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Το πρόβλημα της οικοδόμησης του επαναστατικού κόμ-
ματος της εργατικής τάξης έχει αποχτήσει ξεχωριστή επι-
καιρότητα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.Ή ρήξη χιλι
άδων αγωνιστών με το ρεφορμισμό - διαδικασία πού δεν ά-
φορα μόνο τα οργανωμένα μέλη των ομάδων καί οργανώσεων
της επαναστατικής άριστεραςάλλά δνα πολύ πλατύτερο ά-
οιθμό αγωνιστών δπως έχει ψανεΐ ξανά καί ξανά σε μικρές
καί μεγάλες εξάρσεις του κινήματος - έχει δώσει πραχτι-
κή αμεσότητα στα προβλήματα της ανασύνταξης της επανασ-
τατικής πρωτοπορίας του εργατικού κινήματος. Για πρώτη
φορά μετά από ολόκληρες δεκαετίες τα προβλήματα αυτά ά-
πασχολοϋν μια σημαντική μερίδα αγωνιστών του κινήματος
πού κάνουν την παρουσία τους καθημερινά αισθητή στο έργο
στάσιο,στίς έργατογειτονιές,στίς σχολές αναπτύσσοντας
δραστηριότητα έξω από καί ενάντια στο ρεφορμισμό.

Το φαινόμενο δεν είναι βέβαια αποκλειστικά ελληνι-
κό. Εμφανίζεται λίγο-πολύ σ'δλες τίς χώρες,σ'όλόκληροτό
διεθνές κίνημα,σε διάφορους βαθμούς εξέλιξης. Για ορισμέ
νες χώρες (πχ.'Ιταλία,Πορτογαλία, Χιλή) είναι αδύνατο α-
κόμα καί στους αστούς σχολιαστές να αναφερθούν στην πο-
λιτική κατάσταση χωρίς να πάρουν υπ όψη τους την άνάπτυ
ξη της " εξτρεμιστικής αριστεράς " ή των " αριστεριστών"
δπως συνήθισαν πια να αποκαλούν την επαναστατική άριστε
ρά ακολουθώντας το παράδειγμα του ρεφορμιστικού τύπου.

"Αντίστοιχα με την ανάπτυξη της,ή επαναστατική άρι
στερά έχει προσπαθήσει να αντιμετωπίσει καί στο θεωρητι
κό επίπεδο τα προβλήματα οικοδόμησης πολιτικής οργάνωσης
των εργατών.Αφετηρία αναφοράς για αυτή τη προσπάθεια εί
ναι οι παραδόσεις καί οι, θεωρητικές καταχτήσεις του έπα
ναστατικοϋ εργατικού κινήματος από προηγούμενες ιστορι-
κές περιόδους ρήξης με το ρεφορμισμό καί ανασύνταξης (πέ
ρασμα από τη δεύτερη στη τρίτη Διεθνή).Στό κέντρο αυτών
των παραδόσεων είναι οΕ εμπειρίες του Μτολσεβίκικου κόμ
ματος καί οι μάχες του Λένιν ενάντια στίς ρεφορμιστικές
τάσεις μέσα στο εργατικό κίνημα.

Καρπός μιας τέτοιας προσπάθειας είναι αυτό το βιβ-
λιαράκι,πού είναι συλλογική δουλειά των συντρόφων της
ιταλικής κομμουνιστικής οργάνωσης
("εργατική πρωτοπορία") καί πού κυκλοφόρησε στα ιταλικά
το 1970.

Νέσα στίς λιγοστές σελίδες του γίνεται προσπάθεια
να παρουσιαστεί ή ανάπτυξη της σκέψης του Λένιν για το
επαναστατικό κόμμα μέσα από την τοποθέτηση των κειμένων
του στο αντίστοιχο τους ιστορικό πλαίσιο: από την πε'ρίο
δο των μαρξιστικών κύκλων καί ομάδων μελέτης μέχρι την
τελική ρήξη με τους μενσεβίκους (1895-1912),περνώνταςμε
σα από τίς πρώτες απόπειρες επέμβασης στους απεργιακούς
Αγώνες,τήν πάλη ένάντυπ στον οικονομισμό.την έκδοση τη-
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" ' Κπχιι,νέοτεμας λιγότερο, εμβα-
θύνετε περισσότερο τήν τακτι
κή των Μπολσεβίκων,μελετείσ-
τε την περισσότερο."Λένιν"."

ΘΛ πρέπει νά γίνει με τον Λένιν,καί ειδικά με τήν
αντίληψη του για το επαναστατικό κόμμα της εργατικής τα
ξης,αύτό πού ο Λένιν ?κανε με τον Μαρξ; : νά τον ξεθάφου
με από τον σωρό των μυθοποιήσεων με τις όποιες για δέκα
ετίες έχει σκεπαστεί από τις σταλινικές διαστρεβλώσεις.
"Ο όππορτουνισμός των σταλινικών καί των επιγόνων τους,
των σύγχρονων ρεβιζιονιστών,έκαναν για τον Λένιν αυτό
πού οι σοσιαλπροδότες της Δεύτερης διεθνής έκαναν για
τον Μάρζ. Είναι απόλυτα αναγκαίο νά αποκατασταθεί ή σκέ
φη του Λένιν : για νά γίνει αυτό θα χρειαστεί μια πλα-
τειά συλλογική δουλειά πού δεν μπορεί νά περιοριστεί απ
λα σε μια σοβαρή καί τίμια φιλολογία. Για μας,δπως για
ιόν Λένιν,ή μελέτη του κομμουνισμού δεν μπορεί νά περιο
ριστεϊ στο "νά μαθαίνουμε αυτό πού βγαίνει από τα §ργα,
τους τόμους καί τα εγχειρίδια αφιερωμένα στον κομμουνι-
σμό"* (1) γιατί,σ'αύτή τήν περίπτώση,σήμερα δπως καίπριν
από πενήντα χρόνια,θα ήταν πολύ εΰκολο "νά έχουμε δόγμα
τικούς καί καυχησιολόγους κομμουνιστές". Καί πραγματικά
"είναι γενικά λαθεμένη ή απλή βιβλιογραφική αφομοίωση δ
σων γράφονται στα βιβλία γύρω άπ'τόν κομμουνισμό" (σ.σ.
καί τον Λενινισμό)."Δίχως τη δουλειά,δίχως τήν πάλη,ήβι
βλιογραφική γνώση του κομμουν ι σμοϋ, αποχτημένη μέσα ό,τί.0
μελέτη βιβλίων καί κειμένων κομμουνιστικών,δεν άίίζει
πράγματι τίποτα,γιατί δεν θα προκαλούσε παρά τήν συνέ -
χεια της παλιάς διάστασης ανάμεσα στη θεωρία καί τήνπρα
χτι,κή,αύτή τήν παλιά διάσταση πού αποτελούσε τον πιο ά-
πεχθΓ, χαραχτήρα της παλιάς αστικής κοινωνίας" .* (2) .

Αυτό το κείμενο πού δεν έχει τήν πρόθεση νά"άνακα-
λύψει" μια κάποια πρωτότυπη ερμηνεία καί πού θέλει μόνο
νά αποκαταστήσει τήν μόνη καί αληθινή λενινιστική αντί-
ληψη για το κόμμα,είναι προϊόν μιας συλλογικής δουλείας,
πού πραγματοποιήθηκε από τους αγωνιστές της (Α.Ο) "Έργα
τικής Πρωτοπόρείας" παράλληλα με τήν δουλειά καί τήν κα
θημερινή πάλη για νά προωθηθεί ή διαδικασία πάνω στόδρό
μο του χτισίματος του επαναστατικού κόμματος της έργατι
κής τάξης. Οι σύντροφοι - καί στρεφόμαστε πάνω άπ' δλα
στους αγωνιστές πού δέχονται τήν αναγκαιότητα της μαρξι
στικής - λενινιστικής πολιτικής οργάνωσης - θα προσέ[ρυν
τήν επιμονή,τήν μονοτονία με τήν όποια θα γίνεται άναφο

"·· (1) Λενυν. " Τα καθήκοντα των νεολε'ύστοχων οργανώσεων "

"Απαντα τόμος 31 (έκδοση Ρώμη 1965).

'-· (?) Στο' "δυο σελ. 270 - 271.



ρά σε κομμάτια του Λένιν. Λύιή η ι'πι. μο\<Γ| ι<«. Γ, Γ] μονοτονία
δεν στάθηκε δυνατό να αποφευχθεί μι.ά ιι·ιή γ ι, Λ δεκαετίες,
μηχανιστικά χρησιμοποιούνταν φρΛοι ι . < . ιοί) Λι'νι.ν,μέ τον
σκοπό να δοθεί μια επίφαση όρθοδοΓ.ί(κ_. ο ι όνιι ι.Λ χυδαίο
ρεβιζιονισμό.
Οι αναφορές,τοποθετημένες ίστορικά,ίκΊ. ι Γ ναι διεξοδικές
καί καμμιά φορά θα εκτείνονται σε πλαιι,ι'(. ιυ.ριόδους καί
αυτό για να καταρρεύσουν οι συνειδητές κ«.ί Λουνείδητες,
διαστρεβλώσεις δποιου εκμεταλλεύεται ένα Ρ.ργο σαν το
"'Αριστερισμός παιδική άρρώστεια του κομμουνισμού",δήλα
δη ένα γραφτό αφιερωμένο στη λαθεμένη αντιμετώπιση του
βασικού λάθους (του ρεβιζιονισμοϋ),μέ μόνο σκοπό να στη
ρίξει σε "Λενινιστική" βάση το σύγχρονο ρεβιζιονισμό,αύ
των πού πραγματρποιώντας μια μελέτη περιορισμένη καίσχο
λαστική μερικών κειμένων»όπως για παράδειγμα το Τ^_νάκά
νουμε,καταλήγουν στο να αποδίδουν στον Λένιν θέσεις για
την σχέση ανάμεσα στην οικονομική καί την πολιτική πάλη
πού είναι, ακριβώς το αντίθετο από τίς θέσεις πού πράγμα
τικά υποστήριζε δ μεγάλος μπολσεβίκος : Δηλαδή αύτώνπού
υπερβάλλοντας τη σωστή καί σκληρή πάλη του Λένιν ενάντια
στον οικονομισμό,καταλήγουν να μην βλέπουν δτι αυτή ή
κριτική στηρίζεται στο μαρξιστικό κριτήριο,με βάση το ό
ποιο το επαναστατικό κόμμα της εργατικής τάξης πρέπεινα
δένει οικονομική καί πολιτική πάλη σε μια ενιαία ταξική
πάλη,ενάντια στην τοποθέτηση των όππορτουνιστών της Δεύ
τερης διεθνούς (πού επαναλαμβάνεται τώρα από τους σύγχ-
ρονους ρεβιζιονιστές)πού στο όνομα της συνδικαλιστικής
αυτονομίας διαιρούν τίς δύο πάλες με τον σκοπό να προω-
θήσουν την συνεργασία των τάξεων.

Οί σοσιαλδημοκράτες,στο όνομα του Μαρξ προσπάθησαν
να σκοτώσουν τον Μαρξ. Οί σταλινικοί καί οΐέπίγονοίτους
οί νέοι ρεβιζιονιστές,στό όνομα του Λένιν προσπάθησανκιί
προσπαθούν να σκοτώσουν τον Λενινισμό. Οι βλάβες πούπρο
καλούνται άπ'αύτές τίς επιθέσεις,πού σε τελευταία άνάλυ
ση προέρχονται άπ'τόν ταξικό αντίπαλο,την αστική τάξη ,
ε Γναι τεράστιες. Το αντιλαμβανόμαστε με ειδικό τρόπο ση
μέρα στην 'Ιταλία,όπως σε πολλές άλλες περιοχή; ιοϋ κόσ
μου πού μια νέα γενιά επαναστατών κάνει την έμφάνισήτης
δείχνοντας μια ενθαρρυντική αποφασιστικό τ η ι.α οιι'ιν θέλη-
ση να διαλύσει δλες τίς παλιές αδικίες,φι Γ>οΐ|,<κΊ;)ι ρεσίες
φανερώνοντας δμως επίσης μια επικίνδυνη ΗΪΗΙΜ γ ι Λ ιεμαχι
σμό,γιά θεωρητικό καί πολιτικό πρώτο γονι.ο-μΛ ο,Ί\. ' π.ακό -
λουθο διάφορων παραγόντων,ανάμεσα <ηοΓ>ι, Λ Ι Η Ι οιΐι_ οίγουρα
δεν μπαίνει στην τελευταία θέση ή Λ.γ\«)ΐιΐ Ι/.Ί > μασημάτων
πού προέρχονται από δλη την η«.γ»«ν>μι α [ ο ι < ·
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μικισμό καί τον αυθορμητισμό,καί απ'την άλλη ενθαρρύνουν
την εξίσου μικροαστική τάση προς το σεχταρισμό,δηλαδήτεί
νουν να δώσουν για το Λενινιστικό κόμμα την ερμηνεία Τϋύ
έδιναν τό!920 ώρισμένα ρεύματα του παιδικού εξτρεμισμού,
ήοη καταδικασμένα άπα τον Λένιν. "Εχουν δμως £να ακόμα
επιβαρυντικό, ως προς τον παλιό Μπορντιγκισμό για παρά-
δειγμα, δλη την ιδεολογική καί μυθολογική σαβούρα πού
κατασκεύασαν οι προδότες της "Οκτωβριανής έπανάστασηςμέ
δλα τα κρατικά μέσα πού είχαν στη διάθεση τους,επιβαρυ-
ντικό πού πρόσθεσαν οι. σταλινικές χειραγωγήσεις. Συμβαί
νει λοιπόν οι μεν αύθορμητιστές να αρνούνται την θέσητοϋ
Λένιν για το κόμμα δίχως να την γνωρίζουν πραγματικάκαί
συγχέοντάς την μ"αυτή του Στάλιν,οί δε σεχταριστές καί
οί δογματικοί, να μιλούν καί να δρουν ξαναπέφτοντας μένα
ά(ρελή τρόπο στις παρεκλίσεις των παλιών έξτρεμιστώνήστό
παραλήρημα καί στη μυθοποίηση των σταλινικών,παρόλο πού
ισχυρίζονται δτι ακολουθούν ακριβώς αυτή την αντίληψη.

Θα θεωρήσουμε αυτό το §ργο πραγματοποιημένο αν καταφέ -
ρουμε να αποδείξουμε τουλάχιστον σε ένα μέρος της νέας
γενιάς των επαναστατών δτι ή μέθοδος της "συγκεκριμμέ -
νης ανάλυσης της συγκεκριμμένης κατάστασης"μ'άλλαλόγία
ή μέθοδος του ιστορικού υλισμού,εφαρμόστηκε από τον Λέ-
νιν με την μεγαλύτερη αυστηρότητα ακριβώς στα προβλήμα-
τα πού αφορούσαν το χτίσιμο του επαναστατικού κόμματος,
ξεκαθαρίζοντας με αναμφίβολο τρόπο,δτι δνα τέτοιο κόμμα
δεν μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή από μια απ
λή πράξη θέλησης αλλά μόνο δταν υπάρχουν συγκεκριμμένες
προϋπόθεσε ι ς.

Το κόμμα στα όποιο αναφέρεται ό Λένιν δεν είναι ένα
οποιοδήποτε κόμμα,αλλά ή οργάνωση της πρωτοπόρείας του
προλεταριάτου,αυτών πού έχουν για γνώμονα,στη σκέψη καί
στη δράση,τα διεθνιστικά καί ιστορικά συμφέροντα της έρ
γατικής τάξης. "Ο μαρξιστικός διαχωρισμός ανάμεσα στο
επαναστατικό κόμμα καί την σέχτα ,μέ διαφορετικά συμφέ
ροντα από αυτά της τάξης πού ισχυρίζεται δτι αντιπροσω-
πεύει,είναι το σημείο αφετηρίας όλης της δουλείας πού
σχεδόν επί τριάντα χρόνια ό Λένιν αφιέρωσε μέσα στην έρ
γατική τάξη,για να συμβάλλει ώστε να δημιουργηθούν τα ά
ναγκαϊα όργανα στην πάλη της,καί στην εγκαθίδρυση τήςδι
κτατορίας της.

Ή σέχτα ακόμα κι'άν είναι φτιαγμένη από "ειλικρι-
νείς επαναστάτες",αν ικανούς να οργανώσουν την πραγματι-
κή πρωτοπορεία του προλεταριάτου,καί να διευθύνουν τίς
πλατιές μάζες,ακόμα κι'άν αποτελείται από ισχυρούς γρα-
φειοκράτες πού υπερασπίζονται τα δικά τους ιδιαίτερα συ
μφέροντα,είναι ή άρνηση του κόμματος έ"τσι δπως το διάνο
ήθηκαν,δημιούργησαν καί ανάπτυξαν ό Μαρξ καί ό Λένιν σε
εποχές καί συνθήκες διαφορετικές. Καί στον Μαρξ καίστόν
Λένιν το επαναστατικό κόμμα του προλεταριάτου αξίζει αύ
το το όνομα μόνο δταν αντιπροσωπεύει το δέσιμο ανάμεσα



"στην πραγματικά επαναστατική τάξη πού ξεσηκώνεται αύθο
ρμητα στην πάλη " και σ'αυτούς πού έχουν φτάσει να κατέ
χουν την σοσιαλιστική συνείδηση μέσα από την έπιστημονι
κή μελέτη της πάλης των τάξεων πού προωθούνται από την
νέα πάλη του προλεταριάτου για να λευτερωθεί από την εκ
μετάλλευση των αστών.

1. *Η φάση των ομάδων καί του πρωτογονισμού.

"Ενας από τους πιο τυπικούς μύθους πού ό σταλινισ-
μός μεταβίβασε άφορα την εποχή καί το τρόπο πού ό Λένιν
καί οι σύντροφοι του έφτασαν στην ίδρυση του μπολσεβίκι
κου κόμματος. Κάτ'αύτή τη μυθολογία ό μεγάλος ρώσος έπα
ναστάτης είχε απόλυτα καθαρές ίδέες ακόμα από την πρώτη
στιγμή καί δημιούργησε το κόμμα σχεδόν από το τίποτα,με
μια απλή πράξη θέλησης,φυσική κατάληξη ενός φηλοϋ έπίπε
δου θεωρητικής καί πολιτικής συνειδητότητας.

Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Το ΣΔΕΚΡ (Σοσιαλΰημακρα
τικό εργατικό κόμμα Ρωσίας)δημιουργήθηκε επίσημα τό!898.
Το II συνέδριο,το πραγματικά ιδρυτικό καί πού χαραχτηρί
στηκε επίσης από την διάσπαση ανάμεσα σε μπολσεβίκουςκαί
μενσεβίκους έγινε το 1903 (διάσπαση πού θα έπικυρωθεϊστό
οργανωτικό πεδίο από το III συνέδριο στα 1905 για να ξε
περαστεί αργότερα τουλάχιστον τυπικά από μια έπο.ν ένωση
πού κράτησε 7 χρόνια,μέχρι το 19121 Άλλα πρίνάπό τόΣΔΕΚΡ
υπήρχαν δεκάδες καί δεκάδες μικρών όμάδωνδιασπαρμένωνσ'
όλη την τσαρική αυτοκρατορία. "Υπήρχε ή "Ενωση της πάλης
για την χειραφέτηση της εργατικής τάξης (1895,χίλιοι έρ
γάτες οργανωμένοι στην Πετρούπολη από μια ομάδα διανοού
μενών μαρξιστών)στην όποια ό Λένιν εϋχε δώσει μια σημαν

τική προσφορά καί ακόμη πιο πρίν το (1893)οι Ρώσσοι έπα
ναστάτες μαρξιστές κατευθυνόμενοι από τον Πλεχάνωφ,είχα;
δημιουργήσει την ομάδα Χε^ραφέττ]στ]_τίΪ9_δουλειας/.Υπήρχαν
λοιπόν τουλάχιστον δέκα χρόνια έργατικών~άγώνών, ομάδων
καί κύκλων σοσιαλιστικών σε τοπικό επίπεδο,εφημερίδων ,
οικονομικών απεργιών,μαζικών σπουδαστικών αγώνων,συναν-
τήσεων ανάμεσα σε εργάτες καί φοιτητές επαναστάτες,αίμα
τηρών συγκρούσεων με την τσαρική αστυνομία,εξοριών στη
Σιβηρία,ίδεολογικών ή πολιτικών πολεμικών, ό.σ

τ
υνομικών

προκλήσεων πετυχημένων ή όχι. Στό τί να κάνουμε,γραμμένο
το 1902 (τότε δηλ. πού ακόμα δεν εΓχαν~μπεΓ~τά~"θεμέλια
του μαζικού κόμματος του επαναστατικού προλεταριάτου"(ιέ
νιν - άριστερισμός),κατά την αξιολόγηση του Λένιν.
Περιγράφεται έτσι ή μακριά κυοφορία πού έπρεπε να όδηγή
σε ι στο κόμμα :
"Ή ιστορία της ρώσικης σοσιαλδημοκρατίας διαιρείται σε
ΐι>( ϊι; καλά ξεχωρισμένες περίοδες. Ή πρώτη περιλαμβάνει
ιπ·'< <Ή «ιιι ι ίίχ,Λπό τΛ 1884 μέχρι το 1894 περίπου. Σ' αυτή
''Ί

ν
 ' '.οίιο γι ννι,οΟνται, καί δυναμώνουν ή θεωρία καί το

''ϊΐ>«ιΐ|ΐ'< ην. <ι<)πιαλ<Ίτι|ίοκρατίαΓ,. Τίτήν Ρωσία το νέο ρεϋ-
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υπάρχει χωρίς εργατικό κίνημα. Περνά,σαν πολιτικό κόμμα
την περίοδο της κυοφορίας της.

*Η δεύτερη περίοδος κρατδ. τρία ή τέσσερα χρόνια :
άπ'τό 1894 μέχρι το 1898. Ή σοσιαλδημοκρατία βγαίνειστό
φως σαν κοινωνικό κίνημα,σαν διεγέρτης των λαϊκών μαζών,
σαν πολιτικό κόμμα. Είναι ή περίοδος της παιδικήςκαίτής
εφηβικής ηλικίας της. Οι διανοούμενοι ενθουσιάζονταιγια
την πάλη ενάντια στους λαϊκιστές καί πηγαίνουν ανάμεσα
στους εργάτες,είναι σαν μια επιδημία. Στούς εργάτες,δ Π
διος γενικός ενθουσιασμός,επιδημικός,για τίς απεργίες .
οι πρόοδοι τοΟ κινήματος είναι τεράστιες. Το μεγαλύτερο
ιερός των καθοδηγητών,νεαρώτατων,είναι ακόμα μακριά από
τα "τριάντα πέντε χρόνια" πού δ Μιχαηλόφσκι θεωροϋσεσάν
ένα φυσικό σύνορο. Υπερβολικά νέοι δεν είναι ακόμα έτοι
μοι για την πραχτική δουλειά καί πολύ γρήγορα αποσύρον-
ται. Άλλα,στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,το έργο τους
πραγματώνεται με μεγάλη δρμή. Πολλοί άπ'αύτούς έχουν άρ
χίσει να σκέπτονται σαν επαναστάτες Λντας μαχητές της
"Λαϊκής θέλησης". Σχεδόν όλοι,έχουν επηρεαστεί από τήνέ
φηβεία από τους ήρωες της τρομοκρατίας. Για να ξεφύγουν
από την γοητεία της ήρωΙκής παράδοσης,πρέπει να παλέφυχ
να αποσπαστούν από ανθρώπους πού θέλουν με κάθε θυσίανά
μείνουν πιστοί στην "Λαϊκτ5_θέλτ]ση" πού αυτοί οι νέοι σο
οιαλδημοκράτες εκτιμούν υπερβολικά. Αυτή ή πάλη τούςστρά
χνει να διδαχτούν,να διαβάσουν παράνομα έντυπα κάθε τά-
οης να ασχοληθούν με τα ζητήματα πού βάζει δ νόμιμοςλαϊ
κι,σμός. Σφυρηλατημένοι σ'αύτή την πάλη οι σοσιαλδημοκρά
ιες μπαίνουν μέσα στο εργατικό κίνημα,δίχως να ξεχνούν
ούτε για μια στιγμή τη μαρξιστική θεωρία πού τους φώτι-
αε με το ζωηρό φως της καί δίχως να ξεχνούν το έργο της
ουντριβής της αυτοκρατορίας. Ή δημιουργία του κόμματος
Γ.ην άνοιξη του 1898 είναι ή άλλη πιο σπουδαία καί ταυτό
χρονα ή"τελευταία" πράξη των σοσιαλδημοκρατών εκείνη τη

ιιερίοδο.
Ή τρίτη περίοδος,δπως είδαμε,δίνει τίς πρώτες της

λάμψεις το 1897 καί αντικαθιστά ολοκληρωτικά την προη -
νούμενη μέσα στο 1898. Περίοδος διασπορας,διάλυσης,ταλα
νιεύσεων. Στόν έφηβο ή φωνή αλλάζει. Στή διάρκεια αυτής
ιός περιόδου αρχίζει καί ή φωνή της σοσιαλδημοκρατίαςνά
Λλλάζει,νά παράφωνεϊ,ανάμεσα στα έργα των κυρίωνΣτροϋβε
καί Προκόποβικ,Μπουλγκάκοφ καί Μερντιάγιεφ καί σ'αύτάτών
Η.Ν, Ρ.Μ., Κριτσέβσκι καί Μαρτίνωφ.Άλλα ενώ οι ηγέτες
βαδίζουν τυχαία προς τα εμπρός, ή κάνουν πίσω,το κίνημα
ουνεχίζει να αναπτύσσεται καί να σημειώνει τεράστιεςπρο
οδούς. Ή προλεταριακή πάλη αγκαλιάζει νέα στρώματα έρ-
γαιών,απλώνεται σε δλη τη Ρωσσία καί συνεισφέρει έτσι έ
μέσα στην ενίσχυση των δημοκρατικών τάσεων άνάμεσαστούς
σπουδαστές καί τα άλλα λαϊκά στρώματα. Άλλα ή συνείδη-
(ΐΐ) των καθοδηγητών δεν είναι στο ϋψος της αυθόρμητης ,
ιι.λατιάς καί ισχυρής ώθησης. Ανάμεσα στους σοσιαλδημοκ-
ι>άι.Μ; το κυρίαρχο στοιχείο έγιναν πια αγωνιστές άλλου



είδους πούσχηματίστηκαν σχεδόν αποκλειστήκαμε βάσητήν"\ό
μιμη"μαρξιστική φιλολογία,πούείναι τόσοπερισσότερο ανε-
παρκής δσοπιό φηλήείναι ή ζητούμενη συνειδητότητα άπότά;
αυθορμητισμό τώνμαζών.Οΐ καθοδηγητές δχιμόνο βρίσκονται

θεωρητικά καθυστερημένοι (ελευθερία κριτικής) καί πρα^τι
κά (πρωτογονισμός),άλλά αγωνίζονται να δικαιολογήσουντή
καθυστέρηση τους, με χιλιάδες ύψηλόφωνες δικαιολογίες . '
Το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα πέφτει στο επίπεδο του τραι
ηντγιουνιονισμού,τόσο από τη "νόμιμη φιλολογία" τώνΜπρε
ντανϊανών δσο καί άπ'τήν "παράνομη" φιλολογία των "Κοδι
στων".

Τό^πρόγραμμα του Πιστεύω αρχίζει να ενεργοποιείται
μονάχα όταν οι σοσιαλδημοκράτες με τον πρωτογονισμότους
προκαλούν μια άνοδο των μη σοσιαλδημοκρατικών επαναστα-
τικών τάσεων." *(1).

Από ομάδα προπαγάνδας σε ομάδα δράσης.

Ό Λένιν διέτρεξε προσωπικά δλη τη διαδικασία(καθό—
λου ευθύγραμμη) ωρίμανσης πού περιγράφτηκε πιο πάνω ,
παρ'δλο πού ήταν δπρώτος πού κατανόησε αυτό πού έπρεπε
να γίνει για να βρεθεί έξω από το αδιέξοδο του πρωτογο-
νισμού,του τοπικισμού καί τοΟ οίκονομισμοϋ."Οταν αναφέ-
ρεται στη πάληπού οΐνέοι σοσιαλδημοκράτες έπρεπενάκάνοα;
γιά"νά άποσπαστοϋνάπό τη γοητεία"της ηρωικής παράδοσης τω;

λαϊκιστών,δ Λένιν μίλα καί για τον εαυτό του,από την ε-
παναστατική εμπειρία πού είχε νεαρώτατος κοντά στον λαϊ
κιστή άδελψό του πού θα πεθάνει κρεμασμένος από τον τσα
ρισμό. Άλλα στα 1894,δταν φτάνει στην Πετρούπολη,δ Λέ-
νιν ήδη είχε κόψει κάθε σχέση με τον λαϊκισμό,καί το ε Γ
χε κάνει,δπως θα του συμβεί καί αργότερα σε κάθε στάδιο
της ωρίμανσης του,με τρόπο ριζικό,μέχρι το σημείο νάάνα
γνωρίζει όλες τίς μεταμφιέσεις του καί να τον χτυπά άκα
τάπαυστα.

Τα πρώτα σημαντικά γραφτά,είναι ακριβώς αφιερωμένα
στο ξεκαθάρισμα των λογαριασμών με τον λαϊκισμό. Καί δ
ταν, στη διάρκεια μιας συγκέντρωσης νέων σοσιαλδημοκρα-
τών της Πετρούπολης,άκουε ι να λέγεται από ένα σύντροφο,
πώς ήταν αποφασιστικής σημασίας ή δουλειά στην !Ενωστ]γ_ιά

ΙΠ̂ _2Ι21:Χ§];Φ§Π_έίίΙί̂ ί§§̂ Ώ "ό Β.Ίλιτς βάλθηκε να γελά
καί το γέλιο του αντήχησε άσχημο καί ξερό. Δεν τον άκου
σα ποτέ άλλη φορά αργότερα να γελά μ'αύτό τον τρόπο."Κχί
λοιπόν γιατί δχι; Αν κάποιος θέλει να σώσει την πατρί-
δα μέσα από την "Ενωση για τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ας
ιό κάνει,δεν θα τον εμποδίσουμε". Ή αρκετά σκληρή παρά
ιήριιοη [οΟ Λένιν ήτο^ν κατανοητή. Είχε έρθει για να κλεί
.υ ι ι ΙΙΙ||(|Ν,Ι\Μ' Ι:Γ γύρω από το πώς έπρεπε να "καθοδηγηθεί ή
ι ι Λ \ ΐ ι Ι'ΠΜ'Ι κοι,νοΟ Μ.αί του απαντούσαν να διαδώσει τα βιβλία
ΜΓ " ΚΜΙ,ΙΙΙΙΙΙ. γ ι Λ ι ή στοιχειώδη εκπαίδευση" .* (2)
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Ό Βάλντο Τζίλλι,συγγραφέας μιας σημαντικής μελέτης για
τον σχηματισμό των ρώσσικων πολιτικών κομμάτων*(1),σωσ-
τά θυμάται δτι ό Λένιν ήταν απ'τους πρώτους πού υποστή-
ριξε την ανάγκη τοϋ

π
εράσματος από "δμάδα προπαγάνδας "

αποκομμένης από το εργατικό κίνημα,σε "δμάδα δράσης"δπου
πραγματοποιόταν το πρώτο δέσιμο ανάμεσα στους νέους μαρ
ξιστές καί τους εργάτες της πρωτοπόρείας,βγαλμένους από
το αναπτυσσόμενο απεργιακό κίνημα. Για να πραγματοποιή-
σει αυτό το σχέδιο δ 25χρονος-Λένιν προώθησε τη συγχώ -
νευση των διάφορων κύκλων της Πετρούπολης σε μια ενιαία
οργάνωση πού έδρασε σε συνεργασία με παρόμοιες ομάδες
πού δρούσαν σε άλλες πόλεις καί με την ισχυρή δμάδα των
μεταναστών του Πλεχάνακρ. Στήν επιστροφή του από το πρώ-
ιο του ταξίδι στην Ευρώπη (1895) στη διάρκεια του δποί-
ου είχε γνωρίσει τον Πλεχάνωφ,τόν Κάουτσκυ,τόν Λαφάργκ,
καί άλλους κορυφαίους μαρξιστές της εποχής,δ Λένιν κατά
φέρε να ενοποιήσει τίς διάφορες σοσιαλδημοκρατικές δμά-
6ες της πρωτεύουσας στην "Ενωση_ττ}£_πάλης για την άπε
λευθέρωση της εργατικής τάξης. Θυμάται ό Τζίλλι :"'Η δι
(:ίσδυση της νέας οργάνωσης στο εργατικό περιβάλλον ανα-
πτύχθηκε με ταχύτητα,γιατί μαζί με την εκλαΐκευση των ά
ρχών του σοσιαλισμού,αυτή άρχισε να μοιράζει προκηρύξεις
για να υποστηρίξει τίς εργατικές διεκδικήσεις για τα η-
μερομίσθια καί για να εντείνουν τη δυσαρέσκεια τους ένα
\ιιια στην εκμετάλλευση των αφεντικών. Διαφορετικά από
Λτι γινόταν στο παρελθόν,ή "Ενωση_της_πάλης επέμενε όχι
τόσο στην διάδοση του σοσιαλιστικού προγράμματος,προση-
ιή μόνο σε μια στενή μειοψηφία,δσο στη συζήτηση των συγ
κεκριμμένων σχέσεων της δουλείας καί στίς δ ι εκδ ι κτίσε ι ς
ιιέ οίκονομικό χαραχτήρα". *(2)

Ή Κρούπσκαγία,πιστή σύντροφος του Λένιν άπόέκεϊνα
ι.ά χρόνια,καί στην Ιδιωτική ζωή καί στη πολιτική, θυμα-
ιαι : "Ό Β. "Ιλιτς ενδιαφερόταν για τη παραμικρή λεπτό
μέρεια καί για τον τρόπο ζωής των εργατών. Προσπαθοϋ σε
\>ά σχηματίσει με βάση τίς πιο μικρές λεπτομέρειες,μιάσυ
νολική εικόνα της ζωής των εργατών,για να ανακαλύψει το
καλύτερο δρόμο μέσα από τον δποϊο μπορούσε να φτάσει με
χρις αυτούς ή επαναστατική προπαγάνδα. Τότε ή πλειοψηφία
ιώυ διανοούμενων γνώριζε πολύ λίγο τους εργάτες. Οι δια
νοούμενοι επισκέπτονταν κάθε τόσο τίς δμάδες καί έδιναν
οίους εργάτες ένα είδος διαλέξεων. Στή διάρκεια μιας μα
κριας περιόδου σχολιαζόταν στίς δμάδες,Π_καταγ,ωγ.ή._τη,£θ£
!12ϊέ^ε]-α£

Χ
τ3£_άτομ^κ3ς_^δ^οκτ2σία2_καί_τοΰ_κράτου2 του

"Κγκελς,σέ χειρόγραφη μετάφραση. *Ο Β.'ΐλιτς διάβαζε

>'< (1) Β. Τζϋ'λλυ : "Ή Ρώσσιχη επανάσταση του 1905.Ό σχηματισμός

•ίων πολιτικών κομμάτων (1881 - 1904)".
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στους εργάτες καί εξηγούσε το Κεφάλαιο του Μάρ£. Το δεύ
τερο μέρος ττ̂ ς διδασκαλίας χαραχτηριζόταν από ερωτήσεις
στους εργάτες για τίς δουλειές τους καί τίς συνθήκες ζω
ης τους. *Ο Αένιν ξεκαθάριζε στους εργάτες τίς_υπάρχου-
σες σχέσεις ανάμεσα στις συνθήκες ζωής τους καί τη δομή
της κοινωνίας,εξηγώντας πως μπορούσε να αλλάξει ή παροΟ
σα κοινωνική τάξη των πραγμάτων. Να συνδέει τήνθεωρίαμέ
την πραχτικ,ή,αύτό ήταν το χαραχτηριστικό της δουλειαςτοϋ
Β.Ίλιτς στΛ,ς δμάδες.Σιγά-σιγά καί τα άλλα μέλη της δμά
δας μας άρχισαν να εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο."Οταν δνα
χρόνο μετά Ργίίκε το τεύχος της Βίλνα "Για τη ζύμωση"τδέ
δαφος ήταν ήδη καλά προετοιμασμένο."Επρεπε μονάχα να πε
ράσουμε στη πράξη. Το να συνδέσουμε τη δράση με τίς κα-
θημερινές ανάγκες των εργατών έδωσε βαθειές ρίζες στην
κομματική μας δουλειά.Εγώ δεν είχα καταλάβει τόσο την
χρησιμότητα αυτής της μεθόδου μέχρι πού, μετανάστριαστή
Γαλλία,μπόρεσα να παρατηρήσω δτι το Γαλλικό σοσιαλιστικό
κόμμα,στη διάρκεια μιας μεγάλης απεργίας των ταχυδρομι-
κών υπαλλήλων,δμενε εντελώς αμέτοχο,καί δεν ενδιαφερόταν
για τους διεκδικητικούς αγώνες. Κατά τη γνώμη τους ήταν
£να ζήτημα πού άφοροΟσε τα συνδικάτα. Το κόμμα δπρεπενά
ασχολείται μόνο με την πολιτική πάλη. Ή άναγκαιότητατης
σύνδεσης ο£κονομικη"ς με πολιτική πάλη ήταν κάτι απόλυτα
ακατανόητο για τους γάλλους συντρόφους. Πολλοί από τους
συντρόφους τί}ς Πετρούπολης πού εΓδαν τα άποτελέσματατη"ς
ζύμωσης ενθουσιάστηκαν μέχρι το σημείο να ξεχάσουν πώς
αυτή ήταν μ.].ά αλλά δχι ̂  ϋ2¥{*§ϋίύ νιέθοδος δουλείας ανά-
μεσα στίς μάζες,γλιστρώντας έτσι στον "οίκονομισμό". Ό
Β.Ίλιτς αντίθετα,δεν ξεχνούσε ποτέ τίς άλλες μέθοδες
δουλείας. Στά 1895 έγραφε τη μπροσούρα "Σχόλ.ια πάνω στο
νόμο για τα πρόστιμα πού επιβάλλονται στους εργάτες στα
εργοστάσια καί τα εργαστήρια"."Εδωσε έτσι δνα λαμπρό πα
ράδειγμα τοΟ τρόπου πού δ μέσος εργάτης εκείνων των και
οών μπορούσε να πλησιαστεΐ καί να πειστεί για την άναγ-
^αιότητα της πολιτικής πάλης,ξεκινώντας από τη φτώχεια

τουφ
Σέ πολλούς διανοούμενους αυτό το τεΟχος φάνηκε βαρε

το καί διεξοδικό."Αλλά οι εργάτες το διάβασαν με ενθου-
σιασμό. Μιλούσε τη γλώσσα τους καί ήταν εύκολα κατανοη-
τό ". * (1)

"Ο Αένιν εκείνη την περίοδο βάζει σαν πρώτο στόχο
το πέρασμα από την απλή προπαγάνδα των μαρξιστικώνίδεών
μέσα σε στενούς κύκλους διανοουμένων,στην πιο σύνθετη
δουλειά της διάδοσης των άρχων του μαρξισμού ανάμεσα
στους πιο προωθημένους εργάτες καί τη κινητοποίηση στα
εργοστάσια για τίς πιο άμεσες διεκδικήσεις της νεαρής έ
ργατικης τάξης."Οπως θα κάνει αργότερα καί για άλλα ζη-
τήματα (Το 1903 για τίς αρχές της οργάνωσης,το 1905 για

* (1) Κροΰπσχαγυα : δ. π.
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την εξέγερση,το 1912 με τον δριστικό διαχωρισμό άπότούς
μενσεβίκους,τό 1914 με την καταδίκη- των σοσιαλπροδοτών,
καί των κεντρίστων ά-λά Κάουτσκυ,τό 1917 με την διχτατο
ρία του προλεταριάτου,τό 1919 με σχηματισμό τίϊς Τρίτης
Διέθνους.) δ Λένιν συλλαμβάνει πάντα το βασικό πρόβλημα
πού σε μια καθορισιιένη στιγμή μπαίνει μπροστά στους έπα
ναστάτες,δείχνειμί-άλύσή πούμετά τήντοποθετεϊ μπροστά σ'
δλους σαν μια διαχωριστική γραμμή Ικανή να ξεχωρίσειτούς
αληθινούς επαναστάτες (στίς πράξεις καί δχι μόνο στα λό
για) από τους επαναστάτες στα λόγια καί αντεπαναστάτες
στη πράξη.

Θυμάται ακόμα ή Κρούπσκαγια : "Αρχίσαμε να γράφου
με προκηρύξεις καί να τίς μοιράζουμε. Θυμάμαι ακόμα πώς
ή πρώτη προκήρυξη για τους εργάτες του εργοστασίου Σεμι
άννικωφ συντάχτηκε από τον "Ιλιτς τότε δεν είχαμε ακόμα
κανένα τεχνικό μέσο. Αυτή ή προκήρυξη γράφτηκε στο χέρι
με τυπωμένους χαραχτήρες καί μοιράστηκε από τον Μπαμπού
σκιν. Τέσσερεις από αυτές βρέθηκαν στα χέρια της άστυνο
μίας,δύο άλλες πέρασαν από χέρι σε χέρι... Ό Λένινέγρα
φε πάντα την αλληλογραφία του καί τίς προκηρύξεις μονά-
χα στη βάση ύλικοϋ πού μαζευόταν μ'αυτό τον τρόπο. Θα -
πρεπε να διαβάσει κανείς την προκήρυξη πού απευθυνόταν
στους εργάτες καί στίς εργάτριες του εργοστασίου Θόρντον.
Τί λεπτομερής γνώση της κατάστασης τους 1 Καί τί σχολείο
ήταν αυτό για δλους τους συντρόφους πού τότε συνεργάζον
ταν μ'αύτόν."Ετσι μάθαινε κανείς "να προσέχει τα μικρά
πράγματα". Καί πόσο βαθειά εντυπώνονταν στη συνείδησηέ
κείνες οι"λεπτομέρειες". * (1)

*0 Λένιν πιάστηκε το Δεκέμβρη του 1895 δταν ή δργά
νωσή του μόλις.είχε αρχίσει να λειτουργεί.'Αλλά τα χτυ-
πήματα τη"ς καταστολής πού πολύ γρήγορα έπεσαν καί πάνω
στους άλλους ιδρυτές,ανάμεσα σ'αύτούς καί τον Μάρτωφ,δέν
κατάστρεφαν αμέσως την "Ενωση πού ήδη είχε ένα παράνομο
δίκτυο καί κάπου χίλιους εργάτες σταθερά οργανωμένους.
"Αλλωστε ακόμα κι'άπό τη φυλακή δ Λένιν συνέχισε να στέ
λνει την καθοδηγητική του συμβολή (ήταν δικό του,για πα
ράδειγμα το Μανιφέστο για την 1η του Μάη του 1896).Ακ-
ριβώς το 1896 ή ΐΕνωστ}_ττ)£_πάλΓ|£ γνώρισε την πιο σημαν-
τική της έμπειρία~μέ~τήν επέμβαση της στην άπεργία30000
υφαντουργών της Πετρούπολης.Ή απεργία ξέσπασε αυθόρμητα
γιατί τα αφεντικά δεν ήθελαν να δώσουν το μεροκάματογιά
τίς αργίες της ενθρόνισης τοΟ Νικολάου II .*Η ΐΕνωσητ3£
πάλτ]£ διεύρυνε την διεκδικητική πλατφόρμα περιλαμβάνον-
τας στόχους πιο πλατιάς προοπτικής. Αύξηση των μεροκάμα
των καί ελάττωση του ωραρίου της δουλείας. Ή άπεργία>ρά
τησε πολλές βδομάδες καί έκλεισε με μια υλική ήττα,αλλά
δπως δείχνει δ Τζίλλι,"γιά πρώτη φορά μια παράνομη δργά
νωση κατάφερε να διευθύνει μια εκδήλωση διαμαρτυρίας έ-

* (1) Κρουπσκαγυα : δ. π.
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νός τόσο μεγάλου αριθμού εργατών αποφεύγοντας νάσυμβοϋν
στη διάρκεια της ταραχές καί λεηλασίες,όπως συχνά συνέ-
βαινε στο παρελθόν".

Το γεγονός ακολούθησε ε"να κϋμα συλλήψεων πού προκά
λεσαν μια καθαρή πτώση του ρόλου της ΐΕν̂ στ]ς_γ_],ά_τ]||ν_πά
λτ},παρ'δλα αυτά ή οργάνωση αυτή κατάφερε να έπιβιώσεικχί
να είναι μια από τίς έξι ομάδες πού άντιπροσωπεύτηκανστό
πρώτο συνέδριο του ΣΔΕΚΡ (1898). Ό Λένιν βρισκόταν τό-
τε εξόριστος στη Σιβηρία καί το ιδρυτικό συνέδριο τοϋκό
μματος,υπήρξε μάλλον μια συμβολική εκδήλωση καί λόγωτής
πραγματικής κατάστασης του κινήματος καί λόγω τηςάμεσης
αστυνομικής καταπίεσης πού αποκεφάλισε γρήγορα το νέο
κόμμα.

*Η σχέση ανάμεσα στον πρωτογονισμό καί τον οίκονο-
σμό.

Το κίνημα των ομάδων είχε τροφοδοτηθεί κύρια από
φοιτητές. Οι μεταβολές στην πορεία της εργατικής πάλης,
ήταν στενά συνδεδεμένες με την πορεία του φοιτητικού κι
νήματος. Το Φλεβάρη του 1899 οι φοιτητές - πού έκείνητήν
έτΦοχή θεωρούνταν στη τσαρική αυτοκρατορία - το "βαρόμε-
τρο της κοινής γνώμης" - έκαναν ένα σημαντικό μαζικό α-
γώνα. Κουρασμένοι άπ'τήν τσαρική καταπίεση,αντιμετώπιζα
ντας μεγάλες υλικές δυσκολίες (οι πλειοψηφία τους ήταν
αναγκασμένοι να ζει στην πρωτεύουσα,μακριά από την οίκο
γένεία,υποχρεωμένοι να αγωνίζονται για την έπιβίωσήτους
από την ημέρα της έγγραφης τους,περίπου 25.000 φοιτητές
από τριάντα ανώτατες σχολές άρχισαν μια θαυμαστή απεργία
ερημώνοντας τίς αίθουσες. Στούς κόλπους του κινήματοςοΐ
σοσιαλεπαναστατες - μικροαστικό κόμμα πού υπέρβαλλε τον
ρόλο των χωρικών καί πού συχνά στρεφόταν στην τρομοκρα-
τία για να "ξυπνά" τίς μάζες - είχαν σημαντική παρουσία.

Δεν ξαφνιάζει επομένως το γεγονός δτι ή κατάσταση
των σοσιαλδημοκρατικών ομάδων σχηματισμένων από ριζοσπά
στες φοιτητές καί πρωτόπειρους εργάτες χαραχτηρίζοτανάτό
τα στενά πλαίσια του πρωτογονισμού καί από την πτώση σιή
παγίδα των παρεκλίσεων πού αργότερα ό Λένιν κριτικάρησε
στο Τ£ νά_κάνου]αε. Καί ακριβώς σ'αύτό το έργο δ Λένινστί
1902 θα" ξαναφέρει στη μνήμη τίς εμπειρίες πού είχαν οι
διάφορες μικρές ομάδες : " Τι είναι δ πρωτογονισμός;"Ας
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σ'αυτή την ερώτηση χαράζον
τας την πορεία της δραστηριότητας μιας τυπικής σοσιαλδη
μοκρατικης δμάδας ανάμεσα στα 1894 καί 1901."Ηδη έχουμε
αναφέρει τον ενθουσιασμό για τον μαρξισμό πού ζωντάνευε
τα πανεπιστημιακά νιάτα εκείνης της εποχής."Ενα τέτοιο
πάθος προκλήθηκε δπως φυσικό,δχι τόσο από τον μαρξισμό
σαν θεωρία,αλλά από την απάντηση πού δ μαρξισμός έδινε
στο ερώτημα "τι να κάνουμε",στο κάλεσμα για πορεία ενά-
ντια στον εχθρό. Καί οι νέοι μαχητές ρίχνονταν στη πάλη
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με μια προετοιμασία καί με δπλα εξαιρετικά πρωτόγονα,
τίς πιο πολλές φορές δ δπλισμός ήταν λίγος καί ή προε^-
τοιμασία έλειπε ολοκληρωτικά. Πήγαιναν στο πόλεμο σαν
χωρικοί πού μέχρι τώρα δεν είχαν απομακρυνθεί από το άρ
ροτρο,οπλισμένοι μονάχα μ'ένα μπαστούνι. Χωρίς κανένα
δεσμό με τους παλιούς αγωνιστές,χωρίς δεσμούς με τίς ο-
μάδες άλλων πόλεων οϋτε καν μ'αύτές των άλλων συνοικιών
ή (σχολών) της ίδιας πόλης,χωρίς καμμιά σύνδεση_ανάμεσα
στα διάφορα μέρη της επαναστατικής δουλειάς,χωρίς κανέ-
να συστηματικό σχέδιο δράσης για μια περίοδο περισσότε-
ρο ή λιγότερο μακρυνή, οϊ φοιτητικές δμάδες ήρθαν σε ε-
παφή με εργάτες κι'άρχισαν τη δουλειά. Προοδευτικά ανα-
πτύσσουν μια προπαγάνδα καί μια δραστηριότητα πού συνέ-
χεια εντείνεται. Προκαλούν έτσι καί με το γεγονός της ϋ
παρξής τους,τη συμπάθεια ενός αρκετά μεγάλου μέρους ερ-
γατών, τη συμπάθεια ενός μέρους καλλιεργημένων κοινωνικών
στρωμμάτων,πού δίνουν χρήματα καί πλαισιώνουν τήν"έπιτρ

ι

οπή" με καινούργιες δμάδες νέων. Το κϋρος της "έπιτροττίς
(ή της ένωσης της πάλης)μεγαλώνει,πλαταίνει το πεδίο φα
σης της καί ή δραστηριότητα της ξαπλώνεται αυθόρμητα.
Αυτοί πού,ένα χρόνο ή κάποιους μήνες πριν,περίορίζονταν
να μιλάνε στις φοιτητικές δμάδες τώρα αποφασίζουν γιάτή
πορεία πού θα ακολουθήσουν,δημιουργούν καί διατηροϋνσχέ
σεις με τους εργάτες,ετοιμάζουν καί πετούν προκηρύξεις,
έρχονται σε επαφή με τίς άλλες δμάδες επαναστατών,έφοδι
άζονται με εκτυπωτικά μέσα,αρχίζουν να εκδίδουν τοπική
εφημερίδα,αρχίζουν να μιλούν για οργανώσεις διαδηλώσκον,
περνούν τελικά στην ανοικτή δράση (πού θάναι ανάλογα με
τίς περιστάσεις μια πρώτη προκήρυξη,το πρώτο νούμερομιος
εφημερίδας ή μια πρώτη διαδήλωση). Καί τότε,συνήθως, ή
ανοικτή αυτή σύγκρουση φέρνει την άμεση καί τελειωτική,
κατάρρευση. "Αμεση καί τελειωτική ακριβώς γιατί εκείνες
οΙ συγκρούσεις δεν ήταν το αποτέλεσμα ενός συστηματικού
σχεδίου για μακρόχρονο καί ανυποχώρητο αγώνα,επεξεργασ-
μένο από τα πριν καί μελετημέ νο σε κάθε του λεπτομέρεια
αλλά άπλα ή αυθόρμητη εξέλιξη της δουλειάς μιας δμάδας
πάνω σε μια παραδοσιακή βάση. Γιατί ή αστυνομία σχεδόν
πάντα γνώριζε σε κείνη την καθορισμένη περιοχή τους κύ-
ριους καθοδηγητές πού ήδη έχουν φροντίσει "να μιλοϋνγιά
αύτούς"στά πανεπιστημιακά θρανία,γιατί περιμένοντας .την
πρόσφορη στιγμή για μια μαζική σύλληψη,είχε αφήσει τήνδ
μαδά να μεγαλώσει καί να αναπτυχθεί μέχρι να έχει στάχέ
ρια της το "σώμα του έγκλήματος"καί κάθε φορά άφηνε επί
τηδες κάποιο άτομο γνωστό "για τον σπόρο" (είναι ή τεχ-
νική έκφραση πού χρησιμοποιείται,από δσο ξέρω,καί από
τους δικούς μας καί από τους πράκτορες της ασφάλειας).
Αυτός δ πόλεμος θυμίζει την πορεία των χωρικών δπλισμέ-
νων με μπαστούνια,ενάντια σε ταχτικό στρατό. Καί δένμπο
ρεΕ παρά να θαυμάσει κανείς τη ζωντάνια ενός κινήματος
πού μεγάλωνε, απλώνονταν καί έφερνε νίκες παρ'όλη την ά
πόλυτη έλλειψη κάθε προετοιμασίας άπ'τή μεριά των μαχη-
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των..* Ο πρωτόγονος χαραχτήρας του οπλισμού ήταν, ε ίνα ι. ι
άλήθεια,δχίμόνο αναπόφευκτος στην αρχή,αλλά καί ιστορικά.
§ϋί91

ω
Ιί̂ 2£ γιατί επέτρεπε την προσέλκυση μεγάλου άριθ-

μοδ'μαχητών. 'Αλλά μόλις άρχισαν σοβαρές "επιχειρήσεις"
(καί αυτές άρχισαν με τίς απεργίες του καλοκαιριού του
1896) ,οί έλλείψ,εις της οργάνωσης μας γίνονταν δλο καίτπ,ό
φανερές. Με τον 'πρώτο αιφνιδιασμό καί άφοϋ έκανε μια σα
ρά από λάθη (δπως στην έκκληση στην κοινή γνώμη ενάντια
στα εγκλήματα των σοσιαλίστων,την μεταφορά των έργατώνά
πό τίς πρωτεύουσες στα βιομηχανικά κέντρα της επαρχίας),
ή κυβέρνηση δεν χρειάστηκε πολύ καιρό για να προσαρμοστ
εϊ στίς νέες συνθήκες της πάλης καί να τοποθετήσει στα
κατάλληλα σημεία τίς δικές της ομάδες από προβοκάτορες,
κατασκόπους καί πράκτορες εφοδιασμένους με τεχνικά μέσα
πιο τελειοποιημένα. Οι συλλήψεις έγιναν τόσο πολύ συχνές
χτύπησαν τόσο κόσμο,προκάλεσαν £να τέτοιο αποδεκατισμό
στίς τοπικές ομάδες,πού ή εργατική μάζα έχασε κυριολεκ-
τικά δλους τους καθοδηγητές της,το κίνημα άποδιοργανώθη
κε σε απίστευτο βαθμό καί στάθηκε αδύνατο να κρατηθεί δ
ποιαδήποτε συνέχεια καί οργάνωση στη δουλειά. Ή τρομε-
ρή διασκόρπιση των τοπικών αγωνιστών,το γεγονός δτι οι
ομάδες αποτελούνταν από τυχαίο κόσμο,ή έλλειψη προετοί-
σιας καί δ στενός ορίζοντας στο θεωρητικό,καί το πολιτι
κό πεδίο. "Ολα αυτά ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα των
συνθηκών πού πιο πάνω περιγράφτηκαν. Σέ μερικά μέρη, εξ
αίτίας της έλλειψης προσοχής καί συνομοτικών μέτρων, οι
εργάτες κατέληξαν να απομακρυνθούν,από έλλειψη εμπιστο-
σύνης στους διανοούμενους. *Η απερισκεψία τους - έλεγαν
- προκαλεί αναπόφευκτα τίς συλλήψεις." *(1)

Ό Λενιν,αναπτύσσοντας στο Τίνα κάνουμε;δνα κριτι-
κό καί αύτοκριτικό απολογισμό εκείνης της αποφασιστικής
στιγμής πού υπήρξε το πέρασμα από την απλή "προπαγάνδα"
στην^πιο δύσκολη "δράση"θα φανερώσει τη σχέση ανάμεσα
σε οίκονομιστική παρέκκλιση καί πρωτογονισμό,αλλά θα α-
ναγνωρίσει δτι "

:ιαπου

Ϊ9Ϊ3Ι!
ί̂
_ν./_ι

;
ν
ί
_»ωμυ__ι

;
υν,;_ι,αιιυιιστατ],κου_μαρ̂ ],σμου

Λ
"* (1)

"6 Ζηνόβιεφ αργότερα θδ διηγηθεί πώς εκείνους τους
καιρούς δ Λένιν πολεμούσε με το "μπαστούνι"των πρωτόγο-
νων χωρικών. "Εγραφε καί κυκλοφορούσε τα πρώτα τουάρθρα
αφιερωμένα στη ζωή στα εργοστάσια. "Τα άρθρα του Λένιν,
δημοσιευμένα σε προκηρύξεις αναφέρονταν άποκλειστικάστά
καθημερινά προβλήματα : στίς σχέσεις των μηχανικών καί

Α (ι) Λε'νί,ν, Το να χάνουμε.

Λ (ι) Λε'νυν, Το να χάνουμε.
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των επιστατών με τους εργάτη καί ειδικά με τίς εργάτρ-
ιες πού τίς φέρονταν τότε με τον πιο ζωώδη κυνισμό. Το
πρόβλημα του ζεστού νεροϋ για το τσάι τίς ώρες εργασίας,
τους καθυστερημένους μισθούς, τα πρόσχημα,πράγματα πού
σήμερα φαίνονται καθαρά δευτερεύοντα. Μα εκείνη την έπο
χή ήταν δ μόνος τρόπος να κινητοποιηθούν οί έργατικέςμά
ζες,ή μόνη πραγματική δυνατότητα πού θα έκανε να γεννη-
θεί στη Ρωσσία το εργατικό κίνημα,στην αληθινή έννοιαιής

λέξης". *(2)
Ό Λένιν,ή Κρουπσκαγια,δ Ζηνόβιεφ ομόφωνα ΰπογραμμΐ

ζουν την ιστορική σημασία του περάσματος από τη σκέτηπρο
παγάνδα στη δράση καί επίσης ομόφωνα, υπερασπίζουν τόέρ-
γο των νέων ρώσσων επαναστατών μαρξιστών εκείνης της ε-
ποχής. Ειδικά δ Λένιν,όχι μόνο κρίνει συνολικά θετικήτή
δράση των ομάδων,αλλά γράφει πώς στη φάοη της γέννησης
του εργατικού κινήματος,τέτοια δράση,παρ"δλα τα δριάτης
καί τον πρωτογονισμό της ήταν δικαιωμένη,αποτελούσε δηλ,
την σωστή απάντηση στο βασικό πρόβλημα,πού εκείνη τη δε
δομένη στιγμή, σε κείνο τον καθορισμένο τόπο,έμπαινεοτοΰς
επαναστάτες. Καί σ'£να άλλο γραφτό κι'αότό γραμμένο στη
πάλη ενάντια στον οίκονομισμό,ξαναεπαναλαμβάνει τη κρί-
ση του : "...ήταν φυσικό οί. σοσιαλδημοκράτες να κατέχο-
νται από μίσος για παρόμοιο κόσμο (για τους λαϊκιστές )
καί για τα λόγια τους καί να αφιερώνονται σε μια δράστη
ριότητα πιο λεπτομερή, αλλά σαν αποτέλεσμα πιο σοβαρή ,
προπαγάνδισης ανάμεσα στο προλεταριάτο των εργοστασίων,
καί των εργαστηρίων.Ό περιορισμένος χαραχτήρας αύτήςτης
δραστηριότητας ήταν κατ'αρχάς αναπόφευκτος καί εκφραζό-
ταν στίς περιορισμένες διαπιστώσεις ορισμένων σοσιαλδη-
μοκρατών. Αυτός δ στενός χαραχτήρας παρ"όλα αυτά δεν φό
βίζε εκείνους τους σοσιαλδημοκράτες πού δεν ξεχνοϋσανκα
θόλου τους μεγαλειώδεις ιστορικούς στόχους του Ρωσσικοϋ
εργατικού κινήματος. Λίγο νοιάζει αν τα λόγ_ια των σοσια
λδημοκρατών έχουν μερικές φορές ένα περιορισμένο χαραχ-
τήρα,αντίθετά,ήταν πιο πλατιά ή δράση τους.,,.Στό βαθμό
πού ή σοσιαλδημοκρατική προπαγάνδα θα πλαταίνει,σκέφτον
ταν αυτοί,αυτός δ στενός χαραχτήρας θα εξαφανιστεί από
μόνος του. Καί αυτό σε μεγάλο μέοος δγινε πραγματικά.
Από τη προπαγάνδα έγινε το πέρασμα σε μια πλατιά κινη-

τοποίηση . * (3)

Ή πάλη ενάντια στον οικονομισμό

Σ'αύτή τη φάση ιστορικά δικαιωμένη καί επομένως θε
τική,δνα μέρος των νέων επαναστατών,ενθουσιασμένο άπότή

Α (2) Γ. Ζινόβιεφ, Λένυν.

Α (3) Λένιν, "Ενα οπισθοδρομικό" ρεύμα.



δουλειά της δράσης στα εργοστάσια, έχασε από μπροστάτου
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_ 2 ^ _ " Αυτή εΓναι ή ουσία της οίκονομίστικήςπα
ρέκλισις καί δεν εΓναι ( όπως μερικοί κακομοίρηδες φαί-
νονται να πιστεύουν ακόμα καί σήμερα )ή διεξαγωγή έπίμο
νης διεκδικητικής κινητοποίησης στα πλαίσια μιας καί μό
νης ταξικής πολιτικής γραμμής,οΰτε το σφιχτοδέσιμο οίκο
νομικής καί πολιτικής πάλης.

Σ'ενα άλλο σημείο του παραπάνου γραφτού του όΛένιν
εξηγεί πώς μπόρεσε να αναπτυχθεί δ οικονομισμός στη Ρω-
σσία :" ...ή εξάπλωση της κινητοποίησης έφερε τους σο-
σιαλδημοκράτες σε επαφή με τα πιο χαμηλά στρώματα τα λι
γώτερα αναπτυγμένα του προλεταριάτου. Για να .τραβήξει
αυτά τα στρώματα ό άγκιτάτορας έπρεπε να γνωρίζει να ε-
ξισώνεται στο πιο χαμηλό ιδεολογικό επίπεδο καί συνήθι-
σε να βάζει σε πρώτο πλάνο " διεκδικήσεις και, ανάγκες",
απομακρύνοντας τα μεγάλα ιδανικά του σοσιαλισμού καίτής
πολιτικής πάλης.. Ακριβώς σ'αύτόν τον υπερβολικό τονισ
μό μιας μόνο δφης της σοσιαλδημοκρατικής δραστηριότητας
είναι πού εμείς διακρίνουμε την βασική αιτία της άξιολύ
πητης εγκατάλειψης των ιδανικών της ρώσσικης σοσιαλδημο
κρατίας. Προσθέστε σ'αύτή την προδιάθεση για μια φυλλά-
δα της μόδας,την άγνοια της ιστορίας του επαναστατικού
κινήματος της Ρωσσίας καί την παιδιάστικη επιμονή για
πρωτοτυπία καί θάχετε δλα τα στοιχεία πού αποτελούν "το
οπισθοδρομικό ρεϋμα μέσα στη ρώσσικη σοσιαλδημοκρατία". .
Άλλα μια παρόμοια ύπερεχτίμηση μιας μόνο δφης της δρα-
στηριότητας σε βάρος των άλλων συνδιασμένη με την τάση
να παραμελούνται ολοκληρωτικά δλες οι άλλες όψεις,απει-
λεί να προκαλέσει ασύγκριτα πιο σοβαρές συνέπειες στο
ρώσσικο εργατικό κίνημα . Τα πιο καθυστερημένα στρώματα
του προλεταριάτου μπορεί ίσως να αποπροσανατολιστούν αν
δώσουν βάση στίς συκοφαντίες εκείνες πού λένε δτι ή ρώσ
σικη σοσιαλδημοκρατία θεωρεί τους εργάτες μόνο ένα μέσο
για τη συντριβή του αυταρχισμού,αν δώσουν βάση στα καλέ
σματα να περιοριστούν στους αγώνες για την αποκατάσταση
των γιορτών καί στίς σωματιακές συγκεντρώσεις, έγκαταλί
ποντας τον άπότερο σκοπό του σοσιαλισμού καί τα άμεσακα
θήκοντα της πολιτικής πάλης. * ( 1 )

Το λάθος των οίκονομιστών βρίσκεται λοιπόν στην α-
πομόνωση μιας μόνο δψης της ταξικής πάλης,στο χαμήλωμα
του έργου του άγκιτάτορα στο επίπεδο των λιγώτερο αναπ-
τυγμένων στρωμάτων του προλεταριάτου. Από την άλλη με-
ριά το ομόλογο λάθος των " πολιτικών " βρίσκοντανστό 'δ-
τι έβλεπαν στους εργάτες " μόνο |να_μέσο_γιά_τή_συντρ]

;
;

Π̂-Ι̂ -̂̂ Ι̂ ε̂ ^̂
1
-
1
^̂ -"

 κα
^ °

χι το
^£ πρωταγωνΓστές~τής~δΓ-

κής~τδΰς χειραφέτησης πού παλεύοντας θα έφταναν μέχρι
την εγκαθίδρυση της διχτατορίας της τάξης τους καί τον
σοσιαλισμό.

* ( 1 ) δ.π.
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Ό ρώσσικος οίκονομισμόςέκτός απ'αυτά,συνδέοντανμέ
το κϋμα πού πλημύριζε την Δυτική Ευρώπη του Μπερσταϊνι-
κοϋ ρεβιζιονισμοϋ . "Οπως είναι γνωστό δ Μπερνστάϊν αλ-
λοίωνε την ουσία του μαρξισμού καί δροθετοϋσε τη δράση
των εργατικών κομμάτων μέσα σε καπιταλιστικά πλαίσια με
το να βάζει σα στόχο τίς μεταρρυθμίσεις καί τον έξορθο-
λογισμό .

 Τ
Ηταν συμπερασματικά ένας συνεργός έκείνουτοΟ

"αστικού σοσιαλισμού " πού ήδη είχε καταγγελθεί από τον

Μαρξ στο Μανιφέστο . Ή τραιηντγιουνιονιστική πολιτική,
ό ρεφορμισμδς, συνθήματα όπως " Ι2_κ^ντ]μα_εΕνα^_τό_παν^
δ σκοπός_είναα_τ£ποτε_"άρχισαν να υποσκάπτουν από τα θε
μ2λεια τα κομμάτια της ΔεύτερΓ[2_Δι

:
εθνοθ2,τά δποϊα ακόμα

κι αν τα απόδιωχναν στίς επίσημες αναλύσε ι ς,στην πράξη
εφάρμοζαν την ουσία τους : επαναστάτες στα λόγια,ρεβιζι
ονιστές στη πράξη.Στή ρωσσία αναφέρονταν στον Μπερστά'ίν
δύο ρεβιζιονιστικά ρεύματα ενάντια στα δποϊα αγωνίστηκε
δ Λένιν,ρεύματα φαινομενικά εχθρικά το ένα με το άλλο
αλλά στη πράξη στενά δεμένα. Το πρώτο είναι αυτό τών"νό
μίμων μαρξιστών ",άλά Στροϋβε πού ήθελαν να χρησιμοποιή
σουν την αυξανόμενη πίεση του εργατικού κινήματος αποκ-
λειστικά σαν εργαλείο για το πέρασμα από τον τσαρικό α-
πολυταρχισμό σε μια κυβέρνηση αστικής δημοκρατίας . Το
δεύτερο,χχύτό των οίκονομιστών,επιμένει να υποβιβάζει τη
δράση του προλεταριάτου μόνο στην οικονομική πάλη μέχρι
το σημείο να θεωρητικοποιεϊ δτι ή σοσιαλιστική πολιτική
συνείδηση· είναι μονάχα ένα αυθόρμητο προϊόν της οικονο-

μικής πάλης.
"Εχει ενδιαφέρον ή παρατήρηση πώς οι ρώσσοι οίκονο

μιστές,παρ'δλο πού αναφέρονται στην πλειοφηφείατουςστίς
μπερσταϊνικές αξιώσεις " πρωτοτυπίας " στο θεωρητικό πε
δίο,καί παρ'δλο πού θεωρούσαν δτι ήταν - δμοια με πολ -
λούς σημερινούς μικροαστούς - " ξεπεραστές " του μαρξισ
μου,δεν είχαν τίποτα κοινό με τον προσωπικό όππορτουνισ
μό των γραφειοκρατών των κομμάτων καί των συνδικάτωντής
καπιταλιστικής Δύσης. Ό Λένιν διέκρινε το ρεβιζιονισμό
ακόμα καί σ*εκείνα τα σχολεία πού ακολουθούσαν μια επα-
ναστατική ζωή ( καί πού θα ήταν επαναστάτες αν για αυτό
έφτανε μόνο ή επιθυμία τους ). Οι οίκονομιστές ξεχωρί -
ζουν κύρια,δπως καθορίζει δ Λένιν,γιατί στην πλειοψηφεί
α τους " με τέλεια ειλικρίνεια " δεν βλέπουν με καλό μα
τι " κάθε θεωρητική συζήτιση,κάθε φραξιονιστική διαφω-
νία,κάθε πλατειά πολιτική συζήτηση,κάθε σχέδιο για οργά
νωση των επαναστατών " *( 1") Για τον Λένιν αντίθετα "δι
χως επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρχει επαναστα-
τικό κίνημα.Δεν θα μπορέσουμε να επιμείνουμε αρκετά σ'
αυτή την αντίληψη,σε μια στιγμή πού ή δππορτουνιστικήδι
δασκαλία όντας της μόδας,άκολουθιέται από την εξύψωση

* (1) Ίί να κάνουμε;
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των πιο περιορισμένων μορφών πολιτικής πάλης"καί "μονα·-
χα ένα κόμμα με δδηγό μια. πρωτοποριακή θεωρία μπορεί να
εκπληρώσει το ρόλο του μαχητή της πρωτοπορείας" *(1) Οι
οίκονομιστές,αυτοί πού απομόνωσαν μια μόνο δψη της ταξί
κής πάλης καί θεωρητικοποιοϋσαν αύθέραιτα την αναγκαιό-
τητα αυτής της ενέργειας,σε έ"να σημείο έγιναν στη Ρωσσί
α ένα μεγάλο εμπόδιο ^νιάλιστα το κύριο εμπόδιο - στόδρό
μο για την ανάπτυξη του επαναστατικού εργατικού κινήμα-
τος." Στά λιμνάζοντα νερά της "οικονομικής πάλης έναντι
α στα αφεντικά καί ενάντια στη κυβέρνηση"από μας δυστίΛ-
χώς,σχηματίστηκε ένα στρώμα μούχλας.Υπάρχει κόσμος πού
γονατίζει μπροστά στο αυθόρμητο καί παρατηρεί με θρησ-
κευτική ευλάβεια (κατά την έκφραση του Πλεχάνωψ) " δ,τ ι
το πιο καθυστεριμένο " του ρώσσικου προλεταριάτου.Άλλα
έμεϊς θα μάθουμε πώς να άπαλαχτοϋμε απ'αυτή τη μούχλα"

Χαρακτηριστικό των οίκονομιστών,επομένως,δεν ήτανε
μονάχα ή παρέκλιση στο πεδίο της θεωρίας,αλλά καί μια δ
λόκληρη γραμμή πού,ξεκινώντας από την παρατήρηση " δ,τ ι
πιο καθυστερημένου στο προλεταριάτο",δηλαδή από το χα-
μήλωμα στο επίπεδο των πιο καθυστερημένων στρωμάτων της
εργατικής τάξης,κατέληγε να μη βλέπει αυτό πού για τους
επαναστάτες ρώσσους μαρξιστές ήταν εκείνη τη στιγμή το
βασικό -πρόβλημα.Να βγουν από τον πρωτογονισμό,να περά-

σουν από τίς ομάδες στο κόμμα."Αλλαξε δηλαδή το κεντρι-
κό ζήτημα,αύτό πού χώριζε τους αληθινούς επαναστάτες α-
πό τους επαναστάτες στα λόγια καί αντεπαναστάτες στήπρά
ξη.Γύρω στα 1895,δπως είδαμε,το βασικό καθήκον ήταν το
πέρασμα από ΐη σκέτη προπαγάνδα στη δράση,ήταν ή αρχή
της άνωσης ανάμεσα στη "σοσιαλιστική επιστήμη" πού έφερ
ναν οί διανοούμενοι πού προέρχονταν από την αστική τάξη
(καί εϋχαν προδώσει την τάξη τους)καί το μόλις γεννημέ-
νο αυθόρμητο κίνημα του βιομηχανικού προλεταριάτου.Τότε
δποιος αντιστεκόταν σ'αύτό το πέρασμα,δποιός ήθελε να
μείνει στίς δμάδες των διανοούμενων να "μελετήσει",άντι
κειμενικά έπαιζε £να άντεπαναστατικό ρόλο καί αποτελού-
σε τον εχθρό πού έπρεπε να χτυπηθεί.Άλλα μόλις έκπληρώ
θηκε σε μεγάλο ποσοστό αυτό το πέρασμα,μόλις μεταμορφώ-
θηκαν οι δμάδες διανοουμένων αφιερωμένων μόνο στη "μελέ
τη" σε δμάδες διανοουμένων καί εργατών απασχολούμενων
στη πρώτη γραμμή με το έργο της δράσης,στίς πρώτες μέγα
λες,οργανωμένες παράνομες απεργίες,το κεντρικό πρόβλημα
άλλαξε."Ενα μέρος αγωνιστών εγκαταλείποντας τη θεωρητι-
κή δουλειά,αντιλαμβανόμενοι την επαναστατική θεωρία σαν
έ"να νεκρό σώμα άπ'τό δποϊο έπρεπε το γρίηγορώτερο να α-
παλλαγούν, κατάληγαν στο να εμποδίζουν το νέο ποιοτικόάλ
μα πού έμπαινε:την οργάνωση του πολιτικού μαζικού έπανα
στατικού κόμματος του προλεταριάτου.

(1) δ.π.
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Ό Λένιν σ'αύτό το σημείο,δπως ακριβώς καί τα επό-
μενα χρόνια θα κάνει,μπροστά σε κάθε τραχεία μεταβολή
της κατάστασης ικανή να φέρει την "επανόρθωση του μπασ-
τουνιου"προκλημένη άπ'αύτή ή την άλλη παρέκληση, αλλάζει
στόχο.Ενώ πρώτα αφιερώνονταν δλόκληρος στο να μαζεύει
τίς πιο μικρές λεπτομέρειες για τίς συνθήκες των έργα -
των στο εργοστάσιο,στο να διαμορφώνει προκυρήξεις ακόμα
καί για το πρόβλημα του "ζεστού νεροϋ για το τσάι",τώρα
δίχως να αμελεί αυτό το τύπο της δραστηριότητας πού τώ-
ρα πια οι πιο προωθημένοι εργάτες είχαν μάθει να εκπλη-
ρώνουν αυτόνομα,συγκεντρώνεται στη πάλη για τη δημιουρ-
γία ενός αληθινού μαζικού κόμματος του έπαναστατικοϋπρο
λεταριάτου καί,σαν επακόλουθο,στην πάλη σε βάθος, δίχως
μέσους ορούς,εχθρική σε κάθε άμφιταλάντευση καί συμβιβα
σμό,ενάντια στους οίκονομιστές.

Οι εξτρεμιστικές παρερμηνίες στην οικονομική πάλη.

Από την πάλη του Λένιν ενάντια στον οίκονομισμόξε
πήδησαν πολλές παρερμηνίες.Στήν αρχή επρόκειτο για "πα-
ρερμηνίες" θεληματικά τροφοδοτημένες από τον Πλεχάνωφ
καί άλλους μενσεβίκους για να αμφισβητηθεί δ λενινισμός
καί πού μάταια (δεν υπάρχει χειρότερος κουφός άπ' αυτόν
πού δεν θέλει να ακούσει)δ Λένιν βιάστηκε να ξεκαθαρί-
σει. Άλλα αυτές οι παρερμηνίες αργότερα υίοθετήθηκανκαί
αναπτύχθηκαν από εξτρεμιστικά ρεύματα,πού άναφερόμενασυ
χνά στο λενινισμό,τοϋ μετέβαλαν την ουσία υποβιβάζοντας
την επαναστατική θεωρία σε μια σειρά δογμάτων.Ή παιδι-
κή άρρώστεια του μπορντικισμοϋ,γιά παράδειγμα,έχει βα-
θειές ρίζες καί εκδηλώνεται κάθε φορά πού δ εκφυλισμός
του επίσημου εργατικού κινήματος προκαλεί σε περιορισμέ
να στρώματα μικροαστών διανοούμενων μια ύγειή ανάγκη γι
ά θεωριτική αυστηρότητα.Οι παρερμηνίες αυτές αφορούν κύ
ρια τίς σχέσεις πού δ Λένιν καθώρισε ανάμεσα στην οικο-
νομική καί πολιτική πάλη καθώς καί ανάμεσα στην αύθδρμη
τα εφικτή συνείδηση από μέρους της εργατικής τάξης καί
στην κομουνιστική συνείδηση.

Στήν πραγματικότητα ή σκέψη του Λένιν σ'αύτό το θέ
μα δχει μια κρυστάλλινη καθαρότητα καί μπορεί να συνοψι
στεΐ στην αναφορά στίς διδασκαλίες του ίδιου του Μαρξ .
Σέ ένα σπουδαίο ντοκουμέντο πού μπορεί να θεωρηθεί σαν
ή αρχή του σχηματισμού εκείνου του ρεύματος του έργατι-
κοΟ κινήματος πού πήρε το όνομα του μπολσεβικισμοΰ, δη-
λαδή στην Διαμα9τυρ^α_τών_Ρώσσων_σοσ^αλδτ]μοκρατών ένάν-
ντια στο Πιστεύω^ένάντια στην προγραματική καί θεωρητι-
κή πλατφόρμα των οίκονομιστών,δ Λένιν,τότε έξόριστοςστή
Σιβηρία,γράφε ι: "....ή τεράστια σημασία της οικονομικής
πάλης του προλεταριάτου καί ή αναγκαιότητα της,έχουν ά-
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ναγνωριστεϊ από τον μαρξισμό από τίς αρχές του,καί ήδη
από.το 1840 οι Μαρξ καί "Εγκελς πολεμούσαν ένάντιαστούς
ουτοπιστές σοσιαλιστές" * (1) " "Οταν ...σχηματί

- στΚ|κε ή Διεθνής έ*νωση εργατών,το ζήτημα της σημασίαςτών
εργατικών συνδικάτων καί της οικονομικής πάλης εξυψώθη-
κε ήδη από το πρώτο συνέδριο,στη Γενεύη,το 1866.Ή από-
φαση εκείνου του Συνέδριου έδειχνε ακριβώς τη σημασία
της οικονομικής πάλης,εφιστώντας την προσοχή των σοσια-
λιστών εργατών,από τη μια μεριά ενάντια στην υπερβολή

(πού ήδη είχε παρατηρηθεί ανάμεσα στους Εγγλέζους έργα
τες) ̂ καί από την άλλη ενάντια στην υποτίμηση (πού άνα -
γνωρίζονταν ανάμεσα στους Γάλλους καί τους Γερμανούς,εί
δικά ανάμεσα Λασσαλιστές)της σημασίας αυτής της πάλης .
Ή απόφαση αναγνώριζε δτι τα εργατικά συνδικάτα είναι δ
να ^ραινόμενο όχι μόνο φυσικό αλλά αναγκαίο σε καπιταλισ
τικό καθεστώς : Αναγνώριζε τη μεγάλη τους σημασία για
τήν^όργάνωση της εργατικής τάξης στη καθημερινή της πά-
λη ενάντια στο κεφάλαιο καί για την κατάργηση της μισθω
της εργασίας. Αναγνώριζε δτι τα συνδικάτα δεν πρέπεινά
ασχολούνται αποκλειστικά με την "άμεση πάλη ενάντια στο
κεφάλαιο",καί να μένουν αδιάφορα στο γενικό πολιτικόκαί
κοινωνικό κίνημα της εργατικής τάξης : Οι σκοποί τουςδέν
πρέπει να είναι "περιορισμένοι",αλλά να τείνουν στην γε
νίκη απελευθέρωση των εκατομμυρίων καί εκατομμυρίων των
καταπιεσμένων εργατών. Περισσότερο από μια φορά από τό-
τε προέκυψε μέσα στα εργατικά κόμματα των διαφόρων χω -
ρών,καί περισσότερο από μια φορά,σίγουρα θα προκύψει το
ερώτημα αν^χρειάζεται σε μια καθορισμένη στιγμή,να δοθεί
λίγο μεγαλύτερη ή μικρότερη προσοχή στην οικονομική ήοτή
πολιτική πάλη του προλεταριάτου το γενικό όμως ζήτημα ή
το ζήτημα αρχής,παράμενε ι πάντα με τους όρους με τους 6
ποίους τοποθετήθηκε από τον μαρξισμό. Την πεποίθηση πώς
μια ταξική πάλη ενιαία πρέπει αναγκαία να ενώνει την πο
λιτική καί οικονομική πάλη ή διεθνής σοσιαλδημοκρατίατήν
έχει πια μέσα στο αίμα της" * (2)

Μπορεί να γίνει παρέκκλιση από αυτή τη θέση άρχήςμί
δύο τρόπους : Μ'αύτόν πού ακολουθήθηκε από τους οίκονο-
μιστές,πού απομόνωναν την οικονομική άπ'τήν πολιτική πα
λη,καί μ'αυτόν πού ακολουθήθηκε αργότερα από τους μενσε
βίκους,πού αξίωναν από το Ρώσσικο προλεταριάτο να πάλαι
ψει μόνο ενάντια στον αυταρχισμό καί να μην ενώνει τίς
οικονομικές διεκδικήσεις με τους πολιτικούς αγώνες.

Ό Λένιν θα χτυπήσει καί τίς δύο αυτές παρεκκλήσεις
αλλά όχι με τρόπο αφηρημένο,δογματικό δηλαδή δίχως νάπα
ραβλέψει αυτήν πού,στη βάση της "συγκεκριμένης ανάλυσης
της συγκεκριμένης κατάστασης" έδειχνε να είναι για κεί-

* (1) , Λένιν : " Διαμαρτυρία των ρώσσων σοσιαλδημοκρατών"

* (2)' ,ό'.π.

νη τη στιγμή ή πιο έπι>ί νδυνη παρέκκλιση.Συνέ0ε ι_ έτσι
λοιπόν ή κακή πίστη,ή διανοητική ατιμία ή καί άπλα ή η-

λιθιότητα μερικών,διευκολυμένη κάποια φορά από αυτή ή

την άλλη όχι ευτυχή ή όχι ακριβή έκφραση του Λένιν,(άλ-
λα δ Λένιν δεν είχε πάντα τη δυνατότητα να ελέγχει κάθε
λέξη,κάθε κόμμα,γιατί δταν έπαιρνε πέννα το έκανεδχιγιά
να μαγέψει τους ακαδημαϊκούς,αλλά για να προσανατολίσει

στι
ι σωστή κατεύθυνση,καί κάτω από επείγουσες ανάγκες,την

πάλη της εργατικής τάξης),νά καταλήξει στην υπογράμμιση
αυθαίρετα αύτοϋ ή του άλλου σημείου των διάφορων γραφτϋν
του Λενιν,με το σκοπό της απόδειξης ανάλογα με την περί
στάση,ένα Λένιν οίκονομιστή ή έναν Λένιν πού υποτιμούσε
την οικονομική πάλη. Πράξεις τέτοιου είδους είναι πάντα
δυνατές,με οποιονδήποτε επαναστάτη καί σε δποιοδήποτεπρό
βλήμα.

Ό Μαρξ για παράδειγμα,κατηγορήθηκε δτι ήταν Μπλαν
νκιστής,παρ'δλη την μακρόχρονη πάλη του ενάντια στόνΜπλα
νκισμό. Μα αν είναι αλήθεια πώς δεν θέλει πολύ για να 6:
τρυπώσεις αυτή ή εκείνη τη φράση,(απομονώνοντας την άπ5
το γενικό κείμενο του γραφτού καί πάνω άπ'δλα από τήνσυ
γκεκριμένη κατάσταση στην δποΐα αυτό το γραφτό έμφανίσιη
κε)γιά να δώσεις μια παραποιημένη εικόνα του Λένιν εί-
ναι επίσης αλήθεια πώς παρόμοιες εξαπατήσεις καταρρέουν
αμέσως μόλις αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με το ελάχιστο
της θεωρητικής αυστηρότητας καί διανοητικής σοβαρότητας.

Ή σημασία της οικονομικής πάλης καί ή σχέση ανάμεσα σε
οικονομική καί πολιτική πάλη.

Τα γραφτά του Λένιν στη περίοδο πού δεν είχε εμφα-
νιστεί ακόμα ή οίκονομιστική παρέκκλιση,ή τουλάχιστονδέν
είχε ακόμα εκδηλωθεί σαν μια τάση ικανή να σταμάτησειιήν
παραπέρα ανάπτυξη του επαναστατικού εργατικού κινήματος
στη Ρωσσία,τείνουν σταθερά στο να εκτιμήσουν τη σημασία
των απεργιών,της οικονομικής πάλης,τη σημασία πού αποκ-
τούν στη συνείδηση των εργατών οι πρώτες εμπειρίες της
σύγκρουσης με τον μεμονωμένο καπιταλιστή,με δλους τους
καπιταλιστές,με το κράτος πού σε κάθε περίπτωση τούςστη
ρίζει.

Στό "Στόχ^_κα£_έ9μπνε£α_τοϋ_π2ογ_9άμ^ατο£_τοϋσοσ^α
λδημοκρατικοϋ_κό^ματος",γιά παράδειγμα,δ Λένιν γράφει :
""Οσο πΓό"ρωμαλέα" εΤ ναι ή ανάπτυξη των μεγάλων έργοστα
σίων καί εργαστηρίων,τόσο πιο ενεργητικές,συχνές καί ε-
πίμονες,γίνονται οι απεργίες,επειδή δσο πιο πιεστικόςεί
ναι δ ζυγός των καπιταλιστων,τόσο πιο αναγκαία είναι ή
κοινή αντίσταση των εργατών. Οι απομονωμένες άπεργίεςκχί
εξεγέρσεις των εργατών αποτελούν δπως βεβαιώνει το πρό-
γραμμα, το πιο διαδεδομένο φαινόμενο στα ρώσσικα έργοστα



σία. Μα. δσο περισσότερο ό καπιταλισμός ανάπτυσσεταικαι
οι απεργίες γίνονται συχνότερες τόσο περισσότερο ή άπερ
γία φανερώνεται σαν έ"να δπλο δχι αποτελεσματικό. Οι ερ-
γοστασιάρχες παίρνουν ενάντια στις απεργίες κοινά προλη
πτικά μέτρα. Φτιάχνουν μεταξύ τους μια συμμαχία,προσλα-
μβάνουν εργάτες από άλλες περιοχές,καταφεύγουν στην βοή
θεια της κρατικής εξουσίας,πού τους επιτρέπει να σπανέ
την αντίσταση των εργατών.Ενάντια στον εργάτη δεν ύπάρ
χει πια μόνο ό μεμονωμένος καπιταλιστής του καθενός ερ-
γοστασίου, ενάντια του υπάρχει τώρα ή τάξη των καπιταλι-
στών πού στηρίζεται στο κράτος. "Ολόκληρη Π_τάξ_ΐ)_τών_κα
Πϋο̂ στων αρχίζει να μάχεται ενάντια σ'όλόκληρη'τξν'τά
ξ.Π_ΐώ^_έργ_ατών£άναζητώντας κοινά μέτρα ενάντια στίς άπε
ργίες,πετυχαίνοντας από την κυβέρνηση αντεργατικούς νό-
μους, μεταφέροντας τα εργοστάσια καί τα εργαστήρια σέπιό
απομακρυσμένες περιοχές,καταφεύγοντας στη δουλειά στο
σπίτι καί σε χίλιες άλλες απάτες σε βάρος των εργατών 1Η
ένωση των εργατών ενός μοναδικού εργοστάσιου,ενός μόνο
κλάδου της βιομηχανίας,φανερώνεται αδύναμη να άντιστα -
θεϊ σε δλη την τάξη των καπιταλιστών. Γίνεται απόλυτα ά
παραίτητη ή κοινή δράση δλ3£_τ3£_τάξ_3£_των_εργ.ατωνΐΕτσι
από τίς απομονωμένες εργατικές εξεγέρσεις γεννιέται ήπά
λη ολόκληρης της εργατικής τάξης. Ή πάλη των εργατών έ
νάντια στους εργοστασιάρχες γίνεται ταξ̂ κτ̂ πάλτ]. "Ολοιοί
εργοστασιάρχες είναι ενωμένοι από το ίδιο το συμφέροννά
εκμεταλλεύονται τους εργάτες καί να τους άνταμείβουνδσο
το δυνατόν λιγώτερο. Καί οι εργοστασιάρχες κατάλαβαίνοα>
δτι δεν μπορούν να υποστηρίξουν την υπόθεση τους διαφο-
ρετικά παρά μόνο με τη κοινή δράση δλης της τάξης τους,
μόνο με την επιρροή τους στη κρατική εξουσία.Επίσης οι
εργάτες είναι ενωμένοι από το κοινό συμφέρον να μην συν
τρίβουν από το κεφάλαιο,να υπερασπίσουν το δικαίωμάτους
στη ζωή καί σε μια ανθρώπινη υπόσταση. Καί οι εργάτες ά
ντιλαμβάνονται πώς ή ενότητα,ή κοινή δράση δλης της τά-
ξης»τής εργατικής τάξης,είναι γι'αύτούς απαραίτητη, καί
πώς γι'αύτό πρέπει να κατακτήσουν την επιρροή στην κρα-
τική εξουσία". * (1)

Σέ £να σημαντικό γραφτό της ίδιας περιόδου,"Τά_κα-
§ΰϋ2¥!

α
_!ΐ¥_Ρώσσων_σοσ^αλδ3μ^κ9ατων^,δ Λένιν ξεκαθαρίζει

ξανά τη σχέση ανάμεσα σε οικονομική καί πολιτική πάληκά
νοντας πολεμική σ'αύτούς πού έδιναν στη σημασία πούέχει
για τους μαρξιστές ή οικονομική πάλη,ένα πιο στενό κορ-
πορατίστικο χαραχτήρα.
" Αυτές οί δύο μορφές δράσης είναι άξεχώριστα ενωμένες
μεταξύ τους στη δραστηριότητα των σοσιαλδημοκρατών, σαν
τίς δυο δφεις ενός νομίσματος. Τόσο ή οικονομική δσοκαί

ή πολιτική δράση είναι το Εδιο αναγκαίες για να αναπτυ-
χθεί ή ταξική συνείδηση του προλεταριάτου. Καί ή μιάκαί
ή άλλη είναι το [διό απαραίτητες σαν οδηγός στην ταξική
πάλη των Ρώσσων εργατών,γιατί κάθε ταξική πάλη είναι πο
λιτική πάλη. Καί το ένα καί το άλλο είδος δράσης,άφυπνί
ζοντας τη συνείδηση των εργατών,οργανώνοντας τους,πειθα
ρχώντας καί μορφώνοντας τους για μια άλληλέγγυηδράσηκαί
για την πάλη για τα σοσιαλδημοκρατικά ίδανικά,θά τούςδώ
σουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τίς δυνάμεις τους πάνω
στα προβλήματα καί τίς ανάγκες πού είναι πιο άμεσες, θα
τους επιτρέψουν να κερδίσουν μερικές παραχωρήσεις άπότύν
εχθρό τους, καλυτερεύοντας έτσι την οίκονομική τους κα-
τάσταση, πιέζοντας τους καπιταλιστές να υπολογίζουν την
δύναμη των οργανωμένων εργατών, πιέζοντας την κυβέρνηση
να πλατύνει τα δικαιώματα τους,να προσέξει τίς διεκδική
σεις τους, κρατώντας την κυβέρνηση κάτω από συνεχή φόβο
μπροστά στην εχθρική διάθεση των εργατικών μαζών καθοδη
γούμενων από μια στερεή σοσιαλδημοκρατική όργάνωση"ϊ(1)

Δεν θαναι ανώφελο να υπογραμμίσουμε πώς ακόμα μια
φορά δ Λένιν επιμένει στην ένωση οικονομικής καί πολιτι
κής πάλης,στο γεγονός πώς καί ή οίκονομική πάλη είναι ά
παραίτητη,"δμοια^ με την πολιτική'πάλη,γιά να "ανάπτυξη
την ταξ_].κτί~συνεΖδηστ] τοΐ^προλεταρ^άτου" με την προϋπόθε
ση~δμως πώς~κά"ί~η"~μιά καί ή άλλη θα κατευθύνονταν "_άπό
μι,ά_στέρεη_σοσιαλδΓ|)ΐοκρατ].κή_δ2γάνωστι^ καί δεν θα άφήνο
ντάι στόν~αύθόρμητΖσμό~τών~μαζών~ή στην καθοδήγηση των
ρεβιζιονιστικών κομμάτων,πρακτόρων της αστικής τάξης με
σα στο προλεταριάτο.

Κάνοντας πολεμική ενάντια στην "πολύ διαδεδομένηκαί
πολύ παράξενη γνώμη πώς ή σοσιαλδημοκρατία της Ρωσσίαφά
έβαζε σε δεύτερη μοίρα τα πολιτικά προβλήματα καί τήνπο
λιτική πάλη" * (2), 6 Λένιν,πού ήδη από την αρχή τήςμπρο
σούρας του είχε ξεκαθαρίσει σαν "σήμερα (1897) το πιο έ
ντονο πρόβλημα είναι,κατά τον τρόπο πού βλέπουμε τα πρά
γματα,αύτό της πραχτικής δραστηριότητας των σοσιαλδημο-
κρατών" *(3) δείχνει τίς αιτίες αυτής της απροσεξίας :

" Κατά πρώτο λόγο στην γενική έλλειψη κατανόησης των σο
σιαλδημοκρατικών αρχών από την μεριά των αντιπρόσωπων
των παλιών επαναστατικών θεωριών,συνηθισμένων να κατασ-
κευάζουν προγράμματα καί σχέδια δράσης στη βάση ίδεώνά-
φηρημένων καί δχι στη βάση της ανάλυσης των τάξεων πού
δρουν πραγματικά στη χώρα καί πού ή ιστορία τοποθέτησε
σε καθορισμένες σχέσεις... Κατά δεύτερο λόγο δεν έχει

* (1) Λένιν. Στόχοι καί ερμηνεία του προγράμματος του Σοσιαλδημο-

κρατικοϋ κο'μματος. "Εργα.

* (1) Λένιν. Τα καθήκοντα των ρώσσων σοσιαλδημοκρατών.

* (2) ό.τι.

* (3) δ.π.
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γίνει κατανοητό δτι ή συγχώνευση των οικονομικών καί πο
λιτικών προβλημάτων,τη*ς σοσιαλιστικής καί δημοκρατικές
δράσης σ'δνα οργανικό σύνολο,σε μια ενιαία !<χ§̂ κι5_πΛ-
Π̂_Ι25_Ιί22λ§Ι9Ρ1:̂ Ι2̂  °̂

ν
 αδυνατίζει αλλά δυναμώνει το

δημοκρατικό κίνημα καί την πολιτική πάλη ,πλησιάζοντάς-
τους στα πραγματικά ενδιαφέροντα των λαϊκών μαζών,βγά -
ζοντας τα πολιτικά προβλήματα έξω από " τίς περιορισμέ-
νες μελέτες των διανοούμενων ",γιά να τα φέρουν στο δρό
μο

;
νάνάμεσα στους εργάτες καί τίς εργατικές μάζες,αντίκα

θιστώντας τίς αφηρημένες αντιλήψεις για την πολιτική κα
ταπίεση με τίς πραγματικές εκδηλώσεις αυτής της καταπίε
σης, από την όποια το προλεταριάτο υποφέρει σε τεράστιο
βαθμό καί στο πεδίο της όποιας διεξάγει τη δράση της ή
σοσιαλδημοκρατία..."

Ή πάλη ενάντια στο δογματισμό.

"Η πάλη ενάντια στο δογματισμό είναι στην ημερήσια
διάταξη."Οποιος κατηγορεί τους νέους ρώσσους μαρξιστές
δτι βάζουν σε δεύτερη μοίρα την πολιτική πάλη έχει στην
πραγαματικότητα μια δικιά του αντίληψη για τη πολιτική
πάλη αρκετά διαφορετική από αυτήν των μαρξιστών πού θέ-
λουν νό βγάλουν τα πολιτικά προβλήματα έξω από τα στενό
χωρά γραφεία των διανοούμενων.Καί γι'αύτό δ Λένιν έπιμέ
νει πιεστικά στο να δείξει αυτά πού ήταν τα καθήκοντατων
ρώσσων μαρξιστών φτάνοντας μέχρι τίς λεπτομέρειες αλλά
προειδοποιώντας δτι...."να συζητάμε από πρίν για τάμέσα
τα δποϊα αυτή ή οργάνωση θα πρέπει να χρησιμοποίησε ιγια
να καταφέρειτό αποφασιστικό χτύπημα στον απολυταρχισμό,
να συζητάμε πρίν αν θα διαλέξει,για παράδειγμα,την εξέ-
γερση ή την μαζική πολιτική απεργία ή κάποιο άλλο μέσο
επίθεσης,να συζητάμε από πρίν καί να λύνουμε σήμερα αυ-
τό το ζήτημα θα ήταν κενός δογματισμός.Θαμαστε σαν στρα
τηγοί πού μαζεύτηκαν σε πολεμικό συμβούλιο πρίν άκόμασυ
γκεντρώσουν καί κινητοποιήσουν το στρατό ή πρίν μπουν
στο πεδίο μάχης ενάντια στο εχθρό."Οταν ό στρατόςτοϋπρο
λεταριάτου θα παλέψει αποφασιστικά κάτω από την καθοδή-
γηση μιας ισχυρής σοσιαλδημοκρατικής οργάνωσης για την
οικονομική καί πολιτική της χειραφέτηση,ό ίδιος δ στρα-
τός θα δείξει στους στρατηγούς του τίς μέθοδες καί τα
μέσα για την δράση....γιατί ή λύση του προβλήματος έξαρ
ταται ακριβώς από την κατάσταση του εργατικού κινήματος
από την πλατύτητά του,από τίς μέθοδες πάλης πού το ίδιο
το κίνημα επεξεργάστηκε.από την ποιότητα της έπαναστατι
κής οργάνωσης πού το κατευθύνει,από την στάση πού τα άλ
λα κοινωνικά στρώματα θα υιοθετήσουν μπροστά στο προλε-
ταριάτο ή στον απολυταρχισμό,από τίς συνθήκες της έξωτε
ρικής καί εσωτερικής πολιτικής,με μια λέξη από χίλιεςσυ
νθήκες πού είναι αδύνατο καί ανώφελο να μαντέψουμε από
τώρα ".*(!)

* (1) Λένυν. Τα καθήκοντα των ρώσσων σοσιαλδημοκρατών.

"Ορίστε σύγχρονοι κομιστές "θεωριών" καί "στρατηγι
κών" πού είστε κλεισμένοι στίς δμαδοϋλες διανοούμενωνχχχί
ψευτοδιανοούμενων μικροαστών,να κάτι πού σας βολεύει.Ή
διαφορά ανάμεσα σε θεωρία καί δογματισμό είναι ή άλφαβή
τα του μαρξισμού - λενινισμοϋ καί δποιος δεν την κατάλα
βε,ακόμα καί νάχειδιαβάσει δνα βουνό από βιβλία,δεν κα-
τάλαβε τίποτα.Εκείνη την περίοδο δταν πια ήταν σε παρά
κμή δ λαϊκισμός της "Λαϊκ3ς_θέλτ]στ}£" καί δ οικονομισμός
δεν αποτελούσε άκόμα'απειλήΤτά καθήκοντα της ημέρας για
τους ρώσσους μαρξιστές ήταν πρακτικά καθήκοντα : έπρόιει
το να βγουν από τίς ομάδες καί νά~μποΟν στα εργοστάσια,
να κατακτήσουν την πρωτοπόρε ία πού το προλεταριάτο ανα-
δείκνυε με τους οικονομικούς του αγώνες,καί μόλις πραγ-
ματοποιόνταν αυτό το δέσιμο, νάχουν πάντα μπροστά τους
δτι μια στερεή μαρξιστική οργάνωση μπορεί καί πρέπει να
ανεβάσει την ταξική συνείδηση του προλεταριάτου ξεκινώ-
ντας καί από την οικονομική πάλη.

Ό Λένιν του ̂ Τί_νά_κάνουμε_£"έρχεται σε αντίθεση
με εκείνον των πιο νεανικών του γραφτών ; Καί με τον Λέ
νιν πού αναλύει τη σχέση κόμματος - Σοβιέτ στη διάρκεια
καί μετά το 1917^'Υπάρχουν πολλοί πού ασχολούνται μ'αύ-
τό το σπορ καί καταλαβαίνουν αυτό πού είναι μια δημιου-
ργική ανάπτυξη της επαναστατικής θεωρίας - δημιουργι κή
ανάπτυξη πού δ Λένιν δ ίδιος υποστηρίζει δτι μπορεί να
γίνει μονάχα σε στενή επαφή με ένα επαναστατικό μαζικό
κίνημα του προλεταριάτου - σα "στροφές"πού ποτέ δεν συ-
νέβηκαν.

Υπάρχουν μερικά γραφτά του Λένιν - δ πρόλογος του
1902 κείμενο πού ως τα τώρα συχνά αναφερθήκαμε καί δΠρό
λόχος του 1907 στη συλλοχή_Δώδεκα_χ90νι

1
α - πού δείχνουν

μέάναμφΤβολοτρόπο πώς~πρέπει~νά διαβάζουμε, να μελετάμε
τον Λενιν,πώς πρέπει να αξιολογούμε, να εντάσσουμε, να
χρησιμοποιούμε την θεωρητική του εργασία. "Οπως βεβαιώ-
νει δ Λούκατς,ή ενότητα ανάμεσα σε θεωρία καί πράξηστόν
Λένιν έφτασε στόπιό ψηλό σημείο,στο βαθμό πού ή θεωρία
"μετατρέπεται. _άμ^σα_σέ_πράξ.Γ[" , δηλαδή τη στιγμή πού μιλά
ή γράφεϊ~δ~ΛένΓν~7δίνεΓ λύσεις σε πραχτικά καθήκοντα,δί
νει £να προσανατολισμό πού βαραίνει άμεσα στη πολιτική
ισορροπία,στο δικό του καί σε άλλα κόμματα στην εργατι-
κή τάξη καί στίς άλλες τάξεις.

Θα ξαναγυρίσουμε σ'αυτό το ζήτημα,δταν θα άσχολη -
θοϋμε πιο γενικά με την λενινιστική αντίληψη της επανα-
στατικής θεωρίας. Για την ώρα θα περιοριστούμε να επικά
λεστοϋμε μερικά κομμάτια από τίς δύο παραπάνω εισαγωγές,
με το σκοπό να ξεκαθαρίσουμε παραπέρα τη σκέψη του Λέ-
νιν για τη σχέση ανάμεσα σε οικονομική καί πολιτική πά-
λη .

Στόν πρόλογο του "Τα καθήκοντα των ρώσσων σοσιαλδη
μοκρατών" ξανατυπωμένο 5 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση ,
ό Λένιν εξηγεί : Στό "Τι να κάνουμε ;"ανάφερα γενικά τέσ
σερεις περιόδους>τελευταϊα θεώρησα τη σημερινή καί του
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άμεσου μέλλοντος,τρίτη περίοδο θεώρησα επικράτηση (ήτου
λάχιστον την πλατιά διάδοση)της οίκονομιστικής άντίλη -
ψης πού άρχισε από τα 1897 - 1898,δεύτερη περίοδο θεώρη
σα τα χρόνια 1894 έως 1898,καί πρώτη περίοδο τα χρόνια
1884 - 1894.Αντίθετα με την τρίτη περίοδο,στη δεύτε ρη
δεν βλέπουμε διαφωνίες στους κόλπους των σοσιαλδημοκρα-
τών. Ή σοσιαλδημοκρατία ήταν τότε ενωμένη ιδεολογικά ,
καί ακριβώς τότε εκπληρώθηκε ή προσπάθεια να πράγματα -
ποιηθεί καί ή οργανωτική κομματική ενότητα (σχηματισμός
του ΣΔΕΚΡ). Τότε οι σοσιαλδημοκράτες ενδιαφέρονταν πάνω

άπ'δλα δχι τόσο να ξεκαθαρίσουν καί να άποφασίουν έσωτε
ρικά ζητήματα του κόμματος (δπως στην τρίτη περίοδό)όσο
να οδηγήσουν,από τη μια μεριά,την ιδεολογική πάλη ενάν-
τια στους αντιπάλους της σοσιαλδημοκρατίας,καί απ'την ά
λλη να αναπτύξουν την πραχτική δουλειά του κόμματος!Ανά
μέσα στη θεωρία καί την πράξη των σοσιαλδημοκρατών, δεν
υπήρχε ό ανταγωνισμός της εποχής του οικονομισμού. Αυτό
το βιβλίο αντανακλά ακριβώς, τίς ιδιομορφίες της κατάσ-
τασης καί των "καθηκόντων"εκείνης της περιόδου της σοσι
αλδημοκρατίας. Το βιβλίο καλούσε για βάθαιμα καί πλάται
μα της πραχτικής δουλείας μη θεωρώντας δτι το να μην έ-
χουν ξεκαθαριστεί μερικές γενικές ιδέες αρχές καί θεωρί
ες,αντιπροσώπευε ένα "εμπόδιο",μη θεωρώντας δτι θα ύπήρ
χαν δυσκολίες (πού τότε δεν υπήρχαν)στο να συνδεθεϊή πο
λιτική πάλη με την οικονομική.... Καί σήμερα,ενώ ή περί
οδός του οικονομισμού δύει φανερά ή θέση των σοσιαλδημο
κρατών μοιάζει ξανά με κείνη πρίν από 5 χρόνια. *(1)

"Εχουμε εδώ μια σαφή επιβεβαίωση,δσων λέγαμε.Τήστι
γμή πού δεν εκδηλώνονταν τουλάχιστον με ανησυχητικό τρό
πο,δυσκολίες στο να "συνδεθεί ή πολιτική με την οικονο-
μική πάλη",καί το βασικό καθήκον ήταν ΠΒζϊχ.ϋκοϋ χαραχτή
ρα,ό Λένιν δεν έχει κανένα λόγο να ανατρέχει σε τονισμούς
σαν καί κείνους του "Τι να κάνουμε ;" για να χτυπήσειτόν
οικονομισμό, καί να κόψει τους δεσμούς με όποιαδήποτεσυ
μβιβαστική θέση.

Στόν Πρόλογο_στά_Δώδεκα_χρόνι
1
α ό Λένιν ξαναγυρίζει

στο ίδιο θέμα - τρόπος κατανόησης των γραφτών του γιάτή
σχέση ανάμεσα σε οικονομική καί πολιτική πάλη,καί,γενι-
κότερα ανάμεσα σε Τρε'ιντγιουνιονιστική συνείδηση σοσια-
λιστική καί επαναστατική συνείδηση (ή "ένστιχτώδικα σο-
σιαλδημοκρατική" ή "ταξικό ένστικτο"δπως θα την όνομα -
σε ι σε διάφορες ευκαιρίες) - γράφοντας ανάμεσα στα άλλα:
*τό βασικό σφάλμα αυτών πού τώρα μας μάχονται με δπλο το
"Τι να κάνουμε;"βρίσκεται στο γεγονός δτι απομονώνουν έ
ντελώς το κείμενο από το ιστορικό του δέσιμο με τη συγ-
κεκριμένη περίοδό,περίοδό πού από καιρό ξεπέρασε ή ανά-
πτυξη του κόμματος μας ....

* (1) Λένιν, πρόλογος στη 2η έκδοση της μπροσούρας "Τα χαθη'κοντα

των ρώσσων σοσιαλδημοκρατών."
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Ή κριτική τοΟ Πλεχάνωφ παρουσίαζε φανερά το χαραχτήρα,
μιας κενής σοφιστίας δντας βασισμένη σε φράσεις ξεκομέ-
νες από το κείμενο,σε απομονωμένες εκφράσεις πού διατυ-
πώθηκαν από μένα ϋέ_τρόπο_δ)ςι

:
_άπόλυτα_έπιιτυ^3_κα^_άκρι

ί
-

β̂  (υπογράμμιση ττΕ~1Γ.7ΓΤ75νω~σϋγχρόνώς~άγνοοδσε~τδ~γε-
νΐκό περιεχόμενο καί το πνεύμα του βιβλίου στο σύνολο
του Τό"Τί να κάνουμε;"διορθώνει με £να πολεμικότρό
πο τον οίκονομισμό,καί είναι λάθος να δει κανείς το πε-
ριεχόμενο του έξω από το στόχο πού ήθελε να εκπληρώσει

7
/

* (2)
Αναφερόμενος τελικά στην άλλη κριτική πού του άπευ

θύνονταν,δτι υποτιμούσε την σημασία της οικονομικής πά-
λης,ό Λένιν κατηγορεί τους κριτές του δτι εκθέτουν "ανά
πόδα" τίς ιδέες του πάνω στο ζήτημα καί βεβαιώνει πώςγι'
αυτό είναι αναγκαίο να υπογραμμίσει δτι πολλές σελίδες
του "Τί να κάνουμε ;", "είναι αφιερωμένες στην εξήγηση
της τεράστιας σημασίας της οικονομικής πάλης καί των συ
νδικάτων". * (1) Ακόμα σ'αύτό το λαμπρό κείμενο ό Λέ-
νιν δίνει το κλειδί για να ερμηνεύσουμε την πάλη του ε-
νάντια στον οίκονομισμό. Πραγματικά αυτή ή παρέκκλισηδέν
συνίσταται στο δτι δίνει υπερβολική σημασία στην οίκονο
μική πάλη ή στο δτι βεβαιώνει δτι ή οργάνωση του επανα-
στατικού προλεταριάτου μπορεί καί πρέπει να ανέβασε ιτην
συνείδηση της εργατικής τάξης ξεκινώντας από τους οικο-
νομικούς αγώνες. Ή ουσία του οικονομισμού στη Ρωσσία έ
κδηλώθηκε σαν την εφαρμογή "στην πράξη του προγράμματος
του άστ^κοΟ_φ^,λελεύθερου_Πι_στεύω : στους εργάτες ή οίκο
νομική πάλη,στους φιλελεύθερους ή πολιτική πάλη". * (2)
*Η διάσπαση ανάμεσα σε οικονομική καί πολιτική πάλη εί-
ναι λοιπόν ή εφαρμογή μέσα στο εργατικό κίνημα της πολι
τικής γραμμής της αστικής δημοκρατίας.Ή σύνδεση,το σύμ
πλέγμα των δύο μορφών πάλης σε ένα σύνολο,σε μια ενιαία
καί μοναδική επαναστατική πολιτική της εργατικής τάξης
είναι αντίθετα το θεμέλιο της μαρξιστικής - λενινιστιιίϊς

θεωρίας.

7. Πολιτική απεργία καί οίκονομική απεργία.

Ό Λένιν θα επανέρχεται συχνά στο ίδιο ζήτημα στα
επόμενα χρόνια καί πάντα θα δίνει απαντήσεις εμπνευσμέ-
νες από την παραπάνω αρχή.Είτε στην πολεμική ενάντια
στους φιλελεύθερους αστούς καί τους υπηρέτες τους μεν -
σεβίκους,εΐτε στην κριτική της τοποθέτησης από μέρους
της Δεύτερης διεθνής,της σχέσης ανάμεσα σε κόμματα καί

* (2) Λένιν, πρόλογος στη' συλλογη' "Δώδεκα χρόνια".

* (1) Λε'νιν,πρόλογος στη' συλλογη' "Δώδεκα χρόνια".
* (2) δ.π.
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συνδικάτα,ό Λένιν αποδεικνύει ότι θεωρεί την οικονομική
πάλη ένα σημαντικό μέρος της ταξικής πάλης,με την έννοι
α δτι στην οικονομική πάλη το επαναστατικό κόμμα του
προλεταριάτου βρίσκει την αναγκαία τροφή για να ριζώσει
στην τάξη,να υψώσει τη συνείδηση των καθυστερ_μένωνστρω
μάτων να δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις για να μπορέσουν
να μάθουν οι εργάτες,με το μοναδικό τρόπο πού αυτοί μα-
θαίνουν, δηλαδή σττί_§άσΓΐ_τϊί£._έμπει

1
ρ£α£,πιά είναι τα δρια

της καθαρά οικονομικής πάλης,της πάλης πού δεν μετατρέ-
πεται σε ταξική πάλη,σε επαναστατική πολιτική πάλη

Στά 1899,σε περίοδο απόλυτης κυριαρχίας του οίκονο
μισμοϋ,στό άρθρο ^ά_τ^£_άπερχί§2 δ Λένιν γράψει δτι
"κάθε απεργία θυμίζει στους καπιταλιστές δτι τα αληθινά
αφεντικά δεν είναι αυτοί,αλλά οι εργάτες πού διακηρύσου^
με φωνή δλο καί πιο δυνατή τα δικαιώματα τους.Κάθε άπερ
γία θυμίζει στους εργάτες πώς ή κατάσταση τους δεν εί-
ναι απελπιστική,πώς δεν είναι μόνοι...Κάθε απεργία υπο-
βάλλει με μεγάλη δύναμη στους εργάτες την ιδέα του σοσι
αλισμοΰ,της πάλης δλης της εργατικής τάξης για την απε-
λευθέρωση της από το ζυγό του κεφαλαίου.Ή απεργία διδά
σκει στους εργάτες να καταλαβαίνουν πού βρίσκεται ή δύ-
ναμη των αφεντικών καί πού ή δύναμη των εργατών,τους δι
δάσκει να σκέφτονται δχι μόνο το αφεντικό τους,όχι μόνο
τους πιο κοντινούς τους συντρόφους,αλλά δλα τα αφεντικά
δλη τη τάξη των καπιταλιστών καί δλη τη τάξη των έργα -
των... Ή απεργία κάνει τους εργάτες να καταλάβουν δχι
μόνο πιοί είναι οι καπιταλιστες,αλλά καί ποια ή κυβέρ -
νηση καί ποιοι οι νόμοι...Να γιατί οι σοσιαλιστές όνομα
ζουν τίς απεργίες μια "σχολή πολέμου'Ότήν οποία οι έργα
τες μαθαίνουν να κάνουν το πόλεμο ενάντια στους εχθρούς
τους.Άλλα μια "σχολή πολέμου"δέν είναι ακόμα ό ίδιος ό
πόλεμος" *( ι ) Ό Λένιν δμως σε περίοδο επίθεσης του οι-
κονομισμού,δε διστάζει να δώσει στην οικονομική πάλητήν
όση σημασία έχει,από την άποψη του ανεβάσματος της συν-
είδησης της εργατικής τάξης.Φυσικά οι απεργίες στίς ό -
ποίες δ Λένιν αναφέρεται είναι οι πρώτες απεργίες μιας
εργατικής τάξης ακόμα αδύναμης,μόλις νεοσχηματισμενης ,
δίχως πλατειές οργανώσεις οποιουδήποτε είδους,υποχρεωμε
νης να δρα στην παρανομία καί έκτεθημένης σε σοβαρώτατη
καταστολή.Είναι φανερό δτι δεν πρόκειται για τη συνδικα
λιστική σύγκρουση επιδέξια όρχηστρωμένη καί σχεδιασμένη
(μα όχι πάντα κρατημένη κάτω από έλεγχο)μιας κοινωνίας
με ψηλή καπιταλιστική ανάπτυξη,δπου ή αστική τάξη έχει
γίνει έμπειρη από ταξική τ.Ιλη πάνω από ένα αιώνα, καί
μπορεί να λογαριάζει στην στενή συνεργασία των πραχτό -
ρων πού έχει μέσα στο προλεταριάτο σαν καθοδηγητές_ των
ρεβιζιονιστικών οργανώσεων."Ολοι αυτοί πού σήμερα ω ~

(1) Λένυν,Γυά τ ι ς απεογιες,εργα

νται δτι ό καπιταλισμός είναι τόσο τερατώδικα δυνατός ω
στε να έχει ανάγκη τους εργατικούς αγώνες,σε βαθμό πού
να του είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη του,θάπρεπενά
σκεφτούν πάνω στο περιεχόμενο των παραπάνω φράσεων"0λοι
αυτοί δεν βλέπουν,δεν καταλαβαίνουν,δεν ξέρουν,γιατί εί
ναι απόλυτα απομονωμένοι από την ταξική πάλη δτι ακόμα
καί στίς πιο ελεγχόμενες απεργίες από τα συνδικάτα , οι
εργάτες βρίσκουν"μιά σχολή πολέμου",ανακαλύπτουν συχνά
την κρατική εχθρότητα καί την ταξική φύση του αστυνόμου
πού χτυπά καί του δικαστή πού καταδικάζει.

Στά 1910 ό Λένιν αφιερώνει μια μεγάλη εργασία στη
£ΐ£ϊ̂ 2Ι1*ϋ_ΐΦ¥_ά]ϊεργί.ών κάνοντας μια ανάλυση εξαιρετικά
προσεγμένη του κινήματος των απεργιών των ρώσσων έργα -
των.Αυτή ή στατιστική θα αποτελούσε την αρχή ενός ολόκ-
ληρου βιβλίου αφιερωμένου στο ςήτημα,βιβλίο που Ο Λένιν
δεν μπόρεσε μετά να τελειώσει. Στή Στατιστική των απερ-
γιών ό Λένιν επιμένει σε σημεία ήδη γνωστά."Αν άναφέρου
με ξανά μερικά κομμάτια αυτής της εργασίας είναι για να
προσφέρουμε νέα στοιχεία στην υποστήριξη της ερμηνείας
μας καί ακόμα για να αποδείξουμε δτι μερικές θέσεις συ-
νοδεύουν την εμπειρία του μπολσεβίκικου κόμματος καίτήν
λενινιστική διδασκαλία για ολόκληρη χρονική περίοδο πού
αρχίζει με την παραμονή της γέννησης του μπολσεβικισμοϋ
μέχρι την καλύτερη ηλικία,αυτή της "Οκτωβριανής επανάσ-
τασης καί της δημιουργίας της Τρίτης διεθνούς." Το πρώ-
το - (γράφει δ Λένιν ) - είναι δτι οι οικονομικές καίπο
λιτικές απεργίες είναι στενά δεμένες μεταξύ τους. Αυτές
μεγαλώνουν μαζί καί μικραίνουν μαζί.Ή δύναμη του κινή-
ματος την εποχή της επίθεσης (1905) χαραχτηρίζεται από
το γεγονός δτι οι πολιτικές απεργίες στηρίζονται μποροϋ
με να ποϋμε σε μια πλατιά βάση οικονομικών απεργιών,όχι
λιγώτερο δυνατών,οι όποιες ακόμα καί να τίς πάρουμε ξε-
χωριστά, ξεπερνούν κατά πολύ τα νούμερα ολόκληρης της δε
καετίας 1895 - 1904."Οταν το κίνημα είναι σε παρακμή, ό
αριθμός αυτών πού μετέχουν στίς οικονομικές απεργίες μι
κραίνει πιο γρήγορα από τον αριθμό αυτών πού μετέχουνσέ
πολιτικές απεργίες.Ή αδυναμία του κινήματος στα 1906 ,
καί ειδικά στα 1907,χαραχτηρίζεται χωρίς αμφιβολία από
την απουσία μιας πλατιάς καί γερής βάσης οικονομικού α-
γώνα." * (Ι).Μετά τη διαπίστωση αύτοϋ του γεγονότος δ
Λένιν εξηγεί τη φύση του " Τώρα είναι απόλυτα ξεκάθαρηή
άλληλοεξάρτηση ανάμεσα στην οικονομική καί την πολιτική
απεργία :χωρίς την μεταξύ τους στενή σύνδεση δεν είναι
δυνατό ένα κίνημα πραγματικά πλατύ,πραγματικά μαζικό.
"Οσο για τη συγκεκριμένη μορφή αύτοϋ του δεσμού , αυτή
βρίσκεται στο γεγονός δτι,άπ'τή μια μεριά,στην αρχή του

* ( 1 ) Λ έ ν ι. υ , 2, τ α ι ι, ο τ ί Μ η τ ω υ ** ,ι, στη Ρωσσ ί,α .

29



κινήματος καί στο βαθμό πού στο κίνημα έλκονται καινού-
ργια στρώματα,ή καθαρά οικονομική απεργία παίζει ένα κυ-
ρίαρχο ρόλο,καί από την άλλη μεριά,ή πολιτική απεργία
ξεσηκώνει καί αφυπνίζει τα καθυστερυμένα στρώματα, πλα-
ταίνει καί γενικεύει το κίνημα,το φέρνει σε ένα στάδιο
πιο ανεβασμένο." (2).Θα παρατηρηθεί εδώ ή σύνδεση πού
ό Λένιν αποκαθιστά,βλέποντας το πρόβλημα από τη σκοπιά
του ανεβάσματος της ταξικής συνείδησης,ανάμεσα σε οίκο-
νομική καί πολιτική πάλη,ανάμεσα σε καθυστερημένα στρώ-
ματα του κινήματος καί στίς αντικειμενικές συνθήκες πού
επιτρέπουν σ'αυτά τα στρώματα να ακολουθήσουν τη κατεύ-
θυνση των πρωτοπόρε ιάκων στρωμάτων.Καί δ Λένιν έπανέρ -
χεται : "...δμως ή φιλελεύθερη σκοπιά αποκαλύπτεται δ-
ταν θεωρεί σαν μιά"άδύνατη πλευρά του κινήματος"ακριβώς
τη σύνδεση οικονομικής καί πολιτικής πάλης.Ή Μαρξιστι-
κή σκοπιά αντίθετα θεωρεί αδυναμία το να μη γίνει σε ι-
κανοποιητικό βαθμό αυτή ή σύνδεση,τό να είναι χαμηλή ή
συμμετοχή στίς οικονομικές απεργίες.Ή στατιστική - α-
νακαλύπτοντας το "γενικό κανόνα"τής τριετίας : το κίνη-
μα δυναμώνει δταν δυναμώνει ή οικονομική πάλη - έπιβε -
βαιώνει ολοφάνερα δτι ή Μαρξιστική σκοπιά είναι σωστή.
Καί αυτός δ'Ύενικός κανόνας"έχει ένα λογικό δεσμό με τα
βασικά χαρακτηριστικά οποιασδήποτε καπιταλιστικής κοι -
νωνίας : σ'αυτήν θα υπάρχουν πάντα στρώματα τόσο καθυσ-
τερημένα ώστε είναι δυνατό να ξυπνήσουν μονάχα από μια
μεγάλη οξύτητα του κινήματος,καί τα καθυστερημένα στρώ-
ματα δε μπορούν να έρθουν στον αγώνα παρά μόνο μέσα από
οικονομικές διεκδικήσεις." * (ι)

Στά 1912 στην Ο^κονομ^κ^κα^πολ^,τ^κ^άπεργ^α ό
Λένιν θεωρεί αναγκαίο να ξαναγύρισε! στο ζήτημα για να
επιμείνει στίς θέσεις του πού δεν εύρισκαν σύμφωνους ό-
χι μόνο τους αστούς φιλελεύθερους καί τους μενσεβίκους,
πού αξίωναν να έχουν από τους εργάτες μοναχά την οίκο -
νομική πάλη ενάντια στον τσαρικό αυταρχισμό,αλλά καί
τους "μπολσεβίκους της αριστεράς",οί όποιοι δυσανασχε -
τοϋσαν μπροστά στη "στενότητα" της οικονομικής πάλης.
"...Ή οικονομική καί πολιτική απεργία επομένως αλληλο-
ϋποστηρίζονται ,αποτελώντας,ή μια για την άλλη μια πηγή
ενεργείας.Δίχως αυτό το στενό δεσμό ανάμεσα στα δυο εί-
δη απεργίας,ένα κίνημα πραγματικά πλατύ,μαζικό,-πού κα-
ταχτά εκτός από τάλλα,μιά εθνική σημασία- δεν είναι δυ
νατό. "Οχι σπάνια,στην άρχή~τοϋ κινήματος,ή οικονομική
απεργία έχει τη δύναμη να ξυπνήσει καί να εξεγείρει τους
καθυστερυμένους,νά γενικεύσει το κίνημα,να το υψώσει σε
ένα βαθμό ψηλότερα. . .Οι. μάζες μπαίνουν στο κίνημα,συμ -
μετέχουν ενεργητικά,πιστεύουν σ'αύτό καί άναπτύσουν τον
ηρωισμό τους,τη θυσία τους,την επιμονή τους καί τη πί -
στη τους στη μεγάλη υπόθεση.; μονάχα στο βαθμό στον όποιο
ή οικονομική κατάσταση του εργαζόμενου καλυτερεύει. Δεν

(2 + 3) Λ έ νυν, δ . π .
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μπορεί να είναι διαφορετικά ακριβώς γιατί οι συνθήκες
ζωής των εργατών στους "κανονικούς"καιρούς είναι απίθα-
να σκληρές.Παλεύοντας για να καταχτήσει μια καλυτέρευση
των συνθηκών της ζωής,ή εργατική τάξη,συγχρόνως άνυψώ -
νεται ηθικά,διανοητικά καί πολιτικά,γίνεται πιο ΐκανήνά
φτάσει τους μεγάλους στόχους της απελευθέρωσης της.Κατ*
αρχήν το πρόβλημα της καλυτέρευσης του τρόπυ ζωής είναι
καί αυτό ένα πρόβλημα αρχής,ένα σημαντικότατο πρόβλημα
αρχής,καί κατά δεύτερο λόγο δεν αδυνατίζει αλλά δυναμώ-
νει ή διαμαρτυρία δταν εναντιώνεται δχι σε μια,αλλά σε
δυο τρεις κ.λ.π.εκδηλώσεις της καταπίεσης. * (1)

Διάβασαν ποτέ αυτές τίς σελίδες του Λένιν εκείνοι
οι κύριοι πού κατηγορούν για Μαρτινοβισμό - αντικαθιστώ
ντας δηλαδή το λενινισμό με το αντικείμενο της κριτικής
του - όσους σήμερα,έχοντας εντοπίσει σα βασικό καθήκον
μέσα στη δραστηριότητα του χτισίματος του επαναστατικού
κόμματος τον σχηματισμό πυρήνων κομμουνιστών μαρξιστών-
λενινιστών εργατών στα εργοστάσια,καί έχοντας αποδείξει
- έστω καί σε περιορισμένο ακόμα βαθμό - πώς γνωρίζουνε
να πραγματοποιούν αυτό το καθήκον σε αντίθεση με τόσους
φλύαρους,καί ξοδεύουν τόσες ενέργειες για να συγκεντρο')-
σουν τα πιο μαχητικά στρώματα των εργατών στην οίκονο -
μική πάλη γύρω από οικονομικά καί πολιτικά συνθήματα α-
ντιθετικά με αυτά των ρεβιζιονιστών πού συστηματικά έ-
ξασκοϋν τη συνεργασία ανάμεσα στίς τάξεις,-Αύτοί οι κύ -
ριοι είναι πιθανό να μην έχουν καν διαβάσει αυτές τίς
σελίδες του Λένιν καί περιορίζονται να επαναλαμβάνουν
από μνήμης κάποια συνταγούλα άποκομένη από το κείμενο
στο όποιο είχε συνταχτεί,καί μ'αΟτό το τρόπο κάνουν σαν
εκείνους τους "αριστερούς μπολσεβίκους" πού ό Λένιν κα-
τηγόρησε δτι προκαλούν το μεγαλύτερο δυνατό κακό στο
μπολσεβικισμό,αντιπροσωπεύοντας στα γραφτά τους όχι τον
ίδιο το μπολσεβικισμό,αλλά τον χειρότερο εχθρό του, την
^καρ].κατοϋρα_τοΟ_μπολσεβ^κ^σμοΟ" . Αυτοί οι κύριοι, ακόμα
κι'δταν βεβαιώνουν δτι οι. αδύναμες όμαδοϋλες τους πρέ-
πει να υποστηρίξουν την οικονομική πάλη των εργατών, έ-
χουν το πνεύμα αύτοϋ πού είναι αναγκασμένος να κάνει κά
ποια χαμηλή παραχώρηση: "τι θέλετε - μοιάζουν να λένε-
έμεϊς θέλουμε τη πολιτική πάλη.'Αλλά εδώ υπάρχουν εργά-
τες πού θέλουν να κάνουν την οικονομική πάλη...μας συγ-
χωρείτε .. .δεν είναι δικό μας το φταίξιμο." Αυτός ό κόσ-
μος σωστά απομονώνεται από την εργατική τάξη,(καί από
τη πρωτοπορία της καί από τα πιο καθυστερυμένα στρώμα-
τα της),καί είναι σωστά καταδικασμένος σε μια κοπιαστι-
κή ζωή αιρετικών^δλο καί πιο βλαβερή στο βαθμό πού το
χτίσιμο του επαναστατικού μαζικού κόμματος του προλετα-
ριάτου παύει να μένει ί,στορική υπόθεση καί γίνεται πολι

τική πιθανότητα.

* (1) Λένυν,οϋκονομυκη καί πολυτυκη απεργία, "Απαντα ^
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ΐΗ_κρ_ιτική_ στ£ς θέσε^.£_γ_^ά_ττ3ν_^ούδετε90τητσι/]_ των
δΰνδ,δτ"

Ό Λένιν δεν περιορίζεται να ΰπογραμίζει τη σημα-
σία της οικονομικής πάλης γενικά, την "τεράστια" σημασία
δπως γράφει πολλές φορές. Ό Λένιν δεν αρκείται να δεί-
χνει τη σύνδεση ανάμεσα στην ανάπτυξη των πολιτικών α-
περγιών καί στην ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης ( α-
ναφέρουμε παρεπιπτόντως δτι ή λενινιστική θέση θα έπαλη
θευτεϊ πολλές φορές αργότερα στα 1912-13-14 καθώς έπίστς
καύ στο 1917) .Προχωρεί πάρα πέρα επιμένοντας στην άνα -
γκαιότητα της εξάρτησης του συνδικάτου από το κόμμα με
σκοπό να ενώσει σε ενιαία ταξική πάλη τίς δυο αυτές μο-
ρφές αγώνα. Αξιολογεί έτσι τίς έναλακτικές έπιλογές-τα-
ξικής συνεργασίας καί μη- πού παρουσιάζονται στους έργα
τες καί τίς οργανώσεις τους ακόμα καί στην οικονομική
πάλη. Για το λόγο αυτό οι κομμουνιστές καταδικάζουν τίς
ρεβιζιονιστικές θέσεις γιά'Όύδετερότητα" των συνδικάτων
καί προσπαθούν να υποτάξουν πολιτικά τα συνδικάτα στο
μαρξιστικό κόμμα. Στόν Πλεχάνωφ υποστηριχτή της "ούδετε -
ρότητας " (ουδετερότητα των συνδικάτων μπροστά σε πολιτι
κά θέματα καί πολιτική ανεξαρτησία των συνδικάτων από
το κόμμα ) ό Λένιν αντιλέγει: "... Τα ταξικά συμφέροντα
της αστικής τάξης κάνουν να ξεπηδήσει αναπόφευκτα ή τά-
ση να περιοριστούν τα συνδικάτα σε μια δραστηριότητα ε-
λάχιστη, στενή, στη βάση του υπάρχοντος κανονισμού, να τα
αποτρέψουν από το να στεριώσουν οποιοδήποτε δεσμό με το
σοσιαλισμό" καί ή θεωρία της ουδετερότητας είναι το ίδε
ολογικό κάλυμα αυτών των αστικών επιθυμιών. Με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο, στην καπιταλιστική κοινωνία, οί ρεβιζιονι
στές πάντα θα καταφέρνουν να διεισδύουν μέσα στα σοσιαλ
δημοκρατικά κόμματα ". Οι κομμουνιστές , δρώντας στο εσω-
τερικό του συνδικάτου καί επομένως μη χάνοντας ποτέ από
ένα τυφλό σεχταρισμό την επαφή με τους εργάτες των πιο
καθυστερυμένων στρωμάτων, πρέπει να ζητούν να έκμηδενί -
σουν την αστική τοποθέτηση της οικονομικής πάλης καί να
προβάλουν την ταξική τοποθέτηση, αυτή πού τείνει να κά-
νει τα συνδ ι κατά , δπως θα εκφραστεί ό Λένιν, μια "σχολή
κ ρ μμρυ ν_ι σμοΰ_ _])

Αν σταματήσαμε για πολύ στο σωστό τρόπο πού πρέ -
πει να ένοοϋμε τη σχέση ανάμεσα σε οικονομική καί πολι-
τική πάλη, το κάναμε γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα απο-
φασιστικής σημασίας πού ό Λένιν υποχρεώθηκε να άντιμετω
πίσει είτε στη φάση του χτισίματος του επαναστατικού
κόμματος του ρώσσικου προλεταριάτου, είτε στα επόμενα
χρόνια δταν οί μπολσεβίκοι θα καταχτίσουν την πλειοψη -
φία του προλεταριάτου, θα γκρεμίσουν την αστική εξουσία,
καί θα επιβάλουν διχτατορία του προλεταριάτου.

Στή φάση του χτισίματος του κόμματος ό Λένιν χρει-
άστηκε να αποφύγει δυο κινδύνους πού είχαν παρουσιαστεί
με οξύτητα, μα δχι σύγχρονα δπως αντίθετα συμβαίνει ση -

32

μέρα,σε μια κατάσταση ακόμα πιο σύνθετη από την ύπαρξη
ισχυρών ρεβιζιονιστικών οργανώσεων.Ό πρώτος κίνδυνος
ήταν του δογματισμού αυτών,πού δταν έφτασε ή στιγμή - ή
συγκεκριμένη δυνατότητα - να μεταφέρουν τίς ίδέες του
σοσιαλισμού στο εσωτερικό αρκετών πυρήνων της εργατικής
τάξης,ήθελαν να συνεχίσουν τ ίς_||περ_ιορ_ισμένες_ μελέτες των
διανοούμενων

1
 γιατί δεν διέκριναν τη δυνατότητα καί την

αναγκαιότητα"της ένωσης της οικονομικής καί πολιτικής
πάλης σε μια ενιαία ταξική πάλη.Ό δεύτερος κίνδυνος,δ-
πως είδαμε,ήταν αυτός της οίκονομιστικής ιδεολογίας καί
πραχτικής,στή βάση των οποίων οι εργάτες έπρεπε να περί
ωρίζονται στην οικονομική πάλη.

Ή ανάγκη να κατατροπωθεί ό πρώτος κίνδυνος - πρώ-
τος με χρονολογική σειρά - έκανε πολλούς νέους καί απέ ι
ρους ρώσσους επαναστάτες να "λυγίσουν το μπαστούνι"προς
το μέρος του οικονομισμού.Ακριβώς οι επιτυχίες πού εί-
χαν οι ομάδες των επαναστατών πού υποστήριζαν το μαρξι-
σμό,ακριβώς ή ανάπτυξη των απεργιών καί ή επιρροή σε
αρκετούς εργατικούς πυρήνες,οδήγησαν πρώτα σε βιαστι-
κούς ένθουσιασμούςκαί μετά σε αύθορμιτίστικες θεωρητικό
ποιήσεις.Από τη θέση δτι ή εργατική τάξη φτάνει αυθόρ-
μητα,μέσα από αναπόφευκτους οικονομικούς αγώνες ενάντια
στα αφεντικά καί στη κυβέρνηση,στην απόχτηση της σοσια-
λιστικής συνείδησης,έβγαιναν άμεσες επιπτώσεις καταστρο
φικές ακριβώς για την παραπέρα ανάπτυξη του κινήματος :
είχαν αρχίσει οι "σοβαρές επιχειρήσεις" καί δεν ήταν ττιά
δυνατό να παλεύουν σαν μια μάζα χωρικών οπλισμένων μόνο
με μπαστούνια,έπρεπε να ξεπεράσουν δσο πιο γρήγορα γινό
ταν το χειροτεχνισμό πού έφραζε το δρόμο για το χτίσιμο
του μαζικού κόμματος του επαναστατικού προλεταριάτου.

_ _ _ _ _ _
κοϋ_ κόιμκχτος τοϋ_ προλεταρ ι άτου_.

Στόν Άριστερισμό ό Λένιν έγραφε δτι από τα 1900ώς
τα 1903· δημιουργήθηκαν στη ρωσσία " οί βάσεις του μαζί
κοϋ κόμματος του επαναστατικού προλεταριάτου ",οί βάσες
του μπολσεβ ικισμοϋ,δχι μόνο της λενινιστικής αντίληψης
του κόμματος αλλά του ίδιου του κόμματος. Τί σημαίνειαύ-
τό; Πώς έδρασε ό Λένιν για να πραγματοποιήσει το πέρασ-
μα από τίς κομματιαστές μικρές ομάδες (πού δεν προωθήθη
κε από τήν"ψυχρή" διακύρηξη του ΣΔΕΚΡ στα Ι898)στό σχη-
ματισμό της πραγματικής θεωρητικής ενότητας , πολιτικής
καί οργανωτικής όλων, ή τουλάχιστον της μεγάλης πλειοψηφί
ας ,τών ρώσσων επαναστατών μαρξιστών ; Την απάντηση τη
βρίσκουμε στην εμπειρία της "Ισκρα^στήν αρθρογραφία αυ-
τής της εφημερίδας , στ ί ς εσωτερικές συζητήσεις στη σύντα
ξή της καί στην αφανή αλλά αποφασιστική δουλειά τών_|_'προ
χτόρων"της στη ρωσσία.·* — -- —
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Ξεκινώντας από το 1899 είχε ενταθεί το κίνημα^ των
εργατικών και των φοιτητικών αγώνων πού ήδη,δπως είδαμε
στα 1894-1896 (περίοδος της ομάδας της Πετρούπολης του
Λένιν ) είχαν γνωρίσει μια σημαντική άνοδο.Το δέσιμοτης
πρωτοπορείας πού εκφραζόταν από το φοιτητικό κίνημα με
τα πιο μαχητικά καί συνειδητά στοιχεία της εργατικής τα
ξης ήταν ένα αναμφίβολο γεγονός πού δσο πήγαινε στερεώ-
νονταν : αλλά αυτός ό δεσμός των "εσωτερικών πρωτοπορι-
ών" των εργατών πού έδειχναν στους αυθόρμητους αγώνες
τους "ένα έμβρυο συνείδησης" καί των φοιτητών πού έφερ-
ναν μπροστά στίς φάμπρικες αυτά τα λίγα πού κατείχαν,δη
λαδή μονάχα τα ψίχουλα του σοσιαλισμού, δεν ήταν ακόμα
μια σύντηξη ανάμεσα στη μαρξιστική επιστήμη καί το έργα
τικό κίνημα,δεν ήταν ακόμα το κόμμα πού δεν είναι ένα ά
πλό άθροισμα "εσωτερικών πρωτοπόρε ιων"αλλά μια πράγματι
κότητα πού επιτρέπει να κεφαλαιοποιείται δλη ή παγκόσ -
μια εμπειρία του εργατικού κινήματος καί να ενοποιούν -
ται :θεωρητικές ικανότητες,ταξική πάλη,οργανωμένη δύνα-
μη,με τρόπο ώστε να υπερβαίνει κάθε ατομική συνιστώσα ,
κάθε ατομική εμπειρία,με πολλαπλάσια αποτελέσματα.

Οι. οίκονιμιστικές θέσεις κατάχτησαν σιγά-σιγά σχε-
δόν όλες τίς πιο σημαντικές ομάδες,μαζί με αυτήν πού ι-
δρύθηκε από τον Λένιν στη Πετρούπολη καί μετά έγκαταλεί
φτηκε από αυτόν για φανερούς λόγους,στη διάρκεια της ε-
ξορίας του στη Σιβηρία.Ή πάλη ενάντια στον οικονομισμό
έπρεπε να μπει στη πρώτη θέση ακριβώς εξ αιτίας της α-
νόδου του.Επρόκειτο για μια άρρώστεια πού χτυπούσε ένα
ακόμα στίς φασκιές εργατικό κίνημα καί για αυτό μποροϋ-
σε να έχει θανατηφόρα αποτελέσματα."Ομως δε θα μπορούσε
να γίνει κατανοητή οδτε ή ετοιμότητα καί ή αποφασιστικό
τητα με τίς όποιες ό Λένιν μπήκε στη πάλη,ούτε ή σχετι-
κή ταχύτητα με την οποία νίκησε,αν δε λάβουμε ύπ'όψημας
το πολιτικό πλαίσιο εκείνων των χρόνων.Οι διαδεδομένες
οίκονομιστικές καί αύθορμητίστικες αυταπάτες δέχτηκαν
πράγματι ένα σκληρό χτύπημα μόλις φάνηκαν οί αντανακλά-
σεις της οικονομικής κρίσης πού χτύπησε τη ρωσσία άπότό
1899 μέχρι το 1902."Εγιναν μαζικές απολύσεις,εντάθηκε ή
έκμετάλευση καί εκδηλώθηκε μια πιο έντονη αντίσταση των
αφεντικών απέναντι στίς διεκδηκήσεις για το μεροκάματο.
Το τσαρικό κράτος έκλινε σταθερά δλο καί πιο άγρια μέτό
μέρος των αφεντικών.Εργάτες καί φοιτητές,σαν επακόλου-
θο,όδηγοϋνταν από την ίδια την αναγκαιότητα της πάλης
στο να βάζουν πιο πλατιά πολιτικά θέματα,οι καθοδηγητές
των διαφόρων ομάδων ήταν αναγκασμένοι να δίνουν καινού-
ργια καί πιο μεγάλη προσοχή στίς απόψεις αυτών πού δεχό
ντουσαν,δπως ή "Ισκρα,τήν μαρξιστική θεωρία καί έδειχνα»
δτι ξέρουν να απαντούν στην ερώτηση "τί να κάνουμε;"δλο
καί πιο γενικευμένη σιγά-σιγά καθώς οι εύκολες επιτυχία
του πρώτου καιρού της ζύμωσης στα εργοστάσια, κόντευαννά
εξαντληθούν καί ή εχθρική τάξη κατάφερνε να πετυχαίνει
σκληρά χτυπήματα στίς άπομακρισμένες καί άποπροσανατο
λισμένες ομάδες.

έ_ Ι ε ν ν_ι έ τα_ι _ άπό_ μι ά_ άπόφαση_

Τότε ακριβώς,προς το τέλος του 1900 ό Λένιν,ακόμα
εξόριστος στη Σιβηρία,άλλά περιμένοντας να ελευθερωθεί,
αρχίζει να βάζει συγκεκριμένα το πρόβλημα της οικοδόμη-
σης του κόμματος.Τί να κάνουμε; Πολλοί θάθελαν να ξανα-
δημιουργήσουν το κόμμα με μια συνέλευση των διάφορων ο-
μάδων πού θα αναλάμβανε να ξαναεκλέξει την κεντρική έπι
τροπή.Αυτός ό δοργανισμός,μετά,θά ξαναύφαινε (στην πρα-
γματικότητα για πρώτη φορά) τα νήματα του κόμματος δρώ-
ντας από τά_πάνω προς τά_κάτω^Σ'αύτή δμως τη περίπτωση
ό Λένιν αποδεικνύει ποσό λ~ϊγο στηριγμένη είναι ή θέσηαύ
των πού τον κατηγορούν για φετιχιστική λατρεία των κεν-
τρικών επιτροπών γενικά.Ό Λένιν αντιστάθηκε σταθερά στη
προτεινόμενη μέθοδο από τη πλειοψηφία των ομάδων γιάτόν
ξανασχηματισμό του κόμματος.Υποστήριξε δτι το κόμμαδέν
είναι κάτι πού γενιέται με μια απόφαση αλλά μόνο μέσα ά
πό μια επίμονη δουλειά πού αλλάζει την πραγματικότητα ,
μέσα από μια δουλειά βασισμένη σε επιστημονικά κριτήρια
Στή Διακήρυξη δημοσιευμένη στο πρώτο νούμερο της "Ισκρα
εκθέτει το πρόγραμμα του.

Ό Λένιν αρχίζει με μια συνθετική ανάλυση της κατά
στάσης " Περνάμε μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή στην ί
στόρια του ρώσσικου εργατικού κινήματος καί της ρώσσικι$
σοσιαλδημοκρατίας.Αυτά τα τελευταία χρόνια σημαδεύτηκαν
από μια πολύ γρήγορη διάδοση των σοσιαλδημοκρατικών ί -
δεών^ανάμεσα στους διανοούμενους μας,ενώ παράλληλα ακό-
μα σ'αύτό το ρεϋμα κοινωνικής σκέψης προχωρεί το κίνημα,
του βιομηχανικού προλεταριάτου,αναπτυσσόμενο με τρόπο
αυτόνομο πού αρχίζει να ενώνεται καί να παλεύει ενάντια
στους καταπιεστές του,καί να στρέφεται με θέρμη στο σο-
σιαλισμό. Ξεπηδούν παντού ομάδες εργατών καί διανοούμεναν
σοσιαλδημοκρατών,μοιράζονται τοπικά προκηρύξεις,ανεβαί-
νει ή ζήτηση σοσιαλδημοκρατικών εκδόσεων ξεπερνώντας κα
τα πολύ την προσφορά ενώ οι κυβερνητικοί διωγμοί,παρ'δ-
λο πού εντείνονται,δεν είναι σε θέση να ελέγξουν αυτό
το κίνημα.Οί φυλακές γεμίζουν,οί τόποι εξορίας πλημμυρί
ζουν εξόριστους ... Από την άλλη μεριά,όμως,το βασικό χα
ραχτηριστικό του κινήματος μας,ένα χαραχτηριστικό πού
είδικά τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ξεκάθαρα μπροσ-
τά μας,είναι δ κατακερματισμός του,ό - θα μπορούσαμε να
πούμε - χειροτεχνικός του χαραχτήρας : "Ομάδες ξεπηδούν
καί δρουν ανεξάρτητα ή μια από την άλλη ακόμα καί ( καί
αυτό έχει ειδική σημασία ) ανεξάρτητα άπ'αύτές πού έ-
δρασαν ή δρουν στα ίδια κέντρα.Δεν μονιμοποιείται μια
παράδοση,λείπε ι ή συνέχεια,καί οί τοπικές εκδόσεις αν-
τανακλούν σε δλα τον κατακερματισμό καί την έλλειψη δε-
σμών μ'δτι ή ρώσσικη σοσιαλδημοκρατία έχει ήδη δίτμί,ουρ-
γήσει." ( 4 ) Ό Λένιν βγάζει επομένως στην επιφάνεια

* (1) Λένυν ,Διακΰρηξη της σύνταξης της " Ισχρα,άπαντα
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τους κινδύνους της κατάστασης. "Ή αντίθεση ανάμεσα σε
αυτό τον κατακερματισμό καί τίς ανάγκες πού βγαίνουν α-
πό τη δύναμη καί την πλατύτητα του κινήματος, καθώριζε
κατά τη γνώμη μας,μια κριτική στιγμή στην ανάπτυξη του.

Στό ίδιο κίνημα εκδηλώνεται έντονα ή ακράτητη ανά-
γκη να στερεωθεί,να επεξεργαστεί μια καθορισμένη φυσιο-
γνωμία καί οργάνωση,ενώ ανάμεσα στους σοσιαλδημοκράτες
πού δρουν πρακτικά είμαστε ακόμα αρκετά μακρυά από το
να υπάρχει παντού συνείδηση της αναγκαιότητας αύτοϋ του
περάσματος σε μια ανώτερη μορφή του κινήματος.Σέ αρκετά
πλατιές ομάδες,αντίθετα,διακρίνεται ένας ιδεολογικός δι
ασκορπισμός,μιά προδιάθεση για "κριτική του ΜχρξισμοΟ "
καί για " Μπερνσταϊνισμό " πού είναι τώρα της μόδας, ή
διάδοση των ιδεών της λεγόμενης "οίκονομιστικής τάσης"
καί,σε στενή σύνδεση μ'όλα αυτά,ή τάση να περιωριστεϊτό
κίνημα στη κατώτερη φάση του,ή τάση να μεταφερθεί σε
δεύτερο πλάνο το έργο της δημιουργίας ενός έπαναστατι -
κοϋ κόμματος πού να μάχεται στη πρωτοπόρε ία όλου του λα
ου ", ( )

Άφοϋ έξάντλησετήν περιγραφήτής αντίθεσης ανάμεσα σε
αντικειμενικούς παράγοντες τί̂ ς επανάστασης πού ωριμάζουν
γρήγορα.καί υποκειμενικούς παράγοντες πού,με την καθυ -
στεριρσή τους ,κινδυνεύουν να διακινδυνεύσουν τα πάντα,
6 Λένιν υποστηρίζει : " Να δημιουργηθεί καί να στερεω -
θεϊ το κόμμα σημαίνει να δημιουργηθεί καί να στερεωθεί
ή ένωση όλων των ρώσσων σοσιαλδημοκρατών,καί μια παρό -
μοια ένωση,για τους παραπάνω λόγους,δεν είναι αρκετό να
αποφασιστεί,δε μπορεί να πραγματωθεί μόνο στη βάση μιας
απόφασης,ας ποϋμε,μιας κάποιας συνέλευσης αντιπροσώπων,
πρέπει να σφυρηλατηθεί.Πρέπει να σφυρηλατήσουμε,κυρία ,
μια γερή ιδεολογική ενότητα πού θα έξαλίψει τίς διαφωνί
ες καί το μαρασμό πού - ας είμαστε ειλικρινείς - βασι -
λεύουν σήμερα ανάμεσα στους ρώσσους σοσιαλδημοκράτες.
Πρέπει να στερεώσουμε αυτή την ιδεολογική ενότητα μέσα
από το πρόγραμμα του κόμματος.Πρέπει κατά δεύτερο λόγο,
να σφυρηλατήσουμε μια οργάνωση πού να αφιερωθεί ειδικά
στο να καλιεργήσει επαφές ανάμεσα σε όλα τα κέντρα του
κινήματος,νά προσφέρει πληροφορίες όλοκληρομένες καί έγ
καιρες του κινήματος,καί να κάνει να φτάνει κανονικά ό
περιοδικός τύπος σε όλες τίς γωνιές της ρωσσίας.Μόνο ό-
ταν σφυρηλατηθεί μια τέτοια οργάνωση καί θα έχει δήμιου
ργηθεϊ μια ρώσικη σοσιαλδημοκρατική επικοινωνία, μόνο
τότε το κόμμα θα είναι στέρεα σχηματισμένο καί θα μετα-
πεϊ σε κάτι πραγματικό καί γι'αύτό,μιά αξιόλογη πολιτι-
κή ̂  δύναμη ". ( ) Καί μ'αύτό εξυπηρετούνται καί οι
" εφευρέτες κομμάτων " καί οι παθιασμένοι για "συνέχεια^

* ( 1 + 2 ) Λ έ ν υ ν , δ.π.

Για το Λένιν το κόμμα δεν είναι φετίχ,αλλά αξίζει_ αυτό
το όνομα μόνο όταν αποτελεί μια "αξιόλογη πολιτική _ου-
ναμη",μόνο όταν αντιπροσωπεύει τη θεωριτική,πολιτικηκαι
οργανωτική ενότητα των "ομάδων των εργατών και των δια-
νοούμενων"πού είχαν ξεπηδήσει καί ξεπηδούσαν συνεχεία .
Δεν πρέπει να διαφύγει από τον αναγνώστη πως για τον Λε
νιν το πρόβλημα της ένωσης των ομάδων σε κόμμα ήρθε α-
φοϋ οι ομάδες πέρασαν από την απλή προπαγάνδα στη κινη-
τοποίηση καί αφού πρόσφεραν στη σοσιαλιστική στρατιά
τους πρώτους πυρήνες πρωτοπόρων εργατών.Ή αναγκαιότητα
μάλιστα του κόμματος βγαίνει για τον Λένιν ακριβώς απ

αυτή την ανάπτυξη.

Ή πολεμική με τον Πλεχάνωφ για τη σχέση θεωρίας-

πράξης

Ό Λένιν σκόπευε ι, λοιπόν, νά_φτάσε_ι στο κόμμα μέσα
από το μοναδικό δυνατό δρόμο.Αυτόν της πραγματικής οργά
νωσης του πού να ενώνει όλους τους επαναστάτες . Μια_δια-
κήρυξη του κόμματος πού δε παίρνει ύπ'όφι της τις αντι-
κειμενικές συνθήκες καί την ανάγκη να ξεπεράσουν τον_υ-
ποχρεωτικό σταθμό της εθνικής πολιτικής οργάνωσης (αυτό
καί μονάχα αυτό θα είναι ή "Ισκρα) είναι προορισμένη να
αποτύχει.Το σχέδιο του Λένιν είναι τόσο απλό που μοιαςει
με το αυγό του Κολόμβου.Κι'όμως πόσο έπρεπε να κούρα _
στεϊ για να το κάνει δεχτό ."Πρόβλεπε την ύπαρξη μιας ε-
φημερίδας (πού θα τυπονόταν στο εξωτερικό για λόγους α-
σφάλειας καί αποτελεσματικότητας )ή οποία σκοπό είχε^τη
διάδοση της σωστής μαρξιστικής θέσης για τα θεωριτικα
καί πολιτικά προβλήματα της στιγμής (με σχεδόν^αποκλι -
στική αναφορά στο ρώσσικο εργατικό κίνημα)και ένα δικ-
τιο "πραχτόρων"πού έπρεπε να ύφάνει ένα οργανωτικό δίχ-
τυ πού θα έπρεπε να ομογενοποιεί πολιτικά τίς διάφορες
ομάδες .Ή εφημερίδα θα πρόσφερε στίς ομάδες τη θεωρητι-
κή επεξεργασία καί τίς θεωρητικές κατευθύνσεις,αλλά για
να γίνει αυτό,για τον Λένιν ήταν απαραίτητο οι "πράχτο-
ρες" να εξασφάλιζαν στη σύνταξη μια συνεχή ροή από " ο-
λοκληρωμένες καί άμεσες πληροφορίες από το κίνημα ".

"Ολοκλήρωση αύτοϋ του σχεδίου αποτελούσε ή συμφω -
νία με τους"γέρους",τον Πλεχάνωφ καί την ομάδα των Μαρ-
ξιστων,μεταναστών από πολύ καιρό στη Δυτική Ευρώπη. Οι
"οίκονομιστές" ήταν γνωστοί σαν νέοι είτε λόγω της ηλι-
κίας τους είτε καί γιατί υποστήριζαν θεωρίες πού "ξεπε-
ρνούσαν" τον ορθόδοξο Μαρξισμό. Ό Λένιν,αν καί στην .̂ η-
λικία νέος,προτίμισε να είναι γέρος πολιτικά.Δηλαδή ενώ
κυριαρχούσε το ρεβιζιονιστικό κύμα θέλησε να πράγματα -
ποιήσει το δέσιμο ανάμεσα στους παλιούς καί νέους ρώσ-
σους μαρξιστές.
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Είναι δμως ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πώς
αυτό το δέσιμο έγινε μόνο επιφανειακά,συναντώντας,κι'απ'
την αρχή μάλιστα,μεγάλες δυσκολίες .Ό Λένιν έγραφε πολύ
ωραίες σελίδες στο γραφτό του Γιατί λίγο έλειψε να αβή-
σει ή Σπίθα ; γραμμένο για να πληροφορήσει τους συντρό-
φους πού ήταν στη Ρωσσία για το αποτέλεσμα της συνάντη-
σης με τον Πλεχάνωφ καί τους συντρόφους του. Είχε τότε
εντυπωσιαστεί αρνητικά από το ατομικιστικό καί το εγω-
κεντρικό πνεύμα - με αλλά λόγια,αστικό - του Πλεχάνωφ.
( "...πρόκειται για έναν άνθρωπο κακό ,πράγματι κακό,..
..σ'αύτόν είναι ισχυρά τα κίνητρα της εγωπάθειας καίτης
φτηνής καί μικροπρεπής ματαιοδοξίας ... πρόκειται για α-
νειλικρινή άνθρωπο...") καί είχε καταλήξει,άφοϋ έφτασε
μέχρι το σημείο να θέλει να έγκαταλήψει το σχέδιο της
εφημερίδας ,δτι "...ήταν σαν να έσπασε κάτι,καί στη θέση
των εξαιρετικών προσωπικών σχέσεων είχαν εισχωρήσει α-
νάμεσα μας σχέσεις επαγγελματικές , άγονες , πού σταθερά δι
έπονταν από τον υπολογισμό : σύμφωνα με τη φόρμουλα "αν
θες είρήνη,έτοιμάσου για πόλεμο"." ( 4 ) Από τη δι-
ήγηση του Λένιν,θα φαινόταν πώς όλη ή απογοήτευση οφει-
λόταν στην υπερβολική επιμονή του Πλεχάνωφ να είναι στο
κέντρο της νέας πρωτοβουλίας δείχνοντας μια αστική τάση
στον αρχηγισμό. Μα δεν επρόκειτο μόνο γι'αύτό'.Ο Λένινκαί
οι άλλοι σύντροφοι του είχαν μια μεγάλη έχτίμηση για
τους γέρους πού είχαν εισάγει στη ρωσσία το μαρξισμό,μα
δεν μπορούσαν να ξεχάσουν πώς,γιά αντικειμενικούς λό-
γους ,αυτοί οι γέροι δεν μπόρεσαν ποτέ να έχουν την έμ -
πειρία πού δίνει ή πραχτική δουλειά καί για αυτό δένμπο
ροϋσαν να κατανοήσουν μέχρι το βάθος το συνολικό πλάνο
της "Ισκρα πού δεν ήταν,δπως είδαμε,μόνο ή σύνταξη μιας
εφημερίδας καί πού,ακόμα καί σε δ,τι αφορούσε τη σύντα-
Εή της,θεωρούσε βασικό τη σχέση της με το κίνημα,αυθόρ-
μητο καί οργανωμένο,πού άναπτυσόταν στη Ρωσσία.Ή Κρού-
πσκαγία,μελετώντας τίς εσωτερικές προστριβές στην σύν-
ταξη της "Ισκρα κάνει αυτή τη παρατήρηση : "*Ο Πλεχάνωφ
είχε μια τραγική μοίρα.Στό ιδεολογικό πεδίο,οι προσφο-
ρές του προς το εργατικό κίνημα ήταν εξαιρετικά μεγάλες.
Άλλα τα χρόνια της αποδημίας δεν πέρασαν δίχως να αφή-
σουν ίχνη πάνω του καί τον απομάκρυναν από τη ρώσσικη
πραγματικότητα."Ενα πλατύ μαζικό κίνημα του προλεταριά-
του αναπτύχθηκε ακριβώς την εποχή δπου αυτός βρισκότανε
ήδη στο εξωτερικό.Αυτός είχε επαφές με αντιπροσώπους κομ
μάτων,συγγραφείς ,φοιτητές μέχρι καί μεμονωμένους έργα -
τες, αλλά την εργατική ρώσσικη μάζα δεν μπόρεσε να την
δεϊ,δέν μπόρεσε να δουλέψει μαζί της,δεν μπόρεσε να την
δοκιμάσει.Κάποτε έφτανε από τη Ρωσσία κάποια αλληλογρα-

φία, πού ξεκαθάριζε τίς νέες μορφές πάλης καί άφηνε να
μαντέψουν τίς προοπτικές της.Ό "Ιλιτς ,ό Μάρτωφ μέχρι_
κι'ή Βέρα Ίβάνοβνα διάβαζαν πάντα αρκετές φορές άπότήν
αρχή, παρόμο ι ες αλληλογραφίες . Ό "Ιλιτς ,σ'αΰτές τίς _ πε-
ριπτώσεις περπατούσε για πολύ πάνω-κάτω στο δωμάτιο του
καί το βράδυ δεν μπορούσε να τον πάρει δ-ϋπνος."Οταν με
ταφερθήκαμε στη Γενεύη,δοκίμασα να δείξω την αλληλογρα-
φία αυτή καί τα γράμματα καί στον Πλεχάνωφ καί με εξέπ-
ληξε δ τρόπος πού το δέχτηκε."Εδινε την εντύπωση αύτοϋ
πού χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του.Στο^πρόσωπο
του καθρεφτίζονταν ή δυσπιστία καί δεν είπε λέξη για τα
γράμματα καί την αλληλογραφία πού μόλις είχε διαβάσει.
Στήν αρχή προσβλήθηκα λίγο αλλά αργότερα άδωσα αυτέςτίς
εξηγήσεις : αυτός έλειπε πολύ καιρό από τη Ρωσσία ^ καί
δεν κατείχε εκείνο το μέτρο πού αποχτιέται με την έμπει

ρία..." ( Α )
Ή εξήγηση της Κρούπσκαγια ήταν σωστή.Στόν ύπερορ-

θόδοξο Πλεχάνωφ,στον "καθαρά θεωρητικό",υπήρχε ήδη τότε
μια σοβαρή παρέκλιση ακριβώς στην αντίληψη της έπανασ -
τατικής θεωρίας .Αντίθετα με τον Λένιν,αυτός χώριζε τη
θεωρία από τη πράξη ( όχι πώς θεωρητικοποιοϋσε αυτό τον
διαχωρισμό απλώς τον εφάρμοζε ).Είναι ενδιαφέρον να πα-
ρατηρήσουμε πώς ό Λένιν ήθελε να εμφανίζονται στην "Ισ-
κρα καί άρθρα "πολεμικής ανάμεσα στους συντρόφους " ενώ
δ Πλεχάνωφ ήταν υπέρ ενός στέρεου μονολιθισμοϋ.Υπερίσ-
χυσε στο τέλος ή θέση του Λένιν ( ομοιογένεια ναί,μονο-
λιθισμός δχι ) δπως δ ίδιος περιέγραψε στο ήδη αναφερό-
μενο γραφτό του καί δπως διαμορφώνεται από μια παράγρα-
φο της προγραμματικής Διακύρηξης : "πριν να ένωθουμεκαί
για να ενωθούμε πρέπει πρίν άπ'δλα να οροθετηθούμε απο-
φασιστικά καί με ακρίβεια...Είναι λοιπόν κατανοητό ^δτι
δεν θέλουμε να κάνουμε το εκδοτικό μας δργανο ίνα απλό
καταφύγιο διαφορετικών αντιλήψεων.Αντίθετά,έμεϊς θα το
κατευθύνουμε,στο πνεύμα μιας αυστηρά καθορισμένης τάσης.
Καί αυτή ή τάση μπορεί να εκφραστεί με μια μόνη λέξη :
Μαρξισμός,καί είναι σχεδόν περιττό να προσθέσουμε δτι ΰ
ποστηρίζούμε τη συνεπή ανάπτυξη των ιδεών του Μαρξ καί
του "Εγκελς . ...Άλλα ακόμα καί συζητώντας δλα τα προ -
βλήματα από την καθορισμένη σκοπιά μας,δεν θα άποκλήσου
με καθόλου από τίς στήλες του εκδοτικού μας οργάνου τίς
πολεμικές ανάμεσα στους συντρόφους,Μ,ά ανοιχτή πολεμική
μπροστά σ'δλους τους σοσιαλδημοκράτες καί τους συνειδη-
τούς ρώσσους εργάτες,είναι άναγαία καί επιθυμητή με το
σκοπό να βγάλει στο φως την έκταση των διαφωνιών πού υ-
πάρχουν, να συζητηθούν κάτω άπ'δλες τίς δψεις οι αντίθε-
τες θέσεις ,νά χτυπηθούν οι υπερβολές στίς όποιες πέφτοιν

"(Ι)Λένυν,Γοατό λύγο ε λ ε υ ψ ε να σβύσευ ή Σπίθα;"Απαντα
" (1) Κρουιισκαγυά,ο.π.
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ακόμη καί οι εκπρόσωποι των διαφόρων περιοχών καί των
διαφόρων "τάσεων" του επαναστατικού κινήματος.Δεχόμαστε,
μάλιστα,όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,πώς ή έλλειψη μιας α-
νοιχτής πολεμικής ανάμεσα στίς φανερά διαφορετικές αν-
τιλήψεις,ή τάση να κρατιούνται κρυφές οι διαφωνίες πού
αγγίζουν θέματα κεφαλαιώδικης σημασίας ,αποτελεί μια από
τίς αδυναμίες του σημερινού κινήματος." ( ί )

Να λοιπόν πού καταστράφηκε κομματιασμένος ένας άλ-
λος μύθος της σταλινικής ανάμνησης .Ή ανοιχτή πολεμική,
μπροστά στον κόσμο,σε ζητήματα ακόμα καί θεωρητικής ση-
μασίας όχι μόνο είναι παραδεχτή από τον Λένιν αλλά υπο-
στηρίζεται άμεσα σαν απαραίτητη για να αποχτηθεί ή πρα-
γματική ομοιογένεια στο κόμμα.

Επαναστατικό πολιτικό πρόγραμμα καί μαζικό κίνημα

Για να ολοκληρώσουμε επάνω στη φύση της σχέσης πού,
από τη πρώτη στιγμή,ό Λένιν καθώρισε με τους γέρους ,θά
πρέπει να θυμηθούμε πώς στο γραφτό σχέδιο του πρόγραμμα
τος του κόμματος μας,του 1899 - άφοΰ εϋχευποστηρίξει
την αποδοχή του προγράμματος του Πλεχάνωφ -"Χειραφέτηση
της δούλε ι ας-"σαν " βάση του ρώσσικου σοσιαλδημοκρατι -
κοϋ εργατικού κόμματος" - ό ίδιος παρατηρεί : "Πάνω άπ'
δλα χρειάζεται,φυσικά,να βελτιώσουμε αρκετά το χαραχ -
τήρα της διάταξης του προγράμματος .Στα 1885 ήταν ένα
πρόγραμμα μιας ομάδας επαναστατών,εξόριστων,πού μπόρεσαν
να καθορίσουν με ακρίβεια το μοναδικό δρόμο ανάπτυξης
του κινήματος,το δρόμο πού έδινε υποσχέσεις επιτυχίας ,
μα πού τότε δεν έβλεπαν ακόμα μπροστά τους στη Ρωσσία
ένα εργατικό κίνημα,προικισμένο με κάποια πλατύτητα καί
αυτονομία.Το 1900 είναι είναι ένα πρόγραμμα ενός έργα -
τικοϋ κόμματος,βασισμένο σε μια ολόκληρη σειρά σοσιαλδη
μοκρατικών ρώσσικων οργανώσεων." ( ίΖ> )

"Ο Λένιν δηλαδή από το τέλος του περασμένου αίώνα
έβλεπε αρκετά καθαρά αυτό πού θα ύποστήριζεκαί στην πιο
ώριμη περίοδο."Ενα πρόγραμμα,μια ανάλυση,μια στρατηγική,
μπορούν,όταν είναι ξεκομένα από ένα κίνημα πάλης της έρ
γατικης τάξης,να μαντέψουν "γενικά",μπορούν να προβλέ -
ψουν τίς χοντρές γραμμές των διαδικασιών πού θα αναπτυ-
χθούν, αλλά μονάχα με τη σύνδεση με "ένα επαναστατικό μα
ζικό κίνημα ή θεωρία ολοκληρώνεται απόλυτα",μονάχα με
τη σύνδεση με την πραχτική της ταξικής πάλης μπορεί να
περάσει από το "γενικό"στό "είδικό"δηλαδή στην κατοχή
της θεωρίας σαν οδηγό για την πράξη.

Το πρόγραμμα πού καθορίστηκε από τη Διακήρυξη ήταν
ορθό στη μέθοδο καί στους στόχους.Ή πραγματικότητα θα
αναλάβει να το επαληθεύσει.Ή "Ισκρα ξεκίνησε όταν εί-
χε την υποστήριξη μόνο τριών ομάδων ( της Πσκόβ , της

" (ό.) Λένιν,Διακήρυξη της σύνταξης της " Ισκρα, δ. π.

* (23 Λένιν,Σχέδυο προγράμματος του κόμματος
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Πάλτοβα καί της Σαμάρα ) πού καί οί τρεις είταν περιφε-
ρίακές καί δευτερεύουσας σημασίας.Τότε ή ^Ενωση της πό-
λης της Πετρούπολης ήταν στα χέρια των οίκονομιστών. 'Ο
Εργάτης του νότου,ή άλλη σημαντική οργάνωση.συμμεριζό-
ταν τον γενικό προσανατολισμό της "Ισκρα,αλλά διαφωνού-
σε στο τρόπο,θεωρώντας τον πολύ επιθετικό,πού ό^Λένιν
πάλευε ενάντια στους οίκονομιστές .Παρ'δλα αυτά ή δυναμι
κή ή ίδια του αυθόρμητου αγώνα της εργατικής τάξης,συν-
υφασμένη με μια σκλήρυνση των αφεντικών καί με τίς ^όλο
καί πιο βίαιες αστυνομικές επεμβάσεις , δυνάμωνε την ανά-
γκη μιας συνολικής πολιτικής απάντησης ."Ενα καθαρό σύμ*-
πτωμα της εξέλιξης της κατάστασης υπήρξε ή απότομη μετά
στοφή του Ραμπότσεγιε Ντιέλο ( εργατική υπόθεση),πούτήν
άνοιξη του 1901,άφοϋ για ένα διάστημα ήταν ή αίχμή^ του
αύθορμητίστικου καί οίκονομιστικοϋ πρωτογονισμού,άρχί-
σε να μιλά για οργάνωση καί για ανάγκη να περάσουν άμε-
σα στη πολιτική δράση για την ανατροπή του τσαρικού αυ-
ταρχισμού. Ό Λένιν καί ό Μάρτωφ είχαν εξοργιστεί από
αυτή την ξαφνική αλλαγή: από την άρνηση της πολιτικής
πάλης,στην τυχοδιωκτική πάλη.Παρ'δλα αυτά ή "Ισκρα εξέ-
τασε για ένα διάστημα τη δυνατότητα μιας συμφιλίωσης με
το Ραμπότσεγιε Ντιέλο.

Οί πράχτορες της "Ισκρα (ή μάλλον επαγγελματίες επα-
ναστάτες)

Τον Ιούνη του 1901 οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων
στην εξορία συναντήθηκαν στη Γενεύη.Ή ενότητα πού επι-
τεύχθηκε σε κείνη τη συγκέντρωση κράτησε πολύ λίγο καί
ή "Ισκρα,επακόλουθα σκλήρυνε καί έγινε δλο καί πιο σκε-
πτική για τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ή ενοποίηση.
Τον Όχτώβρη του ίδιου χρόνου έγινε στη Ζυρίχη μια νέα
συγκέντρωση,καί μετά έντονες συζητήσεις,κατέληξε με την
ολοκληρωτική ρήξη από τη μεριά της αριστεράς . Αμέσως με-
τά οι της "Ισκρας καί οί αγωνιστές της ομάδας Σοσιάλ -
Ντεμοκράτ ενώθηκαν σε μια νέα οργάνωση τον Δεσμό της
ρώσσικης σοσιαλδημοκρατίας .Στήν προγραμματική τους δια-
κήρυξη,δήλωναν δτιήταν υπερήφανοι πού τους ονόμαζαν"σε
χταριστές ".

Βασικό στοιχείο αυτής της περιόδου της δραστήριο -
τητας του Λένιν,οπωσδήποτε δεν ήταν το καθήκον των προ-
σπαθειών της ενοποίησης με τίς άλλες ομάδες ,άλλά το κα-
θήκον να υφαίνουν τίς γραμμές μιας πολύ στενής οργάνω-
σης ,τήν οργάνωση των πραχτόρων της "Ισκρα.Ό Ζίλλι στην
μελέτη πού αναφέρθηκε ήδη δείχνει πώς ό Λένιν αφιέρωσε
τουλάχιστον τον μισό από το χρόνο του στο να δέχεται σνν
τροφούς πού έρχονταν άπ'τη ρωσσία καί να διατηρήσει ε-
πίμονες επαφές αλληλογραφίας (ή Κρούπσκαγια μιλά καίγιά
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300 γράμματα το μήνα σ'ώρισμένες περιόδους). Μτορεϊ να
πεϊ κανείς πάς ενώ οι άλλοι συντάκτες ασχολούνταν σχε-
δόν αποκλειστικά με τίς θεωρητικές επεξεργασίες ,ό Λένιν
ήταν δ μοναδικός πού έδεσε αυτό το τύπο της δραστήριο -
τητας με τον άμεσο πολιτικό - οργανωτικό καί ακριβώς γι'
αυτό μπόρεσε να δώσει πιο πολλά καί στο πεδίο της θεωρη
τικής επεξεργασίας .Το έργο των "πραχτόρων"άρχισε να στέ
ψεται με έπι-τυχίες .Τα πιο δυναμικά καί ώριμα στοιχεία ,
αυτοί πού θεωρούσαν αναγκαία την ένωση του αγώνα ενάν-
τια στον αυταρχισμό καί για το σοσιαλισμό με τη πάληγιά
τα ημερομίσθια καί ενάντια στην έκμετάλευση,συσπειρώνο-
νταν δλο καί περισσότερο γύρω από τους "πράχτορες ". Το
πρόγραμμα της "Ισκρα ασκούσε μια ακαταμάχητη γοητεία κύ
ρια πάνω στους .πιο νέους γιατί άνταποκρίνονταν,δπως πα-
ρατηρεί ό Ζίλλι,στήν "επιθυμία τους για δράση". Κάποια
δυσκολία υπήρχε με τους πιο "ηλικιωμένους " αγωνιστές ,
( μέσα σε εισαγωγικά γιατί επρόκειτο για άτομα, ηλικίας
κάτω από τα τριανταπέντε κατά μέσο δρο,πού βρίσκοντανμέ
το μέρος των νέων σε σχέση με τη γενιά του Πλεχάνωφ)αυ-
τούς δηλαδή πού θυμόντουσαν τη πρόοδο πού είχε έπιτευ -
χθεϊ όταν πραγματοποιήθηκε το πέρασμα από τη στενή δρα-
στηριότητα προπαγάνδας των ομάδων στη κινητοποίηση μέσα
στα εργοστάσια.Αυτοί φοβόντουσαν μήπως γύριζαν στα πα-
λιά,καί δεν καταλάβαιναν πώς ή γραμμή του Λένιν άντιπρο
σώπευε μια ανώτερη σύνθεση καί ως προς τίς δυο προηγού-
μενες φάσεις της ρώσσικης σοσιαλδημοκρατίας . Άλλα ή συ-
νεχής ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνικής έντασης στα πα-
νεπιστήμια καί στα εργοστάσια έπεισε ακόμη ,καί τους α-
βέβαιους για την αναγκαιότητα να ξεπερασ

τει
ό πρωτογονι-

σμός του μαρξιστικού επαναστατικού κινήματος κάνοντας
τους πιο ευαίσθητους στην επίμονη δραστηριότητα τών"πρα
χτόρων" της "Ισκρα. Σημαντική εντύπωση έκανε το γεγονός
ότι οί εργάτες, μέχρι τότε αρκετά δύσπιστοι απέναντι
στους φοιτητές,άρχισαν αυθόρμητα να παίρνουν το μέρος
τους όταν έβλεπαν δτι ή αστυνομία τους χτυπούσε.Άπότήν
άλλη μεριά καί οί εργατικές διαδηλώσεις κατάληγαν δλο
καί πιο συχνά σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ή "Ισκρα,πού έβλεπε να μεγαλώνει το κύρος της , κα-
τάφερε να κάνει να αποτύχει ή δόλια προσπάθεια του Ζου-
μπάτωφ.Αυτός ανώτατος υπάλληλος του υπουργείου Έσωτε -
ρικών,είχε πείσει την κυβέρνηση να του επιτρέψει να ορ-
γανώσει δνα είδος εργατικού συνδικάτου.Μ"αυτό το τρόπο
ή ανάπτυξη των διεκδικητικών αγώνων θα ήταν πάντοτε κά-
τω από έλεγχο ή τοποθετημένη στα δρια πού επέτρεπε το
σύστημα."Ομως οί ίσκριστές ,δταν άντιλήφτηκαν πώς ένα με
γάλο μέρος εργατών πήγαινε στο συνδικάτο του Ζουμπάτωφ,
δεν δίστασαν οϋτε για μια στιγμή να συνδεθούν μ'αύτό το
χώρο καί να δουλέψουν για να σκάσει στα χέρια των αστυ-
νομικών ή βόμβα πού είχαν πυροδοτήσει. Ό λενινιστικός
άντι-ελιγμός γρήγορα στέφθηκε από επιτυχία.Ό Ζουμπάτωφ,
καταδιωγμένος άπ'τήν εργατική! βάση,στην οποία δροϋσανοί
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επαναστάτες ,αναγκάστηκε να οργανώσει μια σειρά άπεργι -
ων πού στο τέλος δεν κατάφερε πια να ελέγχει,Πλήρωσε την
αποτυχία της προσπάθειας του με την εξορία του στη Σιβη
ρία.

Την άνοιξη του 1902 ό Λένιν είναι ακόμα στη μειο-
ψηφία ανάμεσα στους ρώσσους επαναστάτες καί γι'αύτό βλέ
πει με εχθρότητα τη προσπάθεια της αντίζηλης 'Ενωσης των
ρώσσων σοσιαλδημοκρατών να πραγματοποιήσουν στο έξωτε -
ρικό το δεύτερο συνέδριο του ΣΔΕΚΡ.Στό Μτχελοστόκ,διαλε-
γμένο σαν έδρα της συγκέντρωσης,παρουσιάστηκαν έλάχισ -
τοι πληρεξούσιοι καί δ εκπρόσωπος της "Ισκρα μπόρεσενά
ξαναρχίσει το έργο του σε βάθος για να ενοποιήσει πραγ-
ματικά,σε μαρξιστικές επαναστατικές θέσεις ,τίς ρώσσικες
σοσιαλδημοκρατικές ομάδες .

"Ενα απότομο ποιοτικό άλμα γίνεται μετά τον φόνο
του υπουργού των έσωτερικών,Σιπιάγκιν,άπό έναν σοσιαλε-
παναστάτη.Τό γεγονός προκαλεί μια γρήγορη άνοδο της ερ-
γατικής μαχητικότητας καί,συγχρόνως ,μια μεγαλύτερη προ-
σπάθεια καταπίεσης από τη μεριά της κυβέρνησης.Τα κύμα-
τα των απεργών καί των συγκρούσεων ακολουθούν το ένα με
τα το άλλο στα 1902 μέχρι τον μεγάλο αγώνα των εργατών
του Ροστόβ στο Ντον σε απεργιακή συγκέντρωση ·- συνέλευ-
ση 30000 εργάτες : μια μάζα απίστευτη για την τότε Ρω-
σία. Ό Ζίλλι μας λέει πώς " ή απεργία του Ροστόβ στο
Ντον βοήθησε στον τελειωτικό θρίαμβο της πολιτικής γραμ
μής πού υποστήριζε ή "Ισκρα,στην οποία ήδη στη διάρκεια
του καλοκαιριού αρκετές σημαντικές σοσιαλδημοκρατικές
οργανώσεις είχαν δώσει την υποστήριξη τους .Τον Ιούνη
του 1902 ή 'Ενωση της πάλης της Πετρούπολης,πού στη δι-
άρκεια καί μετά την εξορία του Λένιν στη Σιβηρία είχε
μετατραπεί στο κύριο προπύργιο του οικονομισμού,δήλωσε
δτι δεχόταν την "Ισκρα σαν επίσημο όργανο του σοσιαλδη-
μοκρατικού κινήματος καί δτι συμμεριζόταν καί το πολιτι
κό της πρόγραμμα καί το οργανωτικό της πλάνο" ( 4 )
Μετά τον αγώνα του Ροστόβ ακόμα καί ή επιτροπή του κόμ-
ματος της Μόσχας καί ό Εργάτης του Νότου τάχτηκαν με
τίς θέσεις του Λένιν. " Συνολικά από το τέλος του 1902
καί την αρχή του 1903 - παρατηρεί ό Ζίλλι - οί πιο σήμα
ντικές ρώσσικες σοσιαλδημοκρατικές επιτροπές τάχτηκανμέ
το μέρος της "Ισκρα: ή Μ5σχα,ή 'Ιρκούτσκ, Χίρκσβο ,Νίζνι
Νόβγκοροντ,Καζάν,Οϋφα,Τούλα,"Οδησσός,Έκατερινοσλάβ καί
τέλος ή Σοσιαλδημοκρατική ένωση της Σιβηρίας" ( ,̂ )

Να σε τί αναφερόταν δ Λένιν,όταν στον 'Αριστερισμό
έγραψε,δτι εκείνα τα χρόνια έμπαιναν στη ρωσσία οί βά-
σεις του μαζικού κόμματος του επαναστατικού προλεταριά-

" (4.) Ζυλλυ,δ.π. ο . π .
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του.Οι πρόοδοι του ίσκρισμου παρακολουθούνταν με μεγάλη
ένταση από τη μεριά του Λένιν:τό πρόβλημα ήταν να κατα-
νοήσει πότε το συνέδριο του κόμματος ,πού ήδη είχε ωριμά-
σει από πολύ καιρό σαν αναγκαιότητα,ήταν δυνατόν να συ-
ζητηθεί για να γεννηθεί το αναγκαίο πια αληθινά επανασ-
τατικό μαρξιστικό κόμμα.Στό πρώτο γράμμα του στον Ι.Ι.
Ρατζένκο,γραμμένο τον 'Ιούλη του 1902,0 Λένιν,επεκτείνε
ται σε έκλίσεις καί ερωτήματα για να σιγουρευτεί δτι τα
καλά νέα για το πλησίασμα του "Βανία" (της 'Ενωσης της
Πετρούπολης)ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καί κα-
ταλήγει: "αν ή Ένωση της Πετρούπολης γίνει πραγματικά
απόλυτα δική μας,τότε σε λίγους μήνες θα κάνουμε το δεύ-
τερο συνέδριο του κόμματος καί θα μετατρέψουμε την "Ισ-
κρα σε δεκαπενθήμερο όργανο καί μετά σε εβδομαδιαίο"( )

Οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του κόμματος

Το κόμμα επομένως ανακηρύσσεται μόνον δταν έχουνε
τοποθετηθεί ήδη οι βάσεις.Ή θεωρητική καί πραχτική πά-
λη ενάντια στον λαϊκισμό ( ό Λένιν με την υπέροχη εργα-
σία του για την καπιταλιστική ανάπτυξη στη ρωσσία είχε
αποδείξει πόσο,ουτοπιστική ήταν ή λαϊκιστική θέση του
"άλματος" του καπιταλισμού,καί της δημιουργίας του κομ-
μουνισμού στη βάση της πρωτόγονης αγροτικής κοινότητας)
Ή πάλη ενάντια στο δογματισμό καί υπέρ του σχηματισμού
οργανώσεων επαναστατών από τους εργάτες καί τους διανο-
ούμενους . Ή θεωρητική καί οργανωτική πάλη ενάντια στην
οίκονομιστική παρέκκλιση.Ή αυξανόμενη διείσδυση με πρω»
τοπορειακές λειτουργίες σε ένα κίνημα πάλης ,έργατικόκαί
Φοιτητικό,δλο καί πιο έντονο.

Να οι "βάσεις" για τίς όποιες μίλα ό Λένιν.Στόν'Α-
ριστερισμό θα υποστηρίξει: " από μια πλευρά,ό μπολσεβ ι-
κισμός εμφανίστηκε στα 1903 στηριζόμενος στη γρανίτινη
βάση της μαρξιστικής θεωρίας .Καί ή ορθότητα αυτής της ε-
παναστατικής θεωρίας - καί μονάχα αυτής - αποδείχτηκε ό·
χι μόνο από τη παγκόσμια εμπειρία όλου του 19ου αιώνα,
αλλά επίσης καί κύρια από την εμπειρία των αμφιβολιών
καί των άμφιταλαντεύσεων,των λαθών καί των απογοητεύσε-
ων της επαναστατικής σκέψης στη Ρωσσία.Στή διάρκεια μι-
σοϋ αιώνα περίπου,για μια περίοδο από το 1840 μέχρι το
1900 περίπου,ή πρωτοποριακή σκέψη στη Ρωσσία,κάτω από
το ζυγό του τσαρισμού δσο γινόταν άγριου καί αντιδραστι-
κού, αναζήτησε άπληστα μια σωστή επαναστατική θεωρία καί
ακολούθησε με ζήλο καί επιμέλεια πού εκπλήσσει κάθε"τε-
λευταία λέξη" της Ευρώπης καί της Αμερικής σ'αύτό το

1) Τζίλλυ, ό.π
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χώρο.Ή Ρωσσία,στη πραγματικότητα,έφτασε στο_μαρξισμό,ό-
πως καί στη μοναδική σωστή επαναστατική θεωρία,μέσα από

το
 μόχθο μιας ιστορίας μισοϋ αιώνα από βάσανα καί θυσί-

ες~άνήκουστες,ενός πρωτοφανούς επαναστατικού ήρωϊσμοΰ ,
μιας απίστευτης ενέργειας καί ακούραστων αναζητήσεων,με-
λετών ,πραχτικών προσπαθειών,απογοητεύσεων,επαληθεύσεων,
συγκρίσεων με την εμπειρία της Ευρώπης . Εξ αιτίας της α-
ποδημίας πού προκλήθηκε από τον τσαρισμό,η επαναστατική
Ρωσσία,στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα,διέθετε,δπως καμ-
μιά άλλη χώρα στο κόσμο,μια αφθονία διεθνών δεσμών, την
καλύτερη γνώση των μορφών καί των παγκόσμιων θεωριώντου
επαναστατικού κινήματος " ( Ί )

Στή συνειδητή δραστηριότητα για να επιταχυνθεί η
δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για το σχηματισμό; του
κόμματος,ή επεξεργασία του Λένιν στο Τί να κάνουμε;έχε ι
μια αποφασιστική βαρύτητα τόσο για τη διαχρονική της α-
ξία,δηλαδή για τίς γενικές της θέσεις τίς ανεξάρτητες α-
πό την ειδική στιγμή μιας συγκεκριμένης χώρας,δσο και
για τη "συγκυριακή" της αξία,δηλαδή για τίς θέσεις ε-
κείνες πού δένονται με τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή
καί τη συγκεκριμένη χώρα.Στή μελέτη του Τί να κάνουμε ;
οι δυο αυτές όψεις διαχωρίζονται.Χρειάζεται δηλαδή από
τη μια πλευρά να κατανοήσουμε μέχρι βάθος το μάθημα γε-
νικοϋ χαραχτήρα πού προσφέρεται στους μαρξιστές αγωνισ-
τές για να τους οπλίσει ενάντια στον αύθορμιτίστικο καί
οίκονομιστικό πρωτογονισμό καί από την άλλη πλευρά να
μη γίνει φετίχ κάθε φράση,κάθε φόρμουλα,καταλήγοντας στο
να γίνεται αυτό για το όποιο ό Λένιν κατηγορούσε^ τον
Πλεχάνωφ δηλαδή να παίρνουμε δυο τρεις φράσεις "όχι ευ-
τυχείς καί ανακριβείς" εκτός των άλλων ξεχνώντας πώς το
Τί να κάνουμε; είναι μονάχα μια "σύνοψη της "Ισκρα" καί
πώς είχε σα βασικό του στόχο τη πάλη ενάντια στον οίκο-
νομισμό καί δχι το οριστικό ξεκαθάρισμα μιας ολόκληρης
σειράς ζητημάτων πού μόλις θιγόντουσαν.

"Ό μπολσεβικισμός " - θα γράψει ό Λένιν στα 1920 -
"σα ρεϋμα πολιτικής σκέψης καί σαν κόμμα,ύπαρχε ι^από το
1903. Μ3νο μια ιστορία του μπολσεβικισμοϋ πού θα αγκαλι-
άζει δλη τη περίοδο της ύπαρξης του μπορεί να εξηγήσει_
σε ικανοποιητικό βαθμό γιατί μπόρεσε να σφυρηλάτησε ικαί
να διατηρήσει,στίς πιο δύσκολες περιστάσεις ,τη σιδερέ-
νια πειθαρχία πού είναι αναγκαία για τη νίκη του προλε-

ταριάτου " ( ) , ,
Ή Κρούπσκαγια με λίγα λόγια κατάφερε να δείξε ι την

αξία καί τη σημασία του Τί να κάνουμε; δταν έγραψε :"τό

* ( 1 ) Λ έ ν ι ν , Ά ρ υ σ τ ε ρ ι σ μ ό ς ( 9 ) δ . π .
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βιβλίο αυτό υπήρξε μια γεμάτη πάθος έκκληση για οργάνωση.
Χάραξε ένα εκτεταμένο οργανωτικό σχέδιο στο όποιο καθέ-
νας μπορούσε να βρεϊ τη θέση του,καθένας μπορούσε να
γίνει μια μικρή ροδέλα στον επαναστατικό μηχανισμό,χωρίς
την δποία,δσο ασήμαντη κι'άν ήταν αυτή καθ'εαυτή,δλος δ
μηχανισμός δεν θα ήταν σε θέση να δουλεύει.Το βιβλίο ώ-
θησε στη δημιουργία,με δουλειά επίμονη καίακούραστη,της
απαραίτητης βάσης ώστε να μπορέσει να υπάρξει το κόμμα,
στίς συνθήκες της τότε Ρωσσίας ,όχι μόνο σαν αντίληψη αλ-
λά σαν πραγματικότητα. ... "Αν το Οι Φίλοι του λάου εί-
χε μια τεράστια σημασία για τον καθορισμό του δρόμουπού
έπρεπε να ακολουθήσει το επαναστατικό κίνημα,το Τί να
κάνουμε; χάραξε χοντρικά τους στόχους ενός μεγαλεπίβο -
λου επαναστατικού έργου καί έδειξε συγκεκριμένα τί πρέ-
πει να γίνει. ... το Τί να κάνουμε; απαντούσε σε μια
σειρά από ζητήματα ζωντανά καί άμεσα. Ή αναγκαιότητα
μιας οργάνωσης συνωμοτικής,πού θα δούλευε συστηματικά ,
είχε γίνει πλατιά αισθητή σαν πολύ έπεέγ°

υσα
·" ( ί- )

Τί να κάνουμε; καί ή πάλη ενάντια στον οπορτουνισμό

Το βιβλίο είχε μεγάλη επιτυχία καί επηρέασε με απο-
φασιστικό τρόπο τίς ρώσσικες μαρξιστικές ομάδες στο προ-
σανατολισμό τους προς τίς θέσεις της "Ισκρα,άκριβως για
τί αντιπροσώπευε ένα "κλασικό" μαρξιστικό τρόπο κατανό-
ησης της επαναστατικής θεωρίας.Ό δεσμός της με τη πρά-
ξη είναι τέτοιος,είναι τέτοια ή σύνδεση του Τί να κάνου-
με; με τίς ανάγκες πού έμπαιναν εκείνη τη συγκεκριμένη
στιγμή από το ρώσσικο προλεταριακό κίνημα ( μια στιγμή
πού,με φανερές διαφοροποιήσεις ,παρουσιάστηκε καί παρου-
σιάζεται σ'άλλες εποχές καί σε άλλους τόπους, έφ' δσον
πρόκειται για τη στιγμή του περάσματος από τίς διάσπαρ-
τες ομάδες στο κόμμα.)πού ή θεωρία αυτόματα είναι πράξη
(μετατρέπεται σε πράξη )μιά πού μεταβάλλει έντονα την
προϋπάρχουσα κατάσταση. Άλλα αυτή ή μετατροπή της θεωρί-
ας σε πράξη,πού δ Λένιν στάθηκε σχεδόν πάντα ικανός να
πραγματοποιεί,ήταν δυνατή μόνο από το γεγονός πώς δ Λέ-
νιν άνηκε σε μια οργάνωση ριζωμένη στη ταξική πάλη, αν-
τιμετωπίζοντας τα άμεσα προβλήματα καθώς καί τίς προοπ-
τικές αυτής της πάλης."Ενα τέτοιο αποτέλεσμα αντίθετα,
δεν είναι ποτέ δυνατόν να επιτευχθεί ,δπως άλλωστε απο-
δείχνει ή ιστορική έμπειρ-ία,άπό τίς δογματικές σέχτες ,
άποκομένες άπ'τό πραγματικό κίνημα πού άντικαθιστοϋντήν
επαναστατική θεωρία του προλεταριάτου με την βιβλιογρα-
φική επιστήμη.

Το πρώτο κεφάλαιο του Τί να κάνουμε; άναπτύσσειμιά

Κρουσ^αγυά,δ.π.
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πολεμική ενάντια στους υποστηριχτές της διεκδίκησης της
"ελευθερίας της κριτικής".Φορέας αύτοϋ του συνθήματος ή-
ταν, ανάμεσα στους άλλους,ή Ραμπότσεγιε Ντιέλο (εργατική
ϋττόθεση ) ,δργανο του εξωτερικού της "Ενωσης των ρώσσων
σοσιαλδημοκρατών,πού εκδίδονταν στη Γενεύη απ'τον 'Απρί*·
λη του 1899 μέχρι το Φλεβάρη του 1902.Ό Λένιν επιτίθε-
ται στίς όπορτουνιστικές θέσεις πού κρίβονται πίσω από
τέτοιες διεκδικήσεις με σκοπό να αποδείξει πώς οι υποσ-
τηριχτές τους επιδιώκουν,με τη φόρμουλα της "ελευθερίας
της κριτικής" το ελεύθερο να βάλουν λαθραία ανάμεσα
στους σοσιαλδημοκράτες τον μπερσταϊνικό οπορτουνισμό.!Ο
Λένιν αρνείται τη κατηγορία του δογματισμού πού του γι-
νότανε εξ αιτίας αυτής της θέσης του,δηλώνοντας πώς ή
ενότητα του κόμματος δε μπορεί να αποχτηθεί (έτσι δπως
είχε γράψει δ Μχρξ) με τον θεωρητικό έκλεχτικισμό, αλλά
αναζητώντας συμφωνίες σε πραχτικούς στόχους στο κίνημα,
χωρίς να εμπορεύονται αρχές ή να γίνονται συμβιβασμοί
στο θεωρητικό πεδίο. Επαναλαμβάνει, έντονα πώς "δίχως ε-
παναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατικό κίνημα" καί
γι'αύτό "μόνο ένα κόμμα οδηγημένο από μια επαναστατική
θεωρία μπορεί να εκπληρώσει τη λειτουργία του μαχητήτής
πρωτοπόρείας".Αναφερόμενος στον "Εγκελς ύποστηρίζειπώς
δεν υπάρχουν μόνο δύο μορφές της μεγάλης κομμουνιστικής
πάλης,δηλαδή ή οικονομική καί ή πολιτική,αλλά τρεις βά-
ζοντας κοντά καί τη θεωρητική πάλη.

Πάντοτε στο πρώτο κεφάλαιο δ Λένιν αναπτύσσει την
αντίληψη της πάλης ενάντια στον οπορτουνισμό καί στο ορ-
γανωτικό πεδίο πού ήδη είχε συνθετικά διαμορφωθεί στη
προγραμματική διακήρυξη στο πρώτο τεύχος της "Ισκρα.Στό
Τί να κάνουμε; γράφει:" μικρή,συμπαγής ομάδα,προχωράμε
στο δύσβατο καί δύσκολο δρόμο κρατώντας δ ένας τον άλλο
σφιχτά από τα χέρια.Είμαστε από κάθε μεριά κυκλωμένοι α-
πό εχθρούς καί πρέπει σχεδόν πάντα να βαδίζουμε κάτω άπ'
τα πυρά τους.Ενωθήκαμε υστέρα από ελεύθερα παρμένη από
Φαση,μέ το σκοπό να χτυπάμε τους εχθρούς μας καί δχιγιά
να γλυστρήσουμε στο γειτονικό βάλτο,πού οι κάτοικοι του,
από τη πρώτη στιγμή μας κατάκριναν γιατί φτιάξαμε μια
ξεχωριστή ομάδα καί διαλέξαμε το δρόμο του αγώνα αντί
αυτόν του συνιβ ιβασμοϋ.Καί να πού κάποιοι άπ'τους δικούς
μας αρχίζουν να φωνάζουν " Πάμε στους βάλτους ".κι'δταν
έμεϊς τους κατακρίνουμε,αυτοί επιμένουν "Τί καθυστερημέ-
νοι πού είστε Ι Δεν ντρέπεστε να μας αρνείστε την ελευθε-
ρία να σας καλέσουμε να ακολουθήσετε ένα καλύτερο δρόμο

1

Βεβαίως,κύριοι,είστε ελεύθεροι δχι μόνο να μας καλέσετε,

αλλά να πάτε καί σεις οι ίδιοι όπου θέλετε,ακόμα καί
στο βάλτο."Αλλωστε σκεφτόμαστε πώς ή θέση σας είναι ακ-
ριβώς στο βάλτο καί είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε τη
βοήθεια μας για να κουβαληθείτε έκεϊ.'Αλλά αφήστε το χέ-
ρι μας ,μή γα

τ
ζώνεστε από μας καί μολύνετε τη μεγάλη λέ-

ξη ελευθερία,γιατί καί μεϊς είμαστε"ελεύθεροι"να πάμε
δπου θέλουμε,ελεύθεροι ν'άγωνιστοϋμε δχι μόνο ενάντια



στο βάλτο,αλλά καί ενάντια σε δλους δσους πηγαίνουν προς
αυτόν ". ( 1 )

Αυτό το πρόβλημα - ή πάλη ενάντια στον οπορτουνισ-
μό καί στο οργανωτικό πεδίο - θα βρίσκεται στο κέντρο
του δεύτερου συνεδρίου του ΣΔΕΚΡ καί ολόκληρης της Ιστο-
ρίας του μπολσεβικισμοϋ καί ακόμα καί στίς εσωτερικές
πολεμικές της επαναστατικής αριστεράς της Δεύτερης Δι-
εθνούς καί ειδικά σε συγκρούσεις του Λένιν με τη Λούξεμ-
πουργκ.Άλλά μ'αύτό θα ασχοληθούμε ξανά πιο κάτω.

'Η σύνδεση αυθόρμητου - συνείδησης

Στό δεύτερο κεφάλαιο του Τί να κάνουμε; ό Λένιν κά-
νει μια ανάλυση του αυθορμητισμού των μαζών καί της κομ-
μουνιστικής συνείδησης.Καί σ'αύτό το μέρος του βιβλίου
του ό Λένιν χρησιμοποιεί - όπως παραδέχεται κι'ό ίδιος
καθώς είδαμε - μερικές εκφράσεις όχι ακριβείς ή ατυχείς.
Άλλα ακόμη καί μ'αύτές τίς ατέλειες ή κριτική στην άν-
τίληφη πού οι οίκονομιστές είχαν για τη σχέση συνείδησης
- αυθόρμητου είναι απόλυτα σωστή.Οι οίκονομιστές υποστή-
ριζαν την υποταγή στο αυθόρμητο καί όχι τη χρησιμοποίη-
ση του από τη συνειδητή πρωτοπόρε ία με το σκοπό να πλα-
τύνουν το στρώμα της συνειδητοποιημένης εργατικής τάξης.
*Ο Λένιν υποστήριζε πώς οι εργάτες ,εξεταζόμενοι σα μά-
ζα,ξεκινώντας μονάχα από την εμπειρία τους της άμεσης
πάλης για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής καί δούλε ιός
τους,δεν μπορούν να φτάσουν στη σοσιαλιστική συνείδηση,
με μόνες τίς δικές τους δυνάμεις . Ακριβώς σ'αύτό το μέ-
ρος συναντιούνται δύο τύποι παρατηρήσεων χωρίς ό Λένιν
να ξεκαθαρίζει ικανοποιητικά τη σχέση τους,όπως θα κά-
νει αντίθετα σε κατοπινά γραφτά.Από τη μια πλευρά ό Λέ-
νιν ασχολείται με το τρόπο με τον όποιο ιστορικά, για
πρώτη φορά σε μια καθορισμένη χώρα,καί σ'αύτή τη περίπ-
τωση στη τσαρική Ρωσσία,μέ καθυστερημένη καπιταλιστική
ανάπτυξη,πραγματώνεται ή σύνδεση ανάμεσα στο αυθόρμητο
εργατικό ταξικό κίνημα καί τη σοσιαλιστική επιστήμη πού
έφερναν οι, διανοούμενοι αστικής προέλευσης . Απ' την άλλη
πλευρά αντίθετα ό ίδιος επιμένει,στο γενικό χαραχτηρα -
με την ένοια ότι έχει αξία όσο υπάρχει έκμετάλευση του
προλεταριάτου από την αστική τάξη -,,τής σχέσης ανάμεσα
σε συνείδηση καί αυθόρμητο.Είναι φανερό πώς ότι είχε ει-
πωθεί από τον Κάουτσκι στο αναφερόμενο από τον Λένινκομ-
μάτι,( 2. ) αλλά καί από τον ίδιο τον Λενιν,άφορα την
ιστορική διαδικασία μέσα από την οποία οι μαρξιστικές ί·

,
" (1) Λένιν, Τΰ να χάνουμε;

.
* (2) Λε'νυν, ο.π.
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δέες συναντήθηκαν με το αυθόρμητο κίνημα του προλεταρι-
άτου. Αυτά δμως δε μπορούν να χρησιμεύσουν για να κατανο-
ήσουμε τη σχέση ανάμεσα στη συνείδηση καί το αυθόρμητο
έτσι όπως τίθεται μετά δεκαετίες από εκείνη-, τη πρώτη συ-
νάντηση καί σε μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχουν μό-
νο οι αυθόρμητες κινητοποιήσεις μιας μάζας πού γιά^πρώ-
τη φορά δοκιμάζει τη πάλη ενάντια στους αφέντες καί στο
κράτος τους ή μόνο διανοούμενοι αστικής προέλευσης,αλλά
υπάρχει μια ιστορική κληρονομιά μακρόχρονης καί οργανω-
μένης καθοδήγησης από επαναστατικά καί ρεβιζιονιστικά
κόμματα ( πού έδρασαν κατά καιρούς ή ταυτόχρονα ), καί
υπάρχουν επαναστάτες αγωνιστές ,διανοούμενοι νέου τύπου
πού λίγο-πολύ είναι στενά δεμένοι με τη ταξική πάλη'.Αλ-
λά γενική αξία έχει ή θέση του Λένιν σ'δτι άφορα την α-
δυναμία από τη μεριά μιας έκμεταλευόμενης τάξης - _καί
έκμεταλευόμενη δεν πάει να πει μόνο αποστερημένη από έ-
να μέρος της αξίας πού παράγει με την εργασία της, αλλά
καί δίχως δλα σχεδόν τα αναγκαία μέσα για να κατανοήσει
τη κοινωνική πραγματικότητα καί θϋμα ενός κολοσσιαίου ι-
δεολογικού βουβαρδισμοϋ από τους έκμεταλευτές - να φτά-
σει αυθόρμητα,δίχως τη καθοδήγηση της συνειδητής πρώτοι
πορείας,της πρωτοπορείας πού είχε τη δύναμη να κεφαλαι-
οποιήσει πάνω σε θεωρητικό,πολιτικό καί οργανωτικό πε-
δίο το μάθημα όλου του περασμένου εργατικού κινήματος ,
στην κατανόηση του τί πρέπει να γίνει,στο στρατηγικόκαί
στο ταχτικό πεδίο,για να ανατραπεί ή διχτατορία της ασ-
τικής τάξης καί να εγκαθιδρυθεί ή διχτατορία του προλε-
ταριάτου.

Αυθορμητισμός καί συνείδηση δεν είναι για το Λένιν
δύο αντίθετοι δροι,δυό ξεχωριστοί κόσμοι,πού δ ένας να
είναι ή άρνηση του άλλου.Στή προγραμματική Διακήρυξητής
"Ισκρα ό Λένιν,έγραφε,πώς το αυθόρμητο κίνημα των εργα-
τών προχωρούσε προς το σοσιαλισμό "με αυτόνομο τρόπο ".
Στό Τί να κάνουμε; λέει δτι "σε σχέση μ'αύτές τίς "εξε-
γέρσεις" ( αυτές των χρόνων του 1860 καί 1870 στη Ρωσ-
σία,σημείωση δική μας ) οι απεργίες πού έγιναν μετά το
1890 θα μπορούσαν να ονομαστούν ακόμα καί "συνειδητές",
τόσο σημαντικό είναι το βήμα προς τα εμπρός πού έγινε σ'
αυτό το διάστημα από το εργατικό κίνημα.Αυτό αποδείχνει
πώς στο βάθος το "αυθόρμητο στοιχεϊο"δέν είναι παρά μια
εμβρυακή μορφή της συνείδησης ".(4 ) Σέ ένα άλλο μέ-
ρος του βιβλίου μιλάει για "σπινθήρες συνείδησης" αναμ-
μένους από την αυθόρμητη κίνηση της τάξης. Μλ πώς μπορεί
να αναπτυχθεί σωστά ένα έμβρυο;Πώς από τίς σπίθες να
φθάσουμε στη τρομερή καί τεράστια πυρκαγιά της έπανάστα

* (1) δ.π.
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σης ;Κανένα έμβρυο δε μπορεί να μεγαλώσει χωρίς εξωτερι-
κή βοήθεια. Μια σπίθα μπορεί ν'άνάψει πυρκαγιά σ'ένα λι-
βάδι μόνο δταν υπάρχει κάποιος ικανός να μη την αφήσει
να σβήσει.Πρίν ακόμα να δει τίς εργατικές μάζες να οργα-
νώνονται σε σοβιέτ σχεδόν απόλυτα αυθόρμητα καί να απο-
δείχνουν μια εξαιρετική ικανότητα στο να δένουν τίς οι-
κονομικές με τίς πολιτικές απεργίες καί αυτές με την έν-
οπλη εξέγερση - πρίν δηλαδή από τα δυο μαθήματα, βασικά
για τον Λένιν,της επανάστασης του 1905 - δ μπολσεβίκος
ηγέτης^εισάγε ι ένα στοιχείο πού κάνει ελαστικά σχετικά-
άλλά δίχως ποτέ να τα καταργήσει - τα σύνορα ανάμεσα σε
συνείδηση καί αυθόρμητο.

Πραγματικά,μερικές φορές ή συνείδηση,όπως στη πε-
ρίπτωση των ρώσσων φοιτητών πού "πήγαιναν προς τους ερ-
γάτες" πέφτει στο ελάχιστο,πέφτε ι στα "ψίχουλα πολιτικών
γνώσεων πού είχαν αυτοί,στα ψίχουλα των σοσιαλιστικών ί-
δεών^πού μπόρεσαν να μαζέψουν..."( ·| ) .το αυθόρμητο α-
πό τη μεριά του,δεν είναι πάντοτε ταυτόσημο με τον εαυ-
τό του.Ύπαρχε ι το αυθόρμητο των πρωτόγονων εργατών πού
καταστρέφουν τίς μηχανές τη στιγμή πού ξεσπά δ θυμός
τους,υπάρχει το αυθόρμητο πού είναι ήδη ένα "έμβρυο συν-
είδησης " ,δπως στίς απεργίες των ρώσσων εργατών στο τέ-
λος του αιώνα.Υπάρχει ακόμα το αυθόρμητο πού δδηγεΐτήν
εργατική τάξη να κάνει αυτό πού έκανε το 1905 στη Ρωσ -
σία καί υπάρχει το ρεβιζιονιστικό αυθόρμητο της εργατι-
κής τάξης "καλλιεργημένο" για πολλές δεκαετίες από ισ-
χυρές σοσιαλδημοκρατικές καί σταλινικές οργανώσεις.

Επιστρέφοντας στο ίδιο θέμα δ Λένιν το Νοέμβρητοϋ
1905 αναγκάζεται να χτυπά δχι πια τους οίκονομιστές, υ-
ποστηριχτές του αυθόρμητου,αλλά τους ομόλογους τους, με
παρέκκλιση στο ίδιο ζήτημα:τούς σεχταριστές ."Ηδη από αρ-
κετούς μήνες στο 3ο συνέδριο του ΣΔΕΚΡ (Φλεβάρης 1905 )
αναγκάστηκε να συκρουστεϊ,μένοντας μάλιστα στη μειοψη -
φεία,γιά την αναγκαιότητα μιας προσπάθειας προς τη κα-
τεύθυνση της στρατολογίας των εργατών στο κόμμα.Είχε κά-
νει μάλιστα μια πρόταση οπού υποστήριζε με προκλητικό
τρόπο δτι ήταν ανάγκη να στρατολογούν "οχτώ εργάτες για
κάθε δυο διανοούμενους".Του είχαν αντιτάξει πώς οι πιο
προωθημένοι εργάτες πού είχαν βγει από τους αγώνες δεν
είχαν σοσιαλιστική συνείδηση γιατί ή μαχητικότητα στην
οικονομική πάλη δε σημαίνει τίποτα.Άλλα δ Λένιν θορυβή-
θηκε καί διαμαρτυρήθηκε λέγοντας δτι ήταν εξαιρετικά αν-
ήσυχος από το γεγονός δτι ή πρόταση του δεν είχε γίνει
αποδεχτή.Πέρασαν οι έντονοι μήνες του 19Ό5 καί ή ρώσσι-
κη εργατική τάξη έδειξε,αν καί με εσωτερικές διαφοροποι-
ήσεις (πού δ Λένιν θα αναλύσει προσεχτυκά ξεχωρίζοντας

* (1) δ . π .
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τον χώρο των μεταλλουργών απ ' αυτό των υφαντουργών, των
εργατών των μεγάλων βιομηχανιών καί των μεγάλων κέντρων
απ ' αυτόν των διεσπαρμένων κλπ.) να έχει μια υψηλή επανα-
στατική συνείδηση (δχι άντίστοιχη,δπως ήδη εΕδαμε,μέ τη
σοσιαλιστική συνείδηση) .Καί δ Λένιν έγραφε τότε: " ή σο-
σιαλδημοκρατία έγινε γνωστή σαν όνομα, δημιούργησε £να
προσανατολισμό, διαμόρφωσε σοσιαλδημοκρατικά εργατικά στε-
λέχη . ... Στή τωρινή στιγμή, ενώ το ηρωικό προλεταριάτο
αποδείχνει στη πράξη δτι είναι έτοιμο για τη πάλη καί
δτι ξέρει να μάχεται ενωμένο, με συνέπεια, για στόχους για
τους οποίους έχει απόλυτη συνείδηση, δτι ξέρει να αγωνί-
ζεται με πνεύμα καθαρά σοσιαλδημοκρατικό, είναι σχεδόν
γελοίο να αμφιβάλουμε πώς οι εργάτες πού μπαίνουν ' στο
κόμμα μας καί θα μπουν αΰριο από κάλεσμα της κεντρικής
επιτροπής δε θα είναι σοσιαλδημοκράτες στα 99% των πε-
ρ ι πτώσεων . 'Η εργατική τάξη είναι ένστιχτώδικα αυθόρμητα
σοσιαλδημοκρατική καί ή πάνω από δεκάχρονη δουλειά της
σοσιαλδημοκρατίας έκανε ήδη πολλά για να μετατρέψει σε
συνείδηση αυτόν τον αύθορμητισμό'-' . (σημείωση

 τ
^ . ΟΑ. Ο χ 1)

Καί συνεχίζει γράφοντας : " Στό 3ο συνέδριο του κόμματ<ρς
ευχήθηκα πώς στίς επιτροπές θα εκλέγονταν περίπου οχτώ
εργάτες για κάθε δυο διανοούμενους .Πόσο πάλιωσε αυτή ή
ευχή '. Σήμερα θα πρέπει να ευχηθούμε πώς στίς νέες οργα-
νώσεις θα υπάρχουν για κάθε διανοούμενο σοσιαλδημοκράτη
αρκετές εκατοντάδες σοσιαλδημοκρατών εργατών " ( 2 )
Άλλα αυτό φυσικά άφορα το 1905 καί όχι το 1902 δταν ή-
ταν σωστή ή πάλη ενάντια στους οίκονομιστές , πού, στο ό-
νομα του χειρότερου έργατ ι σμοϋ, ισχυρίζονταν δτι υπεράσ-
πιζαν τίς θέσεις τους υποστηρίζοντας πώς μονάχα με τον
περιορισμό της ταξικής πάλης στην οικονομική πάλη μπο -
ροϋσαν να στρατολογηθούν εργάτες στην οργάνωση. Σ ' αυτή
τη περίπτωση δ Λένιν σωστά λέει δτι σε μερικές στιγμές
είναι αναπόφευκτο, για να κρατηθεί ή οργάνωση σε σωστές
θέσεις, ή σύνθεση της ή ίδια να έχει σα μειοψηφία το ερ-
γατικό στοιχείο. Αυτή όμως δεν είναι μια κατάσταση ιδανι-
κή. Είναι ένα αναγκαίο κακό πού πρέπει απόλυτα να ξεπερα-
στεί. " Πραγματικά,ή σχέση - γράφει δ Λένιν το 1905 -α-
νάμεσα στη λειτουργία των διανοούμενων καί αύτη των προ-
λετάριων (εργατών) στο εργατικό σοσιαλδημοκρατικό κίνη-
μα μπορεί ίσως να εκφραστεί με ικανοποιητική ακρίβεια
στον παρακάτω γενικό τύπο: οι διανοούμενοι δίνουν σω-
στές λύσεις "στη βάση των άρχων" , χαράζουν σωστά ένα σχή-
μα, συζητούν σωστά σ'δτι είναι αναγκαίο να γίνει... καί
οϊ εργάτες πράττουν, μετατρέπουν τη γκρίζα θεωρία σε συγ-
κεκριμένη ζωή. Δεν θα πέσω καθόλου στη δημαγωγία, δεν θα
ελαττώσω καθόλου το μεγάλο ρόλο της συνείδησης του έργα-

* (1) Λ έ ν υ ν Γυά την ανοικοδόμηση του κο'μματο ε, "Απαντα.

··- (?) δ. π.
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τικοΟ κινήματος,δε θα μικρύνω καθόλου την απέραντη έκ-
ταση της μαρξιστικής θεωρίας,των μαρξιστικών αρχών, αν
πω τώρα ότι έμεϊς επεξεργαστήκαμε στο συνέδριο καί στην
συνδιάσκεψη την "γκρίζα θεωρία"τής ενοποίησης του κόμμα

;
 τος.Σύντροφοι εργάτες,βοηθήστε μας να μετατρέψουμε αυτή
τη γκρίζα θεωρία σε συγκεκριμένη ζωή .' Μπήτε σε μεγάλους
αριθμούς στίς οργανώσεις του κόμματος.Κάντε το 4ο συνέ-
δριο μας καί τη δεύτερη συνδιάσκεψη των μενσεβίκων ένα
επιβλητικό καί μεγαλειώδες συνέδριο των ρώσσων σοσιαλδη-
μοκρατών εργατών.Ασχοληθείτε πραχτικά, μαζί μ'έμας, με
το πρόβλημα της συγχώνευσης.Σ'αύτό το πρόβλημα,σαν έξαί
ρεση,( καί είναι μια εξαίρεση πού επιβεβαιώνει τον κα-
νόνα .' ) υπάρχει £να δέκατο θεωρίας καί εννέα δέκαταπρα
χτικής.ί 1 )

Αυθόρμητο καί αυθορμητισμός ,

Το σύνθετο της λενινιστικής αντίληψης για το κόμμα
καί επομένως πάνω άπ'δλα για τη σχέση ανάμεσα σε συνεί-
δηση καί αυθόρμητο δε μπορεί ποτέ να γίνει κατανοητό
στους δογματικούς.Αυτοί θα επαναλαμβάνουν πάντα μερικές
Φράσεις διαστρεβλώνοντας τους τη πραγματική σημασία.

Καί έτσι θα κατηγορήσουν δτι ξαναπέφτουμε στη σφα-.
λερή θεωρία των "σταδίων" του Μχρτίνωφ χωρίς να καταλα-
βαίνουν πια ήταν αυτή ή θεωρία καί μένοντας έκθαμβοι α-
πό τη λέξη "στάδια". Γι'αυτούς δποι,ος μίλα για "στάδια "
της συνείδησης είναι μαρτινωφικός ."Οποιος αντίθετα άρ -
νεϊται κάθε στάδιο είναι λεν ι ν ιστής .Κακόμοιροι.' Ή θεω-
ρία του Μχρτίνωφ δεν ήταν σφαλερή γιατί μιλούσε για στα
δια,ήταν σφαλερή γιατί υποστήριζε πώς το προλεταριάτο
μπορεί,αυθόρμητα,να ανεβεί δλη τη σκάλα πού φέρνει στη
σοσιαλιστική συνείδηση,μόνο με τίς δικές του δυνάμεις.
Μια άλλη λέξη πού φοβίζει τους δογματικούς είναι ή λέξη
"προτσές".Επειδή ό Λένιν κριτικάρει σωστά τη θεωρίατής
Λούξεμπουργκ ταχτική-προτσές ,καί οργάνωση-προτσές, λοι-
πόν άλλοίμονό σ'δποιον χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη Καί δε
λογαριάζουν δτι ό Λένιν μέχρι το 1903 δεν έκανε τίποτε
άλλο από το να προσπαθεί να επιταχύνει το προτσές του
χτισίματος του κόμματος ( καί για να το κάνει αυτό χρει-
άστηκε πάνω άπ'δλα να πάρει ύπ'δψι του δτι έπρόκειτογιά
προτσές )καί δτι ακριβώς στο Τι να κάνουμε; · βεβαιώνει
την αναγκαιότητα - μαντέψτε - μιας "διαδικασίας πού θα
κρατήσει χρόνια " ( 2 ) για να σφυρηλατηθούν οι επαγ-
γελματίες επαναστάτες .Άλλα θα δοϋμε καλύτερα αυτά τα
ζητήματα δταν θα εξετάσουμε το πεδίο της σύγκρουσης α-
νάμεσα στο Λένιν καί τους αντίπαλους του μενσεβίκους καί
λουξεμπουργικούς στα οργανωτικά ζητήματα.

* (1) δ.π.

" (2) Λένυν Τί να κάνουμε;
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Σάν αυθόρμητο πρέπει να ένοοϋμε το επίπεδο της συν-
είδησης καί της δράσης μιας καταπιεζόμενης τάξης σε μια
δοσμένη ιστορική περίοδο πού καθορίζεται από το σύνολο
των παραγόντων πού διαμορφώνουν την κοινωνική της συμπε-
ριφορά.Το αυθόρμητο των εργατών είναι επομένως το αποτέ-
λεσμα πού προέρχεται σε μια δοσμένη στιγμή από την ιδε-
ολογική επίδραση της αστικής τάξης,την επίδραση των έ-
πανασταστικών ίδεών,την παρουσία λίγο ως πολύ . ίσχυρών
εργατικών ρεβιζιονιστικών οργανώσεων,από αντικειμενικούς
παράγοντες δπως ή πορεία του παραγωγικού κύκλου,οι συν-
θήκες του εργοστάσιου,το επίπεδο καί ή πορεία των μεροτ
κάματων κλπ. Μτοροϋμε να πούμε,για παράδειγμα,πώς αυθό-
ρμητα οι εργάτες στίς χώρες πού για δεκαετίες το οργανω-
μένο εργατικό κίνημα κυριαρχόταν από το σταλινισμό εί-
χαν μια ισχυρή κλίση να αφήνουν την κηδεμονία των συμφε-
ρόντων τους στίς αποφάσεις ενός μηχανισμού.Δηλαδή ή α-
ποδοχή μιας τέτοιας υποκατάστασης είναι ένα από τα χαρα-
χτηριστικά πού παίρνει το αυθόρμητο των εργατών σε τέ-
τοιες χώρες. ( ίσως σωστότερα πού έπασρνε λαμβάνονταςύπ'
όψι μας τίς γεμάτες υποσχέσεις τάσεις πού υπάρχουν κύ-
ρια στους πυρήνες των νέων εργατών για μορφές εργατικής
δημοκρατίας).Το αυθόρμητο,επομένως,δέν είναι κάτι το
σταθερό,το καθορισμένο μια καί καλή.Καί ό Λένιν,πράγμα-

τι, το κατανοεί δταν αποδίδει στο κόμμα,στον ενεργό συν-
ειδητό ρόλο των άγωνιστων,δηλαδή στη στιγμή της συνειδη-
τής επέμβασης ,ένα αποφασιστικό ρόλο. Ό Μχο,δταν βεβαιώ-
νει πώς οι "σωστές ιδέες" προέρχονται από το "λαό" αλλά
σε συγκεχυμένη καί δχι συνεπή μορφή καί πώς είναι έργο
της πρωτοπορείας να τίς βγάλει άπ'τό κουκούλι τους καί
να τίς επιστρέψει,σε μια μορφή ξεκάθαρη προσαρμοσμένη
στίς συνθήκες της δράσης,δέν υποστηρίζει - καί δεν υπάρ-
χει κανείς σοβαρός διανοούμενος πού μπορεί να μας πεί-
σει για το αντίθετο - τίποτα το βασικά διαφορετικό άπ'
δσα έγραψε ό Λένιν για τίς σχέσεις ανάμεσα σε συνείδηση
καί αυθόρμητο.

"Εννοια απόλυτα διαφορετική από το αυθόρμητο είναι
ό "αυθορμητισμός" δηλαδή ή θεωρητικοποίηση από τη μεριά
των διανοούμενων της δυνατότητας 'τής εργατικής τάξης να
τα κάνει δλα με μόνες τίς δικές της δυνάμεις ,καί ό Λέ-
νιν επιμένει δτι ήταν πράγματι διανοουμενίστικα στοι-
χεία καί δχι προλετάριοι αυτοί πού υποκλίνονταν πάντα
μπροστά στον εργάτη.

"Εχει γίνει ήδη ή παρατήρηση πώς οι αύθορμη τ ι στ ες αν-
τιφάσκουν αμέσως μόλις αρχίζουν να εκφράζουν τίς "θεωρη-
τικές "τους απόψεις καί μόνο με το γεγονός δτι τίς εκφρά-
ζουν,καί φανερώνουν,στη πραχτική πώς είναι οι πρώτοιπού
δε πιστεύουν πραγματικά πώς ή εργατική τάξη μπορεί να
κάνει την επανάσταση (καί να νικήσει) με μόνο τίς δικές
της δυνάμεις . Άλλα υπάρχουν καί χειρότερα. Επειδή ή πρα-
γματικότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή πού θεω-
ρητικοποιοϋσαν οι αύθορμητιστές,τους συμβαίνει συχνά μη
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μπορώντας να παραιτηθούν από το λάθος τους,να πέφτουν
στίς χειρότερες ακρότητες του Οποκαταστατισμοϋ λέγοντας
δτι εκφράζουν "τη σκοπιά της εργατικής--τάξης "δίχως να
νοιάζονται ποτέ να επαληθεύσουν αν τουλάχιστον 6να ,μέ-
ρος,έστω καί ελάχιστο,της εργατικής τάξης δέχεται σαν
δική του αυτή "τη σκοπιά". Το να αρνείται κανείς την α-
ναγκαιότητα να δεθεί ή εσωτερική τάση της εργατικής τά-
ξης προς τίς σοσιαλιστικές ιδέες με την επιστημονική θε
ωρία σημαίνει ένα λάθος υποκειμενισμού σαν κι'αύτό πού
δ Λένιν καταδίκαζε μετά τη κατάχτηση της εξουσίας στη
Ρωσσία:δηλαδή την έπι,μονή μερικών να εξαφανίσουν τον κα-
ταμερισμό της δουλειάς από τη μια μέρα στην άλλη,σαν να
έφτανε να κλείσουμε τα μάτια κάί να κάνουμε μια ευχή ,ή
ακόμα,με το να δημοσιεύσουμε μια κυβερνητική διαταγή.
Στούς ονειροπόλους των καιρών του πού δεν καταλαβαίνανε
την αναγκαιότητα των ιστορικών διαδικασιών,της καθοδηγη
μένης ανάπτυξης της συνείδησης της πλειοψηφίας από τη
μεριά της πιο προχωρημένης μειοψηφίας,ό Λένιν έλεγε :
" Αργότερα...θα περάσουμε στην εξάλειψη του καταμερισ-
μού της δουλείας ανάμεσα στους ανθρώπους,στή διαπαιδαγώ
γηση καί μόρφωση ανθρώπων,αναπτυγμένων καί ικανών με ό-
λες τίς έννοιες,ανθρώπων ικανών για τα πάντα.Προς αυτό
τείνει ό κομουνισμός.Προς αυτό πρέπει να τείνει καί θα
φτάσει,αλλά μονάχα μετά μια μακρυά χρονική περίοδο. Το
να αρνείται κανείς την αναγκαιότητα να δεθεί ή εσωτερι-
κή τάση της εργατικής τάξης προς τίς σοσιαλιστικές ίδέ^
με την επιστημονική σοσιαλιστική θεωρία,είναι σα να θέ-
λει να διδάξει τα ανώτερα μαθηματικά σ'ένα παιδί τεσσά-
ρων χρόνων " ( 4. )

Μ5.λιστα δ μαρξισμός,ή επιστημονική σοσιαλιστική θε-
ωρία,ή επιστήμη πού εξηγεί τη φύση καί τίς αλλαγές της
ανθρώπινης κοινωνίας,ε ίναο κάτι ακόμα πιο σύνθετο από
τα ανώτερα μαθηματικά.Οι μαρξιστές διανοούμενοι είναι
λοιπόν απαραίτητοι αλλά,προσοχή,στη σκέψη του Λένιν καί
τα εργατικά στελέχη πρέπει να γίνουν μαρξιστές διανοού-
μενοι.Καί αυτοί,πού από τη καπιταλιστική κοινωνία δεν
πήραν τη δυνατότητα να γίνουν τέτοιοι από άλους δρόμους,
θα πρέπει να το κάνουν χάρις στην δργάνωση του κόμματος.
Πρέπει να προσθέσουμε ακόμα πώς δ μαρξιστής διανοούμενης
αστικής ή προλεταριακής προέλευσης ,δέ διαμορφώνεται μό-
νο ή κύρια σε μια καλά οργανωμένη κομματική σχολή,( πού
όμως έχει να επιτελέσει καί αυτή μια λειτουργία) αλλά
στη ζωντανή πολιτική καί ταξική πάλη.

* (1) Άριστερυσμός
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Ό ρόλος της πολιτική^ αρωτοπορείας του προλεταριάτου

Ό ιδιαίτερος ρόλος της πολιτικής πρωτοπορείας του
προλεταριάτου (πού φέρνει στο αυθόρμητο κίνημα της τά-
ξης την κληρονομιά των εμπειριών πού αποχτήθηκαν στο πα-
ρελθόν από το σύνολο του παγκόσμιου επαναστατικού κινή-
ματος ) δεν καταργείται για το Λένιν,ακόμα καί μετά τη
κατάχτηση της εξουσίας από τη μεριά του προλεταριάτου ,
καί για δλη την ιστορική περίοδο από τη κατασροφή του
κρατικού αστικού μηχανισμού μέχρι την οικοδόμηση της
κομμουνιστικής κοινωνίας .(καί ξέρουμε σήμερα μετά από
τη σταλινική άντεπανάσταση στη Ρ,ωσσία καί τη Μορφωτική
επανάσταση στην Κίνα,τί σημασία έχει ή υπόδειξη του Λέ-
νιν )."Ας φανταστούμε μια φάση δπου ή αστική τάξη διαθέ·
τει ακόμα άχυρα ιδεολογικά καί υλικά μέσα για να προσπα
θήσει να διατηρήσει τη κυριαρχία της.Οι οίκονομιστές ,οι
αύθορμητιστές δλων των ειδών,όντας πρωτόγονοι πού πηγαύ·
νουν στη ταξική πάλη οπλισμένοι μόνο με μπαστούνι, ενώ
δ αντίπαλος διαθέτει πολλά άλλα όπλα,μπορούν να έχουν έ·
πιτυχίες στη φάση δπου οι ίδιοι οι εργάτες είναι"πρωτό-
γονοι" καί δταν ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι "σοβαρές ε-
πιχειρήσεις ".Συνέβηκε έτσι στη Ρωσσία προς το τέλος του
περασμένου αιώνα,επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα σε άλ-
λες εποχές καί σε άλλες χώρες,στίς δποϊες παρ'δλα _ τα
πλεονεχτήματα απ*τη μεγαλύτερη μορφωτική προετοιμασίατώ
μαζών καί από την πιο υψηλή ανάπτυξη της τεχνολογίας καί
της οργάνωσης της δουλειάς,το επίπεδο συνείδησης των μα-
ζών έπιρρεάζεται φανερά αρνητικά από την επίδραση πού ή
αστική τάξη ασκεί άμεσα με το οπλοστάσιο των μαζικών με
σων ενημέρωσης καί έμμεσα με τη χρησιμοποίηση των οργα-
νώσεων πού καθοδηγούνται από τους ρεβ ιζιονιστές . Άλλα
αυτές οι συνθήκες πού επιτρέπουν την αρχική έπιτυχίατών
αύθορμητιστών (είναι πιο εύκολο γι'αύτούς,φορείς απλών
"ψίχουλων" σοσιαλιστικών ιδεών,να γίνουν κατανοητοί από
εργάτες πού μόνο πρόσφατα μπήκαν στον επαναστατικό δρό-
μο ) εξαφανίζονται καί μάλιστα γρήγορα,στο μέτρο πού _ή
ίδια ή οίκονομιστική πάλη αρχίζει πραγματικά να ξετυλί-
γεται ,καί, επομένως να υπάρχει ανάγκη να εξεταστούν τα
προβλήματα της ταξικής πάλης στο πολιτικό καί θεωρητικά
πεδίο.Σ'αύτό το σημείο οι πιο συνειδητοί εργάτες αντί -
λαμβάνονται πώς οι αύθορμητιστές δεν ξέρουν να δίνουν
λύσεις σε προβλήματα αυτής της φύσης καί δτι δεν κάνουν
τίποτε άλλο από το να λένε μεγαλόφωνα προπαγανδιστικά
σλόγκανς δπου εκθειάζουν στερεότυπα την εργατική μαχητι·
κότητα. \

Ό Λενιν,φέρνοντας στην επιφάνεια τίς έμπειρίεςπού
δ ίδιος έζησε στη Ρωσσία προς το τέλος του περασμένου
αίώνα,γράφει στο Τί να κάνουμε; πώς σε κάποιο σημείο οι
εργάτες έγιναν πιο άπαιτητικοίκαί άρχισαν να λένε στους
οίκονομιστές : "Ή "δραστηριότητα" μας ,ή δραστηριότητα έ
μας των εργατών πού έσεϊς θέλετε να βοηθήσετε ρίχνοντας



διεκδικήσεις συγκεκριμένες,τέτοιες πού θα δίνουν εφικτά
αποτέλεσμα τα, ύπαρχε ι πια. στη χώρα μας .Σ τη δική μας μικ-
ρή συνδικαλιστική δράση καθημερινά εμείς οι ίδιοι παρου-
σιάζουμε τέτοιες συγκεκριμένες διεκδικήσεις, χωρίς την ά<-
νάγκη,στή πλειοψηφία των περίπτώσεων,της βοήθειας των
διανοούμενων.Άλλα αυτή ή δραστηριότητα δε μας φτάνει.
Δεν εΕμαστε μωρά πού μπορούν να τραφούν μόνο με το χυλό
της καθαρά "οικονομικής" πολιτικής.Θέλουμε να ξέρουμε δ-
λα δσα ξέρουν οι άλλοι,θέλουμε να γνωρίσουμε με κάθε
λεπτομέρεια δλες τίς όψεις της πολιτικής ζωής καί να
συμμετάσχουμε ενεργητικά σε κάθε πολιτικό γεγονός. Θα
πρέπει λοιπόν οι διανοούμενοι να επαναλαμβάνουν λιγώτε-
ρο αυτά πού ήδη ξέρουμε καί να μας δώσουν λίγο περισσό-
τερα άπ'αύτά πού ακόμα αγνοούμε,απ'αύτά πού ή ζωή μας
στο εργοστάσιο καί ή "οικονομική" μας εμπειρία δεν μας
επιτρέπουν ποτέ να μάθουμε:"πολιτικές γνώσεις". ( Ί )

Φτάνοντας σ'αύτό το σημείο το "πρωτόγονο" έργο των
οίκονομιστών,πού σε μια πρώτη στιγμή - όταν μοναδικός
στόχος ήταν να ξυπνήσει ή έβρυακή μορφή της συνείδησης
με τίς πρώτες οργανωμένες απεργίες ( καί σήμερα μποροϋ-
με να ποΰμε :δταν ξεπεράστηκε δ τοίχος της υποταγής των
εργατών στίς μυθοποιήσεις των παραδοσιακών οργανώσεων )
- είχε μια θετική όψη,γίνεται μια δράση φρεναρίσματος .

Οι οίκονομιστές άνάπτυσαν αυτή την αρνητική τους
δράση ακριβώς σε μια φάση ανόδου του εργατικού κίνημα -
τος πού έβαζε πολλά νέα προβλήματα στους μαρξιστές. Ή
πάλη λδιπόν ενάντια στον οικονομισμό,οξύνονταν και προ-
χωρούσε σε βάθος,καί για λόγους αρχής καί για άμεσους
λόγους. " "Οποιος οδηγεί την εργατική τάξη - γράφει α-
κόμα ό Λένιν - να στρέφει τη προσοχή της,τή παρατηρητι-
κότητα της καί τη συνείδηση της αποκλειστικά,ή άκόμακαί
κύρια,στον εαυτό της,δεν είναι σοσιαλδημοκράτης, γιατί
για την εργατική τάξη ή γνώση του έαυτοϋ της εϋναι αξε-
διάλυτα δεμένη με την με ακρίβεια γνώση των αμοιβαίων
σχέσεων δλων των τάξεων της σύγχρονης κοινωνίας,καί γνώ-
ση όχι μόνο θεωρητική,μάλιστα όχι τόσο θεωρητική δσο
καταχτημένη μέσα από την έμειρία της πολιτικής ζωής"(2)

Αυτή ή φράση περιέχει διαλεχτικά δεμένα τα δυόστοι*-
χεϊα πού χαραχτηρίζουν τη σχέση συνείδηση - αυθόρμητο ,
πρωτοπόρεία - τάξη,στον Λένιν καί επομένως καί τον τρό-
πο πού αυτός κατανοούσε το κόμμα...Πραγματικά από τη
μια πλευρά ή γνώση των "αμοιβαίων σχέσεων δλων των τάξε-
ων της σύγχρονης κοινωνίας " καί,όπως θα εξηγήσει σέμιά
άλλη σελίδα του Τί να κάνουμε; ,"τών σχέσεων των τάξεων
μεταξύ τους,των τάξεων με τα κόμματα,των αμοιβαίων σχέ-
σεων ανάμεσα στίς τάξεις ,τα κόμματα καί το κράτος ",δέν

.. ν

* (1) Τί να κάνουμε;

* (2) ό.ι.

μιιορουν να είναι αποτέλεσμα της σκέτης καί απλής καθη-
μερινής δουλείας για τίς άμεσες διεκδικήσεις. Από την
άλλη πλευρά δμως δ Λένιν βεβαίωνε πώς σ'αύτή τη γνώση
φτάνει ή εργατική τάξη βασικά "μέσα από την έμπειρίατης
πολιτικής ζωής ".Δεν έχει επομένως ανάγκη από διανοούμε-
νους πού να της κάνουν μαθήματα μαρξισμού,αλλά από επαγ-
γελματίες επαναστάτες ,απόλυτα αφιερωμένους στο σοσιαλι-^
ομό,οί όποιοι,κάτοχο ι των απαραίτητων εφοδίων για να
πλατύνουν το γνωστικό έργο των αμοιβαίων σχέσεων δλων
των τάξεων ( δηλαδή τη γνώση του μαρξισμού καί την ικα-
νότητα να τον εφαρμόσουν μέσα άπόσυγκεκριμένες αναλύσεις
των συγκεκριμένων καταστάσεων ),είναι σε θέση να ενοποι-
ηθούν πολιτικά με τους πιο προχωρημένους εργάτες καί με
αυτούς να κινητοποιούν εκείνο το ταξικό κίνημα δλων των
ειδών πού θα απλώσει στην εργατική τάξη την επαναστατι-
κή καί σοσιαλιστική συνείδηση.

Οι δμαδούλες πού ό Λένιν θέλει να μεταβάλει ριζι-
κά ώστε να γίνουν συστατικά μέρη του αληθινού κόμματος
της εργατικής τάξης ήταν,πρίν απ'τό Τί να κάνουμε;, τε-
λείως ακατάλληλες για τα παραπάνω καθήκοντα.Να πώςό με-
γάλος μπολσεβίκος έβλεπε το πρωτότυπο εκείνων των ομά-
δων: " Πάρτε το τύπο της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας πού
εδώ καί μερικά χρόνια είναι πιο διαδεδομένος καί κυττά-
ξτε τον στη πράξη.Αυτός έχει "δεσμούς με τους εργάτες",
καί περιωρίζεται σ'αύτό,δημοσιεύοντας φυλλάδες όπου μα-
στιγώνει τίς αυθαιρεσίες πού γίνονται στα εργοστάσια,τη
μεροληπτικότητα της κυβέρνησης υπέρ των καπιταλιστώνκαί
την αστυνομική β ία.Στίς συναντήσεις με τους εργάτες ή
συζήτηση συνήθως δεν απομακρύνεται σχεδόν από αυτά τα
ζητήματα.Οι συζητήσεις καί οι συνδιασκέψεις για την ισ-
τορία του επαναστατικού κινήματος ,για την εσωτερική καί
εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης μας,για την οίκονομΐ"·
κή ανάπτυξη της Ρωσσίας καί της Ευρώπης,για την κατάστα
ση,της μιας ή της άλλης τάξης της σύγχρονης κοινωνίας ,
κλπ. είναι σπανιώτατες καί κανένας δε σκέφτεται να στα-
θεροποιήσει καί να αναπτύξει συστηματικά δεσμούς με τίς
άλλες κοινωνικές τάξεις." ( 1 )

"Ετσι βγαίνει το τυπικό διάγραμμα των αγωνιστών
παρόμοιων ομάδων.Στή πλειοψηφία των περιπτώσεων μοιά-
ζουν "πολύ περισσότερο με το γραμματέα ενός οποιουδήπο-
τε τραίηντ-γιούνιον παρά με ένα πολιτικό σοσιαλιστικό
καθοδηγητή."( 2 ) Αυτός δ τελευταίος αντίθετα πρέπει

* (1) δ.π.
* (2) δ.π.
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να είναι 6 τυπικός "λαϊκός αρχηγός ,πού ξέρει να αντι-
δρά ενάντια σε κάθε εκδήλωση αυθαιρεσίας ή καταπίεσης ,
οπουδήποτε αυτή εκδηλώνεται ή οποιαδήποτε είναι ή τάξη
ή ή κοινωνική κατηγορία πού υποφέρει απ'αυτήν ( μη ξε-
χνάμε πώς δ Λένιν έγραφε για μια χώρα,δπου κυριαρχούσε
ή τσαρική αυτοκρατορία καί όπου δεν είχε γίνει ακόμα ή
δημοκρατική αστική επανάσταση,σημείωση δική μας.),ξέρει
να γενικεύει δλα αυτά τα γεγονότα καί να βγάζει άπ' αυ-
τά μια ολοκληρωμένη είκόνα της αστυνομικής βίας ή" της
καπιταλιστικής έκμετάλευσης.Ξέρει,τέλος,να έκμεταλεύε -
ται τη παραμικρή ευκαιρία για να εκθέτει μπροστά σε ό-
λους τις σοσιαλιστικές του πεποιθήσεις καί τίς δημοκρα-
τικές του διεκδικήσεις ,για να εξηγεί σε Ολους την ιστο-
ρική παγκόσμια σημασία της απελευθερωτικής πάλης του προ
λεταριάτου." ( 4 )

Από αυτές τίς υποθέσεις ό Λένιν έβγαζε το συμπέ -
ρασμα πώς " εμείς πρέπει να μετατρέψουμε τους αγωνιστές
σοσιαλδημοκράτες σε πολιτικούς αρχηγούς πού να ξέρουννά
καθοδηγούν όλες τις εκδηλώσεις αυτής της πολύμορφης πά-
λης ,ώστε,στην άνο.γναι'α στιγμή να ξέρουν "να δίνουν ένα
θετικό πρόγραμμα δράσης στους αναστατωμένους φοιτητές ,
στους ανικανοποίητους αντιπροσώπους των ζέμσβο,στά ορ-
γισμένα μέλη των θρησκευτικών αιρέσεων,στους δάσκαλους
πού χτυπιούνται σ~Λ συμφέροντα τους κλπ. κλπ."( £ )Αυ-
τά τα καθήκοντα εί^αι στην ήμερίσια διάταξη γιατί τώρα
πια το κίνημα των ρώσσων μαρξιστών από το 1894 ώςτό!901
έκανε £να "γιγάντιο βήμα προς τα εμπρός".Τότε (Ι894)"δέν
είχαμε στη πράξη παρά ελάχιστες δυνάμεις ,καί ήταν φυσι-
κό καί σκόπιμο να περιωριστοΟμε στο έργο ανάμεσα στους
εργάτες καί να καταδικάσουμε με αυστηρότητα κάθε απομά-
κρυνση άπ'αύτό,γιατί τότε το βασικό ήταν να ριζώσουμε
στην εργατική τάξη.Σήμερα ωθούνται στο κίνημα γιγαντιαύ·
ες δινάμεις. ..."(3 ) Ανάμεσα στα άλλα,παρατηρούσε ό
Λένιν," ή μεγάλη πλειοψηφία αυτών των δυνάμεων (προηγού
μένα χαρακτηρισμένες σαν "καλύτεροι αντιπρόσωποι της νέ-
ας γενιάς των καλλιεργημένων τάξεων",σημε ίωση δική μας),
δεν έχουν καμμιά δυνατότητα να "πάνε ανάμεσα στους έργα
τες ",καί δεν υπάρχει επομένως κίνδυνος οΟτε να μδς α-
πομακρύνουν από το βασικό μας έργο. " : αυτοί επομένως
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονάχα σε μια πολιτική οργά-

νωση πού αναπτύσσει μια πολύμορφη πολιτική ταξική πάλη.
Δε θα είναι άσχημο να επιμείνουμε στο να ύπογραμμί
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σουμε,ακομα μια φορά,πώς δ Λένιν καθορίζει τη διάφορο -
ποίηση των καθηκόντων μπροστά στην εξέλιξη της κατάστα-
σης καί,τη πραγματοποίηση ή όχι των στόχων πού είχαν
προηγούμενα καθοριστεί. " Τότε το βασικό ήταν να ριζώ -
σουμε στην εργατική τάξη." Άλλα μόλις αυτό λύθηκε -βέ-
βαια δχι με τελιωτικό τρόπο,μια φορά για πάντα,αλλά σε
κάποιο βαθμό - ή σειρά των καθηκόντων των επαναστατών
μαρξιστών,το πεδίο της πάλης,απλώνονταν.Στην ήδη αναφε-
ρόμενη Εισαγωγή στη συλλογή Δώδεκα χρόνια,δ Λένιν επι-

στρέφει έντονα στο συγκεκριμένο χαραχτήρα της μεθόδου
του. " Το βασικό λάθος πού κάνουν αυτοί πού πολεμούν το
Τϊ να κάνουμε; - έγραφε δ Λένιν - βρίσκεται στο γεγονός
πώς ξεκόβουν αυτό το γραφτό τελείως από τη σύνδεση του
μα μια καθορισμένη ιστορική κατάσταση,με μια καθορισμέ-
νη περίοδο,καί σήμερα από πολύ καιρό ξεπερασμένη,της α-

νάπτυξης του κόμματος μας " ( 1 )
Καί για τίς προϋποθέσεις για το ξεπέρασμα της φά-

σης των δμάδων δχι μόνο στο θεωρητικό πεδίο,δηλαδή στη
κληρονομιά των συσωρευμένων ιδεών στο πρώτο έμβρυο κομ-
ματικής οργάνωσης,αλλά στο πραχτικό πεδίο,δηλαδή στη
πολιτική καί κοινωνική πραγματικότητα,δ Λένιν έγραφε(στά
1907) : " καί στο Τί να κάνουμε; καί στο "Ενα βήμα μπρά£,
δυο βήματα πίσω,πού εκδόθηκε αργότερα,δ αναγνώστης θα
μπορέσει να διακρίνει μπροστά του μια παθιασμένη πάλη,
κάποτε οργισμένη,μια θανατηφόρα πάλη μεταξύ των δμάδων
του εξωτερικού.Είναι φανερό πώς αυτή ή πάλη παρουσιάζει
πολλές αντιπαθητικές πλευρές.Είναι φανερό πώς αυτή ή πά-
λη των ομάδων αποτελεί ένα φαινόμενο δυνατό μόνο δταντό
εργατικό κίνημα μιας δοσμένης χώρας είναι ακόμα πολύ νε-
ανικό,καί άνώριμο.Δίχως αμφιβολία οι σημερινοί αγωνιστές
του σημερινού εργατικού κινήματος στη Ρωσσία πρέπει να
αποχωριστούν από πολλές παραδόσεις του συστήματος των
ομάδων,πρέπει να ξεχάσουν καί να απομακρυνθούν από πολ-
λές μικρότητες της ζωής καί των καυγάδων των ομάδων καί
να πραγματοποιήσουν ενεργητικά τα καθήκοντα της σοσιαλ-
δημοκρατίας στη σημερινή εποχή. Μ3νάχα το πλάταιμα του
κόμματος με προλεταριακά στοιχεία (υπογραμμισμένο από
τον Λένιν) μπορεί,να συνδέσει με μια ανοιχτή μαζική δρα-
στηριότητα, να καταστρέψει δλα τα ίχνη του συστήματοςτων
δμάδων πού κληροδότησε το παρελθόν,καί πού δεν αντιστοι-
χούν με τα καθήκοντα του παρόντος.Καί το πέρασμα στη δη-
μοκρατική δργάνωση του εργατικού κόμματος,πού ανακοινώ-
θηκε από τους μπολσεβίκους στη Νόβαγια Ζίσν το Νοέμβρη
του 1905,αμέσως μετά τη δημιουργία των αντικειμενικών
συνθηκών για μια ανοιχτή δραστηριότητα,αυτό το πέρασμα
ήταν ήδη,στην ουσία του μια ανεπανόρθωτη ρήξη με δ,τι
είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του στο παλιό σύστημα των ό-

* (1) Εΐ,σαγωγη ο. π.
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μάδων. ... Ναι," με δ,τ ι εϋχε όλρκληρώσει τΡν κύκλο του"
δεν άρκεϋ να καταδικάζεται το σύστημα των ομάδων,πρέπει
να γίνουν κατανοητές οι αξίες τους στις ειδικές συνθήκη
της περασμένης εποχής.Στό καιρό τους ήταν αναγκαίες καί
είχαν μια θετική λειτουργία.Οι ομάδες δηλαδή στενές καί
κλειστές εταιρείες,σχεδόν πάντα βασισμένες στη προσωπι-
κή φιλία,αποτελούμενες από ένα ελάχιστο αριθμό ατόμων,
ήταν μια αναγκαία φάση της ανάπτυξης του σοσιαλισμοϋκαί
του εργατικού κινήματος στη Ρωσσία.Στό βαθμό πού αυτό
το κίνημα αναπτυσσόταν,έμπαινε το πρόβλημα να ενωθούν
αυτές οι ομάδες να δημιουργηθεί ένας στερεός δεσμός α-
νάμεσα τους,να εξαλειφθεί κάθε τι πού διέκοπτε τη συνέ-
χεια.Το σύστημα των ομάδων έκανε το έργο του καί. τώρα,
φυσικά,ολοκλήρωσε το έργο του.Άλλα ολοκλήρωσε το έργο
του,γιατί καί μόνο γιατί ό αγώνας των ομάδων ανάπτυξε με
τον πιο οξύ τρόπο τα βασικά ζητήματα της σοσιαλδημοκρα-
τίας,τους έδωσε ένα επαναστατικό άδιάλακτο πνεύμα καί
δημιούργησε έτσι μια στερεά βάση για μια πλατιά κόμμα -
τική δουλειά. " ( 4. ) *Ο Λένιν επομένως βεβαιώνει :
1. Πώς οι ομάδες ήταν στο καιρό τους αναγκαίες καί επο-
μένως χρήσιμες .
2. Πώς μόνο ή θεωρητική καί πολιτική πάλη ανάμεσα στις
ομάδες επέτρεψε να δημιουργηθεί μια "στέρεα βάση γιάμιά
πλατειά κομματική δουλειά"
3. Πώς,ακόμα στα 1907,παρ'όλο το γιγάντιο βήμα προς τα
μπρος πού έγινε με τη κατάληξη της πάλης των ομάδων (ε-
πανίδρυση του κόμματος το 1903) καί με την επανάσταση
του 1905 υπήρχαν ίχνη του παλιού όμαδίστικου πνεύματος.

Ή ρήξη με τον οπορτουνισμό στα οργανωτικά ζητήματα

Ακόμα μια φορά ,λοιπόν,ή διαδικασία του χτισίμα-
τος του κόμματος είναι για το Λένιν,ακριβώς μια διαδ

1
- -

κασία.Καί σ'αύτή τη διαδικασία,σε πρώτη φάση το ρίζωμα
των μαρξιστών στην εργατική τάξη,καί αργότερα ή συγχώ -

νευση των ομάδων στο κόμμα φαίνονται σαν στιγμές βασι-
κής σημασίας.Ή πρώτη φάση ήταν σημαντική γιατί μπόρεσε
να θέσει συγκεκριμένα,μέ ορούς άμεσης πάλης,τη μάχη ε-
νάντια στον πολιτικό καί οργανωτικό πρωτογονισμό.Ή δεύ
τερη γιατί εξαφάνισε "σε σύνδεση με μια ανοιχτή μαζική
δραστηριότητα "τα ΰπολλείματα της δμαδίστικης νοοτροπί-
ας .

Το Τι να κάνουμε; μαζί με κείνα τα αντικειμενικά
στοιχεία,πού ήδη έχουμε παραθέσει,καθόριζε ι στις ομάδες

* (1) δ . π.
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των ρώσσων επαναστατών,εκείνη την αλλαγή των θέσεων,που
τελικά,θα οδηγήσει αργότερα τον Λένιν στο να ΰποστηρί -
ξει το κάλεσμα για το συνέδριο επανίδρυσης του κόμματος.

Καί το συνέδριο του 19 Ο3,αυτό πού θα φέρει στη δι-
άσπαση με τους μενσεβίκους,είναι μια στιγμή αποφασιστι-
κής αξίας για να κατανοήσουμε τη λενινιστική αντίληψη
για το κόμμα.Σ*αυτό ό Λένιν αρχίζει τη πάλη ένάντιαστόν
"οπορτουνισμό στα οργανωτικά ζητήματα".Σήμερα μπορεί να
φαίνεται τελείως φανερή ή αναγκαιότητα της πάλης ενάν-
τια στο οπορτουνισμό ακόμα καί στο πεδίο των δργανωτι -
κών ζητημάτων,αλλά τότε στα 19 Ο3,όταν ό Λένιν σύνθεσε μ'
αυτή τη φόρμουλα μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε μπο-
λσεβίκους καί μενσεβίκους,βρέθηκε απόλυτα απομονωμένος
στο διεθνή χώρο.Ό Κάουτσκυ,πού τότε θεωρούνταν από τον
Λένιν σαν ένας μεγάλος δάσκαλος,καί ή Λούξεμπουργκ, για
παράδειγμα,τοποθετήθηκαν υπέρ των μενσεβίκων.Ό Π.Β."Α-
ξελρολντ,δνας από τους έξι ιδρυτές της "Ισκρα,σέ ένα
γράμμα στον Κάουτσκυ,μέ ημερομηνία 6'Ιούνη 1904,έκδήλω-
νε την έκπληξη του γράφοντας: " Με το φτωχό μου μυαλό
δεν είμαι σε θέση να καταλάβω τι πράγμα είναι πάλι αυτό
"ά οπορτουνισμός στα οργανωτικά ζητήματα" πού μπήκε στο
χορό σαν κάτι αυτόνομο,χωρίς κανένα οργανικό δέσιμο με
θέματα προγράμματος καί ταχτικής."

"Ηδη στο Τι να κάνουμε; πού παρ'δλα αυτά δεν είχε
δημιουργήσει άντιρήσεις στους μελοντικούς μενσεβίκους,ό
Λένιν είχε καθορίσει πώς " ή οργάνωση των επαναστατών
πρέπει να περιέχει πρωταρχικά καί κύρια ανθρώπους πού
το επάγγελμα .τους να είναι ή επαναστατική δράση ̂ Δ ε ν
θα έπρεπε λοιπόν να προκαλέσει έκπληξη ή αυστηρή θέση
πού υποστήριζε στο συνέδριο πάνω στο ζήτημα του ποιόςστή
βάση του καταστατικού,μπορούσε να θεωρηθεί μάλος του κόμ-
ματος. Ό Μχρτωφ,πού μέχρι τίς παραμονές στάθηκε ίσως δ
πιο στενός σύντροφος του Λενιν,άντιτάχτηκε στη ξεκάθαρη
οριοθέτηση του κόμματος,στον με ακρίβεια διαχωρισμό ανά-
μεσα σε κόμμα καί τάξη,ανάμεσα σε κομματική οργάνωση σε
μαζική δργάνωση καί σε κινήμα.Αυτός ήθελε να θεωρείται
μέλος του κόμματος δποιοςέπαιρνε μέρος σε μια απεργία ή

βοηθούσε κατά κάποιο τρόπο το ΣΔΕΚΡ. Ό Λένιν αντίθετα
διατυπώνει το πρώτο άρθρο του καταστατικού με τον παρα-
κάτω^τρόπο : " Θεωρείται μέλος του κόμματος δποιος ανα-
γνωρίζει το πρόγραμμα του καί υποστηρίζει το κόμμα είτε
με υλικά μέσα είτε συμμετέχοντας προσωπικά σε μια από
τις οργανώσεις του." ( 1 )

* (1) Λένυν,Σχέδια για την κατάσταση του ΣΔΕΚΡ", "Απαντα
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"Ο Λένιν υπεράσπιζε με πάθος καί με πλούσια επιχει-
ρήματα τη θέση του.Επρόκειτο για μια θέση αρχής άπότήν
δποία δε μπορούσε να παραιτηθεί.Στή διάρκεια της συνεδ-
ριακής δουλείας ίσως ούτε καί δ Λένιν είχε ολοκληρωμένη
συνείδηση της έκτασης της διαφωνίας πού είχε ξεπηδήσει
πάνω στη πρώτη παράγραφο του καταστατικού άφοϋ μάλιστα
δ ίδιος έλεγε : "...δεν θεωρώ καθόλου δτι ή διάφωνίαμας
είναι τόσο βασική ώστε να εξαρτηθεί από αυτή ή ζωή ή δ
θάνατος τοΟ κόμματος .Δεν θα πεθάνουμε αλήθεια για μια
άσχημη παράγραφο τοΟ καταστατικού." ( 4. ) Πάρ'δλα αυτά
ξαναδιαβάζοντας τα κύρια σημεία της δευτερολογίας του
στο ζήτημα του καταστατικοΟ,εντοπίζεται ή έκταση του
προβλήματος ."Ας αφήσουμε το λόγο στον Λένιν : "...Θα πω
μπαίνοντας στην ουσία,πώς δ σύντροφος Τρότσκυ δεν κατά-
λαβε καθόλου τη βασική ιδέα του συντρόφου Πλεχάνωφ καί
για αυτό στους συλλογισμούς του διέφυγε δλη ή φύση του
ζητήματος . Μίληρε για διανοούμενους καί για εργάτες από
την ταξική σκοπιά καί του κινήματος,μα δεν ανέφερε ένα
βασικό ζήτημα.Ή διατύπωση μου στενεύει ή πλαταίνει την
έννοια του μέλους του κόμματος; "Αν έβαζε αυτό το έρώτη
μα,θα του ήταν εύκολο να δεϊ πώς ή διατύπωση μου στενεύ
ει αυτή την έννοια,ενώ αυτή του Μρτωφ την πλαταίνει,δι
ακρινόμενη ( κατά τη σωστή έκφραση του ίδιου του Μάρτωφ)
για την "έλαστικότητά"της.Καί ακριβώς αυτή ή"έλαστικότη
τα" σε μια περίοδο ζωής του κόμματος όπως αυτή πού περ-
νάμε,άνοιγε ι διάπλατα τίς πόρτες σε δλα τα διασκορπησμέ
να στοιχεία,κλονισμένα ή δπορτουνιστικά. Για να άναιρέ -
σουμε αυτό το απλό καί φανερό συμπέρασμα,είναι άπαραίτη
το να αποδείξουμε πώς αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν,καί
δ σύντροφος Τρότσκυ δε σκέφτηκε καν να το κάνει. Τελικά
αυτό 6έ μπορεί να αποδειχτεί γιατί δλοι ξέρουν πώς αυτά
τα .στοιχεία είναι πολυάριθμα καί υπάρχουν καί στην έργα
τική τάξη. Ή διαφύλαξη της; σταθερότητας της γραμμής καί
της καθαρότητας των αρχών του κόμματος είναι ακριβώς τώ-
ρα ένα καθήκον πιο έπιταχτικό,στό βαθμό πού το κόμμα,με
ανασχηματισμένη την ενότητα του,θα μαζέψει στίς γραμμές
του πάρα πολλά ασταθή στοιχεία,των οποίων δ αριθμός θα
αυξάνει σο μέτρο πού θα αναπτύσσεται το κόμμα.Ό σύντρο
φος Τρότσκυ κατάλαβε πολύ άσχημα τη βασική ιδέα. του βι-
βλίου μου Τί να κάνουμε; δταν είπε πώς το κόμμα δεν εί-
ναι μια παράνομη οργάνωση (αντίρήση πού μου έφεραν καί
άλλοι πολλοί).Ξέχασε πώς στο βιβλίο μου προτείνω μια ο-
λοκληρωμένη σειρά οργανώσεων διαφορετικού τύπου,άρχίζο-
ντας από τίς πιο παράνομες καί στενές για να τελειώσω
στίς γενικά πλατειές καί χαλαρές .Ξέχασε πώς το κόμμα
πρέπει να είναι μόνο διαμέρισμα της πρωτοπορείας,δ καθο-
δηγητής της απέραντης μάζας της εργατικής τάξης,πού δου
λεύει δλη (ή σχεδόν δλη) "κάτω από τον έλεγχο καί 'τη
διεύθυνση" των οργανώσεων του κόμματος , αλλά πού δεν μπαί-

* (1) Λένυν,Δεΰτερος λόγος γυά
 το
' καταστατικό του κόμματος.
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νει δλη,καί δεν πρέπει να μπεϊ δλη στο "κόμμα".Παρατη -
ρεϊστε πια συμπεράσματα βγάζει δ σύντροφος Τρότσκυ σά\
επακόλουθα του βασικού του σφάλματος . Μ3ς είπε εδώ πώςάλ
ολόκληρα πλήθη εργατών είχαν συλληφθεί καί δλοι οι έργ<!
τες έλεγαν πώς δεν ανήκουν στο κόμμα,το κόμμα μας θα ή-
ταν πολύ παράξενο. Μ4 δεν είναι αλήθεια το αντίθετο; Δέ\
είναι ή επιχειρηματολογία του συντρόφου Τρότσκυ πού εί-
ναι παράξενη;Υποστηρίζει πώς είναι κακό αυτό πού κάθε
επαναστάτης λίγο έμπειρος θα θεωρούσε μόνο εύχάριστοΓΑ\
γινόταν εκατοντάδες καί χιλιάδες εργάτες πού είχαν συλ-
ληφθεί για συμμετοχή σε απεργίες καί διαδηλώσεις να μην
ήταν μέλη της οργάνωσης του κόμματος ,αύτό θα απόδειχνε
μόνο πώς οι οργανώσεις μας είναι καλές,πω£ εμείς εκπλη-
ρώνουμε το έργο μας,αύτό τοΟ να κάνουμε να δουλεύει συ-
νωμοτικά ένας κύκλος λίγο-πολύ στενός καθοδηγητών καί
να συμμετέχουν στο κίνημα δσο γίνεται πιο πλατειές μάζδ

Ή ρίζα του λάθους αυτών πού υποστηρίζουν τη διατύ
πωση του Μχρτωφ βρίσκεται στο γεγονός δτι αυτοί δχι μό-
νο άγνοοΟν ένα από τα κύρια κακά της ζωής μας σαν κόμμα
αλλά καί το θερπσιοΟν.Αύτό το κακό

 ν
συνίσταται στο δτι

σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν συνολικής πολιτικής δυσαρέσκει
ας,σέ μια ατμόσφαιρα συνολικής μυστικότητας της δουλει-
άς καί συγκέντρωσης του μεγαλύτερου μέρους της δραστηρι
ότητας σε στενούς μυστικούς κύκλους μέχρι καί σε προσω-
πικές συναντήσεις ,γιά μας είναι εξαιρετικά δύσκολο,σχε-
δόν αδύνατο να ξεχωρίσουμε τους φλύαρους από αυτούς πού
δουλεύουν.Καί θα είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε μια άλ-
λη χώρα δπου ή συνάντηση των δύο αυτών κατηγοριών είναι
τόσοσυνειθησμένη,πρακαλεϊ συγχηση καί βλάβες σε τόσο με
γαλή έκταση,δπως στη Ρωσσία."Οχι μόνο ανάμεσα στους δια
νοούμενους,αλλά καί στο ίδιο το περιβάλον της εργατικής
τάξης μας χτυπά, σκληρά αυτό το κακό,καί ή διατύπωση τεί
νει αναπόφευκτα να μετατρέψει δλους σε μέλη του κόμμα -
τος.Ό ίδιος δ σύντροφος ίίίρτωφ υποχρεώθηκε να το άνα -
γνωρίσει με επιφύλαξη: " "Αν'θέλετε ,έτσι είναι" είπείΑλ-
λά είναι ακριβώς αυτό πού δε θέλουμε! Ακριβώς γι'αύτό
έμεϊς εξεγερθήκαμε τόσο αποφασιστικά ενάντια στη διατύ-
πωση του Μάρτωφ.

Είναι καλύτερα δέκα στοιχεία πού δουλεύουν να μην
όν,ομασθοΟν μέλη του κόμματος (οι πραγματικοί αγωνιστές
δεν κυνηγούν βαθμούς) παρά ένας φλύαρος να έχει το δι -
καίωμα καί τη δυνατότητα να είναι κομματικό μέλος.Να ή
αρχή πού μου φαίνεται δτι δε μπορεί να αναιρεθεί καί με
αναγκάζει να παλεύω ενάντια στο Μάρτωφ." ( 1. )

" (1) δ.ι.
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"Επαγγελματίες επαναστάτες , αληθινοί αγωνιστές , πει-
θαρχημένοι καί όχι φλύαροι,συνειδητή πρωτοπόρε ία, ριζωμέ-
νη στη τάξη καί ικανή να τη κατευθύνει.Αυτά είναι τα ση-
μεία πού σήμερα ισχύουν δπως τότε στα λόγια του Λένιν .
Ό βαθμός της συνωμοτικότητας καί οι άλλες αξιολογήσεις
πιο στενάδεμένες με τη κατάσταση της τσαρικής Ρωσσίαςδέ
πρέπει να μας κάνουν να ξεχάσουμε το κεντρικό σημεϊοτών
λόγων του Λένιν στην υπεράσπιση της θέσης του ενάντια
"στον οπορτουνισμό στα οργανωτικά ζητήματα":τα μέλη του
κόμματος δε πρέπει σε καμμιά περίπτωση να ε ίναι"φλύαρο ι"
δηλαδή επαναστάτες στα λόγια,αλλά αγωνιστές πού δε περίτ
ορίζονται να παίρνουν μέρος στο κίνημα από καιρό σε και
ρό,δταν έχουν διάθεση,"να πηγαίνουν στίς συγκεντρώσεις
τίς ελεύθερες βραδιές." ,δπως θα αναφέρει σε άλλα γραφ-
τά. Τα μέλη του κόμματος πρέπει να ενσαρκώσουν δ,τι κα-
λύτερο,πιο προωθημένο,πιο υγιές,πιο συνειδητό καί πιο
τίμιο υπάρχει στην εργατική τάξη.Άλλα για να μη πέσουν

σε λάθη αξιολόγησης,για να μη ξαναπέσουν στη παρέκκλιση
του Μπορντίγκα σύμφωνα με την οποία το κόμμα είναι ένα
ξεχωριστό σώμα καί όχι το πιο προωθημένο μέρος της εργα-
τικής τάξης ,πρέπει να μη μας διαφεύγει αυτό πού δ Λένιν
έγραψε για να ξεκαθαρίσει την "βασική προϋπόθεση"πού ε-
πιτρέπει τη δημιουργία του νέου κόμματος του επαναστάτη
κοϋ προλεταριάτου,της οργάνωσης των επαγγελματιών επανα-
στατών ·

" Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας αυτής ήταν,φυσι-
κά, το γεγονός δτι ή εργατική τάξη,το απάνθισμα της δ -
ποίας δημιούργησε τη σοσιαλδημοκρατία,ξεχωρίζει,έξ'αί -
τίας οίκονομικών αντικειμενικών λόγων,άπ'δλες τίς τάξεις
της καπιταλιστικής κοινωνίας για τη μεγαλύτερη της τάση
για οργάνωση.

Χορίς αυτή τη προϋπόθεση ή οργάνωση των επαγγελμα-
τιών επαναστατών θα ήταν ένα παιχνίδι,μια περιπέτεια ,
μια αδεία διδασκαλία,καί το Τί να κάνουμε;ύπογραμμίζει
συνεχώς πώς μόνο δταν υπάρχει μια "πραγματικά επαναστα-
τική τάξη καί πού αυθόρμητα υψώνεται στη πάλη έχει μια
έννοια ή οργάνωση πού το βιβλίο προτείνει.Άλλα ή αντι-
κειμενικά μέγιστη ικανότητα του προλεταριάτου να ενώνε-
ται ταξικά πραγματώνεται από ζωντανά πρόσωπα,πραγματώνε-
ται μέσα από συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης". ( 4. )

Ή αντίθεση με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ για το κόμμα

Ή διαλεχτική της σχέσης - τάξη,συνείδηση - αύθόρ-,
μητο δε πρέπει να ξεχνιέται οΰτε για ένα λεφτό.Δέ μπο-
ρείς να σκεφτείς το δνα δίχως να σκεφτείς συγχρόνως το

* (1) Εισαγωγή
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άλλο.Ή ίδια ή "σοσιαλιστική συνείδηση" δεν αποχτιέται
μια καί καλή με τελειωτικό τρόπο οΰτε από άτομα οΰτε α-
πό οργανώσεις .Το επίπεδο της είναι σταθερά δεμένο με το
επίπεδο του αυθόρμητου,δηλαδή με τον τύπο της εμβρυϊκής
συνείδησης πού είναι διάχυτος στίς μάζες.Ό ίδιος δ δ-
ρος "πρωτοπόρεία"/δεν υπάρχει παρά μόνο σε σχέση με την
πλατειά μάζα.Ό Λένιν ασχολήθηκε πάρα πολύ με δσα βγή-
καν από το 2ο συνέδριο του ΣΔΕΚΡ στο βιβλίο "Ενα βήμα
μπρος δυο βήματα πίσω. Σ'αύτό διακηρύσσει έντονα την α-
νάγκη της πάλης ενάντια στον οπορτουνισμό στα οργανωτι-
κά θέματα καί αναπτύσσει μια αναλογία ανάμεσα σ'αύτό το
τύπο του οπορτουνισμού καί στον οπορτουνισμό γενικά.
Παρ'δλα αυτά θα του γίνει επίθεση δχι μόνο από τους μεν-
σεβίκους,μελλοντικούς προδότες του ρώσσικου προλεταριά-
του καί της Όχτωβριανής επανάστασης , αλλά καί από αυ-
τούς, δπως ή Ρόζα Λούξεμπουργκ,πού ήταν ήδη στη πρώτη
γραμμή της πάλης ενάντια στο ρεβιζιονισμό πού ανάπτυσσα
ταν σε δλα τα κόμματα της Δεύτερης Διεθνούς.Ό Λούκατς
δταν ήταν νέος καί ήταν ένας μαρξιστής επαναστάτης, κυ-
ρίως στα χρόνια πού αποσπάστηκε από την επιρροή της Λού
ξεμπουργκ για να δεχτεί τίς θέσεις του Λενιν,ξεκαθάρισε
πολύ καλά τη φύση αυτής της διαφωνίας σε δύο εργασίες .
Στην Κριτικές παρατηρήσεις στη "κριτική της ρώσσικης ε-
πανάστασης" της Ρόζα Λούξεμπουργκ, αυτός αναφέρει ένα
κομμάτι από το κείμενο της Λούξεμπουργκ ή Ρώσσικη έπανά
στάση σαν κλασικό παράδειγμα των αυταπατών πού θα μπο -
ροϋσαν να καθορισθούν " με το πιο καθαρό τρόπο μιλώντας
για αυθόρμητη ανάπτυξη προς το σοσιαλισμό " ( 1 ) από
τη μεριά του προλεταριάτου.Το κομμάτι αυτό λέει : " Το
σοσιαλιστικό κοινωνικό σύστημα πρέπει καί μπορεί να εί-
ναι μόνο Ιστορικό προϊόν γεννημένο από την αυτόνομη σχο
λή της εμπειρίας πού,ακριβώς δπως ή δργανική φύση της
δποίας αυτή είναι σε τελευταία ανάλυση μέρος,έχει την
καλή συνήθεια να παράγει πάντα,μαζί με μια πραγματική
κοινωνική ανάγκη,καί το μέσο της ικανοποίησης της, μαζί
με ένα ορισμένο πρόβλημα,καί τη λύση του." ( 1 )

Πράγματι ήδη στα Προβλήματα οργάνωσης της ρώσσικης
σοσιαλδημοκρατίας ή Ρόζα Λούξεμπουργκ συγκέντρωσε τα
λαμπρά πολεμικά της βέλη ενάντια στη λενινιστική ^θέση
δτι δ οπορτουνισμός έπρεπε να χτυπηθεί καί στο πεδίοτής
οργάνωσης καί δχι μόνο στο θεωρητικό καί πολιτικό πεδίο.
Τα επιχειρήματα της Λούξεμπουργκ δεν ήταν μικρής αξίας,
καί στη πραγματικότητα,περιείχαν κάποια ψίχουλα αλήθει-
ας. "Ετσι,για παράδειγμα,δταν υποστήριζε δτι,"Τα άρθρα ε
νός κανονισμού μπορούν να κατευθύνουν τη ζωή μιας μικ-

( ΐ Μ ο ΰ κ α τ ς , Κ ρ υ τ υ χ έ ς παρατηρήσεις. . αέ ί,στορυα
(2) δ. ι.

65

συνείδηση.



ρής σέχτας ή "ιδιωτικών" ομίλων,αλλά ένα ιστορικό ρεϋμα
περνά ανάμεσα από τα πλέγματα των πιο μικρών παραγράφων"
( £ ) έλεγε κάτι αληθινό ακόμα καί αν δεν απόδειχνε για
τί δεν θάπρεπε να γίνει δ,τι ήταν δυνατό για να σφίξουν
στο μέγιστο αυτά τα καταστατικά πλέγματα.

Σέ ένα σημείο πάντως - καί πρόκειται για κεντρικό
σημείο - είχε άδικο.Γι'αυτήν ό οπορτουνισμός είναι "ένα
προϊόν του εργατικού κινήματος",είναι"μια αναπόφευκτη
φάση της ανάπτυξης του",είναι "σε μεγάλο βαθμό το αποτέ-
λεσμα των αναπόφευκτων ταλαντεύσεων καί προσπαθείων,μέ-
σα στίς όποιες ή σοσιαλιστική δράση ανοίγει το δρόμοτης
σε ένα πεδίο διαφορετικό από οποιοδήποτε &λλο".( α. )

Για το Λένιν,δπως καί για το Μίρξ,δ οπορτουνισμός
αντίθετα είναι το αποτέλεσμα της ιδεολογικής αστικής ε-
πίδρασης μέσα στο προλεταριάτο,επίδράση πού απλώνεται α-
πό τη δράση των διεφθαρμένων ηγετών ή των διανοούμενων
πού ποτέ δε πέρασαν από την άλλη μεριά του φράχτη, πού
παρ'δλα αυτά αναπτύσσουν μια καθοριστική αρνητική δρά-
ση ενάντια στην οποία χρειάζονται ειδικά φάρμακα. Άλλα
από την αντίληψη πού έχει ή λούξεμπουργκ για τον δπορ -
τουνισμό βγαίνει ή άρνηση της αποδοχής τέτοιων φαρμάκων.
Ή εργατική τάξη πρέπει να αφεθεί ελεύθερη να κάνει λά-
θη, να πέσει στη παγίδα αυτών πού δ Ντε Λεόν .· ονομάζει
"πράχτορες της αστικής τάξης μέσα στο προλεταριάτο"για-
τί δπως υποστηρίζει ή Λούξεμπουργκ "τα λάθη πού γίνον -
ται από ένα εργατικό κίνημα πραγματικά επαναστατικό εί-
ναι ιστορικά,απόλυτα πιο γόνιμα καί πιο πολύτιμα από το
από το αλάθητο της καλύτερης κεντρικής επιτροπής"( 3 )

Στήν ουσία ή απόχτηση της σοσιαλιστικής συνείδησης
είναι για τη Λούξεμπουργκ μια αυθόρμητη διαδικασία πού
αναπτύσσεται με ζίγκ-ζάγκ σταματώντας μερικές φορέςστόν
δπορτουνιστικό βάλτο αλλά μετά παίρνοντας ξανά το δρόμο
της.Να σπρωχτεί προς το σωστό δρόμο θα μπορούσε από ένα
αντικειμενικό παράγοντα: από την αναπόφευκτη καταστροφι-
κή κρίση του καπιταλισμού οφειλόμενη στην όξυνση της αν-
τίθεσης ανάμεσα στην ανάπτυξη των παραγωγικών μέσων καί
σχέσεων ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής.

Για το Λένιν τα πράγματα δεν είναι έτσι.Για το Λέ-
νιν δεν υπάρχει τίποτα μοιραίο,αντικειμενικά άναπόφευ -
κτο.μιά οικονομική κρίση ακόμα καί καταστροφικού τύπ·3β"
μπορεί να κλείσει με μια επανάσταση,αλλά μπορεί να κατ*
λήξει καί σε ένα ένδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο ή μια προλη-
πτική ̂ άντεπανάσταση. Για το Λένιν ή αστική τάξη έχει πάν-
τα μια διέξοδο,βρίσκει πάντα το τρόπο να φορτώσει στο
προλεταριάτο καί τους άλλους έκμεταλευόμενους τα έπακό-

*(1) Ρ.Λοΰξεμπουργχ, Προβλη'ματα οργάνωσης της ρώα σοσιαλδημοκρατίας

*(2) δ.π.

*(θ) ο.π.
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λουθα οποιασδήποτε οικονομικής κρίσης, δταν βρίσκεται
μπροστά σε ένα προλεταριάτο πού στη πάλη είναι δίχωςμιά
επαναστατική καθοδήγηση καί μια γερή οργάνωση.Για τον
Λένιν δ οπορτουνισμός δεν είναι ή παιδική αρρώστια του
εργατικού κινήματος,μια αναπόφευκτη φάση της ανάπτυξης
του κινήματος,αλλά βασικά το αποτέλεσμα της καθοδηγημέ-
νης με ειδικά ιδεολογικά καί πολιτικά μέσα δράσης του
ταξικού αντίπαλου.

Από αυτά βγαίνει το συμπέρασμα δτι ενώ για το Λέ-
νιν ή πάλη ενάντια στον οπορτουνισμό πρέπει να διεξάγε-
ται καί στο οργανωτικό πεδίο,για τη Λουξεμπουργκ μια τέ-
τοια προσπάθεια είναι επικίνδυνη στο βαθμό πού θα μπο-
ρούσε να καθυστερήσει τη διαδικασία ανάπτυξης της
ταξικής συνείδησης προς τη σοσιαλιστική συνείδηση.

"Οπως παρατήρησε δ Λούκατς," ή σύνκρουσημεταξύ Λένινκαί
Ρόζας Λουξεμπουργκ βρισκόταν λοιπόν στο πρόβλημα αν
δ αγώνας ενάντια στον οπορτουνισμό,για τον δποϊο μεταξύ
τους υπήρχε συμφωνία τόσο στο πολιτικό πεδίο δσο καί σε
εκείνο των αρχών,ήταν πνευματικός αγώνας διεξαγόμενος^ιέ
σα στο επαναστατικό κόμμα του προλεταριάτου ή αν αυτός
έπρεπε να αποφασιστεί στο πεδίο της δργάνωσης.'Η Ρόζα
Λουξεμπουργκ καταπολεμά αυτή την τελευταία αντίλήψη.Κυ-
ρίως γιατί βλέπει να υπερβάλει δ κεντρικό ρόλος πού οι
μπολσεβίκοι αποδίδουν στα οργανωτικά ζητήματα σαν έγγυή
σεις του επαναστατικού πνεύματος στο εργατικό κινήμα.Αύ

1

τη αντίθετα είναι της γνώμης δτι ή πραγματικά επαναστα-
τική αρχή πρέπει να αναζητηθεί αποκλειστικά στο στοιχεί
ώδη αυθορμητισμό της μάζας . Μτροστά σ'αότό τον αύθορμητι
σμό αϊ κεντρικές οργανώσεις του κόμματος έχουν πάντα πα
ρακωλυτική καί συντηριτική λειτουργία.Πιστεύει πώς στη
περίπτωση ενός πραγματικοί) συγκεντρωτισμού θα μεγάλωνε
μόνο "ή διάσταση ανάμεσα στην δρμή των μαζών καί την α-
ναποφασιστικότητα της σοσιαλδημοκρατίας ".Κατά δεύτερο
λόγο αυτή θεωρεί την ίδια τη μορφή δργάνωσης σαν κατ·
πού αναπτύχθηκε οργανικά ... " ( ± )

Ή έκρηξη της επανάστασης στη Ρωσσία καί ή κρίση
στη Γερμανία στα 1917 καί 1918 αντίστοιχα ανάλαβαν να
αποδείξουν σε ποιόν βρισκόταν το δίκιο.Ή στέρεα όργάνω
ση των μπολσεβίκων θα καταφέρει να εκπληρώσει τα καθήκο-
ντα της με το να ξέρει να προχωρήσει οπότε πρέπει καί
να οπισθοχωρεί δταν χρειάζεται.Ή ελαστική οργάνωση των
σπαρτακιστών,ξαφνιασμένη από το ξεσήκωμα των μαζών δταν
ήταν ακόμη κομμάτι του κόμματος του Κάουτσκυ,δέν θαναι
ικανή να υπερασπίσει τη ζωή των αρχηγών της καί θα ύπο-

(1) Λούχατς δ.ι.
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στεί τη μια ήττα μετά την άλλη παρ"όλη την "ορμή" των
μαζών.Άλλα για αυτό θα μιλήσουμε αργότερα σε ένα μελλο-
ντικό βιβλίο.

*Ο Λούκατς,σέ ένα άλλο βιβλίο, Μεθοδολογικές Παρατη.
ρήσεις πάνω στο ζήτημα της οργάνωσης, παρατήρησε με όξύ-
νοια πώς ή αντίληψη της Λούξεμπουργκ για την όργάνωσηκαί
τήν"διαδικασία" είναι μια αριστερή απόχρωση της αντίλη-
ψης της βαθμιαίας ανόδου της Δεύτερης Διεθνούς έτσι ό-
πως καί άλλες εκδηλώσεις του παιδικού άριστερισμοϋ:"στη
διάρκεια της πάλης ενάντια στην όπορτουνιστική αντίληψη
της "οργανικής" ανάπτυξης,κατά την οποία τα προλεταριά-
το θα καταχτήσει λίγο-λίγο,σέ μια αργή άνοδο,τη πλειοψη-
φία του λάου,φτάνοντας έτσι στην εξουσία με νόμιμα μέσα,·
ξεπήδησε μια επαναστατικού "όργανικοϋ"χαραχτήρα θεωρία
για τους αυθόρμητους μαζικούς αγώνες.Αυτή ή θεωρία -παρ'
δλες τίς σοφές επιφυλάξεις των υποστηριχτών της - κατέ-
λειγε σε τελευταία ανάλυση στο να βεβαιώνει πώς ή συνε-
χής όξυνση της οικονομικής κατάστασης ,ή αναγκαία επέμβα-
ση του παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πόλεμου καί το επακό-
λουθο πλησίασμα της περιόδου των επαναστατικών μαζικών
αγώνων,παράγουν με ιστορικό-κοινωνική αναγκαιότητα αυ-
θόρμητες μαζικές δράσεις από τη μεριά του προλεταριά
του: ή καθαρότητα για τους στόχους καί τους δρόμους της
επανάστασης θα μπορέσει να δοκιμαστεί δταν επιχειρήσει
να τους καθοδηγήσει..."( ί. )

Το λάθος της Λούξεμπουργκ είναι φανερό ότι δε βρί-
σκεται στο δτι βλέπει μια σχέση ανάμεσα στη διαμόρφωση
της οργάνωσης καί το κίνημα,ανάμεσα στο κόμμα καί την
ταξική πάλη.Είδαμε πώς καί ό Λένιν δε διαχωρίζει τους
δύο δρους.Τό λάθος της Λούξεμπουργκ βρίσκεται στην υπερ-
τίμηση του οργανικού χαραχτήρα αύτοϋ του προτσές για τη
δημιουργία καί ανάπτυξη του κόμματος,βρίσκεται έπακόλου
θα στην υποτίμηση του ρόλου πού το κόμμα έχει καλεσθεϊ
να παίξει,βρίσκεται στην έλλειψη αξιολόγησης της αλληλ-
επίδρασης ανάμεσα σε αυθόρμητο καί συνείδηση πού εσφαλ-
μένα ταυτίζονται."Ετσι ενώ ό Λένιν ήδη στα 1904 έλεγε :
" Το να ξεχνάμε τη διάκριση πού υπάρχει ανάμεσα σ,τή προ
τοπορεία καί στίς μάζες πού τραβιούνται προς αυτήν, το
να ξεχνάμε πώς το σταθερό καθήκον της πρωτοπορείας εί-
ναι να υψώνει δλο καί πιο πλατειά στρώματα μέχρι αυτό
το επίπεδο της πρωτοπορείας πάει να πει δτι ξεγελάμετο^Ε
εαυτούς μας,δτι κλείνουμε τα μάτια μπροστά στο μέγεθος
των καθηκόντων μας,δτι στενεύουμε αυτά τα καθήκοντα" (1),,
διαχωρίζοντας τη θέση του τόσο από το μενσεβίκικο οπορ-
τουνισμό δσο καί από το ιδεολογικό υλικό δπου θα ανθί -

* (Ι)Λοΰκατς, Μεθοδολογικές^ ..σε ιστορία καί ταξική συνείδηση.
Ϊ!
 (2) Άρυστερισμός.
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σει ό παιδικός άριστερισμός,ή Λούξεμπουργκ,αντίθετα,πε-
ριγράφει τίς αρχές ενός συνόλου θεωρητικών θέσεων πού
θα καθυστερίσουν ανεπανόρθωτα τη δημιουργία ενός επανα-
στατικού κόμματος στη Γερμανία.

Καί δταν έφτασε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα,έ
πέσε στη παγίδα του πιο παιδικού άριστερισμοϋκαί χρειά-
στηκε να υποστεί μια διάσπαση σε ζητήματα πολύ δευτερεύ-
οντα καί στη λιγώτερο κατάλληλη στιγμή. Με σωστό τρόπο ό
Λούκατς κατάγγειλε το δεσμό ανάμεσα στη θέση της Λούξεμ-
πουργκ καί στην εξτρεμιστική θέση της "Όλανδικής σχο -
λής" του γερμανικού ΚΑΡΟ: ".,.ή δχι οργανωμένη πάλη,
καθαρά ιδεολογική ενάντια στον οπορτουνισμό,εύκολα καί
αρκετά συχνά μετατράπηκε ενάντια στη μορφή του κόμματος
γενικά (Πάννεκεκ,Ρούλ κλπ.)..."( 1. )Καί ακόμα όΛούκατς
ξεχωρίζει στη λαθεμένη τοποθέτηση της σχέσης συνείδηση-
αύθόρμητο,κόμμα-τάξη το σπέρμα κάθε μορφής εξτρεμισμού
δταν γράφει:"...ό Λενιν,εξετάζοντας το τρόπο πού κρατι-
έται ή επαναστατική πειθαρχία του κομμουνιστικού κόμμα-
τος,έβαλε στη πρώτη σειρά,κοντά στην άφωσίωση των μελών,
τη σχέση ανάμεσα στο κόμμα καί τίς μάζες καί την όρθότη.
τα της πολιτικής του καθοδήγησης.

Αυτά όμως τα τρία μέρη δε μπορούν παρ'δλα αυτά να
χωριστούν μεταξύ τους.Ή ηθικό-τυπική αντίληψη των σέχ-
των χρεωκοπεϊ ακριβώς γιατί δεν είναι σε θέση να καταλά-
βει την ενότητα τους,τη ζωντανή αλληλεπίδραση άνάμεσασέ
οργάνωση του κόμματος καί στίς μη οργανωμένες μάζες.Κά-
θε σέχτα δσο κι'άν αρνείται την αστική κοινωνία,δσο βα-
θειά κι'άν είναι ή υποκειμενική της πίστη πώς μια άβυσος
τη χωρίζει απ αυτή τη κοινωνία αποκαλύπτει σ*αυτό ακρι-
βώς το σημείο πώς αυτή βρίσκεται ακόμα σε ένα αστικό πε.
δίο,σ'δτι αφορά την ουσία της αντίληψης της για την ισ-
τορία. Ή δομή της συνείδησης της επομένως έχει ακόμα
στενή συγγένεια με την αστική συνείδηση. Σέ τελευταία
ανάλυση,αυτή ή συγγένεια μπορεί να οδηγηθεί,κατά τρόπο
ανάλογο με το δυϊσμό του είναι καί της συνείδησης, στην
ανικανότητα να κατανοεί την ενότητα τους σα διαλεχτική
διαδικασία,σαν τη διαδικασία της ίστορίας ̂ Απ'αύτή την
άποψη/ε,ίναι, αδιάφορο αν ή αντικειμενικά υπάρχουσα δια-
λεχτική ενότητα συλαμβάνεται στην ψευδή* καί αίρετική αν
τανάκλασή της σαν άκαμπτο "είναι" ή σαν εξ ίσου άκαμπτο
"μη-είναι"."Αν αποδίδεται άνεξαίρετα στίς μάζες,κατά μυ
θολογικό τρόπο,ή σαφής αντίληψη της επαναστατικής δρα -
σης,ή αν υποστηρίζεται δτι ή "συνειδητή" μειοψηφία πρέ-
πει να δράσει για την ασυνείδητη μάζα.Αυτές οι δύο άκ-

* (1) Λοΰκατς Παρατηρήσεις δ.π.
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ραϊες περιπτώσεις - πού έδω τις ύπενθιμίζουμε μόνο σα πα
ραδείγματα,άπό τη στιγμή πού να πραγματευτοΟμε μόνο με
νύξεις,μια τυπολογία των αιρέσεων εΓναι πράγμα πού ξε -
φεύγει από τα δρια πού καθορίσαμε - είναι όμοιες μετα-
ξύ τους καί προς την αστική συνείδηση από το γεγονός δ-
τι αντιμετωπίζουν την Ιστορική διαδικασία ξέχωρα άπότήν
εξέλιξη της συνείδησης της "μάζας"."Αν ή σέχτα δρα για
τήν"άσυνείδητη"μαζα,στήθέση της καί σαν αντιπρόσωπος της
αυτή παγιώνει τον Ιστορικά αναγκαίο,καί συνεπώς διαλεχ-
τικό,οργανωτικό διαχωρισμό μεταξύ μάζας καί κόμματος ,μέ
χρι το σημείο να τον καθίστα διαρκεί."Αν προσπαθεί αντί
θετά,να διαλυθεί ολοκληρωτικά μέσα στο αυθόρμητο καί εν
στιχτώδες κίνημα των μαζών,αυτή δεν μπορεί παρά να βά ·.-
λει άπλα στο ίδιο επίπεδο την ταξική συνείδηση του προ-*
λεταριάτου καί τίς σκέψεις καί τα στιγμιαία αίσθήματα
των μαζών,χάνοντας κάθε κριτήριο για μια αντικειμενική
αξιολόγηση της ορθότητας της δράσης της.Αυτή ξαναπέφτει
στο αστικό δίλλημα της μοιρολατρείας καί του βολονταρι-
σμοΟ. ( 1)

Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός καί
γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός

Στό "Ενα βήμα μπρος δυο βήματα πίσω ό Λένιν έδειξε
τίς διάφορες δυνατότητες ένταξης των αγωνιστών στο κόμ-
μα ή στο πλευρό του κόμματος:" "Ανάλογα με το βαθμό της
οργάνωσης γενικά,καί της παρανομίας ειδικά,μπορούν να
ξεχωριστούν περίπου οι παρακάτω κατηγορίες:!. Οι οργανώ-
σεις των επαναστατών 2. Οι οργανώσεις των εργατών,οι ό-
σο γίνεται πιο πλατειές καί πιο ποικίλες ( περιορίζομαι
μόνο στην εργατική τάξη υποθέτοντας,όπως είναι φανερό ,
πώς αρκετά στοιχεία των άλλων τάξεων,κάτω από ορισμένες
συνθήκες μπορούν να πάρουν μέρος σ'αυτές}.Αυτές οι δυο

κατηγορίες οργανώσεων σχηματίζουν το κόμμα.Και ακόμα:
3 Οι οργανώσεις των εργατών,οι δεμένες με το κόμμα 4.
Οι εργατικές οργανώσεις πού δεν είναι δεμένες στο κόμμα
αλλά στη πράξη βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο και τη δι-
εύθυνση του. 5. Τα μη οργανωμένα στοιχεία της εργατικής;
τάξης,πού κατά ένα μέρος βρίσκονται κι'αύτά κάτω από τη
διεύθυνση της σοσιαλδημοκρατίας,τουλάχιστον στη διάρκεια
των μεγάλων εκδηλώσεων της ταξικής πάλης .'_'( Ι ) Οπως
φαίνεται άφοϋ καταπολεμήθηκε ή σύγχυση που ο Μίρτωφ ηθβ
λε να βάλει ανάμεσα σε πρωτοπόρε ία καί τάξη,ανάμεσα_ σε
οργάνωση καί κίνημα,ό Λένιν έδειχνε τη μεγαλύτερη ευλυ-
γισία προτείνοντας ένα σχήμα οργανωτικό πού προβλέπει
μια συγκεκριμένη θέση για δλους εκείνους πού θέλουν να-
άγωνιστοϋν,στίς συνθήκες της τσαρικής Ρωσσιας με τον α-
κόλουθο τρόπο. Μτορεϊ να ειπωθεί πώς οι οργανώσεις του
κόμματος (1 καί 2)αφορούν δσους έχουν αποχτήσει ήδη μια
ανάλογη σοσιαλιστική συνείδηση καί οι άλλες(3,4 και5)ο-
σους αντίθετα έχουν εκδηλώσει μόνο μια ταξική συνείδηση
μια γενική (ακόμα καί &ν εϋναι παθιασμένη)θέληση να πα-
λέψουν ενάντια στη ταξική έκμετάλευση.

Μια από τίς κριτικές πού τότε έκαναν στο Λένιν η
Λούξεμπουργκ καί άλλοι άφορα ένα υποτιθέμενο ύπερσυγκεν-
τρωτισμό.Αΰτή ή κριτική επανέρχεται σήμερα άφοϋ για αρ-
κετές δεκαετίες ή "κόκκινη"σταλινική καί μετασταλινική
αστική τάξη ξεγέλασε μεγάλες μάζες .κομμουνιστών και προ-
λετάριων κάνοντας τους να πιστεύουν,πως στη πράξη,ο δη-
μοκρατικός συγκεντρωτισμός του Λένιν ήταν εκείνο το τε-
ρατώδες φετίχ πίσω από το όποιο ή "κόκκινη" αστική τάξη_
έκρυβε τη ταξική της κυριαρχία πάνω στο προλεταριάτα Και
έτσι ή λενινιστική θέση πώς το κόμμα "χτίζεται προχωρών-
τας από πάνω προς τα κάτω" έγινε για τα σταλινικά_κόμμα
τα καί τίς σύγχρονες γενεαλογίες τους ή δικαιολογία για
να επιβάλουν στους επαναστάτες αγωνιστές τη βαθμιαία α-
ποδοχή μιας αντεπαναστατικής πολιτικής γραμμής(ή σε πε-
ρίπτωση άρνησης για να επιβάλουν την ηθική καί φυσική

αντεκδίκηση) ,
Το σταλινικό κόμμα γίνεται ένα είδος εκκλησίας, _Ο

γενικός γραμματέας είναι ίσως ένας πάπας άγιος καί αλά-
θητος. Σ'αύτό κάθε διαφωνία,ακόμα καί σε δευτερεύοντα ζη
τήματα,γίνεται μια αίρεση πού πρέπει να συντριφτεί.Παρ-
όμοια,καί ή λενινιστική αντίληψη,πού καθόριζε με άκρι -
βεια τα δρια ανάμεσα σε οργάνωση καί κίνημα,μετατρέπεται
στη σταλινική πράξη σε υποταγή του επαναστατικού κινήμα-
τος στα συμφέροντα (αστικά) των ηγετικών ομάδων που έ-
χουν καταλάβει το κόμμα καί το κράτος . Από· τη καταστρο-
φή πού προκάλεσε αυτή ή πραχτική γεννιέται σήμερα η ελ-

* (1) Λοΰκατς Παρατηρήσεις
* (1) "Ενα 3ημα μπρος
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ίλειψη κατανόησης της λενινιστικής αντίληψης του κόμμα-
τος,καί ειδικά του ζητήματος του δημοκρατικού συγκεντρω-
τ ι σμοϋ.

Άλλά,δπως δεν είναι δυνατό να άποδίνουμε στο Μαρξ
την ευθύνη για τίς διαστρεβλώσεις της σκέψης του πού έ-
καναν οι σοσιαλπροδότες της Δεύτερης Διεθνούς , έτσι εί-
ναι λάθος να ψάχνουμε στο Λένιν την εξήγηση των αποκλί-
σεων, αυτών πού συνειδητά πρόδωσαν την εργατική τάξη καί
επομένως την επαναστατική θεωρία πού πρέπει να οπλίσει
αυτή τη τάξη :τό μαρΕισμό - λενινισμό.

Ι Το κόμμα για το Λένιν δεν είναι ένα φετίχ.Το κόμμα,
δπως οποιαδήποτε άλλη οργάνωση πού ζει στην αστική κοι-
νωνία,δέχεται τίς επιρροές της ταξικής σύγκρουσης.Δε κα-
τέχει καμμιά απόλυτη εγγύηση καμμιά μαγική αρετή πού να
το φυλάξει από τους κινδύνους παρέκκλισης καί έκφυλισ, -
μοϋ.Μ5νο μια συνεχής επαγρύπνηση,καί,όταν είναι αναγκαίο
μια σκληρή πάλη μπορούν να εμποδίσουν να υπέρίσχυσε ιστο
κόμμα ή αστική σκοπιά.Κι *αν παρ'δλα αυτά αυτό συμβεί,αν
δηλαδή το κόμμα από συλλογικό όργανο για. τη σοσιαλιστι-
κή επανάσταση μετατραπεί σε £να εμπόδιο άντεπαναστατικό,
δε πρέπει να διστάσουμε να πραγματοποιήσουμε το σχέδιο
της καταστροφής αύτοϋ του κόμματος."Οπως θα δοϋμε,σ'ενα
δεύτερο βιβλίο,τον Απρίλη του 1917,σε επαναστατική πε-
ρίοδο,ό Λένιν δεν απόφυγε να απειλήσει με αποχώρηση του
από το κόμμα καί με δημιουργία ενός νέου κόμματος "αληθι-
νών κομμουνιστών" αν το μπολσεβίκικο κόμμα επέμενε να
(αρνείται τίς θέσεις του μένοντας στη διφορούμενη θέση
πού είχε πάρει ανάμεσα στο Φλεβάρη καί τον Απρίλη, σε
απουσία του Λενιν,στη διάρκεια της καθοδήγησης Κάμενεφ-
Σ τάλ ι ν.

"Αλλωστε καί ό ίδιος δ Λένιν,στην απάντηση του στη
Ρόζα Λούξεμπουργκ,μας λέει πώς δ δημοκρατικός συγκεντρω-
τισμός δεν έχει καμμιά σχέση με τον γραφειοκρατικό υπέρ-
συγκεντρωτισμό καί το δεσποτισμό αυτών πού έκμεταλεύον-
ται καί ξεγελούν την εργατική τάξη: "Ή συντρόφισσα Ρόζα
Λούξεμπουργκ λέει πως στη ρώσσικη σοσιαλδημοκρατία δεν
υπήρχαν αμφιβολίες για την αναγκαιότητα ενός ένιαίουκόμ-
ματος καί πως δλη ή πολεμική εντοπίζονταν σε μια μεγαλύ-
τερη ή μικρότερη συγκεντρωποίηση.Στή πραγματικότητα αυ-
τό δεν είναι αλήθεια."Αν ή συντρόφισσα Ρόζα Λούξεμπουργκ
έμπαινε στο κόπο να γνωρίσει τίς αποφάσεις των πολυάρι-
θμων τοπικών επιτροπών του κόμματος πού αποτελούν την
πλειοψηφεία,θα μπορούσε εύκολα να καταλάβει (πράγμα πού
γίνεται ξεκάθαρα φανερό καί από το βιβλίο μου)πώς ανάμε-
σα μας ή πολεμική εντοπίζεται σε δνα ζήτημα."Αν δηλαδήή
κεντρική επιτροπή καί το κεντρικό όργανο πρέπει ή όχινά
αντιπροσωπεύουν το προσανατολισμό της πλειοψηφείας του
συνεδρίου του κόμματος .Πάνω σ'αυτή τήν"ΰπερσυγκεντρωτι-
κή" και καθαρά "μπλανκιστική" απαίτηση ή αξιότιμη μας
συντρόφισσα δε λέει οΰτε λέξη.Προτιμα να βροντοφωνάζει
ενάντια στη μηχανιστική υποταγή του ιιέοους στο σύνολο
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ενάντια στην υπακοή "νεκρών",ενάντια στη τυφλή υποταγή,
καί άλλα παρόμοια σκιάχτρα.Χρωστάω πολύ ευγνωμοσύνη στη
συντρόφισσα Λούξεμπουργκ για την εξήγηση της πραγματικά
βαθειας ιδέας δτι ή υπακοή "νεκρών"είναι καταστρεπτική
για το κόμμα,αλλά θα ήθελα πολύ να ξέρω:Θεωρεί φυσικό ή
συντρόφισσα μας,μπορεί να δεχτεί,είδε ποτέ σε κάποιοκόμ-
μα να κυριαρχεί στα κεντρικά όργανα του κόμματος ή μει-
οψηφεία του συνεδρίου;Ή συντρόφισσα Ρόζα Λούξεμπουργκ
μου αποδίδει ακόμα καί την ίδέα πώς στη Ρωσσία υπήρχανε
ήδη δλες οι προϋποθέσεις για την οργάνωση ενός μεγάλου
εργατικού κόμματος σε υψηλό βαθμό συγκεντρωποιημένοΓΑλ-
λη μια ανακρίβεια.Ποτέ δεν έκφρασα στο βιβλίο μου αυτή
την ίδέα καί ακόμη λιγώτερο την υπεράσπισα.Ή θέση πού
διατύπωσα εκφράζε καί εκφράζει κάτι άλλο.Για την άκρί -
βεια εγώ υπογράμμισα πως υπάρχουν ήδη δλες οι προϋποθέ-
σεις για να αναγνωριστούν οι αποφάσεις του συνέδριουτοΰ
κόμματος καί πως τώρα πια είναι μακρυά δ καιρός δπου κα-
θήκον ήταν να αντικαταστήσουμε ένα ιδιωτικό κύκλο με 6-
να κομματικό σύλλογο." ( ϋ )

Είναι ενδιαφέρον,γιά να γνωρίσουμε τη μέθοδο πού
χρησιμοποίησε δ Λένιν να έχουμε μπροστά μας την ουσία
της απάντησης πού έδωσε το 1904 στη Λούξεμπουργκ.Ό Λέ-
νιν καταδικάζει τη κριτική σα λαθεμένη από τη σκοπιάτης
"συγκεκριμμένης ανάλυσης της συγκεκριμμένης κατάστασης"
Ή Ρόζα Λούξεμπουργκ δεν αξιολόγησε το συνεδριακό έργο
στο δποϊο αναφέρονταν στο βιβλίο του δ Λένιν,οΰτε προχω
ροϋσε σε μια ανάλυση των θέσεων των διαφόρων ρευμάτων
πού υπήρχαν στο ΣΔΕΚΡ.

"ΜΜ3 αποδίδει - γράφει δ Λένιν - κοινοτοπίες,αρχές
καί παρατηρήσεις γενικά γνωστές,αλήθειες απόλυτες. Περ-
νάει δμως σιωπηλά τίς σχετικές αλήθειες πού βασίζονται
σε γεγονότα αυστηρά καθορισμένα καί σύμφωνα με τίς ό-
που ες έχω τη πρόθεση να δράσίω.Καί εδώ κλαίγεται πάλιγιά
κοινοτοπίες καί επικαλείται εκτός άπ'αΰτά καί τη διαλεχ-
τική του Μλρξ.Άλλά είναι ακριβώς το άρθρο της άξιότη-
μης συντρόφισσας μας πού περιέχει μόνο κοινοτοπίες βγαλ-
μένες από ύγιεϊ σκέψη,είναι ακριβώς το άρθρο της πού
βρίσκεται σε αντίθεση με το άλφα-βήτα της διαλεχτικής .
Αυτό το άλφα-βήτα λέει πώς δεν υπάρχει αλήθεια αφηρημέ-
νη,πώς ή αλήθεια είναι πάντα συγκεκριμένη.Ή συντρόφισ-
σα Ρόζα Λούξεμπουργκ αγνοεί πλήρως τα συγκεκριμένα γεγο-
νότα της κομματικής μας πάλης καί επεκτείνεται μεγαλόψυ-
χα σε ρητορίες πού είναι αδύνατο να συζητήσουμε σοβαρά

1
.
1

( 2 ) *Η Λούξεμπουργκ,πού παρ'δλα αυτά ήταν μια μεγά-
λη επαναστάτρια καί πού δ Λένιν την εκτιμούσε πάρα πολύ
έπεσε έπανειλημένα στο Εδιο λάθος: αρκεί να σκεφτούμε δ-
τι,κλεισμένη στη φυλακή,κατείγγηλε τη διάλυση της ρωσσίτ
κής συνταγματικής συνέλευσης εκ μέρους των μπολσεβίκων.

* (2) ο" ?
να Μμα

**
<ίε
·'

Αικίντ
ηση του Λένιν στη Ρ.Λ.

73



1905 - 1912 Τα σοβ ιέτ,επανενυαοί,ιιαη,φραξιονιστι
κή πάλη,έπαν ί δρυση.

Το κόμμα του Λένιν δημιουργήθηκε λοιπόν το 1903 με
τον τρόπο πού είδαμε.Άλλα άπ'αύτή την ημερομηνία καί
πέρα ατόνησε καί ξαναδημιουργήθηκε περισσότερες φορές'.Η
ιστορία του είναι μια ιστορία μόχθων πού οι διαστρεβλώ-
σεις των Σύντομων Μχθημάτων σταλινική^ μνήμης την άγνο-
οϋν με σκοπό να ενισχύουν το μύθο ενός κόμματος ,πού ή-
ταν πάντα το ίδιο,άδιάβρωτο,πηγή για αΙώνιο φως.

Στή πραγματικότητα το λενινιστικό κόμμα γνώρισε α-
νάμεσα στο 1903 καί το 1912 (Συνδιάσκεψη της Πράγας)μια
σειρά ταλαντεύσεων,μετασχηματισμών,σκληρής φραξιονιστι-
κής πάλης ενάντια στίς δεξιές καί αριστερές παρεκκλίσεις
Τόσο πού μόνο το 1912 μπορούμε να μιλάμε για δριστικήρή-
ξη ανάμεσα σε μπολσεβίκους καί μενσεβίκους (στη πραγμα-
τικότητα δεν εκφραστήκαμε σωστά,δπως θα δοϋμε,γιατί ή
διάσπαση του 1912 περνούσε ανάμεσα στίς γραμμές καί των
μεν καί των δε.)

"Επίσης μπορούμε να ποϋμε δτι τα βάσανα του κόμμα-
τος τελείωσαν προσωρινά από την άποψη της δημιουργίας
της ηγετικής ομάδας της επανάστασης, με την προαχώρηση
στο κόμμα της τροτσκιστικής ομάδας πού ήταν λίγοι άριθ-
μητικά,άλλά ποιοτικά ανεβασμένοι,μετά την άλλαγήγραμμής
πού επεξεργάστηκε το 1917 με τίς Θέσεις του 'Απρίλη καί
μετά από την αυτοκριτική του Τρότσκυ.

Στίς τελευταίες σελίδες αύτοϋ του βιβλίου θα ασχο-
ληθούμε με τα διδάγματα πού βγαίνουν από τίς μάχες του
Λένιν σε αυτά τα 7 σημαντικότατα χρόνια έπαναστατικήςπρο
ετοιμασίας (1905-1912),στο διάστημα ανάμεσα στη πρώτη έ
πανάσταση πού ηττήθηκε καί στη δεύτερη πού νίκησε.Ήγνώ
ση των σχέσεων με τους μενσεβίκους λικβινταριστές, με
τους συμφιλιωτές,μέ τους εξτρεμιστές της αριστεράς (δτζο
β ιστές,ούλτιματιστές,κλπ),τών σκληρών θεωρητικών καί πο
λιτικών συγκρούσεων,πού πάντα αργά ή γρήγορα συνοδεύτη-
καν από οργανωτικές συνέπειες,είναι εξαιρετικά πολίτιμη
για να πλουτίσουμε τη σκέψη πάνω στη λενινιστική άντίλη
ψη για το κόμμα.Επίσης μπορεί να χρησιμεύσει για να εν
τοπίσουμε τίς θέσεις του Λένιν πάνω σε ορισμένα θέματα,
δπως πχ.γιά το ρόλο των διανοούμενων στο κόμμα, για τη
σχέση με το φοιτητικό κίνημα της εποχής για τη στάσητών
κομμουνιστών μπροστά στη θρήσκε ία:είναι όλα θέματα πού
προκύπτουν δχι με ακαδημαϊκό τρόπο αλλά πάντα σε σχέση
με την πάλη των ρώσσων επαναστατών.Τέλος θα προσπαθήσου
με φυσικά να καταλάβουμε την περίοδο καί το τρόπο μέτόν
όποιο πραγματοποιήθηκε ή τελική διάσπαση του 1912 γιατί
αυτά επιβεβαιώνουν το εντελώς συγκεκριμμένο της λενινι-
στικής αντίληψης για το κόμμα.
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Ή έπανενοποίηση με τους μενσεβίκους

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Λένιν καί στους μενσεβίκους
ήταν εξαιρετικά οξυμένες ανάμεσα στο 1903 καί στα μέσα
του 1905. Άλλα δταν ξέσπασε ή επανάσταση τον Όχτώβρη
του 1905 ήταν ακριβώς δ Λένιν πού έτεινε το χέρι στον
Πλεχάνωφ με £να μεγάλο γράμμα στο δποϊο έλεγε δτι ήταν
πεπεισμένος πώς "οί αμφιβολίες γύρω από την αναγκαιότη-
τα της ενοποίησης της σοσιαλδημοκρατίας είναι οριστικά
άχρηστη "γιατί "ο Ι συνθήκες αυτή τη στιγμή είναι εξαιρε-
τικά ευνοϊκές για τη πραγματοποίηση της". £13

Λοιπόν στίς 25 Νοέμβρη δ Πλεχάνωφ, πού εγκαταστάθη-
κε στην Ελβετία, γράφε ι στο γραμματέα της Β' Διεθνούς

: "Για να γράψω αμέσως δτι οι δύο φράξε ιες
(πλειοψηφία^καί μειοψηφία) ενοποιήθηκαν μέσω του" "Ομοσ-
πονδιακού Σ υμβουλ ίου

1
.
1
 Ελπίζουμε δτι αυτό θα είναι το

πρώτο βήμα προς τη πλήρη ενοποίηση της ρώσσικης σοσιαλ-
δημοκρατίας ".( ϊ ) Ό ίδιος δ Λένιν θα παραδεχτεί δτι
11
 με τους μενσεβίκους στη περίοδο από το 1903 μέχρι το
1912 ήμασταν τυπικά ενωμένοι για δρισμένα χρόνια σε δνα
ενιαίο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα χωρίς να σταματήσουμε πο
τέ την Ιδεολογική καί πολιτική πάλη ενάντια σ * αυτούς , σα
φορείς της αστικής επιρροής στο προλεταριάτο καί σαν ό-

πορτουν ιστές "( 3> ).
Πώς εξηγείται αυτή ή ενοποίηση έστω καί "τυπική"μέ

τους μενσεβ ίκους ;Είχε διαφορετικές αιτίες στίς διάφορες
περιόδους .Πρώτα άπ'δλα πρέπει να παρατηρήσουμε δτι στο
ξέσπασμα της επανάστασης του 1905 ή ενοποίηση έμφανίστη
κε σα μια απότομη αλλαγή των τάσεων σ'δτι άφορα τίς σχέ
σεις ανάμεσα στίς δύο οργανώσεις πού ή Β ' Δ ι εθνής θεωρού
σε σαν δύο τμήματα του ίδιου κόμματος .Είδαμε ήδη ποιες
πολιτικές καί επεμβάσεις υποδεικνύονταν στον Λένιν από
την εξαιρετική ικανότητα των ρώσσικων εργατικών μαζώννά
δένουν την οίκονομική απεργία με την πολιτική την γενι-
κή απεργία με την ένοπλη εξέγερση καί να δημιουργούν νέ
ους οργανισμούς επαναστατικούς καί μαζικούς ,δπως τα σο-

β ιέτ.
Άπ'τήν άλλη μεριά πρέπει να ύπενθιμίσουμε δτι δΛέ

νι ν τότε νόμιζε ακόμα δτι ή άστικοδημοκρατική επανάστα-
ση στήΡωσσία θα χωριζόταν από τη σοσιαλιστική επανάστα-

ση από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Μόνο το 1917 στα
πλαίσια μιας παγκόσμιας αντίληψης της προλεταριακής έπα
νάστασης θα προσανατολιστεί προς το σπάσιμο του άδύνα -
του κρίκου της ίμπεριαλιστικης αλυσίδας καί άρα στο άμε
σο πέρασμα από την άστικοδημοκρατική επανάσταση στην
εγκαθίδρυση της διχτατορίας του προλεταριάτου.

* (2) δ
Γ

* (3) Άρυστεροσμός

ϊί
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το ι^ϋ5 δεν υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσα σε μποΛσεμι-
κους καί μενσεβίκους πάνω στο βασικό ζήτημα,δηλαδή τη
φύση της επανάστασης:ό οπορτουνισμός των τελευταίων εκ-
δηλωνόταν απλώς με το γεγονός δτι ά,ρνιόντουσαν το ουσι-
αστικό μέρος της λενινιστικής σκέψης,δέ δεχόντουααν δη-
λαδή δτι έπρεπε ή "διχτατορία των εργατών καί των αγρο-
τών" να κρατήσει τα ηνία της άστικοδημοκρατικής επανάσ-
τασης. Ό Λένιν πίστευε δτι μόνο οι εργάτες καί οι αγρό
τες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αυτή την αναγκαία ισ-
τορική φάση πού ή αδύναμη ρώσσικη αστική τάξη δε κατάφε
οε να πραγματοποιήσει.Ή απόσταση ανάμεσα στίς δύο τά-
σεις ήταν ήδη τεράστια,αλλά δχι τόσο δσο το 1917. "Ενας
άλλος παράγοντας πού πρέπει να πάρουμε υπ όψη μας καί
αού ήταν δ αποφασιστικός είναι ή μεγάλη θέληση των έργα
των να ξεπεράσουν τίς διαιρέσεις καί να μπορέσουν να υ-
πολογίσουν σε μια δυνατή κομματική οργάνωση σε μια έπο-
χή πού φαινόταν άποφασιστική.Σ'αότή τη κατάσταση δ Λέ-
νιν πίστεψε δτι έπρεπε να επιδιωχθεί ή ενοποίηση, δχι
γιατί είχε ξεπεράσει τίς βασικές αιτίες της αποστροφής
για μεγάλο μέρος των μενσεβίκων ( πού παρουσιάζανε διά-
φορες παραλλαγές},αλλά γιατί από τη μια μεριά δλπιζε δ-
τι ή νέα γενιά αγωνιστών θα έκανε να θριαμβεύσουν οι
σωστές επαναστατικές θέσεις καί από την άλλη,ήταν περισ
σότερο από ποτέ ευαίσθητος στο γεγονός δτι οι μάζες μα-
θαίνουν πρώτα απ'δλα δχι από τα βιβλία καί από τα λόγια,
[αλλά από την άμεση εμπειρία τους.Ή δλο καί μεγαλύτερη
θέληση για ενοποίηση έπρεπε να βρει τον Αένιν ταχτικάεΰ
έλικτο: πρέπει να είμαστε πάντα δνα,βημα μπροστά άπότίς
μάζες,να μη διακινδυνέψουμε ποτέ να αποκοπούμε έντελδβ
απ αυτές.Στό συνέδριο του 1906 οι μενσεβίκοι νίκησαν σε
μια'όλόκληρη σειρά σημαντικών ζητημάτων.Ό Λένιν δμως
δεν επιδίωξε αμέσως μια νέα διάσπαση.Γιατί;Γιατί περιω-
ρίστηκε να οργανώσει τη μπολσεβίκικη φράξια καί απόφυγε
να διακηρύξει,δπως έκανε το 1912,δτι το κόμμα του ήταν
το μοναδικά αληθινό επαναστατικό κόμμα της έργατικη*ς τα
£η£ι Ακόμα μια φορά θα ψάχναμε μάταια την απάντηση σε
ιδεολογικές φόρμουλες. *Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί
στη συγκεκριμμένη ανάλυση της συγκεκριμμένηςι;κατάστασης
πού έκανε ό Λένιν.Την επανάσταση του 1905 καί την άνκαί
ακόμα ζωντανή φάση κάμψης του 19Ο6,ακολούθησε μια περίο
δος αντίδρασης,περίοδος υποχώρησης των μαζών καί σύγχι-
σης στη πρωτοπόρε ία. Μια διάσπαση τότε θα σήμαινε να βρε
θεϊ με μια χούφτα ανθρώπων,να έφευρέσει δνα κόμμα πού
δεν υπήρχε:σήμαινε ακριβώς αυτό πού δ Λένιν δεν ήθελενά
κάνει το 1900,δταν προτίμησε να προετοιμάσει την αναδη-
μιουργία του κόμματος αντί να ανατρέξει στο φάντασματης
κεντρικής επιτροπής πού εκλέχτηκε το 1898 καί κατασκεύ-
ασμα ενός κόμματος πού δεν ήταν παρά £να πολύ εύθραυστο

1

άθροισμα ανομοιογενών δμάδων.Ό Λένιν λοιπόν διαλέγειδ-
να διαφορετικό δρόμο.Διάλεγε ι την υπομονετική δουλειά
προετοιμασίας."Εχει σα κύριο στόνο τον σχηματισμό ενός

πυρήνα στελεχών πολύ ανεβασμένων στο θεωρητικό - πολιτι
κό επίπεδο,τη προπαρασκευή ενός μίνιμουμ νόμιμης δργάνω
σης (στο εξωτερικό) καί παράνομης οργάνωσης (στη Ρωσσία)
πού να επιτρέψει στους μπολσεβίκους να μείνουν σε άμεση
επαφή με τη πραγματικότητα της ταξικής πάλης (έφ'δσον,δ-
πως θα δούμε,σχεδόν δλες οι δραστήριες μαρξιστικές οργά
νώσεις τη στιγμή τηςδιάσπασης θα βρίσκονται με το μέρος

των μενσεβ ίκων).

Ενάντια στο λικβ ινταρισμό καί στον εξτρεμισμό

Τη περίοδο της κάμψης εκδηλώνονται κυρίως δυο βασι
κές παρεκκλίσεις:μια δεξιά παρέκκλιση ονομάζεται "λικβι
νταριστική" από τον Λένιν μια άλλη,της άκρας αριστεράς
πού δ Λένιν στιγματίζει σαν "καρικατούρα του μπολσεβικι
σμοϋ" καί ή δποία θα δδηγοϋσε,άν είχε επικρατήσει,στίς
ίδιες συνέπειες,δπως ή δεξιά παρέκκλιση,στο λικβινταρισ
μό(διάλυση) του κόμματος.Πρίν να προχωρήσουμε σ'αύτέςτίς
δύο παρεκκλίσεις καί στον τρόπο πού δ Λένιν τίς πάλεψε,
μπορεί να είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ένα απόσπασμα από
το γραφτό " Νέα καθήκοντα καί νέες δυνάμεις" του 1905 ,
για να επιβεβαιώσουμε ακόμα μια φορά το τρόπο πού δ Λέ-
νιν αντιμετώπιζε τα προβλήματα πού προέκυπταν από την
ταξική πάλη,έχοντας πάντα ύπ'δψη του είτε τα διατάγματα
του παρελθόντος τη προηγούμενη ιστορική περίοδο,είτε τη
συγκεκριμμένη κατάσταση της στιγμής: " *Η εξέλιξη τοϋμα
ζικοϋ εργατικού κινήματος στη Ρωσσία,σέ σχέση με την ε-
ξέλιξη της σοσιαλδημικρατίας,χαραχτηρίζεται από τρεϊςση
μαντικές φάσεις. Πρώτη φάση:πέρασμα από τίς στενές προ
παγανδιστικές ομάδες σε μια πλατειά οικονομική ζύμωση ά
νάμεσα στίς μάζες.Δεύτερη: πέρασμα σε μια πολιτική ζύμω
ση μεγάλων εκτάσεων καί στίς ανοιχτές διαδηλώσεις στο
δρόμο. Τρ ί τη: πέρασμα στο σημερινό εμφύλιο πόλεμο, στην

 ;
ι<$-

μέση επαναστατική πάλη,στην ένοπλη λαϊκή εξέγερση.*Η ·%&
θε μια απ'αυτές τίς φάσεις προετοιμάστηκε από τη μια με
ριά,άπό τη σοσιαλιστική σκέψη πού δούλευε κυρίως σε μια
κατεύθυνση,από την άλλη από τίς βαθειές αλλαγές πού πρα
γματοποιήθηκαν στίς συνθήκες ζωής καί σε δλη τη νοοτρο-
πία της εργατικής τάξης,από την αφύπνιση δλο καί νέων
στρωμάτων σε μια πιο συνειδητή καί ενεργητική πάλη.,.Θυ
μαστέ δτι κάθε πρόοδος στη πράξη του επαναστατικού κινή
ματος θα διδάσκει αναπόφευκτα στους νέους οπαδούς τη σο
σιαλδημοκρατική επιστήμη,γιατί αυτή ή επιστήμη βάσιζε -
ται στον αντικειμενικά σωστό υπολογισμό των δυνάμεωνκαί
των τάσεων των διαφόρων τάξεων καί ή επανάσταση δεν εί-
ναι τίποτα άλλο από την καταστροφή των παλιών δομών καί
την αυτόνομη δράση των διάφορων τάξεων,πού τείνουν ή κά
θε μια με το τρόπο της,να δημιουργήσουν δνα νέο εποικο-
δόμημα. Άλλα μη καταντάτε την επαναστατική μας επιστήμη
£να απλό δόγμα πού βρίσκεται στα βιβλία,μη την κάνετεχυ
δαϊα με άξιοκαταφρόνητες φράσεις για την ταχτική-διαδι-
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κασία,γιά την οργάνωση-διαδικασία,φράσεις πού δικαιολο-
γούν μονάχα τη χαλάρωση,την αναποφασιστικότητα,την έλλει
ψη πρωτοβουλίας.Δώστε περισσότερη ελευθερία στίςπιό ποι
κίλες πρωτοβουλίες των διαφόρων ομάδων καί λεσχών θυμί-
ζοντας δτι ή σωστή τους ανάπτυξη θα έξασφαλιστεΐέξω καί
ανεξάρτητα από τίς συμβουλές μας , από τίς αμείλικτες ανά
γκες πού θα προκύψουν στην ϋδια τη πορεία των επαναστα-
τικών γεγονότων " ( / )

Άλλα μετά από την ήττα της επανάστασης άρχίζειμιά
νέα περίοδος διαφορετική από τίς προηγούμενες.Από τη
μια μεριά Τ) ρώσσικη εργατική τάξη μπαίνει σε μια φάση
φαινομενικής παθητικότητας αλλά οπλισμένη με την έμπει-
ρί£* πού έκανε με τη "πρόβα τζενεράλε" της επανάστασης ,ά
πό την άλλη μεριά πολλά στοιχεία πού είχαν μπει στο κόμ
μα τίς μέρες του ενθουσιασμού της ανοιχτής καί επίμονης
πάλης,τώρα φανερώνουν σημεία χαλάρωσης μπροστά στα νέα
καθήκοντα πού μπαίνουν από τη τσαρική αντίδραση.Ή λικ-
βινταριστική τάση εκδηλώνεται σχεδόν αποκλειστικά στους
μενσεβίκους (όχι δμως σε δλους γιατί ορισμένες ομάδες ό
πως αυτές πού έπιρεάζονταν από τον Πλεχάνωφήταν αντίθε-
τα "κομματικές" ) Αυτοί αξίζουν τη ταμπέλα των λικβιντα
ριστών γιατί ήθελαν να περιωριστεϊ το κόμμα στη νόμιμη
δραστηριότητα,πού τους επιτρεπόταν από τίς ελάχιστες με-
ταρρυθμίσεις πού παραχώρησε ό Τσάρος .Για το Λένιν αυτός
δ περιορισμός θα δδηγοϋσε στη διάλυση του κόμματος σαν
μαρξιστικό επαναστατικό κόμμα.

Άλλα ακριβώς στη μπολσεβίκικη φράξεια,πού δ Λένιν
κρατούσε πάντα οργανωμένη με αυτόνομο τρόπο,εκδήλωναν -
ται τάσεις,φαινόμενικά αντίθετες ,άριστερίστικης παρέκ -
κλίσης.Οί δτζοβιστές ήθελαν να μποϊκοτάρουν τη Δούμα σε
κάθε περίοδο καί σαν θέση αρχής,οι ούλτιματιστές στην
πράξη υποβοηθούσαν τους δτζοβ ιστές ζητώντας να σταλεί έ"
να τελεσίγραφο (ούλτιμάτουμ) στη κοινοβουλευτική δμάδα
των σοσιαλδημοκρατών:έπρεπε δηλαδή να αλλάξουν πολιτική
κάνοντας αναπόφευκτη την αποβολή τους από τη Δούμα.Βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μια εκδήλωση εκείνου του αριστερού
εξτρεμισμού πού θα διαδίδεται στα νεαρά κομμουνιστικά
κόμματα αμέσως μετά το πόλεμο καί πού δε θα ξάφνιαζε ιτο
Λένιν ακριβώς για τίς εμπειρίες του παρελθόντος του κόμ
ματός του.

Στήν 'Απόφαση πούσυντάχτηκε από τον Λένιν καί εγκ-
ρίθηκε στη συνδιάσκεψη της διευρυμένης σύνταξης των
Προλετάριων,πάνω στίς παρεκκλίσεις μέσα στη φράξεια,δΔέ
νιν προσπαθεί να εξηγήσει τίς αίτιες καί τη φύση των νέ
ων τάσεων. "Στή διάρκεια της άστικοδημοκρατικί£( επανάσ-
τασης προσεχώρησαν στο κόμμα μας πολλά στοιχεία,πού δεν
τους είχε τραβήξει το προλεταριακό του πρόγραμμα, αλλά

* (1) Λένον,Νέα καθήκοντα καί νέες δυνάμεις
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κυφίως ήσαφής καί δραστήρια πάλη του κόμματος για τη
δημοκρατία καί που δεχόντουσαν τα δημοκρατικά έπαναστα
τικά συνθήματα χωρίς να τα συνδέσουν με τη συνολική πα
λη του σοσιαλιστικοί) προλεταριάτου. Αυτά τα στοιχεία,
που δεν είχαν αφομοιώσει σωστά τίς προλεταριακές θέσεις
προσχώρησαν καί στη μπολσεβικική μας φράξια. Σέ μια στι
γμή κοινωνικού μαρασμού αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν
όλο καί περισσότερο την ανεπαρκή τους σοσιαλδημοκρατι-
κή τους σταθερότητα καί,ερχόμενα σε μια δλο καί πιο σα-
φή αντίθεση με τίς αρχές της επαναστατικής σοσιαλδημοκ-
ρατικής ταχτικής ,δημιούργησαν το τελευταίο χρόνο μια τα
ση πού προσπαθεί να διατυπώσει τη θεωρία του δτζοβισμοϋ
καί του ούλτιματισμού... Αυτές οι προσπάθειες για να
βγει από την δτζοβιστική νοοτροπία ένα ολόκληρο σύστημα
ότζοβιστικής πολιτικής δδηγοϋν σε μια θεωρία πού εκφρά-
ζει ουσιαστικά την ιδεολογία τήςπολιΐικής αδιαφορίας ά
πό τη μια μεριά καί των αναρχικών παρεκκλίσεων από την
άλλη.Παρ'δλη την επαναστατική φρασεολογία,ή θεωρία του
δτζοβισμοϋ,δπως καί του ουλτιματισμού αποτελούν στη πρά
ξη σε μεγάλο βαθμό την άλλη δψι του ίδιου νομίσματος των
συνταγματικών αυταπατών,δεμένων με την ελπίδα δτι ή •Ε-
δυα ή Δούμα μπορεί να ικανοποιήσει τίς α'καί β"επείγου-
σες διεκδικήσεις του λάου,καί κατά βάθος αντικαθιστά τη
προλεταριακή, ιδεολογία με τίς μικροαστικές τάσεις"( 1 )

Καί δταν οί εξτρεμιστές δυαμαρτυρήθηκαν επειδή δ
Λενιν,συνεπής με τίς επαναστατικές του αρχές ,εΓχε βγάλει
τίς οργανωτικές συνέπειες από τη θέση του διώχνοντας τ ους
από την σύνταξη των Προλεταρίων,ή απάντηση ήταν καίσκλη
ρή καί πλούσια σε διδάγματα.Αυτό πού θα μπορούσε να'φαί
νεται ένας μικρός καυγάς ανάμεσα σε έμιγκρέδες,τοποθετή
θηκε στο σωστό φως,δηλαδή οδηγήθηκε στο υψος μιας σύγκ-
ρουσης ανάμεσα σε μια θεωρία πούστρεφόταν στην ιδεαλισ-
τική μικροαστική τάξη καί στην υλιστική θεωρία του προ-
λεταριάτου. Ή επίθεση στο άμεσα πολιτικό επίπεδο συνο τ
δεύτηκε,σέ ένα περίφημο γραφτό του Λένιν από την επίθε-
ση σε φιλοσοφικό επίπεδο.Πράγματι,δ Μιογντάτωφ,καί οί δ
παδοί του,συγγραφείς μιας συλλογής φιλοσοφυκών δοκυμυών
πού απαρνιόταν την ουσία του μαρξισμού καί έτειναν στο
να δώσουν στο σοσιαλισμό μια θεωρητική,μυθοποιημένη,θρη
σκευτική,ιδεαλιστική βάση,ήταν καί οι ηγέτες των εξτρε-
μιστικών παρεκκλίσεων.* Ο δεσμός ανάμεσα στο μυστικισμό
καί εξτρεμισμό εϋναυ ολοφάνερος:*Η φυγή από τη πράγματι
κότητα στο επίπεδο της αντίληψης του κόσμου,ή "αναζήτηση
του Θεοϋ" ήσαν ή φυλοσοφική κατάληξη της απομάκρυνσης ά
πό τη πραγματυκότητα της ταξυκής πάλης σε μυά ίδιαίτερα
δύσκολη στιγιιή.

* (1) Λένυν,απόφαση δ.*.
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ΊΌ Λένιν στη "φράξεια του δτζοβισμοϋ" απευθυνόμενη
στους "αδίκως άποβληθέντες" (έτσι παραπονιόντουσαν),δι-
δάσκει: "...δταν υπάρχει πράγματι μια δυνατή αντίδραση
πού δλο επεκτείνεται,όταν ή μηχανική δύναμη αυτής .της
αντίδρασης σπάει στη πράξη τους δεσμούς με τίς μάζες,ε-
μποδίζει μια αρκετά πλατειά δουλδΐά καί αποδυναμώνει το
κόμμα,ακριβώς τότε το κόμμα αποχτάει το ίδιαίτερο καθή-
κον να καταχτήσει το όργανο της κοινοβουλευτικής πάλης*
καί όχι γιατί,ώ αδίκως άποβληθέντες,ή κοινωβουλευτικήπά
λη είναι ανώτερη από τίς άλλες μορφές πάλης,αλλά άκρι -
βώς γιατί είναι κατώτερη από τίς άλλες.Είναικατώτερη πχ
από κείνη πού τραβάει στο μαζικό κίνημα ακόμα καί τον
στρατό,από αυτή πού δδηγεΐ σε μαζικές απεργίες , εξε-
γέρσεις κλπ. Γιατί είναι λαθεμένη ή σκέψη των αναρχικών;
Γιατί παρουσιάζοντας με ριζικά λαθεμένο τρόπο πως προχω
ρεΐ ή εξέλιξη της κοινωνίας, δεν ξέρουν να ύπολογίζουνε
τίς ιδιομορφίες της συγκεκριμμένης πολιτικής (καί οικο-
νομικής) κατάστασης στίς διάφορες χώρες,πού καθορίζει
την ίδιαίτερη σημασία για μια ορισμένη περίοδο τώρα της
μιας καί τώρα της άλλης μεθόδου πάλης...Κάθε νέο καθή -
κον απαιτεί από τους συντρόφους δχι απλώς την επανάληψη
των συνθημάτων πού έμαθαν απ έξω... αλλά μια ορισμένη
πρωτοβουλία,ένα ελαστικό τρόπο σκέψης,εφευρετικό πνεύμα,

αυτόνομη δουλειά για να μελετηθεί το αυθεντικό ιστορικό
καθήκον."Αλλά στη πραγματικότητα αυτό μπορεί να φανεί ι-
διαίτερα δύσκολο μόνο σ'αΰτούς πού δε ξέρουν να σκεφτούν
με το μυαλό τους καί να δουλέψουν αυτόνομα.Ή τάση για
αποχή από το κοινοβούλιο,ότζοβισμός,ούλτιματισμός: από
μόνοι τους αυτοί οι δροι σημαίνουν τη δημιουργία μιας τα
σης πού διαφοροποιείται βασισμένη στη στάση της απέναν-
τι στον κοινοβουλευτισμό καί μόνο σ'αύτόν καί το γεγο -
νός δτι οι οπαδοί αυτής της τάσης θέλησαν να διαφοροποι
ηθοϋν πάνω σε αυτό το θέμα ( δυο χρόνια μετά την από
φάση του κόμματος πάνω σ'αύτό το ζήτημα )είναι σημάδι
στενότητας στην αντίληψη."Ακριβώς αυτοί πού δρουν με τέ
τοιο τρόπο,δηλαδή οι "μποϋκοτιστές"(1909)καί οι ότζοβι-
στές καί οι οόλτιματιστές,δείχνουν έτσι δτι δε σκέφτον-
ται σα σοσιαλδημοκράτες,δτι απομονώνουν τον κοινοβουλευ
τισμό από τίς άλλες μορφές πάλης,δτι δημιουργοϋν,δπωςκά
νουν καί οι αναρχικοί,μια τάση βασισμένη σε συνταγές:νά
μποϋκοτάρουμε εκείνη τη Δούμα,νά ανακαλέσουμε τους βου-
λευτές μας απ αυτή τη Δούμα,νά στείλουμε ένα τελεσίγρα-
φο σε κείνη τη συγκεκριμμένη κοινοβουλευτική ομάδα.Τόνά
ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο σημαίνει δτι είμαστε μια κα
ρικατουρα μπολσεβίκου. Για τους μπολσεβίκους ή τάση καθο
ρίζεται από τη γενική αντίληψη πού έχουν για τη ρώσσικη
επανάσταση. ...δπως οι αναρχικοί αποκαλύπτουν ένα κοινό
βουλευτικό κρετινισμό από την ανάποδη δταν άποσκοποϋννά
σηματίσουν μια τάση για το ζήτημα της στάσηςαπέναντιστη
Δούμα για το ζήτημα των μέσων της πάλης ενάντια στίς πα
ρεκκλίσεις της σοσιαλδημοκρατική κοινοβουλευτικής όμά
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δας (καί δχι ενάντια στίς παρεκκλίσεις των αστών φιλολό
γων πού ήρθαν κατά τύχη στη σοσιαλδημοκρατία ) Δεν είμα-
στε σοφιστές,δέν είμαστε φορμαλιστές αλλά άνθρωποι πού
κάνουν μια επαναστατική δουλειά.Από παλιά λέγεται δτιή
υποκρισία είναι το τίμημα πού πρέπει να κληρώνει ή άμαρ
τία στην αρετή.'Αλλά αυτή ή παροιμία αναφέρεται στην α-
τομική ηθική."Αν αναφερόμαστε σε ένα ιδανικό πολιτικό
προσανατολισμό πρέπει να ποΰμε δτι ή υποκρισία είναι το
κάλυμμα από το όποιο πιάνονται οι ανομοιογενείς στο έσω
τερικό δμάδες,πού αποτελούνται από στοιχεία απ δλα τα
χρώματα,πού βρέθηκαν τυχαία μαζί καί πού αισθάνονται πο
λύ αδύνατες για να δράσουν ανοιχτά στο φως της ήμέρας.'Α
πό ποιους αποτελείται ή νέα φράξεια;Τό λέει το γεγονός
δτι πιάστηκε από τέτοιο κάλυμμα.Το επιτελείο της φρά -
ξειας των άγιων ότζοβιστών αποτελείται από φιλοσόφους ,
πού δ κόσμος δε κατάλαβε,από καταφρονημένους κατασκευα-
στές του Θεοϋ,άπό δτζοβ ιστές πού ρεζιλεύτηκαν από τίς
παράλογες αναρχικές τους θέσεις καί την αχαλίνωτη έπανα
στατική τους φρασεολογία,από συγχισμένους οόλτιματιστές
καί τέλος από εκείνους τους μαχητές (ευτυχώς λίγοι στη
μπολσεβίκικη φράξεια)πού το θεωρούσαν ανάξιο της άξιοπτ
ρέπειάς τους να περάσρυν σε μια επαναστατική σοσιαλδημο
κρατική δουλειά δχι επιφανή,σεμνή,χωρίς δόξα,αλλά πούνά
αντιστοιχεί στίς συνθήκες καί στα καθήκοντα της εποχής
"πού βρίσκεται ανάμεσα σε δυο επαναστάσεις" καί γιάτούς
δποίους δ μαρξισμός με τίς "λαμπρές"του φράσειςγιά τίς
σχολές καί τίς ομάδες εκπαιδευτών... το 1909,είναι δ αν
θρωπος πού τίς ικανοποιεί πλήρως. ( ί )

Ή πάλη ενάντια στίς αριστερές παρεκκλίσεις ,μικροα
στικής καί ιδεαλιστικής προέλευσης έπλούτησε τη λενινι-
στική αντίληψη του κόμματος με" νέες διατυπώσεις γενικού
χαραχτήρα:δ παιδικός άριστερισμός,άλλη δψη του οπορτου-
νισμού,θα έκανε ξανά την εμφάνιση του σε διάφορες ιστο-
ρικές περιόδους καί σχεδόν σε δλες τίς χώρες .

"Ολα αυτά τα χρόνια αργής επαναστατικής προετοιμα-
σίας,δ Λένιν αναγκάστηκε να παλέψει με μεγάλη αύστηρότη
τα καί τάση πού ήθελε να συμφιλιώσει λικβινταριστές,μπο
λσεβ ίκους , ότζοβ ιστές κλπ.Κύριος αντιπρόσωπος αυτής της"
τάσης ήταν δ Τρότσκυ πού μετά από το 2ο συνέδριο του
ΣΔΕΚΡ,βρέθηκε σε σύγκρουση τόσο με τους μπολσεβίκους ό-
σο καί με τους μενσεβίκους,Δεν είναι εδώ δ κατάλληλοςχώ
ρος να έκθέσου ε με λεπτομέρειες την αντίληψη πού είχε
πρώτα δ Τρότσκυ για τη ρώσσικη επανάσταση καί για το τύ
πο οργάνωσης πού θεωρούσε αναγκαίο.Είναι γεγονός δτι δε
κατάλαβε τον ουσιαστικό,ταξικό ανταγωνισμό,πού υπήρχε ά
νάμεσα στους μενσεβίκους καί μπολσεβίκους,αρνίόταν στην
πράξη,στίς αντιλήψεις του για την οργάνωση,τον διαχωρι-

* (1) Λένυν',β φράζειο τοΟ ότζοβισμοΟ. "Απαντα
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σμό ανάμεσα σε προλετάριους επαναστάτες
1
 καί εκπρόσωπους

της αστικής ιδεολογίας στο κόλπο του προλεταριάτου.Αυτή
ή γραμμή αντιστοιχούσε σε πολλά σημεία με τίς απόψε ιςτής
Λούξεμπουργκ.Επέζησε για πολλά χρόνια 'μέχρι να καταλή-
ξει στην αποτυχία του Μτλόκου του Αυγούστου (1912) δταν
ό Τρότσκυ είδε να αρνιούνται οί μπολσεβίκοι το μεσολαβή
τικό του έργο καί βρέθηκε "κρατούμενος "των μενσεβίκων .
Ό ίδιος δ Τρότσκυ,μετά το ξέσπασμα του πόλεμου,πού εκ-
δηλώθηκε, ξεκάθαρα ό ταξικός ανταγωνισμός στις διαχρορέςά
νάμεσα σε μπολσεβίκους καί μενσεβίκους,κατάλαβε τη φύση
του λάθους του.Αυτό πού οι πικρές , προσβλητικές επιθέσεις
του Λένιν δεν κατάφεραν να κάνουν από το 1903 ως τό!914
το κατάφεραν τα διδάγματα της ζωής.

Ή βάση για την οριστική ρήξη με τους μενσεβίκους

Εν πάσει περιπτώσει ό Λένιν,παρ'δλο πού διατηρεί
γερή τη μπολσεβίκικη φράξε ία δεν αποκόπτεται αυτά τα
χρόνια με οριστικό τρόπο οΰτε με τους μενσεβίκους οϋτε
με τίς άλλες τάσεις.Τυπικά όλοι είναι μέρος του ίδιου
κόμματος καί συγκεντρώνονται περιοδικά σε συνδιασκέψεις
όπουσημειώνεται πάντα ή αντίθεση ανάμεσα σε μενσεβίκους
καί μπολσεβίκους,παρ'δλο πού αρχίζει να σχηματίζεταιμιά
άλλη διαίρεση πού περνάει μέσα από τίς γραμμές

 των
 δύο

βασικών τάσεων:Οΐ "κομματικοί" από τη μια μεριά καί οι
"λικβινταριστές" από την άλλη.Ανάμεσα στους "κομμάτι -
κούς" υπήρχε ή πλειοψηφία των μπολσεβίκων καί ένα μέρος
των μενσεβίκων,ανάμεσα στους "λικβινταριστές" ή πλειοψη
φία των μενσεβίκων καί οι εξτρεμιστές πού πρότειναν τον
σεχταρισμό καί τον τυχοδιωχτισμό.

|Η ρήξη θα γίνει το 1912,δταν πια θα έχουν ωριμά-
σει οι συνθήκες .Πρώτος ό Λένιν διεξάγει μια μεγάλη πολι
τική ιδεολογική καί οργανωτική πάλη για να καταχτήσειτά
καλύτερα στελέχη καί τίς οργανώσεις πού ενεργούν δράστη
ρια στη Ρωσσία στην εργατική τάξη.Ό Λένιν αυτά τα χρό-
νια ασχολείται έπανειλλημένα με τη σχέση ανάμεσα σε δι-
ανοούμενους καί εργάτες μέσα στην άπαναστατική οργάνωση
Ενώ στο "Τί να κάνουμε;" είχε τονίσει δλη τη σημασία
των διανοούμενων,πού κατέχουν από επαναστατική θεωρία .
πού βοηθούν το κίνημα της έργατικπης τάξης στη φέση δη-
μιουργίας του κόμματος ,στά γραφτά καί τους λόγους των
κατοπινών χρόνων ό Λένιν φαίνεται να τονίζει περισσότε-
ρο τον κίνδυνο πού υπάρχει στην επικράτηση της άποψηςτών
διανοουμένων σαν στοιχεία πού προέρχονται από την αστι-
κή τάξη καί πού δεν έχουν απαλλαχτεί ακόμα εντελώς από
τα υπολείμματα της προέλευσης τους πάνω στην έπαναστατι
κή προλεταριακή άποψη."Ηδη στο " "Ενα βήμα μπρος δύο πί
σω",είχε μιλήσει σκληρά γιάτήν τάση πολλών διανοούμενων
να μην μπορούν να συμμορφωθούν στην αρχή του δημοκρατι-
κού συγκεντρωτισμού : " Ό μαρξισμός,ιδεολογία του
διδαγμένου από τον καπιταλισμό προλεταριάτου,δίδαξε καί

-

διδάσκει στους ασταθείς διανοούμενους τη διαφορά ανάμε-
σα στην έκμεταλευτική πλευρά του εργοστασίου (πειθαρχία
βασισμένη στο φόβο μπροστά σε £να φάσμα)καί την οργανω-
τική πλευρά (πειθαρχία βασισμένη στη κοινή δουλειά,πού
καθορίζεται από τίς συνθήκες μιας τεχνικά πολύ αναπτυγ-
μένης παραγωγής ).Ή πειθαρχία καί ή οργάνωση ,πού ό άσ
τός διανοούμενος αποκτάει με τόσο κόπο>>άφομοιώνονται με
ιδιαίτερη ευκολία από το προλεταριάτο,χάρις ακριβώς σάύ
τα το "σχολείο",το έργοστάσιο.Ό θανάσ ι μος φόβ ος μπροσ-
τά σ'αύτό το σχολείο,ή απόλυτη αδυναμία να κατανοήσουν
τ-' τημασία του σαν στοιχείο οργάνωσης χαρακτηρίζουν άκ-
ς ως τον τρόπο σκέψης πού αντανακλάει τίς συνθήκες Οπα
ρξης των μικρό-αστών,πού δημιουργεί αυτό το είδος άναρ-
χισμοϋ,πού οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες ονομάζουν

,δηλ.άναρχισμός του "κυρίαρχου",άναρχισμός
του αριστοκράτη, θάλ-εγα. Ή οργάνωση του κόμματος φαίνε -Ρ
ται σ'αύτόν σαν ένα φοβερό " εργοστάσιο " .Ή υποταγή
του μέρους στο σύνολο καί της μειοψηφίας στη πλειοψηφία
του φαίνεται σα σκλαβιά.( 1 ) Το 1905 δ Λένιν θα ζητή-
σει στο συνέδριο να καθορίσει σαν κανόνα δτι για κάθε 2
διανοούμενους πού μπαίνουν στο κόμμα θα στρατολογηθούν 8
εργάτες,καί ύστερα κατά την παραπέρα ανάπτυξη της έπανά
στάσης,θα προτείνει £να διανοούμενο για κάθε 100 έργά^-
τες. Πράγματι "οι εργάτες έχουν ταξικό ένστικτο καίτούς
φτάνει μια μικρή πολιτική εμπειρία για να γίνουν σε λί-
γο διάστημα συνεπείς σοσιαλδημοκράτες." ( 2. ) Γράφον
τας για την αναδιοργάνωση του κόμματος,δ Λένιν θα παρα-
τηρήσει : "...ή σχέση ανάμεσα στη λειτουργία του διανο-
ούμενου καί σε κείνη των εργατών προλετάριων στο σοσιαλ
δημοκρατικό εργατικό κίνημα μπορεί ίσως να εκφραστεί με
επαρκή άκρ'ίβεια στην εξής γενική φόρμουλα : οί διανοού-
μενοι άναλ,ύουν " θέματα άρχων ",χαράζουν καλά ένα σχήμα
συζητούν καλά για την αναγκαιότητα της πράξης... καί οι
εργάτες πράττουν μετασχηματίζουν τη γκρίζα θεωρία σε συ
γκεκριμένη δράση." ( 5 ) Κάνοντας πολεμική σ' αυτούς
πού τον κριτικάρανε για ΰπερσυγκεντρωτισμό καί διεκδι -
κούσαν την εργατική αύτοοργάνωση δ Λένιν γράφει,στο "Οι
φιλοπόλεμοι διανοούμενοι ενάντια στην υπεροχή της διάνο
ησης" δτι αυτή ή " αύτοοργάνωση " στην πραγματικότητα 7\
ταν μονάχα μια " φαντασιοπληξία των διανοουμένων

1
" πού

έκρυβε την πραγματική φτώχια οργανωτικών ιδεών καί .δτι
" στον εργάτη δε θα του ερχόταν ποτέ στο νου να έφευρέ-

. * (1) Λένυν,Γυά την αναδιοργάνωση τοΟ κόμματος

.'" * (2) Λένιν,"Ενα βήμα μπρος,δυο βήματα πίσω

* (3) Λένιν,Λόγος για τίς σχέσεις ανάμεσα σε Χί>»α3ϋ» ία <ί'}-"*
εργάτες χαί διανοουμένους. Γ,·,*Ι̂ ΑΜΛ», ΐΞ-> «

«τ νΐΤ̂ ΕΓφ̂ ν̂ ) ν^^ί' *£ Λ }· ™

ΐττ> 8'̂ αν,Μ <6| *
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σει την " αΰτοοργάνωση " " ( Ι ) Στο άρθρο " στο καλό
δρόμο " λέγει : " ....ή καθάριση του κόμματος από τους
ήμιπρολετάριους καί ήμι-μικροαστούς διανοούμενους αρχί-
ζει το ξύπνημα σε νέα ζωή νέων δυνάμεων καθαρά προλετα-
ριακών, πού συσσωρεύτηκαν στην περίοδο της ηρωικής πάλης
των προλεταριακών μαζών Αυτή ή αναδιοργάνωση του
κόμματος σε διαφορετική βάση,ας ποϋμε ταξική,είναι βέ-
βαια μια δύσκολη δουλειά πού αναγκαστικά δεν θα εξελιχ-
τεί χωρίς ταλαντεύσεις... Το κόμμα μπήκε στο νέο δρόμο,
προσπαθόντας να καθοδηγηθούν οι εργατικές μάζες από τοφ
πρωτοποριακούς "διανοούμενους"πού βγήκαν από τίς γραμμή
της εργατικής τάξης ".( ί )

Ό Λένιν επιμένει αρκετές φορές καί στίς σχέσεις ά
νάμεσα σε κόμμα καί θρησκεία. Λέει δτι ή θρησκεία είναι
μέρος της ιδεολογίας που χρησιμοποιείται από τους εκμε-
ταλλευτές για να καλύψουν καί να επιβάλουν την αποδοχή
της εκμετάλλευσης. Απέναντι της οι επαναστάτες δεν μπο
ρουν να κρατήσουν μια στάση ουδετερότητας,καί^πολύ περί
σσότερο να ισχυρίζονται δτι από τη θρησκευτική συνείδη-
ση είναι δυνατό να φτάσει κανείς στη σοσιαλιστική.Το^έρ
γατικό κράτος,κατά τον Λένιν,πρέπει να παραχωρήσει την _
πλήρη θρησκευτική ελευθερία σε δλους,άλλά το κόμμα θα
παλέψει τη θρησκεία στο δικό του έδαφος : " πρέπει ^'ν&
ξέρουμε να παλεύουμε ενάντια στη θρησκεία καί γιαύτόπρέ
πει να εξηγήσουμε με υλιστικό τρόπο τη καταγωγή της πίσ
της καί της θρησκείας στίς μάζες. Δεν μπορούμε να περιο
ρίσουμε τη πάλη ενάντια στη θρησκεία στο αφηρημένο ίδεο
λογικό κύρηγμα πρέπει να συνδέσουμε τη πάλη στη στγκεκ-^
ριμένη πρακτική του ταξικού κινήματος πού τείνει στή^διά
λύση των κοινωνικών ριζών της θρησκείας." ( 3 ^ Αυτό _οη
μαίνει δτι κάποιος πού πιστεύει δεν μπορεί να είναι μέ-
λος του κόμματος; "Οχι,αν τουλάχιστον δεν θα χρησιμοποι
ήσει το κόμμα σαν έδαφος για την προπαγάνδιση των θρησ-
κευτικών του ιδεών,μπορεί να γίνει δεκτός σαν ένας δποι
οσδήποτε άλλος επαναστάτης σοσιαλιστής. Σημαίνει , λέει
ό Λένιν,δτι κλείνει μέσα μια αντίφαση,την αντίφαση ανά-
μεσα στη πολιτική δραστηριότητα πού τείνει να καταστρέ-
ψει την εκμετάλλευση καί δλα τα έποικοδομήματά^της καί
στη θρησκευτική πίστη πού αποτελεί ένα από αυτά^τα έποι
κοδομήματα. Αυτό δμως πού το κόμμα δεν πρέπει να έπιτρέ
ψει είναι να αφήσει να μεταφέρει δ "πιστός"την εσωτερι-
κή του αντίφαση μέσα στο κόμμα. Τότε θα πρέπει να διαγ-

ράφε ϊ.

* (1) Ου φιλοπόλεμου διανοουμένου
* (2) Λένυν,Στό καλό δρόμο
* (3) Λένυν,Ή στάση τοΟ κο'μματος άπε'ναντυ στη* θρησκεΰα

Είναι επίσης ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε την προσο
χή με την δποία δ Λένιν παρακολουθοΟσε το ρώσσικο φοιτπ
τικό κίνημα εκείνης της εποχής.ΈκτιμοΟσε τη σημασία ο-
ρισμένων αγώνων καί πάλευε ενάντια στο μηχανιστικό τρό-
πο σκέψης εκείνων,πού μη ξέροντας να έφαρμόσουνε την ε-
παναστατική θεωρία στη συγκεκριμμένη πραγματικότητα,πα-
ράλυαν το κίνημα : " το επαναστατικό σύνθημα κατά το 6-
ποϊο πρέπει να τείνουμε σε μια συντονισμένη δράση των
φοιτητών καί του προλεταριάτου,δεν είναι πια σ"αυτή την

*'*" περίπτωση μια συγκεκριμμένη γραμμή για δλο καί μεγαλύτε
ρη ζύμωση,γενική καί μαχητική,αλλά μετασχηματίζεται σε
£να αδρανές δόγμα πού εφαρμόζεται μηχανικά σε διάφορες

, „ φάσεις διαφόρων μορφών του κινήματος .Δε φτάνει να διακυ
ρήσσουμε τη συντονισμένη δράση, ί,παναλαμβάνοντας την "τε
λευταία λέξη" των διδαγμάτων της επανάστασης.Πρέπει να
ξέρουμε να διεξάγουμε τη ζύμωση προς δφελος μιας γενική;
πολιτικής δράσης,άξιοπόιώντας για αυτό κάθε ευκαιρία,κά
θε κατάσταση καί κυρίως οποιαδήποτε μαζική σύγκρουση α-
νάμεσα στα α'ή β"πρωτοποριακά στοιχεία καί τον αυταρχι-
σμό." ( 1 )

Ή ρώσσικη εργατική τάξη καί ή δραστηριότητα των
πρωτοποριών δίνουν καθαρά σημάδια ανάκαμψης μετά από το
1911.Ό Λένιν προειδοποιεί δτι φτάνει ή στιγμή για να
δοθεϋ δνα νέο καί δριστικό χτύπημα στον όπορτουνισμόκαί
στο οργανωτικό επίπεδο.Το 1912,£τος ανάκαμψης των εργα-
τικών αγώνων σε πλατειά κλίμακα,δ Λένιν εξηγεί γιατί πε
ρίμένε τόσο: " Αυτά τα τελευταία χρόνια ήταν για το Σο-
σιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα Ρωσσίας χρόνια χαλάρω -
σης καί αποδιοργάνωσης .Επί τρία χρόνια το κόμμα δεν κα
τάφερε να συγκαλέσει ούτε δνα συνέδριο,οΰτε μια συνδιά-
σκεψη καί επί δύο χρόνια ή Επιτροπή του δε λειτούργησε
καθόλου.Το κόμμα συέχισε να υπάρχει αλλά σε διασπαρμέ -
νες δμάδεςπού ένεργοΟσαν αρκετά απομονωμένα (λόγω έλλει
Ψης της Κεντρικής"Επιτροπής) σε δλες τίς κάποιας βαρύτη
τας πόλεις.Εδώ καί λίγο καιρό ,κάτω από την έπιρροήτής
αφύπνισης του ρώσσικου προλεταριάτου,το κόμμα ξανάρχισε
να αναδιοργανώνεται καί πρόσφατα μπορέσαμε τελικά να
συγκαλέσουμε μια συνδιάσκεψη του κόμματος (πού δεν ήταν
δυνατό μέχρι το 1908) στην δποία αντιπροσωπεύτηκαν οΙ
οργανώσεις των δύο πρωτευουσών,των βορέιο-δυτικών καί νό
τιων περιοχών τοΟ Καυκάσου καί της βιομηχανικής περιοχή;
του κέντρου - συολικά 20 οργανώσεις συμπαραστάθηκαν στην

' οργανωτική επιτροπή πού είχε συγκαλέσει αυτή τη συνδιά-
σκεψη , δηλ.σχεδόν το σύνολο των μενσεβίκικων καί μττολοβ.*·
β.ίκικων οργανώσεων πού υπάρχουν σήμερα στη Ρωσσία."( )

_ (̂ υπογράμμιση της Α.Ο.)

1 Λένιν το φοιτητικό κίν. καί ή σημερινή πολιτική κα-
τάσταση

 Γι
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' Η _έ_τΐα,ν ί δρυση του κόμματος

Ο Ε, αντίπαλοι του Λένιν εϋναι οι αγωνιστές της Έξω
του ΕΚούντ (το σοσιαλιστικό κόμμα των

"Εβραίων της τσαρικής αυτοκρατορίας) ,οί μενσεβ ίκοι "πα̂ _
ραμένοντες στο έδαφος τοΟ κόμματος" του Πλεχάνωφ(γιά
τους όποιους ό Λένιν για Ινα διάστημα εϋχε θρέψει ελπί-
δες), ή ομάδα Βπι_ερ_ότ (' Εμπρός) , ο ι μπολσεβίκοι "παράμενα
ντες στο έδαφος τ ο 0_./κόμματα̂ , ή ομάδα,. _ _ _ _
δημοκράτη καί εκείνη του Τρότσκυ της Π£άβ_ντας_ της Βιέν-

νης. "Ολοι αυτοί, κατά το Λένιν,δχι μόνο πέφτουν σε μια
ολόκληρη σειρά ότιορτουνιστικών παρεκλίσεων (πρώτα απ δ-
λα εκείνη του περιορισμού στη νόμιμη δουλειά) ,άλλά έχουν
καί £να εντελώς κοινό αρνητικό χαραχτηριστικό:"είναι εν-
τελώς απομονωμένοι άττό το ρώσσικο προλεταριάτο καί από
τη σοσιαλιστική δράση καί συνεπώς εντελώς ανεύθυνου (/}
Το γεγονός δτι οι αντίπαλοι αμφισβητούν εν μέρει τους
ισχυρισμούς τοΟ Λένιν για την άντιπροσωπευτικότητά τους,
δεν μειώνει καθόλου την αξία του κριτηρίου πού ακόλουθη
σε ό μεγάλος επαναστάτης :πιστεύει δτι σήμερα,σέ πλήρη
αφύπνιση του ρώσσικου προλεταριάτου,πρέπει νά̂ έπαν_̂ δ£\>ι
θεϊ" το μαζικό κόμμα τοΟ επαναστατικού προλεταριάτου.
Καί δεν περιωρίζεται απλώς στο να λέει την άντιπροσωπευ
τικότητα του κόμματος του αλλά κάνει καί -πολλές φορές το
κόπο να φέρει στοιχεία για αυτή.

Άφ'δτου έγραψεϊαύτό πού μας χωρίζει από την όργανω
τική Επιτροπή "(εκείνη των αντιπάλων του)"εϋναι το γεγο
νός δτι είναι £να υποκριτικό κατασκεύμασμα ,πού,ενώ αρ-
νείται να εϋναι με το μέρος των λικβινταριστων,ευναιστη
πραγματικότητα το στήριγμα της ομάδας αύτη"ς στη Ρωσσία"
( ) καί δτι "ή ίνωση του παράνομου κόμματος μας πού
οργανώνει παράνομα επαναστατικές απεργίες καί διαδηλώ-
σεις είναι αδύνατη με την ομάδα φιλολόγων πού αποκαλούν
το απεργιακό κίνημα άπεργιακές_.υπερβολές"( ),ό Λένιν
περνάει στο ουσιαστικό ζήτημα για δσο αφορά τη νέα καί
αποφασιστική διάσπαση μετό. από.την υπενθύμιση δτι ήδητό
1908 καί 1910 "δλο το κόμμα μας καταδίκασε τυπικάκαί
επί δυο ςκ. _<ές . . .· τους ' λϊ,κβ ινταριστές " (χωρίς να φτάσουν
άμεσα στΛ διάσπαση γιατί αυτό θα ήταν τότε μια υπόθεση
ανάμεσα σε όμαδοϋλες ), .Ρωτάει: " Ποια γνωστά καί αληθινά
γεγονότα μπορούν να άναφερθοΟν για να αποδειχθεί με ποιο
μέρος εϋναι ή αποτελεσματική πλειοψηφία των συνεπών σο-
σιαλδημοκρατών , εργατών της Ρωσσίας ; "καί απαντάει:

1
* Ι.Οι

1 δ.π

36

εκλογές στη Δοΰμα.2. Τα στοιχεία από τίς δυο εργατικέςέ
φημερίδες της Πετρούπολης μπορούν να εϋναι ή μοναδική
πηγή μιας σοβαρής ενημέρωσης πάνω στα αμφισβητούμενα
προβλήματα. 3. Τα στοιχεία πού προσφέρονται από τίς δη-
μόσιες ανακοινώσεις των εργατών στη Ρωσσία (καί αυτές σ*
αυτές τίς δυο εφημερίδες) υπέρ της μιας ή της άλλης σο-
σιαλδημοκρατικής φρά^ειας στη Δοϋμα."Ολα αυτά τα δε6ο*-.
μένα συμπεριλαμβάνονται στο επίσημο πόρισμα της κεντρι-
κής μας επιτροπής στο Διεθνές Σοσιαλδημοκρατικό Γράφεϊο
(συνεδρίαση της 14/12/1913) Τα επαναλαμβάνω περιληπτικά
εδώ: Ι/ στίς εκλογές για τη Δεύτερη Δοϋμα (1907) όΐ μπο
λσεβίκοι (οι δικοί μας) διάθεταν το 47%τών εργατών βου-
λευτών.Στή τρίτη Δοϋμα είχαν το 50% (1907 1912).Στή τέ-
ταρτη Δοϋμα το 67%. 2/ ΟΙ δύο εφημερίδες της Πετρούπολης
δημοσίεψαν τίς οίκονομικές αναφορές των δύο εργατικών δ
μάδων για την περίοδο 20 μηνών,από την πρώτη Γενάρη 1912
δως πρώτη Όχτώβρη 1913:556 ομάδες στους λικβ ινταριστές
καί στους συμμάχους τους,2.181 ομάδες στο κόμμαμας. 3/
Για τη φράζειλα μας στη Δοϋμα (20 Νοέμβρη 1913) έκφράσ
τηκαν με την υπογραφή τους 4.850 εργάτες έναντι 2.539ψή
φους στους λικβινταριστές(καί σε δλους τους συμμάχους
τους).Αυτά τα ακριβή στοιχεία πού εΰκολα μπορούν να έ -
λεγχθοϋν δείχνουν δτι έμεϊς μαζέψαμε,στη διάρκεια δύο
χρόνων,παρ'δλες τίς φοβερές δυσκολίες της δουλειάς για
δνα παράνομο κόμμα,τη συντριπτική πλειοψηφία των σοσιαλ
δημοκρατικών εργατικών ομάδων στη Ρωσσία... "Εχοντας μα
ζέψει επί δύο χρόνια την πλειοψηφία των σοσιαλδημοκρατι
κών εργατικών δμάδων στη Ρωσσία,διεκδηκοΰμε την εφαρμο-
γή της δικής μας μεθόδου οργάνωσης .Την θεωρούμε σωστή ·
καί δεν θα την απαρνηθούμε καθόλου." ( 1. )

Να λοιπόν δ Λένιν σε δράση.Άφοΰ εκτίμησε δτι τώρα
πια οι ιστορικές καί πολιτικές συνθήκες εϋναι ώριμεςγιά
την επανίδρυση του κόμματος ,κινείται χωρίς να διστάσει:
δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στην παλιά μπολσεβίκικη φρά
Εεια καί παλιούς μενσεβίκους αντίπαλους,ενοποιεί δλους
τους μπολσεβίκους καί μενσεβίκους ,πού κατά την κρίσητου
κινούνται σε σωστή γραμμή."Αλλά ενεργεί έτσι δχι σε ο-
ποιαδήποτε στιγμή καί πάση θυσία,αλλά μόνο δταν το άπο
τέλεσμα πού θέλει να πετύχει - ή δημιουργία μιας όργανω
μένης καθοδ ήγησης του προλεταριάτου - μπορεί ραγματτκά
να πετύχει.

Από τίς δμάδες στο κόμμα,καί σκληρά χρόνια της έπο
ναστατικής προετοιμασίας καί στη διάρκεια της πρώτης ε-
πανάστασης,ό Λένιν στηρίχτηκε πάντα στη βαθειά κατανόη-

1 δ.π
'
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οτΐ ττ̂ ς ουσίας του Μαρξισμού,καί, ίδιαίτερα στην κατανόη-'
ση των κριτηρίων τοΟ Μΐρξ καί "Εγκελς στα ζητήματα πού
άφοροϋν το κόμμα: " Για δσο αφορά, τον αμερικάνικο σοσι-
αλισμό δ Μχρξ καί δ "Εγκελς επικρίνουν με τον πιο σωστό
τρόπο την απόσπαση από το εργατικό κίνημα.Το κόκκινο νή*
μα πού περνάει σ'δλες τις πολυάριθμες κρίσεις τους για
τη "Σοσιαλδημοκρατική "Ομοσπονδία"
στην Αγγλία καί για τους αμερικάνους σοσιαλιστές είναι
ή κατηγορία δτι μετάτρεψαν τον Μαρξισμό σε δμα δόγμα,σε
"άπολιθομένη ορθοδοξία" βλέποντας σ'αύτό £να"σύμβολο πί
στης καί όχι μια δδηγία για δράση",μη έχοντας την Ικανό
τητα να προσαρμόζονται στο θεωρητικά αδύνατο,μα ζωντανό
μαζικό εργατικό κίνημα,πού περνάει πλάι τους.",ενώ το ,
κόκκινο νήμα πού περνάει τίς κρίσεις των Μχρξ καί "Εγκελς
για το γερμανικό εργατικό κίνημα "είναι κάτι το ριζικά
διαφορετικό,είναι ή προειδοποίηση ενάντια στή"δεξιά πτέ
ρυγα του έργατικοΟ κόμματος ",είναι δ αμείλικτος πόλεμος
... ενάντια στον οπορτουνισμό μέσα στους κόλπους της σο
σιαλδημικρατίας... Τώρα διακρίνουμε με εξαιρετική σαφή-
νεια τίς δυο γραμμές των συμβουλών,υποδείξεων,τροποποιή
σεων,απειλών,προειδοποιήσεων του "Εγκελς (καί του Μαρξ)
Καλούσαν με ίδιαίτερη επιμονή τους άγγλο-αμερικανούς σο
σιαλιστές να συγχωνευτοΟν με το εργατικό κίνημα,να ξερι
ζώσουν από τίς οργανώσεις τους το στενό καί επίμονο σεχ
ταριστικό πνεύμα,κ<ά στους γερμανούς σοσιαλδημοκράτες δί
δασκαν με ίδιαίτερη επιμονή: "μη πέσετε στο φιλισταϊσμό
στό"κοινοβουλευτικό κρετινισμό" (έκφραση του Μρξ στο
γράμμα τοΟ 1ί8ΐ9/ΐ897) ,στόν οπορτουνισμό των μικροαστών
διανοούμενων." ( 1. )

Το λενινιστικό κόμμα δεν αποτελείται λοιπόν άπόμιά
χούφτα ανθρώπων καλής θέλησης πού νομίζουν δτι κατέχουν
την επαναστατική στρατηγική.Το μαρξιστικό-λενινιστικό έ
παναστατικό κόμμα της εργατικής· τάξης είναι ή πράγματι
κά πρωτοπορία του προλεταριάτου,στενά δεμένη με την τα-
ξική πάλη,με ένα ρόλο καθοδήγησης των μαζών.Προϋπόθεση
για αυτό είναι ή κατοχή της επαναστατικής θεωρίας- Άλ-
λα το κόμμα κατέχει βαθειά την επαναστατική θεωρία, εφ*
δσον οργανώνει την πραγματική πρωτοπορία του έργατικοΟ
κινήματος,δσο υπάρχει δ,τι το πιο καλό,το πιο τίμιο, το
πιο γενναίο,πιο συνειδητό στην εργατική τάξη.

ΤΕΛΟΣ

*(Ι)Λένιν,Εισαγωγή στη ρώσσικη έκδοση της αλληλογραφίας
τοϋ

 ̂ ΡΗ.ΒΒ<ίυΕΗ,Τ.ΟΙΕΤΖσΚΝ,*·.ΤίΙΙΟΕΙ,5,Κ.ΜΛΡΤ καίάλλους με

τον τ?
(
»,ί^τΏΜ"

 κα
^ άλλους .Άπαντα. . .
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