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Het vraagstuk van den aard van den Sovjet-Staat, van de klasser.
die hem beheerschen, besloeg en beslaat nog een belangrijke plaats
tusschen de vele vraagstukken die zich aan de revolutionnaire kcm-

1 .1

muritische bevrnging stellen. 1ren mag zelfs zeggen, da t het belang
ervan steeds stijgend gaat. Er zijn ook ernstige redenen ..,cor. De
ru9Riqche revolutie en de instelling der Sov-jetn:acht zijn de geweldigste gebeurtenissen van dezen tijd; zij merton het diepet de hede:·ndF.1a:gsche revolutionnaire beweging, ui t haar schoot werd de 3e In-.
ternationale geborcn. 'l'ot in dP laatste jaren ne.men wij de stelling
van hot prolot(.:trische lco.rakter van den S:..Y':-je+,. staat aan. Di; kri tieken en appreciaties dr Opposi tie der Russische K, P. (Trotzky) en
d( zo der linksche opposi tie (Sapronovr ... smirncw) - over de kwestie
v2,n ll~t kara:,-+,er van den Sovjet-sati besonden er eigen:'..ijk .geen
mcrkctijke verschillen in de pla,tf0rm.en dE:zer twee groer>P-r:i. - wordcn tenslotte zon der de minste kritick Cor ons overgonocn. Dezo
opposities namen aan dat de Sovje-staat dor "ontaardiç" aangotast was, da t zijn doel en zijn beweging vorva?scht waren door iureaucraische uitwassen; maar geen enkol cçenblik liete zi het
prletarisch karakter van dezen staat in tw:i.jfel treklœn~ :cuoh de
mogel:iJjkheid hem te 11hervormcn n ~ 11 gezrrnd II te makcn zood2.rüg oa t h-i..j
terug[uitsluitend en suksesvol aan hct werk zou kunnen·gaa.n in den
dicnst Vün het proletariaat en van de internationale comraun1stischc
revol~tie, eipddoelen wat:trv;;:·,n den Sovjetstaat slechts "tijdclijk"
was van afgcleid.
4r zijn heel wa t dingcn ccbcurd sinds dt.,ze twee o:pp08:i tics ui t
de russische K. P. gcstootcn wc:.--d.c. n, hunno mili tanten geù.np0~.. •~oerd,
verbartnen, gckerkerd, gepijnigcl zelf's en soms vermco:rd dno:r de Sov·
jetautoriteiten en hunne canhangers in hot buitenland uit Ce K,P.
:_geworpcn wcrdcn. Do· contrarcvolutionnairc pôlitiek der Sovjc~ ré• geeririg en van zijn 2.anhangsel de 3e Interno~tiono.re, :n_eef.t ~le0ht.s
thaar loop vervolgd, de bewijzen ophoopend van haar onvt.n·b1ddelijkE:·1
'tegenstand tegenover de kommunistische wereldrevolutie, zooal zij
;. ::voorg<:rstaan werd door de grondvesters der 3e Internationale en doo.c
•

1

- 2 de duizende arbeiders die over heel de wereld, op het einde van de
imperialistische slachting van 1914-18, en dilavijls ten kowcc ·;--é:~1.
hun leven, de vaan van de komunistische revolutie omnooaras;
De "prikkeldraadversperring", welke de J:api aliotische lare rond
den eersten "proleterischen" Staat legd.en, is verdenen; de wer-.ldreectie heeft opgehouden hare huurbenden te wapenen o ze on onval te sturcn tegen het land der barlaarschheid. Dit alles mac.kt6o
plaats voor niet..aanvalsvordragen, cgeli,jk et economische eruragcn en mi sschien met militaire verdragen (men kan dt·:-, n::.et ~-."f•t zekerheid zcggcn, want de geheime d.iplom.a tie die clc or d.i:; 1 e·yc.lv.:~ie
•
d_ e,_._gesc
.f.• ,. :. l1.2. f·'·l,~ 1....:,
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d oor d.c• reg_,cr1nc,
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wer
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hering0voerd). Op het eerste kongres dt r Kommunistisc.hc Jr.t.ci-r...3,+,ionale 7 werd de Statenbor.i.d voroordceld 2.,ls eene onô.E: rnetr ·J.:.:1c ,::_j_\~
slcnhts "den rol G8ner hoilige: .A.llia?:tie der kapi taJ.is-!~cn ·'-,er en··
de rrl.rukkin~ der arbeidc. rsrevolutic II kon pelen. Do "arbdor"..
staet i.s cr nochtens lid van cor&n en zijne inrede wel 'orbercid door de franche, onglscho en italiacnsche impcriai smen,
Een ?-etel werd hem voorbehouden in den Raad dczer "hciligs k::.ip:t·ca~.
1• ~- t· ·:·,li
.. 1,-1~,..., 11
n·-• li ma• y,r·' c•-'·r..1 li br..t
. '!l.lc.-11
J.t;;
•
e .a!'.".tld d .O o-1"
-· dr-:•
.., --,~•.r_.•r.eri l'"'!)' -; n
1•l,_-,·t·l...:>C.L
109lu, ontvingen als tack de ontwikkeling der betrckkir.zen tusschan SjotRusland on den Stetcnbond te verklarc: on te heiizen,
da dze wnding cen gevolg as niet van een verandring an he
eere, maar wel van de veranderingen ontstaan in den intt!.cna•;~i :ma-.
len tees-Land, welke aan den "arbeiders"-stan.t zou toelate:.1 d.e instellirig van Genève te benutten ter verdediging van den vrede en
1

2l5en
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de dem0kratie.
Op het gebied der binnenlandsche politiek grepen evencens groote yer::inderingen plaats. De suksessen der Sovjet-diplomatie zijn
slechts de weerspiegcling naar bui ten van de versteviging v~.:n d·:m
econoischen toestsnd naar binnen. Het produktie-apparaat wcrJ~ stzü-:
ontwikkeld. De economi sche bloedarmoede, die niet ophield de rootste zorgen te barcn ~an de Sovjetregeering gedurende de eers~e rcvolutiejaren, maakte plaats voor een geweldige bedrijvigheid v;.:. .n
het werlcelijlc vergroot produktie-appare.at, dat toeg13rusi:, w0.rd "":-clgens de laatstc toepassingen d€r wetensch"3.p op indust:..--iecl ge"Liecl.
Logisch zou mener zich dan kunnen aan verwachten, dat de Sto.ut
zou. bcginnen af te sterven, of ten minste dat hij zich r0or de grbeidE:rsklasse zou voordocn, ontdaan van de drukkingsmiddolen die
hij moost gebruiken, zelfs tegenciver deze arbeid0rslclassa; geclurende de jaren onmiddellijk volgend op dE machtsvero~rering. Het togenovergestelde gebeurt. De Staat stapelt vooral tcgenover d~ arbeidersmassa's een aantnl drukkingsm.iddelen op_do.t nooit bereikt
werd, pelfs niet gedurende het oorlogskommunisme. DG eigenlijko_,
natuurl.ijke orgo.nen der o.rbeidc rsklasse, de syndika ten, wordcm tot
een ratl.er.verk van do sto.atsmnchinc, de sovjots zijn nog slech·:s de,,. ,
korati.eve· orgo.nen die dC; allcenhoorscbappij vo..n het appo.ro.at verdo0zelen.: De arbeidr-rsopposi ties wcrdcn de een na. de e.nder ui t cle po.r··

tij gestooten.
.De ontwikkeling,die zich nfspeelde, stn,nt dus lijnrecht ·tegenover deze welke een nrbeidèrsstaat zou moeten doormn.ken in de
overgo..ngspëriode ve..n het lœ.pitalismè naar het kommunisme. Wat meer
is, deze Staat in plats von zich te ontwikkelen op ba,sis van een
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strijd op leven en dood tegen de economische progro.mnn's der nrbcidersopposities, nam, na ze hardnelkig te hebben bevochten, de voor- ~
stellen van economische ontwikkeling dezer.opposities op zijn rekcning, en streefde ze zelfs ver voorbij. In de uitvoering dezer economische plans vond de Staat de krachten om de politieke eischen dezer zjlfde opposi ties met dé ui terste krncht te bekci,mpen.
Indion dit dus dc ontwilkeling is, indien de "arbeidrs"-staat
een buitenlandsche politiek voert die in niets verschilt van deze
der kapitalistische Staten, indien in plaats van dG proletariërs
der andre landc.n ter hulp te komen in hun strijd voor de wereldrovolutfe, hij zich integendeel inspant om hun de vo_ornaamste voorwaarden voor de zen strijd en dus zijn suksesvol einde te beletten, niet te doen onderscheidon, indien, van den n.nderen kant, niettegenstaande dt ontegensprekelijke suksessen behald op het gebied der
voortbrengst, de "prolctnrische" staat in plno..ts van eene breodere
demokratie toe te laten en zich meer tot zijnc "ondcrhoorigen" toe
te nadcren, zich meer en mecr duidolijk ontpopt als 11eene macht die
zich boven de maatschappif verheft en zich meer en meer van haar
vervlijdert" (F. Engels), is dan het oogenblik niet o.angebroken om
zich af te vragcn of wij in Ruslnd no te doen hebben met oene
"pro 1 et a ris ch e" regeertng. Aan de vruchten kent men
den bdom; aan zijne proletnrische politiek moeton wij don nrbcidersstaat Jkunnen herkennen. Indien de Staat der Sovjet-Unie geen prolctarische staat meer is, wat is hij dan wel? Wclke zijn de gevolgen
voor de internationale komunistische beweging van het feit op te
houderi in deze regeering eene proletarische regeering te zien?
1
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De grondleggers van hot wetcnschappelijk socialisme hcbben de
groote verdienste gehd d wetten die de geschiedenis der menschheid behcerschen te belichten, Door te leere:n ·a.at "de geschiedenis
van alle tot dusver bestaande maatschappelijke organisatie een goschiedenis van klassenstrijd·is 11 ·(Komm~nistisch Manifest) toonden
Marx ~n Engc+s aàn, da t de o:peenvolging vo.n sociale_ orden in laa tste instantie bepaald werd door du verhoudingen tusschen mensch en
natuur zooals zij zich voordoen op bepaalde tijdstippen, Wat deze
opeenvolging bepaalt is de produktieijze zooals ze zich historiscl
en maatschppelijk ontwikkelt, elkce graad in deze ontwikkeling over-eenstemmend met een bepaald maatschppelijk type, elk maatschappel: j

type t};esteund op een bepaald systeem van eigendom der voortbrenginfs
middE-,en. Wat Engels deed zeggen: "Alle revoluties tot nu'toe ware11
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- 4 revoluties van een soort eigcndom te;;genover een andE-r11 (De Oorsprong
der Jamilie). Het "Jotmunistisch lanifest stelt dé lclo.sscnstrijd in

het lïcht die zich levert binnen de pcriodo der gcschreven geschiedenis ·: strijd dr vrije burgers en der slaven, der patriciers en
der plebejers, dr heeren en der lijfeigenen, om te komen tot de periode van den strijd van het prolotriaat tegen d burgerij; strijd
die de instelling van het kommunisme stelt als de volgende schicl
van het ontwikkelingsproces der geschiedenis,Engels in zi,in WP.rk :
"De Geschiedeni s van het Eigendom, vo.n de Familie en van den Stat"
bewij st hoe in de voorhistorie deze zelfde wetten eene onikeling
in tegenovergestelden zin bepaalden : van het primitief ovxeni se,
van het gemeenschappelijk landbezi t tot de organisat:e der failie,
nan.r de ins.telling van het pri van tbezi t, der ui bviting en "rr'-11 0.en
Staat, De matschppij verandert slechts har vorm, niowe klasen
stijgen op tot de mucht wo.nneer de produktiewijze op weli~er bards
de nieuwe kln.ssen zich ontwikkelden een zelœre grn.ad VD-h volrill:.t'1ktheid heeft bercikt en aan deze nieuwe klassen toelnat de mn.atschap~
pij in te richten volgens har eigen noren., Dan nlleen is de nieuwe mn.atschn.ppij _leefbo.o.r.
" De inbezi tno.me door de 111.0.0. tschappij vc.n alle :pro·" duktiemiddelen, schreef Engels in·zijn "Anti.·Dühring", deed zich vaalc voor, vo.nc..f·het begin der.
"_produktiewijze in de geschiedenis, als een min of
"meer duidelijk toekomstidea.al aan o.fzonderlijke·
11 indi viduen of an gnsche sekten zelfs. M
ar zij
"kon slechts mogelijk worden, zij kon slechts een.
"hi s t o ri s ch e no o d z a le el ij l<: h e i d worden vmnneer eenmao.l de s t o 1 f e
"1 iJ k e v o_ or
a a r de n t o ~ ha r e
n r e I
e zen 1 ij king gegeven waren, .•.
1a.ar indien dus de verdeeling in kla.ssen een ze" kere geschiedkundige rechtvaardiging_bezit$ heeft
" zij nochtans dze rechtvaardiging slechts 70or een
" bepaalde periode, in gegeven rnq.atschappelljlrn
"voorwanrden. Zij wera. govestigd op de ontoerein kendheid der voortbrengst, zij zo.l o.fgeschaft
n worden door de ir o 1 l" e o. n t i k k e l i n g

"der moderne

t e n.

. ..

pro du.kt i e krach-

"

1

Toègepast op. het hedendaagsche tijdvn.k der geschiedenis, kunnen deze vaststellingen enlcel dè verovering der macht door het proletariat beteekenen; het bchoud en de benuttiging dezer mcht tot
socialistische doeleinden is • enkel denkba r .do.a.r wo.ar ·het lmpi ta- .
lisme voorafgaandelijk den weg tot het socialisme effende, t.t.z.
d.a.ar _w~r. het. een talrijk industriepro1e·tnriao. t deed ontstaan, zoo-.
niet.de meerderheid dan toch een sterke minderheid der bevolking
uitmkend, en daar waar het een ontikkelde industrie.schiep, in
staat har stempel te drulcken op de· komende ontwikkeling ·vn.n de·
gansche economie. Wn.ren • de ze voorvraarden vervuld in het Rusland van
19l7, toen de revolutie der boeren en der arbeidersmassa's de bol.• j ewiki
. . 1 aan
. de ·ma.oht bro.cht ?
·_1·

i
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De Staat is het instrument der economisch overheerschende klasse.
Hij identifieert zich nochtans niet met deze klasse. Hij stelt nm z00

"

te zeggen de afvaardiging voor dezer klasse, gelast de orde ih d ~ tJ:,:-t.:':. t•·
schappij te handhaven, t. t. z. de wetten vastgest0ld door d.e t-=;e:r:·sn:1':2nde klasse_ te doen eerbiedigen en de aanslagen op het eig~:Gd.0n'.'.Ft•. ~- f:i3:'
-door è.:i.e! klasse ingesteld te beteugelen. De Staat is bl."j[;-.:;\··,.10 g.~,.-;n :.nstelling die zich boven de maatschappij verheft, maar eike ra€scz,pij geef:t aan haar Staa t een verschillenden maE•,tschappeli~k2n LJ.:--.:.-:·.1.:.l
en klee(\t hem met zijn eigen bepaalde vormen. Hierui t volg da. iu
den loop der maa tscbappelijke omwentelingen, wanneer de ee:JE: ·7··:rn r1.2
andere ogolgt, de klassen die aan de macht komen niets kunnen rn·
vangen niet den Sté:.a.t hun doo:r de afc;estorven sociale orde r:i.·~.r:;e1;::1,-tr;·1,
De ni.euvJe nwesters kunnen enlœl den Staa.t van hun voorgango::s . ,/ ,:~ rn i e t i g e n, want hij is ongeschikt voor het door hun reoogde
werk. Ht proletariaa t moet dus, om een ei:1de te stellcn a2.~1 èLJ ·~x·cgerlijke orerheersching en om het werk van opbouw van het sucü.:t.:ii:>·
me te beginnen, door mid.del van het geweld den Staat der burgerij _vernietigen en de proletarische Staat opbouwen. •
'1
i

" T;usschen de kapitalistische maatscbappij en de kommunistiscl':1.e
0
niaatschappij plaatst zich de periode van revolutionnaire om" ~orming van de eerste in de tweede. Waaraan een politieke cver" _gangsperiode ovcreensterut, waarin de Staat niets anders kan
• " zijn dan de revolutionnaire diktatuur van het proletariaat.
" fütar:x: : Kri tiek van het Gotha-Program).
•
• :
;1
•
DeliarbcidQ:rs schoppcn dus hun Staat, welke evonals den burger: 1ijken Staat een werktuig van ovorheersching en dwang zal :zijn.
·Het essëntieel vcrschil tusschcn proletarischen Staat en burgerlij• ken Stac=l.t springt nochtans duidolijk in '.t oog. De burgerlijko Staat
is het werktuig waannodo de burgerij - klasse diè cconomisch het
s~orkstlis, maar in aantal hot gcringst - de ov0rgroote mecrderh~id
, d~r bcvdlldng onderdrukt : de arbcidE.-rs van industrio, handcl, land.b~uw.:_pe proletarischo Staat is hot voorloopige wcrktuig, waiicde
du_ arbe~d0rs? nauwolijks ui t de kapi t211listischc cconorr..:i.flchu s1e.-..,rc::···.'r.ij
opgos.t2v4n, hun nii.n.n,re stcllingcn v-crstorken en vordedige::r. tc:r~·:m co:,.i
gobeurlijlon tcrugkoer dor vroegcro uitbuitcersklassen,
r0; Ai;
de nieuwe maatschappi.j inrichton cn zc leiddn naar doolcinac: Cie,
eens be'.i-~ikt, aa.n den proletc.:ri schcn S taat zullen toela t(;J:J z:.:. r.;h.,:)11.f
op te'2ossen on_eindolijk te verdijnon. at dc proletarisch Sc
van den/burgerlijken Stat onderschcidt, is, da de corste i5; rchr
dgh wil van de groote morderheid dcr bcvolking, terwij± de tue
de -zeLcs·biJ dt: m0cst liberale grondvvct, enkol ma2.r·hct wcrk'cr.J.6 :i.::1
van do d.iktatuur der minde;rhcid ovcr de mocrdGrhetd. Hct is d.:.-c 'tJ'O:~'schil dt an Lenin doed zcggen,. - na lv:arx en Engels- met ho·tiôog
op· do. ,mAchtsvcrovering door hot, proletariaat :
• •
1

•

t

naar
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Dc Staat (dczc macht bcdould om ocn klasse te ondcrdrukkcn) veranderdco in icts dat oigcnlijk gcon Stcc.t mcer is (Staat en Rovolutie)."

elkc zijn de voornamstc knacrken ven den arbuidcrsstaat, zooals hij ontstaat uit de ovcrwinning van hct opskJndigc volk ovcr dun

11

i
1

kapitalistischc.;n Staat? In zijn wark, dn.t Lenin nami0lijks ~nkcle wwken voor dc ovrinning der Oktobcrrcvolutie schrc..of, spant hij zich
in zc nn.n te duide;n, de leerstellingen vn icrx en Engels hernemend.
De proletarische Stn.n.t hecft tot tr.c.lc de s00io.list;_sche omvorr.ning der
mo.atschc.ppij mogelijk te m.aken. Dank zij hem zo.1 he-t pr0let2..riao.t
11 stuk voor stuk gansch het :-k apito..o..l o,o..n de h1Jrg·~rij o.ntwringen~ de
11 produktiemiddelen in hnden vcn den Staet ka2en centraliseeren en
" ten spoedigste het nantal der produktieve krdchten opvoeren. n (Kommunistisch 1~2.nifest) .De Staat die dat zal doen j_s niets anders do.n
11 het proletariau t georgniseerd in overheerschende kla.sse "
(Kcn::uunistisch cnifest). Lenin zegt verder - voornl voor de opportunisten
en social-petriotten die niet ophouden te zcniken dot het proletnrio.o,t een Stat noodig heeft - "dut het proleto.riaat, volgens m:trx, .
slechts een Stat noodig heeft die te niet gat, t..z. op zulke wijze snmengesteld dn.t hij zonder uitstel beeint ~f te sterven, en dat
h et
nie t
m o g e 1 ij k i s
d c t
h ij
nie t
u i ta ter v e." Verder bepno..lt Lenin nog de dilct2.tuur vo..n het proletariat6 als "een proletorische mcht onverdeeld ui tgeoofend on direkt
beruatend op de mcht va..n de gewapende masso..." Zulk een Sto..o.t wu~ no.-·
tuurlijk,niet besmet zijn met dezelfdt verdorvenhoden v~n den burgerli/ken Staat : de bureucrtic en het stonde 2crzer, de "twee meest
typische instellingen van de regccringsmo..chinc dor bourgeoisie, de
parasieten van de burgerlijke matschppij, prasieten dic de porin
verstoppen." Ziodo..ar de theoric welkc Lenin zich inspant -cerug te hcratellcn nls de stclling van hot nmrxismc ovor den Scat, in togenstelling mot: de socia.D..1-demokro.tie die· deze theori~ o-ier don "po..rasi taircn
Stat" bcschouwt als een theoric slcchts gcngbar voor anarchisten .
De sta.o.tstheorieën van lCn.rx en Engels zijn ten slotte slechts de
bevindingen door hen opgedon bij d cnschouwing van den klcssenstrijd en in 't bij zondcr vc,n de Prijsche Kommune. De onvergnnkelijke vcrdicnstc vn deze glorierijke epioods der goschiedcnis vcm het
Prijsche vollt, in de oogcn van lrx en Engels - en ook van Lenin - _
is bewezen te hcbben hochet mogelijk wns dit geweldig pprat dat
d moderne St2ot is, to kunnen doon werlcn zondcr bureaucratie. "Al. gem.eene !vl)rkiesbn.c,rheid, o.fzetbo.~~.rhCJid ten c.llen tij de vo.n nllc bodioningen zondcr onderscheid, inkrimping vo.n hot mnc-.ndloon tot op het
gewone irbcidrsloon, deze eonvoudige vcnzclfsprekende dcmokzotische
matregclcn mct de bclcngen der arbeiders cn vcn de meerderhcid dr
boeron ,solidc.ir te mo.lŒn, dicnen tcrzc.:lfde;rtijd a.le brug tusscr..cn hot
kapi talisme cn hot socio,lisme." üp deze verwezcnlijldng van_ do Kommune in hot beporkto kr-.dcr vo.n de regcoring kopiocrdc Lenin 11.et progro..mm
voor do komm.unisteh in Rusln.nd. Den weg toonend door do- ontv:ikkeling
van hot! kc.p_i t2.lismo nfgelcgd, die tot cen stecds sterkero economische

conccnt~ntie voert, in de trusts en in de monopoliën verwczenlijkt,
stcldc hij vast hoe doze concentrntie de ma.terieele basis legde van
de socialistische_ toekomstorganisn.tie :

.... Het meko.nisme vo..n de
socic,le ondernsrning is go.nsch klD.nr.
Eens de kcpit listen omYerc;eworpen: nr•t .s de t.cgt:nlcc.,~1ti .1g der
" uitbuiters gebrolœn, door den ij zeren ;_1,:c:~:. d.er (;e,;,ro.,pe:œ:Ie o..rbeiders, eens het buree1,ucr:::. ti sch praot van den nuidigen
_11 Stno.t vernietigd,
zijn ,uij in de tegenwoordigheid v2..c.n een
" prachtig geperfektionneerd melmnisme, vnn den 11po.rusiet" ontdacn, en hetwelk de vereenigde o,rbeiders best zelf kunnen in
11 beweging brengen met techniekers, meestergsten, boelhouders
" o..o.n te nemen en e 1 k zijn o.rbeid te betnlen, zoo2.ls t"l_.J_::.e
11 openbo..re funkties in 't o..lgemeen~ met cen nrlxüde7'.':JJ ')0r.(z~·.e-·
11 danr de bepo.o.lde, pro.ktische,
onmiddellijk te verezel.jler
ta.l tezenover
de'- trusts.
tk
die lle rbeiders v
ie i::L:>
..
\. ...
0
9
11
bui ting ZCl.l bevrijden; deze tc~o..l<: vverd door de I~c-cmn-l;.ne vo..~1 Pc.11 rij s reeds prC'..kti sch begonnen ( op regeeringsgebied)
en vlij
"houden rekening vo.n deze proefnemingç
.
" Go..nsch het georgc.niseerd cconornisch leven, zoo2.ls dt:; poste" rijen, de technickers, de toezichters, de boekhouders!' ul de
"funktionnnrissen die con loon ontvo,ngcn, hct..;1ellc dnt vo..n ccn
" arbeider niet overtreft, ondcr hct toczicht en de; loiding vo.n
11
het gcwapcnd prolcto.rio.o..t: ziedo.o..r ons onmiddellijk docl.
11
Ziedo..o.r de Sto..o..t, ziedc..c.r de economische bo.sis die vrn noodig
" hobben. " (Lonin, Sto..a t un Rcvolutie).
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Zoo stclde L0nin hut prograr~~o. der prolota.risch8 rcvolutic vast
op den vooravond van d gebe:urtcnissen in Oktobcr,. wellrn ·zijn pc..rtij
o.~n ds rnncht zoudc.:n brcngon, en hom oplcggcn zoudcn va.n den theorotischen ui tbouw vnn zijn ~')rogro..1111110.. no..o..r de pro.kti schc verwozcnlijkin
ervon over te gon.
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:De Russische Revolutic bercikte hao.r hoogte:punt in den gewo.:pen:d0n
dpsto.nd
der arbcidcrs in Oktobcr, de mo.. chtsvorovoring d'oor dt 130
1
..
sj,ewiki' 'en het ui troopon der socinlistischu nrbeidersropublÎek. Ook
l;"iagdézeé revolutie tcgen zich de vertegenwoordigers van het westersc
: ··soc1n:l1sme- in hot rorno.s trcdcn, die in ocm scholo..st1eke opvatting
• .'.dc·r vfo,tt'en vn,n de rovolutionnniro ontvvikkeling con gemo..kkclijko ui t. 1vl\10Jit! .zochten om hun o.fmnkolijl<hcid en ondcrvrorpcnhcid o.o.n de eigo
/tn~rgcrij ! te vorbcrgon.
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Rus1and ws hot mccst cchtcrlijko land van Juropa, indien men
•. de. ontw1kkel1ng van zijn kapi tnl1sme en zijn politiek regiem be·i.:: ::'~C?;tiou\y:t. ! Alle lnndcn ho.ddcn hun burgerlijke rcvolutie gehn.d, hn~~on
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n d, de voorzno.t v~n. d? m~dérnc burger1J,

1.1/2en opkomen, cn hdden op den kont der kapitolistischo klasse, een

[}';]middenstndsklasse, een kleine gn middelmige burgerij zien opko];mien. Rus1and kende nicts dcrgelijks. L. Trotsky_ schreof h1er'?ver .
i'.i ~;~J-:_~~~kvr~nrslige ;blndzijden in zijn "Geschiedenis der Russischc Revolu· l·.·_"···1-·.··i··· , .• .• ,. • . 1
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tie". Hij toont cn hoe Rusland, dot achteruit was bij de ontxikkcling
der overige Landen van uro, en zijn middeleeuwen intrad op het oogenblik dat deze zich klno.r umo.ktcn tot de Hcrvorming en tot de burgcrlijke revolutie, de lijfcigenscmp ophcffcnd op 't oogcnblik dnt in het
Westen dE- .socia.listischc c,rbcidcrsbcweging rccds hno..r eersto WCi.pcnen
gesmeed lnd, voor hct fci t gcstcld v1erd hct rythmG geweld c.o.n te doen
door hetgeen Trotsky noemt "de. wot der snmengestcüdc ontvrikkeling", on
zich zoodcende de ccrstc voor de prolctnrischc rovolutie gcstcld zrig.
Gnsch hc hoofdstuk goijd ccn d ontikkcling vcn Ruslnd is can te
hn.lcn. Tusschen d rcdenen die Rusland ertov brnchton over do burgerlijke rcvolutie te"springen", of liever har te docn smenvallon muet
de proltcrische revolutic, noemen wij :
l. d e z w a k h e id der bu r g e r ij. Deze kon ziah niet
ontwiklœlen om redGn vo.n het gebrek da.t d0 ontwikkeling vnn hot oudo
Ruslo..nd kenschctst. De burgorij ontspruit zonder ovcrgnng uit don adcl,
blijft zwnk tegenovcr don o.utokro.tischen stc.:i,t, dewelke de "bcvoorrechtc klo.sscn. belet zich in go..nsch hun volhoid te ontplooicn".
2. Ont br e k on der 1 and b ou w r e v o 1 ut i o.
Bij ontstcntonis eener industrioolo demokrtvie der steden, kon de
strijd van het la.nd zich ni0t ontwiklœlen tot cen rovolutie. 11Het
grondbozi t blijft zooo.ls hct wc.s onder het regiem van den gra:nten feudo.len a.del. De lc.ndbouwhcrvorming vo.n de l9e ccuw, uitgevoerd door de
o.dellijlce buren.ucratio en gestcund door libGralo ,.:igena.o.rs, lmn gcen
voldoening schenken o..~n do boerenklo..ssc."
3. De

a f h a n k e 1 ij k h e i d van de Russ i i n d u s t r i o v a n h e t b u i t e n ln d s c h
k a p i t a a.. 1. -"De voorw~o.rdon vro..o..rin do Russischc nijvcrhoid
grocide, de bouw zclf dczcr industrie, bepnalden het. socino..l Ir~ro..kter
en hot politick acnzicht van do burgorij van het lcnd. De zocr sterke concontro.tic dér industrie toondE- rceds op zichzclf dn.t cr tusschon
de leidtndc kringen vo.n hct lmpi ta.lisme cm do volksrna.ssns geen tusachengeschovon hicra.rchie. bcstond. Hicrbij komt nog d~t d~ bclnngrijkstc
industrie-, .bo..nk- en trn.nsportondernemingen eigendom wo.ren vn.n bui tcnlandcrs, die niet o.11-con insten makten in Rusland, mar hun poli ticken invlocd verstovigden in de parlementen van a.ndere lo..ndcn en, verre

s c h e

van tot den strijd voor een·po.rlementnir regiem in Rusland aan te zetten, • zich er dilrr,ijls tegc.n verzcttf;n. Hot volstc.a.t hier erop te \Tijzen
welko gemecnc rol hct officieele rankrijk spcelde. Dit wo.ren de oeroorz.ken der politicke fzondring van 'de Russische bourgeoisie, clsmedo vcn hor tcgenknting der vollsbclcngon, Indien zij bij den anva.ng vc..n ho..re gcschiedcnis onrijp bleek een hervorming door te voeren,
W:l.S ze reeds beursch op hct oogcnbli:r do. t de revolutie moest. c.c..ngevocrd
worden." (Trotsky, Goschiedcnis der Russische novolutie.)
. •
. De zairindustrio was bijna heolcml ondcr kontrool der bui tenlandsche finantie., Niet minder dan veertig proccnt van alle in Rualnnd
gcdnvesteerd ko..:pito..o.1 behoorde o.a.n buitenlc..ndérs. "OndE:r de geweldige
lci.sten van het impericlismo moest nog voor clke ndere die Sto..n.t vc.llen,
die nog niet een anzienlijk n a ti o na al kpitcal hd kunnen
akkimuleeren, en an ie de ereldkonkurrentie geen toegevingen deed,"
(Trotsky, Gschiedenis der Russiache Revolµtie).
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.[schapjij}/het ontbreken van een ontwikkeldé kleinburgerij, waren -.z.<..10iveelfaktoren
die samenhielpen om van het russische proletariaat een
1
geschikt /erktuig voor de revolutie te maken. Het proletar1aat bevond
zich vooràl in tee groote steden: Petrograd en l~skou. Hct was een
roletariàat in den zui versten vonn. l\Ceer dan 80,~ werkt in de groote en
g~m;dçlél4$ bedri_jven (van meer dan 100 arbciders). Tcrwiji in dt Vereenigdc Staten de verhouding van dë arbcidc.rs in de. reuzenondernomingen werkend slechts 17,8% van het totaal der arbcidErs daarstelt, be(I'eikt. deie vbor het gansche Husland d1,4, met cen nog grooter procènt
~oor.•de Streken van Petrograd en Eoskou, respektievulijk 4414~: en57.,3~[.
frotsky besluit: "Hot is juist daarom - vooral in hot regicm van geweldige tsaristische verdrulcking - dat de russischc e..rbeiders toegnnkclijk werdEn voor de meest gewaagd( gevolgtrekkingcn der revolutionnairo
gedachte, cvengoed als de achtorlijle russischc industrie bekwaam was
pet nieuwste op hot gebied der kapitalistische organisatie te volbrengen." ('I rotsky : Geschiedc nis der Hussische Rcvolutie).
•
.
Aldus
as
de
rel
van
hct
russisch
prolctariaat
in
den
socio.len
1
strijd der 20e eeuw geweldig, en niet in verhouding tot zijn getalsterkte. In de.revolutie van 1905 reeds schrikt de liberalc burgerij terug
voor de durvende kracht van dezen jongen reus. In 1917 beproofde ze te-·
vergeefs zijn loop te breken en vervblgens zijn beul te worden. Het
russisch ;proletariaat .vervolgdc zijnen wcg en bleef niet ptnan bij de
demokra ti;sche revolutie. Op het land steunde hot de boercnrevolutie:,
veroverde' de· mo,cht on opcnde den wog tot de aocialietischc rcvolutie .
De strijd der boeren en arboid~rsmassa's had reedn in feite de nmcht
nan de u~bcidErs gegoven toon het tsarisme inconstortte in Fcbrunri
1917. De macht èntglipte.aun hct absolutisme, do.t buiten adem w~s, rt1C..ur
de onvoldoende gcorganiseerde nrbeiders word de macht ontfutscld tcn
bate .vn.n dE: libernle burgcrij gestcund ·door de lo.ndeigennars. Ecrst
moest de arbeidereklas zich stevig organiseoren in de Sovjets en o.ndere ·organisaties om de mncht te horoveren, wnt ze dan·ook deed in
1

1

Oktober 1917.
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1. (;•: ;J?.e :Oolsjewistische nncht huldigdt ontegensprelœlijk:. de· socia.listische orientcoring der russis.cho rovol\l.tie in. De grond y;erd geno.tiotu/]·nliséerd, het arbeiderstoezicht ingcsveld, snel opge-yolgd door de nntionlisatie dor voorno.amste produkt10- en trn.nsportmiddelcn en der
ba.nken. Het socialistisch k2-rn.ktcr· dE,zer maat~cgelen springt do.delijk
in.'toog, indien men ze vergelijkt met deze ui tgevn.o.rdigd door de bur1gérlijke irevoluties. De J7rc.nsche revolutie verdceldc de goedErc·n. van
~d:ef ien. gees~clijkheid onder no.q.r lo.nd dors_tendE;. boorcn. In Rusland
. :word~n de: goed€:ren der landeigenao.rs aan de plao.tselijke Sovjets t gegc• 'v. en· die er het. gebruik van verdeelen tusschen de families volgens de
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oude geHoontcn vo..n hf;t
mi r (soort lo..ndclijkc gom.uenschn.p). De
Staot behoudt zich bclangrijke domeinün voor om cr kollektievc uitbo..tingen op in te richten. Op het gebicd der industrio, zet het arbeidcrstoezicht, nicttcsqnstr.:.'.ndC; sonii.-ügc inkrit.1pingcn, het bohecr der
ondernemaingen door de o,rboidc rs in. Vruchtcloos zou m0n in de burgcrlijke revoluties dcrgelijke metregolcn zockcn. De Sovjet-grondet
legt de rechten der crbciders vcst. Ven hun politicke rchrcn zijn ont
dan : de cigcmo..o..rs, du gu:ste:lijkhcid, nl diuecncn ·wcllrn vc.n ni tbuitin@g van onderns crbcid loven. Door al dezc mtrcgclen erd ontcgr
sprckclijk den reg tot..d socialistisch rcvolutic g e o p e n d, mc
ook enlrnl mno..r gcopend. Het Huslc.nd vcm 191? is, volgens hot oordo0l
der leidc.rs vcn de bolsjm-dstischc revolutic z0lf, nog niet rijp voor
het socinli smc. 11Tot in 191?, wcrd over hct clgemeen door de (1ommuni
tischc) Partij de gedo.chtc, dGt ecn proleturische revolutie in Ruslo.nc
zich zou kunnen voltrckkcn zondcr in het Westcn te zijn doorgevoerd,
nict uangcnomcn." (Trotsky: Geschicdcnis dl;r Russische Hevalutie).
la.ar indien d bolsjeistische lcidcrs zich o den cg van het
socio.lismc bcgo.ven, do..n wo..s hot omdo. t er toen de hoop bcstond cle imperialistische oorloh zich te zien omvonnen in burgeroorlog, en overcl, maar vooro.l in 1:lcst-I:uropo.., do socin.listische revclutic te zien
ontbro.nden.
"Do groote eer de reeks revolutius te op e_n on (de onderlij·
ningen in dit ci to.o.. t .,verden door Lcnin gedo.,an) diG door dE: objekticvc
noodzcak door den impriclistischen oorlog gebard werden, viel het
russisch proletarinnt te bourt.Ln.o.r de godnchtc, als zou·het Russisch
prolctariunt moutcn bcschouwd ·wardcn a.ls het uitvcrkoren rcvolutionncir proletriaat, is ons gansch vroemnd, Ve eten hecl gocd det het
proletariat in Rusland minder gcorgcniseerd, minder voorbereid on
mindr bous is dan de orbeiders in de o.ndcr0 lnnden. Het zijn niot
do bizondere hoodo.nt glwden 9 tiltl.o..r hct i s een bizonder samentreffen van
historische omstcndighedcn die van het russisch proleto.rin.at, va o •
een
z e k e r en
t ij d, die misschien hoel kart is, de pionnier
maktc van het revolutionnir prolcriaet van gansch de wereld. Rusland is oon boerunlr·.nd, ocn vo.n dE. rnocst nchterlijke vo.n Europa, Het
socin.lisme kan er niet
d i r c le t, niet dndclijk overuinnen. lCo..a.r
het boercnkraktor van het land k a n, tongevolge van de uitgebrcidc
opporvlakte der gocdcren van de adellijke landjonkers, op de basis de
proe:fnoming vo.n 1905, cen ge\1eldige ui tcbreiding geven an de demokro.ti schc burgerlijkG rcvolutie, en van onze revol_utie hct
v o
r s p e 1
mo..ken df r socio..listischc rcvolutie,
0 e n
l< 1 e i n c
s t 0, p
nao.r doze lo.o.tste tao. (Lcnin: Afscheidsbrief aan de Zitsersche arbeidc rs 9 Foart 191?). n
Deze acnhling brengt gocd de b~pcrkte, werkelijkheidsgezind0 ob
j ekticvcn tot hun recht, elkc de mccst konselente en holderzicndc
geost van de bolsjc\dstisbhe.p~rtij no..n de revolutie stelde. Door een
kombinntio van "socialistische" tctrcgelon (instolling van statsronapolies voor de. groote industrie, rbeiderslontrool, inselling vn.n •
een "revolutionno..ire demokro..tischo" regeering zich stouncnd op a.r"beiders en baeren) met cen bocrenrevolutie, zoodoende een
g e t e l di g e
u i t br e id in g
a an
de
bu r go r 1 ij k e
de m o k.r a t i s ch e
r e v o 1 ut i e gcven, en van do russi•
sche revolutie het
v o ors p el
maken tot de socinlistische
revolutie, liever een
k 1 e i n e
s t n, p
na.nr dcze, dit .\10.s
dus het beoogde doel. Lenin vcrtrok van hct standpunt, dnt zonder de
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t:wdchulp vo..n _het prolcto..rir-..o..t d0r r.-:ccst gevordord.c 1c,,nden, hct socl,.:.~i.:.:••
t.10 ecn onnogclijlcc zc.c..k in Ruslc.n1~ uns. Do.t voe:r-l:. ans dus ver "'vl'." e: ·•r~.r. ::.c
thcoric vc..n hct ~~oc-ï.2,lisr.!e in êèn lo.,nd door de hcercn vC-.n de. Govjc:t•-::-cgeering Rüf~brlkc·)rd~
•
De Russische revolutic zogbviordc. Do ''revolutionnairc dcBokro.tischo" rcg:;cr:i.r:c J,:or. c;cv"JIT"l.d ~rordcn. l.:o.,,_r de rcvolntic i.n hct \Te:s !~oE vond
niet plo..nt.J .. : Hct is d,---,n.ra::1 da,t zich op hct huidig oogenblil voor hct
_proletariQat:dc vra~g stclt, uclkc de o.,3rd van de tcgcn,,oordigo Sovj~tregocring is, on in Yicllcc- bctrok}:ingen hct tot dcze latste sot.
Kon Huslo.nd~ 0.0.11 zijn e;igen kro.clltcn ovcrc;olntcn, hot st:"'t.diun van
de. qurgcrlijke, kc.pi t::--..li sti sche ontvlikkeling der no.,o., tscho.p]_Üj ov0rspringcn?
"De aogelijkhcid orn ovor de tussch0nliggcndc fnson t0 sprinecn,
schrijft Trotsky (Gcschiedcnis der nussische ·Re:volutic) is no.tuurlijk
niet cbsoluut; per slot vnn rek0ning is zij
b c p e: r le t
d o o r
d c
oc o n ri s c h o
en k u 1 tu r e e 1 e
u o g 0 1 i j kh e d e n
vn.n het lo,nd. In lc.ntstc insto,ntic ,.-,c,rcm het ooJ: duzc nog(,;lijkhcdcn die hot to6kor.:.tstig lot vnn de Hus si schc rcvoluti~ zoudc:n be-·
pnlen, tocn:hct duidclijk word dnt hüt niet-russisch prolct~ri~~t niat
klo.o.r wo.s orA zijn rcvolutic door t0 drij'vcn. De ~:chtcrlijko toostnd van
d(; russischc m.nr-.,tsclr:.ppij zou zich voore.l hier lnngs o..l zijn n0go.ti0ve
zijdcn doen gevoclen. De lrmdbouu is overhcerschcnd. In 1913 b0d:rcog hij
545 van het: no.tiono,o.l inl<01:1en, de industrie slechts 22;:. Op hct oogcnblik der revolutic -vmrcn cr een \loinig nind0r do,n drio nilj ocn inclustrie-~tbcid~rs op uen toto.le bevolking van 180 niljo~n~ Dit prolot~riao.t
zelf droèg·het kenteeken v~n zijn bocrGnoorsprong. In de landen vo.n
West-Juropa erd het industrie-prolctario.o. t gcdei.ü telijk gevornd door
de. œnd·workers die geruineerd erden door de industrioclc rcvolutic en
tot den rang van ecnvoudige prolctcriers fdaaldon. Het hndcrk in Rusland '1VO.B st,eeds ac.n dC;n landbou\/ vcrbondon. Hot r.10cst in Rusl::i..nd ver~
aprcidc. typ_c van. hnndvmrkcr is de
k o u s t n. r i,
op het lcnd orkond, hc.lf~bocr, hnlf-nmbo.chtomo.n, tot zulk punt dot het zelfs nooilijk
is dicgene~ te onde;rscheiden die vrorken voor de oigon lo.ndbouwui tbo.ting
w.n hen di~ workcn voor dE. r.mrlct~ Hct proletariao. t 6nstond dus ui t dit
boerenaidden en wcrd zondE;r ovcrga.ng in de grootc nijvcrheid gc\torpcn,
zondcr ln.ngs dt school vnn de; nnbo.chton gcgann te zijn, wolkc bij voorbeeld an het prolet~ria.at van Wcat-Europo. die bizondE-re eigcnsch.'1.].Jpcri
gcèft-vte1~ç wij kennen, zijne hoogo en vo.kkundige en technischc hocdn- !.
nigheden. J;Ict nnnlphabctismc bereikte do.o.rbij nog op de buitons geel-,
dige verhoudingen."
.
,
•.
:/- iL:·
Hier yerschijnen dus de econot1ischc en socio..le to.kc.:n der rus~i-~è~~'(1 ;
revolutic .1; Goplm:i. tst op het sc.nontreffcn van de Vvesterschc r.rin. tsc,fupp;i.;j:.
gegrondvc~;t op de industrieelc beschaving, en vn.n hot Ooster'schc. ·_4<:/W,qj)..
tise, gGgrondvest op don lcndbou cn hot absolutisre, ioest /Ruslcnd±fi]
den i:o,,;;ond,igen bouvt, wao.rop zich con r.1.odcrne 1:!~o..tsclmpp1J st,çun~;,-:1:ZC1~{:1:L 1
scheppen, no.nclijk een industriccle bisis, een kln.s vnn .vri,j1q ·Ï9B~.~;~~k 7,!, ;
ken,çlcn, he't noest lo.ngs dn cndercn kant zich cun :rcgocring_/~chq~~~~•1/.i1/Jif
bekinaam_ ou zijn econoréie in_dezg bgan to 1eiden, con reggerie;dl4g#$p43.%%/
gevolgbevrijd as an het tsristisch absolutisme. Hct. tsar;isj%!jgg$%;fi};
jjj?±j@@@' .i ?ci ri@é;j;ji@@i,s@@, j@@i@j?
. i
feodaliteit, groot-grondbezi tters) wnc..rop net» zicn steun4dg.@,Y@±jg;g]l
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lisme uitbouwt. Dit is in werkelijkheid de taak der burgerlijke revolutie. Wij zagen hooger het oordeel van Lenin in deze zaak. Ook Trrts~y
schrijft : "Dus volgens haar eerste opgave was de Russischa re-:·cluti3
demokratisch." a.t volgens hem het eigenaardige van deze reoue daarstelde was : 11dat zij op een nieuwe ma.nier het vraagstuk der i:ol~. t.iclœ
demckratie stelde.11 (Geschiedenis der Russische Revolutie). Va e w2;kelijk speciaal was, was het feit dat de arbeidersklasse de ee~Jg9 s~ciale kracht ge'4'7orden was, bekwaam om ale regeeringsverantwooîC. :?.l.i..j1_.:~1c--=1.e~1 te
nemen voor het scheppcn de zer klassen. ltaar kon zij, aan de m::,.,d/·, gE-1:omen, in de bi-zondere voorwaarden die wij kennen, het berinl z
erdeeling blijven handhavcn ? Z:ij zou zeker in staat geweest zijr... '-:.i t te
doen, indien 11.et proletariaat der meer gevordcrde landen haar voorbeeld
gevolgd had. Wij weten dat het niet zoo was.
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-oWij zagen dat Lenin aan de revolutie de taak der burgerlijke revo•
luties der and(;re landen opJ.e.gdc, t .. t. z. de vernietiging van het tsarist,sisch. absolutisme en der feud.R.J.G macht en de doorvoering d6r boorenrevo•
lutie. 1.:aa:r gezien de hi.zondre toestend van Rus1and had hij haar ook
ni eue taken opgeled die cr, 'ni.eue uitbreiding" an de denckrtircho
revolutie moesten geven, en die oodoende een "kiein stap;je" voorwa.ars
zouden beteckenen up ?er cg near hot socialise. Lnin weidde ierover
volledig uit i1 z1i br0cm
: "De koend Kaastrofe en de li2cr
o haar te keerc:!" ';to hi.y erkeic maanen zoor d
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volkslagen moes rertagenordigen. Sippen ij aan da voor Lenir de
nationalisatie aan 't is gelijk wie niet het minste stukje eigendom
moest ontnemen.
•
11
In·Vvorkelijkheid levort
de na t i on a 1 i s ·a t i e. de r
" b a n k e n, d i e
g e
n
d u i t
a a n
d e
e i g c "na ars
zou
on t·n e men, absoluut niet de minste tech
" nische noch moreele moeilijkhoid o:p, en ze is niet belemmero. dan
door een handvol naar winst dorstende rijkaards. Indien de natio~
11
nalisatie der banken zoo dikwijls verward wordt met de in· beslag•
" rtame van het pri vaatcigcndom, dan va.lt d fout hiervan op· de bur•
11
gerpers, wier belang hot is het publiek te bedricgen. (Volledigc
" Werken, Deel XXI).
.De inbeslagname mocst slechts toegcpast worden ingevai van tegenkanting of sabotage vamvege de bezi ttende klasse. Lenin had een regime
op het oogwaar zich met het privaatbezit der produktiemiddelen, groote
en klein_e, het besturen door den Staat of de organen van den demokrati-

i'

!
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'
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• schen Staat kombino~rd·c ondcr kontrool dor arbeidE:rs. Lenin schrcef in
:zijn volledigc wcrJ.:cn (Dec:J. XXI) :
11
Een werkelijk ~-:evolu"tiom12.irc en denokratische politiek zu zich
" ni et boJnlc-n r:.et; ·ccge;novcr de ongohoordc plagcn dü~ o~~) t,;1~ land
" d:cukl:cn; de r·P":Gdl<nEŒt in te stellcn om do k0mcnd.e ké1t.ns+.r')fe to
bestrijden; zij zou in de eerste plats d verplichte gr:cpce" ring von d hcele bevolking in verbruikskooperoties eraan oe11 vocgc:11
9 want zonè.cr hcn is de degclijlœ v.:;rb::..uik3lrn:1.tr1Jl 0r'.~ ~-·
11
ge:lj.,jv.; ~.n de twccdn plaats, de wcrkvorplichting v·ocr de 1·~L'"ikcn,
dio grais in de vcrruikskooperatios dienst zoudn dccn van sc" krotaris of vwlkdo.,ni g a.nder werk; in de de rdo ple,a ts, in d:;n
" schJ8-C van do bcvolking de s;olijke VGrclcGling van nlle }:,J'.'v<l1.1kten
" doorvooren, zoodocndc rcchtvo..ardig <k lastcn vo.n d::n oorl "'f; ver,. deelen; in de vierdc pluats, een zulkdanige kontroolv:rgani:.mtic·,.
" dnt l"wt toczicht ovor het verhrui.k der rijken ui tgooo:fend wordt
" door d arme klasscon der bevolkg."
De middelmatigc en kleinc ondcrncmcrs zouden verplicht worden zich
a0n0cn te sluin on trusts t vormen om de 2nkoopen en vrorkcopen te
concontrecron en cen toczicht door de arboidraorgnisties cc e latGn. In VJ'Crkelijlcheid ei schtc Lcmin de mnaatreg?3:n roor ooncentraie on
'l'
1
toezicht wanrtoe de knpi talisischc statcn in hct ccten gekcr arc,
mot dj_t vc,rschil do.t de kontrool an de rbeidrscrgnisaies vas en
a0n con wrkclijk demokratischen Staot die de crbeiders on o..rrc.o boeren
... d e.
•
ver t egenw0ora1g
De werlœlijkheid lcverde hot bewijs dat dit samenvaegscl vc..n privnnteigendom en nrbcidcrstoezicht, de c..rbeidsvorplichting vo~r 1c rijkcn
niet nogolijk is. Ecns ontketend moest de strijd der klassen to; het
einde volgeho.udon worden, De
n, r b e i d e r s
met hehulp h1Jnner
fubriekskomiteiten, gingon zelf tot de onteigening over. De industrieolen, ondcr het nrbcidorstoezicht gepla~tst, begrepen heel goed d ingeval hot rogiGm mocht geluklrnn, hot ui t was mot hun voordcolen. Zi.i be••
gonncn futs de voortbrcngst te snboteeren, wnt een algemeene~ geforceerdc socialiso..tie met zich brn,cht. Op dit gebied wus ~e Sovjetmncht meor
een uitoerder dan ecn annstichter. D e
r e g e e r i n g • v1 e r cl
v o o r
d e
v o 1 d o n g e n
f e i t e n
g e s t e l d d o o r
de
p 1 a a t se 1 ij k e
a r bai der s or g unis a t i es,
Slechts op 20 November 1920, vaardigde het Presidium van den Hoogeren
Ekonomischen Rand het volgendc uit:
0
•
Alle industriecle ondcrnemingen, hetzij zij toebehooren ao.n pri11 va.te porsonen of mo.ntschnppijen, meer dD,n 50 man en mekanische
" kracht gcbruikond, of 10 man zonder melmni sche krn.cht, zijn .
" st2..:."'. tseigcndom. "
Sinds lang ho.,dclon de arbeidcrs de produ.ktiemiddelen aan de kapita-.
listen ontnomen,
Dcsnièttcmin, indien do rcvolutic bewees dnt de ver dooreevoer~e
demokratiseering van den Stat, de instciling der arbeidcrskorool en
de or.tr~:i.geninp.; van de grondbczj_ ttcrs zich bi
geen cnkol.en ronw van
klasse3aunwerking kunncn neerleggen, zelfs niet tet dze die z:ch
,. 'langs b•.~~t ·privao.:tcigendod1 u1.t, tusschcn uit1m1ters en üitget1_;j,·~er1;_. zoo
1- 1e:»
' bi e@es
reg Zl]
1 dot e->n
ey kea
e]
1oa] n1e.
:
za i s..CG.gi
·=o;
0OK
,sis .ee,ema
et0.s,
·-.Ji te; taoIn
ken, dr.m wanneer zij al de funlctics die ui t hct p:i:-odi.üdi.epr.Jces v·0.:).ct.. ! vloeien kn uitoefenen, me! inbegri11 van. deze die door de leidonde·: •_
klassen tot op het oogenbl1k der revolutie werden u1tgeoefend, t.t.z.
<l;e • technische en administratieve leidendE funkties.
•
-1
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Het ordewoord van de arbeiderskontrool diende meer om de massa's te
elektriseeren voor den eindka1i1p met de bourgeoisie (later diende b~t om
de sociëüistische massawil te remmen) - en in dien zin streefde hij het
oorspronkelijk vastgesteld doel voorbij (doel van de bolsjewistische par
tij) - dan om het bestuur over de bedrijven door de arbeiders of minstenf
het inzetten hiervan door te drijven. Het gaat er natuurlijk niet om
deze of genen persoon te beschuldigen, deze of gene groep of klasse te
betichten van machiavelisme, maar enkel en alleen de wetten die de klasse-vera.nderingen bchecrschen na te gaan. Hot is niet Lenin's.opportunisme dat hem deed veronderstellen dt het mogclijk was het privaateige1dom der j_)rodukticrnidd.clcm te docn samcngaan met de arbeidcrsl<:ontrool,
maar Lcnin's vergjssing bestaat hierin dat hij niot volkomen juist de
weerstandskracht der bezittendc klassen kon nagaan Deze weerstand wordt
ten slotte slechts vastgesteld in den strijd der massa's. Het is een ?r.
gelijke vergissing elke iarx en Engels ertoe bracht, in het eerste tijd:perk van hun propagandistische :poriode, van de mogelijkheid eener vreeü . .
zame revolutie in Engeland ondcr hct oog te zien; dcze opinie verandcr-.
den zij nochtans later. ien moet dus ook niet op een bizondere geaarheid van zclcoru indi viducn het vrac.gstuk terugvoercn van het ontstaan :
van een sociale groep die in de ontwiklœlinc der revoluie een hoofdroJ.
vervulde: d bureaucratie. Haar ontsaan cn haar ontwikkeling zij, hot
resul taat van krachtsvcrhoudingen, vo.n voor het proleto,ri2.at ongunsti gc:
produkticvorhoudingen, door nimends mach; te verandron; maar ±un bc.
stann verdient niettemin dat zij grondig bestudeord wordcn, daar alleen
zulk een studio de arbeidcrsklas kan inlichtcn over de voorwaardon ·unarin een verandcring van dezen tocstand mogclijk wordt. Hot jongc, ruosische proletariaat, toen hct de macht overnm, joeg de kapitaliste vit
de fabriekcn, maar kon ze zclf nict besturen. De op de impttrüllistj_sohr.:;
oorlog volgendc ontreddering, de schcrste on gondstoffen, de sl:i .i t,é.LL~-=:
van het materiaal, dit alles plaatste het tegenovcr onoplosbare vr~eg,
stukken. Hiero.c..n kwam zj_ch do tusschenkomst der buitenlandscle kapitali..
ten voegen, de noodzakelijkheid zich oen leger te scheppen. De pod':tic
in de .. fabtiekcn zukte met gGWeldige verhoudingen.
De proefnemingen van het besuur der fcbrieken aan de fabriekskom1tci ten over te geven, liep uit, en mocst uitloopon, op oen katastrofalc
nederlag. Bui ten de objectieve voorwaarden hierboven angehald, moet
men tusschen de redcnon die d0ze nedcrlaag voroorzo.a.lcten, ecn voornc,me.
plaats laten aan de onvoorbereidheid van het russischc proletariant. Dit
laatste bchield nog vole kenmerkon van zijn boerenherkomst en -mentaliteit, het kon zich niet op de hoogto van een nieuwc leidende klusse opwcrlœn, die niet alleene n zichthad op de nooden van het oogenblik, mnn.1
ook op de, noodzo.2..lc dcze behoeften vo.st te stellen met betrekking op hoel
de bizon~ere periode welke do revolutic daarstelde, en die niet nllecn
het bestuur der onderneaingen door d rbeiders op het voorplon stoldc,
maar veel meer nog hot scheppon d:r .cedzkclijke objectieve voorwcrdcr
der instelling van het socilismc, t..7, de ontiikkcling der industrie
le produiitie, ontwikkcling die allcen, egcnover de overgroote boereklasse, q1:; steyigc grondvesten van hot behoud vn het prolctriot als
leidende klasse kon legn. De ktie der fabriekskomiteiten van do
ma.chtsovemname tot op het oogenblik warop het werkelijke bestuur de:
ondernemingen hun werd ontnomen is een eigenan,rdig mengsel waar de mer.;f-j:
tegenstrijdige strekkingen door elkaar loopen; men vindt er nnarchistisc
arbeiderstendenzen (b,v. in een fabriek verdeelen de arbeidérs het gc4

,

i

1

1

i

-1$reedschap onder elkaar, of op het spoor _inncn bedienden voor eigen rckening de biljetten over het bacnvak dat zij bcdionen) fgeisscld met
erkelijke pogingen om de nonnon van het·bestuur der arbeiders uit te
werken, die unn d~ toczichtsmogolijkhcid van ondcr af de noodzakelijkheid n.a.nkopp.elen de onderneming op zichzelf in te schukclen in. het complex eener gecontrulisecrdc en plana. tigc nutionale produktie. In het
strijden voor het bestuur der ond0rneming0n, die W\nc..f Oktobcr ontstond tusschen de fcz'kslomiteiten aan de ecne zijde en de Kommunistische Partij en de
7la5en aan de andere zijdo, vertegenwoordigdcn
de fabriekskomiteite vu'egonzeggclijk de zorg der arbeiders, ls een
1

laatste verzckering tcgon het cventueel overgaon der mcht in de han.den van andcre klussen, om het voornaQmste in handcn te houden: de
leiding dcr bedrijven. De Komunistische Partij verdedigde dnt wat mo-

gelijk was te borcikcn, gczion de socinlc kro.chten die tegenover elkaar
stonden, zij stand op hct kruispunt tusschen dé oorspronkelijke x kon_munistischc, ogalitaire bcwcegrcdénon d0r massa,s en de socialistische
mogelijkheden van het oogcnblik, Langs den andercn kant is het ook ze ..
kor dat de fabriekskomitcitcn de onbelwaamheid der massa's, om zich op
het·peil der positievo socialistische opbou omhoog te werkon, weer_spicgelden, en in dien zin kan mon nict nalaten te ondcrsc);lrijvon wat
het blad van den Ekonomischcn Hoogeron Ra.ad verklaarde: (Het Ekonomische Leven,. 1919) : "De mentali tei t der brcedc massa' s is nog nict
doordrongen van har burgerplicht, dien slavenzin, welke aan den Stat
• of aan de kapitalisten stccds meer nicuwe voordéelen tracht te ontrukken, met of zonder redon, is nog nict uitgeroeid."
Op dit oogenblik had de bureaucratie zich nog niet kunnen vcsti•·
gen als bevoorrechte klasse; de eischen door de arbeiders aan den Staat
gesteld,
hun Staat .gesteld, moesten overeenstcmmcn met de totnalproduktie; bijgevolg bewezen, tot op cen zekcr punt althans, de eischcrt
die niet vatbaar waren voor ui tvoering, het gemis aan bcvmstheid bij
het proletcriaat en zijn onrijpheid de leidendo rol in.de maatacho.ppij
·te vervullen. In elk geval bewijst het reods o.angeho.ald artikel in het
ERconomisch Leven" wn.ar het bestuur der fabriekskomiteiten gekomen vas.
Men leestjerin: "In dû Sovjct-re:publiek is er een nieuwe meester, het
11
proletariao.t; mao.r, is er in feite wel een meester ?·In de meeste industrieele bedrijven gaat het bestuur voort als are er in 't geheel
11 geen meester., De vroegere patroon,,de administrateur, het technisch
" personeel, al deze Jieden hebben allen invlocd verloren en zijn dik" wijls tot op zulk punt geterroriseerd do.t zij schrik hebben om een
11 stap uit eigen initiatief te doen. Wat aangaat de nieuwe patroon,
de arbeidersorgnisties en
arbeiders zelf,
nog te
aan

t,t.z.

de

deze

is

zwak om vele van de bclo.ngrijkstc. vrnc~gstukken op te lossen ••.
"De nrbeiderskontrool in hn.re ondernemingen bcpa.a.lt zioh enkel met de
boekhouding no.. te zien; zij vervolgt een schim en bemerkt ·niet dci.t·
" onder. har oogen de nationle rijkdoxamen zonder medelijden verkwist
worden, i Niemo.nd heeft er erg in hoo b.v. de op het- oogenblik zoo
." kostbare brandstof, de nfte, eenvoudig uit nlctigheid opgebruikt
ordt, De administrateur-technieker grijnslcht ls hij deze ver" kwisting vaststelt èn de mD..nier wa.o.rop de "ka.mero..den" orbeiden, of11 wel lijdt hij uit gansc_her hn.rte bij 'die verkwisting vnn dGn- volks"."'·
" rijkdom1, vreezend dn.t-,. ,vnnheer hij eèn a.anmerking mno.kt, hij in :ion.;.·
" genade zal'vallen, Wcnneer voor elke tewerkgestelde eenheid, .men
" tienma.nJ meer bra.ndstof en energie gebr.uikt, (o,ls hoeveelheid,; ni~-t ..
11
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a.ls prijs) dan vroeger, dan is het klarblijkend dat tacon de rijkdormen
" verkvvist, Wij zullcn nltijd op hctzelfde punt blijven sto.cm zoolo..ng
"wij zullcn voortgann door ccn slccht bestuur onze huidigc geringc mo" gclijl<:heden te verlcwi stc::n. 11 (Hot Ekonomi sch Lc:ven, geci tee rd door
errhei, Vcrslg vcn dc Syndikle Wecl, gcwijd an de Studie van de

Ar"bcidcrskontrool, lCorlc.,nwolz 19~1).
De kc..tr.strofnle tocstc,nd wo.,;.\rtoo de russische ccononic gero.o.kt
vms no.. drie jcren revolutj.c, butcelccndo dut, wildc 1:len de mc~cht nict
verliozen, men moest opgc:ven dadclijk het soci~lisuc te uillen inotellen, daar deze tack to zwaar vs voor de oogenblikkelijke bekaamuheden
van het russische proloriaat. Allen in het gvl dt d socialistische revolutie zou losbrckcn in de cndcre k~pitnlistischc l~nden, b.v.
in Duitschlond, zools cl de rcvolutionnircn hot op dit oogcnlik
dàchten, alleen in dit gevl zou het mogclijk gem::est zijn over cen formc. tie:periodG van het kapitolise over tc srringen. Fr is niet o..rm te
twijfelon, indien in den loop dezer jcren de bolsjewiki niet opvolgcntlijk een eindc hndden. gestcld o.o.n de
cht der fD.briekskomi tei tcn, zij
niet het hoofd hadden kunncn bicden on de 0.2.nvo.llen der binncn- en buitenlo.ndsche contr2..-rcvolutic, De r.1Lcht zou ui t hc,ndcm der Kommunistischc
partij gcvo.llen zijn, zooals zc zou ontvcllen uit een uitgemergold en
bloodloos orgo..ni snc·, vrnlks bcstnrm door goen onkclo kracht vrnrdt o.a.ngewakkerd. Het ovcrdro.gE:n vc.,n hot bcstuur der onde rnemingen door de .fn, ...
br1ekskomi tei ten op st0.:i. tsorg::.:.ni suen die onttrokkcn vraren o.cm de kontrool der m0wssc.,' s, steldc ecn hi stori oche noodzti::1.k voor door de gebcurteni ssen voorgeschreven; mr dosnicttemin beteekend het do..t, de K.P.
met zich r.;o..n deze -noodzo.::-. lc te ondererpen een doodelijken slo..g tocbre.cht ao.n de poli tickc ovcrhoorsching der ss's en de eonige organen vernietigdc di<-J be:kv;o.c.m wc.rcn c.an hct proletarino. t een toezicht te
verleenen lover dc werkzarhcden der bureaucratie, on wio hct bestuur dcj
economic ging. toevcrtrouvvd worden, en te beletten dat deze bureaucrn tic
·van. eenvoudige tusschenpersoon, vcm diern."..2..r zoo2..ls in 't be gin, zich zou
ontwikkelen tot ecn onafhnkelijke mcht die hre eigen doeleinden zou
nastr~ven len zich rils meester in hct regicra zou vostigen.
Hct bestuur der ondcrnutningcn door ds fabriekslcor:.1i tei tcn vernndcrdé zich eerst in "o.rbcidcrsbestuur" en ging tocn over in hnden der
"roodc bestuurdrs", De fbrickskomiteiton zgen hun medezeggenschp
neer en mcer inkrimpen om zich ten slotte nog slechts te beplen tot
de funkties v2.n toezicht en uitvouring vo.n de besluitcn dcr alleen-

'1.'
1

hoerschendc centra.
Het bestuur fü::r nijvcrhE::dcn ging 6ver in lî..c'l-ndcn
.
dE;r "glavki" en der
" contreles" zoodoende d(;n ont~ikkclingsloop voltrokkcnd.
De vernndE;ringen .tocgcbracht ao.n hct stn.tuut der fc:a,brielcskomi teiten en der orgcnn van ekonouisch bcstuur na de invocring van de N.E.P,
en lo..tcr in de :période d(;r gcdv:ongen industria.liscering, blevcn steods
vast op eén enkel punt : zij rcktcn stccds vollediger dE. vorwijdtring
dr rossa's van het oconoisch bcstuur.
·zoo ging het niet cnkcl et de fcbrikskoui tei te:n, mn.o.r ook met de
o..ndere orgrmisatios van het proleto.riaat : de syndikten on de po.rtij.
De syndikaten erden herloid tot lc.o..gstc· organcn van het stn.a-t,so,:ppn.rn.o.t,
vervord tot hulpoiddelen der ekononische direktie1 die de bevelen vnn

bovenaf mbesten ontvangcn en uitvoeren. De syndik~ten werden org~non bcstemd om de hulp der arbciders te bekonen voor de uitvoering der orders
uitgevaardigd door het economisch bestuursappara.ut.
'

;

,. 1

- 17 In den schoot der Jounistische Parti,j leden de arbeiderstendenzen een zware nederlaag. De arbeidcrsopposities die zich tegen de toegevingen aan den klassevijand verzetten, worden de eene voor de andere
na verslaan. Zoo was het 1~1et de arbeidersopposi tie van Chlapnikov die
streed voor het overgeven aan de syndika ten, welke r.aachtige arbeidersorgani saties geworden waren, van kec econonuisch bestuur, De 2 rbeidersdem.okratie werd geleidelijk in de partij afgeschaft en eindigde met hct
absoluut·verbod van fracticvorming in den schoot der partij ll920). Er
dient opgemerkt te worden, dat tot op dit oogenblik zich min of müer
vrij fracties in den schoot der Komrimnistischc I>artij konclcn vormen,
maar zelfs dat in de:: eerste revolutiejaren, dus op het ooe;enblik waarop de révolutionnaire strijd het hoogtepunt bereikte, andcre politicke
groepeeringen (mensjewiki, linksche sociaal-revolutionnairen, anarchisten) min:of meer etelijk blsven besaan,
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-oToen de Korn.muni sti schc Partij de Iîieuvve Economi sche Poli tiek ( de
N..P.) invoerde, was de cconomische toestand van Ruslé.•,nd op con haarbreed van de katastrofe. De industr.icelc produktie was tot 0p 18,5
van d(:; vooroorlogscho produktie gevallcn. Dit cijîer bedroeg 4O voor
de landbouwvoortbrengst, De industrie as onbekwaam haar arbeiders te
voeden. Het prolctariaat was tot op 800,000 erbeiders gcdaald. Eon
groot àantal arbcidrs vcrliet d werkplaatsen en gaf zich over aan de
speculatie ofel weck ui t op het land waar cr ten minste voedsel gevonden wérd, De boeren die het van dE; steden in betaling hunner produkten ontvangen papicrgeld thesaurisourden; bcperkten vrijwilltg hunne voortbrengst. Tcn allen koste mocst hun vertrouwen herwonnen worden,
Hiortoe moostcn de dckrctcn dicnen wcllœ algcmecn onder den naam van
1:Ti euwe Ekonomi scho Poli tick gokond • zijn, Haar bi zondc rste matregelen
zijn : het vorvangen der opoischingen van lovonsmiddelen, waron n
voedor ddor cen belasting in natura, zoodanig berckond dat zij den
landbouwqr aanzet mcer voort _te br.cngen,. zoodanig dat het ovcrschot
vrij op de markt kan gebracht wordcn; hot toestaan van conccssics ap..n
de bui tcnlo.,ndschG kn1Ji to..li ston. Dckreten stonden an de rboiders toe
dat zij in de fabrickcn cen zekorc hoovcelhcid wcren vervicrdigden,
welke bestemd waren om rechtstrecks tegen lndbouwprodukten ingeruild
te wordcn en wier verkoop diendc om de loonen te verhoogen. Daarenboven werdn de kooperaticven, van cénvoudige vordeclingsorganen afhankclijk v~n hot Bcvoorradingsçommisso..rio.o,t, de tusschenporsonen voor
den ruil /tusschen de verschillcnde:grocpcn van voortbrengers,
Ter,gelegenheid van de instelling van de N.J.P, begonnen de tegenstand@rs van het kormunismo ovor den ondergong vn het komniunismc
te spreken, tcrvvijl ze niot no..licton om vo.n do matregelen von algeheele. socialiscering ui t du periodc van het 11oorlogskommunisme1!, • _te '
spreken, dat; ze verantwoordelijk stelden voor den chaos?der economie.
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Trotsky, in zijn rapport 0p het 4e Kongres der rrommunistische Internationale, wettigde dE:ze mantrégelen door de noodzc,ak, om. na de mn.chtsverovering de struktuur der economie te veroveren, niet volgons hetgeen het rationeclse of hct meest voordeolige vor haor zou ezen,
maar vooral in 7P.rhc.uding tot de noodzaclijkhcid de volledige nederlaag van den tcgenstandoer te verzcko;en. Hij zegt :
11
Het is niet mogelijk de eschiedenis van den economischen op11 bor,:w -:,Tan SovjeY,-D.us:_o,nd. in de cers-te vijf jaren van zijn bestaun te egrijen, in1dion me ze allecna ui hzt crt der
economische op0tni ei; cordeel t. . l.Cen w.aet ze ber.-o::.:(ee:.en.,
n rekening lcudend cm te bginn mot do mil:se er: pcli;2ee
" noodzaak in de tced plats slccis kom dc occnoischc nood" zaok. De gezcnde econnische reden strooc nie altij.., verre
" vanda.am, met de pli'icke nocdzkelijl'id... Het is vanzlfsprekend da, van economni.sch sandpunt, de oneigening der burgeri; slechts gerechtvordigd is in de mte dat dé arbcideJ:·sn staat bekwanm is de ontcigcndE or:fü.,rr.LE.müngcn op· een nieue ba~• ais in te richten,. De gozatrvnli.jlrn nat~.onalisatie welke wi,j in
" 1917-1918 doorverden, bcatwoordde genszins aan deze v0or11 wn.a.rde. De organisaieaogelijkheden van den arbeidersstaat ai" ren verre van te lunnen voldoen aan de or@nisatvie van alJ.e geu nationaliseerdc bedrijren. Maar men moet in ncht nenien dnt wij
"4eze nationalisntie doorvocrdcn onder den druk van den burger" oorlog. En het is nit moeilijk te bcwijzcn en te verstann, dat
11 indien wij voorzichtigor hn.ddcn willen band6len vanui t ecoi1o- .
u misch strmdpunt, t, t.z. tot de onteigening der burgerij overn gaan in een mD. tig tempo,- dit van onze zijde eene groote onvoo'r" zichtigheid, eene_politieke dwaasheid zou beteekend hebben., "
Trotsky blijft er lang bij stilstn om te bewijzen dat de N~E.P,
noch een verlaten van het kommunistisch progro.m, noch vr.:m de ereldrcvolutie was, Het as een tijdelijk terigtrel<:ken i;velke e,an de bolsjewiki zou toelaten hun positie to vcrsterken, in o..fwo.chting dat de o.rbeidersklasse buiten Rusland hen ter hulp kwam en een verbinding met de
Ruasische Revolutie zou tot atand brengcn, terwijl zij haar eigen burgerij omverwierp •.
Het ia noodig ook het oordéel van Lenin over de N.B.P. te kennen.
Wij zullen z·ien dn t ze hoegono.amd niet van deze van Trotsly verschilt,
Lenin vr:Ljdde o.an hct ondGrzoek. vnn dit vraagstuk de brochuur : " De
V o e d. s e l b. · 1 à s t i n g "·• 0m te beginnen stipt Lenin an da t
de heerschende socio.le katcgorie1 de kleinburgerij, was gevormd door
de miljoonen persoonlijlœ ondcrnomi·.1gcm vo.n lüeine en middel111.:i-i..tige
boeren. ;Het ka,rakte·~" van kleinburgcTlijk ·bezi t :Ln de economie hrd zich
nog versterkt in den loop der. eerste revolutiejaren door het feit dat
een groot anntal arme bocren zich in middemn.tige boeren had vcrdnderd,
Lenin beweés dot in vergelijking bij het kleineigendom der kleiril'ufgerij. het/ stao.tskapi tn.lisme ecn gcw~ldige· vooruitgang Z()U beteekenen· ;
en hij herj.nnerde craan dn.t noch hij, noch de "grootmeesters van het
socialisme" er nooit aan gedacht hadden, dat het proleto.riant direkt
het socialisme kon scheppen zonder langs een overgnngsperiode ~~ gann.
Dus vanef het oogenblik aarop de overwegende politïeke macht van hot
" proletariaat " gevrijward was, moest men de nieuwe economische· poli•
tiek aannemen evenls de toegevingen o.an de boerenen o.un de "onderworpen ko.pi ta.listen".,
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De voedsolbelasting ging an dt SortJets het noodigc om het leger
en de arbeiders te voeden verschffen, het overschot dcr lcndbou7opbrcngst zou tcgcn fabriek□gooderon geruild.worden. De tirbeiders zoudon
de tijd krijgon om de socinlistischc industrie op te bouwen. Tenslottc
beschouwwde Lcnin de N,E,P, dus ls ccn matrcgel die aan de arbeiders
ging toeloten om, dnk zij de belcsting op d boeren en met medehulp
va.n specio.listen 8n ond(r\1orpen ko.pitnlisten, dé socio..listische industrie op te bouren, tot op het oogcnblik v-10.0..rop de o.rbeiders genocg zouden o.fwoten vn.n de vro.2..gstukkcn der produktic opdo..t zij de ko.pita.listcn zoudcn kunnen ontbcrcn en do..n.rn~ de socio.lisatic vo..n den landbou
zoudGn kunnen doorvocrcn.
Om te barijzon dot d verezenlijking van dezcn vrcedzcmen opbouw vo.n hot socin.lismo, opbouw die gebo.seerd ·vms op ccn compromis tusschen het klein-burgcrlij1:: ko.pi to.listisch E;lotnent in de economie en de
diktatuur van het prolcto..rio.o.t, mogclijlr uc,. s, hcrinncrde Lenin ero.c.n
dut zelfs Mrx, rond 1870, doelend op Engelcnd van dien .tijd en de succesmogelijlheden vn het socialisme, de meening ho.d gcui t do..t misschie:m
nog de voordeeligste 410..nier om er hot socio.lisme in te stcllen, zou zijn
vo.n de burgcrij de bodcm, de fabrickon en d and re produktiemiddelen
o.f te koopen. Hij vervolgt:
If ... de ondE. rwerping der knpi ta.li sten mm de r..rbcidc rs hn.d do.n in
11 Engel::-.nd kunnen borcikt wordcn dunk: zij de volgendE: omsto.ndigt heden : l. De nbsolute ovcrheorsching in de bevollcing van do
" arbeidrs on proletariers, docr het ontbrekcn eener ln.ndbouwcrs" klo.a (het Engclc.nd vo.n ditm tijd gaf lœnteekencn wellœ konden
"docri rekenen op cen uiterst snel succcs vu.n het socialisme ondcr
" d€ landorbeiders); 2, de prachtige organisatic van het proletariaot in d Trad-Unions (Engelcnd as toen vooraan in de wereld
"ondcr dat opzicht); 3. Het betrckkelijk hoog intellektueel peil
11 vàn ecn door verschillendC: eeuwen poli ticlœ vrijheid opgevoed
". proletariua. t; 4. De ln.nge vervrnrven gewoonten vnn de.: puik geor" ganiseerde engelsche kapitalisten (zij wn.rcn toen de. beste geor11 ganiscerdé ko..pita.listcn ter ereld, hcden door Duitschland ver" worven meerdcrhcid) en die door compromissen de politicke en eco11 nomische vro..o..gstukken oplosten. Al deze omstnndigheden lieten toc
"te gclooven in de mogclijkheid van cen vreodzn.me ond0rwerping dC;r
"kapitalisten .an de arbeidrs in Engelund.
.
Bij.'ons is dze ondererping door zekere konkrcte premissen ver" zekerd; de Oktoberovenlinning, en. dan van Oktobcr tot Februari,
de verplettering vo..n don mili to.ircn vreersto.nd en van de ka.pi tu" listische sabotage. Bij ons,·i-n plc.ats van de ubsolute over11 macpt der c.rbeidc rs en prolet2.riers in de bevolking, hdden ij
11 c.1S/ fo.ktor voor de ovc:n1inning de stcun die ons werd gegcveri door
11 hct1 c.nne ·en snel geproli ta.ri cch.. :-d.u doel der lo..ndbouwersklus.
',
" Eindelijk hebben ij nict ho
5kultuurpcil noch de geoonte
11
der, kompromissen. Indien vij c icze concrete voorarden na". denken, dan züllen wij klaar in:in kunncn cn mccten cene kombi" natie zoeken tusschon tee methodes : dc onvcrbiddolijke strijd
" ( tegen de niet-ondrorpen kpitalistcn, onbckaam tot elk staats" kapitalisme, tille kompromissen negeerend en slechts zoekend om
'' doo·r specula tie en corruptie der armen, de sowj etwetgéving • te, vernietigen) het kompromis of de terugkoop ten overstno.n der ondcr"
orpen kapitalisten, die het staatskapitalisme aannemen, bekwa.am
1·
1

•

'
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zijn hct uit te voeren in de prn.ktijk, belcrmam zijn het :prole•

n

"tarinat te dienen ls verstandige otg~nisators en specialisten
"vun e-r0cte ondcr;:icmingen die voor de voorziening van miljocnen
" meLocl1.en instc:•,o..n, '·'
En Lenin tTok v~D leer tegen diegenen welke dG bolsjeuiki be-·
schulàtgdcm tJccr}";j_,JgPn r..c.n de boercn te doen en het kn.pito.list1e gedeel
· ·,,. - ·:.~,• eot·,=}·T,-,J,p~c:<t ,1,,1· cr erop to ,viJ"zen do..t Lenin-✓ .tor
._,.,t:...,, 1
. ._, ) . _,,·-·.J... ..• • r.-:~,•1
.:. tell• J·1( ·,._or,·:r
Ti il hij de noodrie]toi? ·re1art
tcgen
de ·bureaucraio
te strijv
\.. .. C.....,c...;,J...
vv,..,
.'den, welke de
cl?Ag>r tuzschen de rbeiders en d Sujets ver•
J...
•
:i
•
,
•
t ±l}
H' . vzag-1- 1cn
•
,,.,
f ••
er nochns
gecv de:icnd
gev.r •
0.
11 \Ve 11cc zi J ::-:. j:._: 03rc:'s·hg
r tcls cn de ±kt:t bureaucrati e?
t
ver '+u ]z+ce
7es,n l o.
a5 ].ze
O01%a]zc ";rlcl o: an den
·+.)+
•
'--"'
11 éencn 1::~.r,t, b(:::e:ft <:~--;1.1(~ -~~UJ.'r,:o::.. . i,j, v-m llrn op een zcb:;r ontYiikte:. ings
" peil
galorc
is,
o:a o
ac ... '-' ro73t50moire
bewcging
der zrbci-.
'-"
-~·:..- .• _ .. _ .._'- J
l_'_.,_,.
._.._v,.
liV
...
11 dcrs er ,~r.:i.'..er::J. cr3'.J.ijk J.0r bocr0n te weerstnnn,
een bureaucrtisch
" app2a, cr" ri!i:air, dan juru.disch o.pparn.o.t noodig ... 11
Lenin roc cran ca :
11 Bi2 cm.~ ::,ru 1~r•.o.,·~ ~-:n~l:s niet.
Onze··gerechtshoven.zijn geproleta.a riscerl,
c.:
hougcoisie gor:i.".):t:1_:.• Het leger is r:.--c J.Gto.risch
11 en ti::/':}"l o.c ·k>~.J1·~:r:-,:,;c:ois~.c g·e:cic:-.:.t . 3_:.j ons is fü: bu'.:i". 6r.,ucr:1ti.c niet
in1 Fe l2c
• i1 lo
d i c ns tc n,"
Volge.1.1tj Ler.in \72..'.J h:,·~ 0~1:,s tn.t'.n clc r rmrcc"ucr2. tie te zocken in : "de
n vers1)1.:cidh:g ;~n de~ vr:r1J~:·oi..:kc,J. ing dE.r kloino voortbrcnp:crs, hu:1 ellcn, de, hui1 gcrJi s r.,cm 1:1.,.:.!. t-.. ~,x:" $ hct gcère]t ao..r verbindin&:s·vcger.:., hot genü s
iv mm cndcrwi,is, het otocken van oen cirou.lc.tic tusscr..011 .12..nc:·~JU\-." en
n iridus·>:rie, het ontbrelrnn ve,n verbinding. en wcderzijdsch doord:tingcn
" tusschcn deze en gG~1.e113
Deze fci ten zijn rolgens Lenin voor het grootste deel het. rosPl to.o,
van den puîgeroorlog. Ook necmt rl<:: zc kwcstic niet ire cl pla.r-,ts in., in à.c
brochuur van Lenin, Zekcr, men.Reet tcgcn de bure~ucr~tie strijdcn, op
verscl1e, nieu.v!c 1:rachton bercei) d.oen, j_ni tin ticf hebben om de sl1ur ·ce
bekamre, v0oral in he Mokouesche centrun vcr:mke:r;.J.; mno.r het bizon ...
dE.-rstc or 1cnin l)P-r.tn.ci,t erin ter h1.l10 vun d0 lo.ndbouwcconomie te snel
lenf v-2.n ·de .k:ei:1-j.:1.0..i:.st:ci0 ·teru-g or, dx-eof t.e brengen, ten • einde de ui t
gepu·tto Sorrj et-ecnn')r!liu ho:i.·op te bcuren.
En 'V!Prl:eli,jk h0r~to-J t zi0}i. de russischc economie stilna?)., De buitenl2,.1.1d.sch0 concossleo w,::-.ron nict zoo talrijk n.ls men zou gcdn.cht hobben. J)e indur.::;triet=ùe voor-cbrer..gst schreed rochtcns voorwaarts, :Oe kleir
industrie hors5cld z5ch ict llen, par zel'3 ook do grooi-in@uscri.e
die :i..n 19~6-27 opnim1.v.· hot voorvorlogs~ft.e pcl l bercikte. Evenzo'.) n.o
landbo,.1v.·,. De ccoronischo poli tiel. dr Iorarrni '3 i·.J sche Pnrtij wus ·rnort ... •
gego..un zich te bezlclen me dc voornacreve princicpen inevoerd d0or de
N ,E. P. Hot lot vn.n den o.rbéidor vms trL,1:11sgèwij zo verbetorcl~ 1fno,r vn.nn.f
1926 l-c\-:r2x1en er nieuwe moeilijlcheden oprhülœn,, Do loonen stopten hun
stijging. Lngs dcn andcron kant vo rck er zich een groote di~ferontiatic in de loonen. De wetgeving cd cvcneens gesaboteerd
In de
buitens voltrok zich dezelfdc diffore~tieering, De lo6nen der lane~rbeidra bedroegen slechts 637 dor vooroorlogsche loorien. De reiderskontr~ktcn wcrden door de opponitio als ·s 1 av et n ij
bestempold,
De arbeidsdag was zelden boneden d€ 10 uren. Terzelfdertijd voltrc-k
zich ook een differentieering bij de boeren. Het aantal der welingezeten boeren steeg. De Stcat ging zich m.ee_r: en meer afhankelijk gevoP.J.en
tegenovor hen voor at anngaat het graanproviand. Het was klaarblijkend
dat de ~elingezeten boeren een goed gehoor vonden in de leidendé krin~
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gen der russische: Komnunistischc Pnrtij, en dit werd uol klaar nr voor
gel1racht met de leus va.n T)ucharin~ door het Centraal Komi tei t b,t:r.qcl::tic;è. ~ H:B0er8~:, •. '!,'."'rrF. r~.-~k ~" D9 grnote:re pJ.aa ts die de ùo21'en c1:1gen. 1n-nemrm ,rond 00k WC2rk2an3 in hot et dat een vaoregel g3t·,:-cffe::-: t-:re·crl;
w2,a:.. 1c:Lj àe pc1.::. ti-::::!(C :r·•:;chten der k:lalken breeder verden, nzt·recel welke dadel.ijk • alondi in, toru? ietrok:en werà ienevolge an het pro+er.+ f-:,.--.
C·1)"tî()!"'·.
·r·i • c: ... :..z ,J.1 rel=ijl
buitencori.@
clecl- va •î het VJ:1'.'S~:1:i..l tus,l~ J.
, ,.. ,-·
,. -·--'-•~.L ., .\.
.1.~v_t;
•· •b
sch.en roc·lels. en kteinhndel.sri.jzen werà dor den rivalndel
OB1/4€27/. i;or
?
t
t de ontikkcling der Jaot3° j7en ot een
vc"··.J
v
kpitListisch elccn op den buitcn en in de., hanùc l. 11~:.i. r~1'.J.1,.:.1 J., 1.1
··r•:.:,·,.:n::·l.r:r,1min1~ met dcz0. ont1.Ti.1(1.,.el:i.nri: ve~.. i..~cl-12,;:·!)t.en
zj. cJ-1 1n(: <·: :•·: t:n 11•':, _ r ch.
l'.' l ll; j_ d.<. ruv:i. j u.:id.:i. e tendcn zen in hr: l. 8 'l,ï ,.:J. i ~_.;:,. 1.- }.\::.t --:-o.a t
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ontcvrr;c-lcnh . . :id :3tece; in de rél.n5"_;cn rJ.~·:r. ,,.:.'r·r•:dderskiase. De rosie van i'rostk
erd de tolk de:cx cntcvrsdcnh&id
en oogscc veol bij7.21, De groep Zinoviv schevrde zich vaï.1 de r:~f~·e2::·cnd€ iral'je af: do;ze groep
had daarror de kcmnpnje welke sins 7023 i0 .
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,--an T:cotsky ge:..voord vvcrd~ gcfJteund en ui tésCV:'2-Td. D:;zc
op
te hd rkr.. :·J-J•,rijd ae,nc;c~bonden op hct e;cbicd der intc:::·n:-t-i :i ·;··~::,.le
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,,_ cnale ao.nYocrd.o iE bcschuldiging, poli tiek welker eurste vruchten éd: {,fJ-.;W,)rpen werden met de ncderlaag der duitsche arbeidErs in 19230 Deze s~rijd
leiddc trd~ de nedGrlaag der op:posi tie. Haar voornaamste aar..voerJ.;..::rs werdcn ve:r:bç1nY1cm na ui t de Partij gcstoo-t en te zijn gewordcn. Duizcnd0n mili tante:,. wercle;r: in de gcvanc;uni s gcw::,rpun of wd<t.:n ui t"
Na dc i.tdrijving en de vcrnictiging der opposi tiei volgde ocn wending in du:poli'Lick c.kr J(onnnuni:Jtlucllc~ rartiJ, c~:i.c_niot n'1.laril·. ,,,~:r.-rr.o-,
scnd te sc.:hijncn .. I3ui ten fü cischen van lotsvcrbctcring van he·'.~ L1.è~t,:s- ..
tricprolcte,--:·iac.1t en de landbouwarboidcrs en de e:ischcn .van vri:jha~1.d der
opposi tie harc geclach~en te verdcdigen in de Partij, streed do oppos~:. -Lie
V0oral roor het versnellen der industrialisatie, tcn cindc aan &6 ~o!tciging an hét kapi taJ.i sme te ontsnap:pon, welke gevonnd werd door è..0 Ye:_rsterk:Lng de: r ri,jkc bocren (kulakkon) en d~ ontwikkcling var. der. priaatha.del. Hetig rGk8,F!pte de opposi tie het industrialisa tieplan 'ïf<Jî>r ü.e
vijf l:orn.ende jaron., clat door de leidendE: organen der· Partij uit2:cw-;Tld
was. Dit plan vrnrd o:pnieuw bovrnrkt en gansch hervormd na de ui t;,,:,.::.itlng
der cp1)0sitie. De kredieten welke voor de industrialisatie beste-n,}. W8.••
ren lict8n! ver de duizend miljoen achter zich welke door de oppcsitio
hiervoor geëischt w2.ren., Uauwelijks één jaar na de toepassing van het
vij fjarenp~an, tengevolge van den oridE:rvondcn weerstand op de:1 1:,'d.t.e~;
kQ.ldigdc d~ Kom-munistische P2..rtij dE. kollektiviseering van den lan~:bouy1
af, oers:: ?olgcns ecn gcmatigd rytbmo, maar we!dra zoo versnold ci.a.t men.
de opheffipg vàu de kr:.lakknn als 'klasse • als onnüddellj_jl: te be::':"e:Uœn . ,
doelwj_ t gtbg
DtoJ.J.cn., ïTJ.HWcgo de Komu1uni sti sc}v~ P2.:-cti,i cntv~.11e dG cppo:"
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Na dit kort overzicht van de ontwikkeling van Rusland sinds de revolutie, moeten de volgende vragen gesteld worden:
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d a n ?

Om ,üle overbodige diskussie te vermijden, moet men in de eerste
plaats nader bepalen wat men onder proletariache staat dient te verstaan. Deiarbeidersstaat zooals hij te voorschijn treedt uit de theorie en de/leerstellingen van de voordannen van het wetenschappelijk.
socialisme en het internationaal kommunisrne (Earx, Engels, Lenin) en
zooals hij volgens ons moet aanschouwd worden voor de kouende strijdperiode van het :proletariaat voor het kommunisme, dat is de Staat door
de arbeidersklas gesticht onmidde1lijk na de machtsverovering door het
opstandige proletariaat op de burgerij. Die staat is de direkte uitdruk- king van de arbeidersklas en streeft ernaar haar historisch doel te
verwezenlijken: het internationale konnunisme.
Anderen trachtten aan de ui tdrukking : proletarische Staat een
verschillende inhoud te geven, namelijk deze van een Staat of een regeering waarvan het proletarisch karakter eens en voor altijd zou gegeven zijn door zijn revolutionnairen oorsprong en door het totaal van
politieke en ekonomische maetregelen die aan de basia van zijn oprichting liggen. Volgans dit standpunt zou het onmogclijk zijn de hoedanigheid van proletarisch niet te geven aan een Staat die uiteen proletarische opstand ontstond, maar die tengevolge van een bepaalde ontwikkeling, gansch zou verzaakt hebben aan het revolutionnaire doel van het
proletariaat. Zoo zou dus het huidige Sowjetbewind nog een arbeidersregeering zijn, alhoewel het sinds lang reeds opgehouden hceft den strijd_
voor het komuni sme van het wereldproletariaat te ondersteunen, en zich
• scherp verzet tegen elke richting die zich tot voornaamate taak stelt i.
het proletariaat bewust van zijn historisch doel te mak8n of zelfs.maai~

eenvoudig van zijn belangen. ij zouden in dit geval te doen hebben met
een verloopen (gedegenereerde) Sowjetstaat, wiens objektieve rol voor j
de eenen contra-revolutionnair is, voor dc anderen enkel maar onheilvol}
is, maar die niet ophield, voor de eenen en voor di anderen, een prole:-:t
tarische Staat te zijn. ij vinden dezezienswijze verkeerd en gevaar-}
lijk, omdat zij juist een oorzaak van misverstanden, zooniet afwijkin-4à
gen kan worden, in de opvetting over de taken van het prolotariaat voo~de komende periode.
?3;
1

',#

%

##.i
"' 1
,'

fi

-

r,

2 _)

I

El. Toen in den loop der vooraandc ecux, Narx en Pn@7s ver de pro?a±±risch
,.
·h
var ic.te d:kt
.i.
at uur spraken
ai
rcer
c.s r"an;pcw
ssc.cn
uè
/kapitalisme en het kommunismc, en zi] bij die
?ensoi8 de Parijsche
/Kommune als mogelijk voorboeld van regeosing aanhaldon, dan hadden zij
Ej op het oog nit
enkel de proletarische hcrkomst noch de demokratische
:hoe:danighedcnibarC;r leden of hun dcr.1okro.tischc ve:rkiezingswijzc en, in
het algemeen, ,het politick stêlsel dater verko~en afgcvaardigdcn der
arbeidersmasséà.'s van maaktc, - die altijd konden fgestold orden - rrm.o.r
dan hadden ziJ ook en, vooral op het oog de bekaaraheid dezer regcering
om de vraagstuklœn _van· den strijd, om de vcrwezenlij]ci.ng der· historischc
doeloinden van het prolctorias, cn mer in 't bizonder, niet de bekwaarnheid. voortvloeiend ui t de obj cktiovc voorWf'.,arden van do ontwikkoling van de mtschappij wellc van het socialisme eene wcstie van rijpheid voor de periode mo.akt (vmnt hier kcmt men dt: meening vo.n ~.:nr:.,c die
over de Kommune oordeelde dat het slcchts een vervroegde ve;r-wezenlijking
kon zijn) nw..a.r de bel0Naamhc.id dio voortvloci t ui t de w e il e r z ij d~ s ch e ·b· et r e k king en
tus s c h e n
d e r e.g e e ring
en
de
k 1 asse
w a a r van
z ij
g e roc • p e n
w a s
d e
d o e 1 e i n d e n
v o o r t
t e
v e 1 w e zen 1 lJ k è n.
Zoo zegt; ook Lcnin, wannccr hij over de "vVf.::rkclijk dcmokro.. tische"
rcgecring spr8ekt, die door de Sowjcts moet opgcbouwd wordon om du bn.sis
te lcggen warop ltver, onncer do o.rbcidcrskle..ssc sterker zo..l gevrorden •
fi zijn en wn.nrieer de kleinburgerlijlŒ lnndbouw zal vcrdvrcncn zijn of tcnj/ minste geneutro..liseerd zc..l zijn,
zich het socialismc zal V8stigen.
f
. En het l,ijkt wel onmogelijk een werlœlijk proletarische Staat in tu
,J: d€nken, welke: niet moer bekvmam is de vcrwezC!nlijking der proleto,rische
r
docleinden te. vcrvolgen. Wannecr hij er niet mer voor bckvmam is, dan
is het dat hij ophield prolotarisch te zijn. T.en we.re mon de heele mrxi sti sch.e met}:lodclcer wild( omvervroelcn, die to"tnutou o.angenomen werd·,
" is het onmogelijk het prolctariaat van hot socinlismc tG schE=iden, uvenmin als de burgerij van het kapitalisme.
. •
•
.
W.
. lar, ol verstaan, heel de strijd omtrt::nt dE..:n So\1jetst2..at herlcid.t
. zich niet to~ een kwestiff van bcnamihgen, on dus moct men het vragstuk
!1-: grondiger nagaan,. men moet de ma.atschappelijke formaties, vaarvan de_ ;
Sowjetstaat de uitdrukking is, opzocken, ten einde de houding welke hbt
:.·, . revolutionnaire_proletariant ten zijnen o_pzich~e mciet.aannemen, te bc~o.[ len. De_ o:?fïdieelc lezing die zegt dat de Sowjetstaat een proletarische.
! Staat i s kan·! slechts angenomen orden indien inen de oogen sluit voor dô
1/ ontwiklceling !der Sowjctpoli tick_, _zoowel ten opzichte ho..rer_ onderdanen
als • ten opzichte dc r buitcnlandschc kapi talistische omgeving.
·: •
Hcrinneren \"TC do hoodanighedon die,-• volgons Lcnih, ·de proletarischo
Staa t moot b~zi ttcn : tcgenovcr de massa.. vcrantvmordelijko en ten a_llen
tijdë afstolbare ,regcering; verniëtiging van hct politic"."'2.pparaut' e'n .vn.n
het van: do b0volking. ondcrschcddcn lt_;g·cr en hun ve,rvanging door de volksmili tj_e; _ bezcµtten vo..n .allo ekonomischt, on poli ticke .le:idondG posten door
fuuktionnari~sen bctao..ld volgcns hct gcmiddelde loon van dè::n geschooldcm
arbeidcr. Dit zijn dc voornamste karakteristiekcn van het regceringsapparaat, Welle vol@gens de ui tdrukking van Lonin : de arbeid<:;rsklns als
~1
.Stao..t georga:H.soerd, • zich moet opbouwen.
.
.
•.
' De Sowjctstao..t, in den loop van zijn vijftienjarig bestaan, versterkte zich/ mcrkelijk, Zijn guzo.g vcrhoogde, • zoovrnl in _het buitcnlnd
, :. als in hot binrienl2.nd. Hij is ontegensprolœlijk duizendmaal be ter gevmpend om het· êconomisch en politiek loven van het land te ordenen, uls
s
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hiJ hct 1n dun bcginnc v,o.s. Eerkvm2..rdig(.! rcsul to. tcn erden behald op
gebicd van industrie:clc- on L..:.!1dbouuproduktie. I{et zou dus mo0tcn schijnen, dat de Sowjetstaat gemakkelijker de regelen der demokratie kan toepassen, regelen welke zijn aard hem. ver_plicht toe te pe..ssen. i·Iet is
evenwel niet zoo.
De verschillende crgani sa ties, \/elko de 2.rbeidersklasse zich schie:
moe:sten, de: eene na de o.ndere, hunne specifieke bedrijvigheid opgeven.
De :T.Cor.11:mnistische Partij, weleer het revolutionneir centruu der arbeidersklasse van gt. nsch de wereld, kon slechts blijven besto.an met zich
tot afbreker van het komnunisn8 te me.ken. De Lo1:1munistische InternationE1.le, welke nfhe,nkelij]r.: i s yan dE ;?usnischc· PrTtij, vergemakkelijkte
niet, in de twaalf jaren (vinaf hot neerslan vc n het Dui tsche proletariaat in 1923) de revolutionnaire c,ktie van het proletario..e.t, mn.a.r gebrui]cte integendcel dE:. zü1œrste m.idè.clcn 0111 hot te beletten dat het zou
overwinnen. De syndikaten, dczo 11scl'.i.ol0n voor he:t koramunisme", werden
tot burcaukré.\. tische 2.2.nho..ngsels van den Stm:,t. De fabriekskomi tei ten,
welke moesten ui tgrocien tot "bouwcllcn van de 3owjetmcht", werden var
hunne rechtcn ontdaan. De "Sowjts", deze orgnen welke de geweldige
taak ten deol viol de hoogste krcht vcn hct prolctcriat te vertegenwoordigen BGdurcmdc den opstnncl en wellœ zich in organen van de regeeringsmcht ovorden, bcstan no slcchts l3 dkor2ticve instellingcn.
Zoo ook heeft de regoerend8 bcdrijvigheid een hoofdzakclijk vcrschillunc
ko..ro.kter gekre,gen. Indicm e;odur(mdc fü ocrstc revoluticjo..rcn de regeering zich op hct ini tü.:.ticf der mc-.ssu' s stc.::und.o, indien zij zich inspa.n·
do om het tot op zijn hoogste punt op te vocrcn, is nu het voornaamsto
princiep ide:zer rcgcering : de dcng. De onderdrukking die zich in den
bcginne slechts op de vertegenoordigcrs van hct oud regiem uitoefonde,
is nu tegcn de arbeiders zelf ccricht.
De diplonm,tischG succosscn vo..n de. Sowjetrq~ecring in de wereldpoli
tiek hielden gelijken tred met de versterking van dë contra~revolutionnnire politielc der Kommunistische; -Internr,tionale. De niet-o.anvulsverdragcn en de hndlsverdragen door de Sowj etdiploma tie fgcsloten sinds
192? verèchillen in fcite nict VQn de verdragen door Sowjet-Rusland cfgcslote:m i sinds R:i.pa.llo (192~~). Zij onderlijnùen slcchts meer het karakter vnn samenwcrking met het kapitalisme arcd dit verdrag reeds besmet wo.s l 1:Iochtans het latste succes op bui tenlo.ndsch politiok tcrroin
vrm Sowj~t-Ruslc,nd : zijn intrcde n.ls lid in dt:n Stv.tcnbond, bokroont
wn.o.rdig ac ontwikkcling de:r 12-0,tete tw2.~lf jG.ron en is er de volmaktste
gcvolgtrekking van.
• J:Eeni moet zich dus c..fvro.gcm of vcn den eenen kant het vrval der ar
beidc.rsorgnnis:'..tieo, hct verstikken der prolc·tc.rischc sodnchte, hot ver
nietigen: en hc:t vcrdruklœn V:'..11 hot initio. ticf dcr mssa.'s, en aan den
nnclercn k2.nt het vcrstcrlœn vc.n de stnn. tsmo.cht, on de vostiging nno.r
bui ten dczcr ru2.cht, do !]:Clijkloopcndc kontcdccnen kunnon zijn vo.n de
verstcvi'ging vo..n een proltcrischen Stcct. Gecn enkcl marxist die hc:t
golooft. Nochtcns lotcn de beieroolcrs vn het regiom nogl schoonschijneridc nrgumont{..:n in lijn konen. De dikto. torin.lc methode togcnovcr
hot prolctriaat zou zich vcrrochtvardizen door de kra. . cht vo.n de onteigend oude kl'.:'..sscn die stee,ds op. den loer ligg<.:n om de minste mocilijkhcid van de regcering tcn voordccle van cen kapitolistischc restaurc. tie • te kunnon benutten. E~'"'-ar dit o..rgumont stcmt hoelerao.o.1 niet ovoreen muet'hot victoriegckroai zooel op het gebied dr ekonomie als dit
der .bui tenlr-,ndscho poli tiok, wellœ dE. verdedigcrs vnn hot regiem nict
!
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tariaat en i de roozork eore "orhede' te Lebon orzlern?or,
vorh)Ce €le de tort itecnt in n9am cn ton roordcl2 7an hec
proleariaa, in afrac!"ing do he bclcm rd d raclzt onedeeld
en Zr@or va!kd9nie usschenpesoon te kumren viccfeuen. D» v2lordhei& van dzo ;edereering is cvencen kaarklijken. He zr:'U !'C!E.dn 3,bsurd zi j 11 t,e berecrcnu du c en i_)i. olc t.J.ri EC~hE· 8 ·L· a ka. hr, t2:.l". zndsr
dat. llc·t prolota:::-1r.at h.)ki_ïV'':i:1,m WC't:.~e hc-;m op te r·ichtcn .-.:in zijn bcst.1é-. . .:1 el,:i
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lil1g t0ch }.c0n opgr':J.ost wordcm1 à.an ZJU }--i.e~ teï1 slottc to::.:}:. lJ:i.jJ:cn c~a t
eeno llassc, of en gedcelte curer kLsse onbekam is or çudrdo jaren de macht voor cene andcr<.:: klass~ ult t0 cci'c'.r..:;~1 z::;1:.è.er c'.8.t z..l.0:t-.
ôen 2.a:1zi G:i:U.jlœ vc:rB.:::cJc :r-i.ng j_n_ den i11110nd hn.Tur poJ.:i. tiek vol t. :-c:lc1,::e. Indien het wax vas dt gcdurcnde jaon d aloidersklasso on'sran mas
de m.acht nit te rw:f,mcn 0n ze cc:n soort vco~~d H•.Jest cbl{~en, do.n zen: r:;r
zich hct fci t ·voorc1.oe:1 da t ·wc hoogcr aa'1he.aldcn : de ~..:lasse die zic in
de; mac:i.1t imvuTkt, vervangt hot soci2.lc cloGl Ycl.Yi do k~Etsse: tcn 7,.:_,crd':el0
ven dze adarvoor zi,j • z0ngezegd df.. mar,_,lt ui tocfont en vervang het door
haar eigen douleindcn~ Tcn ondcrc, d veronlcrstolde voogl : do bren1cratie is jvist dcgc:nc die met de mocste logika de idcologische cn pcltieko cnt:..,·1si,pcning van hct p~0lc:tnrinnt nnstrooft, Zoorloondc bewij st
•
zich ook. hct vcrkcerde vo..n dezc stclling.
•.
.
Er is ! slechts een gevolgtrekking te makGn, dé:d:. is : indien è.e 3GWjetstaat gcen enlccl vo..n de cigcnscho..ppcn vcrtool'.t vrellœ 111.en GC?rccht~.g'l
is te verachten van een Ste..at welko do e.rbcidE rsklasso ve::-tegcmnor-·digt, die ;bczig is de kommunistische mnatscheppij op te bouen, don i.s
hct da.t _};i.ij ophield d0 n.rbcidorsklnsse te· vertogonw~')rdigen en )1.5.J l-'.:un
van do.n àf ! eJ.echtA co:r. vij~ndigc klnsse vertogcmvoorà.igenll
.
•
1
:i
•
Welke·: i s ù.ic t:lo.ssc ? Zoo0ls me) weet, in het RUslcnd van voor do
't Rcvoluti'e- 6'îterh0erschte het eigcnà.0111 vo.n de kleinburgerij in è.ep 19,nd:i
• bouw. De ntvolutic 001:, met è.e grondvordceling, het gelijkmaken dl~r oil:
gondomm~n ye_,,n de.;, kleinc boor011bedrijvcn, hui:.. okonomiscl:ie v?:-~~evig~~r..g .
J: ten opz1c:t..t3 der st-s:J.cn gcdurendc de· cers te Ja:-cn der :i;evo.1.u:c1e, ·yer..;.
ster:ktG sl ~chts hct k:E;inl::urgcrlijk lmrakter der russischi=J el.r')nm~ e..
•
t·
DG. N ,.Eç P ~ vcsti?:;do dit karo.kter; zij gL1g t'oclë.,/ccn .·dat 1:.èt lù9inG
J,' landeigcnd.6-.:i we:ï."lceli.jk kon gcn:tcten vnn. de dnor haar verorven voidc_elen t:l.~i Çi.ons de r~volutie. roor haar .wcrd. ~~c tooro:r..7.'o"'t'Jl·1. 1.tie vo..r.. thoo ...
rie tot orleli;kheid. 0ok is het zeer aanlokkcnd als men sldchs dozen
f kant van l.e. on t·di kkoli!1g v;11:. de. So_vr,j ctmocht canschort, êene • theo:t·ie op
1'
te. b0nvven van à.eh Sowjct:::rtao,,-'G rtl3 p0li ticlœ tü tcirulcl::ing van de kJ.ein-burgerij van dôn Lo,YJ.d:,cuw lfochto.ns Bpr0kon de. foi ten dc,ze steJ.lihg te.. ·geno 'Zij: leeren dat de l2..në:.bour1srslclasse, hoc sterk ze ock mcge rezen,
.: verre i s; ,rb.n de macht onverd0eld ui t te oefcnen. Het beijs i 3 te: vi::1il:l: : d_èn in·: d,ënl onunekeor vo.n de jo..ren 1927 . .·28, Wf1,D,r na een pèriode gedi1renj}' de 'dwelke, de Staatzich zeker in do riching
de ontikkeling dcr
1.': landbouwokpnomie oricnteerde, mot zoo ver mogcùi,1k te gao.n op dcn weg
:1i!:: vnn de. vr:1.ohedcm vwl1ce de. N .• E.P. toeliet aa.n de kleinc ortderncmingcn,
l
dt de:Stat plots van koers veranderdo,
steven op de ontikkeling
9-er industrie richtte on heel de lî.E.P. l1kw1deerde. - Zu,lk éen· omrhe- .
1cecr was tiiot· de dab.d vnn de landbouwcralclasse. Hij vto.s· het .werk :V~n eon
kl9-sse,· dip, in Ruslnnd gegevcn de oogenbliklcelijke so'cio3:ogiache yoorr
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wnardcn, de Genige is om zich op hut poil tu v0rheffen, bij ontstentcni5 van cn »cnocrzaaar tel proltorio.t
rn de bchoftn voor do ont.t--'
.
wikkûling van de SojctUni.c tot cen odcrncn Ski..2. t, na~nulijk : do bure:c.ucrn tie. Dc bureukrtic kot nit uit d,:; _;-.~~~.P. voort; zij bostond
rce;ds voordie:n. ij ont»il!olde zich onmaiddellijk n de m:..,,chtsovcrnnmc
door hct prolctc-,rio.o.t. ~~ij naE1 hao.r definitief ui tzicht aan cm zij gaf
zich haar vrerkelijke be,;12..pening in den strijd dien zij tegen het prolatariaa t levcrde om de oveTnacht i :!.1 he t bes tuur van den S taa t en van de
industrie.
Hare overv1innin~ werd vcrllediz ve.n llet oogenblik dat het zeker was
da t I:usland niet zou gestcund v!Orden door het zcgevierende proletarina t
vo..n een ontwikkeld kapitalistisch land. Het proletariaat as te zy,ak ..
men moet zich herinneren dnt niet alleen voor de Revolutie dit oroletarin.o.t in get1:.ü zwa}: Yms (ongeveor 2 miljocn) m-:1..:.1,r ook nog dat hêt zwnre
vcrliezen lecd gedurende den burçeroorlog en dt het dn.nrbuiten een ster
o..cmdeel moest leveren in l1ct o,p1x1-rao.t \,"t'.n Sto..o.t, pnrtij en syndilmten 0111 onmiddellijk zelf te kunnen rq~eerén.
_
Lo.ngs dE n andc ren kant, de voorwc.,o..rfü n warin de Revolutic zich afspc0ldé, lma.r v0J.lcc:ig8 D.fzonclering, lt;;gd.cn ccn elle mach de verplichting op de socialistische ver.szcnlijkingen van het proletoriat tot la.ter uit te stcllr • dtaeen,wat de objckticve tuogelijkhedcn toelietcn,
te vc.rwezenlijk1:;r.. ., fr}•.,,-··L·i t ont;:,tond de gev1cldigc tcgcnstelling tusschcn
hccgeen 11..b.d mostc:.~ :~2dc..~ . n YTord.en., gozicn de socü:ùi sti sche l)rinciepcn
van het proltaria.. on dcgco zat d objokticve mogelijkhedcn tocliotcn te vcrwezcnlijkn, !et is zcblokcn dat hot proleto..rio..o.t, gcroepcn otr
de mo..cht ui t te oc:r~c:11cn, vols;cns ~~2.n lL:.c.r cigcn historische doe:luindon
vrE::emdc h7cl of niut opgolugdû) normc_:n fü_ voonfo..o.rdcn der ovcrwinning
voor c. ndore lclassen schcpt. Zoodoe:nde vcrc.ndurdo de ov~rwcgcnclc rol wol~·
do buroo.ukro.tie kon verov0rcn in h1..:t bostuur vc.n de bolsjùvtistischc pa.rtij, overwegende rol diee het resul to..o.. t is vo.n eC:n schcrp0n strijd tcgon
do o..rbeidors en hunn<:.:; instollingen - gehocl 0;n c..l ds soèic.18 inhoud van
de=: rogeeringstn:tcht. Tcrv1ille vo.,n de W8.arhcid t10otcn vw bckcnncn do. t de
diepgo..o.nde vorc,ndc.ring wolko de l)Olitick van de bolsjcvlistischo pnrtij
ondcrging~ oudcr is do..n hot stalinistisch beuind en dat ze zich voltrok
onclor het beGtuur cn volgens de 0.').. 11duiding1;;11 vr,n Lcnin. !let is toegelo.ten te vcronderstcllen dt deze la2ste, tE.::n ovcrsto,nn vo.n hot o..ntikor.'.ll!!Unistisch rusul tno.. t voortgcbrn.cht docr deze verandering, niet zou
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mD.ken, zooo.ls hij het zoo

in hct verl8dcn gcdo..a.n lmd ( smarnige zijner lao.. tst<.; tocs pro.ken
indtrdf1..o..cl deze mcuning); men lmn nocht2..ns niut de ooge;ri slui ter
fci t do.t het rgiona, hotwelk het cangrocien der bure;c.ucra tie
gcdurend zijn lcvcn cn E.:.et zijn vollcdigc instomming wcrd in ..
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De bureo.ucrc.tiu is 0011 ecslot~m klc.~sse, die bij he:t ontbrek6n vn.n
een ue;rkelijlrn burgc.:rij, hct stuur iLL he. ndcn houdt : de leidendo funktics in het produktiû-app!'..rc,o..t on in de zkun van den Staat, Het kollektif bezi t der produl<.tiel.LiddL;l(;n is in Rusl ·.nd do ecnig rnogclijlce rosis
clic voor het oogcnblik 112..!:.:.r h0t 1uo.a.tscllo..ppolijk ovcrwicht vmarborgt. ,De•
zc tak veroischt en stcrke concentrtio van d mcht en één bcstuur ir
dE vocrtbrcngst. Hot is d~arom d~t het politiek regiem niet undcrs zijn
kan do.n de porsoonlijke diktatuur, Dilttuur is nochtons verre van ulle
mcdO'Herking uit te sluitcn voor de leden der buroaucro.tie in het bestuur
vnn den Sto.o.t. Deze modeuerking ocfent zich uit lo.ngs de funkties \lellco

- 27 de bureaucratie vervult die een aktj_ef bestFtnddeel is van het bestuur
der produktie. De onùoorè.ringb;:1,ari:(:-;id der diltatxur bestaat slechs ten
opzichte der arbeidersklasse, de erstoken is van elice mcgeiijkheid
deel te nemen in het bstur der ta!szeken. dr ze nis de minte vat
heeft op de pr0c1.uktj_e cn dao ze en !are retaurlijks crgann : de pr·
tij en de syndDc:3,tc~ n.~1+,cl2:1:r,. i~~: (:)11 dat z.e zrJnaJ s '\'"oor de rcvolutie. van
de produkt:LerJi.cldeJ__ c_m eu:<"!11ciéLon is,.
De boerenstand is czre va len staat van mchtoioosheid waarin
het prolearicot verkeer, Dc colle'iris»ti hcrol zo cp verre aa
niet van al ha:y rechton, om c be;i;ne koa de col±ecivisa;le ict
veralgemeed wOrdon 3, in 1959 de 73%' :an ô ode'Penn t ~
cava
e hebben, viel ze een einig ralien ter3 9p 20 o in1 3Z2
21 3
e hereilrn:1; Het schi,int ·:.rel dat do hep?in eode truiep dan ceeg. De
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een min of meer gdwcngn samnenwrerkirg aace!i .n nier ecr on1te1te.
~
d-·ceJ.
~ v._.,,(1
,. · -llt_;··
1,,.
èb OU5CZ.o;
_;:en ze.k er
a.nl.
il:.:lJf- ..> '\(:;t:,, .-:tpe.L
het pluimee moesten terug in het privbezi
toc;ge2ver z??en. Op vele pl8,atson diEmdc de co:1..lerJti visatie sleoats tt :il!al an Cs hoewon
0111 zich voor weinig geld moderne werktuigcn te vr.Jn:!Gha.f:?,:;n,. D.:v.1:r~i.,j
komt nog dJ,t, de rcgoerü:g zj_ch periodi.ck eplichr ze
omoetkoringen ten batc van de landî:nwHc:rs toe tc stan, val de taat hang vr
hem af voor wat an.ngaa t zJ. jn bcvoorrao..ing i1. kn. E
50J0bewivC. 1 s
meer bestemd cm zich te vorstaan mot de boerrklasse der met he prolo.
tariaat. Hel-. doel -,rn.n de lanC.bouwers is dE. her:;..~1stellir . . g van het pe.1~fJo::m•
lijk landcigcndcm en ira.n zi .j n vrj je beschikki ng ovcr dE:n grond., De Sowj etmacht kout ir. botsing mot de landbouwersklasse door het fei t dat. zij
van de l0ndbo"i.:t~NprorJukcie het noodige om de industrieele opbouw te verwezenlijkon moct afncn~cn\\
•
De: J.and1Jonw zou ze}cer gocdkooper van de v.,rereldmarkt de industrieele
produkten, W81Jœ de SowjetrcJgcering haar levert, numien betrekk1:.n, in;.
dicn deze laatste niet de muur van het monopolium van den ·buite:1.le.n.1···
schen handel had opgetrokkcn. Langs dEn anderon kant zou het verdwj.~jnen van dit monopolium de ona.e·rgang beteel<:enen voor de jonge russische
industrie die nog niet de bizondc..re proteotiemiddelen kan ontberet~.1-I:1.cr·
zijn er dus wrijvingspunten tusschen de staatsmacht· en de landbouwersklasse.·
:
· Nochtans·werden er andere banden tusschen de Sowjets on de boeren
gelegd.:De reden welke de bocren ertoe bracht trots alles de Sowjet0
macht te steunen geduronde de eerste -revolutiejaren was .vooral de schrik
der uittc lcgers die met zich de tcr~gkéer der groot-grondbezitters zouden brengen. Alhoewel de schrik.wel veel kleiner zal geworden zijn, is
het to_cµ .ecm fei t da t hot loger, voor een groot decl van het. land nfkomstig1; ertoe bijdroeg om tuss0hcn de macht en dE: boeren stevige banden te leggen.
•
•
In: het proletariaat ziet de bureaucratie haar onmiddellijke vijand:
dcze die er naar streeft·ze te vcrvangen Ook is er geen enkele oVGTeen•
komst met haar mogelijko Evenmin als er geen erikelb overeenkomst mogo••
lijk is tusschon het wereJ_~prolctariaat en de: Sovr,jetmacht. Het we:r:-elr\ ....
prcJletariaat strijdt voor dE::. kommunistische reVolutie~ Zijn' ovenünni;ig
zou een direkte steun beteckenen voorde rus si sche arbeiders, eeh • opr.ocp
. ter omverwerping der burcaucrn tische heersc:mppij en ter instelld.ng -van.
het ~ocialismc. Het is ook daarom-dat de russische bureaucratie,i door ·ct0
• ,, ,·•
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tusschenkcmst van de 3e Intern~tionale, zich inspundt. niet om hct vcreldprcleté.,riae.t te hcllY)l1 1r.t2.r,r om zijn st:rijd te saboteeren.
Langs den ~nderen kant ver8enigde zich de ScYjetrcgcering, door
hac.r sa1ï1engae. n met de hurgc.:rli~il:e rc-g2.eri:ng0n en h:J.8.r deeln2.mc ae. -n don
St2tenbo8, opcnli,jk me t d hcvigste vijcn&n van hct proltriost, Het
is dus heelcl mucloos, ccls Trotsky, t de:ken dat dc bureaucratie ondcr den druk ven invlocdcn van buien af, greenschappelijk front
zou kunnen maken met hct prol0t;_~rü:..at en hct YiE..:rcldkapi talismo zou kunnon ae.nvalh:n.
De eansta~nde strijdperiodc voor hct russischc proletariuat - en
hct is zccr ·0a8.,rschijnlij_k dat dczc pE:..riodc-:; slcchts zal kunncn borci}(t
v-10rden dan na de overwinnirg van ht prolcriaat in de mcôst. gevordcrde landcn - al het nit vocercn tot dn striid to grxr±:g onvorming vun den So\7jctstaat; m2.2.r tct zijn omver\1crping• e:n zijn vc.rni<.:tiging, Het russische proletarit zcl dus el en goed ecn nicm1e rovolutie moetcn m~ken. Deze noodza~k is gugcven doordat de bure~ucratic uan
het l(api talùmE.: verant is, cn nict 2..2.n hct proletario..o,t.
In zijn gcschiedf;..nis der Russisch Revoluie schrijft Trotsky :
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Het Sojetregiem lut cen zccr groote onfhankelijkheid
van di: macht toe ten opzichtc vo,n hc-t prol0tc1,rüw,t en de
1-::·.ndbouwersldasse :i bij f.ZCYolg oolc cen 11arbi trr.~go11 tusschen
do en cn de ndcr in do
t dt hunne bclnzcn, hoeel
zij wrijvingen en konfiilen vcroorzaken, in den grond
nict onoverbrugaur ijn. 1ar hct zou niet gelkelijk
zijn t.:cn '' o n
r t i.3 di g " schcidsrechor te vinden tusechcn d.cn Scjetsat n den Burgcrsta. t, ten minst(
op hct pl::-i..n van de ·vl(.:;Z0nJJ,jJ:ntc:; bc.h-.~1gc;11 der t·,100 pt;;rtijen.
et d Sojt-Unie blet 'oh den Statenond toc te trcdn,
zijn op inertional gebicd dezclfde maatschapplijle
oorzaken welk0, op ntion1a? gcbic&d, d moeilijkheid ·concr
vrnzcnli j ke en ni et • r-tangcr.2..:.:; ·co " o n p a. r t ij d i g h e i d II van het .gez.ag tusschcn de burgcrij en het prole tariD,a t ui tslui ten. 11

De·zü regclcm, in 1931 gcschr0ven, zi.Jn veroudcrd geworclen.
Sindsdien kon Sowjet-nusland vollcdig de verbinding met het voreldka.pi talis1!l€ l0ggen,
• De Sojet-econoisten, anneer zij de \lcrking der Sm✓jcteconomic ontleden, komen or in 't algcmcen toc ontkennend te antoordc
op de vrLag of de ecm1omisch0 ;·1ettGn de:r kapi talistischc mn2.tsclmppij
ook op de 3owjct-econouio tocpassclijk zijn.
Lapidus en Ostravitinnow schrijvon in hun "Beknopte Leergang
van S tao. thui shoudkundc 11 :
11

Wij zullcn slechts gcJ.i.2k· hcbbcn met onze stàatsindu·strie
2ls con elcnnt van hot kupi talisme of van het staatsl<:r-.pi" talisme te beschouen, «neer ij, bui tcn de. handclsben trekkinge:n, de tee and?
kenmekende cigenschappen van
" de r.ieerm.12..rde kunncn ontdekk0n, 112.t.ielijk : he:t bcsto.nn een
11
!<api tali sti sche lclassc en dit van loonarbeid, n

11

• En dadelijk volgt het antwoord :
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De doorslaggevende en grondleggende faltor der specifiek kapi talistische verhoudingen - het bestaan eener kaJitalistische klasse van bezi tters der produktiemiddelen kan niet op onze staa tsindustrie toegepast worden.

11

Deze economisten verklaren op de volgende manier de verhoudingen
tusschen de arbeidrs en de staatsindustrie:
" In onze industrie i s de arlJeidersklassc, als. staa t georganiscerd,
bezitter van de produktie- en bestaansmiddelen. Onze roode be11
stuurders zij'n, evenc:.ls de bestuurders der econorn.ische organen
11
vari onze sta~_.:. tsondE rner:ïinecn, 1:.mkel slechts Iunktionnarissen,
11
be;dicnden in dicnst der arbeidcrsklasse. Elke arbcider stclt een
'' deeltje der arbcidersklas voor. Aan wie verkoopt hij zijn ar11
b0idskracht ? In den grand verkoopt hij zc aan de arbcidL rs}:las,
11
waarvan hij zclf een deel is, en eig(.maar van al de staatsond0r11 n0minc;cn."
11

i,;

!

1

r
f

Hct is hecl natuurlijk dat, na ccn zulkdani~e kenschetsing gegeven te hebben van de verhouding usschcn d rbcidcs cn de produkctiomiddGlen, .dczc l!conmü st(_;n ve:rkle.rcn da t om rcdcm dezcr verhoudingcn
het slechts 11conve;ntionnc.:cl11 iu dat lfo..:n ovcr loon<.;n en me:cnv2.ardt; in du
Sojt-Unie kan sprcken, ton rinstc voor wa aangaat de staatsindustrie
(en wij weten dat bijn:-.1 -d0 gansch(.; inclustrië in handcn van dun Staat is)
En. indt;rdaad, indien dt) arboid.:;rsklas ·vvcrlœlijl: uige.;narC:s ware van de
produktiemiddclen zou zij gcen loon trckken. Maar dan zou ook clkc arbeider, afz~ndcrlijk gunomcn, nict zijn arbcidskracht aan zijn eigen
.klasse vèrkoopun, evenmin als in de économie egrondvest op do familie
zijne arbeidskracht can d familie ycrloop; maar zij brengcn hun arbcidskracb.t in de gcmee:nschap e:n
v c.: r d o c l e n
ondcrling hct
produkt van hun·rwn arbeid.
Het feit dnt de verkoop der arbeidskracht gchandhaafd blijft, zou
du econom~stcn moctcn aanzetten hiervan fü.: oorzaak op te zoolrnn. Indiun
de verkoop der arbeidskracht steeds bcstaat, dan kan het slcchts hierdoor zijn dat de arbeidersklassc goscheiden blijft van de produktiemiddelon; de arbeifü rs blijven orvo.n gcscheidon, clk 2..fzonderlijk gcnomcn,
zoowel als kollcktiof als kletssc in haar c:sohcol gcn011).cm. Hct is wao.r
à.at in de Sowjèt-Unio de produktiemiddelen niot aan privo.te pe;rsonncn
toehooren, maar wcl aan den Staat. Het gaat cr dus wel om kollektief
bozit, maar is ht wel dit der arboidcrs? Welkc rechten gecft het cigcndom ao.n de bezi ttcrs ? Dczc van -vrijui t ovcr hct voorworp t0 bcschik,·
kon, zoowel voorwerp o.ls bijkomstighcden. Is dit het gcval in de Sow. jet-Unie ? Volgcns de Sojc-grondct is hèt slochts door tussche;nkomst
vo.n don S.tnat c:n nie:t rochtstrecks lé:\ngs hun ckonomischc instcllingon
dat dc rbciders hun rcchtcn op d. produkticmiddlcn lunnen doen geldon. lCao.r do arbcidE.. rs zijn van ll politicke rechton verstoken. Kunn.a
dc arbeidrs dan buscl'J.ikkcn - cne vn dc voorno..8.mste voorrechten aan
het 0igebdomsrccht verbonden - over de produkti0middelen? Nntuuilijk
nict. En ovor do mcerwo,ardo door dezc produltiemiddeln voortgcbracht ?
Jvcnmin. De looncn, de kapi to..2.lbc:lcgginge.:n, du akkumuln tio, ck verde:cling der mE;;0rw2.o.rde, ove;r dit alles boschikt de Hoogcrc Economischc
R~ad: oen dor organen van den Staat. De Staat onttrok zclfs an de arbeidc rs het recht zich onderling te raadplcgcn, ton cinde de prijs hun·

.:111

- 30 ner arhoidskro..cht op een bctamclijk pcil te l)ohoudcm, vermi ts dé syncli•
ko..ton ge-worden zijn tot vo..n cl.en Sto.o.t aflto. nkelijke orgrmismen en dat de
stakingen verbodcn zijn.
Hoe wer1ct de Hoogcre: ~Cconomische Ro..ad die in de Sowjet-cconomio de.
rol specl t vn verdeelingsorgan van het national inkcomen tusschen de
verschillndo klassen en mastschppclijke kat;egoriUn ? Volgens olke C
gcvcns stclt hij zijn plnnncn v~st, bepunlt hij de d2lgingsko6fficienten, de akku.mulatie der lœ,pi tcùen, o..lsr.ie:dt:; de loonGn '? Indien de ui tbui ting in Husl:~.m d. nict bcstond, on indic.;n cr ecn socü\10 dcrnokrt'..tio
heerschte, dus inùien de urbcidcr·s de rnncht ui toefcnde.m, dc'..n zou cle Hot
gore Economischc Rcad, als "bcdiond dor arbcidrsllsse" hndelnd,
zijn berckeningcn opstcllon, zich richtend naor de bcsluivcn en de voo
uizichten dor voortbrngstorzcnisoies elke zich acn do esis rn ho
matschppclijk gcbou bevindn, nuclijk de onderncaingcn. De plan;en
en beslui ten de zc.;r 18..o.. tstcn zoudcn ui ti;cworkt wordcn door de gczc~n1cnli
ke arbeidcrsklasse. Mar in usland, nict cor dan in de !apitlistisc
l:1nden,. hcbl)(;:;,1 de e.rbeiders niet te zicn in hct hoogtcr>0il dGr looncn,
noch in het voortbrcngstprogrc,m. De orgo.ncn VL:.n de o..rbcidcrskontroo_l voor zoovcr zc nog bsstan ne de ontolbere vernderingn dcr etten hocven or nog slechts konnis vc.n tc nmcn n hun bcpaling d0or de :iioo·
gere Economisch8 Ra~d om ze tao te passcn. Nochtcns zou het verkcerd
zijn hierui t te bcslui ten do.. t I)rukti sch dG Hoogore 11:conomi sche aad
blindclings oordet.:l t of slc.chts ecn slc,[',fsch wcrktuig van het sekrcto.•
riao..t der I:om.munistische Partij zou zijn. Du Hoogere Economi:;chc Huc. d
stcunt zich op de eenig beste.,o..nd0 loidende orgo..nen : de gezr..mGnlijlcu
burGaucratie van Stao..t, industrie en rondel. Het zijn hunnc gcgcvc:ns (
nlgcmeen gcnomen de groote lijnen van cen economisch plo..n vaotleggen
en bijgevolg van de vcrdeeling vnn hct no.tioncJal inkomC:n. N:iettemin, nt
de Hoogcre Econon.ischc H:.1.0.d ni0t, zoon.lB hct hem gocddunkt,ho..ndelon en
vooral moct men zich•niet indenken de.,t hot ecn economisch po..rlemont 1·
Hij i s verre van op het modcl dor ons gekend& pc. rlcm:enton te werken.
Hot gebeurt soms, b.v. dct de Hoogerc Economische Raad zijnc ydoruitzichten mocd~ h0rzien op order van het sekretoriaat der Iormaunistischc
~o.rtij. Eaar de YI i-j z e, \ié.'.,[i..rop cen organi smc erkt, legt ons niet
al tijd klaar ui t wat zijn werlœlijke sociale funktie is . De· po.rtij i
geen n.bstractie màn.r een werlœlijlœ, bepo.aldo, ·mo..a.tscho.ppelijke ko.tcgorie,. vcrbonden mt:t de gezc..m.cnlijl:u Sowjc:thuishouding. Ook mag zij
niet ne..e..r goeddunkcn be; slui tcn nemon ori à.c .n o r d e r s "
elke z
11 d i k t e e • r t II
o.,nn don Joogeren Economischen Red kunnen slccht
ui t de e c. o n o m i s • c h e
e r k e. l ij k h o i d getrolkcn zi
Ton andere, de po.rtij r.üs instclling vcrloor den roi vo.n schcidsrcch ..
ter vwlke h.'"'..è.r was toebodeeld ten voordeole van een l'1"trer
..
ondordccler
het sekrctariaat.
.De la@ore organen orden vermainderd tot het peil der andere ui
voercnde orgo.ncn, zcoals syndik!:',tcn, koopcraticvcn, cmz.· Er be,stao.t
gcen grondige togonstelling tuaschcn de mccht van het sckretariaati d
Komm.uni sti schc Parti j en dc Jidcrd. cconomische orga.rn.m ·( in den bre,
sten zin van het oord ovattond •. de G.P.Oe, hot lcger, de vcree»
gingen van leeterkundigon, cnz. ls orgnen die een omnisbarcn rol i
de produktie·vervullGn, zoon.ls ze snm~ng<:;stcld is in het Sowjétstels
orider economisch oogpunt) evennûn als er een egenstclling bestaat i.
het demokratisch burgerlijk stclscl, tusschcn de macht der parlement
en deze der presidcmten va.n de re;pu"tùi0k of dE-r gronduettelijlœ vors·,
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Er is intogcndc<;l •CVl~nHicht : de ccn vcrtcgcff.Jüordte;t ccrdcr hc t blijvc.mdc vun het rczicm, tcrvijl de cmdc r zijn vGrc,,ndorcnd ui tzicht ergceft. Het voomncste is ncchcns d in onderschcidc, dot de mcht
zich op de klo,sr5c der c.;conouischc lcidcrs gronclvcst; dcz0 Jda~rnc omvcI,t
indr rdo..n.d in do huidigc omstél.ndighcdcm in Huslo.nd do ccnigc uigcnsclw.pen van rijpheid, standvasghid en cvenich
Ulke noodig zijn voor
de grondvsting dr rugocringsmcht. Jet is dezc klasse die zich tot
cigen voordc~l de o..rbaidskrncht in nuslGnd tccüigent en uitbuit. Zij
n.o..nvo..:~rdt tel1 --._ndcru hot l(·vcrn:;:pcil der oVûr~ ui tbui tc:ndc kL"'.:Jscn :
ho..re loonen zijn hoogr, zij gnict voordoclen die hor voorbchuden •
zijn, nict vol@cns de grondet car in fci to - gebruik v2..n bepr;.cüde· •
tro.nsportmiddelen, huisvcsting, voeding, onder~.vi,js, zonder van het
_
grootste voordeel te gevmgen, en hct is juist dit dat hnar in werke.:.lijkheid boven de andere mci.e.tschc..ï)pelijke ko.tegorié'n verheft, dit van
den go.ng vo.n den Stao.t te iunnen beplen en lJijgevolg vnn de muatscl1D,ppij o.ls geheel.
Natuurlijk is deze klnsse niet gansch gesloten - niet meer ten
o..ndere dan de bezi ttenùe klr~ssc in het kapi te.li stisch rcgie1t1 - de eenvoudigste der o,rbeiders kan tot h2,o,r opklimro.1en, m a u r
n i e t
a 1 s
v o or t bren g e r; hij ko..n cr slechts tot opstijgen als
hij zich van zijne kern:1crkcndc ei~E.msch2.pp1:;n vo..n voortbrcngcr ontdoét,
als hij zijne klcsse verlat en tot de bureaukr~tische klnsse toetreedt.
I~t is w~~r do.t vele Sowjct-economist~n de opdracht kreg6n de socio.lc ongelijkheid te verrcchtvn8..rdi6cm vo,n sooio.listisch sto.ndpunt uit-.
·-·~oo ook Lapidus en Ostrovi tianovr in hun hierbovcr vermcld vrnrk ~
" De in onze industrie bcstnr~nde ongelijkh0id in de' bet2.~ing vin
11 goschoolde o,rbcid., v2,n ecnvoudigc, intellcktusele of physicke
" o.rbeid geeft nog niot cen lmpi t2-.listisch ko..rc.kter o.e.n onze
•
" stnc. tsindustrie, vormi ts men er niet de twce socüü8 klo..ssen •
"ao..ntrcft, waarvan de eene niet leeft van har arbéid, mar van
"de uitbuiting d0r u.ndcre, Wij ve;stigden nog niet hct vollodig
-" socic..lismc; mao.r het volledige socüùisme ·is nog.nict het kom11 munisme., het is_ slochts zijn ccrstc ph.'l.sc,
en ht is do.a.rom do.t
11 men noodzo.Jœlijk,
tot op cun zelœr punt, zelfs in h~t socicüis" tisch r0e;iem, con mo.tcricelc ongclijkhcid moct • no.nnemcn."
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Onnoodig hieraan toe te voogen dt deze cconomisten hun verklringcn van po.ssenfü_; tclrnton vo.n L-o..rx lo.,ton volgcn om de ongel1Jkhe1d_ in
Ruslo..nd te dckken met hot gezo.,g vo.n het 1arxismc.
.
: •
Indien t~o.rx iuts dc.rgelijks gozegd hrLd,. do..n zouden de urbeidcrs
: : ' f{nrx gevrnonwcg opzij mocten schui vcn, mo..o.~ Lt::-,rx zegde of schrcef nooi t
, iets dat hct klo,sscregicm opgc_richt in Ruslo.nd zou kunncn verroch~l!o,o.rdigen~ Karx, wo.nnoer hij spro.k ( in zi,jn Kri tick op_ hot Gotha-'
!Progra,m) vo.n het " g. e l -ij. k
r .G c h t n- ·op hct a.rbcidspr_odukt.,
tprodukt dat in de cerstc phso dr socialistische matschppij nie't• lt~genstacmde: o.lles toch ongc1-:_ijk zou blijven, hD..d de onge'iijkheid :op
't oog die voortvloci t • ui t dc.n ongel1jlœn stc.o. t ,vo.nrin dë arbe.iders
. ~elf 'verkoeren (de eene gehuwd, de o.ndere niet-, de eéne kinderloos,
[de andere niet) on die tot gevol@,zou.hebbon dot, terwijl men en juist
. . Rim 4'a,· t; men een gelijk recl-it ~.6ip~~~te, hùn-.toesta.n.d toch • ·o
~ -~ l ij k
zou zijn. Ucrgens schrtjft I&1.·rx do.t deze ongelijkheid,
1
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guroepen om mèt de ont~.vi.kkeling der 1110..0.tschn.r-lpij te verdwijnen, zou
mnoeton voortloeien ui hct foit dot de een geschoolde orbeid zou Jevercn, de ander niot, somrnigcn goestelijke r:.rboid, andtren wccr l.ichn·
melijlœ.
laar aangcnomen dc..t ecn zckere ong8lijk.1J.eid tusschcn liclmmelijb
en gGestelijke 2,rb0id hC1.nr verrcchtv2..ardiging vond, geclurencl.c de oerD·
jaren cl.or R~volutic, tocn er cen nijpend tekort ws an intellektueel
en teohnic:i. :- sn ùc•,t r.et er voor de regcoring op c~c:.n l·cwmn o:n, door raid·
del veun u5_tz0nd.crJ.ijk hooge loonn zich zckcre onontbeerli,jke helpers
n.o.'1 te schffon, dn is het nie:t r.-oc;,--·J ijk dt mcn nj_et merke dt het
v:cattrs:stuk zich op het huidig oog,)r:--i.·<l.i:Lc op cen heol o,ndcre itll..-.nier s~e1
Ind:lcn nc.:n zou ku:nnen volhc:-u.den d2. t voor de ouo.C;re intellektueeleri het hooger loon zich ken vcr:ccc:-1tv-c~o.rdigcn, cmd2,t de vcrworven kc:
nis dce. vrucht drstolt vcn cen persoonlijk verorven arbeid, zij hct
fü:.n ook met een llein kcpitcl, m-:1-0..r da t in di é kc. te go rie vo..n kleinbc
zit kan ger~ng□c1rlkt wordcn wclk0 de Revoluti0 hct zich tot plicht ro
kcnt to eerlJiodigen, dcm is dit niet hl:!t ge":T',l voor ds mecstcm v2.n he
di0 tot wclken titcl ook leidndc funtvies 'ervullen. (Iicr client c..o.r:
gemorkt dt 1rx in zijn iitic: vo.n het Gotr.li~-rrogr~m schrccf _: i, ...
" niets nd.crs dn de 2,rti]:cl(:n vcor pc:rsoonlijl: vcrln-·u.tk mogcri in hc
11
persoonlijk bc;zi t zijn." :Cn de lrnnni~ mc:t -~vcllcc men op t:en hooe;er
loon· kan 2,[.',nsrir~.c~k mo.b.:n, en die; bijno.. é'.ltijd het gevolg is van een
hoogerc mo.2.t:-:ich-: ,ppt::lijlco o.fkmnst, k:-..n nict onder de persoonlij~·:e vcrbruiksvoorworpon gerungschikt worden.)
Eet grooste dcul vcn dezen die de leid.cnde funl<:ties yervullen ,:
wierven hun kennis do.nk zij de Rvolutio. Kan men aanncmen dat de r
bcidcrsl-:lasne do m::-,cht veroverdc, de u.ni ver sitciten..cnz. en da. t ze c
h a r e
k os t c n
een ~ekc~ aGntnl to0koustig~ ingcnicàrs) be-drijfsleidi::rs, • funktionno,risscn, enz~ lao..t Btudeeren, [ùlcmo..2..l met hc
docl om t:r ni eac accstors n te m:ken, 2lke onder :üle opzir.hton E:
bovo0rrer.hto si tuo.tie; genict8n.i en zoodoe~do do bo.sis cencr nieuv;e
overheesching kunnen legen. Enl<.:el bslanghebbc-mde po.rtijgn.ngers van
hf;t regicm. kunnon zv.lku .;;,, -:- r:nc·l'.lcn,J JJus m0et m.cn ook do guvolgtrckl<J.ng:vm1 I.ro:pidus eu Ostrivi ti::.now ve ..cwe:r.'pen vmar zj_j bewer0n dn.t het tekoj
a0,:.1 ge schoolde en onckrlcgd e kcchtcn • en onder cle ze lm te go rie val
noodzo.kelijk de bedrij.~sleidern,' tcchnici en funktiomi.o.rissùn - slcc}·
kan bestrcdon worden mr.:t de "g es ch o o 1 do
a r be ide r s
b e t e r
t e
b e t a 1 e n ". Het tokort bli-jft n.l beto.D.lt men c'
geschoolde o.rbcide:rs bete:r·. Integendcel, het loon (en wij versto.8.n
hieronder niot cnlrnl hot loon in geld, mcw. r ook nl de voordeelen :i.un
elken post ook vçrbonden) do.t hocgor is do.n hc.:t gewoon loon is -het
beste middcl om dit tekort te bestcndigen, wo.nt de kl~sse die zich •
door };lare funktics o,:::m hot hoofd dr motschppij gcpltst ziet, za.
niets meer C\.['..n 't hart liggen fü,-;.n mo..o.trcgclcn ui t te v-hardigen die de
voo:r;rE/chten. in. sttmd houden en tusschcn du~o mo.o. trcg<::len zal voorzckc
dié poli tick z.ijn beste;md om te b .. l(, ttcn de. t, d'.J.nk zij de hoogcrc. opvocding in het bereik van ccnicder, âc huidigc burcnucro.tie niet van
œo.r inonopolium ontdon worde en bijgevc-lg vo..n vmt haar tot verroçht
vaardiging harer voord0elen dient.
Da t mGrkt men ten o.ndere in Ruslcnd. onder de economi sche overheersching der bureaucratie moet de aanwerving vo.n nieuwe leidcrs in
den zin dat men de opstijging van ~iementon bevordert die politiek en
geestelijlc 91> de instan,dp.ouding; van het huidig rcgiem gericht zijn.
1
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Het is ton andcre een genoegzam bekend feit dut, niettegcnstnnndo de
tegenwoordigheid in de· leidendc ko..dcrs vo..n tc..lrijlœ intcll\.:l:tud.:len van
het oud rcgiem, het belijdcn of nog mo..o.r do vcrfü:1.chth0id v:m re1:·01u-t-.ionno.irc opinics (dus onconformistiscl.D) voldoende is om voor o..ltijd cJ.cgene die ervoor durft ui tkomen den toegcng tot de fckltei t of cen vrnlkdnnig hooger onde rijsgesticht tc ontzcg&en.
Indien de gcschoolde nrbcid bcter betaald is dun de ongcschoolde,
dan is het niet omd~t ds aconomischo tocsto..nd zulks vercischt~ 1rr1nr vol
omdo. t het do ccni zc rM'~nier i s vmo.rop d_:; lcidendu klasse de v:rnchtcn vm1
haa.r vcrworvon voordoelen lmn bchouden.
•
Bn indien insgelijl:s het stcctskpitalise bchouden blijf, dan is
hct dat dit
de
e en i g e
pro du kt i o wij z c
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Trotsky die zeker meer dced dcm '\:ie ook om de sociale differcntice- ·
ring die zich in de Ko'mmunistische Pnrtij voltrekt te doen kennen, vér.werpt zooals bekend, de ged.nchte van het bestcan eener overheerschende.
klass·e.
KA.STE, dat wcl, mo..ar geen KLAS SE.
Hij schrijft: "De economisch overhcorschendc klas vcrondcrstelt
" een haar eigen produktie- en cigendomstelse:l. De Sov1jet-bu:t·e0,u...
.!/
11
kro.tie weerspicgel t de overgangsperiode tusschen t-wee produk.t~.e ·/
" en eigendomsstelsels, het kapi to..listisch en het socialistisch. , · ' {
" E r
k a
g e e n
s p r r1 n k
z ij . n
v a n _ e e : n : 1i ; ::,))
" v o.. n
d i t
o v c r g a n g s s t a d 1 u m
o n fJ.. f h a P:J iJf f
" e l ij ke
ont
ikk e li n g". (De Stalin-bureaucratiéf
en de 1oord op Iiro).
_
lift]
Het
is
zo.?-k
zich
te_verstao.n
vmt
·
m
en
01;der
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a
f·
h_a.
n
k!.e-'li:;if{â
;;,;
e
k_e
on ti kke lins
verstaat. Vil men bedoelen dat deze:ont;%f
ikkeling niet onafhankelijl kan zijn van het in de tereld overheerschend
eoonoisch stelscl dat hetkapitalisme is ?Akkoord. Mar indien
da.aronder verstaat dat de bureaucratie, acnhngsel cener klasse, . ondé±}lj]
gel1Jk welke omstand1gheden, z1c·h niet tot een onafhankel1Jke klaE,3~.~r•1~·qn.:J'
omvormen, dan zijn e niet ieer alloord;(@be geschiedenis krioelt van.ljfjif%}
V?orbeelderr v-raar 1nstellingen, personen of personeneroepen van ,.eerrro'tiÏ ·: •::/';
dige tusschenpersonen of ondergeschilctcn, de mecste:.i:.·s· werden. HetT,J01:1gs~e
voorbeeld is dit der banken, die, in hot lmpitalistische.:regiem, i-Zi,c1:l.'j.-vo,~
,.i,. eenvoudigo tusschenpersorien tussche.n schuldenaars en schuldeischers,:: dat
• •. ze _ in den beginne waren, ontrikkelden tot instellingen die een erkelij-
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- 34 ke geldheerschappij in het huidigo kapi talisme uitoefenen,
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Een gelijkaardige ontwikkeling deed zich voor met de Sowjet-bureaucratie. ken kan ons egenweren dat; de Russische buree,ucratie. nog
niet een juridisch stelsel kon instellen dat hare posi ties versterkto
zooals de burgerij dit deed in onze kapita.listische iœnden. Het is eer.
zeker feit b,v. dat het soort ziftingsstelsel Waardoor de bureaucratie de nieue leden harer klasse a8,mverft niet diezelfde afgeslotenheid en stabiliteit vertoont a.ls deze welke het eigendomsrecht toekent aan de kapitali s ti sche burgerij. kaar het is over het algemeen
altijd zoo gcdurende de eerste jaren van het a.an het bewind komen een
klasse. De Fransche bourgeoisie moest geruimen tijd met de Parijscto
kleinburerij samengaan, zelfs wannecr dezer woordvoerders roeds van
de ma.cht ontfutseld waren.
Langs den a.nderen knt, indien het waar is dat de accumulatiemid
delen van de Sojetbureaucratie nietig schijnen in vergelijking bij
deze van de bourgeoisie, dan is intcgendeel de Staat waarover zij all'bèschikt onvergelijlœlijk sterker clan gclijk welke kapitalistische

.

Staat.

Het Bonapartisme waarbij Txotsky het Russisch regiem vergélijkt
is ook niet juiBt. Het Bone,partismc is hot pclitiek regiem dat zich
boven de klassen verheft wanneer hunne ondrlinge tegenstellingen zee
scherp geworden ztjn, maar wanneer oogenblikkelijlc geen enlœle klasse
bekwaam is over de andcre to zegcvieren 1'rotsky in zijn jongste artikel (Antwoord aan de Amerikanen) necmt zelfs aan dat de Stalinisti•
sche fraktie - dus diegne elke het J3onapartisme zou vertegenwoordigen - zich boven de bureaucratie zou kunncn verheffcn. Da.n zoekt men
tevergeefs van waar Stalin,s_macht.wel zou kunnen komen. Indien we t
doen hebben mot cen diktatuur ven het proletariaat - zooals Trotsky
het boweert - dan moet die macht uit het proletariaat voortspruiten.
En sinds jaren beschikt hot prolctariaat zelfs niet meer over de min·
ste eigen organisatie.
Wanneer Trotsky ten andere zijn afleidingen verder doordrijft,
dan geraakt hij in tegenspraak met zijn eigen schem. Zoo zeg hij:
" In geval van omverwerping der Sojets zou hunne plaa.ts· slechts kun
nen ingenomon worden door een specifiek Russisch Fascisme, bij welks
wreedheid het regiem van Mussolini of Hitler slechts als philantropische instellingon zoud.en schijnen." -- ]Kaar de economische macht
waarop het fascismo zou stcunen moet réeds op het huidig ooenblik
bestaan. Het fascisme kan niet uit den hemel vallen, het kan zich
slechts steunen op cen innerlijken cconomischen bouw welke zich onde
het - voorgaandE:: regiem ontwikkelde. Het fascisme zou slechts kunnen·
stcunen o p de buroaucratie en-het _ stns.tskapi talisme welker si tuatie
het nog ou vorsterlcen. Het zou het nieuwe eigendomsrecht der burenx
cra tic vcrsterken, mD. ar zou in het isoheel n:tet het
r e g i e m
van
v ô 6 r
de
Re v o 1 ut i e
v o:o r s te 1 1 en~ I
kapitalistische rcstaurutie is in Rusland onmogelijk tenzij Rusland
eenvoudig een kolonic werd.
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----------(o) voetnota bij voorgeande bladzijde. - Meening vooruitgezet door l
Antwerpsch lid der Ligs van I.K. Polk : "De bureaucratie is het produkt 'van elke klassenaatschappij, zij • stijgt en val t met de klassè
die·ze op het schild verhief." (Zie rapport Zomer 1934.
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-35De ontknooping in Sowjet-Ruslnnd kan niet onafhankelijk van het
overigc der VTE.;rcld zijn. Hct is dc.nron dut mon de ont.wikkeling Yan hct
knpi talismo cldcrs moot volgen .. J~en diepgaandc vurand0ring vont b_j_er
ook plao.ts .. De jongste phase van het kitelistisch regie;m is xüf-~t hct
l:_}icr,J).. c knp:L to,li smu, w2-ar wcl hGt fc.sci smc da t ons de vcrst r:cC.rc.·cm
or5ikcling an hot kpitalisme voorstult. Hot kapitalise on:ri±e'de
hior 1n &ucn zin en s»tskcpitalisuc dt de cnkcle financicc
ch-
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garcrsrolen. De ccononie hceft cr cl do lcniekercn van
E;en ta1sk2pi clame et het bi j na vollcdi g bui tcnla!1dscY hc1..Edol:~:-:aJ•'
noplivr,
e!rigecrde cconomic, de gcdwongen arbciC!iP!
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de ac;gin
an dcn cntcvoct en dr 4y.m1aie (Dui.
t
l.
. tzo},a·d'
....,~ .
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vorr:tc"tü.1. br;f'.t.::.1,D,t. In het f2.scistisch regi.em blij:ft <:;r uen om1fl1.:,:.,~llt;:elijke "tez:i. tt-.0:i:-sklas:..H_; bcstacm, mo.ar ccn 1Kzittercklasso ·wclkcr b(;;l[."!,ngen door het finnnticel ka:_pi ta.al we..c. rvo.n z0 afhangcm geregeld wordcn.
In het Sowjctrcgiüm is hut bczit in dezcn zin verschillend dnt or
geen klasse vo..n bc.zi ttcrs be:staa t, rnt:i. ttr voeleer cen klasse van bezi tgenietors von hot kolluktiuf sto.ntsl:o.pitaal. Het deel do.t elk vnn h<::n
van het kollektic:f kapi to..al bGzi t i3 bepr~o..ld door hot 2..andeel dat hij
hee~~-·t in â.c l8idcmdc funkties. Du noodzalœlijkhcid een bGp[:.2.ld dc:cl
van h0t ln:i.pi tc:Lo..l toc: te lrnnnen zou b. v. lcunnen voortaprui ten ui t de VGT
breking van hct cvcnwicht tussch0n du bureaucratie en de l~..1. nd0o•J.w0rs.
Een dE:fini ticvo nederlo..o.g vu.n do kollelcti visé'..ti(1 - en herinne·ren Ylij
ernan do.t de landbouwcrsklnsse fJtow, blijft man.r ongc:temd - die de hcropbeuring der persoonlijkc ondernmning en bijgevolg van het privn.ateigcndom van den grond torug zou brengun zou zoker als nevenvorschijnsol
het ui teenvallen der staatstrusts on den weg tot een- nieuw privaat-~J8zi t der f2.. ;,:ci.eken met zich brengen.
Te bureaucratie hceft dus niet e:en dubbele rol ·en zeker dt~.s ï:;int
in drJ 1•;,:;·n-:)-: i_,,-1·.1.o!.l.mürc bcteekEmis van het woord. Wanneer z,·:: ::;•;:,rJ.,;1.~ ;-. tngen de gc·~ra:·c~1 van bui ton voor het rC:giem dat ui t de Revc•luti e- ,·n:-·r~crto:el
- weke in den beginne proletrisch was maar nu nie meer .. dn
zig&c
ze vccr :3i,::b..?.e:.f c Hct proletar1no.t moet ze dus ni.et seune, Jei z
ze moeicn s ounon in het gel dat cen terg c±!cru5±dij:de k.rock
har hekampto, ,v, een coalitie van al de kapi alisisshc Saen, el.ke zouden f·.:m.c:tri~cn Husl2.nd te verdeclen en hot +,ot den r2Dg cr-mer ui tu
ba tingskolonie zoudcn willen hcrleid0n of be v. nog e_en bedreiging vc.n
wcge de cule grootgrondbezi tters cm den adeJ..
.
De ·bureo.ucratic vordedigt ds Sowjc-t-Unie slechts in de mate dt ze
zich nie·G • tegonovor de bGdreiging VD.n binn0r1 ui t V8..n een proletarische
opstand bovjn1t. I~dien deze bcdreiging bestond zouden we niet lcng
-moe ce:n uq.chten om te zicn do.t de bur0:::. ucratie zelfs een be·roop d00d. pp
de b1~itonlo..~ds~he contra-rcvolutio. n~t is -dus het tegenovergest01de
van wo..t Trok;ky voorzic:t.
Hct
v o or u j_ t s t r c vu n dé
kara.kter vo..n de burenucrat::..c f3prui1., voort: volgons \1rotsky, uit· hot :fcit dat zu zich in een
regiem van enotionoliseerdo psoduktic mocst vestigen. Iaor in fei te
is :r..et gc:D:1-.tionalif:r~crd produlrtiestelsel het eenige vm.aronder, na· de
• Oktoùerrev-Jlnt:i.0 en de ons bekt.:..nde historis.::he omstandigr. . eden, de kapitnlistische ontvfiklœling mogelij~ bli.jkt. De Russische oourgeoisie,,
no. d<= Smvjcts beko.mpt te he'bbcn, heeft dit begrepen en hoeft zich in l
de bureaucratie ingcwerkt. Kaar afleiden, dat de bureaucratie omdt
ze
i
'
·- 1

1

1.

J

• 36 in een genationaliseerd prodttktieBtelsel werkt, s1e·chts in. den dienst
.,
,
- • •k k
• •
is
yan de ~1.rni'
.n• rle::.."'si<1.~s3e kar.. r.1t8aJ1 F-n Ya:1. },.qs,;: 9, -ri,
:.Y3..:'1.i;~e u..l , ..... a.n z1,Jn,
een
iec drode
7cley
ir
ec ..i.\.r ri)iihe
ln e .L bu·c.:,: . ,
.,_ .1,.
: -•~\·.':·. ,,
.
•';•....,
c
9
··
• glcn
rcaustie gçn oafFan'ceLiikc rol pue:1, jis odn
_ n n 8. s l ..
h 2., a r
:cn kla
van 'czites en oade;:mo:;s bestat, elke elle
r€2±te1 ovo: de riir.dom1en bezi tten en weike vrerlŒlijk éi.e p:·..·cdu:-:tie be••

-'

•••••

:..i..

,

.i.

.....

•••••

.t.,

1.
.

.-

heer;;c,l1e:,.1
:rn J"t1J.;?l~ri.d 01'1.·ct.:r.cekt d:·zc klas;:1e, of liever, d8 bu:i'Caï.ll'T~.:1::13 y·er ..
vagi z.. i; dos het oor eigen rekening, Het fei. a. ri]itis: jren
c1t..
1· •:···' T·,-·:.;i
--'"ll ,:-:,:-.
b r.,r•t :.ir)•rd l"\
t.or-;-0·,
-,c!·'·n11;ncr=~r.
..~1ni'. r'? k-~-, .... 1· t-:1."i .; r ·;·.·i···l~l'ù:.
we·•.l
...... .,,:.,···-'"~-•. t_~
,, .,
_r:;
"""'b"•-.:.,·'1\·- .•.
l:.:,\:.., ·.··
tJ
_..,
V;7 ····
re€ nie re:ho0den
ar intendeel ver0jerez, besijs da het Scw
•

0

t.. ...

.:,...\., '-,.. .1.l J.

.«

a

'

•

·j

•

~ : ·I·-'-'-'-'f.,J.--~
~-- ,_ .. ;- ' r.:..·.,.... 7 i-]
$- J;_
1.t,
7
-· •l··...-:,,,__.,S_üJ
7 ·i
r .--. ,l.(,.,.n
•:i
•
~ • Y"l!:."'I k•-' ï
JE,
1, .• . •.. l
,., '
.1.. .. cJp .1
lD:
( ·-'-'·'• ·'-' ·• ·'l'._.
l'f:
y
i·vu"l"'l
"i
:
jr
3
'e
boaortie
verplich
- .....
J
•
•
- .... t .• ..,.\.
-- •
...
'
• • • .., ~ ""'" ,..,
'J
.,
• • • ....
...:ew2es!
'
g€1.
·rp
hei,
03
al;. tg ont;i}]el
ra•, ..
lli.;:.
.1
•. _ -..
.
......
.... ,
. .. , ·- d'je
... 1..,... .
.., .op9a
.. • t: I• ..,....
- A.•~·.·t
I ..
V1
,
•.
.
t
a.r1a
Le
chce.
er
ni
t
C
;::>
•
het
on
'j
e
i
'-'J __
(../J

•

•

_,

'I.

I

..

~

••

.J

AJ .- J

J,..>

f:'.)Y)

...J ••

I

J\.;.i,._I, ..

in een eeu

ki.ans

-'-

"-,J - •

••

-

-

•.

..1.

,

.1

••~_,A,,-••••

.•~

.. •

•

-

...

on zi ch te hi.:').n.d . . .
cerl proie-.

'

~-

.,,.,

t. •

•

-

ec;

J. •

,

••

..

_

dan à.e one.le

t.,es

,\..

., .

,,..,,. "ri,,

- ••
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jekt:L8 ï8 GJ'0~10Sl8.f3 t,-~ J.C[''.[!.Cn "i/nor dE mnn:i>3C}1_·:~T•l")i,j 72,":i rnc 1ger:.r L1s·::J.~ niG•
mani nr.:dc:r k r.w c L-J,}_j_ s ten u:i t.r,ez')néle ~i::-cJ. nn,tu.. J.J.', :i. j k c:e :r:tlb-\1:~r::1'~:h":-;,";:i t:.c ozo
Ruf s5. s che mr;:,-,_sr;}~.c·wild en de Wc SE,uopcsche eforisié, vozdeigde
ooi t do ren oest met de burgeri sangan o ze te veidedie n.
_
Ook ka de taal van het Russische proleteriaat ni.et besbacn in der
strijd v0or de her0pbeuring var dG Bolsje\;iiiGtischG Partj_j of de!' So·,zjei
deaokraie. D e
S o w j e t ·- d e m o k :r. ,:, -c i è
i s
o :1 m o g e 1 ij k
g e b 1 e k e n., Het stelf:;;31 dat er in èl;,ata:i t de \"oortbrengst te nation9..liseeren zonde·r haar leicl:i.nr: èiJ.:cel<:t
a a n d e.
-u r be ide r s
z el f
te
g e v e 1,
onde r
tus s o h e 'n :p' e :r. s o n e n, kan enkel na een z,·ckeren tijd de gebo"orte
eener nieuwG ui·l~:~t~i.·'.~end•::; kl~.sse v0or gevoJ.g hebbeno De vrn:'i:'tels der bureo,ur;ro,tj_e en br-:1,.C-O e.li.aach-L zi t -se!1 :ri::..et in hot S tal:i.ni sr..fr-: nno,r in het .
huidig giem, z,008.ls l:iet v-oortgesproten is uit de Œ0li..Teten ~van l9181920; ui de ±.J.E, on uit den strijd der 80,njet--regccring t'egen 'de
poing van de arbeidersm.assa' s om zich direlct de produktie te onderwerpen.
De,arbeid~rR.kunnen er dus geen genicgen· mee nemen te strijden
v00!" nJ=i herini:~tellinr; van de Sowjet-defuokratio der eerste jaren, alhoe
WEÜ het': hun na tuurlijk niet onverschillig kan zijn of hun ja dan neen
vrijheden worden toegestaan.
• •
.
- Do' inzet van de komende revolutie blijft dé toeeigening door de
arbeidr:::r:s van de produktiemiddelen, welke in handen zijn van den bureaucratis~hen Staat. Het gaat er dus-wcl om een revolutie en niet om
een hervorming.
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