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INI,EIDING.
De Kommunistische Partij van de Sowjet-Unie (de partlj der
bolsjewiki) heeft een lange en roemr[jke weg afgelegd, van de
eerste kleine Marxistische studiekringen en groepen, die in
Rusland in de jaren '80 van de vorige eeuw ontstonden, tot
de grote partij der bolsjewiki, die heden ten dage de eerste
socialistische staat der arbeiders en boeren in de wereld leidt.
De K.P.S.U.(br is opgegroeid op de grondslag van de arbeidersbeweging in het Rusrand van voor de revolutie. uit
Marxistische studiekringen en groep€n. die met de arheidersbewegilg in verbinding traden en laarin socialistisch bewustzijn brachten. De K.P.S.U.(b) werd en wordt geleid door «1tr
revolutionaire leer van het Marxisme-[reninisme. Haar leiders
ontwikkelden onder de nieurve verhoudingen van het tijdperl<
van het imperialisme. van de imperialistische oorlogen en dr'
pt'oletarische revoluties. de leer van \(at'x en Engr,ls ver(lr.r'

en verhieven haar op een hogere trap.
De K.P.S.U.tb) is opgegroeid en sterk geworden in de prirrcipiële str$d tegen de kleinburgerlijke partijen in de arberdersbeweging
- tegen de sociaal-revolutionairen (en nog
vroeger tegen hun voorlopers, rle narodniki), tegen de mensjewiki, de anarchisten, de burgerl$ke nationalistcn van alle
schakeringen en in de partij - tegen de mens.iewistisehe, op-

portunistische stromingen,
- tegen de Trotskisten, de B()echarinisten. de aanhangers van de afwij).:ingen ten aanzien van het
nationale vraagstuk en de overige anti-Leninistisehe Froepen.

De K.P.S.U.(b) ls sterk geworden en werd gestaald in de
revolutionaire striid tegen alle viiaoden van de arbeidersklasse,
tegeu alle vijanden van het werkende volk
- tegen de lanrl_
heren, de kapitalisten, de koelatken, de saboteurs,
de epioanen, tegen alle huurlingen vEtr de kapitalistische omsingeling.
De geschledenis vao de K.P.S.U.(b) is de geschiedenis van
drie revoluties: de burgerlfrk-demoknrtisehe revolutie van het
taar' 1905, de burgerlfk-demokratisehe revolutie ln Februari
1917 en de gocialistisehe revolutie in Oktober 1917.
Do geschiedenia van de ILp.S.U.(b) ir de gpschicdaris v8n

de omverwerping van het tearisme, d€ omverrerping ven dc
niacht van de landheren eo de kapitaliaten, de geechiedcair
van de vecplettering vaa de buitenlandsë gewapetde inter.
venUe t$dens de burgeroorlog, de geechiedenir vau de opbouw van de Sowjet-staat err van de gocislirtirche me.etrchep.
pij iu ons land.
De studie van de geschiedenis van de K.p.S.U.(b) verriiLt
ons met de ervaring van de strfd der arbeiderr en bocrcn
van ons land voor het socialisne.
De studie van de geschiedenis yan de K.p.S.U.(b), de rtudtr
vau de geschiedenis van de rtr[id van mze partii tegcn alle
vijanden van het Mqrxisme-I:ninisme, tegen elle v[ianden van
het rverkende volk helpt ons Àe, bolsjewisme beheersen. en
vertro()gt de politieke waakzaemheid.
l)e .*f utlrr. v:rn de heldhaftige geachiedenis van de bolsJewistische partij wapent offt met de kennis van de wetten der
naatscheppel§ke ontwikkeling en van de politieke strijd. met
& kennis vau de drijflrrachten der revolutie.
De studie van de geschiedenis van de K.P.S.U.(b) verctcrLt
lret vertrorrwen in de definitieve overwinning van de grctc
zaak van de paÉij van [.enin en Stalin, in de overqrinning van
het kommrrnisme op de gebele wercld.
Dit boek schetst ln het kort de gesehiedenis van de Kommunistische Partij van de Sowjet-Unie (bol$jewiki).
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IIOOTT}STUE Í.

DE STIiI.II) v(x)R HET SCIIEPPEN VAN DE SOCIAAL'
DEMOI(R^'nIS( lÍFl ARBEIDFIRSPAP,TIT IN RUSLAND.
(

1883-1901)

I - De ophelltng oan de liifeigenschap en rle
tntn'tkkerine pan het industriële kapitalisme tn
llrtsland. - Het ontstaan ran een modern ndttstrrc-proletariaat - De eerste stappen oan de
arbeidersheu,egfig.
tlct tsaristischc Rusland heeft later dan de andere landen
de weg van de kapitalistrsche ontwkkeli::g hetrcden. Voor de
jaren Í10 vaa de torige eeuw waren er rn Rusland zBrr weintg
falrriehen en bedrirven. Het og de lUfetgenschap berusiende he-

drijt van de adellijke landheren overheerste. Onder liet stci'
sel vln de lijfeigr.nschnp kon de industrie niet eeht tot ont-

wiklieiing kotuen. Dt' rrnvri,ie, horige arbeid ging gepaard met
er'lr ia.ge prodrrkl'vitorl van ce arberd in de landbortw. lte r.ehele loolr van d!' .'k,,uDnris('hc onttvikkeling dreef nuar rle oPhefÍing van rlí' lrjteilt'rrxchagr, De lsarislisehe regerittg. r'cr7.v"111f t!rror rI rrtrlit:rrtr' nr'detlr,tg tlitlert., ,ll veldtocitt rtr le
Iirirn ell \,('rs('llrikl (tí)()r ,lt. boert.n- ,r.plot,r'err" legel; le
l:rnclheren. hlcelr {enoo'lzn;rkl te zijn. ln 'l 311 tJe iiÍferB,:rrslhap
oyr

te

helfen

'l!laar ook nrr de opheffing t''rn de li;fcigenschap hleven

.te

landheren de boeren onderdrukken. De landheren pllrnderden
de troeren, zij ontnamen hun biJ dc . bevrijding" een aanmer-

kelijk gedeelte van de grond, die cte hoercn vroeger ln qebruik hadden. en die de landheren nu :rfsnederr Dit gedeel'e
van de. grond kreeg van de boeren de naam van ,afgesneden
stukken land". De bneren rverden gedwoneen óm Ren de tand5

heren aÍkoopsommen voor hun ,,bewijding" te betalen, en wel
ongeveer twee milliard roebel.
Na de opheffing van de l{feigenschap waren de boeren genoopt, om op uiterst zware voorraarden landheren-groud te
pachten. Behalve de betaling in geld voor de pacht, dwong
de landheer de boeren niet zelden om een bepaalde hoeveelheio iandheren-grond met boerengereedschappen en -paarden
voor niets te bewerkea Dit werd ,,afrverken" of ,,hererrdienst"
genoemd. Meestal was de boer gedwongen om aan den la.nd.

heer, als pacht voor de gtond, in natura de helft van zí$n
gehele oogst te betalen. Dit werd werk in ,,halfpacht" ge-

noemd.

tmhalve bleef bijna dezelfde toestand bestaan, die onder
lijfeigenschap had geheerst, slechts met dit verschil, dat
de boer thans persoonlijk vrij was, hij kon niet als een zaak
verkocht of gekocht worden.
De landheren persten met allerlei uitbuitingsmethoden
lpacht, boeten) tot «ie laatste droppel uit het achterlijke boerenbedrijf. De hoofdmassa van de boeren kon, ten gevolge
van de onderdrukking door de landheren, haar bedrijf niet

df

verbeteren Vandaar de zeer grote achter-r5-kheid van de landbouw in het Rusland yan voor de revolutie, die herhaaldelijk
tot misoogsten en hongersnood leidde.
De overbl$fselen van het §feigenschap-bedr[jf, de geweldige belastingen en afkoopsommen voor de landheren, die niet
zelden de verdiensten vatr het boereubedriif overtroffen, veroorzaakten de ondergang, de verarming van de boerenmassa's,
dwongen de boeren het dorp te verlaten en op verdienste uit
te gaan. Zij trokken naar de fabrieken en bedri;'ven. De fabrikanten ontvingen goedkope arbeidskracht.
tsoven de arbeiders en de boeren stond een geheel leger
van politiekommissarissen, veldwachters, gendarmes, politiedienaren, boswachters, die den tsaar, de kapitalisten eu de landheren tegen de werkers, tegeu de uitgebuiten verdeögdeu. Tot
1903 bestonden er lichamelfke straffen. Ondanks de opheffiug
van de lijfeigenschap werden de boeren voor de geringste vergrljpen, voor het niet-betalen van de belastilgen, met roeden
geransekl. De arbeiders werdeD door de politie en de kozakken vooral tljdens de stakingen afgeranseld, wanneer de ar'
beioers de verdrukking door de fabrikanten niet langer verU

droegen en het werk neerlegden. f)e arbeiders en de boeren
hadden geen politieke reehteu in het tsaristische Rusland. De
tsaristische atleenheerschappij was de ergste vijand van het
volk.

Het tsaristische Rusland was een gevangenis der volken.
De talrijke niet-Russische nationaliteiten van het tsaristischc

Rusland waren totaal rechteloos, zij waren onafgebroken aan
allerlei vernederingen en beledigingen blootgesteld. De tsaristische regering trachtte de Russische bevolking de gewoontc
b[| te brengen om de oorspronkelijke nationaliteiten van Cc
nationale gebieden als een lager ras te beschouwen, zij noemde
hen officieel ,,van vreemde afstamming" en kweekte verachting en haat jegens hen aan. De tsaristische regeriug wak.
kerde bewust de nationale tweedracht aan, hitste het ene voll
tegen het andere op, organiseerde .Iodenpogroms en Tartaars-

Armeense bloedbaden in de Transkaukasus.
In de oationale gebieden waren alle of bijna alle staaBbe.
trekkingen door Russische ambtenaren bezet. Alle aaugelegenheden bij de staatsinstellingen en de rechtbanken werden in

de Russische taal behandeld. Het was verboden om kranteu
en boeken in de nationale talen uit te geven; het was niet
geoorloofd om n de scholen in de moedertaal te leren. De tsaristische regering streefde er naar om elk levensteken van ds
nationale kultuur te verstikken, zii voerde een politiek vaD gewelddadige,,russificering" van de niet-Russische uationaliteiten. Het tsarisme trad op als beul en pijniger van de nietRussische volken.

Na de opheffing vnn <le ldfeigenschap had in Ruslan<i

,le

ontwikkeling van het inclustriële kapitalisme, ondankr

de overblijfselen van de li.ifeigenschap, die deze ontwikkeling
nr,g alti;id tegenhielden, op vrij snelle wijze plaats. In 25 jnar,
van 1865 tot 1890 steeg het aantal arbeiders, alleen reeds op
de grote fabrieken en bedrijven en bij de spoorwegen, van
706.000 tot 1.433.000. het werd dus twee maal zo groot.
Nog sneller begon de kapitalistische grootindustrie zich iu
Rttsland in de .jaren '90 te ontwikkelen. Aau het einde van
de jaren '90 was het aantal arbeiders op de grote fabrieken
en bedrijven, in de m[jnindustrie, b[j de spoorwegen, alleen al
in de 50 Bouvernementen ,'an Europees Rusland. tot 2.207.000
en in geheel Rusland tot 2.792.000 gestegen.
f)at .was een nrorlern industrie;rroletariaa' dat radikaal ver-

sehilde van de at"lrcidt.r s ,lrr labriehr,rr uit cle pe r.t.rde van
de lijfeigenschap ell uan dc arbciiers \:iur (l(. kieine rndustrie.
van de huisindustrle en \:an redeli, ,rrrri. r'c lijvelhcid. zoir,^l

wat htltt alttteetrg<,slott'nhlicl itt g;"ot, li;.yrit;tli"i:(l1r ,r;16!2169mingen, als rvat lttttt stt'ijdvaalrlig.'. tr:voltrllo1li,,t" eig(lnschappen betrof.

De industriële opleving \ran de jaren '90 hing, in de eerste
plaats mct de geforceelde spoorwegbouw sanron. ln ccn tient:rl jat'en (1890-1900 ) rverdcn cr meel rl:irr 21.(100 rvclst
(22 400 I(.1'I.) nieurve spoolwegen i{angel'-

lrl. [)e

sp(rorwegen

eisten een geweldige hoeveelheid metaal voor rails. lokomotieven, wagons, zf eisten steeds meer brandstof, steenkool en
petroleum. Dit leidde tot de ontwikkeling van de metanl- en
de brandstoffen-industrie.
fil'enals in alle kapiralistiselle lan(l(,1r, wt't'dt'n ook in het
Rusland van vóór de revohrtie rle .iaren u:rir irrdustriölc rpleving door jaren van industriële kt'isisscn, virtt e('n sti!qllrrtd
in de industrie afgeu'isseld, die dt arbeidersklasrre :,n,nnr trofI . eu honderdduizendeu arbeitlers tot werkloosheid cn ellende
veroordeelden.
Floerver de ontwikkeling van

het kapitalisnro in Ru:;land na
de opheffing van de lijfeigensehap vri.i snel plrats ltnd bleef
Rusland toch met betrekking tot zljn cl<ouornisclre ont',vikkeliug zeer sterk bii de andere kapitalistisehe lanrlen len aehler.
De overgrote meerderheid van de hevolkinq hir.id zich nog
met landbouw bezig. In zijn berocmd troek ..1)e ontrvikkeling
van het kapitalisme in Rusland" haalde l-enin belnnnriike
cijfers aan uit de algemene vollrstellins, rlrt in hct .ir'rrr 1§Í)i
plaats had.
Flet bleek dat ongeveer vgt z,esden varr tlo gehele hcv,rlking
in dc landllouw werkza::l.rn was en rlal r,r in rle grol ,.t.D de
k'eine industrie, in de handel, bij de spoorrvegerr , n rle,scheepvaart, op de bourvwerken, bd de houtaankap, enz. rn lret geheel
srechts onBeveer één zesde deel van de hevolkine werkte.
Dit toont aan dat Rusland, ondanhs rlo ontwikkeling van
hr't kapitalisme, die het doormaakte, een :igrarisch land was,
een in ekonomisch opzicht achterlijk lsnd, cen kleinburgerli.ik
larrd, d.w.a. een land, waar het bedr[jf van de kleine eigenaara,
het weinig produktieve, indivicluele boerenbedrijf rrog trverheer8te.

l)c ontwikl<eling van het kaprtalisme had niet elleen rn
E

de

!tad, maer ook op het platteland plaate. Het boerendom. de
talrijkste klasse in het Rruland van vóór de revolutie, viel uit'
een, splitste zich in verschlllende lagen. In het dorp zond€rden
zich uit de meest welvarende boeron rren bovenrte laeg van
koelakken, de dorpsbourgeoleie aÍ en aan de andere kant
gingen er vele boeren te gronde; h.,L aantal arme boeren, de
plattelandsproleteriërs en half-proletariërs nam toe. Het aantal middelboeren werd evenwel ieder jaar geringer.
In 1903 waren er in Rusland ^ngeveer 10 millioen boerenhofateden. In zijn brochure ,,Aan de Dorpaarmoede", rekeude
Lenln uit, dat van dit aantal niet minder dan drie en een
half millioen hofgteden van boeren zonder paard war.en. Deze
zeer arme hofsteden bewerkten gewoonl$k een onbeduJdend
stukje grond, de overige grond verpachtten zij aan koelakken, tenvijl de boeren zelf. op loonarbeid uitgine"rt. De zrer
arme boeren stonden wat hun positie a.angaar, r..t rt rhtgt
bij het proletariaat. knin noemde hen dorpaproletariërs of
half-proletariërs.

Anderzijdr uamen auderhalf millioen rijke hofsteden der
(uit een totaal van 10 millioen hofsteden) de helft
van de gehele bewerkte boerengrond in beslag. Deze boelenbourgeoisie werd rijk. verdrukte de dorps&rmoede en ,ie
middelboeren, verrijkte zich aan de arbeid van landarbeiders
en dagloners en werd tot landbouw-kapitalioten.
P.eeds in de jaren '70 en vooral in de jaren '8U van do
vorige eeuw begon de arbeidersklasse in Rusland te ontwaken
en voerde z[j str[io tegen de kapitaristen. De toestand van de
arbeidera in het tsaristische Rusland ltrrs buitengewoon moeilitk. In de .iaren '§0 duurde de arbeid:rdag op de fabrieken en
in cle bedrijvetr niet minder daÍL 721./: uur en in de textiel'
industrie zelf.s 74 tot 15 uur. Op ruime schaal werd de uitbuiting van vrouwen- en ki[derarbeid toegepast. De kinderen
werkten hetzelfde aantal uren als de volwassmen, !la&r ontvingen evenals de vrouwen een aanmerkelljk lager loon. Het
arbeidsloon was niterst laag. Een groot gedeelte van de arbeidera ontving ? tot 8 roebel in de maand. De bestbetaalde
erbeiders in de metaalbedrijven err in de ijzergieterijen
ontvingen niet me€r dan 35 roebel in de maand. Er
bestond generlei arbeidsbescherming, hetgeen bij massa's tot
de verminking en de dood van de arbeiders voerde. Er bertond geen arbeidersverzekering, medische trulp werd alle.en
koelakken

tegen betallng verleend. De wonlngtoestanden waren bultengewoon slecht. In de kleine ,,kamertjes" in de arbeiderskazeroes leefden 10 tot 12 arbeiders. De fabrikanten bedrogen
de arbeiders dikwljls met het loon, dwongen de arbeiders in
de winkels van de fabriek te kopen tegen een drie maal te
hoge prijs en plunderden de arbeiders door boetes uit.
De arbeiders begonnen onder elkaar te overleggen en stel.
den gemeenschappelijk aan den bezitter van de fabriek of het
bedrijf eisen tot verbetering van hun ondragelijke toestaud. Z§

wierpen het werk neer en gingen in staking. De eerste
werkstakingen in de jaren '70 en '80 ontstonden gewoonlÍ$k
wegens de buitengewoon hoge boetes, de afzetterij, het bedrog
bij dè uitbetaling van de arbeiders, de vermindering van de
grondtarieven-

Die arbeiders die dit niet langer konden dulden, vernielden
tijdens de eerste stakingen soms de machines, sloegen de nriten van de fabrieksgebouwen in, verwoestten de fabriekswin-

kels en de kantoren.
De vooraanstaande arbeiders begonnen te begr$pea, dat er
voor een str§<i tegen de kapitalisten met kans op succes organisatie nodig is. Er ontstonden arbeidersverenigingen

In 1875 .ilerd in Odessa de ,,Zuid-Russische arbeidersbond"

geolganiseerd. Deze eerste arbeidersorganisatie bestond 8 tot
I maanden en werd toen door de tsaristische regering vernietigd.

ln Petersburg werd in 1878 de,,Noordel$ke Bond van
Rrrssisi:he arbeiders" georganiseerd, aan welks hoofd de meuIrelmaker Chaltoerin en de bankwerker Obnorski stonden. Iu
hel. program van deze bond werd gezegd, dat hii zich, wat
zr.1r

taak betrof, b[j de sociaal-demokratische arbeiderspartijen

vrur het Westen aansloot. Als einddoel van de bond werd het
teu
voltrekken van de socialistische revolutie gesteld
- ,,hetorde
val l;rt:ii1tt'n van de bestaande politieke en ekonomische
van de staat, die een uiterst onrechtvaardige orde is". Een
van de organisato''r van de bond, Obnorski, had enige tiid
ln het buitenlanC gewoond en was daar bekend geworden
mct de werkzaamheid van de Marxistische sociaal-demokrati«:he rrRrtijen en \" r de Ie Internationale, die door Marx werd
geieid. Dit drukle zijn stempel op het program van de,,Noorr
dellke hond vRn Russische arbeiders". Als zljn naa"' ,ijliggende taak stelde deze brnd de verovering van de politieke "ril10

heid en van politieke rechten vcor het volk (vrijheitl van he?
wcorci, vri.itreid van dnrkpers, recht vaa vergaderen, enz.).
Tot de direkte cisen behoorde eveneens de beperking van tle
arbeidsdag.

Het ledental van de Borrd beleikte de 200 en er waren evenzoveel s5mrpathiserenden. De Bond begon aan de arbeidersstakingen deel te nemen, ze te leiden. De tsaristische regering
vernietigde ook deze arbeidersvereniging.

llaar de arbeidersbeweging bleef groeien en omvatte steeds
weer nieuwe distrikten. De jaren '80 geven een groot e&ntal
stakingen te zien. In de vijf jaren van 1881 tot 1886 waren er
meer dan 48 stakingen met 80.000 stakende arbeiders.
Van bijzonder groot belang in de gesehiedenis van de re-

volutionaire arbeidersbeweging was de grote staking, die iu

1885 op de fabriok van Morozow in Orechowo-Zoejewo uitbrak.
Op deze fabriek werkten ongeveer 8.000 arbeiders. De arbeidsvoorwaardea werden dagelijks : ,. hter: van 1882 tot
1884 werd het arbeidsloon 5 maal verminderd, terwijt in 188t
het grondloon met één slag met een vierde, d.w.z. met 25 pCt.
werd verlaagd. ÀÍaar bovendien tergde de fabrikant Morozow
de arbeiders met boetes. Zoals na de staking voor het gerecht
bleek, werd er van elke verdiende roebel ten gunste van deo
fabrikant van de arbeiders 30 tot 60 kopeken in de vorm van
boetes afgetrokken. De arbeiders verdroegen deze uitplunderilg niet langer en kondigden in Januari 1885 de staking

af. De staking was van te voren georganiseerd. Zij werd ge'
leid door den vooraanstaanden arbeider Pjotr Moisejenko, die
woeger lid was geweest van de ,,Noordelijke Rcnd van liussische arbeiders" en reeds revolutionaire ervaring bezat. Aatr
de vooravond van de staking werkte }Íoisejenko ntet atttlere'
tot de meest klassebewuste behorende wevers. een reeks eisen
aan den fabrikant uit, die op een geheime vt rgadering van <le
arbeiders werden bekrachtigd. De arbeiders eisten in de eerste
plaats de afschaffing van de onrechtvaardige boetcs.
Deze staking n'erd met gerveld van wapenen neergeslagt'n.

Er

werden meer rtan 601) arbeiders gearr(steerd, enige ti"ntallen hunner wei'den aan het gerecht over.gcleverd.
Soortgelijke stakin:,'tr lt;r'1,L.n ,,r in lqSlr on do í':rbrir.i:r.n

in

Iwanowo-lItoznere11;,I nl:r.'rts.

Het volgende jaar

r.r':,rs

íln tsari.tiseltt: rr.;ct'itrg. gesr.hloll-

,tl
\r

ten door de gmet van de arbeldersbeweglng, genoodzastt ou
cen wet over de boetes uit te vaardigen. In deze wet rvcrd
gercgd, dat de boetes niet iu de zak vau den fabrlkaat nochten vloeien, maar dat zij aan de behoeften van de arbeldcrl

zelf moesten worden besteed.
De ervaring van de staking bij Morozow en die van andcn
stakingen, leerde de arbeiden, dat zii door georganisccrdo
strijd veel konden bereiken. De arbeidersbeweging begon uit

haar midden bekuame leiders en organisators voort te brengen, die de belangen van de arbeidersklasse standvastig verdedigdeu.

In dezelfde tfid begonnen op de grondslag van de gmcl
van de arbeidersbeweging en onder invloed van de West.Euro.
pese arbeidersbervegiug de eerste .Nlarxistische organisaties lu
Rusland

te

ontstaan.

- Narodnikismc en Maulsme ln Rasland. Plechanow en zijn groep .,Beurijding uan de Atbeid".
De stríjd uan Plechanow tegen hct nr,2.

rdnikisme.
in

Rusland.

- De uerbreiding uan het Marxismc
-

Voor het opkomen van de lvlarxistische gro€peB werd cr

revolutionair werk in Rusland verricht door de narodnlkil),
die tegenstanders van het Marxisme waren.
De eerste Russische }Íarxistische groep ontstond in het
jaar 1883. Dat was de groep ,,Bevr$ding van de Àrbeid", gcorganiseerd door G. W. Plechanow en wel in het luttenland,
in Genève, waarheen hi1' voor de vervolgingeu varr de traristische regering wegens zijn revolutionaire werkzaamheid do
wijk had moeten nemen.
Plechanow was voordien zelf narodnik geweest. Toen h{ in
de emigratie het Marxisme had leren kennen, brak hii met het
narodnikisme en werd

het Marxisme.

hij

een uitstekende propagandist van

1) Van het Russische woord narod
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:

volk.

-

Vett.

De groep ,,Bevrijding van de Arbeid" deed veel werk tot
verbreiding van het Marxisme ia Ruslend. ZÍj vertaalde dc
xrerkeD van Marx en Engels in het Russiseh: het ,,Kommunh-

tische Manifest", ,,Loonarbeid en Kapitaal", ,,D€ Outwikkeliug van het Socialisme van Utopie tot 'Wetenschap"
en rurdere werken, liet ze in het buitenland drukken en Bam
in'het geheim hun verbreiding in Rusland ter hand. G. W.
Plechaaow, Zasoelitsj, Axelrod en andere leden van deze
groep schreven ook zelf een aantal werken, waarin zij de
leer van Marx en Engels, de gedaehten van het wetenscltapke socialisme uiteenzetten.
Marx en Engels. de grote leermeesters van het proletariÍrat
hebben, in tegenstelling tot de utopische soeialisten, voor het
eerst uiteengezet, dat het socialisme geetr beden}sel van dro'
mers (utopisten) is, maar het noodzakelijke resultaat van de
cntwikkeling van de moderne kapitalistische maatschapp$. ZU
toonden aan, dat de kapitalistische ordo zal vallen, evenals dc
feodale orde was gevallen, dat het kapitalisme zelf ziJn doodgrBver in de gestalte ven het proletariaat, voortbr.enst. Ztj
toonden aan, dat alleen de klassenstrijd van het proletariaat,
alleen de overwinning van het rrroietariaat op cie bourgeoisie
de mensheid van het kapitalisr:ae, van de uitbuiting ,al bepelij

vrflden.

Marx en Engels leerden het proletariaat zich van z§t' i<:-a "
ten bewust te worden, zijn klaasebelangen te begr[pen en z- .l
te verenigen voor de vastberaden str\jd tegen de bour:geoisie.
IIarx en Eugels ontdekten de wetten van de ontwikkeling
van de kapitalistisehe maatschappii eu bewezen wetenschappelïk, dat de ontwikkeling van de kapitalistische maatschap'
pij en de klassenstrijd in die maatschappij onvermijdel$lt moe'
ten leiden tot de val vau het kapitalisme, tot de overwinning
van het proletariaat, tot de diktatuur uan het proletadaat.
Marx en Engels leerden, dat het niet mogeliik is, zich van
de macht van het kapitaal op vreedzame wijze te bewijtlen,
op weedzame wijze de kapitalistische eigendom in maatschappel$ke eigendom om te zetten, dat de arbeidersktasse dit slleen kan bereiktn door het aanwenden van revolutionair geweld tegen de bourgeoisie, door middel van de ptoletansctte
rcvolutie. door het instellen van zijn eigen poiitieke heerschappij, tle diktatuur van het proletariaat. die de teqenstnnd ven de
t3

ultbulterc moet onderdmkken en een nleuwe, de klauentozc,
komnunistlsche maatschappd moet scheppen.
Manr en Engels leerden, dat het industriële proletariast de
meest revolutiouaire en derhalve de meest vooraanstaande
klasse van de kapitalistische maatschappff is, dat alleen eea
klasse als het proletariaat alle met het kapitalisne ontevË
den krachten om zich heen kan scharen en hen naar de stot'meanval op het kapitalisme v@ren. Maar om de oude wereld tc
overwianen eu de nieuwe, klassenloze maatschappfl te rcheppen, moet het prole§riaat z!'n eigen arbetderspart$ bedtten,
die Marx en Engels kommunistische paÉ[i noemden
ItÍet de verbreiding van de opvattingen van MatÍ en Elugelr
hield zich nu de eerste Russische Mar.:dstische groep, de groep
.van Plechanow: ,,De Bevrljding vau de Arbeid", bezig.
De groep ,,Bewijrllng van de Arbeid" hief het vaandel vaa
het Marxume in de Russische buitenlandse pers omhoog op
een ogenblik, dat er in Rusland nog geeD sociaal-d€mokrBtirr:he bewegiug bestond. Het was in de eerste plaats uodig on
theoretisch. ideologisch voor deze beweging de weg tc banco.
Het voornaamst€ ideologisehe beletsel op de weg dcr vcn
breiding van het Marxisme en van de sociaal-demohraËschc
beweging waren in die t[id de narodnrkistische opvattingeo,
die toen onder de vooraanstÍrande arbeiders en het r.evoludo'
nair gestemde intellekt de overhaud hadden.
Met de ontwikkeling van het kapitalisme in Rusland was dt
erbeidersklasrse een machtige voorhoede-kracht geworden, in
staat tot georganiseerde revolutionaire strijd. Maar de narodniki begrepen de rol van de arbeidersklasse als voorhoedc
niet. De Russischo narodniki meenden ten onrechte, dat uiet

de arbeidersklasse, maar de boeren de voonraamste revolutionaire kracht waren, dat men de macht van den tsaar en
van de landheren alleen door middel vau boeren-,,oproeren"
kon omverwerpen. De narodniki kenden de arbeidersklasso nlst
en begrepen niet, dat de boeren alleen, zonder verboard net
dc arbeidensklasse en zonder haar leiding. het tsarisme eB dc
landheren niet konden overwinnen. De naro'dnikt begrepen
niet, rtat de arbeidersklasse de meest revolutionaire en de
meest vooraanstaande klasse van de maatschappil i§.
De narodniki hadden eerst gepoogd de boeren tot de striid
tegen de tsaristische regering te verheffen. Met dtt doel

begaf zich de revolutionaire intellektuele jeugd, verkleed iD e€E
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boerenpak, naar het piatteiand -- ,,near het volk',, zoelr nen
toen zeide. Hieruit is dar: ook cie naarD ,,narodniki" oatstasn
Maar de boeren gtngeu niet mer hen mede, daar zd ook dc
boeren niet voldoende kenden en begrepen. Het merendeel
van de narodniki werd door de poiitie gearresteerd. Toeu be"
sloten de narodniki de strijd tegen het tsaristische absolutisme
a-lleen met hun eigen krachten, zonder het volk vooÉ te zetteB,
hetgeen tot nog ernstiger fouten leidde.
I)e geheime vereniging der narodniki, de ,,Volkswil", begon
eeu moordaanslag op den tsaar voor te bereidea. Op 1 Maart
1881 gelukte het aan de ,,Volkswil"-mannen door het werper.
van een bom tsaar Àlexander II te doden. Dit was echter voor
het volk van niet het minste nut. Door het vermoorden van
afzonderlijke personen kon men het tsaristlche absolutisme

niet omverwerpen, de klasse van de landheren niet vernietl
gen. In plaats van den gedoden tsaar kwam er ean 8^udere

A.lexander m, -- onder wien het leven voor de arbeiders en de
boeren uog slechter werd.
'De door de narodniki gekozer.
weg van de strijd tegen tret
tsarisme door het verzroorden van afzonderlijke personen, door
de igdiudgdqjgggur, was verkeerd eu schadelijk voor de revolutie. De politiek van de individuele terreur ging uit van le
onjuiste theorie der narodniki van de aktieve ,,hèlden" er: 'le
passieve ,,menigt€", die op de grote daden van de ,,helden'n

waeht. Deze onware theorie zeide, dat alleen afzonderlljke,
uitblinkende enkelingen de geschiedenis maken, maar dat de
masrsa, het volk, de klasse, de ,,menigte", zoals de narodnikistische schrfvers zich minachtend uitdrukten, niet in staat is
tot bewuste, georganiseerde aktie, dat zij alleen maar blindelings met de ,,helden" mee kan gaan. Derhalve gaven de
narodniki het massale revolutionaire werk onder de boeren en
de arbeidersklasse op en gingen d tot de individuele terrreur
over. De narodniki dwongeu Ben van de grootste rnevolutionai-

ren uit die ti'd, Stepan Chattoerin, het werk tot organisatie
vgn een revolutionaire arbeidersbond te staken eu zicb geheel en al met de terreur bezig te houden.
De narodniki leiddeu de aandacht van het werkende volk
van de strfid tegen de klasse der uitbuiters af door voor de
revblutie nutteloze moorden op afzonderliike vertegenwoordigers van dezr klasse. Zii remden de ontwikkeling van het

ló

rèvolutlonalre initiatief en van de aktivlteit van de arbeiders-

klasse en van de boeren.
De uarodniki belemmerden de arbeidersklasse bij het begrip van haar leidende rol in de revolutie en hielden dc schepping van een zelfstandige partij van de arbeidersklasse tegen.
lloewel de geheime organisatie van de narodniki door de
tsaristische regering werd verpletterd, handhaafden zieh de
opvattingen der narodniki nog lange tijd onder het revolutionair gestemde intellekt. De overblljfselen van de narodniki
verzetten zich hardnekkig tegen de uitbreiding van het Manisme in Ruslano, zij stonden het organiseren van de arbeidersklasse in de weg.

.Daarom kon het Marxisme in Rusland aleen groeien en
sterk worden in de strijd tegen het narodnikisme.
Dc groep ,,Bevrijding van de Àrbeid', ontplooide de strijd
tcgcn de onjuiste opvattingen van de narodniki, zij toon,le
aan rvelk een schade de leer van de narodniki en hun strijdmethoden aan de arbeidersbeweging toebrachten.
In zijn werken. gericht tegen de narodniki. toonde pleehano\À' uan, dat de opvattingen van de narodniki niets geme:n
hebb<:n met het wetenschappelijke socialisme, al noemden de
narodnikl zit:h zeif ook socialisten.
Plechanow leverde het eerst een Marxistische kritiek op
de verkeerde opvattingen van de narodniki. Hij bracht rake
slagen toe aan de narodnikistische opvattingen en ontwikkelde
tegclijlierl ijd ,lp schitterende wijze de verdediging van rle
\íarxistiscl,e, pvattingen.
Waarin bes, onden de fundamentele foutieve opvattrngen
van de narod riki, waaraan Plechanow een verpletterende slag
toebracht

?

Ten cer ;te beweerden d,: narodniki, dat het kapitalisme in
Rusland e -'n ,,toe"allig" vrrrschrjnsel was, dat het in Rusland
niet tot ontwikkel ng zou komen en dat dus ook het proletariaal nlet zou toericmen en tot ontwikkeling komen.
'l-cn tweedc hielt.en de narodniki de arbeidersklasse niet
vrror de \ o()raanstaande klasse h d r revolutie. Zíj droomden
er van, zo rder het proletariaat het socialisme te bereiken. De
narodnil<i achtten het door de intellektuelen geleide boerendom de voornaamste revolutionaire kracht, beneveus de boeren-dorpsgemc'enschap, die zij als de kiem en de grondslag
van het socialisme beschouwden.

:6

Ta

derde hadden de narodnlkt een verheerde en schade.

I[ke opvatting vaD de

gehele loop van de geschiedeairr der
measheid. ZS kenden en begrepeo de ekonomische en polide-

ke ontwlkfteling van de maatschappd niet. Zii waren in dit
opzicht volkomen achter gebÈven. Volgens hun mening makea
niet de klas§€n en niet de klassenstrf,d de geschiedenie, ulaar
doen dit alleen afzonderlijke. uitblinkende persoonlijkheden
,,hclden", - die de magsa's, le ,,menlgte", bet volk, de klas.
seu bltadellnge volgden.
In zijn str[d om de narodniki te ontmaskeren, schreef Pleehanow een reeks van Marxistische werke& BaD de hand
w&errao de Marxisten in Rusland leerden en zich schoolden

Zulke werken van Pleehanow als ..Het socralrsme en de polrtieke strijd". ,.Onze meningsversehillen", .,Bijdrage tot bet
vraagstuk van de ontwikkeling der monistiscbe opvattlng van
de geschredenic". 2uiyslden het terrein voor de ovcr.nriuning
van het Marxisme in Busl8.Dd.
In z{n werken gaf Plechanow een uiteenzettiag ven de fuDdamentele yraagstukken van het Marxisme. Van bijzonder be.
lang was zfin boek .,B{drage tot het vraagstuk van de ontwikkeling der monistische opvatting van de geschiedenis". dat
in 1895 verscheen. l,enin wees er op. dat aan de hand'van
dit boek ,,eeD geheel geslacht van Russische Marxisten wng

(I*nin. Komplete Werken. Deel XfV bla 347)t).
In zfin werken gerieht tegen de narodniki, bewees Plecha-

opgevoed"

now. dat het een domheid was het vraagstuk te stellen zoels
de narodniki dit deden: moet het kapitalisme zich ln Rusland
ontwikkelen of niet ? Het gaat er n.l. om, zeide Plechanow en hii bewees dit met feiten - dat Rusland de weg van de
kapitalistische ontwikkeling reeds s ingeslagen en dat er geen
macht bestaat. die het een andere wet zou kunnen doen in!la8^u.

Het was niet de taak van de revolutionairen om de ontwtr
keling van het kapitalisme in Rusland tegen te houden, dtt
haddeo zii toch uiet kunneu doen. De taak van de revolutionaireu lag hierin. om op die machtige rcvolutionaits kracht
te steunen, welke door de ontwlkkeliag van het kapitalismc
ontstaat
- op de arbeidersklssse, haar klassebewustzfa tr

-

r) téDins Komplete Werken, Partijuitgeverij, Moskou (Russisch). Vert.
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ontwikkelen, haar te organlseren, haar te helpen om haar ar-

beiderspartij

te scheppen.

Plechanow vernietigde ook de tweede fundamentele foutieve

opvatting van de narodniki

hoede-rol van het proletariaat

hun ontkenuing van de voor-

in de revolutionaire strijd.

De

narodniki besehouwden het ontstaan van het proletariaat in
Rusland als een soort van ,,historisch ongeluk", zij schreven
over de ,,etterbuil van het proletariërsdom". Bij zijn verdediging van de leer van het Marxisme en van haar volledige
toepassel§kheid op Rusland bewees Plechanow, dat ondanks
het feit, dat de boeren in aantal overwogen eu dat de getalsterkte van het proletariaat betrekkel[k gering was, de revolutionairea juist op het proletariaat, op zljn groei, hun
voornaaniste hoop moesten vestigen.
[aa1o4qj uist_ Spjel _pf I etarigal ?
Omdat het proletariaat, ondanks zijn huidige geringe getalsterkte zulk een werkende klasse is, die met de meesÍ ontwik/re/de bedrfifsvorm, het grote bedrijf L verbonden eu met
het oog hierop een grote toekomst heeft.
Omdat het proletariaat, als klasse, van jaar tot jaar foeneemt. zich politiek ontwikkelt, gemakkelijk tot organisatie
komt krachtens de arbeidsvoorwaarden in de grote produktie
en het meest revolutionair is, krachtens zijn proletarische positie, want in de revolutie heeft het niets te verliezen dan zijn
o_

ketenen.

Anders staat de zaak met de boeren.
R€d.)
De boeren (het betrof hier de individuele boeren
- klasse,
vormen, ondanks hun groot aantal, zulk een werkende
die verbonden is met de meest achterlíjke bedrijfsvorm, het
kleine bedrijf, met het oog wearop zij geen grote toekomst

hehben of kunnen hebben.
Het boerendom groeit niet alleen niet als klasse, maar omgekeerd het ualt van jaar tot jaar uiteen in bourgeoisie (de koelakken) en dorpsarmoede (proletariërs, half-proletariërs). Bo
vendien komt het moeilljker tot organisatie, krachtens zijn ver'

spreidheid en treedt het, krachtens zfin positie als kleine eige-

naar. minder bereidwillig in de revolutionaire beweginS, dan
het proletariaat.
De narodniki beweerden, dat het §ocialisme in Rusland niet
via de diktatuul van het proletariaat zou komen, maar via
de boeren-dorpsgemeenschap, die zij als de kiem en de grond'
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slag vaa het socialisme beschouwden. Maar de

dorpsgemeen_

sehap was noeh.de grondslag noch .e kiena van tret ioóiati§,mc
en kou het niet zijn, daer in de dorpsgemeenschap de kcciakken, de ,,ui'"zuiger.s" overheersten, die rte arm* boeren, de
landarbeiders,,le minvermogende middelboereu uitbuittcn. Het
formeel bestaande dorpsgemeenschaps-grondbezit en de ver.
delingen van de grond volgms het aantal per§ronen, die vau

tlid tot tijd plaats

hadden, veranderden de zaak niet in het
minst. De grond werd door die Ieden van de dorpsgemeen
schap gebruikt, die werkvee, inventaris en zaad bezaten, d.w.zdoor de welgestelde middelbrreren en de koelakken. De boeren
zonder paard, de arme boeren en de minvermogenden in het
algemeen waren gen@dzaakt, hun grord aan de koelal<ken te
verpachteri en zich in loondienst te begeven als landarbeiders.
De boeren-<iorpsgemeenschap was metterdae.d een gesehikte
vorrn om de heerschapp! van de koelakken te bemantelen en
een goedkoop middel ia handen van het tsarisme om bij de
boeren volgens het beginsel van de kollektieve verantwoordelijkheid belastingen te innen. Juist riaarom liet het tsarisme
de boerendorpsgemeenschap met rust. Het ware belachelijk
te menen, dat zulk een dorpsgerneenschap de kiem of de grondslag van het socialisme zou kri:lnen zijn.
Plechanow vernietigde eveneens de derde fundamen'.tle fou-

tieve opvatting van de narodniki over de doorslaggevinde :.;1
ia de maatschappelijke ontwikkeling van de ,.helden"" van ,lÉ.,
uitblinkende persoonlijkheden en hun ideëen en over de nietige
rol vaD de massa'9. van de ,,menigte", het vr:lk, de klassen.
Plechanow beschul<iigde de narodniki var, ídeali.sme en be-

wees, dat de waarheid niet aan de kant van het ideaiisme,
Inaar aan de kant van het materialisme van Marx m Engels
is.1)
Plechanow ontwikkelde en motiveerde het standpunt van

het Mqr24§t!!c.h§_Jugte4q!§!qe. In overeenstemming met hct
Manristische materialisme bewees h§, dat de ontwikkeling van
de maatschapp{i in laatste instantie bepaald wordt, niet door
de wensen en de ideeën van de uitblinkende persoonlijkheden,

Eaar door de ontwikkeling van de materiële bestaansvoorwe^a,rden van de maatschapp§, door de verauderingen van de

1) Over de betekenis van de woorden ,,idealisme" en ,,mBterialisme" in dit verband, zie hoofdstuk 4 van dit boek. Vert.
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produktie-wijze der materiële goederen, die voor het bestaan
van de maatschappij noodrokelijk z[in, door de veranderiugen
van de verhoudingen tussen de klassen op het gebied vsn de
produktie der materiële goederen, door de strijd van de klassen
om de rol en de plaats op het gebied varr de produktie en de
verdeling van de materiële goedereu. Niet de ideeëu bepaleu
de maatschappelijk-ekonomische positie van de mensen, m88r
de maatschappelijk-ekonomische positie van de mensen bepaalt hun ideeën. Uitblinlende persgonlijkheden kunnen volkomen onbeduidend worden, indien hun ideeën en wensen tegen de ekonomische ontwikkeling van de maatschappij, tegen
de behoeften van de vooraanstaande klasse ingaau en omgekeerd, uitblinkende merulen kunnen werkelijk uitblinkende
persoonlijkheden worden, wanneer hun ideeën en weusen op
de juiste w!'ze uitdrukkiag geveu aan de behoeften van de
ekonomische ontwikkeliug van de maatschappij, aan de behoeften van de vooraanstaande klasse.
Op de bewering van de narodniki, dat de maesa €€rt m€nigte is, dat alleen de helden geschiedenis maken en de menigte tot volk doen worden, antwoordden de Marxisten: niet tle

helden maken de geschiedenis, maar de geschiedenis mq_alt
de helden, bijgevolg vormen niet de helden het volk. maar
brengt het volk de helden voort eu stuwt het de geschiedenis
voorwaarts. De helden, de uitblinkende persoonlijkheden kunnen alleen een belangrÍ§ke rol in het leven van de maatsehappij spelen, in zoverre zij het vslsfqqn op de juiste wijzc de

«xrtwikkelingsvoorrva:rden van de maatschappii te begr{pen,
te heg:"ijpen hoe men die voorwaarden ten goede kan veranderen. Helden. uitblinkende persoonlijkheden, kunneu in een
belachelijke positie geraken en tot ntetsnutten en ongeluksvogels worden, indien zij het niet verstaan op de .iuiste wijze
dr-l ontwikkelingsvoorwaarden v&n de maatschapp,j te begrtjIlen en met alle geweld tegen de hislorische behoeften van (le
n.íntsehappi; beginnen in te giuln en zich verbeelden ,,m&kers"

var de geschredenis te

z$n.

Tot de kategorie van zulke helden-ongeluksvogels behoorden
ooh juist de narodniki.
Het literaire werk van Plechanow, zijn str$d tegen de na'
rollrriki ondernrijnden grondie de invloed v:rn de narodniki on'
der het revolutionaire intellekt. Mlar de ideologische verplet'
tering van het narodnikisme was nog rerre van voltooid. Deze
20

taak
het narodniklsme ais vijand van het Marxisme dc.
finitief- te verslaan
aan kuin ten deel.
- viel
De meerderheid van
de narociniki zag spoedig na de ven
:r;etteritg vaa tie parti! zan dr ,.llolkswil', van de revolutio.
nalre strijd tegen de tsaristinche regeriog af ea begon dc

verzoening en het kompromis met de tsaristische regeriag tc
prediken. De nuodniki werden i.;i de jaren '80 en ,90 tot
vertegenwoordigers van de belangen der koelakkeu.
D-9 groep ,,Bevrijding vau de Arbeid,, stelde twee ontwer.
peu vgor het program yan de Russische sociaal-demokreten
Barnen (het eerste in 1884 en het tweede in 1887). Dit was een
zeer belangrijke stap voor de voorbereiding vau de voming
van een l\{arxrstische sociaal-demukratische parts in Rusland.
IrÍaar cie groep ,.Bevrijding van de Arbeicl" had ook ernstigo
fcuten. In haar eerste ontwerp-program waren nog overbl!'fseien van narodniki-opvattingen, werd de taktiek van de inJi'.'idueie terreur toeiaatbaar geacht. Verder hield Plechanow
er geen rehening mede, dat het proletariaat in de loop van de
revolutie aau de boeren leiding kon en moest geven, dat het
proletariaat alleen in bontigenootschap met de boeren de
overwinnitrg op het tsarisme kon beiralen. Verder besehouwde
Plechanow de liberale bolrg.,xrisie sle een kracbl die aaa de.
revolutie hulp kon verlener. zij het dan ook een niet duurzame hulp, maar de boeren verwaarloosde hij in enige van
zljn werken volkomen; hij verklaarde b.v.:
,,Behalve de bourgeoisie en het proletariaat zien wij geen
andere maatschappelijke krachten, waarop bij ons een oppositionele ot revolutionaire kombinatie zou kun;r-en steu-

ted'. (Plechanow, Yerz.

Werken, Deel

III, blz. 119,

Russ.).

Deze foutievs opvattingen van Plechanow waren de kiem
van zijn toekomstige mensjewistische opvattingen.

Zowel de groep ,,Bevr[ding van de Arbeid" als de Marxistische studiekringen van die tijd waren nog niet praktisch

met de arbeidersbeweging verbondcr. Dit was in Rusland
nog de periode van het ontstasn en het verankeren van de
theorie van het ÀÍarxisme, de ir-leeën van het Marxisme, de
program-stellingen van de sociaal-demokratie. Gedurende het
tiental jaren van 1884 tot 1894 bestond de sociaal-demokratie
Bog in de vorm van afzonderlijke kleine g"oepen en studie21

krtngeu, die niet of ln zeer geringe mate met de massale arbeidersbewegitrg waren verbonden. Eveuals een nog niet ge-

boren, maar zich reeds in het liehaam trau de moeder ontwikkelend kind, doorleefde de sociaal-demokratie, zoals t€-

schreef : ,,het proces uan de ontwikkeling in de moederschoot".
,,De gxoep ,,Bevr[ding vau de Arbeid" heeft slechts theore§scb de sociaal-demokratie gegroudvest en de eerste stap
gedaan om de arbeidersbeweging te ontmoeten"
zeide Lenin.
- arbeidersbe.
De taak om iu Rusland het Marxisme Eet de
weglng te verenigen en de taak om de fouten van de groep

nin

,,Bevr[jdilg van de Àrbeid"

te

verbeteren, kreeg Lenin te

verrnrllen.

3. - Het begin van de revolutionaire werkzaamheid uan Lenin.
De Petetsburgse ,,Strijd!,ond
- de
ter Beurijding van
Arbeiderclclasse".

Wadimir njitsj Lenin, de stichter van het bolsjewisme,
werd in Simbirsk (thans Oeljanowsk) in 1870 geboren Iu
1887 kwam I-cnin op de Universiteit in Kazan, ma^ar spoedig
uerd h[ wegens zijn deelneming aan de nevohrtionaire bewegrng der studenten geamesteerd en uit de Universiteit uitgesloten. [n Kazan werd Lenin lid van een Marxistische studiekring, georganiseerd door Fedosejew. Na Lenin's vertrek
naar Samara vormde zich spoedig rondom hem de eeÉte studiekring van Mardsten te Samara. Reeds toen deed Lenin alterr verbaasd staan door zijn kennis van het Marxisme.
Aan lrel einde vsn 1893 verhuisde Lenin naar Petersburg.
fteeds het gglstr_gpg9 qgn rq! ,I4ElI_m.- sq!!e §g4_!telke_ hdruk
op de leden van de Petersburgse Marxistische studiekringen.
Zijn buiteng€ roon diepgaande kennis van Marx, z$n vermogen
olrc rr€t Marx, lme toe te passen op de ekonomische en politieke
situatre van oet Rusland van die tijd, het vurige onwankelbare gelooÍ aan de overwinning vau de arbeiderszaak, ziln
uitstekend organisatorisch talent - dit alles maakte Lenin
toÍ de erkende leider van de Petersburgse Marxisten.
az

l,enln had de rnrrige liefde van de vooraanstaande arbei-

ders. die hij

in de studiekringen

onderwees.

,,Onze lezingen,

zich de arbeider Baboesj- zo herinnerde
kin Leuins cnderricht
in de arbeidersstud.iekrugen -

droegen een zeer ieven<iig, belangwekkend harakter, wd
alleu rvaren zeer tevreden over deze lezingen en vol voortdurrende bewondering voor het verstand van onzea

leraar".

In 18q5 verenigde tenin alle Marxistische arbeidersstudickringen in Petersburg (het wareo er otrgeveer 20) in één
". Hiernec
.SlSdbond ter gevrijding van d
bereidde hij de oprichting van eeu revolutionaire Marxistischc
erbeiderspartij voor.
Lenin stelde de ,,Stdjdbond" de taak om zich uauwer qet
de

i,enin stelde voor om van de ptopaganda vtrr
i.et Marxisme onder een geriug aantal vooraanstaande arbei.
dcrs, verenigd in propagaudaklubs, ovór i.e gaa.n tot de digeli.ikse politieke agitatie onder de brede roaaca's !,sn Ce arbeidersklass€. Deze wendinB uaar" de massa-agitaEie gyes van

groot belang voor de verdere onÈwihkeling vsn de ai'rreirleru-

ireweging iu Rusiand.
ln de jaren '90 bevond de industrie zich iri een rliji ne ' ''ïi
,,pleving. Het aantal arbeiders nam toe. Dc arbeidc'rs|.cwegiag
+erd sterker. Van 1895 tot 1899 staakten er, voigerr nier volledige gegevens, niet minder dan 221.000 arbeiders. i',' arbei.
dersbeweging werd tot een gewichtige kracht in het :roiitieke
Ieven van het land. Het leven zelf bevestig{SjS_-ggr"llin_g9n
van de Marxisten, die zij in de atrrid tegeu de nerodniki verdedigden, óverJe rol vau de arbei«iersklasse als voorhoede

van de revolutionaire bewegiag.
Onder Lenins leiding verbond de ,,Strijdbond ter Bevr[jding van de Arbeidersklassè" de strfid vau de arbeiders voor

eis_en
- voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. verkoÉing vau de arbeidsdag. de verhoging
van het loon - met de politieke strijd tegeu het tsarisme. De
,,Strijdbond" voedde de arbeiders potitiek op.
Onder l-enins leiding begon de Petersburgse ,,Strijdbond ter
Bewijding van de Arbeidersklasse" voor het eerst in Rusland

hun ekonomische
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de uercnig.inq yan het socialisme met de arbeídecsbewcging
tot werkelijkheid te maken. Wanueer er op de een of anderé
fabriek een stakiag uitbrak, reageerde de ,,Str!jdbond,', die
door be-iddeling van de leden van z[n klube de toestaad in
de ondernemingen goed kende, onmiddelliik door het uitgeven
van vlugschriften, van sociralistische proklamaties. In deze
vlugschriften werd de verdmkking van de arbeiders door de

fabrikanten gebrandmerkt, werd uiteengezet hoe de arbeidens
voor hun belangen m@sten strijden, werden de eiseu van de
arbeiders opgenomen. De vlugschriften zeiden de volle waarheid over de etterbuilen van het kapitalisme, over het ellendige leveu van de arbeiders, hua ontzaggelijk zwaar 12tot 14-urig werk, hun rechteloze positie. Hier werden ook de
hieraan beantwoordende politieke eisen gesteld. Aan het einde
van 1894 schreef Lenirx, onder deelneming van den arbeider
Baboqp;tia, het eerste van dergelijke agitatorische vlugschriften en een proklamatie, gerieht tot de stakende arbeiders
van de fabriek van Semjannikow in Petersiburg. In de herfst
van 1895 schreef Lenin een vlugschrift voor de stakmde ar.
beiders eu arbeidsters v&n de fabriek van Tornton. Deze fabriek behoorde aen Engelse fabrikanten, die millloenen aan
winst ontyingen. De arbeidsdag duurde hier meer dan l4
uren en de wevers verdienden ongeveer 7 roebel in de maand.
De staking eindigde met een overwinning voor de arbeiders.
In een korte tijd werden er door de ,,Strijdbond" tientallen van
zulke vlugschriften en proklamaties, gericht aan de arbeiders
ven verschillende fabrieken, gedrukt. I,e§pr 1lgg§gbnÍl_Jan
Qielqard_ -versterkte de geeslkr?eht_van de arbeiders tea
zeerste. De arbeiders zagen, dat de socialisten hen hielpen, hen

,èr..àligden.

In de zomer van 1896 had er onder leiding va.Ir de ,,Striidbond" een staking van 30.000 Petersburgse textielarbeiders
plaats. De voornaamste eis was de verkoÉing va,te de arbeldsdag. Onder de druk van deze staking was de tsaristische re.
gering gmoodzaakt de wet van 2 Juni 1397 uit te vaaldigen,
die de arbeidsdag tot llr/p uur beperkte. Voor deze wet bcstond er generlei beperking van de arbeidsdag.
In December 1895 werd Lenin door de tsaristische regering gearresteerd. Ook in de gevangenis staakte hij de revo.
Iutronaire strijd niet" H§ hielp de ,,Str{dbond" met dn mad
en eanwijzingen, zond uit de gevangenis brcchures en vlug.
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schriften. Lenin schreef in de gevangenis de brochure ,,Over
de stakingen" en het vlugschrift .,Aan de tseristische regering", waarin hij de woegte willekeur van de tsaristische regering aan de kaak stelde. In de gevangenis schreef Lenin
eveneens een oatrlgrp-p1ggqm voor de p3lqij (het ..'as met
nrelk tussen de regels van een medisch boek gesehreven).

De Petersburgse ,,StrUdbond" gaf ook in andere steden en
gebieden van Rusland een machtige stoot 8an de vereniging
van de arbeidersklubs in dergelijke bonden. In het midden van
de jaren '90 ontstonden de Marxis+ische organisaties in de
Transkaukasus. In 1894 werd rn b{oskou de Moskouse ,,Arbei.

dersbond" opgericht. In Siberië werd aan het einde van dc
jaren '90 de Siberische ,,Sociaal-demokratische bond" georganiseerd. In de jaren '90 ontstonden er in lwanowo-Woznesensk, Jaroslawi en Kostroma Marxistisehe groep€n die zich
iattrr in de ,,Noordel[ike Bond van de sociaal-demokratische
partij" verenigden. In Rostow aan de Don, Jekaterinoslaw,

Kiëw, Nikolajew, Toela, Samara, Kazan, Orechowo-Zoejewo
en andere steden werden in de tweede helft van de jar.en '90
sociaal-demokratische groepeD cn verenigingen opgericht.
De betekenis van de Petersbr,:'gse

van de Arbeidersklasse" L:' rd
uitdnrïEií glCíTenín, ae

h

,

hij

L'cigens ;!e

revolutionaire oartíí. die

-Léíin-l
werh tot oprichting san . .,r
\'Iarxistische soi:iiral-den-rccratische partij in Rusland op de revolutionaire ervrlring van de Petersburgse,,Strijdbonrl".
Na de arrestatie va.n Lenin en zijn naaste medestrijtiers veranderde de samenstelling van de leiding van de Petersburgse
.,Strijdbond" aanmerkelijk. Er verschenen nieuwe mensen, die
zicà zelf de ,,jongen" en Lenin en ziju medestrijders de ,,ouden"
noemden. Zij begr>nnen een verkeerde politleke lijn te volgen.
Z{ verklaarden, dat men de arbeiders alleen tot de ekonomi.
sche strijd tegen de ondernemerg moest oproepen, wa1 evenwel
de politieke strijd betreft
was de zaak van de llberale
- ditvan
bourgeoisie, aan wie de leiding
de politieke strijtl moest
toebehoren.

Zulke meosen begon men ,,elg[q4i§]!g4" te noenen.
Dat was de eerste grcep van het konrpromis, de eerste oppoÉunistische groep in de rijen van de Marxistieche organisaties in Rusland.

26

1, - Lenlns stríjd tegen het narcdnikísme en het
,,legale Marxisme". Lenins denkbeeld oan het pe*
bond van de arbeidersklasse en de boeren. Het Iste
Kongtes van de Sociaal-Democratische Arbeiderspailij uan Rusland,
Hoewel Pleehauow reeds

in de Jaren '80 de fundamentele

lleg ean het systeem van opvattingen der narodniki had toegebracht, ontmoetten de opvattingen van de narodniki in het

begin vau de jaren '90 toch nog steeds sympathie onder enige
delen van de revolutionahe jeugd. Een deel van de jeugd bleef
de meniag toegedacn, dat Rusland de kapitalistische ontwiklelingsweg zou kunnen verm[jden, dat de boeren en niet de
erbeidersklasse de hoofdrol in de revolutie zouden spelen. De

overbl[ifselen van de narodniH trachtten op alle mogelijke
wtjzen de verbreiding van het Marxisme in Rusland tegen te
taan, voerden strfrd tegen de Matxisten, poogdeu heu op elke
wtize te bezoedelen. HSt_-wes_nodis oE het narodnikb
het einde toe ideologisch te ueroletteten. teneinde de verdere
v-.f brgqrng_ r3g_!9!_I4ryosme en cle Àogclij kheid tot vorming
--+-i-----_vqrzekeren.

Dit werk werd door Lenin verricht.
In zijn boek ,,Wat zijn de ,,volksvrienden" en hoe strfiden
zij tegen de sociaal-demokraten?" (1894) ontmaskerde Lenin
de narodniki geheel en al als valse ,,volkswiendeu", die metterdaad tegen het volk optraden.

De narodniki van de jaren '90 hadden in het wezen van
de zaak reeds lang geleden iedere revolutionaire strijd tegeu
de tsaristische regering opgegeveL De liberale nerodnlki propageerden de verzoening met de tsaristische regering. ,,7,q mè
nen eenvoudig
Irenin over de narodniki van die Sd
- schreef
dar. .l;a. regering
alles goed zal kunnen inrichten, als merr
-haar er maar dringend en vriendelil'k genoeg on waagt"
(l.cnin. Verz. Werken, Deel I, blz. 418) l).
De narodniki van de jarren '90 sloten hun ogen voor de toestand van de arzren op het platteland, yoor de klasseastrijd in
het dorp, voor de uitbuiting van de arme boeren door de koe.

1\ W. f. Lenin. !'erza^melde Werken ia 12 Delen, Deel
geverij ,,Pegasus" Amsterdam 1gB5
VerÍ.

-
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I. Utt,

Irkken en pnezen de ontwikkeling van de koclahkenbedrfvcn
Z§ traden in het wezen van de zaak op als menseu, die dé b+
Iangen van de koelakken tot uitdmkking brcngen
In dez:elfde tijd hitsten de narodniki in hua bladen tegen dc
-llarxlsten
op. Zij gaven opvattingen van de Russische lfarxir
ten bewust .rerkeerd en verzninkt weer, door te beweren,
dat de Marxisten de verarring van het platteland weusten,
dai de Malxisten ,,iederen boer in een fabrieksstoomketel wilden laten doorkoken". Bij het ontmaskeren vau deze leugenachtige narodnikistisehe hritiek toonde t 6nin ssa, dat het ntet
glng om de ,,wens€n" van de Marxisten, maar orn de werkel[j.
ke loop van de ontwikkeling van het kapitallsme iin Ruslend,
díe meebrengt, dat de getalsterkte van het pnoletariaat onverm§delflk groter wordt. En het proletariaat is de doodg!'aver van het kapitalistische stelsel.
Lenin toonde aan, dat de werkelljke volksvrlenden, dic da
onderdrukking door de kapitalisten en de landheren wilden
vernietigen, die het tsarisme wilden vernietigen, niet de narodniki, maar de Marxisten waren.
Lenin sprak in zijn boek ,,Wat zijn Ce volknwren«ien,, het
eerst het denkbeeld uit ven ! t revolui,lonairre verbonrt van
de arbeiders en de boeren als l-.-t yoorn'aa.Dste miCdei om hei
tsarisme. de iandheren en de bcurgeoisie ter val te 'b,. -,geT,enin onde.:vie:.p in een reeks van zij". werlie:: ;;l .: a,.
periode die miedelen van de nolitieke strijd ler !ia.r...l:riki .r,?.rï
kritiek, waarvan de voornaamste groep san de riert*:!:.!ki, de
aanhangers .ran de ,,Volkswil" ei later tle voortzri.tel"F yan de
narodniki, de sociaal-revolutionair.en, gebmik maakte:r, in het
bijzonder de taktiek van de individuele terreur. Icniu achtte
die schadelijk voor de revolutionaire beweging, omdat z[j dc
str$d van de masse's verving door de strijd van alleen staande
helden. Zij betekende ongeloof in de revolutionaire volksbeweging.

Iu ijn

boek ,,Wat zijn de volkswienden" vatt€ Lenin dc

in het oog.
zijn mening ryg.esten de-Àlsslsehe Merxisten i" ,r.

voornaamste ta.ken van de Russisehe Marxisteu
V_glgens

eerste plaats

uit

de verspreide ÀÍa-rrostisehe strrdielrringar 6én.
. Lenin wees er verder
Rusland in bondgenootschap met het boerendom de tsaristische alleenheerschappij ten
val zal brengen, waarna het Russische proletariaat in bondgc.

sociatis
oi, aatïÍJt d";"beld".sÉÉs" ,ru

u

[ooEcbap met de werkende en ultgebulte ma!sa'!, haud ln
hald met het proletariaat van de andere lauden, laags de
dirrekte weg van de openlijke politieke strljd tot de zegevier.eude
tommunistrsche revolutie zal overgaan
Derhalve heeft t enin meer dan veertig jaar geleden op juiste
wfrze de weg voor de strijd van do arbeidersklasse aangewezeD,
heeft hij haar rol bepaald als de vooraanstar,nde revolutioaaire
kracht van de maatschapplj, heeft hij ook de rol bepaald vau
het boerendom als de bondgenoot vau de arbeidersklasse.
De strijd van I*uin en zijn aanhangers tegen het narodnikisme leidde rèeds in de jaren '90 tot de definitieve ideologiscbe verplettering daarvan.
Van ontzaglijk belang was eveneerur de strijd van [.enin
tegen het ,,lglg M"IEjry". Het geschiedt steeds in de gesehiedenis, dat er zich aan een grote maatschappelijke beweging gewoonlijk tljdeliike ,,meelopers" opdringen. Zulke ,,meelopers" waren ook de zogeuaamde ,,legale Marxisten". Het
Man<isme begon zich op ruime scbaal in Rusland te verbreiden. En ziet, de burgerlijke intellektuelen begonnen zich in een
Marxistisch kostuum uit te dossen. Zij publiceerden hun artikels in de legale, d.w.z. door de tsaristische regering toegesLane kranten en tijdschriften. Daarom begon men hen dan
ook ,,legale Marxisten" te noemen.
Zij streden op hun manier tegen het narodnikisme. Maar zil
poogdeu deze strijd en het vaandel van het Marxisme te ge.
bruiken om de arbeidersbeweging ondergeschikt te maken en
aan te passeD aan de belangen van de burgerlijke maatsehappii'
aan de betangen van de bourgeoisie. Uit de leer van Marx verwfderden zij het voornaamste
leer van de proletarische
- dehet
proletariaat. De meest
revorutre, van de diktatuur van
bekende legale llÍarxist Pjotr Stroewe Ioofde de bourgeoisie en
in plaats van tot de revolutiomaire strijd tegen het kapitalismc
op te ro€pen, riep hij op om ,,onze onbeschaafdheid te erkennen
en bij het kapitalisme in de leer te gaan".
ru -d_e §11i{,!qg9! §.q narodniki -egbtte I.enin eea tijdeliike
ov. e reen k s grs t _qr€jl_de
ga e M,arxillq g ll t_o_el sa_tbaar, teneindc
-,,le
hen tegen de narodniki te kunnen gebruiken, b.v. voor de gemeenschappelijke uitgave van een verzamelwerk tegen de narodniki. Maar tegelijkertiid kritiseerde Leuin uiterst lcher?.dc
.,legale Marxisten" en ontmaskerde h[j hun liberaal-burgerl$k
f

innerlf k.
?,8

Vclen van deza ,,meclopcm"

{n latcr tadettca

(dc voor.

raamete partij van de Russischc bouryeolsb) en {idens dc
burgenoorlog door de wol gever{de wittprdisten gemorden.
Naast de ,,Strijdbondeu" in Petergburg, Moshou, Klës ena
ontstonden er ook sociaal-demo&latilche orgunisÈtiec in dc
Westel{ke nationale gebieden van Rurland. In de Jaren '90
zonderden zkh de Usndsdsch€ elementen ven dc Poolse nationalbtische paÉii Bf en vormden zi de ,,Soci8al-Demohrade vsn
Poleu en Litarrcn". Aau het einde nan de jaren '90 wcrden dc
organisaties van de Letse socia8l-demokraËe opgericht. In Oktober 1E97 werd in de Westelfke touverrementen van Rusland
de Algemene Jmds€ §ocia^al-Demokrati,rche Bond, de ,,Elo€nd",

geatitÈL
In 1898 deden enlge ,,Striidbonden", die van Peterrburg,
ll<nkou, Kiëw en Jekaterinoslav en de ,,Boend" de eer"ste poging om zich in een sociaal-demokratische partii te verenigen
Itet dit doel kwamen zij in Maart 1898 t€ Minsk op het Iste
Kongres van de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartll van
Rusland ( R. S. D. A. P.) btjeenHet Iste Kongres van de R. S. D. A. P. tettie ln het geheel
0 deelnemers. Lenin was uict op het Kongres aatro.,'e"ig, omdat
hij zich in die tljd in Siberrë in ballingschap bevonci. Het op
het Kongres gekozer Oentraal-Komitee werd spoedig geeretteerd. Het in naam van het Kongrel uitgegeven ,,i.ÍanlÍeu"

wa! nog in vele opzichteu onberrredigend. Do task van dc

verovering van de politieke macht door het proleta,riaai werd
omzeild. cr werd geeu woord gezegd or?r de hegemonle val
het proletariaat, het vraagstuk van de bondgenoten vaa het
proletariaat in zijn striljd tegen het tsarisme en de borrgeoisic

werd eveueens omzeild.

Het Kor-gres proklameerde in zfin besluiten en iD zijn ,,Maniiest" de oprichting van de Sociaal-Demokratische Arbeiderr'
part$ van Rusland.
Io deze formele handeling, dic een

grnote

revolutionaire pro'

pagandistische rol heeft gespeeld, ligt de betekenis van het
Iste Kongres van de R.S.D.A.P.
Evenwel, ondanks bet feit, dat het Iste Kongres had plaats
Ceha.{ was de Merxistische eociaal-demokratirche pertij ln
Rusland in werkel$kheid nog niet geschaper" IIe!_-IQsgst
wBs er niet -in___Eenlqlgd, de atzrnderliike Mal-istische studie'
kringel_gq 9ryeli§,qtieile__ycreDrgen--el_orgEdsrtoriscL -met
29

clterr tc verbinden. Er bertond uog niet ééa Un ln het wcrt
Ïfan d; plaa.E-el$Ee orga,nisaties, ei w@
e! wanen CggL _pg4[i$g!U!gn, er bestond C99!_&ldigC van één

.

centrale instentie uit"
Met bet oog hierop en tengevolge van een neeks van andere
oorzaken werd de ideologische verrrarriug i:l de plaatseliike

organisatie groter ea de-zn omstaadigireid achiep Sunsfige
vooma,arden voor het st€rker worden vau de opportunistischc
stroming van het ,,ekouomisne" in de arbeidersbeweglng.
Er waren enige jaren van ingespannen arbeid van Lcnln en
nodig, om
van de door hem georganiseerde krant de
',IsktB"
deze verwarring te boven te komen, de opportrrnirtische weife'
lingen te ovelvinnèn en de oprichting van de Sociaal-Demokra'
tische Arbeiderspartii van Rusland voor te bereiden.

Lenins strijd tegen het ,'ekonomisme". Het
uercchijnen van Lenins krant de ,,Iskca".

5. -

knln was op het Iste Kongres van de R.S.D.A.P. niet aan'
wezig gewecsL Hii bevoard zich in die tiid iu Siberië' lu bel'
lingrchep in het dorp Sjoesienskoje, waarhsen de tsarisflschc
regering hcm had lete! vervoeren, nadat hfr lange tiid wegeus
de zaak van de ,,Strldbond"

in de Petersburgi§e

gevaageuir

had gczeteo.

ia de ballingcchap zettc t €ntn het revolutlonairc
In de ballingachep voltooide hti 4n uttÉtst bo'
voorl
werk
laugxtke weteaschappelske werk ,,Ds ogtwËkeltng-ygrr iet lra
Maer ook

pite-Usne! SUstaDd', dat de ideologilche verplettering van het
narodnikisne voltooide. Daar schreef hii ook ziin bekendc bro'
chure ,,De taak van de Russische soclaaldemokratqr".
ttoewe

revolutionaire werk, wist hli toch nog eaige verbindingen net
{s mrnnep van de praktik te bewareq korrespoudeerdc hï E€t
hen uit de verbanning, stelde h[ rrragen en gaf hd hun raad.
kntn hicld zich ln tlie 6d vooral met het waaeptut van dc
,,ekonomisten" bezig. Hi begr€ep beter dan wie ook, altut h€t
30

,,ctonomlsme" de voornaamste eel was ven de poltttet van het
kompromis, van het opportunisme, dat de overrrinnlng ven het
,,ekonomisme" in de arbeidersbeweglug de rcvolutlondre ber
weging van het proletariaat afbreuk zou doeu en een nederlaag

van het Marxisme.zou betekeneru
En Lenin begon de ,,ekonomisten" van de eerste dagen van
hun optreden af scherp aan te vallen.
D" i"EfotAmfmlbewoerden,dat de arbeiders elleen de ekouomische sffi-ifmgËlg! ygglgn; wat {e politiékè striid betreft.
deze moest maar door de liberale bourgeoisie worden gevoerd,
ean wie de arbeiders steun moesten verlenen. tenin UesiÉuwde zulk een propaganda van de ,,ekonomisten" als afvalligheid
van het Marxisme als de ontkenning van de noodzakel$kherd
van een zelfstandige politieke partij voor de arbeidersklasse, als
cen poging om de arbeidersklasse tot een politiek aanhangsel
van de bourgeoisie te maken.
In 1899 publiceerde de groep van de ,,ekonomisten" (Prokopowitsj, Koeskowa en anderen, die later kadetten zijn geworden) haar manifest. Zij traden tegen het revolutionaire Marxlrme op en eisten, dat men het vormen van een zelfstandige
polltieke part$ van het prolctariaat, de zelfstandige politieke eisen van de arbeiderskless€ z.ou opgeven. De ,,ekon.omigten" meenden. dat de politieke strijd de zaak van de liberale bourgeoisie was: wat de arbeider€ betreft, voor hen zou
de ekonomische strijd tegen de ondernemers voldoende zijn.
Toen l*nin van dit opportunistisehe dokument kennis had
genomen, riep h[ een konferentie bijeen van Marxistische politieke bannelingen, die zich in de buurt bevonden: 17 karneraden met Lenin aan het hoofd brachten een scherp aankt'agend protest tegen de opvattingen van de ,,ekonomisten" uit.
Dit door t enin geschreven protest, werd 'n U" ,*"6s1isr.he
organisaties van geheel Rusland verspreid en heeft voor te
ontwikkeling van de Marxistische gedachte en van de Marxistische

part[ in Rusland

een geweldige betekenis gehad.

De Russische,,ekonomisten" propageerden dezelfde í)pvattingen, als de tegenstandert van het Marxisme in de brritenIaudre sociaal-demokratische parttjen, de zogenaamde Bernsteirxisnen, a.w.L de aanhangèrs van den oppoÉunist ger4c_teig.

Daarom was de striid van Lenin tegen de ,,ekonomislen"

tegel{ikeÉ{id een strgd tegen het internationale opportunisme.
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De voornaamstc str$d tegen het ,,ekonomismc" voor het
vorruen van een zelfstanöge politieke part$ van het proletaria,at voerde de door Leain georgeniseerde lllegale krant
de ,,IEkrB" (,,De Vonk").
In het begin van 19fi) keerden Lenin en andere leden van
de ,,Str[idboud" uit de Siberische ballingrchap Daar Ruslnnd
terug. Lenin was van plan om een grote illegale Manistische
krant voor geheel Rusland uit te geven. De talrljke kleine
Marzistisch€ studiekringen eu organisaties, die reeds in RusIand bestonden, wsneu nog niet met elkaar verbouden. Op dat
uoment, toen, volgens de uitdrukking van Stslin, ,,het handwerkers- en kringeugedoe de partij van onderen tot boven
kapot maakte, toeu de ideologische verwarring een karaktertrek van het iaterae partijleven vomde" was het oprichten
van een illegale krant voor geheel Rusland de vocrnaamste
taak van de Russische revolutionaire Marxisten Alleen zulk
eeu krant kou de verspreide Marxistische organisaties met
elkaar verbhden en de oprichting van een werkeldke part§
voorbereiden.

Maar zulk een krant kon men wegens ile venrolSingen door
de politie niet in het tsaristische Rusland organisereru Na een
maand of twee zouden de tsaristische spionuen de krant op
het spoor z[n gekomeu en haar hebben vemietiSd Daarom
besloot Lenin om de krant in het buitenland uit te geven. Hier
werd de krant op zeer dun eí st€vig papier gedrukt en langF
geheime weg naar Rusland gezondeu. AÍzonderlfrke nununers
van de ,,Iskra" werden in Rusland in itlegale drukker$en' in
Bakoe, Kisjinew, in Siberië herdrukt.

In de herfst van 1900 vertrok Wladimir Iljitsj naar het bui'
tenland om met cle kameraden van de groep ,,Bevrijding van
de Arbeid" te onderhandelen over het uitgeven vau een po'
litieke krant voor geheel Rusland. Dit denkbeeld was door
Lcnin ti'tiens zijn balliagschap tot in alle bijzonderheden doordacht. Op de doomeis uit Siberië had Lenin over deze kwestie
een aantal konferenties gehouden, in Oefa' Pskof, Moskou en
Petersburg. Overal maakte hfr met kameraden afspraken
inzake het geheimschrift voor de illegale korrespondentie, over

de adressen voor het zenden va^n literatuur enz. en besprak
h[ met hen het plan van de toekomstige strijd.
De tsaristische regering voelde, dat zij in de persoon van
I-enin een uiterst gevaarl$ke vijand had- In zijn geheine
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torrccpondentle schreef de agent ven de tsarlst sche gehehrc
poUtle, de gendarm Zocbatow, dat ,,er f[cnr ii de ruvolurrc
geen grotere persconl$kheid bestaan dan Oeljanow" (Irenia),
met het oog waarop hli het voor doelmatig hield, eea moord.
aanslag op lrenin te organiseren.
Toen Lenin in het buitenland was aangekomen werd h[

het met de groep ,,Bevrijdlng van de Arbeid" d.w.z. cet
Plechanow, Axelrod, 1{. Zasoeeitsj, eens over het getueen-

sehappel$k uitgeven van de ,,Iskra". Het gehele plaa van Je
uitgave was van het begin tot het einde door Lenin ultgewerkl
In December 1900 verscheen iu het buitenland het eenste

nummer van de krant de ,,Iskra". Onder de titel vaJr de
krant stond als opschrift de sïreuk: ,,Llit de uonk zal een
ulam ontstaan". Detr- woorden waren on-ffiii-aEíÍ;t;;twoortl.Ïan 6 Dekabristen aan den dichter PoesJkln, die uun
in de Siberische ballingschap een begiroetlng had gesfirurd. t;
Ea inderdaad, uit de door Lenin ontstoken ,,Iskr8" (,,Vonk")
ontstond later de vlam van het grote revolutionaire wur'
dat de tsaristische monarchle der adellijke landherea en de
burgeriflke macht volkomen lu rook beeft doen opgaan.
KORT SAMENGEVATTE GEVOI.GTREKKINGEN.

De Marxistische Sociaal-Demokratlsche Arbeiderspartfi in
Rusland werd gevormd in de stdid, in de eerste plaats tegen
het narodnikisme met zljn verkeerde en voor de zaak van rle
revolutie schadelijke opvattingen.
Alleen door de opvattingen van de narodniki ideologiscn te
verslaan kon men het terrein zulveren voor het scheppen van
een Mardstigche arbeiderspaÉij in Rusland. Een beslissende

slag werd in de jaren '80 van de vorige eeuw &an het
narodnikisme toegebracht door Plechanow en zijn groep
,,Bewfrding van de Arbeid".
Lenin voltooide ia de jaren '90 de idcologische verplettenng
van het narodnikisme; hij bracbt het de genadeslag toe.
De groep ,,Bevrijding van de Arbeid", gesticht in het laar
1883, verrichtte een groot werk tot verbreiding van het

1) Dekabristen

revolutionairen

uit de adel, die in

December 1825 tes,en het absolutisme en de lijfeigenschep tn
opstand kwamen. VerÍ.

8Ít

Manrisme

in

Rusland, grondvestte de sociasl-demohradc
de eerste stap om de arbeiderbewestDg

theoretisch en deed

te

ontmoeten.

Met de ontwikkeling van het kapitalisne in Ruslaud oam
de getalsterkte van het industriële proletariaat snel toe.
Omstreeks het jaar 1885 deed de rrbeidersklas* de eerste
stappen op de weg van de georganiseerde strijd, va.n de ttra!,s8akties in de vorm van georgauiseerde stakingen. Maar de

Manristische studiekringen en gtospen hielden zich slechts met
de propaganda bezig, begrepen niet dat het doelmeti8i wag' om
tot de massa-agitatie in de arbeidersklasse over te gaar err
waren daarom nog niet praktisch met de arbeidersbeweging
verbonden en gaven haar geen leiding.
De oprichting door Lenin van de Petersburgse ,,Striid'bond
ter Bevr[jding van de Arbeidergklasse" (1895), die een massÈ'
agitatie onder de arbeiders voerde en massa-stakingen leidde,
de overgang tot de rna§Ed.'
hetekende een nieuwe étappe
agitatie onder de arbeiders- en de vereniging van het
Marxisme met de arbeidersbeweglnS. De Petersburgse ,,StriiJ'
hond ter Bevr[jding van de Arbeiderskls§se" was de eerste

kiem van de revolutionaire proletarische partij in Ruslatr«i.
Naar het voorbeeld van de Petersburgse ,,Strijdbond" werden
er in alle voornaamste industrie-centra, alsook in de grensgcbieden, organisaties der Marxisten opgericht.
ln 1898 werd de eerste, zij het ook niet geslaagde poging
gedaan om de Mar:ristische sociaal-demokratische organisaties
het Iste Kongres van de R.S.D.A.P.
irr één nartij te verenigen

had plaats. Maar op dit -Kongres werd de partij nog niet ge'
stieht: er was geen program en er waren geen statuten van de
partij, er bestond geen leiding uit één centrum, er bestorrd
oiina geen verbinding tussen de afzonderlijke MarxistiscSe
st:rdiekringen en SToePen.
Tenernde de verspreide Marxistische organisaties in één
partii te verenigen en met elkaar te veroinden formuleerde en
verwezenlijkte Lenin het plan, om de eer§te krant van de
revolutionaire Marxisten voor geheel Rusland, de ,,I8kr8", op
te richten.
De voornaamste tegenstanders van het vormen van één
politid-- arbeiderspartij waren in deze periode de ,,ekononris'
ien". Zij ontkenden de noodzakelfikheid van zulk een partii. Zli
steunden de verbr.okkeling en de plaatsel[ike afgeslotenheid vau
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de afzonderl{ke goeper. Julst tegen hen rlchtten Lenln en dc
doon hem georgantseerde ,,Iskra" den ook hun slageu
De uitgave vau de €erste nunnet! van de ,,IBkra" (19m-

1901) vormt de overtsant naar een nieuwe periode - .le
ult de verspreide groepen

per{ode van de werkelifke vormlng

ea studiekrinten van één Rusdrche

Sociasl-Demokratlschc

Arbeiderspart$.

§

HOOFDSTUIi II.

DE STICHTING VAN DE RUSSISCHE SOCIAAL-DEMO
KRATISCHE ARBEIDERSPARTIJ. HET OIVTSTAAN VAJ§
DFI FRAKTIES DER BOLS.IEWIKI EN DER T{ENS.I!]WIKI
IN DE PARTIJ.
(

I

1901-1904.)

. De oplet,ino oan de reuolutionaire

in

bewegtne

Rusland in de jaren 1901-1904.

Aan het einde van de XIXe eeuw brak er in Europa eÍ.n
industriële krisis uit. Ook Rusand werd spoedig door deze
lirisis aangegrepeu. In de jaren van de krisis (1900-191J)
werden er ongeveer 3000 grote en kleine ondernemi[gen Besloten. En werden meer dan 100.000 arbeiders op straat geworpen. Het loon van de arbeiders, die in de bedrijven blevt,n,
werd sterk verminderd. De onbeduidende koncessies die oc
nrlrciders vroeger door hardnekkige ekonomische stakingen
aan de kapitalisten hadden ontrukt, werden thans door hen
teruBgenomen.

De industriële krisis en de werkloosheid hrschten de
tot stilstand qn verzwaklen haar nre-t.

:rr'.eidersFweging niet

Integendeel, de strijd van de arbeiders begon steeds meer een
revolutionair karakter aan te nemen. De arbeiders begonren
van de ekonomische tot politieke stakingen over te gartn.
l'enslotte gaan de arbeiders tot demonstraties over, waarbt zid
politieke eisen ten behoe-'e van demokratische wiheden stellen,
zij stellen de leu,e op: ,,Weg met het tsaristische absolutisme".
In 1901 werd de staking van de eerste Mei in het oorlogs'
s6

be&lf van Oboechow in Petersburg tot een bloedge botsing
tus*u de arbeidera en de troepen. Tegenover de gewapendc
tseristische troepeu konden de arbeiders slechts stetlen .rl
stuLLeE dzer stellen- De hardnekkige teg€DstaJd van dc

arbelders werd gebroken. En da^ema werd er hardvochtig ret
de arbeiders afgerekend: er wetden ongeveer 8fi) erbeiderr
gearrnesteerd, velen werd€u er in de gevangenis gesorpen ell
tot dwangarbeid in de ystbauning veroordeeld" Maar dc
lsldhqfflgg ,,Oboechsw* verdedigind' oeÍende op de arbeiders
ven Ruslard een belangriike invloed uit en verrekte een golf

van sympathie onder de arbeiders.

In MaaÉ 1902 hebben er grote BtÀkingen en eeu demonstratie van de Elatoemse arbeiders plaats, georganiseerd
door het sociaql-deookratische komitee van Batoem. I»
Batoemse demonstratie bracht de arbeiders- eu boerenmassr
van de Transkaukasus in beroering.

In hetzelfde jaar 1902 heeft er in Rostow aan de Doo
een grote staking plaats. Eerst steskten de spoorwegaràeiders en spoedig slot€n de arbeiders van vele bedrliven
zich b{ hen aan. De staking bracht alle arbeiders in beroeriog,
op de aeetiags in de omgeving van de stad kwamen in cie
loop van enkele dagen ongeveer 30.000 arbeiders btieen. Op
deze meetings werdeu sociaal-democratische proklamaties
voorgelezen eu er traden sprekers op. De politie en de kozakLeu waren niet b[ machte om deze vergadering van .vele
duizeuden arbeiders uiteen te jagen. Toen er euige arbelders
door de politie waren gedood, had er de volgende deg bii hun
begrafe[is eeu outzag§ke arbeidersdemonstratie plaars.
Alleeu door troepen uit de naburige steden salnen te trrekkeo
rleagde de tsaristische regering erin, de gtqking te onder.
tlrutkeo. De etriid van de arbeiders in Rostow werd geletd
door hgt tsonitne vnt, het@
De ataHngen namen in het Jaar 1903 nog grotere afmetingen aan. h dat jaar hadden cn poËtieke massa-stakingen
ia het Zddea plaats, die de Transtaukasus (Bakoe, TlÍllr.
B8toem) etr ds g:tootste steden vau de Oekralne (OdesJa"
NI&e, J€kstedloslBw) omvatten" De sttlringen rrctd€n etcedl
hardnekkiger, z[ wareu steeds beter georganiseerd. Iu_teg:enstelliry tot de ïToegere akties !,alr de arbei_denrklaue, begonnlo au biine overal de ggc,ig8l'deEacrstisehe Lo,uttces dc
poti§s}e strfid van de arEiders te l€iden.
3T

De arbeidersklasse van Rusland verhief zich tot de revolutionaire strljd tegen de tsaristische macht.
D
nvloed uit op de boeren.
In de lente en de zomer van 1902 kwam er in de--GkïEEElTn
de gouvernementen Poltawa en Charkow) en aan de l{olga
eerr boerenbeweging tot ontplooiing. De boeren verbrandden
de bezittingen van de landheren, naJmen hun grond in bezi.t,
sloegeu de door hen gehate plattelandsoverhedeu en lan{.heren dood. Men liet tegen de in opstand gekomen boer.eo
troepen oprukken, er werd op de boeren geschoten, z[j werden
bij honderden gearresteerd, hun leiders en organisatora werden in de gevangenis §eworpeu, maar de revolutionaire beweging van de boereu bleef toenemen.
De revolutionaire akties van de artbeiders en de boereo
toonden aan, dat in Rusland de revolutie dp werd ert
naderbij kwnm.
Onder invloed van de revolutiouaire strijd van de arbeiders
nam ook de oppositionele studentenbeweging in kracht toe.
De regering sloot als antwoord op de studentendemonstraties
en stakingen de universiteiten, wierp honderden studenten in
de gevangenis en vatte ten slotte het plan op om de onge.
hoorzame studenten in het leger te doen inlig'ven. In antwoord
hrerop organiseerden de studenten van alie inricbtingen va.n
hoger onderwijs in de winter van 1901-1902 een algemeee
studentenstaking. Deze staking omvatte ong€veer 30.000
strrdenten.
L)e revolutionaire beweging van de arbeiders en de boer.'n

en vooral de onderdrukkingsmaatregeleu tegen de studentel

brachten eveneens de liberale bourgeoisie en de liberale la^ndheren, die in de zogenaamde Zemstwo's 1) zaten, in beweging,
no',ptèn hen hun stem van ,,protest" te laten horren tegen de
,,excessen" van de tsaristische regerfurg, die onderdrukkingsmaatregehn tegen hun zoontjes, de studenten, n8n.
De Zemstwo-besturen dienden den Zemstwo-liberalen als
steunpunt. Zemstwebesturea noemde men de plaatseliike bestuursorganeu,

die zich met de zuiver

pla.atseliike aatr-

gelegenheden van de plattclaudsbevolkiag (het aanleggen v&n
I

)

Zemstwo

zelflestuurs{rganen in het tssin 1864, met uiterst beperkte

-plaatseliike
georganiseerd
ristische Ruslaud,
rechten.
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E-egen, het bouwen van ziekenhuizen en sehoien) bezighteldeu.

De liberale landheren speelden een vrij belangr$ke ót ir, ,ts
Zemstwo-besturen. Zij waren nauw verbonden met de liberale
bourgeoisie en smolten bijna met hen samen, daar zij zelÍ op
hun landgoederen van het half-feodale naar tret kapitiristisctre

bedr{f begonnen over te gaan, omdat dit laatste voordeligor
was. Deze beide llberale groepen stonden natuurlljk aan oà
kant van de tsaristische regering, maar z[i waren tegen de
,,excesseu" van het tsarisme, daar zij vreesden, dat dcze
,,excess€n" juist de revolutionaire beweging zouden kunnen
versterken. Terwijl z[ de ,,excessen,, van het tsarjsme weesderr, koesterden zij e€n nog grotere vrees voor de revolutie.

de

,,excessen"

van het

tsSrismc
traa.r

,,verstandig te maken" en ten tweede, door een masker van
,,grote ontevredenheid" met het tsarisme voor te doen, het
vertrouwen van het volk te winnen, het volk of eeu deel van

het volk yan de revolutie los te maken en daardoor de

revolutie te verzwakken.

Natuurlijk, de beweging van de Z,emstwo-liberalen vormde
niet het minste gevaar voor het bestaan van het tgarisme.
maar zij was toch een graadmeter voor het feit, dat het er
met de ,,eeuwige" peilers van het tsarisme niet al te gunqttg
voor stond.
De beweging van de Zemstwo-liberalen leidde iu 1g02 tot
de organisatie van de burgerlske g"oep ,,Eggfii@g", die de
kern vormde v&n de toekomstige voornaaÉste -bulgerl$ke
partii iD Buslsnd" de nartfi_*def..kadelteg

Toen het tsarisme zag, dat de arbeiders- en boerenbeweging
zich in een steds dreigender stroom over het land uitstorti.e,
nam het alle maatregelen om de revolutionaire beweging tot
stilstand te brengen. Steeds vaker en vaker werd de militn,re
macht tegen de arbeidersstakingeu en demonstraties a$rge.
wend, kogels en kozakkenzwepen w€rden het gewone antwoord
van de tsaristische regering op «ie akties van de arbeiders en
boeten, de gevangenissen en de verbanningsoorden war'en

overvol.
Behalve het versterken van de onderdrukLingsmaatregeleB
poogde de tsaristische rrcgering ook andere, Eeer ,,elastische"
middelen a,aJr te wenden, middelen die niet het karakter van
onderdrukkingmaatregelen dr@gen, teneinde de arbeiders van
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de revoïutlonalre beweging af te leideu. Er werden pogingeu
gedqan om o-nder de voogdii van de gendarmes eu de politie
Dseudo-arbeidersortilrisaties op te richten. Deze organisatià
werilen toen orgaaisaties van het ,,politie-socialisme,, genoeud,
of &hatqgLglgggi§alies (naar de ,a'm van den kolonel .ran

de gendarmerie Zoebatow, die deze politie,arbeidersorsanlse.
ties oprichtte). De tsaristische geheime politie trachtte dorrr
bemiddeling vau haar ageateu de arbeiders in te blazen, dat
de tsaristische rnegering zelf bereid zou zfin om de arbeiders
bij het inwilligen val hun ekonomische eigen te helperr.
,T[aarom je met de politiek to bemoeien, waarom revolutie
maken, als de tsaar zelf a^an de kant vau de arbeiders staat,r*
zgiden de Zoebatowisten tot de arbeiders. Deze Zcrrtr,-towisteu
stichtten in enkele steden hun eigen organisatiea.
Naar het voorbeeld vau deze organisaties en met dezelfde
doeleinden werd er in 1904 door dea priester G_"pog een ortanisatie opgericht, die de naqm droeg van ,,Vereniging vea
Russische fabrieks- en bedriifsarbeiders vau Petersburg".
Maar de pogrng van de tsaristische geheine politie oE d!
arbeidersbewegiag aan zich te onderwerpeu, had geen sukseg.
De tsaristische regering bleek niet in staat, om het met dergelijke middelen met de toeuemende arbeidersbewegiag klaar
te spelen. Qe aangroeiende revolutioaaire beweging van dc
anbeidersklasse vaagde deae politie-organisaties van haar weg.

2.
- Lenins plan tot opbouw oan de Ma*istische
pattij. Het oppoctunisme van de ,,ekonomisteno,
De strijd van de ,Jskn" vooc l*nhu plan. I*nint
boek ,,Wat te d.oen?" De ideologische gtutdslagen van de Macxistbchc pactij.
QarlEnlrr het feit d8t het Iste Kongres vaJr de RusdffhG
Sociasl-Denokrati*he Arbeiderapartii, dst i! 1E98 hsd plaatr

gehad, de oprichting van de partii h8d geprokla,meerd,

rrr

de partii toch nog uiet tot sbnd gekomen. Er best@da
g€en proSï8rn en g€en statuteo van de partii. IIet op bct
cerate Eoagres gekoeo Centrasl Komitoo van de pert{ rar
gearzestcerd eu werd ook abt meen herstetd, omdat nicoaql
het tou herstellen. Nog sterker. Na het Ist€ Koges wads
a0

de tdeologische vervarring en de organisatorische verbrokke-

Iing van de partij nog groter.
Waren de jareu van 1884 tot 18g4 de periode va,n de everr
yvinning op het narortnikisme en van de ideologioche voorhereiding van de sociaal-demokratie en de jaren 189+-1ggE
de periode van de poglng
to€n nog niet slaagde
- dieorganisaties
- om
uit de afzonderlijke Marxistische
een sociaal-demokratische partij te voruren,
qa heljqgf_llqq_ beggn een

periode. vau toenemende ide_ofogisr_ehe
en organisatorischè claos

in de pa-rtii. De ovérwinning van het Marxisme op Let narod-

nikisme,Tn de revolutionaire akties van de arbeidérsklasse, dic
hadden aangetoond, dat de Marxisten gelijk hadden, versterkten
cie sympathie van de revolutionaire jeugd voor het Marxisme.
Hpt Marxismrc hwam in de r"gde. Dit leidde er toe, dat er in

de Mamistische organisaties gehele mas§a's vau de revolu.
tionaire jeugd uit de kringen vau de intellektuelea stroomden.
die znrak in de theorie en onervaren iu organisatorischpolitiek opzicht wareu etr slechts eeo vage, meestal onjuiste
voorstelling van het Marxisme hadden, die zij uit het opportunistische geschrijf van dè ,,legqlg À4.-alïlsJe4", dat de pers
vulde, hadden geput. Deze omstaudigheid leidde er toe, dat
het theoretische en politieke peil van de Marxistische organisaties lager werd en dat daariu ,,legale-Marxistische',, opportunistische stemmingen werden gebracht; dit leidde tot de
vergroting van de ideologische verwarring, vau de politieke
weifeliageu en de warboel op organisatorisch gebied.
De toenemende opleving in de arbeidersbeweging en de
klaarblijkelijke nabígheid vau de revolutie eisten de vormiug
van éj_
-p-qlqy- var. _de*9rtrLd3$Iape, iu
staat, om-s99:f!t{ig9e-fie
de revolutionaiie beweging te leiden. Maar de staad
vau zakeu in de plaatseliike orgenisaties van de partij, in de
plaatselijke komitees, groepeu eu studiekringen was z6
treurig en hun organisatorische isolatie en ideologische disharmonie wareu ó groot, dat de taak om zulk eea part$ re
scheppeu, ongelooflijk moeilfrk was.
De moeilijkheden bestouden niet alleen hierin, dat de partij
moest worden opgebouwd onder het vuur vau de wrede ver-

volgingen door het tsarisme, die bestendig de beste

fulk-

tionarissen uit de rijen vau de organisaties rukten, om hen in
dg yg1[a,aning te sturen, in de gevangenis te werpen, tot
dwangarbeid te veroordeelen. De moeili$kheden bestonden

tl
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bovendten hterln, dat een aanmerkeliik dSSi!--veg-ate-plastsa$Le

f,oqiteer en van uun

funÈfróiilËn-]il niet

q,i!d"

"oae"s niet
ptasGE[-Eeií-prektiscu werk
Uslei-Ccu-rgqIt"
"n
be,ggep welk eeu -scïa-dë-ïët-mtbrefen_ Í,Cl 3_9E E§plgrreche en ideologische eeuËéill van rle1rffi--rianilchtté, zióL aan

de verbrokketing vau ffigische
warbcret
in de partii gewende en van mening was, dst men het ook
zonder één gecentraliseerde part$ kon stellen.
Om een gecentraliseerde partil ta acheppen, moest metr
deze achter§[heid ea traagheid, deze beperking tot het kleine,
prakdrche werk vaa de plaatse[ike organeu overrrinnen
Mear dlt wa^B nog niet a[es. Er bestond in ilc par$ eelr
tameliik talrfke groep ven mensetr, die hun eigen persorganen bezaten, ,,De Arbeidersgedachte" ia Ruslaad ca ,pc
Arbelderszaak" la het buitenland, die theoretbch de oryentsatorische venbrokkeling en de ideologische verwa,rring ta dc
partii rerntvaardigden, dasrop zeEs nlet zeldeu een lofzant
aanhicven en vau mening wanen, dat de taak om één ge*:otralise€rde politieke part{ van de arbeider'gklasse te scheppen,
een overbodige en uitgedachte ta.ak was.

Dat wanen de ,,ekonomi8tetr" en hun volgelingen.

.tr\\scheppen,
{,1 Om de politiehe part$ van het proletariaat als eeahcld tc
was het ln de eerste pl88ts nodlg om de,,elollnomisten" te verslsan.
Lenin nam dau ook op dch om deze taken te rrcrnrllen co
de paÉlj va.u de arbeidersklssse op te bouwen

Ten aauzien van de vra^ag

-

Sommigen rraren ysn psning, dat men de opbouw van de part[
moest beginnen met de b!'eenroeping vau het IIe Kongner vrn
de part$, dat dan de plaa§qliike organisaties zou verenlgen en

de paÉij zou oprichten. @nii_.was tegen deze opvatting.

r'

meende, dat men qgnst, voör-ïÉ

biiee@

I{

taak van
qphellgge4
wtlds
dat
men
moest
weten
1g1rt
t
J stichten, dat meu zich ideologisch van de ..ekonomisteu-'moerL

paËii eer\iE eu openliik zeggen. drt
9er tge-gelscblllende menilxgen over de doeldaden cn do
afbakenen en oen de

taak van de oartti bestonden,
van de ,Blonomll"
- de mening
ten" en die van de revolutionaire
sociaal-demoLrato, drt
12

\

men

Èin

Y99I

van

s

op(

nocst Dalco

d

de

ook

opvattingen ia hun persorganen deden; dat mea aan de
plaatselijke organisaties de mogel[kheid moest scheuken om

gD
bewust een keuze te doen tusseu deze twee strgmingen,
dit noodzakeliike voorberridende werk was- varr
richt, zou men het PaÉ[ikongres kunnen b{'eeuroepen.

alleen nadat

Lenin zeide rrnduit:
,,Aleer men zich verenigt eD om dch

tc vcrarltcn. lt
het noodzakelfk, zich eerst beslist en duide$k van
elkaar af te bakeued'. (Lenin, Vera lilerken, Deel II,
bla 53).

Met het oog hierop was Lcnin van meuing, dat uen

dc

opbouw van de politieke partil' van de arbeidersklasse moest
beshnen met het organiseren van een a§iiÈIgggllg_@itjqke
geheel iusiand, dq_ggpqgqq
mo
i@fooor
'véFen voor de opvattingen van de revolutio_Eire rociaeldemokratie,
dat het organirenen van zulk cen krant dc
e€rste stap moest
zfn bij de opbouw vau de part{.
tn qin bekend artikel ,,W
sehetste Lenin een
partij, dat daarna in zijn beroemd boek,,\ilat te doen?" werd
uitgewerkt.

' ,,Naar onze mening, zeide I€nh in dit artikel,
moet' het uitgangspunt van de werkzaauheid, .le
eerste praktische stap uaar het scheppen van dc

de leiddraad tenslotte, adn
de hand waarvan w{ de organisatie zonder aarzelen
zouden kunnen ontwikkelen, verdiepen en rritbreiden,
het oprichten van een
Z_onlteladk een blad is het niet 49gel'{!
.bld-zijn...
'qSb"à!gAui"t"
-en gziiq!_g-e-lrogrgan-da à-aÉatiq
gewenste organisatie'),

syslematisch- te
_$" & be5tendige _en _1'oL
n"tr!e:!"aE-ii_voeren,
ae
sociaal-demokratií in triT
-ran
í.lgegreerr--sn JeI, bfizp"dell- dringencle- ta4 íànft

*) Er is sprake van het \rorÍnen

van de partij.

-

Red.

§

huldtge ogenblik, nu de belangstelling voor de po[.
tiek, voor de vraagstukken ',an het socialisme in de
brcedste kr.ingen van de bevolking is gewekt" (Lentn,
Ven. lVerken, Deel II, bla 29-40).
Irenin was van meuing, dat zulk een krant niet alleen als
middel ton dienen voor de'.ideologrsche aane
g van
de partij, maar toot ats muait-"", a" pÉt*rijfe orsànÍsatlee organisatoriscbjn--een nartij fe verenigen. Het net van
agenten en korrespondenten van zulk een krant, dat cioor de
vertegenwoordigers vau de plaatselijke organisaties wordt
gevormd, zou dienen als het geraamte, waaromheen de partli
organisatorisch zotJ worder hijeengebracht. Want, znide
Lenin, ,,de krant is niet alleen een kollektieve propagandist
en een kollektieve agitator, maar ook een kollektievi órganisatort'.

,,Dit net va:r agenten, zeide Lenin in hetzelfde artikel,
zulk een
wU uodig hebben: grcot genoeg om het gehele laud
te omvatten; brred en veelzijdig , or-rirs oiL .leu strengs
en gedetailleerde arbeidaverdeling tot staud ie brenge.n;
standvastig tenoeg om onder allerlei omstandighode&
bii alle ,,wendingen" en bij elle verrassingeo. haat eigcn
werk onbuigzaam ten uitvoer te brengen; elastisch
genoeg om enerzijds een open gevecht tegen een overmachtigen tegenstander, als hij al zijn krachten op éeo
punt heeft bijeengebracht, uit de weg te gaan, en anderzijds zich ce piompheid van dezeu tegensta:rder ten nutte
te maken en hem op zulk een tijd en zulk een plaats :- rn
te vallen, waar hd de aanval het minst verwacht." (Verz.
Werken, Deel I1, blz. 31).

Zulk een krant moest de ,,ISkI4l' zijn.
En inderdaad, de ,,Iskra" werd ook juist zulk een ; 'iitieke
krant voor ge:reel Rusland, die de ideologische en orgitr i:atorische aaneengeslotenheid van de partij voorbereidde.
Wai betreft do
r"lfwas Le:lrn van menlng, oat de partu urt twee delen moest
bestaan: a) uit een
f

un)<i

mr,es:e!1 behoren, d.rv.z. frrnktionarissen, v
44

van ieder anrler

wtrt behalve het paÉ{wer{r, dle over sen noodzaker{k
minimum
lSsotrrirnhe Lennis, polttieke ervarlng, o"g"rif
sator{sche"*geschooldheid moesten besehikken en de k-uurt
venraen om tegen dc tsarlstische politie te striiden, de kunst
om zich voor de politie te vertergen
'ertergen en b) uit een ofiffisÈttt
d6
die deze tring omrinFfffin
omringd door de syrnpathie en r{c
steun vau honderdduizenden werkers.
I

,,Ik beweer, schreef Lenir, (1) d8t geeo enkele rero.
van leiders met
massa is,

r in de strijd

wordt betrokten... des tc
driugender is zulk een organisatie noodza&eliik en des
te steviger moet zii ziÍu; (3) d"t a* een onrs,nisafle in
hmfdzaak
uit
de revolutionaire
hoe meer wii in e

allan
tot zulke leden, die zich b[ wiize vaa bGp
fuvolutiouaire aktie bezighouden en die itr de Èuast van do

str$d tegen de politieke politie hun beroepsopletdlag heb.
ben verkregen, des te moell{ker het zal ziin-zulk .€eD oF
ganisatie ,,op het spoor te kone[,,,
en (5) des te orn-

uangdjleer za,l het aantal personetr- zijn, zowel uit de
arbeidersklasse als uit de overige klassen van de maat-

schappii, die de mogelijkheid zullen àebben oo aan do
beweging deel te uerneD eu daarin akticf te werken,'.
(Lenin, Vera Werken, Deel tr, blz. 14È14?).

dat zfr

de

€n

van de paÉii is de om-ve
en het iastellen van het socislisme. Het naastbiliggende aoel
is de omyerwerping vaa het tsarisme ea het instellen v8n esD
demokratische orde. En daar de omverrrerping van het
tó

rapnaltlmc ntet mogelSk ls zonder de daaraen voorafga.endc
omverwerping van het tsarisme, ligt Oe vooraaamgte tael yra
de paÉ$ op het gegeveD moment hierin, om de arboidersklasse, het gehele volk te verheffen tot de striid tegeu hct
tsarisme, een revolutionairc volksbeweging tegen het tsarilnre
te outplooien en het tsarisme als de eemte en emrtigptc
hinderpaal op de weg naar het socialisme ten val tc brculer.
,,De geschiedenis heeít ons, zeide l*nin, thans voor
een naastbfrliggende taak geplaatst, die de mecril
ceoolutionaire van alle naastbijliggende taken van het
proletariaat vau alle landen ter wereld is. Het vernrllen

van deze taak, het venroesten vau het maehtigste bol-

werk, niet alleen van de Europese, maar ook (zoah

w|j thans kunnen z*ggen) van de Aziatische reaktle, zo,t
het Russische proletariaat tot de voorhoede van het

internatic'nale revolutionaire proletariaat maken".
(Lenin, Vera lVerken, Deel II, blz. 58).

En

verder:

,,Wij moeten er aan denken, dat de str[jd tegen de
regering voor paÉiële eisen, het af.riwingen vsn eÍzz:raderlljke teg:moetkomingen, slechts kleine scheruutreIingen met den tegenstander, kleine voorpostengevechten
zijn, maar dat de beslissende strid nog yoor ons llgt.
Voor ons staat in haai gehele sterkte een v{a^ndeliike
vesting, van waaruit man ons met granaten en kogeh
overstelpt, waardoor de beste str[ders van ons worde].l
weggerukt. Wij moeten deze vesting innenen eB w{
zuilen ze innemen, indien wij alle krachten van het outwakende proletariaat met alle krachten van de Russischc
rrevolutionairen in één partli verenigen, die alles zal a8ntrekken wat ln Rusland levend en eerlijk is. En eeLt
dan zal de grootse voorspelling van den Russlscho
arbeider en revolutionair Pjotr Alexepw in ve.rvulllng
ga&n: ,.Het millioenen-volk van de arbeiders z,al de gc,
yuist verheffen en het door de soldaten-baJonetI spierde
j ten beschennde juk yan het despotisme ral tot stof ulteenvallen!" (Lenin, Verr. Werken, Deel lï,blz" 24).
Drt was Lenins pian tot vorming van de partij der arbei"

{6
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FeAEtane hewGgigg va,! de at'h€idersklas§€ zelf me_t,hqqr_elgel
k r4 chten_ de s ociali s tischÈ -bew ucl!§I_d ?_clr_ r So_{!r I e_trggn.

Wat betreft Lenins

op

t enin viel in_Èg_kolg4ggqen yan de ,,Iskra" en vooral in eiln
beroemd boek [,\{at te doen?? deze opportunistische filosofie
van de .,ekonoffitiEffifi-aan eD iièt aaarraa geen stten

op de andere.
l) t-cnia toonde aan, dat de arbeidersklasse van de al*emeen-poliUeke strijd tegen het tsarisme af te leiden eD níulr
taak te beperken tot de ekouomische atrijd tegeu de ondernemera en àe regering en d_aqldlror zowel de o:rderne4ers
aJs de regering onaangetast te laten.- dgt_![_!»etekegl-Ce
te veroordelen. De ekouonri'
tegen de ondernemers e! (le
aclle §
van de
regering is een vakverrcnigingsstrijd voor betere voorwaarderr
bij de verkolp va! Ce arbeidskracht aan de kapitalisteu, maLr
,,
uoo
de atbetdefg ryller .,iet alqen stl g y
vi:n nun ar
moar ook voor de vernietiging van het kapitalistische stelsel
zctt. Uat iren er toe veroordeelt om hun arbeidsl-racht aan Íle
te verkopen en zich te laten uitbuiten. ! )e
.^l,.apitalisten
-arbeiders
kunnen echter de strijd tegen het kapitalisme' de
s:t.r'ijd voor het socialisme niet ontplooien, zolang het tsarisnte'
rie u,aakhond van het kapita'isme, de arbeidersbeweging in
de weg stalt. Derhalve bestaat de naastb§liggende taak vrn
de partij en van de arbeidershlasse hierin, om het tsarisn'e
uit de weg te ruimen en daardoor juist de weg voor het
s,rlialisme te banen.
2) Lcnin toonde aan, dat het verheerlijken van het
I)roces van de arbeiders
oor haar r.ol tot die van
leitiende rol van
betekest
te herl,eideu,
een
- paÉl
t)
tot
prediken,
dat
de
prediken,
te
te
,,c.:wostisme"
het aanhangsel van het spontane proces moet worden. tot
een passieve kracht van de beweging, alleen in staat, om het
spontane proces te beschouwen en de dingen op hun beloop
r

Vau het Russische woord chwost
politiek.
Vert.

)

-

l8

: staart; dus staart'

'e laten. Zulk een propaganda te voeren, det betekent, het
op {e vernietiging van de partij te doen uiilopen. rl.w.a rle
arDelgelqEEsse_zorder_sarrii te leren, d.w.z. de arbeidersMaar ae -arteia-èiÀEr""l"
@ten.
ongewapend te laten, terwfrl de arbeidersklasse zich

gesteld ziet tegenover zulke vijanden als het met aile strijd.
middelen uitgeruste tsarisme en de op moderne wize georianiseerde bourgeoisie, die haar eigen partdj bezit, die haai strila
tegen de arbeidersklasse leidt,
betekent de arbeidersklasie

-

verraden.

3) Lenia toonde aau, dat
het

om

van het socialistisc

gglegpagte@
!e-è9§paLtrn

g!gt,_

van de sociali,e.
ar.beiders
!.en CsrsjÈ_de
{Èje 3rrbeider
stÈgn..sJ§_ naar het

l-rgqqryqg,>Èf Ieo;ií,n_E-es_:óó_dr.Èr§_E?'
y"e$u_99§tí9qè},-d.È.t-dt-í,88frè-oiÍÈfr
eï^ífi -iet

wapen, met behulp waaryan zij het tegenwoordige leert kenneu

en het toekomstige voorziet
en ten d&dgl ten volle en
uaer !e t g1 oc rar y an -fu t, o pnert ru Èrp--à-f l;;[Èèil

o3!in{i{

r

,,@,
zeide Lenin, ken er
bestaan...
Alleen zulk
@Iga
cen part$ kan in de stri.frl vooraangaan, die zelf
de

ook

door

verstontwikkelde theorie geleid wordt.', (Lenin, yeru
Werken, Deel

II, blz. 5l--56).

4) Lenin toonde aan. dat de ,,ekonomisten,' de arbeidereklasse bedrogen met hun bewering, dat de socialistiscue
ideo'ogie uit de spontane beweging van de arbeidersklasse
kan ontstaan, want in werkelijkheid o@
uit de Gretenkeliikheid ontkenclco
,,ekonomisten", die de
on de socialistische bewuscheid tot de arbeidersklasse te

brengen. b3aq{e11 d-?arjtser 4e _yeg_11o_srdc lrrrggdijle icteí,,o.
Eig, vergemakkelijkten het binnendrageu, het,tooiàiincÍÍr

in de arbeidersklasse begroeven derhalve de idt e
van de vereniging van de arbeidersbeweging
met het socialisule, en hielpen de bourgeoisie.
daarvan

,Jedere buiging voor het spontane in de arbeiders-

{9

beweging, zeide Lenin, ieder omiaag-halen van de rol
van het ,,bewuste element". van de rol der sociap.ldemokratie, betekent tegel$kertljd, geheel onafhankelijk
ran het feit of hij, die dit doet, het al dan niet wenst, de
uersterking uan de inoloed oan de burgeilijke ideologie
op de arbeiders". (Verz. Werken, Deel II, blz. 68-69).

En verder:
De kwestie staat alleen zó: burgerlijke of socialistische
ideologie. Een tussenweg bestaat hier niet... Daartm
betekent e/ic omlaaghalen van de socialistische ideologie,
ieder zich daaruan verwijdercn, tevens een versterking

van de burgeriijke ideoiogie". (Verz. Werken, Deel II,
blz. 70).

5) Toen Lenin de slotsom trok uit al deze fouten van
de ,,ekonomisten", kwam h{j tot de gevolgtrekking, dat ,ie
,,ekonomisten" geen part{ van de sociale revolutie wilde'
hebben. die de arbeidersklasse van het kapitalisme bewiid:,
maar gen
sjell. dat de ,,ekonomisten" met het oog hierop rèformisten

waren. die de fundarnentele belangen van het proletariaat ver'

rieden.

6l

Tenslotte toonde Lenin aan, dat het ,,elsnelgi§lqe].geen

t.ocvalli{a verschiinsel in Rusland *"t, dat de ,,ekonomi§ten"
rlc geleiders waren van de burgerlljke invloed op de arbeiders'

kla.sse,

dzrt

ziJ

hadden

in de West-trlurope§e

per§onen van

het Westeu begon on<ier de sociaal-demokratie de opportunistische stroming steeds sterker te worden, die onder de vlag
van tle ,,yËiilgtÀ^Y1Alg[tie}" op Marx de ,,revisie" d.w.z. de
herzieninf van de-ieer vair Marx eiste (vandaar de naara
,,revisionisme"), die het prijs Seven van de revolutie, van het
socialisme, van de d,iktatuur van het proletariaat, eiste.
Lenin toonde aan, dat de Russische ,,ekonomisten". dezelfde
lijn van het prijsgeven rr'an de revoiutionaire strijd, van het
socialisme, van de diktatuur van het proletariaat volgden.
Dat waren de fundamentele theoretische stellingen, door
Lenin in zijn boek ,,Wat te doen?" ontwikkeld.
De verbreidiag van r,Wet te doen ?" leidde er toe, dat eca
00

jaer na het versehfnen daanran (het werd in Maart
1g02 uitqeS9v9nl, tegen de tijd van het IIe Kongres van de lïussische
Sociaal-Demokratische Arbeiderspartlj, er van de ideologische
posities van het ,,ekonomisme', alleerr'maar een onaangenaÍire
herinnering was overgebleven en dat de naam
,,ekonomrst,,
door de meerderheid van de partijfunktionarissen als een
belediging werd opgevat.
Dat was de volledige ideologische verplettering van het
,,ekonomisme", de verplettering van de ideologÉ van her
opportunisme, van het chwostisme, van de politiek, om de
dingen op hun beloop te laten.
Maar hiertoe beperkt zich de betekenis van Lcnins werk
,,IT'at

te

doen

?" niet.

, Dg
oa[
IJenln rn zIn beroeEd boek:

I

?,' ligt hierin.

1) Als eerste in de geschiedenis van het Marxistische denken de ideoiggisghe bronnen van het opAort
gehqg! gn
al Flooflgle emantoonS§ dat zii in deEEE
r_"

van de theorie, van de bewustheid, van

de

partij als de revolutionerende en leidende kracht van de

eiementaire arbeidersbeweging tot een grote hoogte verhiei.
3) Op de schitterendste wljze de fundamentele Marxistische
stelling motiveerde die luidt, dat d@

vgl$Elltevan d"
""h"ld" gaf
4) Een geniale uitwerking
van de i<ieotogise.he grond-

slagen rran de Marxistische partij.
De theoretische steliingen, ontwikkeld in ,,Wat te doen ?,'
lagen later ten grondsiag aan de ideologie van de bolsjewisti.
sche partfi.

In het bezit van zulk een theoretische rijkdom kon rle
,,Iskra" een breed opgezette kampagne ontplooien, zoals zij o,rk
deed, voor Lenins plan voor de opbouw van de partij, voor het
bfieenbrengen van de krachter. van de partii, voór 161 íte
Kongres van de partij, voor de revolutionaire sociaal_demokratie, tegen de ,,ekonomisten", tegen aile mogelijke oppor_
tunisten, tegen de revisionisten.
Eeu uiterst belanffike daad van de ,,Iskra,, was de uitwerking van het
____ ont,
__-_weno_proeram van de partij. Iïet prrr

íl

grrm van de arbeiderspart[j is, naar men weet. de in

kort

het

sa.mengevatte, wetenschappelijk geformuleerde uiteenzetting van de doeleindeu en de taken van de strijd der
albeidersklasse. Het program bqpaalt zowel het einddoel vap
de rev.olutionaire 66@t
ah de eisen,

gervoor de partii slrUd

t.

Derhalve moest de lutwerking van het ontwerp-program

.ael

een eerste-rangs betekenis hebben.
Tijdens de uitwerking van het ontwerp-program onBtonden

er in de redaktie vaa de ,,Iskra" ernstige meningsverschillen
tussen lrenin en Plechanow en ook andere leden van rle
redaktie. Deze meningsverschilleu en diskussies leidden b$na
tot de volledige breuk tussen Lenin en Plechanorv. Maar ,le
breuk had toen nog niet plaats. Leniu bereikte, dat in [et

ontwerp-program het zeer belangr[jke punt over de diktatuur
van het proletariaat werd opgenomen en dat er duidelijk werd
gewezen op de leidende rol van de arbeidersklasse in de
revolutie.

Aan [-enin behoort in het program van de partij ook hct

gehele agrarische gedeelte toe. Lenin was toen reeds voor de
nationalisatie van de grond, maar in de eerste etappe van rle

strijd achtte hij het nodig, om de eis te stellen van

het

Ierrrggeven aan de boeren van de ,,afgesneden stukken land".
(l.w.z. van de stukken grond, die de landheren bij de ,,bevrij«ling" van de boeren van de boerengrond hadden afgesneden.
Pierhauow trad tegen de nationalisatie vau de grond op.
De diskussres tussen Lenin en Plechanow over het paÉijprogram bepaalden ten dele de toekomstige meningsverseh I
len tussen de bolsjewiki en de mensjewiki.

lle Kongres uan de Russische Sociaa/Demokratische Arbeiderspartij. De aanneming
oan het grogram en de statuten en de votmrng
oan één partii, De meningsuerschillen op het
Kongres en het ontstaan rn cie Pattíj uan de twee
stromingen: de bolsiewistische en de mensiz'

3. Het

rutsÍrsche,

De overwinainS, van kains beginselen en de

a

gesls^agdo

strld vÈn de.,fskra" voor l,enlna organisatle-plan hadden dr:r
alle fundementele voorwaardeu voorbereid, die noodzaket{L
wanen om de partij te kunnen vornen, of zoals men toeo
zeide, om een werkel[ke partij te voruen. De richting vart ie
,,Iskra" had onder de soeieal.demokratische organiaatles .n
Ruslatrd overponnen. Thans kon het IIe PaÉfhongtes worden
bfeengeroepen.
Op 17 (30) Jult 1903 werd het IIe Kongres van de R.S.D.A.P.
geopend" Het Kongres kwem in het buitenland in het geheim
b{een. Eerst haddeu de zittingen van het Kongreo in Brusscl
plaets, maar daarna gelastte de Belgische politie aan de afge-

vaardlgdeu België te verlaten. Het Kongles verhuisde tocn
naar Londen.
Er wa^nen in het geheel 43 afgevaardigdeu van 26 organlsa.
ties naar het Kongres gereisd. Ieder komitee had het recbt
om twee afgevaardigden naar het Kongres te zenden, manr
enige komitees hadden er sleehts een gezonden. Dientengevotgc
hadden de 43 afgevaardigden 51 beslissende stemmen.
De voornaamste taak van het Kougres bestond ia ,,het
scheppen van een werkelijke partij op de grondslag van rnc
pr{ncipiële en organisatorische beg:inselen, die door de ,,Iskra"
naar voren gebracht en uitgewerkt waren." (Lenin. Vera
Werken, Deel II, blz 415).
De samengtelling van het Kongres was ongelijksoorttg. rlp
het Kongres waren geen vertegenwoordigers van de openlijkc
,,ekonomisten" aanwezig en wel met het oog op de door hen
geleden nederlaag. Maar zij hadden in deze periode zo han lig
hun uiterlijk veranderd, dat het hun gelukt was, enige vao
hun afgevaardigden er door te krligen. Bovendlen ondarr
scheidden zich de afgevaardigden van de ,,Boend" alleen 'n
woorden van'de .,ekonomisten", metterdaad waren z§ voor dc
,,ekonomisten".

Op het Kongres waren dus niet alleen aanhangers, maar oott
tegenstanders van de ,,Iskra" aanwezig. Er waren 33 aan.
hangers van de ,.Iskra", die dus de meerderheid hadden. Maar
nlet allen, die zich tot aanhangers van de ,,[skra' rrckender.
warrn echte .,Iskristen-Leninisten". De afgevaardigden vielen
h enige groepen uiteen. De aanhangers van Lenin of de stand.
vastlge ,,Iskristen" hadden 24 stemmen, I ..Iskristen" volgdts
Martow. Dat waren de niet.standvastige .Iskristen". Een decl
vea de afgevaardigden weifelde tussen de ,,[sLrB" en hagr

Jt

trp*rnd:r+ dca

rÍfeve,anilSd.lt teidm 10 ltconco. Dd
wrr het ccntann. Dc opco{iko tegenrteden vea da ,Jrkrt'
l'qldm 8 rtam (3
eD 6 ,§@d!tclr"). Her
vrr voldendo drt & "clonomirtan"
Irfrfsta! uitten vich!, en dc v{endrt
van cia ,,IBLr8" tondcu dc ovcÈelà triigE
Hieruit ziGt man mll oca gGloryltËrd. itrntie er op hct
Kongrce besinaè Í+atn !eÍ dch vel Eoctte ou da ovqr
Tinniry veu dc .I!Lrr?'op bct r?onF€! tc vslehcren
Eeu uiterst Uetangttc aeagelegpnheid op hct Kmgrtre
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crr

acnneE€! rran bet pmtt8ltr vaa ds psrt$ Het voor
asam*. vreag!frIf" dst b0 da bcrpLbs vra hst pognn dr
tegenwerpiagio van het oeeortuatUrOr SedÉltc van hÉ
Kongrec oprbp, was drt rur dc dtltetuur vrra hct prroleter
ri88t. Ile oÉoËunirten Earron het mct het rsvolutloEain
gedelte van het Kongfer'ooL tcn rnltian Y111 e€n reel6 van
rndere vreegatutken vas het progran aiet cens. Uasr zS
beslotóE iroofdrat ltil na"rr aanleidiug yan hot ptrnt over de
dihtatuur can iret proletrrrlelt de ruijd op te nencn, rarrh{
{i cr zich op beriepen, drt eea neekr va,n rocieal-demolaathhe
partiieu in het buiteulsrd geen punt over dc diLtahrur van bst
proletaria^at in hul prtogrs,E hedden en det men dii derhrirr
ook in h€t pro8iran van dc hrssi*he sodesldemokraËe n:ct
behoefde op t€ nemcnDe oppoÉuaisten hadden eyeneBnr bezraar tegen het op
nemen in het partiiprogram van de eigen raet 5"6plhlnt tot
het boerenvraa8Btuk Deze lieden wlldeu gBen revolutie' dasn
om atonden q weemd tegenover de bondgenmt YBr liet
proletariaat .- het tpercndom
- €E IratrrEB zii cco viiendigc
houding tegetrover de.boeren aau
De ,,Boendisten" en do Poolge sociaaldemolnteu speleu
zicb uit tegea het necht vrn de natiee op zelfbeschilking.
lxniu heeft eteeds geleerd, dat de arbeidershleseo vcrllicht
in ono tegen de nationele oerierdrukhing te Etrtideo. IIet ver'
ret te8en tieze eis in bet proEItB atond gel[ik aau het vo<rp
st.er. om het proleterischc intemaiionalisme prti! to terca eu
Rer handlanger van de aslloaale ondenirulliag te wotdst
l.cnin hracht aan a! "i,eze tcgenwerplngeo cen verpietterrn«ie

lleg

toe.

Het Koagru aanvaardde het door de ,,IsLt!" vooltestdÍ{c
pllÍ'gram.

Dit progran
ö{

irestoad

uit

twec guieclten

-

het ma:inun'

proglsm en het ntnlmum-program. In het nart'numrfoqragr
werd over de vo<.rrraemstc ta^ah van de partii ï-er arbeider:lklasse gesproken - over de socialistische revolutie, over bet
ten val brengen vr-n de macht van de kapitalisten over ri?t
instellen van de diktatuur van het proletariaat. In het minlrnum-progra-m werd gesproken over de naastb$liggeDde taken
vao de partti, die door haar not vq)r de omverwerpilg vau
het kapitalistische stelael, voor het instellen vau de diktatirur
van het proletariaat kunnen worden vervuld: over het én
val brengen van het tsaristische absolutisme, het instellen .,an
de demokratische republiek, het tnvoeren van de 8-urige
arbeidsdag voor de arbeiders, het vernietig€D van alle overblijfseleu vatr de lijfeigenschap op het platteland, het teruggeven aan de boeren van de aan hen door de landheren ontnomen grond (de ,,afgesneden stukken land").
Later vervingen de bolsjewiki de eis van het teruggeven
van de ,,afgesneden stukken land" door de eis van de konfiskatie van de gehele grond der landheren.
Het op het IIe Kongres aangenomen prog"am was .ret
revolutionaire program van de partii v8n de arbeidersklasqe.
Het bleef van kracht tot het VIIIe Part§kongrest toen onze
part[i, aa de overwinning ven de proletarische revcirltie, eeo
nieuw program aannam.
Na het aannemen van het program ging het Le Partijkongres over tot de behandeiing van de ontwerp-staiuten san
de partij. Nadat het Kongres het program aaugel .rmen en
daarmee de grondslag voor de ideologische verenigrl;; van cJe
partij Éelegd had, moest het ook de statuten vau de pard
aannemen, om een einde tc maken aan de plgatseliike afgeslogebied en het ontbreken van een gtren
ne in de
Maar terwijl het aaanemeu vnn het program betrekkelfik
vlot was gegaÍrn, verwekte het vraagstuk van de partijstatuteo
op het Kongres de verbitterdste diskussies. De scherpsle

meningsverschillen deden zich voor over de formulering vlrn
de eerste paragraaf van de Btatuten
- over het lidmaatschap
van de partij. Wie er lid van de partii kon z[n, hoe de samènstelling van de partij moest zijn, wat de partli in organisatorisch opzicht moest zljn - een organisatorisch geheel of eel
lichaam zonder vaste vorm - dat waren de wagen die in verband met de eerste paragraaf van de statuten opkwaaen. É'r

U

streden twee formuleringen tegen elkaar: de formulering vso
L,enin, die door Plechanow en door de standvastige ,,Iskristea',
werd ondergteund en de formuleering van Martow, die door
Axelrod, Zasoelitsj, en de oustandvastige ,,Iskristen", Trolst{i
en het gehele opeul§k-opportunistische gedeelte van het Kon-

gres werd ondersteund.
De -foraqtgring van I*ql4- luidde, dat iedereeu lid van de .
partí$ hon zijn, die het partijprogram aanvaardde, de part{
materieel ondersteunde en lid was vau een van haar organlra.
ties. Volgens de formulering van lt{prtgw echter waren her
erkennen van het program en de materiële ondersteuning vrn
de partij wel noodzakelijke voorwaarden voor het lidmaetschap vn'! de part[j, maar werd de deelneming aan eeu van
de organi§atirs van de partii niet als een voorwaarde voor het
lidmaatschap van de part$ beschouwd, ia de mening, dat ecn
lid van de part[ geen lid van een der organisaties van de
partij behoeft te zin.
'
Lenin beschouwde de partii als een georganiseerde strfidafdeling, wier leden zich niet zelf tot leden van de partij
rekenen, rnaar die door een van haar organisaties als lid
worden aangenomen en die dus aan de partijdiscipline onderworpen zijn, terwijl Martow de partii beschouwde als iets dat
organisatorise.h geen uaste uorm had, wier leden dch zelt
tot de partij rekenden en dus niet verplicht waren zich aan de
partijdiscipline te onderwerpen, indien z[ uiet tot een van de
organisaties van de paÉii hehoordeuï De formulering van Martow zette dus, in tegenstelliag tot
,l Lenins formulering, de deuren van de partij wagewild opea
voor onstandvastlge, niet-proletarische elemeuten. Er wer€n

,-

-;

aao de vooravono van de burgerlfik-dem,.rkratische revolutle
onrler het burgerlijk intellekr zulke mensen, die tijdeliik met
de revolutie sympathiseerden. Zij konden zl-lfs m nu en dan
enige hrilp aan de partij verlenen. Maar deze mengen warerr
niet van zins lid van een organisatie te worden, zich aan de
partij-diseipline te onderqrerpen, partiiopdrachteu te vermilen,
of zicb aan de gevaren bloot te stellen, die daarmee verboadeu
waren. MaÉow en de andere mensjewiki stelden nu voor oE
zulke me-rsen als leden van de paÉii te ceschouwen, stelrteu
voor hun het recht en de mogelfkheid te geven, invloed op dc
pBniiËangelegenheden uit te oefeneD. Zd stelden zelfs voor
our aan iederen staker het recbt te verlenen, dch zell tot 16
60

val de part{ ,,te rekenen", hoewel aan de staklngen ook ntet.
socialisten, anarchisten en sociaal-revolutionaireu deelnameu.
flet kwan hierop neer, dat de aanhangers van MaÉow ur.
plaats ran een partij uit één stuk, inplaats van een str{dvaardige, hecht georganiseerde partij, waarvoor Lenin etr de
Leniuisten op het Kongres streden, een veelsoortige partii
zonder samenhang en zonder vasle vorm wilden hebbeà, ceu
partii die geen strfidvaardige partil' kon zljn, al was het masr,
omdet zij uit allerlei richtingen zou bestaaa eD geen stret.ge
discipline kon hebbeu.
De afsplitsing van de onstandvastige van de standvasflge
,,Iskristen", hun bondgenootschap rrret het centmm eD hat
feit, dat de openlijke opportunisten zich b[ hen aansloten.
gchonken aan MaÉow in dit vraagstuk het overwicht. Het
Kongres nam met een meerderheid van 28 stemmeu teget ZZ,
b[ één stemonthouding de eerste paragraaf van de statutaD
in de formulering van Martow aan.
Na de seheuring van de ,,Iskristen" uaar aanleldlng va,n
de eerste paragraaf van de statuten verseherpte de str$d op
het Kongres zich nog meer. Het Kongres liep ten eiude, men
was tot de verkiezingen van de leidende instanties van de
partij, de redaktie vau het Centraal-Orgaan (de ,,Iskra',) ea
het Centraal Komitee genaderd. Elr hadden evenwel, voorrlat
het Kongres tot de verkiezingen overging, enige gebeurtenissen
plaats, die de krachtsverhoudingen op het Kongres w[izigderu
In verband met de statuten van de partij moest het Kongres
zich met de ,,Boend" bezighoudeu. De ,,Boend" maakte aaaspraak op eeu bijzondere positie in de partli. H[ etste, dat
mer, hem zou erkennen als de enige veÉegenwoordiger van
de Joodse arbeiders in Rusland. Het goedkeuren van deze eis
vau de ,,Boend" zou betekeuen, dat meu de arbeiders in de
part{iorganisaties volgens nationale kenmerken zou verdelen,
dat mea de een-en-ondeelbare territoriale klassenorganisaties
van de arbeidersklasse zou prfisgeven. Het Kongres wees «lit
nationalisme op organisatorisch gebied van de ,,Boend', ean
de hand. De ,,Boendisten" verlieten toen het Kongres. Ooh
twee ,,ekonomisten" verlieten het Kongres toen dit geweiger.d
had, om hun buitenlandse bond als vertegenwoordiger
van de part[ in het buitenland te erkennen
Het vertrek van de zeven opportunisteu van bet KoErcr
wiizigde de krachtverhoudingeu ten guuste vau de Le;niuisteD.

ot

De kwestie van de samenstelling van ile centrale iustanttes
van de partij stond vanaf het begin in het middelpunt van
Lenins aandacht. Lenin achtte het noodzakelijk om in het
Centraal-Komitee standvastige en konsekwente rrcvolutionairen
te kiezen. Martow en zijn aanhangers streefden er uaar, dtt
in het Centraal-Komitee de oustandvastige, opportrrnistische
elementen zouden overwegen. De meerderheid van het Kongres
grng op dit puut met L,enin mede. Er werden in het Centraal'
Komitee aanhangers van lrenin gekozen.
Op voorstel vau Lenin werden in de redaktie van de ,,I§kr8"
Lenin, Plechanow en Martow gekozen. Martow eiste op het
Kongres dat de zes oude redakteuren van de ,,Iskra", die
in meerderheid uit aanhangers van Martow bestonden, in de
r.edaktie van de ,,Iskra" zouden worden gekozen. Het Kongres
verwierp dit voorstel met meerderheid van stemmen. Het
drietel dat door Lenin was voorgesteld werd gekozen. Toen
verklaarde MaÉow, dat hij niet in de redaktie van het CeutraaiOrgaan zou tredeu.
Derhalve bekrachtigde het Kongres door de stemming over
de centrale instanties van de part{ de nederlaag van de aan'
hangers van Martow en de overwinniag van de aanhalgera
van Lenin.
Van dat ogenbli} noemde men de aanhangers vau Lenin,
die op het Kongres de meerderheid van de stemmen haddeu
verkregen, bolsjewiki en de tegenstan<iers van Leniu, die de
minderheid van de stemmen hadden verkregen, mensjewikl ')
Wanneer men de resultaten van de arbeid van het IIe Kon'
gres samenvat, kan men tot de volgende gevolStrekkingen
komen:

1) Het Kongres legde de overurinning van het Marxisme op
het ,,ekonomisme", op het openlijke opportunisme, vast.
z ) Het Kongles na^ur het program en de statuten a8q
rtchtte de sociaal-demokratische partii op en legde op deze

w$ze de grondslagen voor de één-en-ondeelbare part[i.
3) Het Kongres legde het bestaan van ernstige 6sningsverschillen op organisatorisch gebied bloot, die de partii in
tweeën verdeelden, in bolsjewiki en mensjewiki, waarva,n de
Gerst€n de organisatie-beginselen van de rerrclutioneire socissl'

t) Van de Russische woorden bolsjinstwo-meerderhoid eo
Vert.
mensjinstwo-,minderheid.
-
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demuxratle uer'dcdltden €n dG lltltlLen nEEt rr"r r.!r.aj .o.
organisatorische vormeloosh€id, naar het tnoeras van het opportunisme afzakten.
4) Het Kongres toonde &an, dat de nieuwe oppoÉunisten,
de mensjewiki de plaats van de oude, reeds door de partij
verslagen opportunisten, de ,,ekouomirBten", in de part{j begon-

in te nemen.
5) Het Kongres bleek uiet op de hoogte van zijn taak

nen

te

zijn op het gebied van de organisatorische vraagstukken, aet
legde weifelingen aan de dag en schonk zelfs nu eu dan hei
ovenrricht aan de mensjewiki en hoewel het aan het ein.te
een betere weg koos, wist het toch niet het opportunisme vro
de mensjewiki ten aanzieu van de orgaaisatorische vraag'
stukken te ontmaskeren en hen in de partii te isoleren; bet
wist deze taak zelfs aiet voor de partii te plaatsen.
Deze laetste omstandigheid was e€n vau de vooraaamste
oorzaken, dat na het Kongres de strfid tussen de bolsjewÈi
en mensjewiki niet alleen niet luwde, maar zich iategendeel
nog meer verscherpte.

4. De scheuringsaktie uan de mensiewistische lei'
decs en de uerscherping uan de sttijd binnen de
partij na het IIe Kongres. Het oppottu::sme uan

de mensjewiki. Lenins boek ,,Een schrede voot'
utaarts, twee schreden achterwaails". De otsarusatorische grondslagen uan de Maruistische pafiii.

Na het IIe Kongres werd de str{d binnen de paÉij no;
uit alle macht naar om
de besluiten van het IIe Partijkongres schipbreuk te doen
lijden en de centrale part§instanties in bezit te nemen. De
mensjewiki eisten, dat hun vertegeuwoordigers in de redakrie
van de ,,Iskra" en in het Centraal'Komitee zouden worden
opgenomen en wel in zulk een aantal, dat zij de meerderheid
in de redaktie en in het Centraal-Komitee evenveel vertegeuwoordigers als de bolsjewiki zouden hebben. Met het oog op
het feit, dat dit rechtstreeks in strijd was met de besluiten
van het IIe Kongres, wezen de bolsjewiki de eis van de

scherper. De mensjewiki streefden er
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Eensrewikl van de hand. Toen vormden de mensjewiki achter
de rug vao de par§ hun partijviJandige fraktie.organisatig
Eet Martow, Trotski en Axelrod aan de spits en ,,organiseer.
den, zoals Martow schreef, de opstand tegen het Leuiuisme".
Als str[jdmethode tegen de partij kozen zij volgens ,ie uitdr.rkklng van t euin. .,het desorganiseren van het gehele partlj-

werk, het in de war sturen van de zaken, het remmen vaa
alles wat maar mogelijk was". Zil verschansten zich in de
.,Buitenlandse Liga" van Russische sociasl-demokraten, die
voor 9/10 samengesteld was uit van het werk io Rusland losst8ànde intellektuele emigranten eB begonnea van daar.rit
op de partb, op L€nin en de l.eninisten het rruur te openrn.
Plechanow verleende grote hulp aan de mensjewiki. Op het tle
Kongres was Pleehanow met l,enin samengegaan. Maar oa
het [e Kongres liet Plechanow zieh schrik aanjagen door de
bedreiglng van de mensjewiki, dat zij tot scheuring zouden
ovcrgaan. tl§ besloot om zich tot eike prijs met de menejewitsJ
t€ ,,verzoenen". Plechanow werd door de last ven zfln vroegere
opportunistisehe fouten tot de mensjewiki aangetrokken
Eleginnende met een verzoenende houoing tegenover de oppx'1tunist.ische mensjewiki, werd Plechanow spoedig zelf een
nensjewiek. Pleehanow eiste dat alle woegere Eensiewistis( hg
redakteuren, die door het Kongres niet waren herkozen, in de
redaktie van de ,,lskra" zouden worden opgenomen. [-enr:o
Lon het hiermede uatuurlirik niet eens zijn en trad uit de
redaktie val de ,,Iskra", teneinde in het Centraal-Komitct
van de partij een sterke positie in te nemen en vsn hier ult
de opportunisten te verslaan. Pleehanow overtrad de wil ealr
het Kongres en koöpteerde eigenmachtig de oude, mens'iewistische redakteuren ia de redaktie van de ..Iskra". Van dat
ogenblik, van Nr.
€..à2 van de .,Iskra" af, maakten de mensidwiki het blad tot. hun orgaan en begonnen zij door middel uan
de ,,lskra'' hun opportunistisehe opvattingen te propageFn.
Sindsdien werd iD de part[ de Leninistische, bolsJewlstlschc
,Jskra" de orrde ,,lslrra" en de mensjewistiscbe, opportu.
nistische ,,lskra" de nieuwe .,Iskra" genoemd.
Met de overlian8, t'an de ,,[§kra" in handen va^o atc
nensjewiki werd zij het orgaao van de strijd tegen Lenin o
!s lutsjewiki, het orgaan van de propaganda van het tnean.tt
wistische opportrrnisme, in de eerste plaats ten aanzien ,,ra
de organisatorische vraagstukf,en. Terwi! zij zich net ö
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,,ekonomlrten" en de ,,Boendlsten" verenlgdcn, opcadcn dc
meusjewiki in de kolommen van de ,,Iskra" eea veldtocht
tegen. zoals zlj zeiden, het Leninisme. Pleehanow kon zicb
niet staande houden in de positie van .,verzoeuer" en Bloot
zich enige tijd later eveneens bij deze veldtocht aan. Zo moest
het volgeus de logika van de dingen ook geschieden: wie bí[
verzoeningsgezindheid tegenover de opportunisten volhardt,
moet n&ar het opportunisme afzakken. Uit de kolommen vau
de nicuwe ,,Iskra" stroomden als uit een hoorn des overvloer.ls
verklaringen en artikelen, dat de part{j geen organisatoriscb
geheel moet zijn,
de partij het bestaan yan
- dat Eendiebinnen
vr[e groepen en enkelingen
niet verplieht zouclen z$n, zlrb
aan de besluiteo van haar organen te onderwerpen, Eoest
toelaten
iederen intellektueel, die met de partii
- dat men
sympathiseerde,
evenals ,,lederen staker" en iederen ,,deelnemer aan een demonstratie" het recht moest verleneu àchrr,lf
lid van de part$ te noemen - dat de eis om zich aan aile
besluiten van de partij te onderwerpen een ,,formeel-burokratische" houding was
de eis dat de minderheid dch
- datonderwerpen
aan de meerderheid moest
het ,,mechanlsch
onclerdrukken" van de wil van de paÉiileden betekende
- daÈ
de eis, dat alle part$leden, zowel de leiders als de gewone
leden. zich gelijkelijk aan de partijdiscipline moest€n onderwerpen, het instellen van de ,,lijfeigensehap" .in de parrij
betekenie
dat ,,wrJ" h de parti geen centralisme, maar
- en .,autonomisme
een anarehisch
nodig hadden, dat aan alle
afz'rnderlijke personen en organisaties van de part{ het recht
zLri geven om de besluiten van de partij niet uit te voerren.
Dat was een teugello?€ propaganda van de losbandigheid
op orgauisatie-gebied, van het ondermijnen van het par'-ijwezen en de partijdiscipline, van het ia de hoogte stekeu vau
het individualisme der intellektuelen, van het rechtvaardigen
var^ de anarchistische ongedisciplineerdheid.

De mensjewiki trokken de part$ klaarblijkelijk aehteruit
van het IIe Partijkongres naar de organisatorische verbrokke'
ling, pa.sa het kringen-gedoe, naar het handwerkers-gedoe.
Het was noodzakelijk om de meusjewiki vastberaden te
antwoorden.

Dit

antwoord gaf Lenin hun

in zijn beroemd boek ,,Een

s,chrede voorwaarts, twee schreden achterwaaÉs",
1904 verscheen.

d8t tn Mrli
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Ziehier de fundamentele stellingen op organisatiegebied, dic
boek heeft ontwikkeld err die later tot de orgaiusatorrsche grondslagen van de bolsjewistische part{i zïD

hnin iu dit

gewordeu.

)

De Marxistische
epl.g§g! van de arbeidersklpsse.
st
van
Maar de arbeidersklasse heeft
\q4r.
9et.l
vele strijdafdelingen
dus niet iedere st-rijdafdeling van de
arheidersklasse kan de paÉh van de arbeidersklass€ wordcr
genoemd. De partij on_derscheidt zich van de andere strgdaÍdelingen van de arbeidersklasse m de eerst€ plaats hien
door. dat z[ niet eenvoudig een strijdafdeling, maar de uooraànstaande, de lcla.sseàepu.sÍe, de Marxistische strijdafdeling
i.ar, ile arbeidersklassé Ís, uitgerusr met de kennis van hct
maatschappeldk leven, van de wetten der ontwikkeling van
he: maatschappel,jk leven, van de wetten van de klassenstrild
en met het oog hierop in staat, de arbeidersklasse aan te
v(Éreu, haar st.njd te ,eiden Daarom mag men de part$ r.tet
mct de arbeidersklasse verwrsselen. evenals men het deel niet
mel het geheei mag verwisselen, men mag niet eisen dat
I

iedcre staker zich zelf tot lid van de partij kan verklaren,
want wie de partij met de klasse verwisselt, verlaagt het peil
var, de bewustheid van de parti.j tot het peil van ,,iedertr
staker": hij vernietigt de partij als de vooraanstaande, klassebewuste strijdafdeling van de arbeidersklas.se. De taak van de
partij is niet hierin gelegerr om haar eigen peil rc uerlagen
tot lret peil van ,,iederen staker", maar om de massa's van
de arbeiders. om ..rederen staker" tot het peil van de partij

te

perhetten

..Wij z{n de partij van de klasse
- schrreef Lenin en daarom moet biina de gehele lclasse (en in oorlogstijd, in de periode van burgeroorlog, ook de gehele klasse
:onder uitzonderng/ onder de leiding van onze partti
handelen, moet z[ zich m dicht mogelijk b$ onze parqi
aansluiten; maar het zou trIalinow-gedoe I ) en ,,chwostirs-

me" {in te menen, dat bijna de gehele klasse. of de
gehele klasse onder het kapitalisme ooit iu staat zal
uljn. zicb tot de bewustàeid en de aktiviteit van haer

t) Malinow figuur uit ,,Dode Zielen" van de Russische
- een frdele dromer.

schrijver Gogol
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voorhoede, van hear soclael-demokratische part{ tc vcrr
heffen. Geen enkele verstandige socia^aldemocra^at heeft

er nog aan getwijfeld, dat onder het kapitaliame *lÍt dc
vakorganisatie (een meer primltieve, v(x)r de bewuctàeid
van de onontwikkelde lagen meer toegaake§ke oraanisatie ) niet ir staat is, om bfrna de gehele of de gehelc
arbeidersklasse

te omvatten. Het vergeten van het ver-

sehil trrssen de voorhoede en de gehele EaEsa, die tot
haar wordt aangetrokken, het vergeten van de vooÉdurende plicht van de voorhoede otn stèèdr onvengr{iker
lagen tot het peil van de voorhoede tn verheffen,
dat
- dat
kan slechts betekenen, dat men zich zelf bedricgt,
men zijn ogen sluit voor de geweldige onvang van ouze
ta.ken, dat men deze taken inkrimpt," (Lenin, Komplete
Werken, Deel

V[

blz. 205-206).

2. De part$ is niet alleen de vooraanstaa.nde, klassebewustc
strijdafdeling van de arbeidersklasse, !ua.8,r tevens ook de
Llq§gfl€,-Clgiidsfds[gg, van d-e- glbejdersklflrre, die haar
discipline heeft, die biriöend il voor al haar leden.
Daarom moeten de part$leden noodzakelijk lid zljn van een
van de organisaties van de partii. Indien de paÉij geen geotganiseerde strijdafdeling van de klasse, geen systeem van
otganisaties w&s, maar eenvoudig een som va:r me,rsen, die
zich zelf tot leden van de part$ verklaren, Elaar geet iid z{n
van een van de organisaties van de partij en die dus niet georganiseerd zijn, en dus niet verplicht, zich aan de partiibesluiten te onderwerpen, dan zou er in de partii nooit eenherd
van wil z[n, dan zort zij nooit de eenheid van optreden van
haar leden kunnen tot stand brengen en b{gevolg geen mogel[jkheid hebben om de strijd van de arbeidersklasse te leiden.
De paÉii kan alleen in dat geval praktiseh de strfrd van de
arbeidemkla§se leiden en hem op één doel richten, w&nneer
al haar leden georganiseerd zijn ia één ondeelbale gemeenschappel[ke strijdafdeling, innig verbonden door eenheid van
wil, eenheid van handelen en eeuheid van discipliue.
De tegenwerping van de uensjewilii, dat in dat geval vele
lntellektuelen, laat ons zegge!, prufessoren, studenten, gymuasiasten enz. buiten de partfl zulleu bl$ven, daar zij geen lid
willen worden van de een of sadere part[iorganisatie, öf omdat zti de discipline als eeu last voelen, öf omdat zS, zoals Ple63

chanow op het IIe Kongres zeid€, ,,het beneden hun waardigor audere plaatselijke orgarrisatie
lid te worden",
deze tegenwerping val de meusjewiki sloeg
heicl achten om vall de eeu

de mensjewiki zelf terug, want de paÉs heeft geen leden
nodig, die de partijdiscipline als eeu last voelen eE vrees
koesteren voor het lidmaatschap van eeo partfrorganisatie. De
arbeiders vrezen de discipline en de organisatie niet en zij
zullen gaarue lid van een organisatie worden, als zij besloten hebben lid van de partii te worden. De discipliue en de
organisatie vrezen de individualistisci gestemde intellektuelen
en zii blijven werkelgk buiten de partij. Maar dat is ook goed,
want de partij wordt daardoor bevriid van de toestroom van
onstandvastige elementen, die vooral nu, in de periode van
de beginnende opleving van de burgerlijk-demokratische revolutie, sterker wordt.
op

,.Als ik zeg, schreef Lcnin. dar de partij de

som

moet zijn (en niet eenvoudig de rekenkundige som, maar

het komplex) van de organisaties dan...... druk ik daar-

mede volkomen duidel{jk en precies m[jn weus, m$n eis
uit, dat de partij, als de voorhoede van de klasse zo sterk
mogelijk georganiseetd zal àjn, dat de partij alieen die
elementen zal opnemen, die althans een minimrun aan
georganiseerd.heid mogelijk maken." (Lenin, Komplete
werken, Deel VI, blz.203).

En

verCer:
,,1 n wootden verdedigt de formulering var Martow
de i,elangen van de brede lagen van het proleteriaa,t;
metterdaad ,lient deze formulering de belangen van het
burgerlijk h'tellekt, dat een heilige vnees koestert voor
de proletarir;che discipline en organisatie. Niems[d zal
willen ontkennen, dat het intellekt, als een bilzondere
laag var. de moderne kapita.istische maatschapplj. rn
het algemeen juist gekarakteriseerd wordt door het
indiL,ídualisme en door het feit, dat het tot discipline en
organisatie niet in staat is" (tezelfder plaatse, blL 2LZ).

En verder:
,,Het proletariaat weest de organisate en de disei64

pllnc nlet... Het proletariaat zal cr zich nlet om bekonm€ren, dat de heren professoren en glmuasia.ten, dic
geen lid van een organisatie wensen te worden, voor
wert önder de kontrole van de organisatie als leden van
de partii zullen wordeu erkeud...... Niet het proleterhst,

nanr enige intellektuelen in onze partij touen gebrck asa
zelfopitoedins iD de gee6t vau organisàtie en àis"ipUac,,.
(Verz. Werken, Deel II, blz. 44L--442),

paÉlj
-1.- D.maar deis niet eenvoudig èe! georganiseerdc sffidafdeling,
,,hoogste uotm uan orsaniatie,, onder itc
andere organisaties van de arUeiaoàftaË3Ë,'fr-B er toe ger§epen om alle overige organisaties ven de arbeidersklesse"lc
leiden. De partii als de hoogste vorm vatr orgrnisatie, bestaande uit de besten uit de klassc, toegenrst met dc neegt vooruitstrevende theorie. met de kennis van de wetten vau de klasaenrtrijd en met de ervaring van de rrvolutlonaire beweg:ing,
heeft alle mogelijkheden om alle ander: organisatier van A"
arbeidergklasse te leiden en ir verplicht dit te doen. Hct ltrcven
ran de mensjewiki om de leideude rol van dc paÉii te verklcinen,
te kleineren. voert tot de verzwakking vaa alle andere door
de partij geleide organiaaties van het proletaniaat en biigevolg tot de verzwakking en de ontwapening van het proletariaat, want ,,het proletaria^at heeft in de rtriJd om dJ nacht
geen ander wapeD dau de organisatie,,, (Lenin, Verz. Werken,
Deel r[, blz. 468).
4. de partii is de [gliclraming uan de oerbindins van

dc

voorhoede der arbeidersfiIàÀ-se ncr de nilliíoeÀmassal uàn Je
àïËeiidersktasse. lVelk een uitstekende voorhoede de paÉij ook
moge zijn en hoe goed zii ook georganiseerd moge iijn,-toctr
zal zil uiet kunnen leven en zich ontwikkelen zonder verbinöngen met de partiiloze massa'a, zonder deze verbiadingen

te veraenigrnrldigen ea sterker te makeu. Een part[j,

op-

gesloten in ziehzelf, afgezonderd vau de massa's en die de
verbindingen met haar klasse heeft verloren of ze ook maar

zrrahler hecft laten word@, zulL eeu partii moet het vertrouweu en de st€un van de masss'B verliezen, en moet bijgevolg onefwendbe^ar te gronde gaan. Ou ten volle levenskrachtlg te znn en zich te kunnen ontwikkelen moet de partiJ

àaar verbdndingen met de massa,s uitbreiden en het vertrouwen
ven de millioenen vaa haar klasse wlnneu-

6Í

,,Om een soeiaal-demokratische partij te ziin, zeide
Lenin, moet men streven naar de-sÍe-rn juist, van de
k/asse" (Lenin. Komplete lilerken, Deel VI, bl. 208).
5. Om op de juiste wijze te f'anktioneren en st€lsÈlmatig

de

masss's te leiden, moet de partij georganiseerd du volgens de
beginselen van het ce4tralisme, met algemeen geldige statuten,
mct één partijdiscipliïrïvó'oi atlen, àet één-leidónd orgaan

aan het hocfd, ia de vorm van het PaÉljkongres en in de tiid
tussen de kongresseg, rn de vorlo vau het Centraal-Komltee
van dè putii, met ondergeschiltheid van de miuderheid aan
de mecrderheid, van de afzonderl$ke organisaties aau de cen.
trale igstantie, van de lagere organeD aan de hogere. Zonder
deze voorwaarden kan de part$ ian de arbeiderskiasse geeo
werkel§ke partij zijn, kau zti ha.ar taak tot leiding van de klasse

niet vervullea.
Met het oog op het illegale bestasu van de partii ouder de
verfioudingen van het tsaristische absoiutisme, kondea de
paÉ$organisaties in die tiid natuurlijk niet op de grondrlag
vírrr de verkiesbaarheid va.n onderen op wordeu opgebouwd;
met het oog hier.op moest de partii een strikt konrpiratieÍ
karakter hebben. Maar l.cnia was van Eeuing. dat dtt tijde.
/ryke verschijnsel in het leven van onze paÉlj lru verdwlinen
vanaf de eerste dagen na de likwidaUe van het tsariEme,
wanneer de partli opeulljk, legaal zou zijn en de part{orgnnisnties volgens de beginselen van de demokratische verkiezingen, volgens de beginselen vau het demokratische centralbme,
zouden wordeu opgebouwd.

..Vrceger, schreef l,snin, waa onze partii geen georganiseerd formeel geheel, maar slechts de som ven

afzonderlijke groepen en daarom konden er tussen d
groepen ooh geen andere verhoudingeo bestss,r dan ,le
ideologische inwerking. Thans zCin wii e€n gporyBaiseerde paÉ{ geworden, ma&r dit betekeut ooh het vormen van een macht, het omzetteu van de eutoriteit
van de idee in de autoriteit van de macht, de onderwerping van de lagere aan de hogerc partii-instanties".
( Lenin. Komplete YYerken. Deel VI, blz. 291).

Lenin beschuldigde de mensjewiki van organisatorirb
nihilisme eu van het anarchisme vau de aristokralt, die geen
66

Tlght van de paÉii

duldt, en schreef:

en

teen

partiidiscipline boven dch

,,Aau den Russischen nihilist is dit anarchisme van de
aristokraat bijzondei'-èï§ö. be partsorganisafiE sch{nt
hem eeu monsterachtige ,,fabriek" te ziju, de ondersàrping vau een deel aau het geheel etr van de minderheid

aen de meerderheid betekent voor hem ,,knechtschap,,......
de verdeling van de arbeid onder leiding van de centrale
instantie, verwekt van zijn kant een tragikomisch gehuil
over het verandernen van de men8en iu ,,radert-ies en
schroefjes" (waarbil men de verendering van redakteuren

in

medewerken, een bijzonder dodeliike vorm van deze
verandering acht); het in herinnering brengen van dc
organisatorische statuten van de partlj verwekt een ver.
achtel{'ke grimas en de geringschattende opmerking (aan

het adres van de ,,formalisten,'), dat men het ook wel
helemaal zonder statuten zou kunnen stellen". (Ver.u.
Werken, Deel II, blz. 444-445).

6. De partij moet in haar praktilk, indien zg de eenheid
bewaren, ééa proletarische dispipline r
praktig'k brengen, die op gelijke wijze ierplichtànd is voor alro
partijleden, zowel voor de ïetdèrs- ats-iiöölë'E6nrfiË-1ffin.
Diàrdiii moet er iri'de pa*ii geen indeling bestaan in ,,uit.
verhorrnen", voor wie de discipline niet verplicht is ei ,,niet.

in haar rijen wil

uitverkorenen", die verplicht zijn om zich aan de discipline to
onderwerpen. Zonder deze voorwaarden kan de samenhang
van de partii en de eenheid van haar r$en niet worden bcwaard. Lcnin schreef:

,,Het volledige ontbrekeu b{ Martow & Co. van uerstandige argumenten tegen de redaktie, die door het
Kongres is benoemd, wordt het best geÍllustreerd door
hun frase: ,,wii z[n geeu lijfeigeneu,'!...... De psycholo
gie van den burgerlljken intellektueel, die uch zc,lf til,
de ,,uitverkoren geesten" rekent, die boven de massEorganisatie eu de massa-discipline staan, komt hier op
merkelijk drdate\ik voor de Jag...... Voor het inteil:ktuo
len-individualisme... schlint iedere proletarische orgtnisatig en discipline lijfeigenschaa te zijn', íIenin, Kooplete Werken, Deel VI, blz.2g2).
6?

Dn ruder:
,,Maar naar gelang er bij ons een we*elij&e paÉij
tot stand komt, moet de Llassebef,Íuste arbeider leren, de

geestesgesteldheid ven den strijder van bet proletarische
leger te ouderscheiden van de geestesgesteldheid van den
burgerlijkea iatellektueel, die met de anarchistische frase
pronkt; moet hii leren het vervullen van de plichten van
een lid vau de partii niet alleeu van de eenvoudige leden.
maar ook van de,,rneDsen aan de top" te eisen". (Verz.
Werken, Deel II, blz 447).

BU het opmsk€n van de resultaten van de analyse der
mmingsverschillen en bij het bepalen van de positie van de
mensjewi§ als ,,opportunisme op het gebied van de organi3atie", wes l-nin van mening, dat een van de voornaamste
zonden van het mensjewisme de ondersehatting was van de

partfl-organisafie als een wapen van het proletariaat iu de
str!'d voor zijn bewijding. De meusjewiki waren rran mening,
dat de partij-organisaÍie van het proletariaat geen grote
waarde had voor de overwin:ring vaa de re':oiutie. Anders
dan de mensjewiki was L€nin van_ menln3, dat de ideologische
vereniging van het pr.oletar.laat alleen onuoldoende is voor de
overwinning,
overqdnnen is het noodzakelijk, rle
- omtet€uerankeren"
ideologisehe eenheïd
door de ,,materiële eenheid uan de organisatie" van het proletariaat. knin wan van
mening dat het proletariaat alleen onder deze voorwaarde een
onoverwinnel$ke kracht kan worden.

,,Het proletariaat, schreef Lenin, heeft geeu auder
in de strijd om de maeht dau zsu organisatie.
Verdeeid door de heerschappij van de anarchische konkurnentie in de burgerlijke wereld, onderdmkt door de
dwangarbeid voor het kapitaal, voortdureod ,,in de afgrond" van de uiterste ellende, verwildering en otrtaarding gestort, kan en zal het proletariaat onvemijdelfik
een onoverwinnelljke kracht worde:r, alleen dank zij het
feit, dat zijn ideologische verreniging door de begiaselen
van het Marxisme wotdt verankerd door de meteriële
eenheid van de organisatle, die de millioenen werkers
tot het leger van de arbeidersklasse aaneensmeedt.
Tegenover dit leger zal nóch de vermolmde maeht van
het Russische absolutisme, nóeh de vermolmende macht
wapen

'
,
'
i
'
I
.Q

'

van het internationale kapitaal stand houdea;' (Lcnin,
Verz. Werken. Deel

II,

blz. 468).

Met deze profetische woorden eindigt Í.cnin zijn boek.
Dat zfin de fundamentele organisatorische stellfurgen die
L€nin iu z§n beroemde boek ,,Een sehrede voorwa&rts, t\re€
schreden achterwaarts" ontwikkeld heeft.
De betekenis van dit boek
ligt in de eerste plaats hlerin,
,tègen

dst het het fartiiwezen

het

kringen-gedoe

en

de

partii tegen de desorganlsetoreu verdedigde, het mensJewisti.
sche oppoÉunisme op het gebied van de organisatorische
vraagstulken verpletterde en de organisatorlsehe grondslagen
voor de bolsjewistische part{ legde.
Maar hiermede is de betekenis van dit boek niet uitgeput.
Zijn historische betekenis bestaat hierin, dat Lenin hier alt
eerste in de geschiedenig van het Marxisme de leer uan de
pailij a,ls de leidende organisatie van het proletariaat, als het
voonraa,mste wapen in handen van dat proletariaet, zonder
hetwelk het uiet mogelijk is in de strijd voor de proletarischc
diktatuur de overwinning te behalen, uitwerkte.
De verbreiding van Lenins boek ,,Een schrede voorwaarts,
twee schreden achterwaarts", onder de partijfunktionarisseg
leidde er toe, dat de meerderheid van de plaatsel[ke ,tganisaties zich rondom Lcnin aaneensloot.
Maar hoe nauwer de organisaties zich rondom de rolsjewtkl
aa:reensloten, des te meer verbitterd gedroegen zich dc
mensjewistische leiders.
In de zomer van 190i1 kregen de mensjewiki de meerderheid

in het

Centraal-Komrtee, tengevolge van de hulp vatr
Plechauow en van het verraad van twee gedemoraliseerde

botsjewiki, Krasin en Noskow. Het was duidel{k dat dc

meusjewiki op een scheuring aanstuurden. Het verlies vao do
,,Iskra" en van het Centraal.Komitee bracht de bolsjewlki rn

[Iet was nodig om een eigen
te organiseren. Het was nodig oE een

een zeer moeilike positie.

bolsjewistische krant

nieuw Kongres, het IIIe Partijkongres te organiseeren, teoeinde een nieuw Centraal-Komitee te vormen en zich van dc

mensjewiki te ontdoen.
Dezr z.aatà, nam Lcnin, Damen de bolsjewiki ter hand.
De bolsjewiki voerden de strld voor bijeenroepiag vaa
het IIIe Partiikongres. In Augustus 1904 had er in Zwltser00

le,nd onder l4nlnr leldtng en konferentie van 22 bolsjewiki
plaats. Deze konferentie nam een oproep ,,Aan de Partij" aan,
die voor de bolsjewiki het strijdprogram voor de biieenroeping
van het IIIe Kongres werd.
Op drie gebiedskonferenties van de bolsjewistische komitees
(bet Zuiden, de Ilaukasus en het Noorden) werd oen Bu.neau
van de Komitees rran de meerderheid gekozen, dat de prahtische voorbereiding van het IfIe Partijkongres leidde.
Op 4 Januari 1905 verscheen het eerste nummer van de
bolsjewistische krant de,,![perjod" (,,De Voorwaarts").
Er hadden zich dus in de part[i twee afzonder§ke fraktles,
die van de bolsjewiki en die vau de mensjewiki, gevorud, die
hun eigeu centrale instanties en hun ergen persorganen hadden.

KORT SAMENGEVAïTE GEVOI-CTREKKTNGEN.

In de periode van 1901-1904 gpoeieu en versterken zich de
Marxistische sociaal-demokratische organisatiea fuo Rusland op
de grondslag van de gtoei vau de arbeidersbeweging. In een

hardnekkige principiële striid tegen de ,,ekonomircten" overrvint de revnlutionaire lfrn rran Lcains ,,IBkrE", worden dc
ideologische verwarring en het,,handwerkers..g€doe" overrvonnetr.

De,,Iskra" verbindt de verspreide gociaal-demokratische
studiekringen en troepen met elkaareo bereidt het IIe Kongrer
van de partii voor. Op het IIe Kongles, ia 1903, §rordt do
Russische soqinql-dsmskratische arbeiderspartii gesflcht, werden het progran en de statuten vau de partii a&ngenomen,
werden de centrale leidende organen van de partii gevormd.
Er ontsta^an in , de strtj4 die op het IIe Kongtes plaats

heeft voor de dr nitieve overrinniag rran de richtlng der
,,[skra", twee groepen in de R.S.D.A.P.: de groep yan de
bolsjewiki en de groep van de mensjewikl

f)e voornaamste 6sningaverschillen hms€n de bolsjewiki eu
de nrens.iewiki spelen dch nr het IIe Kongrcs aÍ op het gc.
bie«l van de organisatorlsche vraagrtuhken.
De mensjewiki komen nader tot de ,,ekonomleteu" ea
?0

nemen in de part§ de plaats van de ,,ekonomisten" in. Het
opportunisme van de mensjewiki vertoont zich vooreerst op het
gebied van de organisatorische vraagstukken. De mensjewiki
zijn tegen een strijdvaardige revorutionaire paÉii van het
Leninistische type. Zíj zr.jn voor een onsamenhangende, uietgeorganiseerde, achter de massa's aanlopende parti. Zii volgeu
een lijn, die op scheuring van de partii gericht ls. Met de hulp

van Plechanow nemen zij bezit van de ,,Iskra" en van het
Centraal-Komitee en gebruiken zfr deze instanties voon hua
scheuringsdoeleiuden.
Met het oog op de dreigende scheuring vau de kaot van dc
mensjewiki nemen de bolsjewiki maatregelen om de scheur.

makers

in toom te

houden. mobiliseren

orga.nisatieo voor het bfeeuoepeu van het

z[ de

pla^atseliiLc

IIIe Kongres, t*a

zij hun eigen kraut de ,,Wperjod" uit.
Derhalve tredeu de bolsjewiki ea de mensjewiki aaa de
vooravond van de eerste Russische revolutie, in de pedodc
van de reeds beg.nnen Russisch-Japansche oorlot als velr
elkaar geisoleerde politieke troepen op.

tl

