r

-11organen van de ops t.and , Eerst
teen tengevolge
van de Kornilowputsch
de bolsjewistische
invloed
in de r ad eri «ee» sterk
groeide,
nam de
pe,rtij
van Lenin de raden v/eer o p , Doordat de "bo La j ew Lkd de raden
voorn3melijk
als orgaEen van de opstand
beschouwden,
in de plaats
van
8.1s, or ganen van de zelfheerschappij
van de proletarische
klasse,
toonden zij
opn i euw , dat waarvan hun partij
de macht aan zich trekt.
Prae t isch heeft
het bo ls j ewi.cme dat niet
alleen
niet de or gan i sa t ie
van de Scwjet-stg,et
na de v er cver i ng van de macht bewezen, maar ook
in het bepaalde
gev"J.l "v an het bloedig
neerslaan
van opstand
van
Kr cne t ad , De l::mdboEw-kapitalistische
e Lachen 'van deze o ps t and werden door de N.EoPo vervuld,
zijn
proletarisch-democratische
echter
in
Btroomen bloed arbeidersbloed
gesmoot~Q
De strijd
om de aar
Y9,n de functie
der
leidde
reeds
in het j~ar 1920 tot de vorming v~n e~n overigens
over
het geheel
nog zwakke werkelijk
c cmm in i e.t Ls c he stro0!TIing in de Russische
partijo
De arbeiderspositic(Utj~ni~o~)
wilde de r~dGndamocr~tie voor de arbeidersklasse
doorvcercllo
Hij we~d,zoo~18
leter
elke
er-nst Lg e oppositie
in deze richting,
<.i.OO2.' m Ldd e I. V~Yr
t.uc ht.hu Le , v es:»
bannen n~'lr Siberië
en f'us s i Lecr Lng uit •.~lJro8id." liet r cd cnpr o ér em
dezer arbeiäersoppositie
echté~ blijft
hot hist~rischo
begin ~an
een z elfa t and ige pr o Le tar 18ch-c ornmun i n t Ls che btJweg ing tegen het bo1r;jewifltische
r og i ern,
40.
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41" Door het uitgan~spunt
·V3n de boheor3ching
en;loiding
der
ar oe id er-s door de boLe j ewLo t Le che p;:1rtij is de .houd i.ng van d c bolsjcwiki tegeo Ter het vé',10Jereeni~ing3vr'::lCstuk
eveneens b ep-ra Ld , In Rv.sland hebben ze de v akv er e cn i.rLngen door ze pr cc t Lsc n in s t aa t in te
G c ho.keLen , ze
te n:il i t:\r Ls e er en er; ze tot dW2.ngmidjclen te maken , het
kar akt er van 3rbei"'lürCjorg'3.nü:~ties
Geheet ontnomen.
In de andere
landen
hebben ze in de laatste
Ins t.ant i e de bu... eauo r-at Ls che reformistische
ra10tereer.i€:ir~.gs or g an Iua ties
beo cner-md en in pä aa t s van hun verniet igine; 0..e "v er ov e r ing " r an her a ppar aet g epr cpage er'd , Ze war en verbitterde
t.egensta1dero
van het denkoeeld
der revoJ.v.tionnaire
bedrijfso r gah Ls a t Lea , d aa r deze de proletarische
democratie
belichameno
Ze'
s t r cd on vo o» de v c r ov er Lng of "7e1ercpric·htinc
organis8.ties
der cent.r aä i.o t i e che bu.r eauc r a t Le , die ze v anui t hun c cmmandopo s t en dachten
te be he cr a c hcn ,
42D Als loider8bcweging
v~nde
J~cqbijnsche
dictatuur
heeft
het bolnjewisme
in al zijn
trappcn
van ontwil±eling
konse~vent
de
gedachte
v an de z e Lf ho ez atrha pp Lj der 'ê!,rb.ciè.ersl:l3-ss.e be t r ed en en
de onderwerping
van het prclet~ria~t
~an do bure~ucratische
organisatie
verlangdo
In de strijd
die in de vooroor~o~stijd
over het organiaa t Levr aage t uk bir:~1en de tweede
Ln t cr na't Lon a.ï,e w oz-d gevoerd I was Lenin
Gen hev Lge en f ane t i eke tegenstander
v an de o omrnunds t i s che Ro a-i Luxemburg J en 'oer iep zich u I t.dr ukkeL ij-k op de c entrnlist
ische :Cauts::y, die
zijr. klc,sC!enverrQ,deli~ke
ba s Ls ·tijdcns·
en. na de ue::-cJ.doorlog v oLkcmer;
blootlegdeo
Het bolsjcwis:nc
r..ccft reeds
tOC::11 ovr>y:::;,'Gin 1c heele volgende tijd
b ewez cn , d-.:;thQt ~~11 de vrD.:l.{3;stul<-.J<.:
TI v an d c ontwL::k:3ling·
van het bewustzijn
en d o kl::$s~mger;ijze
org.:-ü~i::u?;tia v an no t pr o.ï.ot.a
r i'lat niet
,:"lleen geen a,é1nd!).cnt s c hc.ct , W:l.PY': elk theoretisch
en pr ac
«:

»

-12 ...
tisch begin v~n een werke1~jke
met alle midd~len bestrijdt.

klasseorganisst!e

en klassepolitiek

VII. De bolsjewistische

revolutie.

430 Het bolsjewisme heeft de revolutie
van Februarie
1917,de
bu.rgerlijke,
en die van October 1917, de proleta.rische
revolutie
van
Rusland genoemd, teneinde zijn latere
regiem voor pr o Le t.a.r i s che klasseheerschappij
en zijn economische politiek
voor socialisme
te kunnen
uitgeven.
De onzinnigheid
van deze splitsing
van de revolutie
van 1917
wordt alleen reeds du LdeLd j k door de opmerking, dat d an een orrtwLkke-.
ling van 7 mnden voldoende ZOl). zijn geweest, om de economische en Soc iale voorwaarden voor de proletarische
r ovoLut ie te scheppon in een
land dat Juist
in het proces van zijn bur ger Ldj k r cg i em was getreden,
d.w.zo een hee Le economische en sociale
orrtw LkkeLi nga t r ap van tenminste
tientallen
jaren eevoud i g over te Ola9.11oIn w er ke Li j kho i.d is de revolutie van 1917 eén volstrekt
~~n geheel vormend proces van sociale
horgroepeering,
dat met de ineenstorting
van het Czarismo zijn openlijke
loop begint,
on met de zegerijk
gewapende opstand der bolsjewiki
op
7 November zijn beslissend
hoogtepunt bereikt"
Dd;t gevveldige proces
van hergroepeoring
is het proces van de burgerlijke
revolutie
in Rusland onder de historisch
gegroeide,
bijzondere
Russ Lsche v cr houd i.ngen,
440 ~n dit proces grijpt
de partij
van de revolutionnaire
Jacobijnsche intelligentsia,
gedragen door de beide sociale
golven van de agrarische
en de proletarische
massa-opstand
de machti en zet op de plaats
.
van de vernietigde
heerschappijdriehoek,
czarisme-feodale
adel-bourgeoi~
sie, de n i euwe heerschappijdriehoek,
bolsjewismeboerenklassearbeidersklasseo
ZOO9.18het staatsapperaat
van het czarisme over de beide
bezittende
k.l.a as en zelfstandig
heerschte,
begon het nieuwe s t aat.eappe r aot van het bolsjewisme
zich boven zijn tweoklassenbasis
u i t z et t e t andig te makeri , Rusland trad uit het s t.a-t i um van het czaristisch
!J.bsolut ismo in het stadium V0,n het bo Is j owis t is eh ab s o]Jutisme
0

450 De politiek
van de bolsjewiki
brengt het tot de hoogste gra~d
V9.n beheersching
der maatschappelijke
krachten
in het tijdperk
van de
Rv.ssische r ev otut i e , Het toppunt van hun r evoLut Lonna Lre tnctiek wordt
bereikt
bij de v oor'b er e i d i i.g en u i t.voer i ng van de gewapende ops t.and ,
Het v r aags t.uk van de gewèLdodi.ge ops ûand werd voor de bolsjewiki
tot
het vraagstuk van de exacte,
tot op het tijdstip
bepaalde,
planmatige
militaire
ac t i e , waarvan de bolsjevlistische
partij
met zijn militaire
f'o rmat Les het hoofd en de drijvende
en richtende
kracht is. opv e t.t ing ,
voorbereiding
en 'lÜ tvoer {ng van de gew~pende· opstand door de b cLs j ewLki
dr ag en het du Id el i j ke stempel van de in de Russische r evo Lut Le wederom
alleen mogelijke politiek
van de Jacobijnsche
s arnenzwcr i ng , d sw s z . V9.n
de opstand onder de bijzondere
voor.a~rden van het doorvoeren van de
burgerlijke
revolutie
tegen de bov.rgeoisie
Ln,
460 Het eigenlijke
karakter
van de bolsjewistische
revolutie
als
bt~rgerlijke
r evoLut Le operiba ar t zich in de economische parolen V'1n deze
revolutie
zelf,
Met beterkking
tot de boerenmassa's
stonden de bolSje-

',\

-13wiki op de meest r ad LkaLe wijze de eisch van het gevfelrJ.8.dige inoesJc;tgnemen van de landheerlijke
grond en goederen
door de spontane
actie
van de na ar land dorstende
kleinboeren
v oor , Ze gaven in de practj.if..ç
van hun Landbouwpo Lf t i.ek en hun. bo er enû euz en (vrede en land) volkomen
u i t dr ukk Lng aan het belang van de om de w2.9.rborging van het klei!1privaatbezit
en dua op kap Lt.a.l Ls t i s che grondslag
strijdende
boeren,
en
waren zoodoende
in het Landbouwv.r aag a t.uk onvoorwaardelijke
strijders
voor de J:leinka.pitalistische,
dus niet voor de socie.li8tisch-proletariobhe belangen,
gIJr icht tegen het feode.le EN kap
i t ? 1 i s t]i
~
s c 11 e grootgrondbezito

470 De economische
eischen
va.n de bolsjewistische
revolutie
hadden echter
ook met betrek~ing.tot
de arbeiders
g een
socialist~cha
inhoud
Lenin Wees meermalen met groots
scherpte
het mensjewistische
verwijt
af, dat het bolsjewisme
een 'utopische
po l i t i elc voorstond
van
socialisatie
van de productie
in een Land dat de voorwaarden
hiertoe
niet b ez a t , De bolsjewiki
verklae.rden,
d a.t het in de revolutie
in het
ge~eel niet
om de socialisatie
van de bedrijven
ging, maar om d~ controle
over de produ.ctie
door de ar b e i d er s , De Leus van de c on t r-oLe ov er
de productie
diende de poging,
het kapitalisme
als YJacht tot technischo
en economische
organisatie
van de productie
in stand te houden, maar
het zijn uit~uitingskarakter
te ontnemeno Dv.idelijker
dan in de leus
van de controle
over de prodv.ctie
kon het bv.rgerlij~e
kara~ter
van de
bolsjewistische
r ev o Iu t
en de bo Ls j ewLet Lsche zelfbeperking
tot dit
burgerlijk-economisch
kar~kter,
in tegenstelling
tot de ~olsjcvisti8che
interpretatie
V8.n het r eau.Lt a a t van de omwerrt eû i ng van 1917 z eker niet
tot uiting
worden gebracht~
0

i

è

é

48G De dr uk van do in beweging gekomen ar-be i.de r smaa sa IS a an d e oen e ,
de sabotage
van de onttroonde
ondernemers
aan de andere kant,
dreef
echter
de Lndus t.r t e oLe economische
politiek
van het bo Ls j ewLeme v erräer
tot aan de ov cr-name van de industrie(~le
pr od uo t Lewcr-kpLaat s én door 'de
nieuwe s t.aa t.abur-o cru t i e , Le.ni.n noemde de staatseconomie,
die in het
heel e tij dpe r k van het oor logee ommun i sme door louter
or-gan i.s a.t io verstikte
(Glavkisme)
sta
a t ska
pit
a 1 i s m e
Het aandu id en
van de bolsjewistische
staatseconomie
als socialistisch
is het product
van het tijdvak
van Stalino
0

49a Lenin zelf
heeft
echter
van de socialisatie
van de productie
geen principieel
andere voorstelling
gehad, dan die van een burocratisch
geleid1e
staQtseconomieo
Voorbeéld
van de socialistische
organisatie
w?,ren voor hem bGvo de Duitsche
oorlogsplanhuishpuding
of de post,
do\Vozo v.itgesproken
burocr8.tisch,
centralistisch,van
boven af geleidde
economie-organisaties
.• Hij zag slechts
de technische,
man.r niet de proletarische,
ma-rt sc happcä t j ke kant van hot e cc La.Lfs a t Lev.ruuge t-ukEvenzoo steunde
Lenin en met hom het heole bolsjewisme
op de socialis at ieden2:cbeelden van de c entr is tHilferd
ing I die in z i.jn IfFin'1nzkapi tal 11
het g c Id ea Lf.s oer-do beeld v an een door en door ceorgQniscerd
lmpita.lism'3
had geschetsto
Het bolsjewisme
is asn het werkelijke
vraagstuk
van do
s oc LaLf s a t Le der productie,
doVloZ.• v an d o ov e.rn-ime der b cdr i jv eri en

-14de org0,nisatie
der economie door de ar-be i d er akl.as s e en z i j n k13.Sfleorganen,
de economische
raden,
vo1kom l1 voorbijgeg3an~ilet
moest da~rqan v oor b ijga9.n , omdat de Ma rx t s t Ls crre g ed ac ht.e '18.11de S,S lOC ÏE'..t Le rlcr
vr ij e en gel I j ko pr cd uc enten r echt t cg enov er het '\ï8Z en V2,n. dIJ l":cel'sch"?ppij van de JBcobijnsche
org3nisstie
St2~~, ~n crrt2t ~uBl~nd de Gocia1e
en economische
voor\V~~rden voor he t socio ~~icn8 niet
kon ;'~"'.Y2,'rijz8n~Ile t
socialisatiebegrip
vqn de bolsjcwiki
is d~~rcm niets ~~n he~ begrip
vgn oen door de st8.8.t oVB=GBno~en, en door zijn burocrstie
v~n buiton
en vsn boven nf geleidde
k2pit~listiBch0
econoGie~
Q

Vlllo

Het internstion~lisme
bolsjol,:Tiki
OE hot
n~tionale
vr~agstu~o

der

50a Do bolsjewiki
hebben gedurende
de wereldoorlog
mot
d e
s Y Do n ct 0
IlO
i'l: zet
tin
g v 9. n cl e imp
0 r
i e, t is
c ho
oor
log
i n ct e b u r g e r oor
lot;
11,
con
s e q u ent
int
e rna
t ion
3 1 i s t
i s c h
s t e u n p L'. n tin
[; e n 0 In 0 11 I z Lch dus s ch Lj nbu ar ~~ls eons equcrrt e :t1arx is ten gedr3.geno HEn r ev oLut Lorina i r int o rria t Lcn a LLsme
1.7crd. ec h t er precies
zoo d oc r hun t::1ctiek
in de stijd
voor de Rt~sGis che r ovo Ln t L» b<3P?0.1d, als hovo l?te:r
hun t r on t ve r anrt e r Ing in de
NoEoP.
in Rusland
zelf.
Het beroep van het bolsjewisme
op do internstion?le
Brbeiders~l?'sGe
U~G slechts
de eone l:ant van een broed op.,ezette
po Ld t Lek , d i o diende
orn een intern':.1td!one.le
s t eun te be- en
'l'3.:n do Ru s s Lach e r ev oLut i e s De and er e l:a.nt 1JVasde po J itiek
v an en d c
pr opartand J. voor 18 "nel.t ion!:tle z e Lf hc or s c ho.pp i j 11 der v oLke r en I ",q-lr in
het k.Las s e s t andpun't nog moer d an in hot b eg r Lp Oyolks:cc:vo1ll.tie'~,
t'~r-,;i11e v an oen =.Lg emeen beroep
op a.l.Le 1:1::"1..S80n
w e r d o~oge:-cçeveno
e
1 is
een
1

1.1.

51~ Dit twe·3zijd.ige
"twce~1"_s80n Lnt e rnc.t.Lon a.ï Lsrne" d e r Dolsj~~
is het gevolg
an riB Lnt e z-nat i on e.Le 8itu''''.tie
-.ï2.r...Rl'.81·'?,n"'. en Y'),Y".
zijn
r ev oLu t Le, Het ligt
geoF;r<:>.fisch UI s oc LoLog Lsc n t uo sc r.en de 1)(,id e c ent r a V9.n het Impc r Le.Lda t Lsc h w e r e Lds t e.LeeI, i:rlo In l-i.l'.8J.?110.het
1
kruispunt
der <:lctief imperialistische
en p~88ief
k01011i~lo tendensen
v~n het wereldk~pit~nl,
viel
dit stelsel
uitaenc
De r~~ction~ire
klassen van Rus Land bewezen niet
in st'1.?.t te zijn he:' rree:: S?~'!leYJ.
te V08~
gen, z o oa Ls hun beslissende
nec1.erlï."'g in d(:> Ko;:-nilov;-p1.'.tsc;h en. l'1tsr
in de perio10
VBl1 ric burgoroorloG
~locf~ ~~ngetoondo
Het eanige gevsar
d~t de Rua s Loch o revolutie
bcdreicrlc
I1~S het
gcv.':'.r v=.n het in.g-rijpen
V9.n de imperi-a.1istische
m-ic ht en , Slechts
de mi Ld t a ir e Lnvaa i e v an het
imperl-a.listischo
l-:'1pit';1,~l kon het b oLc j owLsmc neerslé'..':'.n en de in het
wereldstelsel
yqn de imperi~listisc~e
uitbuiting
tegelijk
ï.Is werktuig
en 918 L'.i~uiting30bjoct
dienende
cZ9.risme weer herstellen.
Het Yl"l?.gst1.1.l-:Y9.:.1de n..ctieve
v er d ed i g Lng V9.n het bo ï.s j cwLsme tegen het
r!ereld.in,pcri::.lisne
boetand
dus d a ar i n , in de c cnt r z V':'.:1 zijn macrit
zelf
de ,",-:cmv::..1
op bom te richten"D:\t
gebeurde
door' dc t\veczijrlige
inte::,.~n'1tion!,le
po Li t Lck v an het bo Ls j owLsme,
wEd

52,. In hl2':.s t o.nopun t v an de int cr-na t I ona Lc pro Le t ar ische r ev o Lut 10
prop::.[;ocrde het 'boLe j ewLsmc de 9.':.:rrv-:ü V-:.Yl het met zijn
r evo Lut i e t c
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verbinden internationale
proletaria~t
op de haard van het wereldim perialisme
in de hoogkapitalistische
landeno lD de politiek
van het
IIZ elfbeschikkingsr
echt, van de nat ies 11 pr-o pag ee:co.v het bo lsj ew i eme
de aanval van de onderdrukte bo er envoLken van het verre Oosten op
het koloniqle
gebaseerde t~eeledige
intern~tionale
politiek
trachtte het bolsjewisme de proleterische
en agrarische
greep van zijn revolutie
in het internationale
ge ied van het we.re.rdks .•pi t a.l.Lsme te
verbr ed en .•
530 De verhouding v in het bolsj ewisme tot het "na t LcnaLe" v r aag-.
stuk is in de pr ac t i j k dus niet ulIeen een hulpmiddel V9,n de burgerl~Jke r evoLu t t e v an zijn land, die met behulp v an de v.itgebuitte
na t i ona.l.e instincten
van de van vele kanten onderdrukte boerenmassa's
en volkere::1. V3n het Russische rijk het czarisme wilde 7ers13ano Hij
is tecelijkertij~
het boereninternntionalisme
van een ourgerlijke
r evc.tut e , die in het tijdperk
van het il:1perialisme w er d voltrokken
en die zich slechts
door een internationa91
geori~nteerde,.tegenpoli~
tiek uit de mazen van het internationale
imperialistioche
hoogkapitQ·
listische
net konden vrijhouden"
ä

540 Het bolsjewisme heeft getacht
om als werktuigen va!1 bolsjewistische
leiding voor deze internationale
steu!1pclitiek
van de op
nation~le Russische bodem voltrokken burgerlijke
revolutie,
twee
intern~tion~lo
organisaties
te seheppcl'!o De dorde lntorn~tiDnale
als
organisatie
van de o t eun der arbeidorsmaosa.'s
van de hoogk:l.pitalis~
,
tische lBnden, en de boereninternationQle
als organiB~tie v~n de bol~'
sj w i.s t i ac he s t eun yr n de Oos t az Lat Lschc bc ar orrv ol.ken, Do Laa t s t e loidendel gedachte V9,:-:l
de wereldrevolutie,
wan.ri n de int;:~l'nation~üe E1.'.~0peeseh- Amerikae.nsche proletarische
en de nt•..t i ona.lo , in de eerste
pl:1.8.to Oostaziatische
boerenrevclv.t:i..e, onder 10 str<:.f:C3 leidinc v an
110skol.1.,tot een n I euwe interna.tion .•..
le eenhc id van bo Ls j owi at i s che xt e-:
reld politiek
moest worden s amengcsmecd, Het begr Lp 1I~7cJ:'oldrevol1.~tie"
heef~ voor de bolsjewiki
dus eon heel. and cr e k Lass oLnhuud, Het heeft
met .l.e e;edachte VQn de int orric t LnaLe pr oLet ar i nche r,:,voï.ut ie niets
meer gemeeno

55,. De Lnt.ern at i.onru.e politiek
van de boLs j ewi k i W;1S dn ar op uit,
om onder gelijktijdig
gebruik m~ken van de prolet~rische
en do ngrar i achc bur~erlijke
revolutie,
de Ruao i s che revolutie
op wor cLdmaa't.st af
te her ha.Len en de Lo LdLng V9.n dIJ Ruan i s che bolsjewisti:..1che par t i j tot
bevelvoerder
over een bolsjewistisch
stelsel
ter aumcnvoeg i ng vnn
corn.mv.nistisch-prolotarisçhe
en k..pitalitiseh-?gJ.rische
b cLangen te
maken, Deze politiek
\Vé',G
in zoverre positief
als hij de 'ooLej ew.i.st Lache
st".".t tioor de v oor tdur end c verontrusting
der kapitnlistioche
at a t.en
voor {'le .impe r i9.1is t is ch e Lnvas ie heeft gevr ijwaé'.rd en hem tijd. heeft '
ceGeven zich l;'l..ngzQmerhandvolgens de kQpit~listische
methode handelsbo~rekkingen,
economische verdr~gen en milit~ire
niet~qnvalsverdr~gen
b i nnen het werelrlimpsri:üistische
stelsel
te ver s eh':!.
ff0110 Hij heeft
Rusland de mogeLdj kheLd v an de ongestoorde na t Loria Le op- en ui t bcuw van
zijn e Lgeri binnenl2.ndsehe positie
geg:evon,. Ncgut i cf wao de intern~"..tio11Q.1 e tweefront
enpol i t iek van het bol~~jewi sme in zoovcr r e :lls hij :1"'.n

-16beide zijden
tot het mislukken
van de poging tot het overdragen
an de
actief
bolsjewistische
politiek
op wereldmaatsaf
heeft
g e Le Ld; Het experiment
van de boereninternationale
is door de slagen van de nederlagen van de bolsjervitische
politiek
in China. volkomen mi a Lukt , De iJe
internationale
is na de erbarmelijke
ineenstorting
van de Duitsche
communistische
partij
geeu factor
meer voor de bolsjewitische
wereldpo Ldt Lek, De gigantische
poging om de bolsjewistisch-Rllssische
politiek
op wereldmaatstaf
over te dragen is historisch
misluktoDaarmee
is de
na t i ona al, Russische
afgenzing
v an het bolsjewisme
eveneens historisch
bewezeno In ieder gev~l peeft
het experiment
van het internationale
bolsjewitische
machtspolitiek
r u irnt e en tijd
geschapen
voor het zich
t er-ug t.r-ckkcn van het bolsjewisme
op zijn né.tiona9.3:-Russische
positie
en het zich instellen
op de kapitalistischsimperialistische
methoden
van intern0..tionale
politiek.
Theoretisch
vond deze terugtocht
zijn uitdrukking
in de formule van het "SOC Lal Lsmc in èèn land 11 waardoor h et
begrip
"e oc Lal.Lsmo '! zijn
internationale
strekking
werd orrtnomeris nada t
de pr ac t Lj k van de Rue s i s che economie het reeds van te voren v an zijn
proletarische
klasseinhoud
beroofd
en tót een evengoed bij het reform.i.sme en in de bewegingen v an het kleinburgerlijke
fascisme
te vinden
vermomming van sta'3.tskapitalitische
tendensen
had gemaakto

560 Het is, Waar we de practische
resultaten
van 15 jal3.r politiek
van, de bolsjewistische
s t aa t en de bolsjewistische
internationale
-.ro')r
ons zien feitelijk
zonder beteekenis,
olLenin
in de m~~d w~~rin de
~mintern
werd opgericht
en da3rvoor
nog een andere voorstelling
vqn
deze bolsjewistische
internationale
heeft
gehad of n i e t , In de pr ac t.Lj k
heeft
het bolsjewisme
met zijn
theorie
van het lIzelfbeschikkingsrec~t
der na t.Le t s " de tendensen
van een w er eLdboLs j ewLs t i.ac he mach t s po Ldt îok
ontwikkeld.
Het heeft
er bovendien
door de Komintern in beslissende
mate
toe b ijgedragen~
da t het Europeesche
pr oLete r i e at zich niet
tot het
peil V3.n een xevolutionnair
communistisch
inzicht
kon verheffen,
m?.ar
in het moeras van zijn door het bolsj ewi srne opn i euw n-erJ.eefde en met
revol~tionnaire
frasen
doorspekte
reformistische
voorstellingen
ge- '
vangen bleef.,
Zoo is het ertoe
gekomen, dat het begrip
V'3.n het"Rnssische v ad er Land " tot de spil van alle
politiek
der 'bo Ls j ewi s t i ac he p!J.rtijen
werd, terwijl
voor het proletarische
communisme de internation~le arbeidersklasse
het middelpunt
V3n alle
internation~le
oriënteer
ingen ots.s.t

IXo Het met de staat
bolsjewisme

vergroeide
en de KDminterno

570 De oprichting
v~n de Sowjet-sta~t
Was de oprichting
van de
hecrsch:tpp ij d er part ij van het bols j ewistische
M:J.cchiavellisme.
(H~ndh~ving v~n de absolute
stastsm:l.cht
met alle middeleno )
De ~öci loeiGche
bûDi~ van de boven de kl~ssen
zelfstandig
geworden
en de n Leuwe e oo La.le laag van de bolsjewistische
bur oc rc t Ie scheppende
bolsjewistische
s t a at smacrrt , werd gevormd door at.et Russische
pr oû et a •.
ri~~t
en de Russische
boéreno Het Russische
prolet~ria~t,
gebonden
door middel van de dw~ng-v::J.kvereenigingen
en de terreur
van de Tsek~,
vormde de basis
v;ü'" de bolsjewistische
burocratisch
geleidde
st.:l':1ts-

•.

