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,met z i j n oorlogspract
ijk 'zooals t'ijdens
de oorlog) niet het ge rcngs t e
gemeen ..... In het tegenwoordige
imperialist
ische milieu kunnen in het
, geheel geen vnat t cnat e verdedigingsoorlOgen
meer voorkomen en iedere
'soc"iali8tische
politiek)
die van dit bepaalde historische)niveau
afziet,
die zich mi dder; in de were l dmaal st room enkel door de geisoleerde
gezichtspunten
van een land laat leiden)
is van begin af aan op zand
gebouwd. "
Aan deze opvatt ii~g hield Rosa Luxemburg tot het' einde toe
~ast) niet tot de geringste
concessie
tegenover Lenin te bewegen; en
na -de Russischè
revolutie
eh de daadwerkelijke
doorvoering
van+de politiek van het zelfbeschikkingsrecht
der naties)
vraagt zij opnieuw in
haar werk over de "Russische
Revcl ut i e!", waarom de bolsjewiki
toch
niet zulk e e n hardnekkigheid
en starre
consequent is aan de parolen van
het zelfbeschikkingsrecht
vasthielden)
daar dit toch 11 in volkoment egenspraak tot hun overig politiek
centralisme}
evenals tot hun handelwijze) die zij tegenover
de overige democratische
grondvragen hebben
aangenomen) staat ..... De tegenspraak)
die hier naar voren springt)
is
des te onbegrijpelijker)
waar het bij de democratische
vormen van het
politieke
leven in elk land rnde rdaad ornvho ogat belangrijke}
zelfs
onmisbare grondslagen
van de :sooialistischépolitiek
gaat) terwijl
het
fameuze :ezelfbeschikkingsrecht
I der
naties
niets dan kleinburgerlijke
fraseologie
en humbug is."
Rosa Luxemburg ve rklaart
zich' deze ve rk.ee rde ".nat.ionaliteiten-polit
iek van Lenin als 'een !\soortopportunismè'\
om .ttde vele vreemde nationaliteiten
in de schootvari
het Rtis-sische Rijk aan de taak
der revolutie
te k Lut e't ere n", overeenkomstig
het opportunisme 'tegenove r de bo e ren) "wie r landhonger ge st il d werd doo r het parool van de
dire t e in bezit neming van de aan de adel toebehoorende
grond en bodem en die daardoor aan de vaan van de revolutie
moesten wor deri ge'kluisterd."
In beide gevallen is naar haar me ni ngYde berekening er
he.La.ae.vvo.Lkome n naast.
In t egenst eI I ing met de verwacht ingen de r bols jew rk i ..... )benutte
de eene na de andere van de (bevrijde)
"nat te e '
de pas geschonken vrijheid
om zich als doodsvijandin
van de Russische
,.. revolutie
t e gcn haar met het Duitsche imperialisme
te verbinden en
onder deze bescherming de vaan der contra-tevolutie
naar Rusland zelf
te voeren ..... Weliswaar zijn het niet de "nab ie e ' die deze reactionaire
pul i t iek voerden) maar alleen
de burge rli jke en kleinburge rli jke klassen) ... ' .d ie het nationale
zelfbeschikkingsrecht
in een werktuig van
hun cont ra.i revoj ut ionai re klas sepoli t iek dede n ve rkee ren. Maar .....
daarin ligt
Juist het .rt op i s ohc.kj e änbuz-ger.l ijk "karakte r van deze nat ionali 8tü:che frase,
dat,'hi j' in de rauwe werkel i jkhe id de r klassenmaa ts cha pp i j ..... zich eenvoudïg in een middel der burgerlijke
klassenmaatsohappij ve ra nde rt ." Dat de bols jewiki 'de vraag de r nat ionale be st revingen en afscheidingstendènsen
midden in de revolutionaire
strijd
wierpen, neef t volgens Rosa Luxemburg "de groot st e .ve rwar r i n g in de
rijen van het eo oi áj i sme ge at i c nt ; ..... Debolsjewiki
hebben de ideologie gel e ve rd , die de' vel dtocht de r cont ra-"revol ut ie heeft gemaskeerd)
zij he~ben de positi8
van de bourgeo{~ie ~ersterkt
en die van de proLe t a.r Le r a verzwakt ....
; .'De bol a j ewi k L was het beschoren)
met de frase
van de :zel,fbeschikking
de r nat t e s, koren op de molen der cont:ra':'revoI ut .i e te i eve ren en daarmede een ideolo gie n iet enkel voor de ned:fJ:.nile rping der Russische
r evo Lu't re zelf) maa.r voor de beraamde contra-revolutionaire
liquidatie
van degeheele
wereldoorlog
te levereri.It("Die
Russische R6volütion").
ó
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Waarom) om opnieuw met Rosa Luxemburg te vragen) legde Lenin
zich met zulk een hardnekkigheid
toe op het parool van de zelfbeschikking der naties
en dat van de bevrijding
der onderdrukte
volkeren? Zonder twijfel
is dit parool in tegenspraak
met de eisch van de wereldrevolut ie en evenals Luxemburg had ook Leni.n belang bij het uitbreken
der
wereldrevolutie)
omdat hij) zooals alle Marxisten uit die tijd)
er niet
aan geloofde)
dat Rusland) als het op zich zelf was aangewezen) zich
revolutionair
zoo kunnen handhaven. In overeenstemming met de uitspraak
van Engels:
"Als een Russische revolutie
tegelijkertijd
een Europeesche
proletarische
revolutie
doet ontstaan)
dan kan het huidige Russische
gemeenschappelijk
bezit tot uitgangspunt
van een communistische ontwikkeling dienen) 11 was het voor LenLn niet alleen duidelijk;
dat de bolsjewiki in Rusland de macht moesten veroueren)
maar ook) dat de Russische revolutie
tot Europeescheen daarmee tot wereldrevolutie
moest
worden) wilde zij naar het socialisme
leiden.
Vit hoofde van de door
de wereldoorlog
gegeven objectieve
situatie
kon Lenin zich evenmin als
rtosa Luxemburg voorstellen)
dat Rusland zich tegenover de kapitalistische machten staande zou kunnen houden) aIR de revolutie
niet haar
.
voo r-tae t t Lng in West-Europa. zou vinden. Het was voor Rosa Luxemburg
zee r onwaarschi jnl ijk) dat "de Russen zich in de ze heksenketel
zouden
kunnen staande houden)" en dit niet alleen uit hoofde van haar ervatingen met- en haar wantrouwen tegen lieden als Lenin en Trotzki en hun
dwaze fraseologie
van het zelfbeschikkingsrecht
der naties)
hun conceRsie-politiek
tegenover
de boeren) enz.) niet alleen wegens de impe r i a.Lia t i ache aanvallen
tegen de Russische revolutie
en nog veel minder vanuit een standpunt dat door de sociaal-dBmocratie
gepropageerd
werd) die statistisch
bewees) dat de achterlijke
economd.sohe ontwikke1ing van Rusland noch de revol ut ie ~-c.htv:aaxdigde)
noch het sociali sme toeliet)
maar in de eerste
plaats)
zooals ze vanuit de gevangenis
-s oh.ree f , -"omdat de sociaal-democ-xatie
in het hoog ontwikkelde Westen
uit h0ll~jamm~xlijke
laI~n
bestaat)
en de Russen) rustig
toekijkeld)
z.uj.Leri lat en doodbJ..o..e.den.
11 Zi j
i s vóór de bol sj ewi sti sche revolutie)
hoe zeer zij de bolsjewiki
ook vanuit het oogpunt van were Ld-c re vo Lu-.
tionaire
noodzakelijkheden
bekritiseert
en ze probeert
hun terugtochten steeds tot het te kort schi~ten van het West-Europeesche
proletariaat terug te brengen.
"Ja)1l schrijft
ze in een brief
aan Louise
Kaut s ky : "nat uur Li jk maken de bo La j ewi k i het mij nu ook niet naar de
zin met hun vredesfanatisme
(Brest Litowsk). Maar tenslotte
..... zij
dragen niet de schuld. Zij zijn in een noodtoestand)
hebben alleen de
Keus tusschen twee pak slaag en ze kiezen het kleinste.
Verantwoordelijk zijn anderen) dat van de Russische
revolutie
de duivel profiteert.1l
En in haar vlerk IIDe Russische RevoI ut ae " re.chtvaardigt
zij de bolsjew ik i opnieuw: "Mogen de Duit sche re geeringssoc ial isten huilen)
dat de
heerschappij
der bolsjewiki
een caricatuur
is van de dictatuur
Van het
prol et ariaat.
Al s zi j het was of is) .:dan al Le en , omdat ze jui st een
product was van de houding van het Duitsche proletariaat,
die een caricatuur
van de socialist
ische klassenstrijd
was ,11
Rosa Luxemburg stierf
te vroeg om te zien) dat de bolsjewistische .politiek)
al hield hij ook op de revolutionaire
beweging te bevruchten)
toch in staat was) de heerschappij
der bolsjewiki
in het raam
van he t at aa t sk ap i t a'l i sme te verzekeren.
"Blijft
de Duitsche revolutie
uit 11, schreef Liebknecht
vanuit de gevangenis
(IINachlass");
in overeenst emming met Rosa Luxemburg) "dan bli jft voor de Russische
revol ut ie
de keuB: revolu~naire
ondergang of een smadelijk leven van schijn en

-7bedrog."
DE: bo l s jew i.k i kozen het laatste.
"EZ' zijn
iY).·Rusland c omn u..
niste:::";
schrijft
Euge n Vari;él in 1921 i:-.•.zijn boek overflDe
econom i so h..
politieke
proble~en
vaL de ~rcletarischa
dictatuur"
(Die wirtschaftspo l Lt r sche n Pro bj erne de rjpr o j e t a r i ac her; D'ik t a t u r }, "d i ev genoe g hebben
van het Lan ge 'vachten
cp de Europee sche revol ut ie e n zich. def init ief
op ee~ geisoleerd
Ruslapd willen
inrichten.
Met eer:. Rusland;~~t
de
sociale
revolutie
der andeZ'e lander: als ee~ vQor he~ vreemde. aangele,~enheid zou beschouwen; . ..
zouden de kapi tal ist Lsch e landen wel is
waar L"l v re de j ievende nabuurschap
kunnen leven.,
Zulk e en afsluit
ing
van het revolutionaire
Rusland. zou de garig der' wereldrevolutie
vertrage n ."
..
De nationaliteiten-politiek
van Lenip ~eeft
de heerschappij
der bolsjewiki
niet
uitgeschakeld.
Weliswaar
zijn groote
gebieden
af;escheidenJ;ebleven)
en tot reactionaire.staten
geworden) maar hechter
dan ooit
is de ~acht van de bolsjewistische
staat.
Schijnbaar
heeft
de
Le n i n i a t ische
lijn
voor Rusland
zij.n juistheid
bewezen;
en Waren de
waa r sc huw n ger, van Ro s a Luxemburg ongegrond.
Dit echter
alleen
in z ooverre
als het om de machtspositie
van het bolGjewistische
staa~sappar aa t gaat;
echter
in geen geval vanuit
het standpunt
der we rej crevoj u..
tia
~ezien;
het stAndpunt
dat de grondslag
vor~de van de strijd
tusschen
Luxe~burg
er: Lenin.
Wel bestaat
het bolsjewistische
Rusland nog) maar
niet
als dat) wat het was in het begin;
niet
als uitgangspunt
der wereldrevolutie)
maar als een tegen haar. ge r ic ht bolwerk.
Het Rusland;
dat Rosa Luxere bu r g en ieder
re vo l ut ionair
ne t haar had gevierd;.
is te
6ronde ge gaan; wa.t ge.bû eve n is) la een Rusla::-~d): waarvan Rosa Luxen.ou r g
roe;:-ls L~ lS18 ir.. de "Spartacw;brieven"
kon vreez.ên:·IIAls
.e en onheil• spa Ll e nd spook nadert .....
een bondgenootschap
de r bol s jew ik i .met Dui t ECh.
land.
Een ve r bond 'der bclsjewiki
n.e t het Du i t sc he i;y;perialisme;
zou de
meest verschrikkelijke
moreele
sla~ zij~ voor het internationale
socia1 iS:;-_6 •••..
Het :le ~rote8ke
pa r i n g t us ache n Le n i n er: Hi:0de::J.burg zou de
n.o r e ej e Li ch t b ro n in het Oosten z i j:', u.i t ge do c f d .....
socialistische
re ,
vo l ut t e
o nde r vvo o gd i j var: ne t du i t sc he ir::perialis:-..':e
dat zouh<3t
m~~Bterachtig8te
zijn wat wij no~ konden beleveL.
En bovendier:
zou tet
z i jn .....
zu i ve re utopie .....
Iece re po l i t iek e on de r gang der bo l e jewi k i
in een e':'rliji~e-_ strijd
te;er"de
o ve rmac ht er~ warrgun s t vvar; de historische situatie;
«e : te ve rk i e ze n boven de ze more e j e ondergang."
_
. Al _iA .ie Lan gdu r i ge vr-iendsohap
van het len j..n):s'tisphe .Rusland
met het Hindenburg-Duit8chland
ook tijdelijk
ve r t ro e be Ld, al.geeft
de
bo Ls jew Ls't Lác ae c':'ictatuur
er t e genwoo rdi g ook de voorkeur
aan op de
f r an so he ba jor.e't t er; in het bijzonder
e r; op de vo Lkenbond ti r. het algei'Leen te c t e uneri da r, brengt 'hij
tegenwoordig
toch openlijk
in pr ao t i jk
waarvoor
hij-het
in principe
al steeds
heeft
opgenomen en wat Boecharin
op het Yi~rde 0ereldcongres
van d~ Korrintern
op de ~olgende
duidelijke
wi j ze u i t d r ukt e : "Er be st aa t geen' p r inc .i p i e e I ve rschil
t us sc he n een
l~er:.ing eL een militair
verbond.
Wij zijn reeds
zoo gegroeid;
dat we
Bec Kilitair
verbond Ket een andère bo~rgeoisie
kunnen sluiteri;
OK door
r.~icLlel var; deze burgerlijke
staat
een ander bu r ge rdor, neer te slaan."
Bij deze vorr:: van landsverdediging)
d vw v z . een.milit.air
verbond met
bur ger Li jk e staten
is het pl i c ht der pa rtLj geno ot e n van een land dit
blok Daal' de ove rwi nn i.n g te he Lpe n voeren."
'.
In de groteske
paring
tusschen
Lenin en Hindenburg)
tU8Rchen
de ~a~italistischeen de belangen
vari de bolsjewistische
rrachthebberA)
weerspiegelt
zich dan ook de teruggang
van de wereldrevolutionaire
oolf)
cl:i:e nu nog niet
is afgeloopen.
De zich om Lenins
naam sc ha reride arbeià

j
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dersbeweging is een speelbal
van de kapitalistische
politiek
en tot
geen 'enkele revolutionaire
handeling
in staat.
De tactiek
van Lenin)'-de uitbuiting
van de nationale
bewegingen voor wereldrevolutionaire
doeleinden
- hee I't geschiedkundig
bewezen verkeerd te zijn .De waarschuwingen van Rosa Luxemburg waren ge re cht vaa rd i gde r , dan haar ooit
aanganaam kan zijn geweest.
De "bevrijde"
nat ies vormen een fascistische
gordel rondom
Rusland. Het "bevrijde"
Turkije
sl ac h't , met de het door Rusland geleverde wapens) de communisten af. Het in zijn nationale
bevrijdingsstrijd
door Rusland en de Derde Internationale
gesteunde Ohina (1)
worgt zijn arbeidersbeweging
af rlaaT het voorbeeld der Parijsehe
Oommune. Duizenden en nog eens duizenden arbeiderslijken
bevestigen
de
opvatting
van Rosa Luxemburg) dat de frase van. het zelfbeschikkingsrecht niets anders dan "kleinburgerlijke
humbug." is._
Hoezeer de "strijd
voor de nationale
bevrijding
een strijd
voor de democratie
is") bewijzen wel de nationalistische
avonturen
van de Derde Internat ionale in Dui t achj and , ,çiie'ook tö~ de voorwaarden voor de fascistische
zege behooren. Men heeft dS~ ~~beiders zelf
tot fascisten
opgevoed) doordat men tien jaar lang met Hitler
geconcurreerd
heeft om het werkelijke
nationalisme.
En naar aanleiding
van
het Saar- pl e bi seiet v i e rt Li twinow in de volkenbond de ove rwinning
van de gedachte van Lenin inzake de zelfbeschikking
der volkeren.
De houding van Lenin tegenover
het nationalè
vraagstuk en
het daarmee verbonden oorlogsprobleem
is) buiten de uit het leninistische
oppo rt un i sme voort vl oe i en de inconsequentie)
tegelijkertijd
vol
tegenstrijdigheden.
Gedurende een imperialistische
oorlog moet) volgens Lenin) het proletariaat
voor de nede rLaa g van het eigen land
zijn.
Heeft deze' plaats
gehad) dan moeten "de a rbe iders wederom hun
bourgeoisie
ondersteunen
in zijn strijd'voor
de nationale
bevrijdi~.
En als dan de "oride rworpen nat i e " met behulp van het proletariaat
weer
tot een gelijkgerechtigde
natie geworden is) dan hebben de arbeiders
opnieuw de landsver-dediging
af te wijzen.' Zoo waren dan ook 1914 - 1918
de bolsjewiki
wat Duitschland
betreft
tegen de vaderlandsverdediging.
1919 - 1923 waren zij vóór de. vaderlandsverdediging
en de nationale
bev r r jd i.ng van Duitschland.
Nu) nu Dui t aont and , dank zij de hulp van
het proletariaat
weer tot een imperialistische
macht is geworden) nu
zijn z~j opnie uw tegen de vaderlandsverdediging.in
Durt schäänd' .••
;,:.".en e rvoo e dn 'Frankrijk
en de andere) voor het moment met Rusland sympat h Ie aee rerrde landen. En morgen) -- waartegen of waarvoor zij morgen
zullen zijn) hangt van de machtsconstellatie
vOQr de toekomstige wereldoorlog
af) die Ruslànd als bondgenoot van deze of gene machtsgroep
,zal zien. Dat dit niets met marxistische
klassenstrijd
heeft te maken)
dat be ijverde- Rosa Luxemburg zich om aan te t ocne n .
Lenin was een practisch
politicus.
Wezenlijk onderscheidde
hij zich van de theoretici
van de Tweede Internati~nale
alleen als
tacticus.
Dat wat de eene n langs democratische
weg wilden bereiken)
probeerde hij langs revolutionaire
weg te verk r i j gen ; niet met de bek
in het pa rû.emen t , maar met geweld op het werkeLi jke veld van de klassenstrijd
wilde hij vo or de 'arbeiders
het soc Lal eme bevechten. Doo r
middel van zijn part i j '.wilde hi j de revol ut ie voor de massa "s maken)
doordat de part i j de mas sa IS, voor zic h won. Dév,roacht moest in handen
van de bolsjewiki
komert) dp~at de russische
uitgebuitenen
bevrijd
zouden kunnen worden.
á

(1) Zie ook:

"De ontwikkeling
van de buitenlandsche
polit iek van Rusland, 1917 - 1935") dat vele hier aangeduide gebeurtenissen iets uitvoeriger
beschrijft.

-IC bracht)
\/':11 het tot soc i a Li sme geraken.
Sier t nt.e re s s ee r t ons echter
allE:eL) datde
bo l s jew ik ; met behulp
2aL de bo e re ie.a s ca aO.n de mach t
konje~ ~o~en. E~ verder)
dat zij meenden) dat het voldoende
was de
politieke
en,econoEiGcte
comman~oplaatsBL
bezet
te hebben) om) ffiet
een j u i s t e politiek)
[laar he t soc i.a.Li sme te kc ne n . Wat door achter1 i jke toestanden
aan de bol s jew ik i was op;:;edrongen)
de mee st ve r r e ,
.;aande centralisatie
var. alle
macht en de gedane concessies
aar" de
boeren)
dat..
... scheen
hen toe als hun eigen;
verstandige)
succesvolle
politiek)
die zij ook internatioqaal
dachten
aan ~e wenden.
Lenin had de bewegingswetten
van de russische
revolutie
reeds lang voor de uitbarsting
met groote
d~idelijkheid
vooruitgezien
en zijn
gei:eele
theorie
en pract ij}: was cp de ze russische
toestand
in~est81d.
Daarvandaan
zljn op de spits
gedreven
centralisme)
zijn be81 iste
opvatt ir:r;g over de rol van ..de partij)
zijn aanvaarden
van de
~ilferdin;sche
social isat ie-~deeen
en ook zijn
at e I j i ngname tegenover
~:et nationale
vraagstuk.
Al kon Rosa Luxemburg ook) als kenner van de
russische
toestanden)
de politiek
van Lenin heel goed begrijpen)
en
de grondslag
daa rvarr. uitstekend
ma.rxá at i ech c.crrt Lede n , ook al kon zij)
zoolang
ce bo Ls jew i k i inderdaad
een revolutionaire
kracht
voor de gehoeIs wereld waren) dit alles
als onvermijdelijk
op de koop toenemen)
zij keerde
er zich toch met alle
macht tegen)
dat men uit deze speciaal
russische
situatie
een recept
wilde maken om de wereld::evolutionaire
taaie v ar, de arbeiders
op te lossen.
"Het gevaarl ijke begint
daar) 11zegt zij van de politiek
van Lenin - IIwaar de bolsjewiki
van de nood
e er; deugd rr.aken , en hun) door deze noodlott
ige voorwaarden
opge dwonge n
tactiek
theoretisch
in alle
onderdeelen
vastleggen
en het aan het internationale
pr oj.e-t.a.ni.aat al s toonbeeld
van socialistische
polit iek
te •.' naboo t a in g willen
aan beve Len." (I1De Russische
Revoj ut i e "}.
Waar het verbond
tusscnen
boeren en arbeiders
inderdaad)
in
ave ree ns t erm ing r.e t de ve rwacht ing van Len in) de bols j ewik i de rc.acht
in handen had ge speel d , st e l de hi j het ve rloop van de werel d re vo l ut ie
zich nu ook als een so ort ge j a jk proces
voor)
zij he; ook op grootere
schaal.
De onderdrukte
volkeren
waren in de eerste
plaats
agrarische
naties
en de Corn~unistische
Internaticinale
poogdu in haar boerenpolit t e z inderdaad
de a g ra r i s che en de arbeidersbelangennaar
de wereldreaatstaf
sacen te vatten)
6c ze) h~t russische voorbeeld volgend) t~
genover net t.api taal
te stellen)
en dit zoo in wer e j dmaat staf te overwinnen.
De nationale
bevr~jdingsbewegingen
in de kolonien
en die van
de nat ionale
minde xhede n in de kapi t aji st ische landen te onde r st e unen,
was eveneens
belangrijk
voor de bo Ls j ew ik i , omdat daardoor
de imperialistiscie
~nterventie
van de kapitalistisGhe
landen
in Rusland verzwakt we r d c .
De wer e Ld rev o Lut ie laat
z iGh eaht e r n iet als een ve rgroote
copie van de russ ische
revol ut ie beha.nde Len . De avonturen
van de COlY_~unistiEche
Internationale
in zijn pogingen)
om zich in een arbeidersen boeren-Internationale
om te zetten)
zijn als misgrepen
bekend;
zij
bevorderden
niet
de revolutionaire
beweging tegen het kapitalisme)
maar verscheurden
hem. Alles wat ~~hiermee kon worden bereikt)
was de
beveiligiug
van de bolsjewistische
staatsmacht
in Rusland)
door het
winnen van een lange historische
adempauze)
die tot de ontwikkeling
van een russische
en internationale
toestand
leidde)
zooals
die op
het oogenblik
is.
.
---------
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De mach~ moest in handen van de bolsjewik~
zlJn; om het wereldkapitalis~e
revolutionair
te overwinnen.
De toeeigening
van de poLi.t ek e macht door de pa r t i j , was begin en eind van de politiek
Van Lenin. Zijn tel: onrechte
als bekwaam en bewee gl i jk ge"llierde) in werkelijkheid
echter
zuiver opportunistische
politiek)
gold in de eerste
plaats
de verovering
van de macht voor de bolsjewistische
partij.
Bij het uitbreken
van de russische
revolutie
was het russiscre
burgerdom niet in staat,
de overgenomen macht te houden, omdat het niet
in staat was, het boerenvraagstuk
revc l ut ionair op te lossen. ,Dit bleef
de bolsjewiki
voorbehouden.
tlWij hebben als n temand anders de burgerlijk-democratische
revolutie
tot aan het einde toe doo r geuoe rdj ".. zette
Lenin ter gelegenheid
van de yie2ie verjaardag
van de Octoberrevolutie
uiteen,
en deze revolutie
werd doorgevoerd met behulp der boeren. De
bolsjewiki
hadden de macht en balanceerden
de tegenstellingen
tusschen
de arbeiders
en boeren steeds zoo uit,
dat zij de macht konden behouden, Voor het instandhóuden
van deze macht werd de zig-zag-politiek
die uit de ge sch iedeni s van de de rdelnte
rnat ionale de gesch ieden is
van zijn crisissen
en zijn ondergang maak.te , zoowel in russische
als
in internationale
maatstaf
doorgevoerd.
De eerste
concessies
aan de
boeren waren voor Rosa Luxemburg reeds voldoende om de noodzakelijke
ontwikkeling
van Rusland in grove trekken vooruit
te zien; -als de
were ldrevol ut ie aan de ze 11 zondeval ti de te rugwe rkende kracht niet zou
ontnemen. "He t parool - directe
inbezitneming
en verdeeling
van de
grond en bodem door de boe ren ", schreef Rosa Luxemburg) "moe t juist
in tegenovergestelde
richting
werken. Bet is niet alleen
geen 80cialBtisehe
maat regel) maar het sni jdt d3 weg daarheen af. IJ Rosa Luxemburg
wist neit
(zij bevond ~ich toen in de gevangenis))
dat de. boeren het
land verdeelden;
nog voórdat de bolsjewiki
het parool daartoe gaven)
eh/alleen
wet t e.Li jkt be krac h't t en , wat in de practijk
reeds was gebeurd.
/deze!
De sDontaniteit
van de boerehmassats
was ook hier sneller
dan
het parool v~n de "Dragers van het revolutionaire
bewus t a i jn '", waar
de bolsjewiki
zich voor hielden.
De bols jewiki"wilden
de bu r ger l i jke revolut ie echter consequent ten einde voeren en daartoe behoort ook de verandering
van de
boeren in landelijke
loonarbeiders)
de kapitalisatie
van de landbouw.
Dit proces is nog in volle gang en wordt als collectivisatie
in de wereld gev Lerd j het is nog niet afgesloten
en kan ook waarschijnlijk
niet zonder nieuwe maatschappelijke
schokken eindigen.
Schijnbaar
echter kunnen de Leninisten
te~enover Rosa Luxemburg bewijzen)
dat zij
ongelijk
had , als zij aarinam , dat zonder de wereldrevolutie
het bolsjewisffie aan het bcerenvraagstuk
ten onder moest gaan. Echter moètGn
zij met dit bewi j s dan tevens aantonnen dat het bolsjewisme
inderdaad
naar het socialisme
heeft geleid.
Wat echter
in Rusland best~at)
is ~
het staatskapitalisme.
Ook al noemt men het socialisme)
het blijft
toch het Loone r be i.d-u.i t bn rtende staatskapitalisme
en daarmed.e is de
vrees van Rosa Luxembur g, zij het ook in andere VOITfl) werke Li jkhei d
!,evro rde n .
'
De boe re nbewegá nge n in de eerste
jaren van de russische
revolutiedwöngen
de boI a jew Ik L, indien zij aan de macht wilden blijven)
een richting
uit;
die de wereldreVolutie
noodzakelijk
moest belemmeren
en die in Rusland niets
anders mogelijk maakte) dan eenstaatskapitalisme,
dat door het proletariaat
revolutionair
ten val moet worden geá

-IC bracht)
v.'ll h e t tot soc i a I Lsme geraken.
Sier interesseert
ons echter
a l cer., datde
bc Ls jew ik ; met behulp
rai. de bo e re nr.a s aa aa.rl de mach t
konden ~o~en. E~ verder)
dat zij meenden) dat het voldoende
was de
pol it .ie ke en .econoL.ioc.r:e c ommandop laa t se r; bezet
te hebben) om) met
een juiste
politiek)
~aar het socialisrre
te ~c~en. Wat door achterlijke
toestanden
aan debolsjewiki
was oPGedrongen)
de meest verre~aande centralisatie
va~ alle
macht en de gedane concessies
aai de
boeren)
dat..
... scheen
hen toe als hun eigen;
verstandige)
succesvolle
politiek)
die zij ook internatioqaal
dachten
aan ~e wenden.
Lenin had de bewegingswetten
van de russische
revolutie
reeds lanG voor de uitbarsting
met groote
dLidelijkheid
vooruitgezien
en zijn
geteele
theorie
en practijk
was cp deze russische
toestand
in~esteld.
DaarvandaaL
zljn op de spits
gedreven
centralisme)
zijn beal iste
opva tt .irrg over de rol v an ..de partij)
zijn
aanv aa rden van de
3ilferdin;:;sche
socialisatie-~deeen
en ook zijn
stellingname
tegenover
~:et nationale
vraagstuk.
Al kon Rosa Luxemburg ook) als kenner van de
russische
toestanden)
de politiek
van Lenin heel goed begrijpen)
en
de grondslag
daarvan. uit stekend
ma.rx i st isch~ont I eden) ook al kon zij)
zoolang
.:::"ebo Ls jew i k i inderdaad
een revolutionaire
kracht
voor de gehoele wereld
waren,
dit alles
als onvermijdelijk
op de koop toenemen,
zij keerde
er zich toch met alle
macht tegen)
dat men uit deze speciaal
russische
situatie
een recept
wilde maken om de we re Ld.revo Lu t iona i re
t aaz v ar, de a r be i de r s op te lossen.
IIHet gevaarlijke
begint
daar)1I zegt zij van de politiek
van Lenin - Itwaar de bolsjewiki
van de nood
e er; deugd r:,aken, en hun) door deze noodlottige
voorwaarden
opgedwongen
tact iek theoret
isch in alle
cnae rde e Len vastleggen
en het aan het iLternationale
prole.ta.r.iaat
als toonbeeld
van socialistische
politiek
t e r nabootsing
willen
aanbeve Len ." (I1De Russische
Revo ut i e "}.
Waar het verbond
tusschen
boeren en arbeiders
inderdaad)
in
ov e ree r.s t emn ing r.e t de ve rwacht ing van Len in) de bol sj ewik i de rnao h t
in handen had ge speel d , st elde hi j het ve rloop van de were Ldre vo I ut ie
zich nu ook als een so o rt ge j ijk proces
voor,
zij h e; ook op grootere
schaal.
De onderdrukte
volkeren
waren in de eerste
plaats
agrarische
naties
en de Comr.uni at as ohe Internationale
po o gda in haar boerenpolitieL
inderdaad
de agrarische
en de arbeidersbelangennaar
de wereldmaat s t af s arzen te vatten)
or; ze, he t russische
voorbeeld
volgend)
tegenover ne t k ap i taal
te stellen)
en dit zoo in wer e l dmaat staf te overwinnen.
De nationale
bevrijdingsbewegingen
i~ de kolonien
en die van
de nationale
mi nde rhe de n in de kap i t a Li at ische landen te ondersteunen)
was eve nce na belangrijk
voor de bolsjewiki,
omdat daardoor
de imperialiGti8c~e
ènterventie
van de kapitalistisGhe
landen
in Rusland verzwakt we rd ~ .
De wer e l d revo Lut ie laat
z Loh echt e r n iet als een ve rgroote
copie van de russis8he
revolutie
behandelen.
De avonturen
van de Corrmuni et.n.s che Internationale
in zijn pogingen,
om zich in een arbeidersen boeren-Internationale
om te zetten)
zijn als misgrepen
bekend;
zij
be vo rde rden niet
de revol ut iona ire beweging te gen het kapi tal
sme,
maar verscheurden
hem. Alles wat ~~~iermee kon worden bereikt)
was de
beveiligilig
van de bolsjewistische
staatsmacht
in Rusland)
door het
winnen van een lange historische
adempauze)
die tot de ontwikkeling
van een russische
en internationale
toestand
leidde,
zooals
die op
het 0 ogenbl ik is.
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