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hun product iepri j zen (3) ge rui ld. "In ee:1 op waarden opgebouwd schera 11

zet Grossrr.anr. .i n zijn werk over "Die Wen.- und Preis Transformation" )
uiteen) "rr.oet in elke afdeeling van het schema een verschillende winst-
voet (profitrate) ontstaan. Er bestaat echter in werkelijkheid de ten-
dens van de vereffening van de wins~voet tot. gemiddelde winstvoet, wat
reeds in het begrip van de p roduc t i ee r i j s ligt besloten. Wil n.en zoo

'c r i t i ek of bevestiging van de mogel á jkhe äd ivan realiseering der meer-
waarde op het achema t bas ee ren , dan moest het in de eerste plaats in
ee::_ pr i j s scher.a worden ve rande rd.;" Zelfs al was het aan Rosa Luxemburg
.gelukt het bewijs te leveren) dat in het schema van \1arx de warenafzet
zonder overschot niet mogelijk was, dat met elk jaar een groeiend te-

'veel aan verbruiksartikelen moest ontstaan, wat zou zij dan daarmee
hebben bewezen: "Enkel de omstandighe rd , dat het "n ie t afzetbare over-
schot I in de verbruiksafdeel ing binnen het raam van het waarde schema
ontstaat, d.w.z. in de veronderstelling dat de waren tegen hun.waar-
den worden ge ru i Ld;" Maar deze veronderstelling stemt niet overeen
~et de werkelijkheid. Het aan de analyse van Rosa Luxemburg ten grond-
slag liggende waardeschema, vertoont in de afzonderlijke takken van
product ie een ve rschillende winst voet) die niet tot een gemiddelde
.';i!1stvoet wordt vereffend) omdat ir[ü'..ers in het schema van de concur-
rent Le wordt af gezien. Wat ze ggen dan de gevol gt rekkingen van Rosa
Luxernbu rg VOOT de werkelijkheid) als zij van een schema worden afge-
leid, waaraan voor de werkelijkheid geen beteekenis kan worden gehoott?
"Omdat ten gevolge van de concurrentie de verandereing van de waarden
in productieprijzen en daardoor de herverdeeling van de meerwaarde
onder de af zonde rl ijke t akken van industrie in het schema plaats vindt,
waardoor no odzake I ijke rwi j s ook een ve rande ring van de tot dusverre
geldende evenredigheidsverhoudingen van de af zonde r'Lájke sferen van
het scherr;a plaats vindt, daarom is· het wel degelijk mogelijk en waar-
schijnlijk dat een loverschot in de ve rb r u ik aaf deeLi.ng ' in het waarde-
8che~a later in het productieschema verdwijnt en omgekeerd, dat een
oorspronkelijk evenwicht in het productieschema in een onevenredig-
ae i d ve rande r t , tI De t neore t isohe verwarring van Rosa Luxemburg illus-
t ree r-t zich het best in het feit) ·dat zij eenerszijds in de gemiddelde
winstvoeir de leidende kracht ziet, "d Le. inderdaad el&privaatkapitaal
enke l als gedeelte van het nnaat sohappe Li jk totaalkapitaal behandelt,
(in haar "Akkumurat i cn des Kapt t a ï e") hem de winst als een, al naar
grootte, toekomend gedeelte van de uit de maatschappij geperste totale
meerwaa.rde zonder inachtneming van het doer hem inderdaad bereikte
kwant-um t oewi js t ", eE dat· zij nochthans de vraag onde r zoek t , of een
restlooze uitwisseling mogelijk is; en dat aan een schem~) dat geen
ger:~iddelde winstvoet kent. Neemt mer; de gemiddelde winst in aanmerking,
dan verliest het onevenredigheidsargument van Rosa Luxemburg el~e
waarde, omdat de eene~afdeeling boven) de andere beneden de waarde
verkoopt en het niet. af zet bare gedeelte op de bas is van de product ie-
prijzen kan verdwijnen.

De accumulatietheorie van Marx is met de dal ing van de winst-
voet ;:.ident isch. AaE de compensat ie van de dal ing van de winstvoet doer
de groei van de winstmassü is door de voortdurende accumulatiegwang

(3) Onder "produot i ep r.i je " wordt verstaan de kostprijs (het verbruikte
constante en variabele kapitaal) vermeerderd met de gemiddelde winst)
dat is het product van kostprijs en maatschappelijk gemiddelde winstvoet.
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een grens gesteld. Niet door een teveel aan meerwaarde) die zich niet
laat realiseeren) maar door een gebrek aan meerwaarde gaat bij Marx
het kapitaal te gronde. Rosa Luxemburg zag de gevolgen van het dalen
van de winstvoet geheel en al over het hoofd; waardoor Zlj ook de)
van het standpunt van Marx zi n.looz.e vraag naar het "doel" van de accu-
mulatie moest stellen. "~1en zegt") schrijft zij in haar "Arrt r-Kr Lt Ik ",
"het kapital Lsrne zal aar, het dalen van de winstvoet te gronde gaan .....
Deze troost vervliegt he~aas doer een enkele zin van Marx in rook) en
wel door de verwijzing) dat voor groote kapitalen het dalen van de
winst voet door de mas sa wordt opgewogen. Het heeft dus met de onde r-
gang van het kapital isme door het dalen van de winstvoet nog wel de
tijd) bijvoorbeeld tot aan het uitdooven van de zon." Zij zag over het
hoofd) dat deze wel door Marx geschetste werkelijkheid) tegelijkertijd
volgens Marx eveneens zijn grenzen heeft) en dat uit het dalen van de
winst voet het dalen van de winstmassa wordt) ja) dat het eerstgenoemde
de eerst relatieve en dan absolute daling van de werkelijke winstmassa,
gemeten aan de noodzakelijke accumulatie van het kapitaal uitdrukt.

Wel heeft Lenin "het be*rijpelijk gevonden") zooals hij het
in zijn Marx-bi<:lgrafie uitdrukt) 'dat de li1tinstvoet een tendens tot da-
len had) 11 en hij duidde aan) "dat Marx deze tendens en een reeks van
de haar versluierende) respectievelijk tegenwerkende omstandigheden
zou hebben geanalyseerd) 11 maar de geheele be t eeke rn.s van deze wet in
het systeem van },{arx was, hem eveneens niet duidelijk) wat eenerszijds
zijn aanvaax~en van het antwoord van Bauer aan Rcsa L~Ouxg) en ~n-
derszijds de b9-pe.xk.ing.van zijn eigen crud.sverkl-a.rj.n.g tot de oneven-
redige ontwikkeling van de verschillende takken van industrie) verklaart.
En eindelijk ook wel zijn tegenstrijdige opvat t xngen , die de eene keer
aan een onvermijdelijk einde van het kapitalisme geloofden) en een an-
dere keer zeiden) dat er geen absoluut zonder uitwegen zijnde toestanden
voor het' kapitalisme bestonden. In zijn werken bevinden zich geen over-
tui~ende eoono~ische bewijzen van het einde van het kapitalisme en toch
tegelijkertijd wel de vaste overtuiging) dat het systeem onvermijdelijk
zijn, onde r jan g tegemoet gaat.' Dit laat zich daaruit verklaren) dat hij
wel r swacr n i.et met Bauer er. de sociaal-democratie aan de mogeLi jkhe Id
van de reformistische overgang van het kapitalisme naar het socialisme
geloofde, maar noc ht han a met Bauer en de sociaal-democratie aannam) dat
ie omwenteling van het kapitalisme uitsluitend een kwestie van de ont-
wik'Leling van r.et revolutionaire bewustzijn was) waaronder beiden niets
anders ve r st onde n , dan dat de revol ut ie eerl vraagstuk van de organisa-
tie en haa~ leiding was.
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OverO:.de vraag van de spontanite it en de
rol van de organisaties.

Wij zagen tot dusverre) dat Rosa Luxemburg er met recht de
nadruk op legde) dat voor Marx de accumulatiewet tegelijk de ineenswr-
tingswet van het kapltaal was. Haar bewijsvoering was foutief) de ge-
volgtrekking evenwel juist. Week zij ook van },larx geheel en al af in
de verklaring van de ineenstortingswet) dan erkende zij:t'o_ch het be-
stàan daarvan ,De argumenten van Len in tegen de opvatting van Rosa 'Lu-
xemburg waren steekhoudend) en) z06ver als zij gingen)met Marx in ove~
eenstemming " echter ontweek hij de vraag of aan het kapitaal een ob-'
jectieve grens was gesteld. Zijn eigen leer over de crisis is onvoldoen-
de en inkonsekwent. Zijn juistere theorie leidde niet _tot werkelijk
revolutionaire geVOlgtrekkingen. Zelfs de foutieve bewijsvoering van
Rosa Luxe.mbur g bleef no g re volut iona ir. Want daar komt het op aan: op
de bevest iging eZlLhet, bewijs van de ineenstortingswet van het kap i t a..
1 isme .' , -

_ Lenin) die nog veel diohterbij de sociaal-democratie stond
da.a Rosa Luxemburg; zag de kap Lta Li st i sche ineenstorting meer als een
bewuste po l i t ieke daad) dan als Ben e conmoLsche noodzakelijkheid. Of. het
enkel theoretisch te scheiden) in werkelijkheid onsc.h.e.id..Qa.re.ec onomi-,
sche of polit ieke moment met betrekking tot de proletarische revolutie
overweegt) is geen probleem van de abstracte theorie) 'maar van de "~;....-.:.:.'
oogenblikkeil~jke concrete situatie) welker ontleding deze v raa g moet
beantwoorden. Le ni n heeft vele van de speculaties van Hilferding over
de kapitaalsontwikkeling, die volgens laatstgenoemde, naar een soort
"Algemeen kartel') streefde) aanvaard. Niet enkel) zooals in het begin)
van het burge r l ijke karakte r van de komende Russ ische revol utie uit gaan-
de) en zich zoodoende bewus t aan zijn burgerli jkè verschijnselen en
no cd zak e l ijkheden aanpassend) maar later ook belast met het standpunt
van Hilferding met betrekking tot de kapitalistisch meer ontw Ikk eLde
landen) kwarr hij tot zijn overs-ohatting van de "politieke kantH, van de
proletari sche revol ut ie .

, , Het was: volgens Lenin foutief OIT. aan te nemen (en dit gold
, voor de internationale toestand)) dat wij ons in het -t i jdpe rk van de

uitsluitende oroletarische revolutie zouden bevinden) ja) zulk een t ijd-
perk kan volgens Lenin nooit bestaan. De werkelijke revolutie iEl voor
hem het dialectische overalaan van de burgerlijke naar de proletarische
revolutie. De nog actueel geblev8L eischen van de burgerlijke revolu-
tie kunnen enkel nog in het raam van de ~roletarische revolutie ver-
wezenlijkt worden. Deze proletari~che revolutie is enkel proletarisch
in de leiding, zij omvat alle ond~rdr~ten, die tot bondgenooten van
het pro Ie t a r ia a't moeten worden: "de boeren) de middenstand) de koloniale
volken) onderdrukte nat äe e, enz. Deze werkelijke re vo l ut .ie vindt niet
plaats ln de eeuw van het imperialisme) dat) door de mohop~lisatie van
de productie orrt w Lleke j d , voor Le n in een "parasitair") een "stagneerend"
kapitalisme is) "het laatste stadium van de kapitalistische orrt wákke.,
ling") "onmiddellijk voor het ui t bre ker; van de soc .iaLe revolut re ;" Het
imperialisme leidt vo l gen e Len i n in zijn de nbe t re f f end werk "tijr.a, .:.','.
tot de alzijdige vermaatschappelijking van de productie) het sleept om
zoo te ze gger; de kapitalisten t e geri hun wil en bewustzijn in) in een
maat schappel i jke 0 rde , die een ove rgang vormt van de volkomen vr ijhe id
van concurrent ie naar de volledi ge ve rmaat schappel ijking. ti
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Het monopolie-kapitalisme heeft, volgens Lenin, de productie
ri JP gemaakt voor de soc.ialisatie; het komt er enkel nog op aan, de con-
trole over de productie uit de handen van de kapitalisten te nemen en
in die van de staat te leggen, en dan ook de distributie naar socialis-
t ische grondslagen .t e regelen. Het gehee Le probleem van het sociali sme
is een probleem van de verovering van de politieke' macht voor de partij]
die dan het socialisme voor de arbeiders zal verwezenlijken. Er beston-
den tusschen de sociaal-democratie en Lenin geen verschillen] voor zoo-
ver het ging om de opbouw van het socialisme en zijn organisatievraag-
stukken. Er bestond alleen een verschil over de v~aag, hoe men tot heer-
schappij over de productie kon komen; langs parlementaire, of langs ...re-
volutionaire weg. Ec~ter het bezit van de politieke macht, de controle
over het complete monopolie) vormden in beider opvattingen ook reeds
de oplossing van het probleem van de socialistische huishouding. Daar-
om schrikt Lenin .ook·niet voor het staatskapitalisme t~rug, tegen de
tegenatanders waarvan hij op de Xlde partijdag vàn dë bolsjewiki zegt:
IIHet staatskapitalisme is dat kapitalisme, dat wij zullen kunnen beper-
ken) en waarvan wi j de gren zen zulle n kunnen vas tst eLj en ; d it ~~:..-,.;t ~:.:.!.::;-
staatskapitalisme is met de staat v~rbondenJ en de staat) dat zijn de
arbeiders) het verst gevorderde gedeelte van de arbeiders, de Avant-
Garde) (voorhoede)) dat zijn wij. En het hangt van ons af) hoe dit
staatskapitalisme zal zijn." (2)

Waar bij otto Bauer de prcQ~tarische revolutie alleen afhing
van de houding van de klagsen~ewuste, geoxgani~erde arbeiders) van
hun politieke wil, (wat met een enkele blik op de ~iaal-d~ooratische
org~igatieg) die hun leden volkomen beheerschten) practisch beteekende)
dat zij van otto Bauer en CQ afhing)) zoo hangt hier bij Lenin het lot
van het staat·g.Jc.a.p.:i,:t-aJ-ismeaf van de houding van de partij) die op zijn
beurt door die van de burocratie wordt bepaald) en de heele geschiede-
nis is opnieuw de geschiedenis van de èdelmoedigheid) onbaatzuchtig-
heid en dapperheid van een groep menschen) die wordt gevormd uit de
alleredelsten in deze deugden.

Maar met zijn instelling op het staatskapitalisme) - dat bij
hem door de wil en niet door economische wetten wordt bepaald) hoewel
de economische wetten van het staatskapitalisme principieel geen andare
zijn dan die van het monopolie-kapitalisme,- was Lenin alleen zichzelf
trouw gebleven) want tenslotte was ook voor hem de revolutie afhankelijk
van de partij en haar leiding. In overeenstemL~ng met Kautsky, - voor
wie het voor de revolutie onvermijdelijk noo d..akej i jke revolutionaire
bewustzijn (dat voor Kautsky niets anders dan ideologie was)) enkel van
buiten in de massaas kon worden ingebracht) omdat de arbeiders niet in
staat waren) het zelfstandig te ontwikkelen) - beweerde ook Len in , dat
de arbeidersklasse niet in staat is) om meer dan een vakvereenigings-

. ,

(2) Het is vermakelijk om deze VOlgorde eens nader ~e'beschouwen: .....
de staat) dat zijn de arbeiders ..... (eerste beperking:) het verstgevor-
derde gedeelte (tweede beperking:) de "Avan t c.Ga rde !", (laat-
ste beperking:) dat zijn wij; d.w.z. de bolsjebiki) die op hun beurt
weer zooveel rangen vormen) dat Lenin tenslottP) zooals eens die Fran-
sche koning) kon zeggen: "De staat,- dat ben ik! 11
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en sociaal-reformistisch bewustzijn te ontwikkelen; maar dat het revo-
lutionaire bewustzijn) door de intelleotueelen tot de arbeiders wordt
gebracht. Zijn geschrift "Wat doen? ti is enkel gewijd aan het bewijs)
dat de arbeiders nooit het po itieke bewustzij~ in voldoende mate kun-
nen ontwikkelen) wat de noodzakelijkhei van d$ partij en van haar lei-
ding door de intellectueelen moet verklaren. Het socialisme had daar-
mee opnieuw opgehouden, het tlwerlj van de a rbe tde r skj ae se vt e zijn) zoo-
als l\larx het beschouwde) het socialisme hing nu van de revolutionaire
ideologie der bourgeoisie af) en zonder twijfel volgt de religieuze
"~::arxist ti J, Middleton Murry tegenwoordig alleen het spoor van Kaut sky
en Lenin , als voor hem) zooals hij onlangs in een boek ze i de , "bij wij-
ze van consequent te het geheeLe socialisme in' wezen een beweging van
bekeerde bourgeois is."

..Zeker staat Lenin op marxistische gronda l ag , als hij beweert)
, .dat 'de arbeidersklasse buiten staat. is) een ."politiek bewustzijn" te

ontwikkelen. In zijn polemiek tegen Arnold Ruge, die het gebrek aan
politiek inzicht zoozeer beklaagqe) en dit gebrek niet begreep) omdat
de besta~nde ellende dit bewustzijn toch had moeten ontwikkelen) zei
Marx in zi jn Kantteekeningen bi j ha-t artikel van Ruge: "De koning van
Pruissen en de so.oUü.e henr-o-rmingJr; dat het ve r'ke e rd was om aan te ne-
men) dat sociale ellende politiek begrip met zich mede brengt veeleer
was het omgekee r de het geval) nameI i jk dat .de. ma~t Qo.hQ.p}XÜijlc.~wQJ,çrt ~d
een politiek bewustzijn verwekt) omdat dit een gees.telijke kwa.litei t iS1
die aan diegenen wordtgege~n) die het ~0Gd gaat. aar Ldnin heeft
l"{.et !farx niets meer te maken , maar daalt tot burgerlijk revolutionair
a la Ruge af) als hij z.ioheen pro Let.arLsche revolutie zonder dit in-
tellect-bewustzijn niet :I:.an voorstellen) en de gehee Le revolutie tot
een probleem van het bewuste ingrijpen van de "wetenden" of der !beroeps-
revQlutionairen"van'Lenin maakt. Tegen deze Ruge-Lenin zei Marx: hWaar
poLit iek e partijen zijn) vindt elk de oorzaak van alle, kwaad -d~rin
dat ir.. hut. 'plaat s de tegenstander zich aan het st aa't s.noe r bevindt: ~elf~
de radicale en re.vol ~t.j.on~ire ~l i tj,o i .zoeken de oorzaak van het kwaad
niet. in hel; wezen van de 'staat) maar in een bepaalde staat evo rm, waar-
voor zij een andere staatsvorm in de plaats willen stellen." Ja) vaart
hij in schitterende uiteenzettingen voort; naarmate meer politiek in-
zicht aanwe zig is) de s te meer ve rspilt het proletariaat zijn kracht
in nut t el ooze , ondoelmatige strijd) omdat het "politieke inzicht" zijn
veel juistere klaase-instinoten vèrsluiert) en het blind maakt voor
zijn werkelijke maa.t sohappe Li jke vraagstukken. Wie) volgens Mar x, te
veel bouwt op de "politieke kern (Seele-)!r van de revolutie) die streeft

. .:.. ook sLeoht a naar een toestand) die met deze "politieke kern" overeen-
. stemt) t en koste der samenleving. Maar' naar meer dan naar een wisseling

.in de hee rschappij ove r de product iemiddelen had ook: Lenin niet gest reefd,
want dit scheen hem voor he t socialisme voldoende te '·zi jn .. Vandaar ook
de te zware nadruk) die hij legde op het subjectieve) politieke moment)
waardoor hij ook het organiseeren van het sooialisme tot een politieke
daad liet worden) terwijl er weliswaar volgens Marx zonder revoj ut Ie J

geen socialisme tot stand komt) en deze revolutie de politieke daad
vàn het proletariaat is) die het proletariaat echter slechts in zoo-
verre noodig heeft) al~ het moet vernietigen. Waar het echter begint
het socialisme te vormen) en zijn "ware aard (Seele)" naar voren komt,
daar werpt het zijn politiek omhulsel af.
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De burgerlijke elementen r n de gedachtenwereld van Le nl n , die
ten eerste het einde 'van het kapi tàl i sme van bepaalde) niet' noodzakelijk
aanwezige politieke voorwaarden afhankelijk maakten~ die verder beweer-
den) dat de groeiende monopolisatie identiek was met de vermaatschap-
pelijking van de p ro duct ä i , die het geheele socialisme HlS. de overname
van het monopolie door de staat en de ve rtánging van een oude burocra-'
tie door een nieuwe afhankelijk maakten) en voor wie de. revolutie af-
daalde, tot een wedstrijd tusschen de revolutionairen en de bourgeoisie
oIT.de massaas voor zich te winnen; een dergelijke instelling moest het
revolutionaire element van de spontane massale bewegingen met hun ge-
weld en doelbewustheid verkleinen, om de ei~gen rol) het tot ideologie
verstarde soc ial ist ische bewustzi jn , overeenkomstig te kunnen overdri j-
ven.

Wel kan Lenin het element van de spontaniteit niet ontkennen)
maar het is voor hem "in de grond der zaak niets anders, dan de kiem
van tiet bewustzijn" dat dan in de organisatie tot bloei geraakt) en
eerst dan werkelijk revolutionair) want volkomen bewust is. Voor de
overwinning van het socialisme is het spontane ontwaken van de massa
niet voldoende) ja) dit "spontane ontwaken van de massaas maakt de
organisat ies niet mi nder ,.maar mee r noo d aake I ijk." De fout van de spon-
taniteitsopvatting bestaat volgens Lenin daarin) "dat zij de rol van
het bewust zijn ve rk j e int en zich uitspreekt te gen eén ste rke leiding)
maar deze leiding is voor de socialis-ti.sche overwinning onvermijdelijk'!
De z rakten van de o r gan Ie at Le en zijn Le i d.in g zijn voor hem zonder meer
de zwakten van de' a r bed.de rsbeweging. De s tr i jd moet worden georgani-
ae e r d , de o r ganä.sat ie moet ä.n 'plan worden uitgewerkt; alles hangt van
~,:aar en van de juiste le iding af. Zij moet in'v·J:oed hebben op de masaaas ,
deze invloed t~lt meer dan de massaas zelf~ Het 'is hem onverschillig
waar en hoe de massaas .zi j n ge o rga ru sae rd , volgens raden of vakve.reeni-
gingen.· De ho of dz aak is) dat zij door de bolsjewiki wor de n, geLe á d .

Deze QingeL ziet Rosa Luxemburg geheel anders dan Leriin. Zij
verwisselt het revolutionaire bewustzijn niet met het intellectueele
bewustzijn van de beroepsrevolutionairen van Len in , ..maar voor haar is
het N&W~xxxtK X&~ OCOCOCM~~ het uit de dwang der noodzakelijkheden op-
groe iende ,"bewust zi j n van de daad van de maasaas zelf. De mas saas hande-
len volgens haar revolutionair) omdat zij niet anders kUMien handelen
en, ornda.t zi j moeten handelen. Het marxisme is voo r haar ntet alleen
ideologie) die zich in de organisatie kristalliseert) maar het levende
st ri jdende prolet a r iaat , dat het mar'x Lsme t ot daad verheft) niet omdat
het w i L, maar omdat het moet . Zi jri de massaas voor Le.ni.n alleen het na-
t e ra a al , waarmee bewus t e revolutionai.ren werken) bij Rosa LuxembUJ;g,.

'komende bewuste revolutionairen niet enkel voort uit het groeiend be-
grijpen) maar nog meer uit de daadwerk.ëliJk",revolutionair handelende
mae sa ; het alleen) dat .zij het leggen van een te zware nadruk op de
rol van de organisatie en zijn leiding principieel verwerpt) zij be-
wijst uit de ervaring) dat het (zooals zij het in haar brochure over
de "Massa-staking" zoo u l s't ekend uitdrukte), ontzettend moeilijk is .;
om tijdens een revolutionaire' opstand uit te rekenen en te berekenen
welke omstandigheden tot uitbarstingen voeren en welke niet. Geen be-
slissend orgaan is werkelijk 'daartoe in staat. Een beperkt) mechan isc h
'denkend bre in mag niet in staat zijn om zich een actie der a r'oe i de r s ;
klasse voor te stellen die geen product der organisatie is) maar de

.•


