ φανερώνει μόνο τή σύγχυση τών Ιδεών του καί τό



— 100 —

φόβο του νά θυμηθεί αύτά πού εΓχε γράψει στά 1905, τότε 
πού δέν εϊταν άκόμα άποστάτης.

Άπ ό τό μήνα Απρίλη τοΟ 1917, πολύ πρίν άπό τήν 
έπανάσταση τοΟ Όκτώβρη καί τήν κατάληψη τής έξουσίας 
άπό μάς, λέγαμε άνοιχτά καί έξηγούσαμε στό λαό : Τώρα 
ή έπανάσταση δέ θά μπορέσει νά σταματήσει έκεΐ γιατί ή 
χώρα άνοιξε δρόμο, ό καπιταλισμός ηήγε μπροστά, ή κα
ταστροφή πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις, πού θά άπαι- 
τήσει εϊτε τό θέλουμε εϊτε δέν τό θέλουμε μιά μεγαλύτερη 
πρόοδο, ώς τό σοσιαλισμό. Γιατί δέν ύπάρχει άλλο μέσο 
νά πάει μπροστά, νά σωθεί, ήέξαντλημένη άπό τόν πόλεμο- 
χώρα καί νά άνακουφιστοΟν τά βάσανα τών έργαζομένων 
καί τών έκμεταλλευομένων - δ έ ν  ύ π ά ρ χ ε ι  ά λ λ ο  μέ σο -

“Ολα γίνανε άκριβώς 8πως τά εΓχαμε προβλέψει. *Η 
πορεία τής έπανάστασης έπικύρωσε τήν όρθότητα τών σκέ- 
ψεών μας. Σ τ ή ν  άρχή,  μαζί μέ «όλόκληρη» τήν άγροτιά* 
ένάντιαστή μοναρχία, ένάντια'στούς μεγαλογαιοκτήμονες,. 
ένάντια στή φεουδαρχία (καί σ ’ αύτό ή έπανάσταση μένει, 
άστική, άστικοδημοκρατική). " Υ σ τ ε ρ α ,  μέ τή φτωχή άγρο- 
τιά, μέ τό μισοπρολεταριάτο, μαζί μέ δλους τούς έκμε- 
τα>λευόμενους έ ν ά ν τ ι α  σ τ ό ν  κ α π ι τ α λ ι σ μ ό ,  μαζί 
καί τούς πλούσιους χωρικούς, τούς μαυραγορίτες, τούς κερ- 
δοσκόπους· καί ή έπανάσταση γίνεται σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή ·  
Νά προσπαθήσεις νά όρθώσεις τεχνητά δνα σινικό τείχος 
άνάμεσα στή μιά καί τήν άλλη, νά τίς χωρίσεις τή μιά 
άπό τήν άλλη δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  καί δχι άπό· τό βαθμό 
προετοιμασίας τοΟ προλεταριάτου καί. τά βαθμό τής 
ένωσής του μέ τούς φτωχούς τοΟ χωριού, είναι σά νά 
παραμορφώνεις στό έπακρο τό μαρξισμό, σά νά τόν έκ* 
ψυλίζεις καί νά τόν άντικατασταίνεις μέ τό φ<λελ€υθε- 
ρισμό. Αύτό καταντάει σά νά θέλεις, μέ ψευτοεπιστημο- 
νικές έπικλήσεις στόν προοδευτικό χαρακτήρα τής άστι- 
κής τάξης σέ σχέση μέ τή φεουδαρχία* νά Εξυπηρετήσεις 
τήν άντίδράση, ύπβρασπίζοντας τήν άστική τάξη άπέναντι 
στό σοσιαλιστικό προλεταριάτο.

Έ ξ  άλλου, άν τά σοβιέτ παρουσιάζουν μιά μορφή καέ
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ίνα ν  τύπο άσύγκριτα άνώτερο άπό τό δημοκρατισμό, είναι 
γιατί, όργανώνοντας καί τραβώντας στήν πολιτική τή 
μ ά ζ α  τ ώ ν  έ ρ γ α τ ώ ν  καί  τ ώ ν  χ ω ρ  ι κώ ν, είναι ό 
•πιό κοντινός στό «λαό» θεσμός, μέ τήν έννοια πού μιλοΟσε
6 Μάρξ στά 1871 γιά τήν άληθινά λαϊκή έπανάσταση. καί 
παρέχουν τό πιό εύαίσθητο βαρόμετρο τής άνάπτυξης τών 
μαζών, τής αΰξησης τής πολιτικής τους ώριμότητας, τής 
ταξικής τους ώριμότητας. Τό Σοβιετικό Σύνταγμα δέ γρά
φτηκε σύμφωνα μ’ ένα «σχέδιο», δέ συντάχτηκε πάνω σ’ 
ένα γραφείο καί δέν έπιβλήθηκε στούς έργάτες άπό τούς 
άστούς νομικούς. “Οχι, τό Σύνταγμά μας β γ ή κ ε  άπό τήν 
ϊδια τήν έξέλιξη τής π ά λ η ς  τ ώ ν  τ ά ξ ε ω ν  στό μέ
τρο πού ώρίμαζαν οί τ α ξ ι κ ο ί  ά ν τ α γ ω  ν ι σ μ ο ί. Τήν 
άπόδειξη γ ι’ αύτό μάς τή δίνουν Ισα · Γσα τά ϊδια τά γε
γονότα, -πού είναι άναγκασμένος νά άναγνωρίσει ό Κά· 
συτσκυ.

Στήν άρχή, τά σοβιέτ συγκεντρώνανε στίς γραμμές 
τους τήν άγροιική τάξη στό σύνολό της. ‘Η έλλειψη κουλ
τούρας, ή καθυστέρηση καί ή άμάθεια τών φτωχών χωρι
κών, άφηναν τή διεύθυνση στά χέρια τών κουλάκων, τών 
πλουσίων, τών καπιταλιστών, τής μικροαστικής τάξης, 
τών μικροαστών διανοουμένων. Εϊταν ή έποχή τής κυ
ριαρχίας τής μικροαστικής τάξης, τών μενσεβίκων καί τών 
σοσιαλεπαναστατών (γιά νά τούς παίρνει κανείς γιά σο
σιαλιστές πρέπει νά είναι βλάκας ή άποστάτης σάν τόν 
Κάουτσκυ). ’Αναγκαστικά κι άναπόφευκτα ή μικροαστική 
τάξη ταλαντευότανε άνάμεσα στή δικτατορία τής άστικής 
τάξης (Κερένσκυ, Κορνίλωφ, Σαβίνκωφ) καί τή δικτατορία 
τοΰ προλεταριάτου. Γ ιατί, ή μικροαστική τάξη, άπό τούς 
βασικούς χαρακτήρες τής οίκονομικής της κατάστασης, 
είναι άνίκανη γιά κάθε άνεξάρτητη δράση. Ά ς  είπωθεΐ πα
ρεκβατικά, πώς ό Κάουτσκυ άπαρνιέται όλότελα τό μαρ
ξισμό δταν, στήν άνάλυσή του γιά τή ρωσική έπανάσταση, 
έπιμένει στή νομική καί τυπική έννοια «δημοκρατία», πού 
Επιτρέπει βέβαια στή ν άστική τάξη νά μασκάρει τήν κυριαρ
χία  της καί νά έξαπατδ τΙς μάζες, ξ ε χ ν ώ ν τ α ς  πώς δη
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μοκρατία σημαίνει πραγματικά πότε δ ι κ τ α τ ο ρ ί α  τής: 
ά σ τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς ,  πότε άνίσχυρο μεταρρυθμισμό τής μι
κροαστικής τάξης πού ύποτάσσεται σ ’ αύτή τή δικτατορία 
κτλ. Ά π ’ αύτό θά μποροΟσε νά βγει τό συμπέρασμα, κατά; 
τόν Κάουτσκυ, πώς σέ μιά καπιταλιστική χώρα ύπάρχουν 
άστικά κόμματα, Sva προλεταριακό κόμμα (οί μπολ- 
σεβΐκοι) πού σέρνει πίσω του τήν πλειοψηφία, τή μάζα τοΟ- 
προλεταριάτου, μά π ώ ς  δ έ ν  ύ π ά ρ χ ο υ ν  μικροα
στικά κόμματα! Οί μενσεβίκοι καί οί σοσιαλεπαναστάτες 
δέν είχαν τάχα τ α ξ ι κ έ ς  ρ ί ζ ε ς ,  ρίζες μέσα στ^ 
μικροαστική τά ξη !

Of δισταγμοί τής μικροαστικής τάξης, τών μενσεβίκων 
καί τών σοσιαλεπαναστατών, διαφωτίσανε τίς μάζες καί 
άπομακρύνανε τήν τεράστια πλειοψηφία τους, όλόκληρη 
τή «βάση» τους, δλους τούς προλετάριους καί μισοπρολετά- 
ριους, άπό τέτοιους «άρχηγούς». Στά σόβιέτ έπικράτησαν 
οί μπολσεβίκοι (στήν Πετρούπολη καί στή Μόσχα γύρω στόν 
Όκτώβρη τοΟ 1917), ένώ τό σχίσμα άνάμεσα στούς σο- 
σιαλεπαναστάτες καί τούς μενσεβίκους μεγάλωνε.

Ό  θρίαμβος τής μπολσεβίκικης έπανάστασης σημείω
νε τό τέλος τών δισταγμών, έξασφάλιζε τήν όλοκληρωτική; 
καταστροφή τής μοναρχίας καί τής μεγάλης Ιγγειας ιδιο
κτησίας, πού πρίν άπό τήν έπανάσταση τοϋ Όκτώβρη δ έ ν  
ε ί χ ε  ά κ ό μ α  κ α τ α σ τ ρ α φ ε ΐ .  Φέραμε τήν ά σ τ ι 
κή έπανάσταση στό τέλος της. ‘Ολόκληρη ή άγροτικτ^ 
μάζα βάδισε πίσω μας. Ή  άντίθεσή της μέ τό σοσιαλιστικά 
προλεταριάτο δέν εϊτανε δυνατό νά έκδηλωθεΐ άμέσως.. 
Τά σοβιέτ συγκεντρώνανε τότε τήν άγροτική τάξη γ ε ν ι 
κά. Ή  ταξική διαφοροποίηση στούς κόλπους τής άγρο- 
τικής τάξης δέν εΤχε άκόμα ώριμάσει, δέν είχε άκόμα: 
έξωτερικευθεΐ.

Ή  πορεία α ύ τ ή  άναπτύχθηκε τό καλοκαίρι καί τό 
φθινόπωρο τοΟ 1918. Ή  άντεπαναστατική έξέγερση τών 
Τσεχοσλοβάκων άφύπνισε τούς κουλάκους. Ά π ’ δλη τή 
Ρωσία πέρασε 2να κύμα άπό έξεγέρσεις τών κουλάκων- 
ΟΟτε άπ’ τά βιβλία, οΟτε άπό τίς έφημερίδες, μά άπό τι^
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ζωή μαθαίνουν of φτωχοί χωρικοί πώς τά συμφέροντά τους 
δέ συμβιβάζονται μέ * τά συμφέροντα τών κουλάκων, τών 
πλουσίων, τής άγροτικής μπουρζουαζίας. ΟΙ «σοσιαλεπα- 
ναάτάτες τής άριστερδς», σά μικροαστικό κόμμα πού 
εΓτανε, καθρεφτίζανε τούς δισταγμούς τών μαζών καί 
άκριβώς τό καλοκαίρι τοϋ 1916 διασπάστηκαν: ένα μέρος 
άπ’ αύτούς πήγε μέ τούς Τσεχοσλοβάκους (στάση τής 
Μόσχας, κατά τήν όποΐα ό -Προχιάν πού έγινε γιά μιά 
ώρα κύριος τοΟ τηλεγραφείου πληροφόρησε τή Ρωσία γιά 
τήν άνατροπή τών μπολσεβίκων* έπειτα, προδοσία τοΟ 
Μουράβιεφ, διοικητή τής στρατιάς πού πολεμούσε τούς 
Τσεχοσλοβάκους, κτλ.)' έναδλλο μέρος έμεινε πιστό στούς 
μπολσεβίκους. Ή  όλοένα καί όξύτερη κρίση τοΟ έτιισιτι- 
σμοΟ στίς πόλεις έκανε νά μπαίνει όλοένα καί πιό έπιτα- 
κτικά τό πρόβλημα τοΰ μονοπωλίου τών σιτηρών, πού 
ξέχασε δλότελα ό θεωρητικός μας στήν οίκονομική του 
άνάλυση, έπαναλαμβάνοντας τούς παλιούς άψορισμούς 
πού βρήκε έδώ καί δέκα χρόνια στό Μάσλωφ.

Τό παλιό άστικοτσιφλικάδικο κράτος, καθώς έπίσης 
καί τό λαϊκοδημοκρατικό κράτος, έστελνε στά χωριά ένο
πλα άποσπάσματα πού βρισκόντανε πραγματικά στή διά
θεση τής άστικής τάξης. Αυτό ό κ. Κάουτσκυ τό άγνοεΐ! 
Δέ βλέπει καθόλου σ ’ αύτό «δικτατορία τής άστικής 
τάξης»—πού τέτοιο πράγμα! Πρόκειται γιά «καθαρή δημο
κρατία», πρό παντός άφοϋ έπικυρώνεται κι άπό ένα άστικό 
κοινοβούλιο! "Οτι ό Άφξέντιεφ καί ό · Σ .  Μάσλωφ, σέ 
συμφωνία μέ τούς Κερένσκυ, Τσερετέλλι καί άλλα στοι
χεία τοΰ σοσιαλεπαναστατικοΟ καί μενσεβίκικου ώραιό- 
κοσμου, συλλάβανε τό καλοκαίρι καί τό φθινόπωρο τοΟ 
1917 τά μέλη τών άγροτικών έπιτροπών, γ ι’ αύτό ό Κάου
τσκυ δέν «ακουσε καθόλου νά γίνεται λόγος»· γιά 8λα 
αύτά δέ βγάζει λέξη !

Αύτό συμβαίνει νιατί τό άστικό κράτος, πού έφαρμό- 
ζει τή δικτατορία τής άστικής τάξης διαμέσου τής λαϊκής 
δημοκρατίας, δέ μπορεΐ νά όμολογήσει μπροστά στό λαό
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δτι ύπηρετεϊ τήν άστική τάξη, δέ μπορεΐ νά πει τήν άλή- 
θεια, είναι ύποχρεωμένο νά ύποκρίνεται.

’Αντίθετα, τό κράτος τοΟ τύπου τής Κομμούνας, τό σο
βιετικό κράτος, λέει καθαρά καί ξάστερα στό λαό τ ή ν  
ά λ ή θ ε ι α, διακηρύχνοντας πώς εΓναι δικτατορία τοΟ προ
λεταριάτου καί τών φτωχών χωρικών καί Ισα - ίσα ή ειλικρι
νής αύτή όμολογία φέρνει κοντά του δεκάδες έκατομμύρια 
καινούργιους πολίτες, πού καταπιέζονται άδιάφορο κάτω 
άπό ποιά λαϊκή δημοκρατία καί πού μέ τά σοβιέτ παίρ
νουνε μέρος στήν πολιτική, στή δ η μ ο κ ρ α τ ί α ,  στή διοί
κηση τοΟ κράτους. Ή  σοβιετική δημοκρατία στέλνει στά 
χωριά άποσπάσματα άπό δπλισμένους έργάτες, διαλεγμέ
νους πρώτα - πρώτα άνάμεσα στούς πιό προχωρημένους 
άπό τίς πρωτεύουσες.

Οί έργάτες αύτοί φέρνουν τό σοσιαλισμό στό χωριό, 
τραβάνε κοντά τους τή φτωχή άγροτιά, τήν όργανώνουν, 
τή μορφώνουν καί τή βοηθάνε νά  σ π ά σ ε ι  τ ήν  Α ν τ ί 
σ τ α σ η  τ ής  ά σ τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς .

Ό λο ι δσοι παρακολουθοΟν τό ζήτημα κ’ έχουν περάσει 
άπό τήν έπαρχία, λένε πώς μονάχα τώρα, καλοκαίρι καί φθι
νόπωρο τοΟ 1918, κάνουν τά χωριά μας τήν «έπανάσταση 
τοϋ Όκτώβρη», δηλαδή τήν προλεταριακή. Τά πράγματος 
άρχίζουν ν ’ άλλάζουν. Τό κύμα άπό έξεγέρσεις τών κου
λάκων παραχωρεί τή θέση του στήν έξόρμηση τών φτω
χών χωρικών, στήν αύξηση τών «έπιτροπών φτωχών χωρι
κών». Βλέπουμε ν’αύξάνει στό στρατό ό άριθμός τών κομ- 
μισάριων άξιωματικών, διοικητών μεραρχιών καί στρατιών 
πού βγήκαν μέσ’ άπό τούς έργάτες. Έ νώ  ό Κάουτσκυ, 
τρομαγμένος άπό τήν κρίση τοΟ ’ Ιούλη (1918) καί τίς φωνές 
τής άστικής τάξης, τρέχει πηδώντας πίσω της καί γράφει 
όλόκληρη μπροσούρα διαποτισμένη άπ’ τήν ιδία πώς οί 
μπολσεβίκοι βρίσκονται στις παραμονές της Ανατροπής τους 
άπό τούς χωρικούς, ένώ βλέπει στήν Αποσκίρτηση τών σο- 
σιαλεπαναστατών τής Αριστεράς δνα «στένεμα» (α. 39)το0 
κύκλου έκείνων πού ύποστηρίζουνε τούς μπολσεβίκους, 
τήν ίδια στιγμή π λ α τ α ί ν ε ι  Α τ έ λ ε ι ω τ α  ό π ρ α γ μ α -
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τ ι κ ό ς κύκλος τών όπαδών τοΟ μπολσεβικισμοΟ, ΑφοΟ δε
κάδες καί δεκάδες έκατομμύρια φτωχοί χωρικοί Απαλ
λαγμένοι πιΑ Απ’ τήν κηδεμονία καί τήν έπιρροή τών 
κουλάκων καί της άγροτικής μπουρζουαζίας, τραβιοΟνται 
στήν Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η  πολιτική ζωή.

Χάσαμε έκατοντάδες σοσιαλεπαναστάτες τής άριστε. 
ρδς, διανοουμένους χωρίς χαρακτήρα, κερδοσκόπους τοΟ 
χωρίου, κ α τ α χ τ ή σ α μ ε  δ μ ω ς  έκατομμύρια Αντιπρο
σώπους τής φτωχής Αγροτιάς.*

'Ένα χρόνο μετά τήν προλεταριακή έπανΑσταση στίς 
πρωτεύουσες, ξέσπασε κάτω άπό τήν έπίδρασή της καί μέ 
τή συνδρομή της, ή προλεταριακή έπανάσταση στά πιό 
Απομακρυσμένα χωριά. Ή  σοβιετική έξουσία καί ό μπολσε- 
βικισμός βγήκαν Απ’ αύτήν όριστικΛ στερεωμένοι καί Απο
δείχτηκε όριστικά δτι δέν ύπΑρχει πιΑ μέσα σ ’ όλόκληρη 
τή χώρα δύναμη ίκανή νΑ μδς κλονίσει.

ΆφοΟ τέλειωσε τήν Αστικοδημοκρατική έπανάσταση 
μαζί μέ τήν άγροτική τάξη γενικά, τό προλεταριάτο τής 
Ρωσίας πέράσε όριστικά στή σοσιαλιστική έπανάσταση, 
καταφέρνοντας νά διαφοροποιήσει τό χωριό, νά τραβήξει 
μέ τό μέρος του τούς άγροτικούς προλετάριους καί μισο- 
προλετάριους καί νά τούς συνασπίσει ένάντια στούς κου
λάκους καί τήν άστική τΑξη, μαζί καί τήν Αγροτική Αστι
κή τΑξη.

Ά ν  τό μπολσεβίκικο προλεταριΑτο στίς πρωτεύουσες 
καί στΑ μεγάλα βιομηχανικά κέντρα δέν εΓχε κατορθώσει 
νΑ συνασπίσει γύρω του τούς φτωχούς τοΟ χωριού καί 
νά τούς ξεσηκώσει ένΑντια στούς πλούσιους χωρικούς, 
τότε ΘΑ είχαμε τήν Απόδειξη πώς ή Ρωσία δέν εϊταν «ώρι
μη» γιά τή σοσιαλιστική έπανάσταση, τότε ή άγροτική 
τάξη θάμενε «μιά», δηλαδή θαμενε κάτω άπό τήν οικονο
μική, πολιτική καί ήθική κυριαρχία τών κουλάκων, τών

* Στό 6ο συνέδριο χων σοβιέτ (7—9/11/1918) πήρανεμέοοί> μέ 
θετική ψήφο 967 Αντιπρόσωποι, Απ’ τούς δποίους οί 950 εϊτανε μπολ
σεβίκοι. Μέ συμβουλευτική ψήφο 351, άπ' τούς δποίους οι 335 μπολ
σεβίκοι. Συνολικά 97 °/0 μπολσεβίκοι.
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πλουσίων, τής άστικής τάξης, τότε δέ θάβγαινε άπ’ τάδρια 
της άστικοδημοκρατικής έπανάστασης. Ά λλά , άς είπωθεΐ 
μέσα σέ παρένθεση, αύτό καί πάλι δέ θά άπόδειχνε πώς 
τό προλεταριάτο δέν έπρεπε νά καταλάβει τήν έξουσία, 
γιατί μόνο τό προλεταριάτο έφερε πραγματικά τήνάστικο- 
δημοκρατική έπανάσταση ώς τό τέρμα τής έξέλιξής της, 
μόνο τό προλεταριάτο έκανε μιά σοβαρή προσπάθεια νά 
έπισπεόσει τήν παγκόσμια προλεταριακή έπανάσταση, μόνο 
τό προλεταριάτο δημιούργησε τό σοβιετικό κράτος, δέύτερο 
σταθμό μετά τήν Κομμούνα, στφ δρόμο γιά τό σοσιαλι
στικό κράτος.

Ά π ό τό άλλο μέρος, &ν τό μπολσεβίκικο προλετα
ριάτο δέν ήξερε νά περιμένει τή διαφοροποίηση τών τά
ξεων στό χωριό, &ν δέν ήξερε νά τήν π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ε ι ,  
οΰτε νά τήν πραγματοποιήσει, καί <5ν προσπαθοΟσε, πρίν 
άπό τόν Όκτώβρη—Νοέμβρη 1917, νά «διατάξει» τόν έμ- 
φύλιο πόλεμο ή τήν «έγκαθίδρυση τοΟ σοσιαλισμοΟ» στίς 
άγροτικές περίφέρειες, &ν δοκίμαζε νά άπαλλαγεΐ άπ’ τήν 
προσωρινή συμμαχία μέ τήν άγροτική τάξη γενικά, χωρίς 
νά κάνει όρισμένες παραχωρήσεις στό μεσαίο χωρικό, κτλ., 
'αύτό τότε θάτανε ένας μπλανκιστικός τρόπος παραμόρφω
σης τοϋ μαρξισμού, θάταν μιά άπόπειρα τής μειοψηφίας νά 
έπιβάλει τή θέλησή της στήν πλειοψηφία, θάτανε θεωρητι
κός παραλογισμός καί θάταν σά νά μή καταλαβαίνουμε 
δτι ή άγροτική έπανάσταση είναι κι αύτή άκόμα μιά άστική 
έπανάσταση καί πώς χ ω ρ ί ς  μι ά σ ε ι ρ ά  άπό  μ ε τ α 
β α τ ι κ έ ς  β α θ μ ί δ ε ς  είναι άδύνατο νά τή μετατρέψου
με σέ σοσιαλιστική έπανάσταση σέ μιά καθυστερημένη 
χώρα.

Σ ’ αύτό τό έξαιρετικά σοβαρό θεωρητικό καί πολιτικό 
ζήτημα ό Κάουτσκυ μ π έ ρ δ ε ψ ε  τ ά  π ά ν τ α ,  ένώ στήν 
πράξη άποδείχτηκε άπλός λακές τής άστικής τάξης, πού 
γιά νά τήν εύχαριστήσει οΰρλιάζει έναντίον τής δικτατο
ρίας τοΟ προλεταριάτου.

** *
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Ό  Κάουτσκυ μπέρδεψε ίσως άκόμα περισσότερο κ* 
ένα άλλο ζήτημα άπό τά πιό ένδιαφέροντα καί σοβαρά, 
δηλαδή άν τέθηκε καλά κατ’ άρχήν κι δν έφαρμόστηκε. 
δπως έπρεπε έπειτα τό νομοθετικό έργο της Σοβιετικής 
Δημοκρατίας σχετικά μέ τό άγροτικό ζήτημα, στό δυσκο
λότερο καί ταυτόχρονα σπουδαιότερο αύτό μέρος τής σο
σιαλιστικής μεταβολής, θά  εϊμασταν άπειρα εύγνώμον?ς 
σέ κάθε μαρξιστή τής Δύσης πού, άφοΟ λάβαινε γνώση 
τουλάχιστο τών κυριότερων ντοκουμέντων, θάκανε τήν 
κριτική τής πολιτικής μας, για ΐΐ θά πρόσφερε έτσι σέ μάς 
μιά τεράστια ύπηρεσία καί θά βοηθοΟσε άπό τό άλλο μέ
ρος τήν έπανάσταση πού ώριμάζει σ ’ όλόκληρο τόν κόσμο. 
Μά άντί γιά κριτική, ό Κάουτσκυ μάς προσφέρει ένα άπί- 
θανο θεωρητικό κομφούζιο, πού μεταμορφώνει τό μαρξι
σμό σέ φιλελευθερισμό, ένώ στά πρακτικά ζητήματα κα
ταφεύγει σέ στείρες, χολιασμένες καί φιλισταίϊκες έπιθέ- 
σεις ένάντια στούς μπολσεβίκους. Ά ς  Κρίνει μόνος του ά 
άναγνώστης:

«Ή  μεγάλη έγγεια Ιδιοκτησία δέν εϊτανε δυνατά νά 
διατηρηθεί. Άπό τήν πρώτη μέρα κιόλας έγινε φανερό πώς 
εϊτανε καταδικασμένη άπό τήν έπανάσταση. Εϊταν άνάγκη 
νά δοθεί στόν άγροτικό πληθυσμό...». Αύτό δέν είναι σωστό, 
κ. Κάουτσκυ: άντικατασταΐνετε δ,τι είναι φ α ν ε ρ ό  γιά 
σάς μέ κείνο πού οί διάφορες τ ά ξ ε ι ς  σκέφτονται γ ι ’ 
αύτό τό ζήτημα. *Η Ιστορία τής έπανάστασης άπόδειξε πώς 
ή κυβέρνηση συνασπισμοΟ άστών, μικροαστών, μενσεβί
κων καί έσέρων είχε σάν πολιτική της τή διατήρηση τής 
μεγάλης έγγειας Ιδιοκτησίας. Ή  καλύτερη άπόδειξη γ ι’ 
αύτό είναι ό νόμος τοΟ Σ. Μάσλωφ καί ή σύλληψη τών 
μελών τών άγροτικών έπιτροπών. Χωρίς τή δικτατορία 
τοΟ προλεταριάτου, δέ θά μποροΟσε ποτέ νά νικήσει ό 
«άγροτικός πληθυσμός» τόν ένωμένο μέ τόν καπιταλιστή 
γαιοκτήμονα.

«...Ά λλά  μέ ποιά μορφή θά γινόταν, δέν ύπήρχε κα
μιά όμοφωνία πάνω σ ’ αύτό. Διάφορες λύσεις προτάθη- 
καν...» (Ό  Κάουτσκυ ένδιαφέρεται προπαντός γιά τήν
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«όμοφωνία» τών σοσιαλιστών, δποιοι κι Αν εΤναι αύτοί 
πού διεκδικοΟν αύτό τόν τίτλο. "Οτι δμως οΐ βασικές 
τάξεις τής καπιταλιστικής κοινωνίας πρέπει Αναγκαστικά 
νά ζητήσουν διαφορετικές λύσεις, αύτό τό ξεχνάει...).

«...Ά πό σοσιαλιστική Αποψη, ή λογικότερη λύση θάτανε 
νά μετατραποΟν οί μεγάλες έπιχειρήσεις σέ κρατική ιδιο
κτησία καί νά άνατεθεΐ στούς χωρικούς, πού βς τότε Απα- 
σχολοϋνταν έκεΐ σά μισθωτοί έργάτες, ή καλλιέργεια τών 
μεγάλων Ιδιοκτησιών μέ μορφή συνεταιρισμών. Ά λλά  ή 
λύση αύτή προϋποθέτει τήν Οπαρξη άγροτικών έργατών 
καί τέτοιοι έργάτες δέν ύπάρχουν στή Ρωσία. Μιά άλλη 
λύση θ&τανε ή μεγάλη έγγεια Ιδιοκτησία νά μετατραπεΐ σέ 
κρατική Ιδιοκτησία καί νά μοιραστεί σέ μικρούς κλήρους 
ττού θά μποροΟσαν νά νοικιάσουν οί άκτήμονες χωρικοί· 
θάχαμε άκόμα κ’ έτσι κάποιο βαθμό σοσιαλισμού...»

Ό  Κάουτσκυ ξενοιάζει δπως πάντα μέ τό περίφη
μο : Πρέπει κανείς ν ’ άναγνωρίσει χωρίς ν ’ άναγνω- 
ρίσει Αναγνωρίζοντας. Παίρνει διάφορες λύσεις καί τίς 
βάζει τή μιά πΑνω στήν Αλλη, χωρίς νά ρωτήσει —πού 
είναι τό μόνο σωστό καί τό μόνο μαρξιστικό — ποιοί πρέ
πει νά είναι οί σταθμοί Απ’ δπου θα περάσουμε γιά νά 
φτάσουμε Από τόν καπιταλισμό στόν κομμουνισμό, κάτω 
Απ’ αύτούς ή έκείνους τούς ι δ ι α ί τ ε ρ ο υ ς  δρους .  Στή 
Ρωσία ύπΑρχουν Αγροτικοί έργΑτες, λίγοι βέβαια, κι ό 
ΚΑουτσκυ δέν έθιξε τό ζήτημα πού τ έ θ η κ ε  Από τήν 
έξουσία τών σοβιέτ, πώς ΘΑ περΑσουμε δηλαδή στήν κοινή 
καί συνεταιριστική καλλιέργεια. Τό πιό περίεργο δμως 
είναι πού ό ΚΑουτσκυ θέλει νΑ βλέπει «όρισμένο βαθμό 
σοσιαλισμού» στήν έκμίσθωση μικρών κλήρων γής. Πρό
κειται στό βΑθος γιΑ ένα μ ι κ ρ ο α σ τ ι κ ό  σύνθημα, 
πού δέν έχει καμιΑ σχέση μέ τό σοσιαλισμό. Ά ν  τό «κρά
τος» πού έκμισθώνει τή γη δέν είναι κράτος τοΟ τύπου τής 
Κομμούνας, μά μιά άστικοκοινοβουλευτική δημοκρατία 
(δπως τό ύποθέτει πάντοτε ό Κάουτσκυ), τότε ή έκμίσθωση 
τής γής μέ μικρούς κλήρους δέ μπορεΐ νά είναι άλλο άπό 
μιά τυπική φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ η  μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η .
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“Οτι ή σοβιετική έξουσία κατάργησε κ ά θ ε  Ιδιοκτη
σία τής γής, ό Κάουτσκυ δέ βγάζει λέξη γ ι’ αύτό. Άκόμα 
χειρότερα. Άναφέροντας τά διατάγματα τής σοβιετικής 
έξουσίας, έπιδίδεται σέ μιάν άπίστευτη λαθροχειρία, έτσι 
πού νά παραλείπει τό ούσιαστικό.

ΆφοΟ άποφάνθηκε δτι ή «μικρή παραγωγή δημιουργεί 
τό άπόλυτο δικαίωμα άτομικής Ιδιοκτησίας πάνω στά 
μέσα παραγωγής», δτι ή Συντακτική εΤναι ή «μόνη έξου
σία» πού θά μποροΟσε νά έμποδίσει τό μοίρασμα (άποψη 
πού θά προκαλέσει τά γέλια στή Ρωσία, γιατί δλος ό 
κόσμος ξέρει πώς οί έργάτες καί οί χωρικοί δέν άναγνω· 
ρίζουν παρά μόνο τήν έξουσία τών σοβιέτ, ένώ ή Συντα 
κτική έχει γίνει τό σύνθημα τών Τσεχοσλοβάκων καί τών 
μεγαλογαιοκτημόνων), ό Κάουτσκυ έξακολουθεΐ :

«'Ένα άπό τά πρώτα διατάγματα τής σοβιετικής κυ
βέρνησης διακηρύχνει:

1. Ή  μεγάλη έγγεια Ιδιοκτησία καταργήθηκε άμέσως 
χωρίς καμιάν άποζημίωση.

2. Τά κτήματα τών μεγαλογαιοκτημόνων καί τά κλη
ροδοτήματα, τά μοναστηριακά καί έκκλησιαστικά κτήματα 
μαζί μ’ δλο τους τό ύλικό, έμψυχο καί άψυχο, τά κτίριά 
τους καί τά ύποστατικά τους περνοΟν στίς τοπικές άγρο- 
τικές έπιτροπές τών σοβιέτ τών άγροτικών άντιπροσώπων 
τής περιφέρειας, ώσπου τό άγροτικό ζήτημα νά ρυθμιστεί 
άπό τή Συντακτική Συνέλευση».

Ό  Κάουτσκυ άναφέρει μ ο ν ά χ α  τ ι ς  δ υ ό  α υ 
τ έ ς  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς  καί συμπεραίνει:

«Ή  παραπομπή στή Συντακτική έμεινε νεκρό γράμμα. 
Στήν πραγματικότητα, οί άγρότες τών διαφόρων περιο
χών μποροΟσαν νά τήν κάνουνε τή γή δ,τι θέλανε* (σ. 47).

‘Ορίστε δείγματα τής «κριτικής» τοΟ Κάουτσκυ!
Νά μιά «έπιστημονική» έργσσία, πού μοιάζει παρά

ξενα μέ ψέμα. Υποβάλλουν στό Γερμανό άναγνώστη τήν 
Ιδέα δτι οί μπολσεβίκοι συνθηκολόγησαν μέ τούς χωρικούς 
πάνω στό ζήεημα τής άτομικής Ιδιοκτησίας τής γής, δτι οΐ 
μπολσεβίκοι Αφήσανε τούς χωρικούς νά κάνουν &ς καί
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•στίς παραμικρότερες λεπτομέρειες (στίς διάφορες περιο
χές) 8,τι θέλουνε!

Στήν πραγματικότητα, τό διάταγμα πού έκδόθηκε στίς 
26 Όκτώβρη 1917, περιλαβαίνει δχι δυό μά πέντε άρθρα, 
χ ώ ρ ι α  άπό τίς όκτώ παραγράφους τοΟ «ύπομνήματος», 
πού λέγεται έκεΐ τιώς «πρέπει νά χρησιμέψει σάνόδηγός».

Στό άρθρο 3 τοΟ διατάγματος λέγεται, δτι δλα τά 
κτήματα περνάνε στό «λαό» καί πώς πρέπει νά γίνει «προ- 
αεκτική άπογραφή δλων τών δημευθέντων άγάθών» καί 
νά έξασφαλιστεΐ «αυστηρή έπαναστατική φρούρηση».

Τό «ύπόμνημα» λέει, δτι «καταργεΐται γιά πάντα τό 
δικαίωμα άτομικής Ιδιοκτησίας πάνω στή γή», δτι «έδάφη 
πού περιλαβαίνουν άγροτικές έκμεταλλεύσεις πολύ άνα- 
πτυγμένες άπαλλάσσονται άπ’ τό μ ο ίρ  α σ μ α», δτι 
«δλο τό ύλικό τών γαιών πού δημεύτηκαν, άψυχο καί έμ
ψυχο, περνάει δίχως άποζημίωση στήν άποκλειστική κυ
ριότητα τοϋ κράτους ή τής κοινότητας άνάλογα μέ τήν 
έκταση ή τήν άξια τών χωραφιών αύτών» καί, τέλος, δτι 
«ή γή στό σύνολό της άποτελεΐ μέρος τής άγροτικής πε
ριουσίας τοΟ λαοΟ».

"Επειτα, τόν ϊδιον καιρό πού άποφασίζονταν ή διά
λυση τής Συντακτικής (5-1-1918), τό 3ο συνέδριο τών Σο
βιέτ υιοθέτησε μιά «Διακήρυξη τών δικαιωμάτων τοϋ έρ. 
γαζόμενου καί έκμεταλλευόμενου λαοϋ», πού άποτελεΐ 
τώρα μέρος τοϋ βασικοϋ νόμου τής Σοβιετικής Δημο
κρατίας.

Τό άρθρο II, παράγραφος I αύτής τής Διακήρυξης άνα- 
φέρει δτι: «ή άτομική Ιδιοκτησία τής γής καταργήθηκε» 
καί δτι «τά  πρότυπα άγροκτήματα καί έπιχειρήσεις γίνον
ται έθνική Ιδιοκτησία»,

Κατά συνέπεια, ή παραπομπή στή Συντακτική δ έ ν  
έμεινε νεκρό γράμμα, γιατί ένα άλλο έθνικό άντιπροσω- 
πευτικό σώμα, μέ άπειρα μεγαλύτερο έθνικρ κύρος γιά 
τούς χωρικούς, έπιφορτίστηκε νά ρυθμίσει τό άνροτικό 
ζήτημα.

"Επέιτά στίς 6 (19) Φλεβάρη 1918, δημοσιεύτηκε ό νό
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μο; γιά τήν κοινωνικοποίηση τής γης πού, γιά μιά άκόμα 
φορά, έπικυρώνει τήν κατάργηση κάθε Ιδιοκτησίας πάνω 
στή γή, καί άναθέτει τή διαχείριση τών γαιών καί δλου 
τοΰ ύλικοϋ τών ιδιωτικών κτημάτων στις σοβιετικές άρ- 
χές, κ ά τ ω  ά π ό  τ ό ν  έ λ ε γ χ ο  τ ής  ό μ ο σ π ο ν δ ι α -  
κής σ ο β ι ε τ ι κ ή ς  έ ξ ο υ σ ί α ς  καί θέτει σάν άντικεί- 
μενο τής διαχείρισης τών γαιών : «τήν άνάπτυξη τής κολ- 
λεκτιβιστικής καλλιέργειας πιό συφερτικής άπό τήν άποψη 
τής οίκο-νομίας τής έργασίάς καί τών προϊόντων, σέ βάρος 
τής άτομικής καλλιέργειας, γιά νά έξασφαλίσουμε τό πέ
ρασμα στή σοσιαλιστική οικονομία» (άρ. 11 § ε)-.

θεσπίζοντας τήν ι σ ό τ η τ α  στήν έπικαρπία τοϋ έδά- 
φους, ό νόμος άπαντάει έτσι στήν έρώτηση: «ποιός έχει 
τό δικαίωμα νά κατέχει γή ;» ("Αρ. 20): «Στό έδαφος τής 
‘Ομοσπονδιακής Σοβιετικής Δημοκρατίας τής Ρωσίας μπο- 
ροϋν νά κατέχουν κλήρους γής γιά τήν έξασφάλιση δημό
σιων καί προσωπικών άναγκών : α) Γιά έργα έκπαίδευσης 
καί μόρφωσης: 1. Τό κράτος στό πρόσωπο τών όργάνων 
τής σοβιετικής έξουσίας (όμοσπονδιακής, περιφερειακής, 
Επαρχιακής. διαμερίσματος, δήμου καί κοινότητας) : 2. Οί 
δημόσιοι όργανισμοί (κάτω άπό τόν έλεγχο καί μέ τήν 
Εξουσιοδότηση τής τοπικής σοβιετικής έξουσίας) : β) Γιά 
σκοπούς άγροτικής έκμετάλλευσης: 3. Οί άγροτικές κομ
μούνες. 4. Οί άγροτικοί συνεταιρισμοί. 5. Οί άγροτικές 
κοινότητες. 6. Οί οικογένειες f) άτομα...»

‘Ο άναγνώστης βλέπει, δτι ό Κάουτσκυ διαστρέβλωσε 
όλότελα τά πράγματα καί παρουσίασε στό Γερμανό άνα- 
γνώστη όλωσδιόλου ψεύτικα τήν άγροτική πολιτική καί 
νομοθεσία τοϋ προλεταριακού κράτους στή Ρωσία.

Ό σ ο  γιά τά σοβαρά καί θεμελιώδη θεωρητικά προβλή
ματα, ό Κάουτσκυ δέν ξέρει οΰτε κάν νά τά θέσει.

Τά ζηΐήματα αύτά εΤναι:
1. ’ Ισότητά στήν έπικαρπία τοϋ έδάφους καί
2. Εθνικοποίηση τής γής—καί τό ενα καί τό άλλο 

άνταπόκρίνονται στό σοσιαλισμό γενικά καί στό πέρασμα 
άπό τόν καπιταλισμό στόν κομμουνισμό Ιδιαίτερα.
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3. Κοινή καλλιέργεια τής γής, σάν πέρασμα άπό τή 
μικρή κομματιαστή έκμετάλλευση στή μεγάλη κολλεκτιβι- 
στική έκμετάλλευση. Ό  τρόπος πού τέθηκε αύτό τό ζήτημα 
στή σοβιετική νομοθεσία άνταποκρίνεται στίς άπαιτήσεις 
τοΟ σοσιαλισμού ;

Στό πρώτο ζήτημα, είναι άναγκαϊο νά άποκαταστή- 
σουμε προπαντός τά δυό άκόλουθα βασικά γεγονότα : 
α) Λαβαίνοντας ύπ’ δψη τήν πείρα τοϋ 1905 (παραπέμπω 
γιά παράδειγμα στό έργο μου πού καταπιάνεται μέ τό 
άγροτικό ζήτημα στήν πρώτη ρωσική έπανάσταση), υπο
γράμμιζαν οί μπολσεβίκοι τή σπουδαιότητα, άπό τήν άποψη 
τής προόδου καί τής δημοκρατικής έ π α ν ά σ τ α σ η ς ,  τοΰ 
συνθήματος τής Ισότητας καί, στά 1917, πρίν άπό τήν 
έπανάσταση τοΟ Όκτώβρη, έξακολουθοϋν νά τήν έπανα- 
λαβαίνουν' β) δημοσιεύοντας τό νόμο γιά τήν κοινωνικο
ποίηση τής γής πού «ψυχή» του είναι τό σύνθημα τής ισό
τητας στήν έπικαρπία τής γής οί μπολσεβίκοι διακηρύξανε 
μέ άπόλυτη άκρίβεια καί καθαρότητα: ή ιδέα αύτή δέν εί
ναι δική μας, δέν είμαστε σύμφωνοι μ’ αύτό τό σύνθημα, 
δμως θεωρούμε χρέος μας νά τό έφαρμόσουμε, γιατί είναι 
άπαίτηση τής τεράστιας πλειοψηφίας τών χωρικών καί 
οί ιδέες καί άπαιτήσεις τής πλειοψηφίας τών έργαζομένων 
πρέπει νά δοκιμάζονται καί νά ξεπερνιοΟνται άπ’ αυ
τούς τούς Ιδιους. Αύτά δέ μπορεΐς ούτε νά τά καταργή
σεις, οΟτε νά πηδήξεις άπό πάνω τους. Έμεις οί μπολ
σεβίκοι θά β ο η θ ή σ ο υ μ ε  τούς χωρικούς νά έγκατα- 
λείψουν τά μικροαστικά συνθήματα γιά νά περάσουν δσο 
τό δυνατό ταχύτερα καί εύκολότερα στά σοσιαλιστικά 
συνθήματα.

"Ενας θεωρητικός τοΟ μαρξισμού, πού θά ήθελε μέ 
τήνέπιστημονική του άνάλυση νά βοηθήσει τήν έργατική 
έπανάσταση, θδπρεπε νά πει πρώτα - πρώτα &ν είναι άλή- 
θεια πώς ή ιδέα τής ισότητας στήν έπικαρπία τής γής έχει 
έπαναστατική δημοκρατική άξια άπό τήν άποψη τής όλο- 
κλήρωσης τής άστικοδημοκρατικής έπανάστασης. Έπειτα, 
οί μπολσεβίκοι είχαν δίκιο νά ύποστηρίζουν μέ τήν ψήφο
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τους (καί νά τηροΟνε μέ τή μεγαλύτερη νομιμοφροσύνη) 
τό μικροαστικό νόμο γιά τήν Ισότητα;

Ό  Κάουτσκυ δέ μπόρεσε κάν νά δει ποΰ βρίσκεται 
θεωρητικά ό κόμπος τοΟ ζητήματος.

Δέ θά μπορέσει ποτέ ν ’ άρνηθεΐ ό Κάουτσκυ, δτι ή 
Ιδέα τής Ισότητας δέν £χει'προοδευτική καί έπαναστατική 
άξΙα στήν άστικοδημοκρατική έπανάσταση. Ή  έπανάσταση 
αύτή δέ μπορεΐ νά πάει πιό πέρα. Φτάνοντας &ς τό τέρ
μα, άποδείχνει μπροστά στίς μάζες δλο καί πιό καθαρά, 
π ιό  γ ρ ή γ ο ρ α  καί πιό εΰκολα, τήν άνεπάρκεια τών 
άστικοδημοκρατικών λύσεων, τήν άνάγκη νά βγούμε άπό 
τό πλαίσιό τους καί νά περάσουμε στό σ ο σ ι α λ ι σ μ ό .

Ή  άγροτιάπού άνέτρεψε τόν τσαρισμό καί τούς μεγα- 
λογαιοκτήμονες, δέν όνειρεύεται άλλο άπό τήν Ισότητα, καί 
καμιά δύναμη στόν κόσμο δέ θά μποροΟσε νά άντιταχτεΐ 
στούς χωρικούς τούς άπαλλαγμένους άπό τούς γαιο
κτήμονες καί άπό τό άστικοκοινοβουλευτικό δημοκρατικό 
κράτος.

ΟΙ προλετάριοι λένε στούς χωρικούς: θά  σάς βοηθή
σουμε νά φτάσετε ώς τόν «Ιδεώδη» καπιταλισμό, γιατί 
Ισότητα στήν έηικαρπία τοΟ έδάψους εΓναι καπιταλι
σμός φτασμένος στό Ιδανικό του σημείο, άπό τήν άποψη 
τοΟ μικροπαραγωγοΟ. Ταυτόχρονα θά σάς κάνουμε νά 
δείτε τήν άνεπάρκεια αότοΟ τοΟ συστήματος καί τήν 
άνάγκη τοΟ περάσματος στήν κολλεκτιβιστική καλλιέργεια 
τής γής.

θδ ταν ένδιαψέρον νά δοΟμε τΐ θδκανε ό Κάουτσκυ 
γιά νά.άνασκευάσει τήν όρθότητα μιδς τέτοιας κατεύθυν
σης στήν πάλη τών χωρικών άπό μέρους τοΟ προλεταριά
του. Ά λ λά  ό Κάουτσκυ προτίμησε ν ’ άποψύγει τό ζήτημα...

Έπειτα, ό Κάουτσκυ έξαπάτησε άναίσχυντα τούς 
Γερμανούς άναγνώστες άποκρύβοντάς τους δτι στό ν ό μ ο  
γιά τή γή ή σοβιετική έξουσία έδωσε ξεκάθαρα τήν π ρ ο τ ί 
μησή  τ ης  στίς κομμοΟνες καί στούς συνεταιρισμούς, πού 
τούς βάζει στήν πρώτη γραμμή.

Μέ τήν άγροτιά &ς τό τέλος τής άστικοδημοκρατικής
8
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έπανάστασης, μέ τά φτωχά προλεταριακά καί μισοπρολε- 
ταριακά στοιχεία τής άγροτι&ς πρός τή σοσιαλιστική 
έπανάσταση! Αύτή εϊτανε ή πολιτική τών μπολσεβίκων κι 
αύτή είναι ή μόνη μαρξιστική πολιτική.

‘Ο Κάουτσκυ δμως μπερδεύεται—κανένα ζήτημα δέ 
μπορεΐ νά θέσει δπως πρέπει. Ά π ό  τό δνα μέρος δέν τ ο λ 
μάε ι  νά πει πώς οί προλετάριοι θάπρεπε νά χωριστούν 
άπό τούς χωρικούς πάνω. στό ζήτημα τής ισότητας, γιατί 
αισθάνεται τόν παραλογισμό μιδς τέτοιας ρήξης (έξ άλ
λου, στά 1905, τότε πού δέν εϊταν άκόμα άποστάτης, ό 
ϊδιος ό Κάουτσκυ ύπεράσπιζε καθαρά καί ξάστερα τή συμ- 
μαχία τών έργατών καί τών χωρικών σάν άπαραίτητο δρο 
γιά τό θρίαμβο τής έπανάστασης). Άπό τό άλλο μέρος 
παραθέτει μέ φιλοφροσύνη τίς φιλελεύθερες άηδίες τού 
μενσεβίκου Μάσλωφ, πού «άποδείχνει» τόν ούτοπιστικό 
καί άντιδραστικό χαρακτήρα τής μικροαστικής ισότητας 
άπό τήν άποψη τού σοσιαλισμού καί δέ λέει τίποτα γιά 
τόν προοδευτικό καί έπαναστατικό χαρακτήρα τής μικρο
αστικής πάλης γιά τήν Ισότητα, τήν έξίσωση, άπό τήν 
άποψη τής άστικοδημοκρατικής έπανάστασης.

Ά π ’ δλα αύτά βγαίνει ένας κυκεώνας χωρίς τέλος. 
Σημειώστε πώς ό Κάουτσκυ στά 1918 έπιμένει πάνω στόν 
άστικό χαρακτήρα τής ρωσικής έπανάστασης.‘Ο Κάουτσκυ 
στά 1918 φωνάζει : «"Οχι πιό πέρα!». Καί ό ϊδιος αύτός 
Κάουτσκυ βλέπει «κάποιο βαθμό σοσιαλισμού» (γιά τήν 
άστική έπανάσταση) στή μικροαστική μεταρρύθμιση, στήν 
έκμίσθωση μικρών κλήρων γής στούς φτωχούς χωρικούς 
(δηλαδή σ ’ δνα μέτρο πού πλησιάζει στήν Ισότη τα !!).

Ά ς  καταλάβει δποιος μπορεΐ!
Πέρα άπ’ αύτό, ό Κάουτσκυ, δείχνει φιλισταί'ίκη άνι. 

κανότητα νά έκτιμήσει τήν πραγματική πολιτική ένός 
δοσμένου κόμματος.

Παραθέτει τίς φράσεις τού μενσεβίκου Μάσλωφ, πα· 
ραβλέποντας σκόπιμα τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ή  πολιτική 
τού μενσεβίκικου κόμματος στά 1917 δταν σέ «συνασπι
σμό» μέ τούς γαιοκτήμονες καί τούς καντέ, έκθείαζε πρα
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γματικά τήν άγροτική μεταρρύθμιση τών φιλελευθέρων καί 
τή συνεννόηση μέ τούς μεγαλογαιοκτήμονες (άπόδειξη οί 
συλλήψεις μελών τών Αγροτικών έπιτροπών καί τό νομο
σχέδιο τοΟ Σ. Μάσλωφ). Ό  Κάουτσκυ δέν πρόσεξε, δτι 
ή φράση τοΟ Π. Μάσλωφ γιά τόν Αντιδραστικό καί ού· 
τοπιστικό χαρκτήρα τής μικροαστικής Ισότητας, στήν πραγ
ματικότητα καμουφλάρει τή μενσεβίκικη πολιτική συνεν
νόησης όνάμεσα στούς χωρικούς καί τούς μεγαλογαιοκτή- 
μονες (δηλαδή έξαπάτηση τών χωρικών άπό τούς μεγαλο
γαιοκτήμονες) άντί γιά τήν έπαναστατική άνατροπή τών 
μεγαλογαιοκτημόνων άπό τούς χωρικούς.

Ωραίος «μαρξιστής» αύτός ό Κάουτσκυ!
Οί μπολσεβίκοι Ισα · Ισα κάνανε αύστηρή διάκριση 

άνάμεσα στήν άστικοδημόκρατική καί τή σοσιαλιστική 
έπανάσταση — φέρνοντας ώς τό τέλος τήν πρώτη, άνοι
ξαν τήν πόρτα στή δεύτερη. Μόνη έπαναστατική πολιτική, 
μόνη μαρξιστική πολιτική.

Ό  Κάουτσκυ χάνει τόν καιρό του, έπαναλαμβάνοντας 
τά σαλιαρίσματα τών φιλελευθέρων. «Πουθενά άκόμα καί 
ποτέ, δέν περάσανε οί μικροκαλλιεργητές στήν κολλεκτι- 
βιστική παραγωγή κάτω άπό τήν έπίδραση θεωρητικής 
προπαγάνδας» (σ. 50).

Πολύ έξυπνο!
Πουθενά καί ποτέ οί μικροκαλλιεργητές μιδς μεγάλης 

χώρας δέ βρέθηκαν κάτω άπό τήν έπίδραση ένός προλετα- 
ριακοΟ κράτους.

Πουθενά καί ποτέ οί μικροκαλλιεργητές δέν κήρυξαν 
τό φανερό ταξικό άγώνα τών φτωχών χωρικών' ένάντια 
στούς πλούσιους, δηλαδή τόν έμψύλιο πόλεμο μέσα στούς 
κόλπους τής άγροτικής τάξης, μέ τήν ύποστήριξη πού 
έδωσε στούς φτωχούς χωρικούς, μέ τήν προπαγάνδα, τήν 
Ιδεολογική, πολιτική, οίκονομική καί στρατιωτική βοήθεια, 
ή προλεταριακή έξουσία.

Πουθενά καί ποτέ δέν είχανε τόσο θησαυρίσει μέ τόν 
πόλεμο οί κερδοσκόποι καί οί πλούσιοι καί ποτέ ή έξα- 
θλίωση τής άγροτικής τάξης δέν εϊταν τόσο μεγάλη.
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Ό  Κάουτσκυ έπαναλαμβάνει τά ϊδια τά τριμένα τά  
παλιά, άναμασάει τήν παλιά βοσκή, τρομάζοντας άκόμα 
καί νά σκεφτεΐ τά καινούργια καθήκοντα τής προλεταρια
κής δικτατορίας.

Κι &ν γιά τόν κ. Κάουτσκυ οί χωρικοί δέν έχουν άρ- 
κετά έργαλεΐα γιά τή μικρή παραγωγή καί τό προλεταριακό 
κράτος τούς βοηθάει νά προμηθευτοΟνε μηχανές γιά τήν 
κολλεκτιβιστική καλλιέργεια τής γης, αύτό εΓναι «θεωρητική 
προπαγάνδα»;

Ά ς  περάσουμε στό πρόβλημα τής έθνικοποίησης τής 
γής. Οί λαϊκοί μας, μαζί καί δλοι οί σοσιαλεπαναστάτες 
τής άριστερδς, άρνιοϋνται δτι αύτό πού έγινε σέ μδς 
εΤναι έθνικοποίηση τοΟ έδάφους, πέφτοντας έτσι σέ μιά 
θεωρητική πλάνη. Στό μέτρο πού παραμένουμε στό πλαί
σιο τής έμπορευματικής παραγωγής καί τοΟ καπιταλισμού, 
κατάργηση τής άτομικής ιδιοκτησίας τής γής σημαίνει έθνι- 
κοποίησή της. "Η λέξη «κοινωνικοποίηση» δέν έκφράζει 
παρά μιά τάση, μιάν έπιθυμία, τήν προετοιμασία γιά τό 
πέρασμα στό σοσιαλισμό.

Τότε, ποιά πρέπει νά εΓναι ή στάση τών μαρξιστών 
άπέναντι στήν έθνικοποίηση τής γής ;

Κ’ έδώ ό Κάουτσκυ δέν ξέρει κάν νά θέσει τό θεωρη
τικό ζήτημα ή — πού εΓναι άκόμα χειρότερο — άποφεύγει 
σκόπιμα τό ζήτημα, &ν καί γνωρίζει, δπως εΓναι γνωστό 
άπό τΙς ρωσικές δημοσιεύσεις, τίς παλιές συζητήσεις τών 
Ρώσων μαρξιστών πάνω στήν έθνικοποίηση τοΟ έδάφους* 
τή δημοτικοποίηση (άνάθεση τών μεγάλων κτημάτων στήν 
τοπική αύτοδιοίκηση), πάνω στό μοίρασμα τής γής.

ΕΤναι μιά πραγματική προσβολή έναντίον τού μαρξι
σμού ό ισχυρισμός τοΟ Κάουτσκυ δτι ή άνάθεση τών με
γάλων κτημάτων στό Κράτος καί ή έκμίσθωσή τους κατά 
μικρούς κλήρους στούς χωρικούς πού δέν έχουν άρκετή 
γή, θδτανε «κάποιος βαθμός σοσιαλισμού». Δείξαμε ήδη 
πώς δέν ύπάρχει έδώ τίποτα τό σοσιαλιστικό. Άκόμα πε
ρισσότερο, δέν ύπάρχει έδώ ουτε ά σ τ ι  κ ο δ η μ ο κ ρ α -  
τ ι κ ή  έ π α ν ά σ τ α σ η  φτασμένη στό τέρμα της.



— 117 —

*Η μεγάλη δυστυχία τοΟ Κάουτσκυ είναι δτι έχει 
Εμπιστοσύνη στούς μενσεβίκους. Ά π ’ αύτό βγήκε ένα πε
ρίεργο πράγμα. "Ετσι όΚάουισκυ πού Εκθειάζει τόν άστικό 
χαρακτήρα τής Επανάστασής μας καί κατηγορεί τούς μπολ
σεβίκους δτι τούς κατέβηκε νά βαδίσουν πρός τό σοσια
λισμό, παρουσιάζει ό Γ δ ι ο ς σά σοσιαλισμό μιά φιλε
λεύθερη μεταρρύθμιση, καί μάλιστα χ ω ρ ί ς  νά φτάσει 
ή μεταρρύθμιση οτΰτή ώς τήν όλοκληρωτική Εξάλειψη 
τών μεσαιωνικών Επιβιώσεων στίς σχέσεις τής έγγειας 
ιδιοκτησίας! “Οπως ot μενσεβίκοι σύμβουλοί του, ό Κά
ουτσκυ παρουσιάζεται σάν ύπερασπιστής τής φιλιλεύ- 
θερης άστικής τάξης πού φοβάται τήν έπανάσταση, άνι ίνά 
ύπερασπίσει τη συνεπή άστικοδημοκρατική έπ α νά σ τα ση .

Πραγματικά, γιατί νά μετατρέψουμε σέ Εθνική ιδιο
κτησία μόνο τά μεγάλα κτήματα, καί δχι όλόκληρη τή γή ; 
*Η φιλελεύθερη άστική τάξη κατορθώνει νά διατηρήσει 
μ’ αύτό τό μάξιμουμ άπό τήν παλιά κατάσταση πραγμά
των (δηλαδή τό μίνιμουμ συνέπειας στήν έπανάσταση) καί 
τή μεγαλύτερη δυνατότητα έπιστροφής στήν παλιά αύτή 
κατάσταση πραγμάτων. 'Η ριζοσπαστική άστική τάξη, 
δηλαδή έκείνη πού έννοεΐ νά φέρει τήν άστική έπανάσταση 
&ς τό τέρμα, διατυπώνει τό σύνθημα τής Ε θ ν ι κ ο π ο ί 
η σ η ς  τ ο Ο  έ δ ά φ ο υ ς .

Σέ μιά Εποχή πολύ, παραπολύ μακρινή—έδώ καί είκοσι 
χρόνια πάνω-κάτω—ό Κάουτσκυ είχε γράψει ένα ώραΐο μαρ
ξιστικό έργο πάνω στό άγροτικό ζήτημα. Δέ μπορεΐ λοι
πόν ν’ άγνοεϊ τίς ύποδείξεις τοΟ Μάρξ πάνω σ ’ αύτό τό 
σημείο, δηλαδή δτι ή Εθνικοποίηση τής γής είναι ϊσα -ϊσα  
ένα ό λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  σύνθημα τής ά σ τ ι κ ή ς  τ ά ξ η ς .  
*0 Κάουτσκυ δέ μπορεΐ ν ’ άγνοεϊ τήν πολεμική τοΟ Μάρξ 
Εναντίον τοΟ Rodbertus καί τίς άξιόλογες διευκρινίσεις 
του στίς «θεωρίες γιά τήν ύπεραξία» δπου παρουσιάζει 
άνάγλυφα τήν Επαναστατική σπουδαιότητα, άπό άστικο- 
δημοκρατική άποψη, τής Εθνικοποίησης τοΟ έδάφους.

Ό  μενσεβίκος Π. Μάσλωφ, πού ό Κάουτσκυ είχε τήν 
άτυχία νά τόν διαλέξει γιά σύμβουλό του, άρνιότανε δτι
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οί Ρώσοι χωρικοί μποροΰσαν νά δεχτοΟν τήν έθνικοποίηση 
δλης της γής. ‘Η άντίληψη αύτή τοΰ Μάσλωφ μποροΟσε, 
ώς κάποιο σημείο, νά συνδεθεί μέ τήν «πρωτότυπη» θεω
ρία (πού άντιγράφει τούς άστούς κριτικούς τοΰ Μάρξ), 
δηλαδή μέ τήν άρνησή του τής άπόλυτης προσόδι υ καί τήν 
άναγνώριση τοΰ «νόμου» (ή τοΰ «γεγονότος» κατά τό 
Μάσλωφ) τής «μειούμενης γονιμότητας τοΟ έδάφους».

Στήν πραγματικότητα, ήδη κατά τήν έπανάσταση τοΟ 
1905, εΤχε άποδειχτεΐ δτι ή τεράστια πλειονότητα τών 
χωρικών τής Ρωσίας—κοινοτικών καί άτομικών — εϊταν 
ύπέρ τής έθνικοποίησης δλων τών γαιών. Ή  έπανάσταση 
τοΰ 1917 έπικύρωσε τό πράγμα καί ΰστερα άπό τήν κατά
ληψη τής έξουσίας άπό τό προλεταριάτο τδφερε ώς τό 
τέρμα του. Οί μπολσεβίκοι έμειναν πιστοί στό μαρξισμό. 
Δέ ζητοΰσαν καθόλου (στό πείσμα τοΟ Κάουτσκυ πού τούς 
κατηγορεί γι5 αύτό χωρίς νά φέρνει οΰτε σκιά άπόδει- 
ξης) νά «πηδήξουν» πάνω άπό τήν άστικοδημοκρατική 
έπανάσταση. Κατά πρώτο λόγο οί μπολσεβίκοι βοήθησαν 
τούς ίδεολόγους άστούς δημοκράτες τής άγροτιάς, τούς 
πιό ριζοσπαστικούς, τούς πιό έπαναστατικούς, τούς πιό 
κοντινούς στό προλεταριάτο, δηλαδή τούς σοσιαλεπανα- 
στάτες τής άριστεράς, νά καταλάβουν τί εϊτανε πραγμα
τικά ή έθνικοποίηση τής γής. Ή  άτομική ιδιοκτησία τοΟ 
έδάφους καταργήθηκε στή Ρωσία άπό τίς 26 Όκτώβρη 
1917, δηλαδή άπό τήν πρώτη κιόλας μέρα τής προλεταρια
κής σοσιαλιστικής έπανάστασης.

Έ τσ ι δημιουργήθηκε ήπιό τέλεια βάση άπό τήν άποψη 
τής έξέλιξης τοΰ καπιταλισμού (πράγμα πού ό Κάουτσκυ 
δέ θά μποροΰσε ν’ άρνηθεΐ χωρίς ν&ρθει σέ ρήξη μέ τό 
Μάρξ), μαζί μέ τήν έγκαθίδρυση τοΰ ε ύ λ ύ γ ι σ τ ο υ  άγρό- 
τικοΰ καθεστώτος γιά τό πέρασμα στό σοσιαλισμό. Ά π ό  
άστικοδημοκρατική άποψη ή έπαναστατική ρωσική άγρό- 
τιά δέ μ π ο ρ ε ΐ  νά  τ ρ α β ή ξ ε ι  μ α κ ρ ύ τ ε ρ α *  γιατί, 
άπό τήν άποψη αύτή, δέ θά μποροΰσε νά ύπάρξει τίποτα 
τό πιό «Ιδεώδες» οΰτε τίποτα τό πιό «ριζοσπαστικό» άπό 
τήν έθνικοποίηση καί τήν ίσότητα στήν έπικαρπία τοΰ έδά-
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φους. Είναι οί μπολσεβίκοι καί μόνον οί μπολσεβίκοι πού 
μέ τήν ϊδια τή νίκη τής π ρ ο λ ε τ α ρ ι α κ ή ς  έπανάστασης 
βοηθήσανε τήν άγροτιά νά όλοκληρώσει πραγματικά τήν 
άστικοδημοκρατική έπανάσταση. Καί μόνον ετσι κάνανε 
τό μάξιμουμ γιά νά εύκολύνουν καί νά έπισπεύσουν τό 
πέρασμα στή σοσιαλιστική έπανάσταση.

Μπορεΐ νά κρίνει κανείς άπ’ αύτό τί άπίθανο κομ
φούζιο προσφέρει στούς άναγνώστες του ό Κάουτσκυ κατη
γορώντας τούς μπολσεβίκους δτι δέν καταλαβαίνουν τάχα 
τόν άστικό χαρακτήρα τής έπανάστασης καί άπομακρύ- 
νεται ό ίδιος άπό τό μαρξισμό ώς τό σημείο νά περ
νάει στά μουγγά τήν έθνικοποίηση τής γής καί νά παρου
σιάζει τή φιλελεύθερη άγροτική μεταρρύθμιση τή λιγότερο 
έπαναστατική (άπό άστική άποψη) σάν «κάποιο βαθμό 
σοσιαλισμού» !

’Ερχόμαστε τώρα στό τρίτο άπό τά ζητήματα πού 
άνακινήσαμε πιό πάνω. Πρόκειται γιά τό ζήτημα ώς ποιό 
μέτρο ή προλεταριακή δικτατορία στή Ρωσία κατανόησε 
τήν άνάγκη γιά τό πέρασμα στήν κολλεκτιβιστική καλλιέρ
γεια τής γής. Κ’ έδώ πάλι ό Κάουτσκυ κάνει κάτι πού 
μοιάζει παράξενα μέ ψέμα παραθέτοντας μόνο τΙς «θέσεις» 
ένός μπολσεβίκου πού έκθειάζει τό πέρασμα στήν κοινή έρ- 
γασίατήςγής. ΆφοΟ παραθέτει μιά άπ’ αύτές τίς θέσεις ό 
«θεωρητικός» μας άναφωνεΐ μέ ΰφος θριαμβευτικό: «Δ υ 
στυχώς τό νά διακηρύχνεις £να καθήκον δέ σημαίνει δτι 
τδχεις έκπληρώσει κιόλας. Ή  κολλεκτιβιστική καλλιέργεια 
στή Ρωσία είναι άκόμα καταδικασμένη, γιά τήν ώρα, νά 
μείνει στό χαρτί. Πουθενά καί ποτέ άκόμα οί μικροκαλ- 
λιεργητές δέν πέρασαν στήν κολλεκτιβιστική παραγωγή 
κάτω άπό τήν έπίδραση μιδς θεωρητικής προπαγάνδας» 
(σ. 50).

Πουθενά καί ποτέ άκόμα δέν έγινε φιλολογική άπάτη 
σάν κι αύτήν πού κάνει ό Κάουτσκυ. Παραθέτει «θέσεις», 
δέ λέει δμως τίποτα γιά τό ν ό μ ο  τής σοβιετικής έξουσίας. 
Μιλάει γιά «θεωρητική προπαγάνδα», μά δέ λέει τίποτα 
γιά τήν προλεταριακή κρατική έξουσία πού κρατάει στά
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.χέρια της έργοστάσια καί έμπορεόματα! "Ο,τι ό μαρξιστής 
Κάουτσκυ έγραψε στά 1899 στό  « ’Αγροτικό ζήτημα» πάνω 
στά μέσα πού διαθέτει τό προλεταριακό κράτος γιά νά 
δδηγήσει βαθμιαία τούς μικροκαλλιεργητές στό σοσιαλι" 
σμό, 6 άποστάτης Κάουτσκυ τό ξέχασε τό 1918.

Βέβαια, μερικές έκατοντάδες άγροτικές κομμοΟνες και 
σοβιετικές έκμεταλλεύσεις (δηλαδή μεγάλες Ιδιοκτησίες 
πού καλλιεργούνται άπό έργατικούς συνεταιρισμούς γιά 
λογαριασμό τοϋ κράτους) πού ΰπόστηρίζονται. άπό τό 
κράτος δέν εΤναι πολύ. Μπορεΐ δμως νά όνομάσει κανείς 
«κριτική» τή βουβαμάρα τοϋ Κάουτσκυ πάνω σ ’ αύτό;

Ή  έθνικοποίηση τής γης πού γίνεται στή Ρωσία άπό 
τή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου έξασφάλισε καλύτερα 
τήν άποπεράτωση της άστικοδημοκρατικής έπανάστασης, 
άκόμα καί γιά τήν περίπτωση δπου ή νίκη τής άντεπανά· 
στάσης θά μάς ξανάφερνε άπό τήν έθνικοποίηση στό μοί
ρασμα (άνέλυσα είδικά τό ένδεχόμενο αύτό σέ μιά μελέτη 
μου γιά τό άγροτικό πρόγραμμα τών μαρξιστών στήν έπα
νάσταση τοΰ 1905). Πέρα άπ’ αύτό, ή έθνικοποίηση τής 
γής έδωσε στό προλεταριακό κράτος τίς περισσότερες δυ
νατότητες γιά νά περάσει στό σοσιαλισμό τή γεωργία.

Συγκεφαλαιώνουμε: Ό  Κάουτσκυ μάς προσφέρει στή 
θεωρία ένα άπίθανο άνακάτωμα μέ όλοκληρωτική έγκατά- 
λειψη τοϋ μαρξισμοϋ· στήν πράξη, δείχνει τή δουλοπρέπειά 
του άπέναντι στήν άστική τάξη καί τούς άστούς μεταρρυ
θμιστές. ‘ Ωραία κριτική σ τ ’ άλήθεια!

Ό  Κάουτσκυ άρχίζει τήν «οικονομική άνάλυσή» του 
γιά τή βιομηχανία μέ τοϋτο τό μεγαλειώδη συλλογισμό:

'Υπάρχει στή Ρωσία μεγάλη καπιταλιστική βιομηχα
νία. Δέ θάταν δυνατό νά οίκοδομηθεΐ πάνω σ ’ αύτή τή βάση 
ή σοσιαλιστική παραγωγή; «θ ά  μποροΰσε νά τό σκεφτεΐ 
κανείς αύτό, άν ό σοσιαλισμός βρισκότανε στό γεγονός 
δτι οί έργάτες πού δουλεύουν σ ’ αύτά ή σέ κείνα τά όρυ- 
χεΐα καί έργοστάσια τά ιδιοποιούνταν γιά νά τάέκμεταλ- 
λευτοΰν τό καθένα χωριστά» (σ. 52). «Τή στιγμή πού γρά
φω τίς γραμμές αύτές, 5 Αύγούστου, προσθέτει ό Κάου-
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τσκυ, μεταδίδεται άπ’ τή Μόσχα δτι ό Αένιν Ιβγαλε ϊνα  
λόγο στίς 2 Αύγούστου δπου λέει: «ΟΙ έργάτες κρατοΟν 
γερά τ(ς φάμπρικες στά χέρια τους καί οΐ χωρικοί δέ θά 
παραδώσουνε τή γή στούς γαιοκτήμονες. Τό σύνθημα «τά  έρ- 
γοστάσια στούς έργάτες, ή γή στούς χωρικούς» εΓταν ώς 
τά  τώρα «άναρχοσυνδικαλιστική διεκδίκηση καί δχι σοσιαλ
δημοκρατική» (σ. 52—53).

’Αναδημοσιεύσαμε στό άκέραιο τό χωρίο αύτό γιά 
νά μπορέσουν οί Ρώσοι έργάτες πού σέβονταν πρώτα τόν 
Κάουτσκυ—δικαιολογημένα—νά άντιληψθοΟν οί ίδιοι τΙς 
μέθοδες αύτοΟ τοΟ αύτόμολου πού έχειπεράσει στό στρα
τόπεδο τής άστικής τάξης.

Συλλογιστείτε λιγάκι : Στίς 5 Αύγούστου, τότε πού 
όπήρχαν κιόλας ένα σωρό διατάγματα πάνω στήν έθνι- 
κοποίηση τών έργοστασίων στή Ρωσία, καί οί έργάτες δέν 
είχαν «Ιδιοποιηθεί» κανένα άπ’ αύτά τά έργοστάσια μά 
εΓχαν γίνει δ λ α ιδιοκτησία τής Δημοκρατίας, στίς 5 Αύ
γούστου, ό Κάουτσκυ ξεκινώντας άπό μιάν όλοφάνερα 
άτιμη έρμηνεία μιάς φράσης τοΟ λόγου μου, ύποβάλλει 
στούς Γερμανούς άναγνώστες του τήν ίδέα δτι στή Ρω
σία τά έργοστάσια μεταβιβάστηκαν άτομικά στούς έρ
γάτες ί

“Υστερα άπ’ αύτό, μέσα σέ δεκάδες γραμμές, 6 Κά
ουτσκυ λέει καί ξαναλέει πώς δέν πρέπει νά παραδώ
σουμε χωριστά τά έργοστάσια στούς έργάτες!

Αύτό δέν είναι «κριτική» μά μιά μέθοδος λακέ τής 
άστικής τάξης, στρατολογημένου άπό τούς καπιταλίστές 
γιά νά συκοφαντεί τήν έργατική έπανάσταση.

Πρέπει νά μεταβιβάσουμε τά έργοστάσια στό κράτος, 
ή στίς κομμούνες, ή στούς καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, 
γράφει κι δλο γράφει ό Κάουτσκυ. Καί τελικά προσθέτει: 
«Αύτό τό δρόμο γυρεύουν τώρα ν ’ άκολουθήσουν στή Ρω
σία...». Τώρα !! Πότε δηλαδή ; Τόν Αύγουστο ; Ό  Κάουτσκυ 
δέ θά μπορούσε νά ζητήσει άπό τούς Στά ϊνν "Αξελροντ 
καί άλλους φίλους τής ρωσικής άστικής τάξης νά τού με
ταφράσουν τουλάχιστο τό διάταγμα γιά τά έργοστάσια;
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«./.'Ώς ποΟ έχουν προχωρήσει, δέ φαίνεται άκόμα. Ή  
πλευρά αύτή τής Σοβιετικής Δημοκρατίας εχει σέ κάθε 
περίπτωση δψιστο ένδιαφέρον γιά μάς, δμως δυστυχώς 
πλέει άκόμα όλότελα μέσα στά σκοτάδια. Φυσικά, δέ 
λείπουν τά διατάγματα...(Γι’ αύτό ό Κάουτσκυ άγνοεΐ τό 
περιεχόμενό τους ή τό κρύβει άπό τούς άναγνώστες του !), 
δμως δέν ύπάρχουν άκριβεΐς πληροφορίες σχετικά μέ τό 
άποτέλεσμα αύτών τών διαταγμάτων. Ή  σοσιαλιστική 
παραγωγή είναι άδύνατη χωρίς μιά στατιστική πλρττειά, 
λεπτομερειακή, σίγουρη καί γοργή. ΕΓναι έκεΐνο πού ή 
Σοβιετική Δημοκρατία δέ μπόρεσε άκόμα νά δημιουργή
σει ώς τά τώρα. "Ο,τι μαθαίνουμε γιά τήν οικονομική δρα* 
στηριότητά της, εΓναι έξαιρετικά άντιφατικό καί άνεξακρί- 
βωτο, ΕΓναι κι αύτά £να άπό τά  άποτελέσματα τής δικτα
τορίας καί τής συντριβής τής δημοκρατίας. Δέν ύπάρχει 
ουτε έλευθερία τύπου, οΟτε έλευθερία λόγου» (σ. 53).

Νά πώς γράφεται ή ίστορία! Ά π ό  τόν έλεύθερο τύπο 
τών καπιταλιστών καί τών άνθρώπων τοΟ Ντούτωφ, ό 
Κάουτσκυ θά μποροΟσε νά άντλήσει πληροφορίες γιά τά 
έργοστάσια πού Ιχουν περάσει στούς έργάτες. . .  Κι ά· 
λήθέια αύτός 6 «σοβαρός έπιστήμονας», ό τοποθετημένος 
πάνω άπό τίς τάξεις, εΓναι άμίμητος! Ό  Κάουτσκυ δέ 
θέλει νά ξέρει τίποτα γιά τά άναρίθμητα γεγονότα πού 
μαρτυρούν δτι τά έργοστάσια Ιχουν μεταβιβαστεί ά π ο- 
κ λ ε ι σ τ ι κ ά  κ α ί  μ ό ν ο  στή Δημοκρατία,* δτι διευ
θύνονται άπό 2ναν όργανισμό τής έξουσίας τών Σοβιέτ, 
τό άνώτατο συμβούλιο τής έθνικής οικονομίας, πού άπαρ- 
τίζετα ι κυρίως άπό άντιπροσώπους τών έργατικών συν
δικάτων. Πεισματικά, μέ τήν έπιμονή τοΟ «άνθρώπου τοΟ 
κλεισμένου μέσα σέ γυάλα», έπαναλαμβάνει όλοένα : 
Δόστε μου μιάν είρηνική δημοκρατία, δίχως έμφύλιο πό
λεμο, δίχως δικτατορία, μέ μιά καλή στατιστική. ('Η  Σο
βιετική Δημοκρατία δημιούργησε μιά Διεύθυνση στατιστι
κής πού άποτελέστηκε άπό τούς καλύτερους στατιστικολό- 
γους τής Ρωσίας, μά είναι αύτονόητο πώς εΓναι άδύνατο 
νά έπιτύχει κανείς γρήγορα μιάν Ιδεώδη στατιστική). Μέ
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μιά λέξη, μιά έπανάσταση χωρίς έπανάσταση, χωρίς μα
νιασμένη πάλη, χωρίς βιαιότητες, νά τΐ ζητάει ό Κάουτσκυ. 
ΕΤναι τό ίδιο σά νά ζητάει κανείς μιάν άπεργία χωρίς τήν 
έξαπόλυση τών παθών άνάμεσα σέ έργάτες κ’ έργοδότες. 
Δέν ύπάρχει τρόπος νά ξεχωρίσουμε 2ναν τέτοιο «σοσια
λιστή» άπό δναν όποιονδήποτε φιλελεύθερο γραφειοκράτη!

Καί ξεκινώντας άπ’ αύτό τό «συγκεκριμένο ύλικό», 
δηλαδή παραλείποντας σκόπιμα καί μέ τή μεγαλύτερη πε
ριφρόνηση τά άμέτρητα γεγονότα, ό Κάουτσκυ «συμπεραί" 
ν ε ι » : «ΕΤναι άμφίβολο δτι χάρη σέ άληθινά πρακτικά έπι- 
τεύγματα καί δχι μέ διατάγματα τό ρωσικό προλεταριάτο 
πέτυχε στή Δημοκρατία τών Σοβιέτ περισσότερα άπ’ δ,τι 
θάπαιρνε άπ’ τή Συντακτική δπου δπως καί στά Σοβιέτ 
κυριαρχοΟσαν σοσιαλιστές &ν καί διαφορετικές άπόχρω- 
σης» (σ. 58).

Μαργαριτάρι, δέν εΤν’ άλήθεια; Συμβουλεύουμε τούς 
θαυμαστές τοΟ Κάουτσκυ νά διαδώσουν αύτό τό άπόφθε- 
γμα δσο γίνεται πλατύτερα άνάμεσα στούς Ρώσους έργάτες. 
’Αληθινά δέ θά μποροΟσε ό Κάουτσκυ νά προσφέρει καλύ
τερη έπιχειρηματολογία γιά νά μάς βοηθήσει νά έκτιμή- 
σουμε τό βάθος τοΟ πολιτικού του ξεπεσμού. Κι ό Κερέν- 
σκυ εϊτανε «σοσιαλιστής», σύντροφοι έργάτες, μόνο πού 
εϊτανε «διαφορετικής άπόχρωσης» ! Ό  ιστορικός Κάουτσκυ 
περιορίζεται στό έπίθετο, στόν τίτλο, πού «ιδιοποιήθη
καν» οί σοσιαλεπαναστάτες τής δεξιάς καί of μενσεβίκοι. 
"Οσο γιά τά γεγονότα πού μαρτυρδνε δτι έπί Κερένσκυ οί 
μενσεβίκοι καί of σοσιαλεπαναστάτες τής δεξιάς ύποστή- 
ριζαν τήν Ιμπεριαλιστική πολιτική καί τά πλιατσικολογή
ματα τής άστικής τάξης, γΓ αύτά ό Ιστορικός Κάουτσκυ δέ 
θέλει νά γίνεται λόγος. 'Ό τι ή Συντακτική έδωσε τήν 
πλειοψηφία άκριβώς στούς ήρωες αύτούς τοΟ ιμπεριαλιστι
κού πολέμου καί τής άστικής δικτατορίας, αύτό τό περ
νάει μέ διάκριση στά μουγκά. Καί θέλει νά κάνει «οίκονο- 
μική άνάλυση».

Γιά νά τελειώνουμε, νά άκόμα &να δείγμα αύτής τής 
«οικονομικής άνάλυσης» : «...“Υστερα άπό έννιάμηνη δπαρ-
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ξη ή Σοβιετική Δημοκρατία, άντί νά έπεκτείνει τή γενική 
εύζωΐα, βρίσκεται στήν άνάγκη νά έξηγήσει άπό ποΟ προ
έρχεται ή γενική άθλιότητα» (σ. 41).

ΟΙ καντέ μάς έχουν συνηθίσει σ ’ αύτοΟ τοΟ είδους 
τούς. συλλογισμούς. "Ετσι σκέφτονται δλοι οί θεράποντες 
τής άστικής τάξης στή Ρωσία. Δόστε μας λοιπόν, λένε, τή 
γενική καλοπέραση δστερα άπό έννιά μήνες, δστερα άπό 
τέσσερα χρόνια καταστροφικό πόλεμο, ένώ τό ξένο κεφά
λαιο βοηθάει γερά τό σαμποτάζ καί τίς έξεγέρσεις τής 
άστικής τάξης στή Ρωσία. Π ρ α γ μ α τ ι κ ά  δέν ύπάρχει 
πιά καμιά διαφορά, σκιά διαφοράς, άνάμεσα στόν Κάου
τσκυ καί χόν άντεπαναστάτη άστό. Τά γλυκόλογα γύρω 
άπό τό «σοσιαλισμό» έπαναλαμβάνουν αύτό πού λένε 
ώμά καί δίχως περιστροφές, δίχως φτιασίδι, οί όπαδοί 
τοΟ Κορνίλωφ, τοΟ Ντοότωφ καί τοΟ Κράσνωφ στή Ρωσία.

** *

ΟΙ γραμμές αύτές γράφτηκαν στίς 9 Νοέμβρη 1918. Τή 
νύχτα τής 9 πρός τή 10 έφτανε άπό τή Γερμανία ή είδηση 
γιά τό άρχίνισμα τής νικηφόρας έπανάστασης, πρώτα στό 
Κίελο καί στίς άλλες παραλιακές πόλεις τής βόρειας 
Γερμανίας δπου ή έξουσία πέρασε στά χέρια τών Σο
βιέτ τών έργατών καί στρατιωτών, δστερα στό Βερολίνο 
δπου τό Σοβιέτ πήρε δμοια στά χέρια του τήν έξουσία.

Τό συμπέρασμα πού έμενε νά γράψω γιά τή μπρο
σούρα μου σχετικά μέ τόν Κάουτσκυ καί τήν προλετρριοτκή 
έπανάσταση γίνεται περιττό.

10 Νοέμβρη 1918
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