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maar voor alles in de eerrv cudd.ge overname vqn vitale bedr ijven tot
de hoogte van een subjectief communistisch streven verhief.

16. De kLef.nbur ger Li jke intelligentie speelde een bijzondere
rol in de Russische r evoLut i.e, Stoffelijk en geestelijk in hun vrij-
heid ondragelijk belemmerd, in haar beroepscarrière bemoeLl i j kf 1 was
zij aan de meest vooruitstrevende denkbeelden van het Europeesche rdl-
Len geschoold. Daardoor bevonden de beste krachten onder de Russische
intellectueelen zich ook in de voorste rijen van de revolutionaire
bewegLng en drukten door hun leiding hun kleinburgerlijk Jacobijnsch
stempel op hem. De Russische sociaaldemocratische beweging met zijn'
ltfidersploeg van beroepsrevolutionairen is v ó ón alles een revolution-
air- kleib~rgerlijke pertijo

17. Voor het volbrengen van de taak van rde Russ ische r evoLu'tLe
door de klassen, was een bijzondere groepeering van de krachten gege-
ven. De r eus ac h't ige boerenmassa t s vormden zijn pass ief fundament J de
"bij hen vergeleken kleinere, maar revolutionair strijdbare pr-oLet ar L«
sxhe massa vormde zijn actief strijdwapen, de kleine laag van revolu-
tionaire intellect1.l.eelen verhief zich tot het leidende hoofd van de -
r evoLutie 0

18. Deze klassendriehoek van de Russische revolutie was het nood-
zakelijk gevolg van de klassegroepeering van de Czaristische absolu-
tistische maatSChappij, die door de absolutistisch zelfstandige staat
politiek werd beheerscht en waarvan de over en weer politiek ontrechte
bezittende klassen, - de f'eod aLe adel en de bourgeoièie - de f'und amerr-.
ten vormden. De eigenae.rdige opgave, het voltrekken van de bur ger Li jke
revolutie zonder en tegen de bourgeoid'ie was het gevolg v'·~nde nood-
zake Ldj khe îd om ten einde de val V8,nhet Czarisme te bewe!.cstclligen,
de elementaire belangenstrijd vsn het prolDt~riaQt en de boeren te

- crrt.ket enen en tegelijkertijd de bes t aand o f codaLc en kapit-:..listische
1.l.itbv.itingsvormen te vernietigen" De Russ Lsche boer enmasaa t s hadden
wat hun aantal betreft de r evoLu'tLona Lre tD.?k aLeen kunnen volbrengen,
maar ze war-en da?r politiek niet toe in et aa t , daar zo hun klo.ssobe-
langen aLl.een konden v erwexenl i j kcn , door zich D.C'.nde leiding van een
qndere kle.sjS-egroep te onderwerpen, die tot op zekere hoogte bepaalde
in welke mate de belangen V9.n de boeren worden vervuld. De Rus s iache
arbeiders ontwikkelden in 191? het begin V0.n een zeLfs tand Lge commu-
nistische klD.ssepolitiek, mao.r de maC1tscho.ppelijke vOorwQ3rdon voor
hun overwinning orrt.brcken , ornd at een overwinning van de proletarische
revolutie tegelijk de overwinning over de boeren had moeten zijn. Dat
was voorde 10 millioen pr oLetar iërs van Rus Land onmogelijk. Zoo wer .•
den ze evenals de boeren aan de leidint, V9.n een niet organisch met
hun belangen verbonden Irrt eLêec t.ueoLerr- klasse overgeleverd.

190 Het scheppen van de leid~rsorganisatie van de Russische re-
, voLut Le en het uitbouwen van de hiermee in overeenstemming zijnde tac-

tiek is de verdienste van de boLsj ewä kä , Ze hebben de revolutie moge- -
lijk gemaakt! door het scheppen van een,z;ijhet op den duur niet te hand-
haven eanhe Ld, tusschen do voor bet, p:r:iV3atbezit strijdende boerenmassa's
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IV G Het wezen van het bolsj ewi sme,

en de voor hat corrmv.nisme worstellende arbeiders-en de bereikte resul-
taten v~rzekerd door de teHengestelde belangengroepeeringen der boeren

en arbeiders met de band van hun ijzeren partijdictatuur samen te b ind en,
De bo Ls j ewLkd v ormen de leiderspartij der revolutionnaire kt e Inbur ger-.
lijkc intellektueelen van Rusland, die dG historische t~ak, het aanpassen
~an de Russische revolutie aan de geschiedenis, steunen~ op de door hen '
vereenigde bur ger Li j k-. r evoLu t ionna i.r e boerenmassa en pr oä et ar Lsc n- revo-
Lu t Lonna ir e ur be iel er 82:1'1:;:; s e y ol br acht?

200 Het bolsje~isme vertoont alle wezenlijke karaktertrekken van
de burgerlijkrevolutionnairc pol',tiek, echter verbeterd door het vanhet
Marx Lome overgenomen inz icht in de beueG ingsvletten van 1.e maa.t.achappe-.
lijke klassen. Lenins gezegde: "De r evoLu t i ormoi r c s oc Laa Ld emocr'aa t is
de aan de massa verbonden Jacobijn" - iSJ'.leer ·lu,u 30:1 v.iterlijke vergelij-
king. Het drukt veel ecr de in1/if.:m1Lge t ecrin i s ch-cpc L ~~1J :i.cke karakterver ••
wantschap aan de r ev oLut Lonna ir s berreci:':1g van ne t k.l e i: lJurt;crdom der
Fransche revolutie uito'

210 Het gron0.be,ç;insel v an de bolGjcYli,:;tis8he poLi t i ck i::l Je.co-··
bijnscho Machtsverover inp en macht su i t.o ef'en Ln.; door dij q:-ge,nisl1tieo De
Le Iddr a ad voor de groote politieke' pln:'lYle:1.en hun v erwez en.l.äjk ing door
middel van de t ac tLck var; de n!J,E'.:'de :mcr.t s t.r ev end e ·;:,olsjewistische orge."
nisaties is J'ac ob ij na oh ; het oproepen V'1.n alle maatschappelijk bru ik-
bare middelen en kra~hten om àè absolutistische tegenstander te doen
vallen, vaurvoor alle methoden dio succes belooven worden gebruikto
Onderh'J.ndelen en verdrae;en a Lui t.en met elke maatschappelijke' kracht die,
zelfs voor de kortste tijd en ne t onb edu Id end s t e onderdeel van de strijd
kan worden bcnu t , TonGlotte is de grondgedachte van de 'bolsjewistische
organisa.tie .Iac ob Lj n aoh : het scheppen van een krachtige organisatie van
beroepsrevoh:.t ionair en, d Lc ocn mili to.ir g ed t s cd.pl.Lne er d en volgzaam
wer Irtu Lg v an een. oppermachtice Le Ld i.n.; is en blijft.. .

220 Theoretisch heeft het bolsjewisme in geen enkel opzicht een
e i gcn ideclOGio 1 die als afgerond gche cI zou kunnen worden beschouwd ..
Het heeft voel-eer de methode van het b cs chcuw en van de klassen van het
:lIarxisI;le ov er genomen en aan de ornet end Lghed cn van de Russische revolv.tie
aang epaa t , dowuz$ z i jn inhoud, met bcl10lJ.0, van de Ka.rxistischc begrippen,
grondig verand8rdo

230 Als z eLf'u t and ir;c- id eoLog Lscric ar b oid van het bols j owiame
moet men bes chcuw ën do ver'tinding die het lecde t.u as chen zijn politioke
theorie en het filosofisch-mr-'1.teri'?lisI?l,eo Als rad Lc aLe v ccrv cch't er van
de bu r gcr Li j ke r evo Iu t Lc ve,l"..; h et bo s j cv ismc op do r ad Lc a Lc filosofische
ideologie V9.n d o 1Jürgorlijke rClVOl1.~tic' ':'.a~, en maakt hem tot het dogma.
van zijn werel<1bescho mingo Het ot eunen cp bet f ilooo:Ïsch-mn. ter üüisme
gaa.t gepaard met oen steeds verdor g":1'1ndc tor i;'.I".\T·~l in het filosofische
idealisme, dnt de politieke practijk ~nslottG als con gevo2.g V3n het
hand eLen der leidors b euc houwt..
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2.40 De bolsjewistische organis9.tie kwamvoort u i t de sociaaldemo-
cratische kringen V9.l1 Lnt.eLl ec t uee Le r evcIu t Lcnna ir en en groeide, door
fractiestrijd, splitsing en ne1erlagen heen, ~it tot een leidersorgani-
sa tie W'Sl.?.rV::-"11r1. e s Leut eLpcs i t i es in hand en van de lr Leinbur-ge rI i jke Ln-
telligentie waren.
Hij bcuwde zich, r:erlreven door de ':'..ltijcl dur ende illegale a i t.uat i e u it
tot een pclitieke organisatie met een milit9.ir k~rakter, waarvan het
etu t t.en+e geraa..'7lte dcor de beroepsrevc tu t ionna ir en werd gevormd. Alleen
met een zoo stevig Lei.der s Lnst r umerrt kon de bclsje ....vistische tactiek
doorgezet en de historische taak van de r evoIu t ionn t i r e Lrrt eLûigerrt s i a
van Rusland vervuld worden.

25. De bolsjewistische tactiek, die dien~e om het vra?.gstuk van
de verovering van de macht ~oor middel van de organisatie op te lossen,
vert.oonde in het "Qijzonder tct October 1917 een enorme Lnner Ldjke geslo·
tenheiio Zijn voortdl1.rende ~iterlijke wijzigingen waren .in de gron~
nLet e and er s dan de vcor t.cur-enö e a.anpas s i.ng aan ver and or'de toestanden
en gewijzigde ver houd Lngen van de krachten t.uaac hen de klassen onder-
lingo Volgens het ~eginse~ VBn de absolute ondergeschiktheid van het
midrlel aan het deel werd cie t ac t i ek zelfs op de schijnbaa.r fu.ndamentee-
le pv.nten gewijzigd, zender ook maar eenigzins met 1e i1eologische in-
vloed op de door hen geleidde klassen rekening te hou.deno Het was de
voor t.dur en-ïe taak van de f'unc t ionar Les en de "massa's" Leder e wending te
doen begrijpeno
Omgekeerd bu i t te het bclsj ewi arne i eder n i euw denkbeeld dat onder d <~ man ••
sa's post vatte ~it, zelfs als het in fl~grante tegenspraak met de poli-
tieke "beginselen van het partijprogram was , Het kon dat, omdat het er he
sl echts opaan kwam, de masa Cl. , S onvoorwaar de lijk voor zijn pc 11t lek te
w innen, Het moest dat. omdat deze massa's zelf - arbeiders en boeren -
tegenstrijdige belangen en een volkomen onontwikkeld kla.ssebew1..1.stzijn
hadden" Juist daarom echter uit zich in de tQctische methode van het bel
sj ewi sme zijn gebondenhe id a an r evoLut Lonn aLr-b u r g Ij r 1 ij k e pc-
1itiek; het is diens methode die het gebruikt.

Vo Richtlijnen van de bolsjewistische
politiek,

26. De doelstelling die de gronrlslag VRn het bolsjewisme vormt, is
de omverwerping van czaristische s t eLsel , Hij is, daar hij tegen het
absolutisme is gericht, V9,n een .revc Iu t LonnaLr--b 1.1.r g e r 1 ij k
karakter~ De strijd o@de lijn van ~e tactiek van de Russische sociael-
demoçratie is aan deze doelstelling onderworpeno In deze strijd vormt
het bolsjewisme zijn methoden en zijn leuzeno

270 Het Was de historiGche taak van het bolsjewisne, de opstanden
V9.n het pr o ï at ar Laat en van de bor enmassa t s , die een tot aa l verschillen-
de maatschappelijke basis hadden, door middel van zijn leiderstactiek'
tot een gemeenschappelijke actie tegen de feodale steat aaneen te kop-
pe l.eri , Het moest 1e boerenopstand - de bur g ez-Li jk r-ev oLut.LonnaIr e be-'
weging bij het begin van de ontwikkeling van de bl1.rgerlijke maatschap-
pij - tot ecn actie u i t èèn s tuk samenvoegen , Het kon di t slechts, door
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280 Dez e oppo r t.un i's t Lschc st r a t cg I e begint met de bereidhe id
om do k.l.c Lnet o Gchcuron in het f'.iJandigf3 kamp td b enuu t.en, Dienover-
e enkoms t Lr- 'gec;roct Len Ln de, een e ke e'r d e liberalé grÇlö,tgrondbezi tters
a La Id e "b ond g cno ot cn V';YJ. mor g cn! , terwijl hij" e èn and ere keer voor
de ónd cr-s t.eun Ing Qnr pa.pcn , die z Ic nv anweg o hun ~2,terieële achteruit-
atellii.'[: tOt--:e::lr1.e reGoaririg ko crd cn jvo pkwam, 'Ev'éin'oo was hij bereid
de religicüzc scc t.cn te s t cuncn , d i e d oor vhe t Oz ar i sme vorvolgd w er d en,

een b.:;:ced opgezette strategie, b es t a ande in .hc t u i t.bu i t.en van do
'meest uLt e en Loopend e klàssenoevlegingeno

29. De kf.aa.r ho id van cia ,tactick'vnn Len Ln komt 'on,dertusschen
daarin tot uitin~1 ,dat hij in do ~erste plaato nlo gevolg van de erva-
ringen van 1905, ,het v r a ags t.uk van de "bond g eno ot cn é er r ev oLut.Le "
op do juio t e t:~ronQs12.g p Lan ts t , do or z Lch so he r pe r t.cgcn alle c ompr 0-
missen mot de beslist kapitalistische groepen tokaoren, en de politiek
van "bondgenootschappon" en compromiDson tot do klei:nbur,ç:;ers en klcin-
bo or en teboporken.; do\lo'7:o r.lloen tot die lagen die historisc}F:.voor
de b1:.rger 1.I j ko r ov 0 Lut I e in RESl -md gonob ilis c erd vkorid en word en, ,

300 De tTIeeklasGenb~siG Y~n de bolsjewistische politiek komt op
grootc e chaa I tot 'l.Ü tLng in do t.ac t i s ch e Leus v an de "d emoc r a t Lsche
d ic t.o t.i.ur v'en arbeiderG en bo cr cn " d i e Ln 1905 t ot "11gc.meene r Lcht.Lijn
van do bolsjffilistische politiek werd G~m~~~t, en die nog do- illusie
van e en va oor t, p'1rlemcnt'J.rischj: zonder i):)l1.rgcojsieifl zich dr.o eg ,
Hij vlerd l'11.,e:ç v ervang on door d o Leuu v an het !1;_d'J.ssev0roon.d t.ue a ch en
a r be Id er e en bo eren "; Acrrt cr d cr;e formules W'~S n i ot a vand cr s vv er bor g en
d"l..n <lenood.z::ü,:elijkheici om deze beide j-:l'.S'3Ol1. voor de mac ht.s poLd t i ek

1", i - l" 'b ',V~l r.e t DO GJCW1S;:tS 1n·, ewoglllg t o brengen ..•

31~' Do Leuz en v r,n ied.or oOf~cnbl:i..k, wa-ar ond er de beide voor de
nES3 Lschc r ov oï.ut io d e doc r s l:~G(~e1vende klas s en , u i tg::!.?,nd.o v an hun te •.
gcn~eGteldc e~o~omiGcha bel~n~eri ~oectcn wordon gemobiliocerd, waren
onv oorwa ':rd eLi ji( en reheel on(l e::worpcm:>."..n en ger icht op het doel:
de kr ac ht en, v rin d ezo k Lau s an uit te bu i t en , Tcmoil1de de bo or en in be-
w cg ing to "bror:.g;on, s t o td cn d e bo La j erz Lk i. r e edc omotreeks 1905 de leuze
v.n de "ra1ic!ö',le orrt e Lr.en Lng van het gr-o ot gz-ondb ez Lt door de boeren"
0';) •• Deze Leus kon door do b.oer en 3.1s een opr eo p om het, groótgrond'oezit
onder de k'te Lnbó er cn te verdeelcm wordon opgev a't , Toen,de mensjewiki
do 'Öloe..rid acht op rl..e r ee.c t Lona ir (J inhoud van d ebols j ewi s t ische agrarische
Leuz en vestigden, beduidde Len in hen, dat .d e 'bo Ls j ewLkd zich zelfs
n i et vLn het minn t i aar; 'band err gelogd hadden met betrekking tot de vraag
w~t met de onteigend~ eron1 moest gebeureneDat to reGolen, ~O~ de taak
vaL de s0cin~1~~mocr~tische politiek in ~o be~ocldc situatie zijnG De
eiseh to~ overname ve.n h~tlQnd dor Groo~grondbQzittcrsdoor de boeren
had dus oen ui tf~esprok(m dèrr..·:ar;ógiqch k'.r".kt er I màar raakt e het door s lH&;-
gevende punt in do bol:'.l1I'-,,;onder bo er en , 'Op een rlergelijkd wi,jze hebb en d
bolsje~:E:i. 001: le1.1.z\cn op do g,r",?oi'ler los~~e18,tcn, zooels "?oVo ,~l.~~ van de
r,'l,denoJ)ef~llssenrJ. voor hun t ac t Lck W:1.G ~J;.LeGn hc t oog cnb Ld kke Ldj ke re-, '
su l t aa t rv3,',,1 eon Leus I d L~ volstrekt n i c t 2.18 oe.l )r inc Lpi e oLo v ~rpl ich-
tin~ v~n dJ pertij tegenov~r ~c m~ssal~ TIc~d beGchou~d, ma3r als
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propagsmdistisch middel van een politiek, die het grijpen van de macht
door de organisatie als uiteindelijk doel heeft.

3~. In de periode van 1906 - '14 heeft het bolsjewisme door de
combin~tie V9.n de legale en illegalè arbeid de tactiek van het "revolu-
tionnaire par Lemen t.ar Lsme '! ontwikkeld. Deze tactiek was in overeenstem-
ming met dë positie van de burgerlijke revolutie in Rusland. Het zijn
hu Lp lukte het, de dagelijksche gu er Ll.La tus s chen arbeiders en czarisme
e~ boeren, en t2~ri.me in de groote lijn van de voorbereiding van de
"burg 1'1ijke rev olutie onder de Rl~SS ische v er houd ingen in te voegen,
doordat elk onderdeel van het parlementaire werk van de Russische 80-
ciaaldemocratie tengevolge van de czaristische dictatoriRile politiek
een burgerlijk- revolv.tionnair karakter had" In hun tactiek v an het
"r ev oLut Lo nna Lr pa r Lemen t a'r Lsme " hebben de bolsjewiki de politiek van
de mobilisatie van de beide de doorslag gevende klassen van de Russi-
sche revolv.tie in gewijzigde s Ltua't t e t us sc hen de revolutie van 1905
totaan de wereldoorlog van 1914 voortgezet en de Doema als tribüne
voor hun propaganda onder de ar be id nr s en bo er en ~ebruikt.

VI.Het 'boLs j ewi srne en de arbeidersklasseQ

33. Het bolsjewisme heeft do historischo taak van de burgerlijke
revolutie in het feodalistisch- ka.pitnlistischo Rusland met behElp van
het actieve strijdiJvapen pr oLe t.ar Laa t volbracht. Het hooft zich ~egclij-
kertijd de rovoll1..tionnqire theorie van de 9.rbeiri.orskla.8so toogceigend
en in overeenstemming met zijn doeleindon orng ovormd , Het lIl:.iar'xisffio-
Lcn i.nLsrne " is geen :i'Lrxisme, ffi'>.ar een voreeniging van de aar: d e doel-
eLnd en van de burgerlijke revolutie in Rusland. aangepaste ~,larxistische
terminologie met de soc iale Inhoud van de Rua s ische revolut .i e , Dez e
theorie word t in handen van het bolsjewisme, hoewel hij het middel is
om de structuur en de doelstelling der klassen van Rusland te ontlede~,
tegelijk het middel om de werkelijke klasseninhoud van de Rus a Ls ch e
revolutie t è v e r-s Lu i er en , Achter de Marxistische begrippen en leuzen
verbergt zich de inhoud v~n een burgerlijke revolutie, die door de ver-
eenigde arbeid van het socialistisch georiënteerde proletariaat en de
aan het privaat bezit gebonden boeren onder leiding van de r evoLut Lonnu;
re kleinburgerlijke intelligentia en tegen het czaristische absolutisme,
de landadel en do bourgeosie in moest worden doorgezetQ

340 Achter de bolsjewistische opvatting van de rol van de partij in
de arbeidersklasse verbergt zich de absolute aanspraak die de revoluti-
onnaire, kleinburge~lijke, Jacobijnsche intelligentsia op het leiders-
schap nakeno De kleinburgerlijke intelligentie kon zijn organisatie al-
leen door gebruik te maken van de proletarische krachten tot een actief
r evoLut tonna Lr strijdwapen maken. Daarom werd de in wezen Jacobijnsche
partij proletarisch genoemd. Het ondergeschikt maken van de e t r i j dcnde
arbeidersklasse aan de kleinburgerlijke leidinG rechtvaardigde het bol-
sjewisme met de theorie va.n de "vo or ho ed e " van het pr oLc t.ar Laa't , die het
in de practijk tot de grondstellinG uitwerkte: "de partij b eLi chaam de
k.Lae ae ", De partij is dus niet het werktuig van de arbeidersklasse,
maar de a.r'oe td er-akl.a as e het werktuig van de pa r t I },



-10-

35. De noo dz ake lLj khe Ld om de -Dolsje~7istische pc Li t Lek op de o nd e r-

stel::la.s 8en v an deRu8S is che m....•.a t sc happ i j t 8 g:ro;.1dvest. en, b es chr ij fthet
bolsj ew i sme met r:i,~; stelling V'1.U TJ.ot 1il:J.-J.SiJ-cl"lvo:-l::,:::ur:_ t.uas c hen ar"beiders
eu boeren" waarin v oLa tr ckt te.:-;eilgeutelde l;1G.sse'belanG8n op è èn lijn
worden gesteldo

360 Het v ord e r en van de orrr oorwaa rd eû i jke leiding over de boeren
bemarrt eI t hot b oLs j ewLsme met dos tell int; van de "heGenonie van het
proletn.r Le.a t in do r ev o I ut ie 11 0 :Ce.·~_rhet proletar Laa t op zijn beur t door
de bolGj sw io t Lac no po..rtij wordt bchc cr ac ht , be t e e lccnt de "hegemonie' """-:;:',11
het pr o Le t.a r Icn.t." de hcg emon Le YtU1 tie bolsjewistische partij en haar
a.ans pr-xe.k or) het behr>crscher1 del' b e Id o kIn e en van de Russische r evo l u t ;

370 Zijn meest volkonen uitdrukking vindt de bolsje~istische eisch
om over de r1.'J~ der twe(,lül.f'Jscm z i.c h v .in do maa t ao he ppc Li j ke macht
mccs t cr te makcri in do bo Ls j ev I s t Ls cho opv a t t Lng over de "d Lc t.at.uur
v an hc t proJetari'''',p,t"o Gccor:;.bin~c:::'d zic t d·:' opvatting v cn de bolGj~wiG-
tischc p':'..rtij ':1.1s 2bsoltnc J ~~.dor0orc:~nisg,tj.e V-.rl de k.l.a s e e , is de
formule v an do pr oLe t ar i ac he ó.ict'ltull.r niets and er s dan de formule voor
de heerschappij-der Jacobijnsch-bolsjeuistiGche or[~ni~atieo ~ijn kles-
seninhoud wordt verder volkomen te niet Ge1ea~ door de bolsjewistische
definitie van de d i c ta t.uur v an het prolet!1l~i3,:-~t als het "kle.ssenverbond
t u s sc hor; ar be id er-s en aeeren cn-t e r oio hes;e:ncnie var, het pr o Le t.ar iaa t ";
(Stalin en he t pro[;rnm v nri de Komintern). De l·'i.a.'C'xistische grondstel1in~
v an de d icta t.uur van d e a r 1) e i der s L J. .~, s s e 'word t door het
bo Ls j ewLame vor'lro.e.id tot de crondotclli,1g v an ,tc èehe';rsching v an
t w e 0 kl~sDen 10cr do JacoJijnsche partij.

380 Het 'hurgerlij:'Ce kar akt.c r v an r}E br)~sjm7i,3tische r evc Lut de word
door henzelf cn-t or s t r ecp t in '-le d oor hon w ocr levt~nd g omaak te leus van
de "vo Lkar ev oï.ut.t e" 0.oi!oZo V:::"l de gemo(;Df3che.Pl)31ijke strijd v um v er ach i
lende ::':1;:1S8(:11van een voLk in ocn l'e',-cl...utie, c.li8 d o t.ypische Leus is
van elke burgerlijke revolutio, die on~cr k~oinburgerliJk~ leiding,
k l,e inburèSorl ijke boer en en pr oLet.ur iGche m!18Sn. ys YOOx ïia.à.1' klass edo eL»
e Lndcn in beweging b:ccmgto

39Q Vergeleken bij do 8tij~ voor 10 m~cht van d~ organis~tie over
de r-cv cLut.Lcnna Lro k Las s o: v.o r d t elke d emocr a t iocho houding van het
'bols ~ewLsrno niet 8 d an Gen t2.Ct I sc hc zot 0 Da t heeft het v àèr alles in
het v r a ag s t.uk van de arbeiriers-dremocratie in de raden bewezen. In ,.1e
eerste plaats heeft de Leninistische leus van Maar t 1917 : "Alle macht
aan de r ad en ", het typische tw eckï.e sa enkenmer k van de Rua e ieche revo-
lutie, want de r ad en war en "arbeiders- 'bo er en-. en solda.ten- (doL weer
boeren- raden")" Ov er Lgens wan de leus echter slechts tactiek. Hij werd
door Lcn in bij de Febr\.l.arie- revolutie opgesteld, .omdat hij de "v r eed-.
zarne" overgang v an de heerschappij van de soc iaal- revo1utionnaire
mens j en ic t Lecne-, coalitie op de bolsjewild, dool' hun groeiende invloed
op de r-aderi , scheen te waar boz-g en , Toen na do nederlaag van de JU.li-
demonstatie de invloed van de bo1sjowiki op de raden afnam, gaf Lenin
d e r ad cn-epa r oLen tijdelijk prijs, cm :eischtc de organisatie van andere


