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M.T]NSJÈ,]WIKI I]N BOLSJI]WIKI 1N DE PURIOD!] VAN
REAKTIE VAN STOLYPIN. DE BOLSJEWIKI EORMEREN
ZICH TOT E!]N ZELF'STANDIGE MARXISTISCHE PARTIJ.

(1908-1912).

1. - De reaktie uan Stolgpin, Ontbinding in de
r.tppositíonele lagert uan het intellekt. De deleaden-
tie. Ouergang uan een deel uan het partij-intellekt
naar ltet kamp der oijanden uan lrct Marxisme en
oogirryen om de theorie van het Marxisme te her:
zien. Lenins scherp antwoord aan de reoisionisten
in zijn boek ,,Materialisme en Empiriokritícismel'.
zijn uerdediging t,an de theoretische grondslagen
uan de Marxistische pafiij.

Op 3 Juni 1907 werd de IIe Staalsdoema door de tsaristische.uga- Èëir. DóËïàg-Ëèïà ií Ëg"iïr,Ëiiöni;-öd^ààam
vaí de slaa-lsggeep vqn {e der§e.Juni. De tsaristische regering
vaardigde een pieuwe kig.gWet.:ttpp.t-dg_Ule Staatsdoema uit en
schond daarmed'e Ëadr'eigen Màif;ifí-à" izï oktober
1905, daar volgens dit manifest de regering alleen met de toe-
stemming van de Doema nieuwe wetten mocht uitvaardigen. De
sociaal-demokratische fraktie van de tweede Doema werd aan
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het gerecht overgeleverd, de. r,ertcgenwoordi,_Tr:r.s vrur clo ar.lrei-
dersklasse §'crd('tr tot du,rrrrgrLrl-,cicl en tot rluln.z;.rnrc ,.,t.r.lr:rnrrirr,g
vet'ooldeelrl.

I)e nieuwc lciesivet was zo sarnengestercl, ri:rt lrct aautal lcr.-
trgenwoordigers van de landireren en cle handels- en iudustriöre
bourgeoisie in de Doema sterlr rverd vcrgroot. Tegel$hertijC
werd het aantal veltegenvroordigers van de boeren en cle arbei-
ders, dat oolr daarvoor niet groot was, zerrr stcri< iugekr.oml)cn.

De IIIe Doema was 1g3-r.|a1l sSm.qnstellip"g cl9.-Drrym* u"n ,r"
,,Zw=XíèÍïËfr;a-'-ón ïï Ë-adóttcn. ltr kwjmcn op ecn totaal
aaa-tíI vàn 442 d.fgevaardigdei: rcchtscn t,,Zwarte Honclerd,,-
manneu) - \71,, Oktobristen en leden vlrn de aan ht,rr verwan,e
groepen - 113, kadetten en leden van de dicht bij hen staanrle
gr'ocpen - 101, txrcdowiki ') -- 13, soci:'al-11,'s1el<ratcn 18.

ln de perSonen van cle rcchtSen (zrj rvcrtlen zu gctrrrcrrtrl, rrrn-
clat zij in de Docma aan de rechterzijde zntcn; wareu dc clgs;l.e
vijanrlcn van de arbeiders en cle boclen vertcgeuwoordigrl - ,lc
feodale ,,Zwarte Flondercl"- laudheren, die bij dc onderclrukkir,x
van dc boercnbewcging dc boeren bij massa's haddcn laten at-
r'auselcn en doodschieten, de organisators van de Jodenpro-
grolns erl van het uiteenranselen der at'beidersdemonstraties.
Uie dc gcbouwen, waar in de dagen van de rcvclutie meetings
plaats hadden, op beestachtige wljze in brand hadden laten
steken. De rechtsen waren voor de meest teugelloze onderdruk-
iiirtg van de werkers, voor de onbeperkte macht van den tsaar,
zij waren tegerr het Manifest van den tsaar van 17 Oktober 1905.

De partij vr.o de Oktobristen of de ,,Bond van de 17e Okto-
ber", sloot zich in de Doema dicht bii de rechtsen aan. De
Oktobristen vertegcnwoordigden de belangen van het gÍote
industric-':apitar'.1 en van de grote landheren, die hun bedrijf op
kapitalist. ic.hc wijze voerdt'n (in het begin van de revolutie vat,
1905 was ccn aa merkelijk decl van de kadetten, die tot de
glote landhclen t?hoordcn, naar de Oktobristen overgegaan).
Dc Oktobristen velschilden slechts van de rechtsen door de

criienning - en dan nog in woorden het Manifest van
17 Oktobr r. De Oktobristen onderst.iunden ten volle zowel de

binnenlan lse als de buitenlandse politiek van de tsaristische
regering.

') Van het woord troed : arbeid, dus leden van de arbeids'
groep. - VerÍ.
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De kadetten, of ,,konstitutioneel- demolrratischc" lrartij, hadden
in de IIIe Doemar minder zctels dan in dc Ie en dc lle Doema.
Dit is te verklaren door het fcit, clat ceu gedeclte van de
stemmen van de landhereu naar de Olitobristerr was ovcr-
gegaan.

In de'IIIe Doema was een weinig talrijke groep van klein-
burgerlijke dentokratcn, de zu,genaanrde troerlowiki, vertegerr-
woordigd 1). De troedowiki in de I)oema r';eifelden tussen .le
kadetten en de arbeidersdemokratie (de bolsjewilci). Lenin wees
er op, dat hoewel de troedowiki in de Doema vresel[jk zwak
qraren, zij toch ,nassa §, de boerenmassa's, vertegenwoordigden.
De weifelingen van de troedowiki tussen de kadetten en tle
arbeidersdemokratie vloeiden noodzakel{jk voort uit hun klasse-
positie van kleine ondernemers. Lenin stelde aan de bolsjewisti-
sche afgevaardigden, aan de arbeidersdcmokratie de taak om

,,de zwakke kleinburgerlijke demokraten te helpen, hen uit de
invloed van de liberalen los te rukken, hct leger vatr dc detrt,r-
kratie tegen de kontra-revolutionaire kadetten en niet alleen
tegen de rechtsen aaneen te sluiten..." (I(onrplete Werkott,
Deel XV, blz. 486).

Zowel in het verloop van de revolutie van 1905, als vooral na
haar nederlaag, deden de kadetten zich steeds meer als een
kontra-revolutionaire kracht kennen. Steecls vaker rvierpen zii
hun ,,demokratisch" masker af, traden zij als echte monarchis-
ten, als verdedigers van het tsarisme op. In 1909 gaf een groep
op de voorgrond staande kadetten-schrijvers de verzamelbundel
,,Wechi" (,,Mijlpalen") uit, waarin de k:rdctten het tsarisme in
na&m v&n de bourgeoisie dank zegden voor het onderdrukkeu
van de revolutie. De kacletten bogen zich sl:rafs en kropen vc,or

de tsaristische regering van de knoct etr de galg en ';ii
st:ltt'cven rontluit, dat mt'n ,.deze macht nr('r:st zeÍIellcn, die allet'rr
met haar bajonetten etl Sevangertisscrt olts (d.w.2,. tle liherale
bourgeoisie) nog voor de woede van hct volli beschcrmt".

Nadat de tsaristische regering de IIe Staatsdoema trad uit-
eengejaagd en met de sociaal-demokratische fraktie van de

Staatsdoema had afgerekend, ging zij in nog sterkere mate de

1) Troedowiki - van het Russ. woord troed : arbeid. Een
kleinburgerl$ke groepering, gcvormd in 1906 in de Eerste
Doema door een deel van de boerenafgevaardigden' onder
leiding van sociaal-revolutionÍrire intellectuelen.
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politieke en ekonomische organisaties van het prolctarieat ver-
pletteren. De gevangenlsseu voor drvalgarbeid, de vesliti,:cn t'n
de verbanningsoorden waren ol'L.rvol van I'cvolntion;r,r . ir. l)e
revolutionairen werdL.n in de gevangenissen op l:e<,sttLchtig,e
wijze geslagen, gefolterd en gepijnigd. llet volle kracht woecltlc
de,,Zwarte-Honderd"-terreur, de tsaren-minister Stolypin over.-
dekte het land met galgen. Er werden enige duizenden revolutio-
nairen ter dood gebracht. De strop noemde men in die tijd ,,de
das van Stolypin".

Bij het neerslaan van de revolutionaire belveging van de
arbeiders en de boeren kon de tsaristische regering zich niet tot
onderdrukkingsmaatregelen, strafexpedities, fusillades, gevan-
genissen en dwangarbeid alleen beperken. De tsaristische rege-
ring zag met schrik, dat het naïeve gelcof van de boeren ,n
,,vadertje tsaar" meer en meer verdween. Daarom nam zij hanr
tr.revlucht tot een grootscheepse manoeuvre; zij maakte het plan,
zich een drturzaam steunpunt op het platteland te velsciraffen
in de vorm van een talrijke klasse van de plattelandsbourgeoisie,
de koelakken.

Op I November 1906 vaardigde Stolypin een uic.grve agr--at'i-
.glt_e-_Wet uit over het uittreden van de boercn uit de dorps-
gcmeenschap en het vormen van cltoetors *). Het gerneentelijke
glondgebruik werd volgens de wet van Stolypin vernietigd.
J\an iedereu boer weld voorgesteld. zijn landaandeel in persoon-

ldk bezit te nemen, uit de dorpsgemeenschap te treden. De boer
kon zijn landaandeel verkopen, waartoe hij vroeger het reeht
niet had. De gemeente was verplicht om de boeren, die uit rte

clorpsgemeenschap traden, op één plaats land toe te wijzen.
(Choetor, otroeb**).
De rijke boeren, de koelakken, kregen hiercloor de mogelijkheid
om tegen lage prijzen het land van de minvermogende boeren op
te kopen. In de loop van enige jaren na de uitvaardiging van
deze wet hadden meer dan een millioen minvermogende boeren

hun land volkomen verloren, waren zij geruineerd. Ten koste
van het landverlies van de minvermogende boeren .was het
aantal koelakken-hofsteqen toegenomen. Soms waren dit echter
landgoedereu, waar op ruime schaal lootlarbeid, arbeid van

t) Choetor - buiten de dorpsgemeenschap staande boeren-

hofstede, ook enige van deze hofsteden tezamen. - Vert.*t) Otroeb - perceel, eigen stuk lar,d. - Vert.
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landarbeiders werd toegepast. De regering dwong de boeren
om uit de dorpsgr'meenschap aan de lroelal<ken-hofsteden-
bezitters de bestc grond toe te wijzen.

Iladden de landhelen bij de .,bevr.i1ding" van de boeren
lrotil'ellgrond gr.to[id, tharrs begorrnen de koelakken de grond
van de dorpsgemeenschap te roven, zij kregen de beste p€rcelen
en kochtön tegeu lage prijs hij de donpsarmoede de lrandaa.n-
delen op.

De tsaristische reil;.,ring verst.rekte aan de koelakken aan-
zienlijke voorscilotten om grond op te kopen en hofsteden in te
riehten. Stolypin wilde van de koelakken kleiae landhereu,
trourve verdedigers van het tsaristische absolutisme maken.

In het geheel traden er in negen jaar tvan 1906 tot 1915)
meer dan t\a,ee millioen boerenbedrijven uit de dorpsgemeen-
schap.

De Stolypiniade maakte de tuestand van de boeren met weinrg
grond. en van de dorpsarmoe,Je nog slechter. De differentiatie
onder de boereu werd groter. f)e lrotsinge:t tussell de boeren c'n

rle koela-kken -hofstedelrczitters namen een aanvang.
Tegelijkertdd begonnen de boeren te begrijpen, dat zij de grond

van de landheren niet zouden kri;gen, zolang de tsaristisclle
regering en de Steatsdoema van de landheren en de kadetten
bestonden.

In het begin liep de boerenberveging in de jaren van de ster-
kere uittreding uit de dorpsgemeenscbap en de vorming van
hofsteden (choetors) r190? 1909) terug, maar spoedig. 'n

1910-1911 en later, nam op grond van de botsingen van,le
Ieden der dorpsgemt'enschalr met dc hofstedenbez,itters, ,le
boerenbeweging tegen de lartdhererr en de koelakkcn-hofsteC^n-
bezitters in kracht toe.

Op het gebied van de industrie hadden er na de revolutre
eveneens aannrerkelijhe veranderrngen plaats. De lÍg1§gry3gP
van de industrie. d.w.z. het centraliseren en snmentrekken vrrn

-- 

-.-.-.
de industriéln de handen van steeds maehtiger kapitalistisnlre
groepen, nam aanmerkel[jk toe. Reeds voor de revolutie van
1905 waren de kapitalisten begonnen zich in verbonden te ver-
enigen, teneinde de warenplijzen in het land te verhogen en de

verkregen extrawinst in het fonds ter aanmoediging van de

export te storten, om waren tegen lage prijzen op de buiten-
landse markten te kunnen werpen en die te veroveren. Zuike
verbonden, 7111fts vereniginsen vnn kapitalisten ímonopolies)
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§erdCn t[usts ,.', sr rr iili.,l|n -r.il,,r trrrl Nil tk. r.r'r,olutle rlam
het aarital tI'ltr.ts (tn s)'lt(il',atcll r:trr tle []uU|ilr,r,rsr(,u,rt rnecr
toe. Ook hct aarll ll gnrte bankell natn toe en hurt r.ol rn,ie
industue rïer'd glutcr'. De lqevloed van buitenlandse kapitalen
uaar Rusland werd sterker]-

Het kapitàlisíe in Ë,usland werd dus steeds meer een mono-
po)istisch-imperialistisch kapitalisme.

Na enige jaren van stagnatie leefde de industrie weer op: de
produktie varl steenkool, van mètaàI, ïan petroleum nam toe,
de produktie van weefsels en van suiker werd groter. De uit.
voer van graan naar het buitenla:rd groeide sterk.

Hoewel Rusland in die tijd enige stappen voorryaarts deed op
het gebied van zijn industrie, bleef het toch, vergeleken met
West-Europa, een achterlijk land, een land dat afhankel[jk was
van de buitenlandse kapitalisten. Er bestond in Rusland geen
produktie van machines en van werkbanken, die uit het buitcn-
land werden ingevoerd. Er bestond trok geen automobiel-in-
dustrie, er was geen ehemisehe industrie, geen produktie van
kunstmest. Wat de wapenindustrie betrof, bleef Rusland even-
eens bij de andere kapitalistische landen ten aehter.

Lenin wees op het lage peil van het metaalverbruik in Rus-
Iand als een kenteken van de achterl{kheid van het land, en
hij schreef :

,,In de halve eeuw na de bevrijding van de boeren is het
verbruik van ljzer in Rusland vijfmaal zo groot geworden
en toch blijft Rusland een ongelooflijk, ongekeud achter-
lijk land, een armoedig en half-barbaars land. dat, wat
betreft de moderne produktiewerktuigen, viermaal zo

slecht is uitgerust als Errgeland, vijfnraal zo §lecht als
Duitsland. tienmaal zo slecht als Amerika". tKomplete
Werken, I)eel XVI, blz.543t.

IIen rechtstrt't'ks gevolg van lle ek-o4omische en - politieke
achtefllhhcrtl varr RÈsland was de al'hankelijkheid, zowel van
lret P"ri-ssrsche ï<àpit6Ii§me att-àök'vàn*' hèf is'à'fisme ztlf, ten
opzichle vtn het West-Europese kapitalisme.

Dit kwem hierin tot uitdrukking, dat zulke belangrijke takken
van de volkshuishoucling als steenkool, petroleum, de elektrt-
sche industrie. de metaillindustrie, zich in handen van het bui'
tenlandse kapitaal bevonden en dat het tsaristisehe Rusland
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Seno()dzirilkt rras onr bijna alle mnchines d. gehr.l. uit.usttug
voot'de industrie, uit het brritcr:land in tc vocren.

Dat klam tot uitdrr.rl<king in de kncchtende buitenlandse
leningen, voor welker rentebetaling het tsarisme jaarl[jks vele
honderden millioenen roebels uit de bevolking perste.

Dat krryam tot uitdrukking in de geheime verdragen met rle
,,Geallieerden", volgens welke het tsarisme zieh verplicht had,
om in geval van oorlog, millioenen Russische soldaten naar de
imperialistische fronten te sturen, om de ,,Geallieerden" te on-
dersteun€n en de waanzinnig hoge winsten van de Engels-Fran-
se kapitalisten te verzel<eren.

De jaren van de reaktie van Stolypin onderscheidden zich
vooral door de roversovervallen van de gendarmes en de po'lltie,
van de tsaristische provokateurs en de misdadigers van de
,,Zwarte Honderd" op de arbeidersklasse. Maar niet alleen de
tsaristische rabauwen kwelden de arbeiders met onderdruk-
kingsmaatregelen. De fabrikanten en de bedrijfseigenaars ble-
ven in dit opzicht bij hen niet ten achter, hun offensief tegen de
arbeidersklasse werd vooral sterker in de jaren van de stagna-
tie van cle industrie en de toeneming van de werkloosheid. De
fabrikanten ontsloegen de arbeiders bij massa's tegelijk (uit-
sluitingen), voerden ,,zwarte lijsten" in, waarop de klasse-
bewuste arbeider§, die aktief aan de stakingen hadden deel-
genomen, een plaats kregen. Zij die in het ,,zwarte boek" of op
de ,,zwarte lijst" terecht kwamen, kregen in geeu enkele onder-
neming werk, die tot het fabrikantenverbond van de betreffende
tak van industrie behoorde. De loontarieven rraren reeds in 1908
met 10 tot 15 procent verlaagd. De arbeidsdag werd overal tot
10-12 uur verlengd. llet stelsel van de onrochtvaerdige bletes
kwam opnicuw tot bloei.

O g_ I gSqI-qH y.l! 
_ 0,e- revol utie yan 

_ 
1 905 bracht verval. .en on t-

aardiug ondei de mee]olgrg va4 -Qe r_e,volutie. De ontaarding en
de vervalstemmingen werden in het bijz,onder onder de intellek-
tuelen sterker. De meelopem, die uit het burgerlijk milieu in Ce
periode van de stormachtige opleving van de revolutie in haar
rijerr waren gekcmen, verlieten in de dagen van de reaktie de
partij. Een deel van hen ging naar het kamp van de openlijke
vijanden van de revolutie over, een deel zette zieh vast ln de
legale verenigingen van de arbeidersklasse, die ongeschonden
waren gebleven en trachtte het proletariaat van de revolutlo-
naire weg af te brengen, trachtte de revolutionaire partlf van
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het proletariaat te diskrediteren. De meelopers, die de revolutie
de rug toekeerden, trachtten zich aan de reaktie aan te passen.
met het tsarisme in vrede te leven.

De tsaristische regering maakte van de nederlaag van de

revolutie gebruik, om de meest lafhartige en baatzuehtig ge-

stemde meelopers van de revolutie als haar agenten, als provo-
kateurs aan te werven. De lage judassen van provokateurs, die
de tsaristische geheime politie in de arbeiders- en de partij-
organisaties zond, verrichtten hier spionnenwerk en verrieden
de revolutionairen.

IIetof f ensief vandekgn-t11--rev-9f gli-eiad-qok-a^agb.Ctj.(leplo-
gisó["ilió-nt piàdts. Èr vericÈeen eei gehele menigte van mode-
schrijvers, dïë'Ïèï Marxisme ,,kritiseerden" en ,,afbr&ken", de

revolutie bespuwden, haar hoonden, het verraad verheerlijkten
en onder het mom van de ,,eredienst der persoonlijkheitl" sexuele

uitspattingen bezongen.
Op tret gebied van de filosofie vermeerderden zich de pogin-

gen om het Marxisme te ,,kritiseren", te herzien, er ontstonden
evcneens alle-mogelijke religieuze stromingen, die achter kwasi-

u't:tenschappelijke argumenten schuil gingen.
De ,,kritiek" op het Marxisme kwaq- in.de mode.
Al rleze herèn-§tÈefdeí, brj al hun vèrsèÏrtt in kleur, naar

, 
éórr getneenschappelijk doel - de massa's van de revolutie af
\te hrcngen.

I)t' r,ervalstemmiugen en de mismoedigheid hadden ook een

clcel van cltr tot de partd behorende intellektttelen aangetast, die

z.iclr zclf als Marxisten Lreschouwden, maar die nooit vast op het
strr.rrdpuut van het Marxisme hadden gestaan. Onder hen waren
sc:hlijvers als Bogdanow, Bazarolv, Loenatsjarski (die in 1905

bli de bolsjewiki hatlden belroorcl), Joesjkewitsj, Walentinow
tmens,lewiki r. Zij brachten tegelijkertijd ,,kritiek" uit op de

filosofisch-theoretische grondslagen van het Marxisme, d'w'z'
op lret ,lialektrsche materialisme en op zijn wetenschappelijk-
hlstorische grondslagen, d.w.z. op het historische materialisme'
Dez.e kritiek onclerscheidde zich van de gewone kritiek, doordat

zil"trret openlijk et. eerlijk werd uitgebracht, maar in een ver-

siuinrde vorm en cp huichelachtige wijze, onder de vlag van de

,,veràed;ging;-' vàn.de fundamentele posities van h91 .Maryism9,
WU ziin in het wezen van dè zaak Marxisten, zeiden zij' maar w5

wiilen het Marxisme ..verbet.eren", het van enkele belangrijke

stellingen bevrijden. In werkelijkheid stonden zij vijandig tegen-
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over het Marxisme, want zij poogclen de theoretische grondsla-
gen van het Marxisme te ondermijnen, hoewel zij in woorden op
huichelachtige rvijze hun vijandigheid tegenover het Marxisme
ontkenden en voortgingen zich dubbelzinnig Marxisten te noe-
men. IIet geva{rr van zulk een huichelachtige kritiek lag hierin,
dat zij er op berelrend was de gewone partijfunktionarissen te
bedriegen en hen op een dwaalspoor kon brengen. En hoe
huichelachtiger deze kritiek ter ondermljning van de theoreti.
sche grondslagen van het Marxisme werd uitgebracht, des te
gevaarl$ker werd z§ voor de partij, want des te dichter sloot
ztj zich aan bij de algemene veldtocht van de reaktie tegen de
partij, tegeu de revolutie. Een deel van de intellektuelen die
het Marxisme de rug hadden toegekeerd, ging zo ver, dat het
de noodzakelijkheid van het scheppen van een nieuwe gods-
dienst begon te prediken (de zogenaamde ,,godzoekers,, en ,,god-
makers").

De Marxisten stonden voor de dringende taak om deze ont-
aarden ten aanzien van de theorie van het Marxisme behoorlijk
op hun plaats te zetten, hun het masker van het gelaat te ruk-
ken, hen volledig ue ontmaskeren en op deze wijze de theorefl.
sche grondslagen van de Marxistische partij te verdedigen.

Men had kunnen aannemen, dat Plechanoïy en zijn mensje-
wistische vrienden, die zich zelf voor de ,,bekende theoretici van
het Marxisme" hielden, zich aan het vervullen van deze taak
zouden z,etten. Maar zij gaven er de voorkeur aan om een paar
onbeduidende artikelen, die het karakter van feuilleton-kritiek
droegen, te schr$ven en zich verder schuil te houden.

Deze taak vervulde Lenin in zijn beroemd boek ,,Materialis-
me en Dmpiriokriticisme", dat in 1-909 verscheen. 

-
,,Minder dan een half jaar geleden, schreef Lenin in dit

boek, verschenen er vier boeken, hoofdzakelijk en bijna
geheel gervijd aan aanvallen op het dialektische materia-
lisme. Hiertoe behoort iu de eerste plaats het boek:
,,Schetsen op het gebied van ( ? men had moeten zeggen:
tegen) de filosofie van het Marxisme", St. Petersburg,
1908, een verzamelbundel van artikelen van Bazarow.
Bogdanorv, Loeltirisjfl.l sI'r. Be,:irer' Ii r',r 'd .ioesitrewitsj,
Soeworow; dan de boeken van Joes.jkewitsj - ,,Materia-
lisme en kritisch realisme". van Berman; ..De dialektiek in
het lieht van de moderne kennistheorie", van Walentinow
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,,De filosofische bourv van het }{arxismc" Al dcze per-
sonen: die ondanks de scherpe verschillen in politieke
opvattingen, door vijandschap tegen het dialektische
materialisme verenigd worden, maken er tegelijkertijd aan-
spraak op, dat zij in de filosofie Marxisten zijn ! De dialek'
tiek van Engels is ,,myshek", - zegt Berman, de opvat'
tingen van Engels ,,zljn verouderd" - laat Bazarow zieh,
als iets dat vanzelf spreekt, terloops ontvallen, - het
materialisme bliikt weerlegd te zijn door onze stoutmoedi-
ge krijgers, die zich trots op de .,moderne kennistheorie",
op de ,,nieuwste filosofie" (of het nieuwste posivitisme"),
op de ,,filosofie van de moderne natuurwetenschap" of
zóHs op de ,,filosofie van de natuurwetenschap der XXe
eeuw" beroepen. (Komplete Werken, Deel XX[I, blz. 11).

In antwoorcl aan Loenatsjarski, die ter reehtvaardiging van
zijn vrienden, de revisionisten in de filosofie, gezegd had:

,,misschien vergissen wij ons, maar wij zoeken", schreef Lenin:

,,lVat mlj betreft, ik ben ook een ,,zoekende" in de

filosofie. En wel heb ik rn[ in deze opmerkingen (het

betreft hier het boek ,,Materialisme en Empiriocriticis-
me", fted.) ten doel gesteld, te onderzoeken, hoe de men'
sen zo konden verdwalen, die ons onder de naam van
Marxisme iets voorzetten, dat onwaarsch{nlijk verward,
misleidend en reaktionair is" (te zelfder plaatse, blz' 72).

ln werkelijkheid ging Lenins boèk even'À,el ver de perken van

deze bescheiden taak te buiten. In werkelijkheid rs Lenins boek

niet alleen een kritiek op Bogdanow, Joesjkewitsj, Bazarow,
Walentinow en op hun filosofische leermeesters - Avenarius en

Mach,'die in hun werken gepoogd hadden, in tegenstelling tot
het Marxistische materialisme, een geraffineerd en gladgelikt
idealisme op te dienen. Lenins boek is tevens een vertlediging
van de theoretische grondslagen varr het Marxisme, het dialek'
tische en het historische materialisme, err de materialistische
samenvatting van het belangrilikste en meest essentiële van

datgene, wat door de wetenschap en in de eerste plaats door

de natuurwetenschap was verworven, in een gehele historische
periode, de periode van de dood van Engels tot aan het ver-

schijnen van Lenins boek ,It{aterialisme en Empiriolrritieisme"'
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Nadat hlj de Russisehe empiriokritici en hun buitenlatdse
leernreesters behoorlijk aan liritiek heeft onderworpen, komt
Lenin in zijn boek tot de volgende gevolgtrekkingeu tegen het
filosofisch-theoretische revisionisme :

1). ,,Een steeds geraffineerder vervalsing van het
Marxisme, een steeds geraffineerder uitgeven van antl-
materialistische leerstellingen als Marxistisch, - daar.
door onderscheidt zich het huidige revisionisme, zowel in
de ekonomie als in de vraagstukken van taktiek, als in de
filosofie in het algemeen" (te zelfder plaatse, blz. 270).

2). ,,De gehele school van Mach en Àvenarius i3 op tr,eg
naar het idealisme (te zelfder plaatse, blz. 291)..

3). ,,Onze Machisten ztu allen in het idealis,ure bl$ven
steken" (te zelfder plaatse, blz- 282).

4). ,,Achter de keunisleer-scholastiek van het empirlo'
kriticisme moet men wel de strljd van de partijeu in de
filosofie zien, een strfrd dre in laatste instantie de stre-
víngen en de ideologie van de vijandig tegenover elkaar
staande klassen van de moderue maatschapp$ tot uit-
drukking brengt" (te zelfder plaatse, blz292).

5). De objektieve klass,:rol van het empiriokriticisme
komt geheel en al neer cp handlangersdiensten aan de
fideisten, (Reaktionairen, die het geloof boven de we'
tenschap stellen - Red.) in hun strijd tegen het materÍa'
lisme in het algemeen en tegen het historisch materlalis-
me in het b[jzonder" (te zelfder plaatse, blz.292).

6). ,,Het filosofische idealisme is... de uteg naat het
popen-gedoe" (te zelfder plaatse, blz. 304).

Om de gewelclige betekeuis van Lenins boek in de geschiecle'

nis van onze pardj te beoordelen en te begrijpen, welk een theo'
retische rijkdom Lenin tegen alle mogelijke revisionisten en

van het Marxisme afgevallenen uit de reaktie-periode van Stoly-
pin verciedig<le, is het noodzakelijk om, zij het ook in het kort,
kennis te nemen van de grondslagen van het dialektische en het
historische materialisme.

Dat is des te meer noodzakel$k, omdat het dialektische en
het historische materialisme het theoretisehe fundament van
het kommunisme. de theoretische grondslagen van de Marx-
istische partij uitmaken en het kennen van deze grondslagen en
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dus het beheersen daarvan, de plicht is van iecler aktief werker
van ouze part$.

l.^/kJ,* IJdus:
1. Wat is het dialektische materialisme?
2. Wat is het historisehe materialisme?

2. - Ooer dialektisch en historisch materialisme.

Het dialektische materialisme is de wereldbeschouwing van de

Man<istisch-Leninistische partii. Zii wordt dialektisch mate'
rialisme genoemd, omdat haar benaderen van de natuurver-
schijnselen, haar methode van bestudering dezer natuurver'
schdnselen, haar methode om deze verschijnselen te leren ken'
nen dialektiscft, en haar verklaring, haar begrip van de natuur'
verschijnselen, haar theorie materialistisch ziin.

Het historische materialisme rs de uitbreiding valo de stellin-
gen van het dlalektische materlalisme tot de studie van het
maatschappel{ke leven, de toepassing van de stellingen van het
dialektisehe materialisme op de levensverseh$nselen vau de

maatschappfr, op de studie van de maatschappii, de studie van
de geschiedenis der maatschappij.

Wanneer zij hun dialektische methode karakteriseren, beroe'
pen Marx en Engels zich gewoonlijk op Elegel, als den filosoof,
die de fundameutele trekken van de dialektiek heeft geformu'
leerd. Dit betekent evenwel uiet, dat de dialektiek van Marx eu

Engels dezelfde is als die van Hegel. In werkelijkheid hebbeu

Marx en Engels aan de dialektiek van Hegel slechts haar ,,ra'
tionele kern" ontleend, de llegeliaanse idealistische bolster ver'
wory)en en de dialektiek verder ontwikkeld, om haar €€D ÍÍlo'
dern-wetenschappelí$ke vorm te geven.

,,M{n dialehtische methode, zegt Marx, is volgens haa.r
grondslag niet alleen verschillend van de methode van
Elegel, maar rechtstreeks het tegendeel daàrvan. Voor
Hegel is het proces van het denken, dat ht' zelfs onder
de naam van ,,idee" in een zelfstandig subjekt verandert,
de demiurg (schepper) van de werketijkheid, die sleehts
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de uiterlijke verschijning daarvan vormt. Bti mri is daar-
entegen het ideële niets anders, dan het in het mens€n-
Iroofd omgezot[e en overgezette materiëIe". (Rarl Marx.
Nawocrd bij de tweede druk van het eerste deel van ,,Het
Kapitaal" ).

Wanneer zij hun materialisme karakteriseren, beroepen Marx
en lÈrgels zich gewoonlijk op Feuerbach als den filosoof, die
het materialisme in zijn rechten heeft hersteld. Dit betekent
evenwel niet, dat het materialisme van Marx en Eugels hetzelf-
de is als het materialisme van X'euerbach. In werkeliikheid ont-
leenden Ivlarx en l)ngels aan het materialisme van E euerbach
ziJn ,,fundamentele kern", ontwlkkelden het verder tot de
wetenschappelijk-filosofische theorie va"u het materialisme en
wierpen zijn idealistische en religieus-ethische aankleefsels
overboord. Het is bekend, dat Feuerbach, die in hoofdzaak ma-
terialist was, zich tegen de naam ,,rnaterialisme" verz€tte. En-
gels verklaarde meer dan eens, dat Feuerbach ,,ondanks de ma-
terialistische,,grondslag" in de overgeleverdeidealistische
banden bevangen bleef", dat ,,het werkel[jke idealisme van
l'euerbach aan het licht komt, zodra wij tot zlju godsdienstfi-
Iosofie en ethika komen" (F. Engels, Ludwig Eeuerbach en het
eiade van de Duitse klassieke filosofie", blz. 23, 25. Maxisti-
sche Bibliotheek No. 14, ,,Pegasus", 1935).

Het woord .,dialektiek" komt van het Griekse woord ,,diale-
go", wat ,,een gesprek voeren", ,,polemiseren" betekent. Onder
,,dialektiek" verstond men in de Oudheid het zoeken van de
waarheid, door tegenstellingen in de redenering van den te-
Senstander bloot te leggen en deze tegenstellingen te overwi;.-
nen. In de Oudheid waren enige filosofen van mening, dat het
blootleggen van de tegenstellingen in het denken en de botsing
van de tegenstríjdige meningen het beste midclel was, om de
waarheid te ontdekken. Deze dialektische denkwijze werd later
tot de natuurverschijnselen uitgebreid en werd zo tot de dia-
lektische methode om tot kennis van de natuur te geraken -een methode, die de natuurverschij'nselen beschouwde als eeuwig
in beweging zijnde en zich veranderende, en de ontwikkeling
van de natuur als het resultaat van de ontwikkeling van de te-
genstellingen in de natuur, als het resultaat van de iawerking
op elkaar van de tegenstrijdige krachten ia de natuur.

De dialektiek is in haar grondslag l[jnrecht tegengesteld aan
de metafysika.
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1. De Marxtstlscbe dialektische methode wordt gekenmerkt
door de volgende fundamentele trekken:

a.) In tegenstelling tot de metafysika beschouwt de dialektiek
de natuur niet als een toevallige opeenhoping van los van el-
kaar staande, geisoleerde en niet van elkaar afhankelijke voor-
werpen en verschijnselen, maar als één samenhangend geheel,
waarin de voorwerpen en verschijnselen organiseh met elkaar
verbonden en van elkaar afhankelijk zijn, en elkaar vooronder-
gtellen.

Derhalve meent de dialektische methode dat men geen enkel
verschijnsel in de natuur kan begrijpen, als men het geÍsoleerd,
buiten verband met de omringende verschijnselen neemt, want
elk willekeurig verschijnsel op elk willeheurig gebied van de
natuur kan tot een zinneloosheid worden gemaakt, als men het
beschouwt buiten verband met de omringde voorwaarden en
los daarvan; en omgekeerd, elk willekeurig verschijnsel kan
worden begrepen en gemotiveerd, als men het beschouwt in
zfin onverbreke[jk verband met de omrlngende versch$nseleu,
ln z[in afhankeliikheid van de versch$nselen, die het omringeu.

b.) In tegenstelling tot de metafysika, beschouwt de dialek-
tiek de natuur niet als een toestand van rust en onbeweegl!'k-
heid, van stilstand en onveranderl['kheid, maar als eeu toe-
rtand van onafgebroken beweging en verandering, van ouaf-
gebroken vernieuwing en ontwikkeliag, waar steeds iets ont-
ltaat en zich ontwikkelt, steeds lets te gronde gaat en zïn tíJd
overleefl

Derhalve eist de dialektische methode, dat de verschiinselen
niet alleen zullen worden beschouwd uit het gezichtspunt van
hun onderlinge samenhang en onderlinge afhankelijkheld, maar
ook uit het gezichtspunt van hun bewcging, hun veranderlng,
hun ontwikkeling, uit het gezichtspunt van hun ontstaan en
vergaan.

Voor de dialektische methode is niet datgene in ile eerste
plaats van belang, wat op het gegeven ogenblik stevig sch$nt,
maar reeds begint af te sterven, doch datgene, wat ontstaat en
dch ontwikkelt, zelfs indien het er op het gegeven ogenbllk niet
stevig ultziet, want roor de dialektische methoile is alleen dat'
tene onovendnnel{k, wat ontstaat en dch ontwlkkelt.

,,De gehele natuur, zegt Engels, bevindt zich vanaf het
kleinste tot aan het grootste, v&n de zandkorrels tot a"an
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rle zonnen varr do protistcrr íoorsprontreliike levendc cel
llcd r tot aau de mcns, lu een ecuwig ontstaan en

!'crËaall. iu een onafgebr'oken vlocien, in rusteloze bewe-
Birre cn vut'attdor nlg". /1i Engels ,,Dialehtik der Natur".
ÀIosliau 1935, blz. 491).

Dclhalle nct'rnt dc dialel<tick, zoals Engels zegt, ,,de diugcn
e:t ltttn afbrt'ldirrqcn in d,-'besrilil,ctt, in wez,en in hun verbantl,
huu aurrccuschalicling, IrLrn beweging, hun olttstaan en ver-
girali ' {lJugcls, .,,\nLi-Dtilrring", Ned. Vert. ,,Pcgasus" 1938.
blz. 21 t.

s. I In tr':t.rstt:llili: tol clc rrrr'Iirl1'sika bcschourvt dc dialek-
Ir< li irt't orrtwiklitlingsirloccs urcI als een eenvoudig proces van
gtr.rr'i. naalin tlt: kwautitaticvc vclartdclingcu nict tot kwalit''-
ticvc' t ver:rrrdet'itrgen vuet'cu, tirirar als een ontwikkeling, die
vln rrrrirctt,li('.r)(in(l(i crr vcrbolgcn kwantitatieve velanderingclr
ovclgrral naar otr)cnlU.lic veraudel'illgen, tlaar furrdanrentelc ver-
;lrrI'r'ingr.rr. uit,t gelt:itlclijk, maar snel, plotseling, irr de r,ot,r't
var) ccl) sprongsgewijze overgang van de ene tocstalld Daar de
;rrrtletc olrtreden, hctgeen niet toevallig, rnaar wctrnatig ge-
schiedt, als het resultaat van de opeenhoping van onmerkbirÍ'e
err geleidelijke kwantitatieve veranderingen.

Derhalve oordeelt de dialektische methode, dat meu het ont-
rvililielingsproccs niet moct opvatten als een cirkelgang, niet
als een eenvoudig herhalen van de afgelegde weg, maar als een
voortschrijdende beweging, als een beweging in opwaarts gaan-
tle lijn, als een ovcrgang van de oudc kwalitaLicve toestanrl
nitar een nieuivc krvalitatieve toestand, als een ontwikkeling
van hct eerrvoudige naar het ingewikkelde, van iret lagere naar
het hogere.

,,f)e rratuur, zcgt Ungcls, is de procf op de dialcktiek. Iln
wij urr.retcn erkerrncn, dat de nrodcme natuurweLeuschàp
vool deze procf een uilerst rijk, dageliiks toenemend ms-
teriaal heeft geleverd en daarmede heeft bewezeu, dat het
in de natuur, in laatste instantie, dialektisch en uiet me-
tafysisch toegaat, dat zij zich niet eeuwig in dezelfde
kring voortbeweegt, maar een werkeli,jke geschiedenis

* ) Kwalitatief - de hoedanigheid betreffencl; kwantitatief

- de hoeveelheid betreffend. - Verf.
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doomaekt. Hier uoet voor alles Darwln genoemd wor-,
de.n, die aan de metafyslscbe natuurbcschouwing een go.
weldtge schok heeft toegebracht door ziln ontite&Hng,
dst & gehele tegenwoordige organische natuur, phnten
en dienen en daarmede ook'de mens, het produkt lr van
eea gedurende millioenen ftren voortgeret onMlikelingr-
proce8" (E:ngels, ,,Anti-Dilhrin§" t.a.p. blz. Z1).

De dtalektÈche ontwikkeling karakteriserende als de over-
geng van de lwantitatieve vàranderingen naar hwalitatieve
veranderingen, zeide Engels:

,,ltr de fydka... ls ledere verandering een omslag van de
kwantlteit in de kwalitelt - het gevolg van de kwenti-
tatleve veranda.ing van de ia het licha^a,m voortasden oÍ
daaraan toegevoerde hoeveelheid beweging tn de een oÍ
endene votm.. Zo heeft b.v. de temperatuur van het water
de eerste Qid geen invloed op de vloeibaarheid dasnen.
maar b[i de verhogiug of verlaging van de temperatuur
van het vloeibarre water breekt er eeu moment aan, dat
deze cohaesie-toestand dch wiidgt ea het water ln het
ene geval in d?mp en in het a,ndere geval in fls verandert..
Zo ls er eeu bepaalde minimum-stroomsterkte voor nodig,
om de platina-draad van de elektrische gloeilamp te doen
gloeien, zo heeft ieder metaal z[in eigen gloet- en smelt-
punt; zo heeft ledere vloeistof tiaar eigen, bii een gege-
ven druk vaststaand vries- eu kookpuut - voor zover on-
ze middelen het ons veroorlovea, om de betreffende tem-
peratuur te doen ontstsaD; zo heeft tenslotte ook elk
gas ziitr kritiek punt, waar druk en afkoeling het tot
dnrppels, vloeibaar doen worden... De zogenaamde Lon-
stanten van de fysika (de overganppunten van de eue
to€stalrd in de andere - Red.) dn voor het merurdeel
oiet anders dan na^uen van knooppunteq wasr de kwan-
titstieve qriidging, toevoer of onttrekking van bewegiag,
een kwalitatieve verandering te weeg brengt h de toe-
stand van het betreffende llchaam - yia^ar dus de kwao.
titeit ln de kwalttelt onslaat" (,,Dialekdk der Naturp,
blz. 5102).

Verder overgaand tot de chemie, vervolgt Eqgels:
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,.llÍen kan de ehenrie de wr.tenschap noemen van de kwr.
iitatieve veranderingen van de lichamen ten gevolg van een
veranderde kwantitatieve samenstelling. Dat wist Hegcl
zalf reeds.... Nemen wij de zuurstof: als zieh hier in-
plaats vnn zoals gewoonlijk twee atoulen, drie atomea
tot een molekule vei'enigen dan hebben wij ozon - een
lit:haàm. rlat tl^or reuk en r..'erkir-.g zeer duidelSk van rte
gewone zuurstoJ verschilt lln wai valt er niet te zeggcn
van de versr:hillende terhorrdi:',gren. waar:in zuurctof zich
met stikstof of met zwavel verbindt en waarvan elk een
van a'le andere kr.rglitatief velschillend lichaam vormt"
tte zelfder plaatse, blz.503).

En tens'otte zegt Engels. blj zijn kritiek op Diihring, die uit
alle nTacht tegen Hegel te keer gaàt, rrlaar tegelijk heimelijk
aan hcm de bekende stelling ontleent. dat dc overgang uit hrt J
tijk varr cie wercld z,onder Feroelí niiar het rijk van- ÉGg-q*tí ÍrLk'4/
uit tret rijk vtn de anorganisehe wcreld naar dat van het orgu- r'tt
nische levt'n, ecn sprong is naar een rrieuwe toestand:

,,Dit is geheel en al Hescis i'.rrt;opliiti van maatverhorr-
dingen, w:rar louter kwantitatieve toqtame en afname op
bepaalde knooi,prrrrten een kwalitatieue sprong veroor-
zaakt, b.v. bij het verwarmen of afkoeien van water,
waar het kookpunt en vriespuut de knopen zr3n, waarhíj
zich de sprong in een nieuwe aggregatietoestand - onder
normale dnrk - voltrekt, waar dus kwantiteit in kwali-
teit omslaat" (Anti-Diihring, Ned. vert., biz. 442).

d) In te8ienstellilg tot de netafysika gaat de dialektiek hier-
vall uit, dat aan de natuurvoorwerpen, aan de natuurversch[n-
selen, innerl$ke tegenstrijdigheden eigen zijn, want zij allen heb-
ben hun negatieve en hun positieve kant, hun verleden en hun
toekomst, hun aflevende en hun zich outwikkelende kant -dat de strljd tussen deze tegenstgllingen, de strijd tussen het
oude en het nieuwe. tusseu het afstervende en het ontstaande.
tussen het aflevende en zich ontwikkelende, het iunerliike ge-
halte van het ontwikkelingsproces, het inaerl[jke gehalte van
het overgaan van de kwantitatieve veranderingen in kwalitatie-
ve, vorint.

Derhalve oordeelt de dialektische methode, dathet ontwikke-
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lingsproces van het lagere naar het hogere niet verloopt op de
wijze van een harmonische ontwikkeling der versch[jnselen,
ma4r op de w$ze van het bleotlo6Ëee der tegenstr$digheden, die
aan de voorwerpen, de verschljnselen, eigen zfrn, op de wijze
van de ,,str[jd" van de tegenstrljdige tendenties, die op de
grondslag van deze tegenstrijdigheden werkzaam zijn.

,,In de eigenlfke rin, zegt Lenin, is de dialektiek het
onderzoek vaa de tegenstrijdigheden in het wezen uan de
uooroerpen zelf" ( Lcnin,,,Filosofische Aantekeningen",
bla 263).

En verder:

,,De ontwikkeliag is de ,,sLrijd" van dc tt'gerrstellingen".
(Komplete Werken, Deel XIII, blz. 301).

Dat zijn in het kort de fundamentele trekken van de Marxis-
tische dialektische methode.

IIet is niet moeil[jk te begrijpen, welk een ontzaglijk grote
betekenis de uitbreiding van de stellingen van de dialektische
methode op de studie van het maatsehappel{ke leven en van de
geschiedenis der maatscluppij heeft, van welk een ontzag$k
groot belang de toepassing van deze stellingen op de geschie-
denis van de maatschapp{, op de praktische werkzaamheid van
de partij van het proletariaat is.

Als er op de wereld geen geisoleerde verschijnselen bestaan,
als alle verschijnseleu met elkaar zijn verbonden en elkaar voor'
onderstellen, dan rs het duidelijk, dnt men iedèr maatschappelijk
stelsel en iedere nraatschappelijke beweging in de geschiedenis
moet beoordelen, niet uit het gezichtspunt van de .,eeuwige
gereclrtighei6l" 6f van een andere willekeurige vooropgezette
idee, zoals de historici dit niet zelclen doen, maar uit het ge-

zichtspunt van dr: omstandigheden, die dit stelsel en deze maat-
achappelifke bewe3ing hebben doen ontstaan en waarmede zij
verbonden zijn.

llet slavenhouders-stelsel is onder de modelne verhoudingen
een zinneloosheid, een tegennatuurlijke onger[jmdheid. Het
slavenhouders-stelsel onder de verhoudingen van het in ont-
binding verkerende stqlsel van de primitieve dorpsgemeenschap,
is een volkomen begrijpelijk en wetmatig verschijnsel, daar het
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een stap vooruit betekeut, vcr.gllcken ntct het stelsel van ttc
primitieve dorpsgemeenschap.

De eis van de burgerl$k-demokratische republiek waE ond6r
de verhoudingen van het tsarisme etr van de burgerlijke msat-
schappfr, laat ons zeggeu, in 1905 in Rusland, een volkome[
begriipeliike, juiste en revolutionaire eis, want de burgerl[ke
republiek betekende toen een stap vooruit. De eis van de burger.
lijk-demokratische repuibliek onder onze tegenwoordige omstan
digheden in de U.S.S.R. is een onzinnige en kontra-revoluöo-
naire eis, want vergeleken met de §owjet-republiek is de bur-
gerlijke republiek een stap achteruit.

Alles hangt af van de omstandigheden, van de plaats en
de tiid.

Het is te begr{pen, dat zonder zulk een historische behande-
ling van de maatschappelljke verschijnselen, het bestasJr eD dc
ontwikkeling van e€n wetenschap der geschiedenis uiet mogeltjk
is, want alleen zulk een behandeling behoedt deze wetenrchap
er voor, tot een chaos van tgevalligheden en een opeenstepeling
van de meest dwaze fouten te worden.

Verder. Als de wereld in onafgebroken beweging eu ontwikke-
llng verkeert, als het alsterven van het oude eu het aangfoelen
van het nieuwe eeu wet van de ontwikkeliug is, dan is het duldÈ'
I{k, dat er geen ,,onwrikbare" maatschappeliike toestandeu,
geen ,,eeuwige beginselen" van de partikulierc eigendom en de
uitbuiting, geen ,,eeuwige ideeën" van de onderwerping der boe-
ren aan de landheren, van de arbeiders aan de kapitalisten meer
bestaan.

Het kapitalistische stelsel kan dus door het socialistisehe
slelsel worden vervangen, evehals het kapitalistische stels€l tn

zijn tljd het feoda.e heeft vervangen.
Men moet zich dus niet oriënteren op die lagen van de maat-

schappfi, die zich niet verder ontwikkelen, al ziin zij ook op het
huidige ogenblik een overheersende kmsht, maar op de lagen,
die zich ontwikkelen, die een toekomst hebben, al zijn z$ ook op
het hutdige ogenblik geen overheersende kracht.

In de jaren 'tachtig van de vorige eeuw, tn het t[idvak van rle
strild van de Marxisten tegen de uarodniki, was het proletariaat
in Rusland een onbetekenende minderheid vergeleken met de
iadividriele boeren, die de overweldigende meerderheid van de
bevolking uitmaakten. Maar het proletariaat ontwlkkelde zich
als klasse, terwfiI het boerendom als klasse uÍteenviel. En juist
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omdat het proletariaat zich als klasse ontwikliclde. oriënteerden
de Marxisten zich op het proletanaat. h)n zÍ[ hebben zieh niet
vergist, want het is bekerrd, dat het proletariaat later vau een
onbetekenende kracht tot een historische en politieke kracht vàn
de eerste rang is uitgegroeid.

Men moet dus, om zich in de politiek niet te vergiss€n. vooruit
den en niet achteruit.

Verder. Ats de overgÍiltg van de laugzame kwantitatieve ver-
tnderiugen tot snelle eu plotselinge kwalitatieve veranderingen
et'tr wet van de ontwikkeling is, dan is het duidelijk, dat Je
revolutionaire onrwentelingen. die door de onderdrukte klassen
worden voltrokken, een volkomen natuurlljk en onvermijdelijk
versch[jnsel zijn.

De overgang van het kapitalisme uaar het socialisme er ,le

bevrijding van de arheidersklasse van de kapitalistische onder-
drukking kan dus niet worden verwezcnlijkt langs de weg van
liurgzame veranderingen, niet langs de weg van hervormingen,
maar alleen do«lr kwalitatieve verandering van het kapitalistr-
sehe stelsel, langs de weg van de revolutie.

Ilr.n moet dus, om zich in de politiek niet te vergissen een
re"oluti^nair en geen reformist zijn.

Verder. Als de ontwikkeling verloopt door het blootleggen
varr de Ínnerlijke tegenstrijdigheden, door de botsing van de
tcgenstrijdige krachten op de gxondslag van deze tegenstrSdig-
heden, teneinde deze tegenstrijdigheden te overwinnen, dan is
hel d'.ridelijk, dat de klassenstrijd van het proletariaat eea vol'
I'omen natuurlijk en onvermidelljk verschfinsel is.

.vlen moet dus de tegenstr[idigheden van de kapitalistische
orr.le niet verdclezelen, maar ze blootleggen en afwikkelen. de

klas:-:eristrijd niet temperen, maar hem tot het einde toe door-
z€tten.

Illen rnoet dug, om zieh in de politiek niet te vergissen, de

«urverzoeulijke proletarische klassepolitiek voeren, maar gecn

reformrstische poliiiek van de harmonie der belangen van het
proletariaat en de bourgeoisie, Seen kompromis-politieh van
het ..ingroeien"' van het kapitalisme in het socialisme.

Zo staal de zaak met de Marxistische dialektische methode,
als men haar neemt in toepassing op het maatschappelfrh leven'
in l.',epassing op de geschiedenis van de maatschappii

l,'!at bc'treft hct Mar:ristischc filosofische materialisme, dit !s
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wat zfln g"ondslag betreft lijnreeht tegengesteld aan het filo-
sofische idealisme.

2) Het Marxistische filosofisshe materialisme wordt door de
voigende fundameutele trekken gekarakteriseerd:

a) In tegenstelling tot het idealisme, dat de wercld als de
belichaming van de ,,absolute ide€", v&n de ,,wercldgeest,', ran
het ,,bewustz{n" beschouwt, gaat het filosofische materialisme
yan Marx hiervan uit, dat de wereld naar haar aard matedeel
is, dat de veelvormige verschijnselen in de wereld verschillende
seerten yan de zich bewegende materie zijn, dat de onderlingc
samenhang en de onderlinge afhankellikheid van de venschiu-
selen, die docr de dialektische methode worden vastgesteld,.dc
wetmatighedeo van de ontwikkeling der zieh bewegende ma-
terie zijn, dat de wereld zich volgens de wetten van de bewe.
ging van de materie ontwikkelt en generlei ,,wereldgeest" van
node heeft.

,,De materialistische natuurbeschouwing, zegt Engels,
betekent eenvoudig de opvattiug van de natuur als dat-
gene wat zij is, zonder enigerlei toevoeging vau buiten".
(F. Engels. I{rrnuskript bij ,,Ludwig Feuerbach").

Àls hii de materialisl-i.:che opvatting van den filosoof uit dr:
Oudheid, Heraklitus, aanroert, volgens wien ,,i!e wereid de een-
heid van alles is, door geen godheid en door gean tnen-s gescha.
pen, maar zij was, zlj is en zij zal een eeuwig }:vend vuur ziinr
wetnratig ontvlammetrd en wetmatig uitdovend", dan zegt I-e-
nin: ,,Een zeer goede uiteenzetting van de beginselen ven het
dialektische materialisme". (,,Filosofische Aantekeningen", blz.
318).

b). In tegenstelling tot het idealisme, dat beweert, dat slechtc
ons bewustziju reëel bestaat, dat de materiële wereld, het zijn,
de natuur. slechts in ons bewustzijn, in onze gevoelens, v(rcr-
stellingen, begrippen bestaan, gaat het Marxistische filosofischc
materialisme h.: :'van uit, dat de materie, de natuur, het zijn een
objektieve realiteit is, die buiten eu onafhankel$k van het be-
wustzljn bestsat, dat de materie het primaire is, daar z$ de
bron is van de gevoelens. de voorstellingeu, het bewustdju, e.n

dat het bewustz!'n het secondaire, het afgeleide is, daar het de
weerspiegeling van de materie, de weerspiegeling van het z{n ts,
dat het denken het produkt is van de materie, die in haar oat-
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wikkeling een hoge trap van volmaaktheid heeft bereikt en wel
het produkt van de hersenen, welke het orgaan van het deuken
ziin; aat men daarom het denken niet van de materie kan schei-
den, als men niet tot een grove fout wil vervallen

,,IIet belangrijkste vraagstuk van de gehele filosofle,
zegt Engeis, is het vraagstuk van de verhouding van bet
denhen tot het zdin, van de geest tot de natuur...

...Naar gelang deze vraag op deee of gene wljze werd
beantwoord, splitsten de filosofen zich in twee grote kam-
pen... Zij, die vasthielden aan de oorspronkelijkheid van
de geest tegenover de natuur... vormden het kamp van
het idealisme. De anderen, die de natuur als het oor-
spronkelijke beschouwden, behoren tot de verschillende
scholen van het mateilalisme. (F. Engcls. ,,Luchvig
f,'euerbach", Ned. vert., blz. 15-16).

En verder:

,,De stoffelijke, met de zintuigeu waarneembare wereld,
waartoe wij zelf behoren, is het enige werkel!;'ke... Ons
bewustzijn en denken, hoe bovenzinnelijk het ook schilint,
Ís het produkt van een stoffeliik lichaamsdeel, de herse-
nen. De materie is niet een produkt van de geest, rnaar
de geest is zeE slechts het hoogste prodtrkt van de
materie". (Engels, t.zp., blz. 19).

Het vraagstuk van de materie en het denken aanroerend, zegt
Marx:

.,Men kan het denken niet scheiden uan de materie.
die denkt. De materie is het subjekt van alle verande-
ringen. (F. Engels,,,De ontwikkeling van het socialisme
van Utopie tot \iletenschap". Voorrede tot de Engelse uit-
gave. Marxistische bibliotheek Nr. 7. ,,P€gasus", 1933.
blz. i4).

Het Marxistische filosofische materiallsme karakterisercnd.
zegt Lenin:

1{E

,,Het materialisme erkent in het algemeen het objek-



tieve werkelijke zijn (de materie), onafhankelijk vau het
bcwustzijn, van het gevoel, van de ervaring..: Het be-
wustzijn... is slechts de weerspiegeling van het ziin, in het
beste geval z$n bii benadering Juiste (adequate, ldeaal-
nauwkeurige) weerspiegeling". (Komplete IVerken, Deel
XIII, blz. 266-267).

ï]n verder:

a) ,,De materie is datgene, wat door zijn werking op
6ass sinnsl gevoel voortbrengt; de materle ls de objek-
tieve, ons in het gevoel gegeven werkelijkheid... De mate-
rie, de natuur, het zijn, het fysieke, is het prlmaire eu de
geest, het bewustz$n, het gevoel, het psychische is het
sekondaire", (te zelfder plaatse, blz. 119-120).

b) Het wereldbeeld is het beeld van hoe de materie zich
beweegÍ, en hoe ,de mateile denkt". (te zelfder plaatse,
blz 288).

c) ,,De hersenen zijn het orgaan van het denken".
(te zelfder plaatse, blz.125).

Ia tegenstelling tot het idealisme, dat de mogelijkheid van de
kennis van de wereld eu van haar wetmatigheid betwlst, dst
ntet gelooft in de betrouwbaarheid v€n ons weten, geen objek-
tieve waarheid erkent en meent, dat de wercld vol is van ,,din-
g€u op zllch z,elf", die door de wetenschap uinmer kunaen wor
deu gekend, gaat het Marxistische filosofische materialismc
hiervaJr uit, dat de wereld en ha.ar wetmatigheden zser wel ken-
baar zijq dat onre keunis van de wetten van de natuur, getoer.rt
aau de ervaring, aan de praktijk, betrouwbare [snnls is, die tlc
betekenis van objektieve waarheden heeft, dat er in de wereld
geeu oukenbare dingen dn, maar dat er alleen dingen zijn die
aog niet worden gekend, die door de krachten vau de weten-
rchap en van de praktiik zullen worden blootgelegd en gekend.

BU 4n kr{tiek op de stellÍog van Kalt en van andene ldealis-
ten over de onkenbaarheld rran de weneld en ds onkeubare
,dltrgen op ztch zelf', Bchreef Engels ln qin verdedlglng van rle

beLen{e stelling vau het materialisme over de betrouwbaarheid
Yao onze kennls:

,,De ueest afdoende weerl€tging yan deze, eveoals va^u
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alle andere filosofische grillen is de praktijk. namelijk het
experiment en de indusÍrie. Wanneer w[ de juistheid van
onze opvatting van eeu natuurverschirjnsel kunnen bew;j-
zen, doordat wij het zelf. tot stand brengen, het uit zijn
voorwaarden doen ontstaan, het bovendien dienstbaar
Iaten worden aan on?.e doeleinden,.dan is het gedaan mi-'t
Kant's onvatbaar ,,ding op àch zalÍ". De in de planten-
en dierenlichamen gevormde chemische stoffen bleven
zulke ,,dingen op zich zelf", totdat de organische chemie
hen de een voor de ander na begon te vervaardigen; daer-
mede werd ,,het ding op zich zelf" een ding voor ons, zo-
als b.v. de verfstof uit de meekrap, de alizarine, die wtj
niet meer op het land in de meekrapwoÉels laten groeien,
maar veel goedkoper en eenvoudiger uit koolteer prc-
duceren. Het zonnestelsel van Copernicus was drie-
honderd jaren lang een veronderstelling waarop men
honderd, duizend, tienduizend tegen één kon wedden,
maar toch altijd een veronderBtelling. Toen Leverrier ech-
ter uit de door dit stelsel gegeven feiten uiet slechts Ce

noodzakelijkheid van het bestaau van een onbekende pla-
neet, maar ook de plaats berekende, waar deze planeet
aan de hemel moest staan en toen Galle deze planeet
daarna werkel$k vond, toeu was het stelsel van Coper'
nieus bewezen", lEngels, ,,Ludwig Feuerbach" t.a.p. bla
17 ).

Lenin beschuldigde Bogdanow, Baz,atow, Joesjkewitsj en

andere aanhangers van Mach van fideisme, verdedigde de be-

hende stelling van het materialisme, dat onze wetenschappe-
Iijke kennis van de wetmatigheden in de natuur betrouwbaar
ls. dat de wetten van de wetenschap objektieve waarheid zijn,
en zeide:

,,Het moderne fideïsme verwerpt geeuszins de weten-
schap, het verwerpt alleen de ,,buitensporige aanspraken"
van de wetenschap en wel de aanspraak op objektieve
waarheid. AIs er een objektieve waarheid bestaat (zoals
de materialisten meneu), als alleen de natuurweteaschap.
die de buitenwereld in de ,,ervaring" van de mens weer'
spiegelt, in staat is, ons objektieve wa'arheid te geven

dan wordt ieder fideisme onvoorvv&ardel$k venf,orpen"'
(Komplete Werken, Deel XIII blz. 102.)
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Dat zijn in het kort de kenmerkencle trekken van het Marx_
istische filosofische materialisme

Het is gernakkelijk te begrijpen, welk een ontzaglijk grote
betekenis de verbreiding 

'an de steilingen van het fllÀsofische
mat.erialisnre op de studre yan het maatschappelijk leven, de
studie vag de ge,rchiedenis der maatschappij treàtt 

-_ 
welk een

ontz,aglijk grote betekenis de toepassing van deze stellingen
op de geschiedenis van de maatsehappij, op de praktisch" wurk-
zaanrheid van de partij van het proietariaàt heeft.

AIs de samenhang van Ce rratuurverschijnselen en hua we-
derzijdse afhankelijkheid een wetmatigheid van de ontwikkeling
der natuur zijn, dan vloeit hieruit voort, dat de sameuhang en
de wederzijdse afhankel$kheid van de verschsnseien van het
rnaatschappelijk leven el/eneens geen toevalligheid, maar eeo
wetmatigheid van de ontwikkeling der maatschappij zijn.

Het maatschappelijk ieven, de geschiedenis van de maat-
s*happ§ is dus ntet meer een opeenhoping van ,,toevallighe-
den", want de geschiedenis van de maatschappij wordt tot een
rvetmatige ontwikkeiing van de maatschappij en het onder-
zoek van de geseiriedenis dcr maatsehapps wordt tot een weten-
schap.

De praktische werkzaa.r,rhc.id van de partij van het proleta.
riaat moet dus beri:sten, niei op dè vrome ivengeu van,,uit-
blinkende pe:lsoonl$kiieder,", uiet op de eise', var: ..het rer-
stand", de ,,algemene moraal" enz., maar op ... wei-rarigi,ede:n
van de ontwikkeling der maatschappii, op hel bestirderes vat
deze wetmatigheden.

Verder. AIs wij de wereld kunnen kennen en onze kennis
van de wett-en der ontwikkeling vau de natuur betrouwbar.e
keunis is, die de betekenis van objektieve waarheid heeft, dan
volgt hieruit, dat het rnaa.t-schappelijke leveu, de ontwikkeling
van de maa.tschapp$, eveneens gekend kunnen worden en
dat de gegevens van de wetensehap over de wetten van de
ontwikkeling der maatschappij betrouwbare gegevens zijn, die
de betekenis vau objektieve waarheid hebben.

De wetenschap van de geschiedenis van de maatschapp$ kan
dus, ondanks heel de ingewikkeldheid van de verschijnselen
van let maatschappelijke leveu, eenzelfde exakte v/etens€hap
worden als, laat ons zeggen, de biologie, een wetenschap, die ln
staat is om de wetten van de ontwikkeling der maatschappi;i
voor praktische toepassing te gebruiken.
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De partij van het proletariaat moet zich iu haar praktische
werkzaamheid dus niet door deze of geue toevalligè beweeg-
redenen laten leiden, maar door de wetten van de ontwikke[ng
v-an de meatsehappij, door de praktische gevolgtrekkingen uii
deze wetten.

Het socialisme wordt dus van een droom over @n beterne
toekomst van de uensheid tot een wetenschap.

De verbinding van de wetenschap eu de pra^ktische werkzaa^m-
heid, de verbinding van de theorie en de praktijk en hun een.
heid moeten dus de leid-ster van de partlj van het proletariaat
worden.

Verden Als de natuur, het z{n, de materiële wereld - het
primaire, en het bewustzijn, het denken - het sekondafie, het
afgcleide is, als de materiële wereld een objektieve werkellik-
heid is, die ouafhankelijk van het bewustzijn der mensen be-
Etaat en als het bewustzijn de weerspiegeling van deze objek-
tieve werkeliikheid ls, dan volgt hieruit dat het materiële le-
ven van tle maatschappiJ, haar z{q eveneens het prÍmaire ls,
en dat het geeste§ke leven het sekondaire, het afgeleide ls, dat

., het materiële leven van de maatschappii een objektleve werke.

ll tgttreiA is, die onafEpkelijk van de wil van de menslflbestaet
I en dat het geestelijke leven van de maatschappij de freerspiege-
I ling van deze objektieve werkelijkheid, de weerspiegeling van

het ziin is.
De bron van de vorming van het geestelfike levea van dc

maatschappij, de ontstaansbron van de meatschappelijke ideeën,
de maatschappelijke theorieën, de politieke opvattiagen, de po-
litieke iastellingeu, moet men dus uiet in de ideeën, de theo.
rieën, opvattingen, politieke instellingeu zelf zoeken, masr in
de voorwa^arden vatr het materiële leveu va.n de maatschappf,
ln het maatschappelijke z{n, welks \ryeerspiegeling deze ldeeën,
theorieën, opvattiugen, enz zijn.

Als men dus in de verschillende perioden van de geschiede.
nis der maatschappíg verschillende maatschappelilke ldeeËn,
theor{eën, opvattingen, polttieke Ínstellingen waanreemt, ab
wU onder het slavenhouders-stelsel dez,e maatsehappelfike
ldeeën, theorieën, opvattingen, politleke instellingen oatmoetpa,
onder het feodalisme andere, onder het kapitalisme weer ande-
re, daJr ls dtt uiet te verklaren door de ,,natuut'', ulet door dc
,,elgenschapper" va! de ideeën, tle tleorieën, de opvattingen, dr
politieke instellingen zelf, maar door de verscbillendo voot-
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waarden van het materiële leven van de maatschappii in dc
verschillende perioden tler nraatschappelijke ontwikkeiing.

Zoals het van
hearook

.,Het is niet het bewustzijn van de mens€n, dat hun z[n,
nraar omgekeerd, hun maatsorrappelig'k z[Jn, dAt hun be-

'vustzfjn bepaalt", (Karl Marx, ,,ter kritftk der politieke Orn_
ekonomie", Lnleiding).

Om zich dus in de politiek niet te vergissen en niet ln dc
toestand van $dele dromers te geraken, moet de partii van het
proletariaat b[i haar werkzaamheid niet uitgaan van abstrakte
,,beginselen van het mensel§ke ver"stand,,, m&ar van de kon-
krete voorwaarden van het materiële leven van de maatschap-
pdi, als de beslissende kracht van de maatschappelfike ontwik-
keling; niet vau de goede wil van ,,grote mannen,l ma^ar ven
de reële behoefteu van de ontwikkeling van het materiële le-
ven der maatschapplj.

De ondergang van de utopisten, de narodniki, de anarchisten
91 de s_ociaal-revolutionCiren íaarbfr inbeglep-en,- is o.a. ÉÈr-
iiil te verktalen, dat zs de priuairà rol ,an àe vórwairden
vqhet matepjële leven van de maatochappii in de ontwilr]rcling /? /.
der maatschappij niet ertrcadcer daardooï tot idealisme ver- íafcft
vi$a en Èun praktrsche werkzaamheid niet op grondslag vaa
de ontwikkelingsbehoeftetr van het materiële leven der me.8t-
schappij opbouwden, maar onafhankeliik daarvan en daertegen
in. op de grondslag van ,,ideale plannen" en ,,alles-omvattende
ontwerpen", die los stonden van het reële leven van de mast-
schapp[.

De sterkte en de levenskracht van het Marxisme-Lentntsmé
ligt hierin besloteu, dat het bl z{n praktische wslkzanmh6l{
juist van de ontwikkelingsbehoeften valr het materiële leveu
der aaatschappfi uitgaat en aich nooit van het reële levea der
maatschappij losmaekt.

Er volgt uit de woorden v&a Marx eveun'el niet, dat de maat-
schapfeliike ideeën eu theorieën, de polltieke opvatËngea en
politieke instellingeu niet vau belang ziJa voor het leven vaa de
maatschappij, dat z{i geen terugwerkende kracht uitoefenen op
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het maatschappelijke zijn, op de ontwil<lreling van de materiële
voonvaarden van het maatschappelijke leven. W[j spraken
hier tot nu toe slechts ,lver de ootsprong van de maatschappe-
Iljke ideeën. theorieën, opvattingen, politieke insteilingen over
hun onÍsÍaan. over het feit, dat het geestelijke leven van de
rrra.atschappij de weerspiegeling is van de voorwaarden van

^haar materiële leven. lVat betreft de betekenis van de maat-
schappelijke ideeën, tlreorieën, opvattingen, politieke instellin-
gen, wat betreft hun ro1 in de geschiedenis, - het historische
nr:Iterialisme or1lkent _q1_e_t .alleen niet, maar he*fleEt-Effí-Ae
ÈElrfi; ,t---ili;à.tlÉ tàt .n de beteke-qis--daervan in het
lcven vàó dé- iíeatschappli, in de geschiedenis .van,_de Írraat-
schappij.

Er komen maatsr:happe)ijke ideeën en theorieën van verschil-
lende soort voor. Er zijn oude ideeën en theorieëu, die hun tijd
hebben overleefd en die de belangen van de aflevende krach-
ten in de maatschappij dienen. Hun betekenis ligt hieria, dat zij
de ontwikkeling van de maatschappij, haar beweging voor-
wearts, remmen. Er bestaan nieuwe, vooruitstrevende ideeën en
theorieën, die de Eelangen van cle vooruitstrevende trachten rn
de maatschappij dienen. Hun betekenis ligt hierin, dat zij de
ontwikkeling van de maatschappd, haar beweging voorwaarts
vergemakkelijken, waarbiii zij een des te gröiere betekenis ver-
krijgen, naar gelang zij de ontwikkelingsbehoeften van het ma-
tcriële leven der maatschappij nauwkeuriger weerspiegelen.

I Nreuwe maatsclrappelijke ideeën en thórieën ontstaan slechts

I narlat de ontwikkeling van het materiële leven van de maat-
t rchnpprj haar voor een nienwe taak heeft gesteld.

\4aar nadat zij ontstaan zijn,
en l'ergema

door de ontwikkelins van het matc Y-au..de

@el .ée*rieïcgtrrrvoamirrifríiar ae
rg_+§9ba+ptl-{oÉseea-kkelijkt. tliOi" bïijÏt da.n ook juist de
geweldi ge organiserende,-"-àiöbïliserende en reorganiserende be-
tekenis van de nieuwe ideeën, nieu've theorieën, nieuwe poli-
tieke opvattingen. nieuwe politieke instellingen. De nleuwe
maatschappelijke ideeën en theorieën, ontstaan juist ook daar-
om, omdat zij voor de maatschapplj noodzakelijk z$n, omdgt
,onder hun organëgpd, mobilise-rejíï eo reorgagige-r.enal-serk
de vervlr!_lins -va.n de $-p?gtróÍdèn tqak tplStH}lclis&-vau
\et maleriële-.l$ren,-de.r maatschappï- niet mogelijk is, Ont-
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staan op rle grondsla.g van de nieurve taken, die door de ont-
wikkeling van het materiële leven van de n:aatschappii ge-
stcld zijn. banen dt nieuwe nra,rlschappelijke idceën en theorieën
zich een weg, worden zij het bezit van de volksmassa's, mobili-
seren zij hen, orgirniseren zij hen tegen de aflevende krachten
in de maatschappij en vergemakkelijkcn zij zo het ten val
bren€icn 'iran de afievende krachten in de maatschappii, die de
ontwikkeliug van het materiële leven van de maatschappij rctr-
men.

Zo werken de maatschappelijke ideeën, theorieën, politieke
instellingen, die op de groudslag van de rljp gevorden taak van
de ontwikkeling van het materiële leven der maatschappij, van
de ontwikkeiing van het maatschappelijke zijn, zijn ontstaaa,
daarna zelf op her maatschappelijke zijn, op het materiële leven
van de 'naatschappij in en scheppen zij de noodzakelijke voor-
waardeu om de rijp gervorden taak van het materiële leven
vau de maatschappij volledrg te vervullen en haar verdere ont-
wikkeling mogelijk te maken.

[n verband hiermede zegt Marx:

,,De.the.opig wo-rdt tot matcriëie macirt, zorh'a d zich van
de massa's meeiiài'iíààÈt" (VeràniélG-wei[éí-EÉte
Afdeiing, ,,Tei-t<i'iÏiàt< op he rechtsphilosophie van Hegel",
blz. 614, Duits).

Teneinde dus de mogelijkheid te hebben orl op de verhoudin-
gen van het matr.riële leven van de maatschappij in te ri'r:rken
en hun ontwikkeling eu verbetering te verhaasten, moet de

Jrartij van het proletariaat op zulk een uraatscir.ippelijkèfiëórie,
op zulk een maatschappelijke idee steunen, die de ontwilikel-ings-
bèIdèffen van het materiële leven der maatschappij op de juis-
te wijze weer§piegelt en die derhalve in staat is, de brede mas-
sa's van het volk in bewegilg te brengen, hen te mobilisercn
ch'uit hun midden het grcte leger van de proletarische parttj
te organiseren, dat bereid is om de reaktionaire krachten te
verslaan en de weg te banen voor de vooruitstrevende krach-
ten van de maatschapplj.

De ondergang van de ,,ekonomisten" en de mensjewiki iB o.a.
hieruit te verklaren, dat zij de mobiliserende, organiserende en
reorganiserende rol van een vooruitstrevende theorie, een voor-
uitstrevende idee niet crlcruden en deze rol, tloortlat zij tot vttl'
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SeIr matertalleme vewlelen, bijna tot op nul terugbrachten en

bijgevolg de part{j tot passiviteit, tot niets doen veroordeelclen,
De sterkte en levenskracht van het Marxisme-Leninisme liggen

hlerin besloten, dat het steunt op een vooruitstrevende theorie,
die op de Juiste w$ze de ontwikkelingsbehoeften van het ma-
teriële leven der maatschappij weerspiegelt, dat het de theo-
rie tot de haar toekomende hoogte verheft en het zijn plicht
acht haar mobiliserende, organiserende en reorganiserende
kracht ten volle te gebruiken.

Zó lost het historische materialisme het vraagstuk van de

verhouding tussen het maatschappelijke zijn en het maatschap'
peliike bewustzijn, tussen de ontwikkelingsvoorwaarden van het
materiële leven eu die van het geestelijke leveu van de maat'
rchappil, op.

Er bliift slechts een vraag ter verklaring over: wat moet
meu uit het geztchtspunt ven het hlstorische materialisme
verstaan onder de ,,voorwaarden van het materiële leven van
de maatschappii", die in laatste instantie de gedaante van
de maatschappif, haar ideeën, opvattingen, politieke lnstellin'
gen enz. bepalen?

Inderdaad - mate-
riële kenmerkende

Eeen twijfel, dat tot het begrip, ,,voorwaarden van
het materiële leven van de maatschapp$" in de eerste plaats
de natuur, die de maatschappij omringt, het geografische ml'
lieu behoort, dat een van de noodzakel$ke eu bestendige voor-
waarden van het materiële leven van de maatschappii is en na'
tuurlijk op de ontwikkeling van de maatschappij, invloed uitoe'

lï: #iïl"*iËïi l'ffi ,ff "*iïIï?'ï:
voornaamste kracht, die de gedaante van de maatschapp[i' het
k rakter van het maatschappel[jk stelsel der mensen, de over-
gang van het ene stelsel naar het andere bepaalt?- ttàt Uistorische materialisme beantwoordt deze vraag ont'
kennend.

IIet geografische milieu is onbetwistbaar een van de besten-

dige en rràodzakelfike voorwaarden voor de ontwikkeling der

miatsehappij en het oefent natuurlfrk invloed uit op de oltytk-
t<eling der' maatschappij -, het-lp§gllSÍ :eftreeXtj: lo.ory

u q-&-entt !i!-eli+-g--4s g ".tuq*31l3P!ii: M aar zij n i nvl o e d i s ni et
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de öes/rssende iuvlocrl daar de veranderingen in de ontwikke-
liag van de maatschappij onvergeliikelljk veel sne[er plaatr
hebben, dan de ontwikkeling van het geógrafische milieu. In de
loop van drie duizend jaar konden er in Europa drie verschil-
lende maatschappelÍrjke stelsels worden vervangen: het stelsel
van de primitieve dorpsgemeenschappen, het slavenhouders-
stelsel en het feodale itetsel en in tret Oostel[jke gedeelte van
Europa, in de U.S.S.R., werden er zelfs vier maatschappeliike
stelsels vervaJrgen. Intussen wljzigden zieh in deze zelf.de
periode de geografisehe verhoudingen in Eurupa, of in het ge-
heel niet, öf in zo een onbeduidende mate, det de geografie daar
zelfs niet over wil spreken. En dat is ook begrijpeliik. Voor
enigszins belangrijke wijzigingen van het geografische milieu
worden er millioenen jaren vereist, terwijl zelfg voor ?ruet gG-
wichtige wijzigingen van het maatschappelít'ke stelsel der men-
sen enige honderden of een paar duizend jaar votdoende zijn.

Maar hieruit volgt, dat het geografische milieu nlet als dc
hoofdoorzaak, niet als de beslissende oorzaak van de Eaat
cchappelijke onturikkelhg kan dienen, want iets, dat ln de loop
van tienduizenden jaren biina onveranderd blijft, kan niet als
hoofdoorzaak dienen van de ontwikkeling van datgene, wat tn
de loop van honderden jaren een radikale verandering onder-
gaat.

Het lijdt verder geen twijfel, dat de toenemins van het be-
volk ingsaantal, deze of genó dEfr iÈëiit^ íffi lg-pfrffi,5 u"en-
eens tot het begrip ,,uoor*rri&i-ïEË.-l*efinateriële leven der
maatschappij", behoort, qrant de mensen vormen een noodza-
kelijk element van de voorwaarden van het matr:riële leven der
maatschappírj en zonder de aanwezigheid van een zeker mini-
mum van mensen kan er generlei materieel leven van de maat-
schappij bestaan. Is de toeneming van het bevolkingissantal
wellicht die voornaamste kracht welke het karakter van het
maatschappelijke stelsel der mensen bepaalt?

Het historische materialisme beantwoordt deze vraag even-
eens ontkennend.

Natuurl!'k heeft de toeneming van het bevolkiagsaantal in-
vloed op de ontwikkeling van de maatschappii, zij vergemak-
kel{jkt of vertraagt de ontwikkeling van de maatschapplj, maar
zii kan niet de voornaamste kracht van de ontwikkeling der
maatàchapp{ ziin en haar invloed op de ontwikketing van de
maatschappij kan niet de be.s/issen de zijn, daar de toeneming
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van het bevolkingsaantal op zich zelf de sleutel niet geeft om
op te helderen, waarom het gegeven maatschappelijk-e stelseljuist door dit en niet door een ander stelset woràt i".r"og"r,
tvaarom het stelsel van de primitieve dorpsgemeensctrap juidi
door het slavenhoudersstelsel werd vervaagen, het sravLnhorr-
dersstelsel door het feodale, het feodale door het burgerlijke
en niet door een willekeurig ander stelsel.

Indie* de toeneming van het bevolki,gsaantal de beslisse,de
kracht van de maatschappelijke ontwikkeling was, zou een grr_
tere bevolkingsdichtheid in elk geval een daaraan beantwoor-
dend hoger type van maatschappelijk stelsel moeten te weeg
brengen. In de werkelifkheid evenwel, ziet men dit niet. De
dichtheid van de bevolking is in China yiermaal zo groot als
in de Verenigde Staten, de Verenigde Staten staan echter wat
hun maatschappelljke ontwikkeling betreft hoger dan China,
want in China heerst nog altijd een half-feodaal stelsel, ter_
wijl de Verenigde Staten reeds lang het hoogste stadium van
ontwikkeling van het kapitalisme hebben bereikt. De dicht-
heid van de bevolking is in België 19 maal zo groot als in rte
Verenigde Staten en 26 maal zo groot als in de U.S.S.R., tle
Verenigde Staten staan eveuwel wat hun maatschappelijke ont-
wikkeling betreft, hoger dan België en België is bij de U.S.S.R.
een geheel historisch tijdvak ten achter, want in België heerst
het kapitalistische stelsel, terwijl de U.S.S.R. reeds een einrle
heeft gemaakt aan het kapitalisme en het socialistische stelsel
bij zich heeft ingevoerd.

Maar hieruit volgt, dat de toeneming van de dichtheid van de
bevolking nret de hoofdkracht is of zijn kan, van de ontwikke-
ling van de maatschappí$, die het karakter van het maatschap-
pclijke stelsel, de gedaante van de maatschappij bepaalt.

Waarin_bestaat in clat geva, dan rle voor.naamsle kracht in
net sy§teem van voolwaarden van het materiële leven der maat-
scltapplj, dic de geclaante van de maatschappij, het karaktcr
van hct nraatschappelijke stelsel, de ontwikkeling van de maat-
schnpoij van het ene stelsel tot het andere bepaalt?

Die kracht acht het historische materialisme de wijze waar-
op d"- leoensbenodigdheden worden uetkregen, die'voor het
bestaan van de mensen noodzakeliik zijn. de iroduktieutiize uan
v. ttloL..tÍiv aucue,elr: vuruselr ,nlere,,, 

""-rr*r""q 
*o*og"o,

brandstof, produktiewerktuigen enz., die noodzakelijk ziin, op-
dat de maatschappij zal kunnen leven en zich ontwikkeíen
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Om te leven nroet rrren voer.is:el kleren sehoeisel wonlngen,
bt'andstol' enz. trez,itterr. orn deze nrateriële gocrler.eu te bezitten,
Irlo€t mcn ze produceren en om ze te produi'eren, moet men pro-
duktiewerktuigen hebben. met behulp waarvan de mensen voed-
sel, kleren, schoeisel, woningen, brandstof enz. voottbrengen,
moet men deze werktuigen rveten voort te br.engen en er g:e-
bruik van te maken.

De qr_oy'ulgiglíErUulgen met behulp waarvan de materiële
goederen wolde{ voortgebraeht, de mer*sqn. die deze produk-
tiewerktuigen inlbeweging brengen;a7íe froduktie van de ma-
teriële goederen perwezenlfke-n-rlínk zij een zekere produktie-
ervaring en zeke{e geoefepdÉeid - al deze elementen tezamon
vormen de orodultielsdèiten van de maatschaooii.vormen de prqgfutp1j9.héehlen van de maatschappif.

Maar de'iii-oduÏÍiekrfrÏitp.í vo?mcÈslech.!§ bèu r"nt varr ,1e

hgqdi4gen van de mensen. De mensen voeren st$il tffii 3lË

natuurèn gehruiken rle natuur voor de produktie van de ma-

.- 
-tegen .1e

produktie, een kant van de p roduktiewi'ize-_dGÏIË:GiEoudln g
tritclrukt vàE-ïEïïensen tot de voorwerDen e[de kraehten van
de natuur Ë,"-Ss . "E. t"ri e.te--söaË ie n
,,orden gebfuikt. De andere kant van de produktie. de antlere

kànt van de produktiewijze. vormen de velhoudingen van de
in het produktie'nroces--de- oroduktieoer-

teriële goederen niet geisoleerd van elkander. niet als los van
erkander staande enkelingen. nraar tezamen, als groepen, als ge-
meenschappen. Deihalve is de produktie altljd en onder alle om-
standigheden maatschappelulce produbiie. B[i het voortbrengen-..'.
van de materiëIe goeclffiE-a de mensen onder elkaar de-
ze of gene onderlinge verhoudirrgen in de produktie aan, deze of
gene produktieverhoudingen. Deze verhoudingen kunnen ver-
houdingen zijn tan samenwerking en wederzijdse hulp van nren-
sen, die geen uitbuiting ondergaan, zij kunneu ook verhoudin-
gen v&n heerschappij en ondergeschiktheid qin, ,rJ' kunnen ten-
slotte overgangsverhoudingen zijn van de ene vorm van pro-
duktieverhoudingen naar de andere. Maar welk karakter de
produktieverhoudingen ook mogen hebben, zij vormen - steeds
en onder alle stelsels - een even noodzakelijk element van de

produktie als de produktiekrachten var de maatschappif.

,,,In de produktie", zegt Mar& ,,werken de mensen niet
alleen op de natuur, maar ook op elkaar in, z[ produce-
ren sleehts, doordat zij op een bepaalde manier sarnen-
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werken en hun werkzaatnheden tegen crlliaar uitu'isselen.
Om te produceren, treden zij in bcpaalde tietrelikiuge! cn
verhoudingerr tot elkauder en alleen binnen deze maat-
schappelfike betrelikingen en verht udingen heeft hun inj
rverking op de natuur', heeft de produktie plaats. (,,Loon-
;rt'beid en Kapitaal", I'tarx. Bibl., Deel 9, bb,. 27 ).

Ijrise omvat de uktie

l,
o-

er vall ou"
mèlricu t zit zï.in dus de belichami ln

ööéB-ffiïG-fir
'j;ottderhcderr van de produktie ligt hienn

l.rr:-slotcu, dat zij nooit gedurende een lange peliocle op iretzelÍ'de

lr,-rrit l.ll$l't steke[ en zich stceds in sllat van verandeling en

ontruilikeling bevindt, rvaarbij zij de veranderingen in de produk-
tiewijze onvermijdel$k een veraudering vaa het gehele maat-
scbappelijke stelsel, van de maatschappelijke ideeën, de politieke
opvattingen, de politieke instellingen verwekken, - waarbÍf zii
de vervorming van de gehele maatschappeliiike en politieke for'
matie verwekken. O-p de versc[]iendearappen van{e ont{ikke-
line nasscn de menFn verscirillende nioduktiewiizen toe of als
,ffi ï"f}.or.ílito.í[tí - ilè]aen àij'reen.,,u ii ct', it t uiae l..pven s-
w:;ze. Onàer de primitieve gemeenschàp bestaàt er eèn be§àalde
pïoduktiewijze, onder de slavern§ bestaat er een andere, onder
het feodalisme ïveer een andere, enz. Dienovereenkomstig z$n
ook het maatsc.rappelijke stelsel van de mensen, hun geesteltJk
leven, hun opvattingen, hun politieke iustellingen verschillend.

Zrrals de proJuktiewijze van de maatschappfi i§, zo is iu hoofd-
z:rali ook ie rn:ralschappij zelf, zo ziin haar ideeën en theorieën,

lr,lil.ir:ke o; valtirr.'{cn cu ins'-ellirrgt:tt.

Uf. als t.ren lit:t trover uitdrulit: Soals dc lclcnswd:ze vatt de

nrengu.'n tg-zo iq hu r denkwfrze.

-rlitYtr* 
iedcnis van de ontwikkeling der

mà:riscltal)pij in de tetste plaats de ontv,'ikkelingsgeschiedents
is vau rle orodttkt.ie. vi.n de produkt .:wijzen, die elkaar iu de

I.ol'r der e uwen afwisselen. de ontwikkelingsgeschiedenis va,n

11^ lrrodukl ehrachten en van de prodtrklit:verhoudingen der

rn{,nsen.

\/

\:àn
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| firndamentele krachten van het produktleproces ziJn en die do

t produktie vau de materiële goederen, die voor het bestaan van
I de maatschappij noodzakelljk zijn, verwezenlrjken.
t De historische wetenschap kan dus, indien zii werkel$k een
wetenschap wil zijn, de geschiedenis van de maatschappel[ke
oatwikkeling niet langer terugbrengen tot de handelingen van
Loningen én veldheren, tot de daden van ,,veroveraars" en

,,ond6rwerpert" van staten, maar moet zich in de eerste plaats
bezighouden met de geschiedenis van de voortbrengers der
materiële goederen, met de geschiedenis van de werkende mas-
!a's, met de geochiedenis van de volken.

De sleutel tot het onderzoek van de wetten der geschiedenis
van de maatschappll moet men dus nlet zoeken ln de hooÍden
van de mense& niet in de opvattingen en ideeëu van de maat'
rchapp{, maar in de produktiewljze, die ln iedere gegeven his-
torische periode door de maatschappii in praktfik wordt ge-

bracht, - ln de ekonomle van do maatschapp[.
De eerste taak is dus het on-

wetten der produktie
van de wetlgader ogoduktie, Yau de
h-tedín van de pioduktieverhoudin-

en

geD, van de wetten der ekonomische ontwikkeling van de maat'
rchappii.

De part{ van het proletarlaat moet dus, lndlen { een wer-
Le$ke partii wil z{in, in de eerste plaats de kennis va:r de ont-
rlkkelingswetten der produktie beheersen, de kennis van «le

wetten der ekonomische ontwikkeling van de maatschappii.
Om zich niet te vergisseu in de politiek, moet dus de paÉif

van het proletariaat,.zowel in de opbouw van haar prograln
alr ook in haar praktische werkzaamheid, tn de eerste plaats
uitgaaa van de ontwikkelingswetten der produktie, van de wet-
ten van de ekonomische ontwikkeling der maatschappil.

l)e tweede van de
net

De prodq

'de maatsehappd en daarna,

van de àensen, de ekonomisehe verhou-
en
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(lirlgen viul de mensen. Dit betekent g,venwel nit:t, dat de pro-
duktieverhoudingen geen invloed uitoefenen op de ontwikkeling
virrr de produktiekrachten en dat de laatsten niet van de e,er.-

sten afhankelijk zijn. Terwtjl ziJ zictr ontwikkelen, afhankelljk
van de ontwikketing der produktiekrachten, werken de pro-
th"rlilieverhoudingen op hun beurt in op de ontwikkeling van de
lrroduktiekrachten, verhaasten of vertragen zig' die. Het i:s hier-
I.rij noodzakelijk op te merken, dat de r_Qr!§19v_erhog.9tqgen
rtir:l al te lane bii d rrachten kunnen

Ëí"napààk-.6àïinaon,
dàir ií volle omvang

kunnt,rr ontwilikelen, als de produktieverhoudingen aan het
liittaktcr', aan de stand van de produktiekrachten beantwoordt'n
('u aau de ontwikkeling van de produktiekrachten de vrije Ioop
sr'\'elr. Derhalve moeten de produktieverhoudingen, hoez€er z1i

ook bij de ontwikkeling van de produktiekrachten mogen zijn
tcrr achter gebleven, - vroeg of laat, - aan het ontwikkelings-
pcrl van de produktiekrachten, aan het karakter van de pro-
clrrktiekrar:hten gaan beantwoorden en is dit in werkelijkheid
o,rli het geval. In het tegenovergestelde geval zouden wij een
rri ti i li a a I ve rbreke-il-Vàï -de'ëèhheid ïàï ïé-' öf diÍriktiekrachtèn
n1óí !-e E-q{ulili9-verhoudingen in het stètibt.vaí-dè produktie
hèht:en. eu daarmee het uiteenrijten van de produktie in haar
:rehe,.:l, er,n kusis-vtur {e-JllgqqLtlg, tlc verwoesting van de pro-
du lrtiekrachten.

l.lerr voorbeeld van het niet beantr.vdorden van de produktie-
t".houdïffiÍi het karakter van de produktiekrachten, een

vt,or beeld vau rlet konflikt tussen hen beide, zijn de qkononri-
sr:he hrisissen in de hapita'istische landen, waar de tr3[t-C-ltsti-

"G^iïffttr[fferg eige ndom vg:r da prEfukt&mi(lel en i". 
3ï 

n

s,.ï n'e u rvglcle tegensp la* vgfl< eert :net 
_qg,,t .mpls:[appe) 

tj k e

karàtter van-het pryduktlgproces, met het !rr{!er J?.n 1"
t,r'lduktiekrachten. Hà resmaat íau deTe tegenspraak ?1jl -ttu
clionornischeÉisissen, tlie tot de verwoesting van de produktie-
k rlr.r:hteil voerell, waarltij tleze tegensprasE-?e-]Í de -ekolomiss he

il,i;;i;'s ";;t,a" à" ss-qiaË re*r-:rllï-ïï'èr" bestemmi,s
Irierin bestaat om de huifigeïïídiïËtmïËoudingen te vernie-

tigen en nieuwe, aan het karakter van de trrroduktiekrachten
beantwoorden<1e produktieverhoudingen te scheppen'

En omgekeerd, - een voorbeeld van het volkomen beant-

woorden van tte produktieverhoudingen aan het karakter van
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de produktlekraehten is de socialistische volkshuishouding in
de U.S.S.R., waar de maatschappelijke eigendom van de pro-
duktiemiddelen volkomen beantwoordt aan het maatschappelrj-
ke kara.kter van het produktieproces en waar met het oog hier-
op Been ekonomische krisissen en geen verwoesting van de pro-
duktiekrachten bestaan.

Rijgevolg zijn de produktiekrachlen nisg alleen het beweet-
lljkste en revolutronaírst:ï'lËffiTïan de produktie. Zii zlin
tevens het besl isseLrle _eiS-Es!t_bil. de. gn tWilb-el!§, ye!. _dé prà-
duktie-

Zoals de produktie<rachten z$n, zó moeten ook de produktie-
verhoudingen zijn.

Als de stand van de produktiekraehten de vraag beantwoordt,
met welke produ!<tiewerktuigen de mensen de voor hen nood-
zakelÍdke materiële goederen voortbrengen, dan beantwoordt rte

toestand van de produktieverhoudingen een andere vraag: in
wiens bezit zieh de produktiemiddelen (de grond, de bossen, het
water, de bodemschatten, de grondstoffen, de produktiewerh.
tuigen, de bedr$fsgebouwen, de verkeers- en verbindingsmid-
delen, enz.) bevinden, tot wiens beschikking zich de produktie-
rniddelen bevinden, in de beschikking van de gehele maat-
schappij of ter bei:r,lrikkinq van afzonder.lijke personen, groe-
pen, klassen, die ze gebruiken om andere personelt, groepen.
klass€n uit te buiten.

Ziehier een schematisc
n. De overgang

lÉn de grove stenen werktuigen naar plil en-boog en in verba.rrrl
hiermede de overgang van het jagersleven naar het temmen van
dieren en naar de primitieve veeteelt; de overgang van ,trr

stenen werktuiger. na.ar metalen werktuigen, (de ijzeren hiir. ao
houten ploeg mel $zeren kouter enz.) en in over.eenstemming
daarmee, de overgaug naar het verbouwen van gewagsen rn
naar de landbouw; de verdere verbetering van de metalen werk-
tuigen ter bewerking van materialen, de overgang naar lc
suidsblaasbalg, de overgang naar de pottebakkerij en i[ over-
eeustemming daarmee de ontwikkeling van het haudwerk. ,te
scheiding van het handwerk van de landbouw, de ontwikkelirrg
van de zelfstandige handwerks- en daarna van de manufaktuur"-
proddktie; de overgang van de handwerks-produktiewerktulgen
naar de maehine en de verandering van de handwerks pn

manufaktuurproduktie in de ma.ehinale industriei de overgang
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ti:r:tt lrt.l r':rr.lri'r..s'..1.tI ,.rr 'lrr,l ..', i:.,.ltiirrr.tt YRn dc t.oilt.r.trc
glotc trr:i,rllirurlr,irrriitstr.ie, rlat :s iret algemene,.lang niet vr)l-
lcrliso lr.eld 'a, .L, ontv.'it<r:r,li1:3 r'rn cle pr«.,duktickrirchten tl,,r'
111:1;tl:rc11:rP1rij. irr ,1,, loop r';rn rle ersrlrioderris der mensheid. Ëï,1
§lir(,('l<t ltit,r'i.r! vanil,'lf. t'llrt de ontn:ikllcling en de verbetering
van de protluktiewr.r.ktuigen door de bij de produktie betrokken
nrenscn en niet onafhankelijh van hen \\'erd 'newerkstelligd, --
Li jgevolg v{rrirndcldeil en ontwiklielderr zi.h, tezamen mct
611' vpl';1;1lir'1ing eu tl<. ontrvi\liol!ng \.;tn de I)roduktielverktuigen,
o,)ii í|r' t)'(.ir:^r'n als llet )i,.i;tnlir.ijl;st.. eientent van de produktle-
kr';r,'hlr.rr vr.r'and(,rden err ontwikkeidon zich hrtn errraring in 1tr

l,io,lttL. t i( . l)iln trlbeiijs.gt oel'enditeid, hrrn vrrrdigheid irr hi't
ll,.l)r'lukei' vHu (le produklic.rrerktttigen

()\'(.I'iti, l:onrst iB dr. vcrairdcringen en de onl rvikkeling r,;rn,'h:
Jr:,rrluktielirerchten van de maats(:lrappij in rie loop van de ge-
s,.irietlelis veranderden en ontrvikkelden rich de produktie-
vt'r'horlrirrrgen verr dÈ mensen, htrn ekonomische verhoudingen.

De gesc lr iede n is kent v gf fu n d a m e n t-ele__llg,lpJitUnfOCgtti e-
verlroudinsen: dat van @t iËven-
lL--A?Ffiet feorlale, het kapitalistische en het socialistisclie
t!pe.

t)rrder hpt stel.:ol van de nrimiticve semeenschaD is de maat-
s . 

I r r n I rt. r i r k n t'.lgqnuleSr_valr .ffi' de groiiïi6É g
r';1,1 rl,' p'odrrktieverhoudingen. Dit beantwoordt in hoofdzaak
ir:rr.r lrr.t karakler van de produktiel:rachten in deze periode. De
str'non uerkturíicn en de later vers.lteneb pijl en boog sloten '1e

nrcgelii!rlrcrd rrit or, als enkeling tegen de natuurkrachten en de

rli rlr. tlielen le slrU(lon. Orn vruehtr,n in het bos te verzamelen,
í)trl lil ria !t';!letr.u 1's [' \"lt\':en, ol]r rl(: eltf of andefe Wotting 'e
lr(r,l\\'r,.1. ri;).tr,rr ,li. Íil .rrs(.Il grrtlwrlil5lt rt ()Irr gemegnschafpelijk 1r,

\'.í,1[:(ari. rrr,lten zrl Írr( I it:rr] tle lrr,n., r'r[,rod, aan de wik]e dier,-'rr
(,i niur (,1'n r'!àl)llrige getnet'rrscltrtn tt:n r.rffer wilden vallen. Dc

Í{,'nreflls('llÍrpi,eliike :rr'I:eicl v«re|l t')l- geDreenschappelijke eigen-
{l(,rIr !'Írn de. p|otltrl.:tit'tnidtlrllttr, er'enals l';rn de vool'tbrengselen
r'[,'.,1 Jrlodglrlie. Hier heeft men nog geelr begrip van de pa,''
lil:rrlrerre eigr:ndorrr van de pl'odukti.:mi,l,lelen, indien men de

trÈrsi,nnlijke ei.3e'rrlorn v:u! en.ige produktiewer{<tuigen, die
lrveos wírpels tot best"ht'rrr'ritrg tegen wiltie tlieren zijn, niet nree-

telt. Uier is geerr uithrriting. hier ziirt gecn klassen

t Onder hel. slavenhoudet's-stelsel is rle glondslag vlln de prr-
du kt ieve rhou oiGíGlffiGlltl :L!l-slëJsUhSUggI*81.L- lc
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Ir..duktit,r,itl,J.lt,, r,, íIr"1.11;..1.,,,r-,11-ll.-il ll:.:il.iU r.Ll-l)t()rluliÍi(, -*
cleÍi'sIàdf;'tïöfi-ó.r'§Éi,;;i.,oli,lni,ïls'r:co i,,,ï *"i:t,,,,,i,n. t,nt,"n ,.n
ritrdrttïDez,e prrrdriktierer.horrdin:en heantn.i,Lrr,lrl.rr irr ito,r[J-
z.lrak aatt de slarrrl v:rrr rle pl'.1111r:f i6,li1.orrr1n'r irr ,l,r;rc lrcriodr,.Inplaats 

'an 
dc stcrrt', r,i'c.ktuigr:n lrlcr,.r(n (ti r'elrs.n thu.,s

qe_B_tg_1 werktuigen te hunner besrhikking, in plaats van het
armzalige en primitieve jachtbedrsf, dat geen vceleelt. geea
larrdbouw kende, ontstonden'ecteelt, lurrrlbouw, handwerp.
arheidsvcrdeling tussen deze ta!<keÍr vau prodrrlil i,, ,,.lsf ond rle
mogelijklreirl r)!il I)r,o(lllkten tu:.sen cle afzàirderliJ'lr i rsoneu.u
gemeensehnppen tc. rB*gn, dt mogelijkheid om rijkdom in .le
handcn-van enkelen ffi.ho1,",,, rle rir:rkelijlie gree_n_h.oping vln
,is plgíI\.tifmiddelen in handerr \.in ecn mindífàli, .í" ,osn-
iijlrhcid orn de rrreeldc,r'lrcid rrn crc nrintl.'r'heitl re ontleru'er1*:n
en tot slaven le mslir:n. Hier tx,staat al geen gemeenschappelijke
en vl|e arheid van alle lcden vtrn de maatschappij in het
produlrticproces ,lteer, - hier hcet'st gedwongen arbeid van
slaven, die door de niet-werkende slavenhouclers worden uit_
gebuit. Er bestaat dethalve ook geen gemeenschappelijke eÍgen-
dom van Ce produktiemidrlelen evenmin als van cle- voortbràng-
selen van de produktie. Deze is door de partikuliere eigendoí
vervangen. Hier is de slnvenhouder de eerste eit vool,naftmste
volwaardige eigenaar.

Rljken eu annen, uitbuiters en uitgebuiten, ten volle gerech-
tigden en reehtelozen, een verbitterde klassenstrijci tussen hen,
-- dat is het treelcl van itet slavenhoutler.sstelsel,

Onder het feodalp stelsel is de grondslag van de pr.orlllrl.te.
verhouclingt'rr r3ri clgg* [sja]§:t .- JIIt!..,pL_..,1e
qn-{g",.\tl s r.,, til d e t n n {,[lf iiïïíi ",r,ic!- cri ii i, m 

*ö
I,5I-SS:-[I]tI-irlilll,le.n qir- ZUrr ., !!Í:lJgllertigq 9ig1'tt(,lr1111..,!íl"t"t,, it(.n
werlqg -in r-le produktie, rI rt lijj.eijfge; rlien ,le feodrre heel alliiiej8epe, rlien rle feodrre heet' al
niet meer han doden, rnaru. die.n hli kan kon6,1y "n verkr,l.)etr.

{a1sl de teodale eigentlorn lrr,steat rl-e ir:rliyidrrclt, ej$srdou^lan
d:I.jlgSI en del lqgg1nf!èg,&n op ct.,-proalrÉll"rveiiitirlsen err

9!-!1, partiku'licr bedrijf, bnrustend op de persoonlljke a.rtreict.
Deze prodrrktieverh.udingen beantwoorden in hoofd.zaali tau ,.le

stand vau de produktiekrachten in deze periode. f)e verdere
verbetering van rret gJieten en berverken vrrn iiz,er, clt verhroiding
van'de l'zeren ploeg en van het weefgetorrn,;-de verrlere onts.ik.
keling van de la.ndbouw, de tuilbouw, de wijnbouw, het zuhrel-
bedrljf, het outstaan naast de handwerkerswerkptaatsen v&n
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manufaktuurbedrijven, 
- dat zij, dt lir.rrntr,r.l<r,nde trel<lit,n 

'rtnde stand der pr.oduktiekracirteu.
De. nieuut, produktiekrachten eisen, dal rle we,r.ker. 

,ur 
de

l,«,duktie lret eeu of andere ínitiatir.f err geneigciheid tor ,:e
albeifl san de dag legt, dat hlj b! het rverk belang heeft. Darrr._
()ilr doet de feodaie heer aístand van ,len slaaf, dàar dezt_, ge,,n
lielalg heeft bi1' het werk en in het geheel geen initiatief aan rle
rlae legt; hij geeft er de voor.keur aan met liifeigenen te dot.rr
le herbhen, die hun eigeir bedriif, hun eigen protluktiewerktuigt,.
Lezil.ten en enigszins be,ang hebben blj de arbeid, hetgeeu
rroodzal<elijk is om de grond te belverken en aan den feodalen
heer vatr hun oogst cijns in natura te betaleu.

De partikuliere eigendcm onderga,at hier een vet'dere onttvik-
Iteling. De uithr.riting is hier hijna even hardvolhtig als on,ir-,r .le
slavemij, - zij is maar weinig verzacht. De klassenstrijd tussrn
dt' uitbuiters en de uilgehuiten vormt cle voornaaniste tr.ek ;en
de feodale orcle.

Onder het kaqitalisllgcbe-stelsel is de grondslag van de
produktieverhoufli;'rg, 11 d. 5giÈ!ffische sigendorr.r van .le
p,'orlrrktiemiddelen, terlvijl de werkers in de produkÈie ge,.n
ci.e,(,rrdortr bezl!ten, n.l. de loqnarbeidels, clie de kapitalist ni..t
lr;rrr doden en niet kan verkopeu, want zij àjn vrij van persoon-
lilke afhankeli.ikheid, -*- zij hebben eehter geen produktie-
ririrltJllen en r,rit nie1. vau houger te sterven zlln aj genoodzaahl,
l,rrrr arbr.idskracht aan den kapitaiist te verkopen, het juk van
íle ui'rhuiting op hun nek te torsen. Naàst de kapitalistische
t,igendom van rle produktierniddeleu bestaat er ooLraarlikuliere
o.lgl.ljllll vqn.!h produktienriddeieu, bemstend op de persoon-
liilic :r'lreid bij rlerr vnn de lrritip;e a.fhalkelijkheid bevrijden boer
('rr n;!ilrlwer'lísril1ir). lteze [,a.r.ti]ruliere eigendom is in de eerste
lijd rttinr vctbr,.id. ln lrlaats virn tle handwerkerswelkpla-atsr-rr
r r tle ri;:r.llrrl'akl trLtr-oliilt r neuilltgi,lr ontstonden geweldige fa.brir-
ke'rr err beclrijvr'rr, tocglrlust met Dràchines. In plaa.ts van de adel-
lilhe lrLrrclgoeder'cn, die rnet rie primitieve produktiewerktuigen
v:rn Ce boeren w^r'deu herverlit, ontstonden er grote kapitalist.i-
slire landbedr';jven, die op dt-. grondslag van de landbouwteeh-
nit:li en var') ([e voor'zieninB nret landbouivmachint,s wordcn
ge,roerd.

De nieu'À't, produhtiekrachten eisen, dat de arb€iders in de

l)rr,(llrklitr mcer beschrrvirig, eD lregripsvermoelen hebben d".rn de

n(,'Ígr.rh'ukle en crnrvetell(le lttirigt:n. rlnt zij in staat zijn om 'lè
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mnclii'rr, te bcgrijpr'n en er op de juiste u,ij:,,e mede om te gaan,
Dr kairitirlisten gt ven t,r rterhalvo de vo rrkertr aan. met loon-
trrireiders te dt>rrr lr'lieblten, die vrij i:ijn van feodale bandeu
en die beschaafd e,,rrorg z,jtr om o[) r]e irliste wijze met machiner
()nr le ga3n.

Í\,laur toen het kapitelisnre de lrri,duciiellaehten tot op een
geweldigc hoogte ha,d ontrvil<keld, raakte het- verstrikt in tegen-
stellingerr, die het niet kon npiossen. Doordat het kapitaiisme
een steeds grtiter hoeveelheid wa.ren voortbrengt en de waren-
pli.izen verlaaeÍ, verscl:erpt het de konkurrentie, richt het eeu
massa kleine en miildelmatige partikulier.e eigenaars te glonde,
maakt he-t- hen tot proletariërs en veflaagt hun koopkracht ten-
gevolge waarvan lret onmogelijk wordt de geproduceerde waren
af te zetten. Doorilat het kapitalisme de produktie uitbreidt en
nrillioenen arbeiders id de reusa.chtige fabrieken en b€driiven b!j-
eenl,rengt, verleent l:et aan het produktieproces een maatschap-
pel[ik karakter en ondermijnt daarmede zijn eigen basis, daar
het maatschappel$ke karakter van het produktieproces ,le
m:ratsehappelijke eigenclom vah de produktiemiddelen vereist,
t.rnvijl de eigendom van de produktiemiddelen partikuliere kapi-
lrrlistisehe eigendom blljft. die met het maatschappelijke karati-
ter va.n het produktieili oces niet vereuigbaar is.

Deze onverzoenlijkr, tc11t'nstellingen tussen het karakter van
de prodrrktiekra.:hten en de produktieverhoudingen komen aan
het licht in de psr:ig.qiel<e krisissen van overproriuktie, wanneer
dr' kapitalisten. die tengevolge van de door l.reir zelf veroor-
zaakte verarming varr de massa der bevolking, geen koop-
kra.ehtige a.fnemers vinclen, genoodzaakt ziju de produkten le
verhrandeu, geproduceerde waren te vernietigen, de produktie
sÍil te leggen, de produktiekraehten te verwoest€n, terwijl
rrrillic»nen ven de bevoll,:ing aan Cr.n'erkloosheid ten prooi vallerr
en honger moeterr lijden, oiet omdÍrt er niet genoeg waren z|n,
nroar omdat er te veel waren ziin voorteebracht.

Dit betekent dat de kapitalistische produktieverhoudingeu
rtiet meer aan de stand van rie produktiekrachten in de maat-
schappij beantwoorden en daarrnerle in een onverz,oenlijke tegen-
str$digheid zijn geraakt.

Dit. betekent dat het kapitalisme z-wanger gaat van de
revolÈtie, die geroepen is orn de tegenu,irordige kàpiblistische
eigendom van de plorlrrktienriddelen door de scrcialislische eigen-
dom te l,ervangen.
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Dit betckcut dat rlc sclirlll)ste klassorstrijtl tusst'rr tle uitl.rrti-'ters 
en de uitgebuiten de voàrnaamste trek van hot l<apitalisti-

sclre stelsel vonut,
r Ouder bet socialistische stelsel, dat voorlolig ;rilccu irr de

U.S.S.R. is ve@IrypS.l,ite*eigq4rt-og1. yan
d9_,p.ro{Ultremrddelen de grondslag vàii de produktieverhou-
dingen. Hier zijn al geen uitbuiters en geen uitgebrriten meer.

., De voortgebrachte produkten wordeu verdeeld volgens .le
ii,,arbeid, overeenkomstig het beginsel: ,,rvie niet werkt, zal ook
'1 niet eten". De betrekkingen tussen de urensen in het produktie-
" proces hebben hier het kenmerk van betrekkingen van kame.

raadschappel§ke samenrverhing en van socialistische wederzijd-se
hulp vao rverkers, die vrij zi.jn van uitbrriting. Hier heantwoor-
deu de produktieverhoudingen ter volle aan Ce starrd van de
produktiekrachten, want het maatschappelijke karakter vsn
het produktieproces wordt geschraagd door de maatschappe-
l$ke eigendom van de produktiemiddelen.

Daarou kent de socialistische produktie in de U.S.S.R. geen
periodieke krisissen van overproduktie, met de daaraan ver-
bonden onger$mdheden.

Daarom ontwikkele.u de._pl9.q!.!tr_e\Iachtep .,4i_-ql1--.hie4._14...gen\ versfg$,lgfu,',iàài dè;;i;"de fiodirËtiekrac)rtön beantwör-
. d-e_nde pioduktieverhoudingen hun volledige vrije loop voor zuik

een ontwikkeling geven.
Zo is het beeld van de ontwikkeling van de produktiever-

houdingen der mensen in de loop van de gesehiedenis der mens-
heid.

Zo is de afhankel[jkheid van de ontwikkeling van de produk-
tieverhoudingen van de ontwilikeling van de produktiekrachterr
der maatschapp{i, in de eersÈe plaats van de ontwikkeling der
produktiewerktuigen, kracirtens welke de verauderingeo en de
ontwikkeling van de produktiekraclrten vroeg of laat tot over-
eenkomstige veranderingen en tot de ontrvikkeling van de pro-
duktieverhoudingen leiden.

,,Hoewel z[ in de kiem reeds aan zekere rliersoorteu
eigen zijn, karakteriseren het gebruik eu de scheppiag va:l
arbeidsmiddelen') het specifiek rnenselijke arbeidspnoceB

') Onder ,,arbeidsmiddelen" verstaat \[arx hoofdzakeliJk de
produktiewerktuigen. - Red.
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eu F mnklin clelinicert dcrhalve de tlcus als ,,a tooLnaking
nnima.l". tcrr dier', dat werkluigen fabriceert; Hetzclfde
lrciang, dat cle struktuur van beenderenr.esten heeft voor
de lrcnnrs ran het organisme van uitgestorren diereq-
geslachten, hebben de resten van arbeidsmiddelen voor de
beoordeeling van ten onder gegane ekonomische maat-
schappij-formaries. N
met welke
sElieidt de cl-«1qo1n§Che..Jiidper&oo" De arbeidsmiddelen
,rjfnÏet ;ïlöen graadmeters van de ontwikkeling der men-
selijke arbeidskracht, maar ook de aanw[jzers varr do
rnaatschappelijke verhoudingen, waaronder gewerkt
lr,ordt". (Karl Marx. ..Das Kapital", Deel I, uitg. 1932,
lrlz. 187-188)-

En verder.

a) ,,De maatschappel§ke verhoudingen zijn nauw ver.
bonden met de produktiekraehten. Met het verwerven vau
nieuwe produktrekrachten veranderen de mensen hun pro-
duktiewijze en met de verandering van de produktiewijze,
de wijze waarop zij in hun levensonderhoud voorden, ver-
anderen zij al hun maatschappelijke verhoudingen. De
handmolen geeft ons een maatschappij met feodale heren
aan het hoofd, de stoommolen een rnaatschappij met in-
rlustriële kapitalisten" (Karl Marx, ,,De Ellende vsn de
Ir'ilosofie", bla 91).

b) ,,Wii leven te midden van een voortdurende beweglng
van het toenemen der produktiekrachten, van de uor-
nietiging van sociale verhoudingen, van het vormen van
i(leeën: onbervegel[jk is alleen de abstraktie van de be-
u,tging" ( te zelfder plaatse, blz. 91).

ln zijn karakter'Lgtiek vau het historische materialisme, ge-
formuleerd in het ,,&Ianifest van de Kommunistische Partij"
zegt Engels:

. ,,dat de ekonomisclre produkt.ie en de daaruit noodzake-'lijk voortvloeiende maatschappelijke geleding van ieder
historisch tijdperk de grondslag vormt voor de politieke eo
iniellektuele gt-.schiedenis van dat tfidperk, dat dienover-
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eenkomstig (slnds de onthiniling van het oeroude gemeen-
schappelljke bezit van de grond) de gehele geschiedenis een
geschiedenis van klassenstrijden is geweest, van striip
tussen uitgebuite en uitbuitende, overheerste en heersen-
de klassen op verschillende trappen van de maatschappe-
l§ke ontwikkeling, dat deze strijd thans echter een trap
va-p. on!-wikkeling heeft Ëeriikt,'waài-op-de uffiëE-uite en
o-ry{e3flrv}tg klas§e tiiet prolétariaat) zich niet meer van
dé lpar uitbqitende en onderilrukkènde klasse (de bour-
geoisie) ka! bevrijden, zonder tegel$k de gehele maat'
sehappii voor altijd van uitbuiting, o4-derdrukkinS, en

klassenstr'.{d te. bevrSdep..-" Engels, Voorwoord tot de

Duitse uitgave, ,,Het Kommunistische Manifest", Marx.
Bibl., Deel I, 1934, blz. 5).

De derde bilzonderheid van de produktie bestaat hier-
in, dat het ontstaagvan_gieuqg-pglgk§g§rapLte!-en van
de_daaraan be atr twoo r d e n d e_Eo d uhLie verhou dineeu nigf $ van
het oude-elq.lsei, niet na liet verdwijnen van het oude stelsel
plaats heeft, magr in de schoot van het o,!dEj[8]sel, .niet als
net.esuttaatvaFeenïantevorenïas.g*-.-"ru,o",Dewusf, ewer(-
zaamheid van de mensen, maar elementair, onbewust-glaf'
hankeliiluran 5§ wil van de mensen. Het heeft elementair en

":gd;§Iri,-,Er-g"Eef-ssT&-pÈ*§;f,elmÉ-aken.A fen eerste, omdat de-nqe*1p_e! niet vlij 
"jn.- 

il het kiezen va.u

ae1ffie produhtieíijó,'want ieder rrieuí gesucnt, dat Be'
boreu wor'dt. vindt reeds produktiekrachten en produktieverhou'
dingen voorha,nclen, als het resultaat van het werk van woegere
geslaehten, als gevolg waarvan het in de eerste tfid alles moet
aunlremen, wat het in gerede vorln op het gebied van de produk'
i.ie aantrefl en zieh daaraan moet aanpassen, om de mogelijk-
lreid te kriigen materiëIe goederen voort te brengen

t Ten tweede, omclat de mensen als zij het een of andere pro'
àur.ïiËiöilffig, het een of andere element van de produktie'
kraehten verbetererr, gr zich nlet van bewust ziin" niet.begnipen
en er niet oveÍ naí' rrken, tot welke maaÍschapp-elijkg rc§ultateu
tleze verbeterr'ngi,i- mueten leiden. maar slechig ààn hun eigen

i dr.sèt[L"e nelangiin- óènken, hoe zij hun arbeid kunnen verlich'
ten eu het een of a .dere direkte, tastbare r';ordeel voor zich zelf
kunnen verkr{jgen.

Toen enkele leden urn rle maatschappii der primitieve gs'
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meensehap geleideldk en tastend overgingen van stenen naar
ijzereu werktuigen, wisten zij natuurlijk niet en dachten zij erniet over na, tot welke maatschappely/ce resultaten àeze
nizuwigheid zou leiden, zij begrepeu niót eu wareu er zich niet
van bewust, dat de overgang naar de metalen werktuigen een
omwenteliag in de produktie betel<ende, dat h{ in laatste iu-
stantie naar het slavenhoudersstelsel zou leiden, - zii wilden
eenvoudig hun arbeid vergemakkelrjhen en nabijliggende, tast-
bare voordelen verkrijgen, hun bewuste werkz,aamheid was
binnen de nauwe perken van hun dagetijks persoonl{k voordeel
begrensd.

Toen in de periode van het feodale stei*sel de jonge bour-
geoisie van Europa uaast de kleiae gilden-wet'kplaatsen grore
manufaktuur-ondernemingen begon op te riehtenen op dezew§ze
de produktiekrachten van de maatschappf vooruitbracht, wist
zij natuurlijk niet en dacht zij er niet over na, tot welke maaf-
schappelijke gevolgeu deze nieuwigheid zou leideu; z§ was er
zich niet van bewust en begreep niet, dat deze ,,kleine" nieuwig-
heid tot zulk een hergroepering van de maatschappel$ke krach-
ten zou leiden, die moest eindigen met een revolgtie, zowel tegen
de koninkll'ke maeht, wier gunsten zrj za hoog schatte als tegen
de adellijken, in wier rijen haar beste vertegenwoordigers niet
zelden droomden te worden opgenomen, - zij wilde eenvoudig de
produktie der waren goedkoper makeu, meer waren op d€ mark-
ten van Azië en van het zo juist ontdekte Amerika werpen en
meer winst behalen, - haar bewuste werkzaamheid werd biu-
nen de nauwe-perken van deze dagelijkse prakt$k begrensd.'foen de Russische kapitalisten gemeenschappel$k met de
buitenlandse kapitalisten met kracht de modeme g-ore
machinale industrie in Rusland vestigden, waarbij z[ het tsa-
risme onaangetast lieten en de boeren aan de vraatzucht van de
landheren uitleverden, toen wisten zlj natuurlijk niet en dachten
zij er niet over na, tot welke maatschappelijke gevolgen deze
belangrijke toeneming van de produktiekrachten zou leiden; zii
waren er zich niet van bewust en begrepen niet, dat deze belang-
rijke sprong op het gebied van de produktiekrachten der maat-
schappij tot zulk een hergroepering van de maatschappelijke
krachten zou leiden, die àan het proletariaat de mogelijkheid zou
geven om de boeren rondom zich te verenigen en de zegevierEn-
de socialistische revolutie te voltrekken, zij wilden eenvoudig
de industriële produktie tot het uiterste uitbreiden, de kolossale
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blnnenlandse markt beheersen, monopolísten worder en ult de
volkshuishouding een zo groot mogel$ke v;iust persea, - hun
bewuste werkzaamheid ging niet verder dan hun dagelijkse,
beperkt-praktische belangen.

In overeenstemming hiermede zegt Marx:

,,ID de maatschappelfike produktie van hun leven"
(d.w.a in de produktie van de voor het leven van de meu-
sen noodzakel$ke materiële goederen. - Red.) ,,begeven
de meusen zich in bepaalde, noodzakeilike, van hun wil on-
afhankelijke r ) verhoudingen, produktieverhoudingen, di€
a-an een bepaalde trap van ontwikkeiing van hun materiëic
produktiekrachten beantwoorden." (,,Ter kritiek van de

politieke ekonomie",,fnleiding bij,,Àusgervàhlte Schrif'
ten" I, 1934, blz. 359).

Dit betekent eehter niet, dat de veranderingen van de pro
duktieverhoudingen en de overgang van de oude produktiever'
houdingen naar nieuwe, vlot, zonder konflikten' zo[der echok'
ken verloopt. tntegendeet, @UJk

middel van het
van de oude en

&an een de ontwikkeling van
produktiekrachten en de veranderingen op het gebied van dc
prodrrktieverhoudingen elementair, onafhankelljk van de wil der
mensen. Maar dit geschiedt alleen tot op een zeker ogenblik' tot
op het ogenblik, dat de ontstaande en zich ontwikkelende pro'
duktiekrachten er la geslaagd zijn een toestand van rijpheid te
bereiken. Nadat de nieuwe produktiekrachten cleze toestand
hebben bereikt, worden de bestaande produktieverhoudingen en

de dragers daa.rva.n * de heersende klassen - tot zulk een

.,onoverkomelijke" helemmering, die alleen door middel van Ce

bewuste, aktiviteit van de nleuwe klassen, door mlddel van
gervelddadige akties van deze klassen, door middel van de revo'
Itrtie ter zijde gesteld kan worden. Hier trredt met b['
zondere duidelijkheid de
s c h ap pel ij k e d e n k heel den, 1d6--n'i eu w,t'^ ppl!-t r-eke. inStgl I in gen, de

;ïdu;; ólÏi&Ë'ïffiË-t''aaí liëïlicËi-aió ge.óíJn ztn om de

oude produktleverhoudinger met geweld op te heffen. Op da

grondslag van het konflikt tussen de nieuwe prodrrktlekrnchten

nieuwe po

') Door ons gekursiveerd. - Red.
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en de oude produktieverhcudingen, op de grondslag van de
nieuwe ekouomische behoeften van de maatschapp[j, ontstaan
nieuwe maatschappelijke denkbeelden; de nieuwe denkbeelden
organiseren en mobiliseren de massa's, de massa's sluiten zich
aaneen t<;t een nieurv politiek leger, zij scheppen ee[ nieurrye
revolutionaire macht en gebruiken die, om de oude orde op het
gebied van de produktieverhoudingen met geweid af te schaffcn
en de nieuwe orde te verankeren. Het elementaire proces ven de
ontu,ikkeling ma.a.ltt plaats voor de bewuste werkzaamheld van
rie mensen, de vreedzame ontwikkeling voor de gewelddadige
ornn'enteling, de evolutie voor de revolutie.

,,Het proletariaat, zegt Marx, verenigt zich in de str$d
tegen de bourgeoisie noodzakel§k tot een klasse... het
maakt zich door een revolutie tot heersende klasse en
heft als heersende klasse gewelddadig de oude produktie-
verhoudingen op". (,,Het Kommunistische Manifest",
blz. 35).

En verder:

a) ,,Het proletariaat zal zljr- politieke macht gebruikeu
om aan de bourgeoisie stap voor stap alle kapttaal te ont-
rukken, alle produktie-instrumenten lu handen van de
staat, d.w.z. van het als heersende klasse georganlseerde
proletariaat te centraliseenen en de hoeveelheid van de
produktiekrachten zo snel mogelijk te vermeerdereu"
(te zelfder plaatse, blz. 34).

ld is de ve van tederu oude
,walr3er

gaat". (,,Het Kap
aÉ

Ziehier de geniale formulering vau het wezen ven het histori-
sche materialisme, door Marx in het jaar 1859 gegeven tn het
higtorische ,,Voorwoord" bli ziin beroemd boek ,,Ter kritiek
van de politieke ekonomie":

,,In de maatschappel{jke produktie van hun leven be-
geven de mensen zich in bepaalde, noodzakelljke, van hun
wil onafhankelijke verhoudingen, produktieverhoudingen,
die aan ecn bepaalde trap van ontwikkeling van hun
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msterlële produktleluachten beantwoorden. t{et geheel

van deze produktieverhoudingen vornrt de ekonornische
struktuur van de maatschappij, de reële grondslag, waar-
op zicb een juridische en politieke bovenbouw verheft en

waaraar bepaalde maatschappel$ke bewustzijns-vormen
beantwoorden. De produktie van het materiële leva-n

bepaalt het sociale, politieke eu geestelijke levensproces
in het algemeen. Het is niet het bewustzlln van de mensen'
dat hun djn, maar omgekeerd hun maatsehappelijk z!jn'
dat huu bewustzijn bepaalt. Op eeu bepaalde trap van hun
ontwikkeling geraken de materiële produktiekrachten van
de maatschappii in tegenspraak tot de aanwezige produk-
tieverhoudiugen, of wat slechts een juridische uittLnrkking
daarvoor iB. tot de eigendomsverhoudingen, binnen wier
grenzen z{f zich tot nu toe hadden bewogen. Van ontwikke-
liugsvormen van de produktiekrachten slaan deze ver-
houdingeu om in kluisters daarvan- Dan begiut er een

tiiclperk van sociale revolutie. Met de veranderiag van de

ekonomische grondslag weutelt zich de gehele reusachtigc
bovenbouw meer of minder gnel om. Bij het beschouwen
van zulke o,mwentelingen moet men altijd onderscheid ma-
ken tussen de materiële, natuurwetenschappeli'k nauw'
keurig te konstateren omwenteling iu de ekonomische pro'
duktievoorwaarden en de juridische, politieke, religieuze'
artistieke of fitosofische, in één woord: de ideologische

vormen, waarin de mensen zich var dit konÍlikt bewust
worden en het uitveehten. Evenmin als men datgene. wat
een persoon is, beoordeelt naar datgene, wat hii van dcb-
zelf denkt, evenmin kan men zulk een omwentelingstiid-
perk naar zljn bewustzijn beoordelen; men moet veeleer
dit bewustzfin verklaren uit de tegenstrijdigheden vau het
materiële leven, uit het bestaande konflikt tuss€n ale

maatschappelijke produktiekrachten en de produktiever-
houdingen. Een maatschapp$-formatie gaat nooit ten
onder, voordat alle produktiekrachten ontwikkeld ziJn,

voor welke z|j ruim genoeg is en nieuwe hogere produkde-
verhoudingen verschlinen nooit eerder, voordat de mate'
riële bestaansvoorvaarden daarvan in de schoot van dc

oude maatschappfl zelf z[in uitgebroed. Daardoor stelt de

mensheid zieh alt['d slechts taken, die zii kan volbreugen,
want nauwkeuriger beschouwd zal het steeds bl[iken' dat
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de taak zelf alleen da.ar outslaat, waar de materiële voor-
rvaarden om haer te vervuilen reeds voor.handen zijn, oí
zich ten minste in hun wordingsproces bevinden.,, (Karl
[vIarx, ,,Ausgew. Schriften, I, blz. Bb]-360).

Zo staat het met hel Ivlarxistische materialisme, indieu nen
Itct ueenrt in ziiu toepassing op tret maatscheppel$ke leven. in
ziiu toepassirlg rp de geschiedenis van de maatschàppij.

Dat z[jn de fundamentele trekken van het «lialektiscÀe en het
historische materiatisme.

Hieruit kan men zien, welk een theoretische rijkdom Lenin
voor de partij verdedigde tegen de aanslagen van de rcvislonis-
ten en de ontaarden en hoe uiterst belangrijk het verschijnen
van Lenins boek .,Illaterialisme en Empiriokriticisrne', voor de
ontwikkeling van onze part[ was.

3. - De bolsiewiA-i en de mensiewiki in de iaren
uan de Stolgpinse reaktie. De strijd uan de botsie-
uikí tegen de likwidatoren en àe otzorttisten.

IIet was in dc jareu van de reaktie vecl en veel moeilijker
om in de partijorganisaties te werken, dan in de vorige
periode, toen de revolutie zich ontwikkelde. Het aental partlj-
leden verminderde sterk. Vele kleinburgerlijke meelopers vitn
de partij, vooral intellektuelen, hadden de gelederen va.r rle
part[j verlaten, daar zij de vervolgingen van de tsaristische
regEring vree§den.

_ -_Lenin wees er op, dat revolutionaire partiJen op zulke ogen-
blikken iets nieuws moeten ieren. In dà peiiode-van oe Èioe,
van de revolutie hadden z[j geleerd aan te vallen. in ,le
pg9!S_E!_gg_Ig4lrg rnge5J-ep- _zijlereu. hoe zii op de iuisre.
wiize de terugtocht moesfcn qcnwqqrrton r"l^ lií a:#r ;:Íffi@;ten afi ;;'d",r, i,G à iffirïliË#iï.

,*iilösaïË Ípartij moesten in stand
houden en versterken, hoe zij van de lógale mogelijkheden,van plle legale organisatiesl in hei Uïirooa"" de rnassn_
organisaties gebruik moesten maker om hun verbindingen
met de massa's hechter te maken.
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De urensjewiki trr-rkken in paniek terug, ziJ geloofden niet
aan de mogelijkhcid van een nieuwe opleving van de revolutie.
zij verloochenden smadelijk de revolutionaire eisen van het
pl'o3rÍrm err de revolutionaire lerrzen van de paÉij, zii wilden
de tevolrrtionaile illegale partij van het proletariaat likwide-
t en, vernietlgen. f)ear,rrn begon men dit slag van nrensjewilii
likuiilssTsn te noemen.

In tegeustelling tot de mensjewiki waren de bols.jewiki cr
van overtuigd. dat er in de eerstkomende jaren een revolu-
lir;11:1i1's opleving zou beginnen en dat de partij verplicht was
de nrasisa's op deze nieurve oplevirg voor te bereiden. Dc
vuorna&mste taken van de revolutie waren niet verwld. De
tlreren hadden de landheren-grond niet gekregen, de arbeiders
hadden de 8-urendag niet gekregen, het door het volk gehate
tsaristische absolutisme, dat de geringe politieke vrljheden, die
het volk in 19C5 op het tscrisme harl r'^roverd, weer verstikte,
l'as niet ten val gebracht. I)e oorz,akcn hleven dus van kracht,
die in 1905 cle revolutie hadrlen doen ontstaan. Daarom warren de
bols.jewiki er van overtuigd. dat er een nieuwe opleving van de
tevolutionaire beweging zou beginnen, zlj bereidclen zieh tlaarop
voor en verzamelden de krachten van de arbeidergklasse.

fte bols.iewiki putten hun overtuiging, dat er onvermijdelijk
ern nicuwe opleving van Ce revolutie zou beginnen, bovendien
rrit het feit, dat de revohrtie van 1905 aa.n de arbeidersklasse
Seleerd had in de revolutionaire massa-strijd haar r€chten te
verdedigen. In de jaren van de reaktie, in de jareu van het
offtrrrsief van het kapitaal, konden de arbeiders deze lessetr
van ltet .iaar 1905 niet vergete& I/()nin haalde brieven vart
all,t,iders ilan. wat'rin zij vedelden over de verdrukking en de
lrr-4rr1, die z}4 wecr vp n de fabrikanten ondervonclen en
sclrrrvt'n ,,W acht ntaar, er zal opnieuw een 1905 aan-
breken!"

Het voornaamste politieke doel vcn de bolsjewiki was het-
zelfde gebleven alt iu 1905 - het tsarisme omverwerpen, de
hurgerliik-den-,okrr tische revolutie tot iret eiude toe door-
zett.en, uver'garrl naar tle socialistische revolutie. De bolsjewiki
vergatcrn r,i:en ogenblik dit doel; zij bleven voor de massa'§ de
iirndanlcntele revolutl.rnaire leuz.en op de voorgrond stelhn:
,le rl 'ir,,kr'írtische repttbliek, de kunfiskrttie van de grond der
llnr-lhclcn, rle achttrrige ar'beidsclag.

Jlarr dc talitielc van d,: partij kon nict clezelfde bl[iven als
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tn de periode van de strjgende lijn van de revolutie tn 1905.
Men kon bijvoorbeeld de massa's in de eerstkomende tljd niet
tot de algemene staking of tot de gewapende opstand oproe-
pen, omdat de revolutlonaire beweging toen teruploeide, de
arbeidersklasse ontzaglijk vermoeid was en de reakttonaire
klassen dch aanmerkelíjk hadden versterkt. De paÉij moest
wel met de nieuwe situatie rekening houden. De taktlek van
de aanval moest worden vervangen door de taktieT:yàí de
vèiïEli$-n§, vàí hèt neizamËtàívïn -f,e Ïraeht€n; -fe-Éaders
nióÍïen iri de lllegallteit gaan, het partijwerk in de illegaliteit
wbidèn tevoerd; men moest het lllegale werk met het werk
in de legale arbeldersorganisaties verbinden.

Ii)n dc bolsJewikl verstonden het deze taak te venrullen.

,,WU hebben het verstaan, gedurende lange Jaren
voor de revolutie te werken, Meu heeft ons niet voor
niets onwrikbaar genoemd. De sociaal-demokraten heb-
hen een proletarische partii gevormd, die bfl de eerste
tegenslag van de stormaanval de moed nlet laat zakken,
haar hoofd niet kwijt raakt, zich niet door avonturen
Iaat meeslepen", schreef lrenin (Komplete Werken, Deel
XII, blz. 126).

De bolsjewiki slreden voor het in stand houdcrt en de ver-
sterking van cle illegale parti.jorganlsaties. I\Íaar. tegelijkertijd
hlelden de bols.iewiki het voor noodzakelijk om van alle legale
mogelijkhederl. var letler legaal aanknopingsprrnt gebruik Ie
maken, met behulp waarvan men de vgTfinrlirlg6'n met tle
massa's zou kunnen bewar.en en in stand htrrrden en daardoor
de partfl zelf versterkcn.

,,Dat was de periode van de wending vau onze parttj
van de openliJke revolutionaire st-{d tegen het tsarisme
naar de strijd langs omwegen, naar het gebruikmaken
van alle denkbare legale mogelírjkheden - van de zieken-
kassen tot en met de tribune van de Doema. Dat was de
perlode van de temgtocht, nadat wij in de revolutie van
1905 verslagen bleken te z$n. Dez,e wending elste van
oirs, dat wiJ ons nieuvve etrirjdmethoden elgen maakten,
tenelnde, als w[i nieuwe kraehten hadden verzametd, orr-
nieuw tot de openl{ike revolutionaire strijd tegen het

777



tsarisme over te g:aan". (Staltn, Verslag van het XYe
Iiongres, blz. 361-367, IrIoskou, 1935).

De iu stand gebleven legale organisaties waren als het ware
cen dekmantel voor de illegale partljorganisaties €n een
ntiddel om met de massa's in verbinding te blijven. Onr deze
vcrbincting met de rnassa'§J i.u stand le houden, gebruikteu rltr
lrolsjewiki dc vakverenigingen en andere legale maatschappe-
lillie urganisaties: de ziekenkassen, de arbeitlerskoöperaties, dc
klrtbs en kulturele verenigingen, de volkshuizen. De bolsjewiki
gebt'uikteu de tribune van de Staatsdoema om de politiek van
rit tsaristische regeling en de kadetten te ontrnaskeren, om de
I rx'r'cu naar clo l.lant van het pro'et.ariaat over tc halen. Het i.r
stand houden van de illegale partijorgarisatie en de leidi»g dror
rriddel varr dcze or'Banisa.tie van alle vormen van het politieirt:
wet'k, gaven aan de part§ de mogeliiikheid een juiste partljlijn
[e voeren en de krachten voor een nieuwe revolutionaire op-
leving voor te bereiden,

De bolsjewiki verwezenlijkten hun revolutionaire Iijn ter-
u',jl zij aan ttue'e fronten, tegen twee vormen van het oppor-
turusure in aËÏàrïíÏïreden: tegen de líkwidatorcn. cle open-
lljke tegenstanders van de partij en tegen de zogenaamde
oÍi()&,i.\Ícr?'/, de heimelijke vijanden van de partii.

Ianin, de bols.iewiki, voerden een on1'erzo('nlijke stri.id tegen
hct liliwidatorendom en wel direkt van het outstaan 1'an tleze
o;rp',r'tunistische stroming af. Lenin wees er op, dat het likwi-
,.latt'r't:ndom een agentsehap van de liberale bourgeoisie in rlc
partij was.

In f)ecember 1908 had in Parijs de vnfde { Al-Russisehe )

iiouferentie van de R.S.D.A.P. plaats. Deze l(onferentie ver-
oordeéidè op voorstel van Lenin het likwidatorendom, d.w.z. de

p^gingen van enige delen van het partij-intellel<t íde metts.ir:-
r:r'iki ) om ,,de bestaande organisatie van de R.S.D.A.P. te
lil<u,ideren en haar te vervangen door een vormloze vereniging,
1l: -ir.rh tot elke prijs binnen de perken van de legaliteit zou
! it, al werd deze laatste ook gekocht tcn koste van hr t
{r1xl,ti.ik verloochenen van het program, de toktiek en de

') Van het Rttss.sche wt'r.'krvoord: otoz,watj - trrrttgrot'1ren;
o,'n ,.litrksc" groep, die de sociaal-demoltrati:rt:hc [rrtklic rrit tlo

Sta.atsrloerna wilde terugroepen, - Vcrt.
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tratlities van de partij" (De K.P.S.U. (b) in resoluties, Deel
I, blz. 128).

De Konferentie riep alle part§organisaties op, vastberaden
strfrd te voeren tegen het drijven van de likwidatoren.

Maar de mensjewiki onderwierpen zich niet aan dit besluit
van de konfererrtie en zakten steeds verder af op de weg van
het likwidatorendom, het verraad van de revolutie, de toe-
nadering tot de kadetten. De mensjewiki verloochenden steeds
meer openlilk het revolutionaire program van de proletarische
part$, de eisen van de demokratische republiek, de achturige
arbeidsdag, de konfiskatie van cle grond der landheren. De
mensjewiki wilden tot de prijs van de verloochening van het
program en de taktiek van de partij van de tsaristischo
regeiihg de toestemming verkr§gen om als een openl{ke, legale,
zogenaamde ,,arbeiders"-partij te bestaan. De mensjewiki waren
hereid om zjch met het regime van Stolypin te verzoenen, om
zjch daaraan aan te passen. Daaröm werden de likwidatoren
ook wel de ,,Stolypinse arbeiderspartii" genoemd.

Tegel{jk met de strijd tegen de openlijke tegenstauders van
de revolutie, tegen de likwidatoreu, aan wier hoofd Dan,
Axelrod, Potrjesow stonden en die bo'rendien door Martow,
Trotski en andere mensjewiki v;errlen geholpen, voerden de
bolsjewiki eveneens een onverzoenlijke str$d tegen de qg$"-
lijke likwidatoren, de ,,otzowisteu", die hun opportunisme
aöhter de ,,linkse" fraze verborgen. ,,Ot?pwigten" rverd een
aantal vroegrere bolsjewiki gurro"Àd, Oie-'FËlÏieroeping van
de arbeidersafgevaardigden rrit de Staatstloema en iu het alge-
meen het staken van ieder werk in de legale org*nisaties eÍsteu.

In 1908 eiste een deel van de bolsjewiki de tcrugroeping van
de sociaal-demokratiscne afgevaardigden uit de Staatsdoema.
Vandaar de naam ,,otzowisten". De .,otzowisten" vormden hun
eigen groep (Bogdanow, Loenatsja"rski, Alexinski, Pokrowski,
Boebnow en anderen), die de strijd tegen Lenin en de Leninis-
tische lijn begon. De ,,otzowisten" weigerden beslist. in de
arbeiders-vakv '.nigingen en andere legale organisaties te
werken. Daarmtde brachten zij aan de arbeidersz,aak grote
schade toe. De ,,otzowisten" maakten de part$ van rle arbei-
derskl.asse los, ontuamen haar de verbindingen met de partif-
loze niassa's, wilden zich opsluiten in de illegale orgauisatie en
brachten haar tevens in gevaar, door haar de mogelflkheid te
ontnernen, van de legale dekking gebruik te maken. De ,.ot-
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z()!vi:iter)" l,.ltepl,n trir.'t, d:rt cl<: Ir'r'ls.jeu,'ilii in tlt Stitats,ltrt-nta
ert tk-r,rr lu,{l(li i ii.rit.i vl)tr, iiii ioiri op de i/"r'l'r)u l{()n(L'll ttit.-
oefeuen cn de politick vari de tsaristische regerilrg kondt'tr
ontmasheren, beuet'eris die r,:tn de ltr.tletteu, die op bedt'iege-
Iijke wijze de boeren achter zieh poogdcn te krijgen. De

,,otzowisten" stondcn hct uergal'en van de krachten voor eell
Bieu'tre revolutionàire opleving in de weg. De ,,otzowisten"
werden daarom ,,omgekeerde likwidatoreu" genoemd, want aj
trachtten de mogeliikheid om van de legale organisaties gebruik
te maken weg te nemen en gaven metterdaad de proletarische
leiding van de brede, partijloze nlassa's prijs en lieten het
rr'r,olutir)naire welk in de steek.

l)e konferentie van de uitge'):r'eide redaktie van de bclsjewis-
li.:' lur kt'ant de ,,Proletarij", die in 1900 ter beoordeeling van dc

houcling der,,otzowi:;ten" werd bijee'rtgeroepen, veroordeelde
hen. De holsjervisten verklaarden, dat zij met de ,,otzowistèn"
niets gemeen hadden en royeerden hen uit de bolsjewistische
organisatie.

Zowel de likwidatoren als de ,,otzowisten" waren tenslotte
niets meer dan kleinburgerl[jke meelopers van het proletariaat
err z§n partlj. In een voor het proletariaat moeilfik ogenblik
toonden de likwidatoren en de ,,otzowisten" met bijzondere
duidelfrkheid huu werkel$k aangezicht.

1. De strijd uan de bolsieu'iki tegen het

YB Het partiir:ijandige "Augusiusltlok"'

'lerwijl de bolsjewiki de ()nverzoenliike strijd aan twee
fronten voerden - tegen de likwidatoren etl tegen de ,,ot@vfl§-
ten" voor de konseknenl.e lijn van de proretarische partij,
steuncle Trotski de mensjewistische likwidatoren. Tuist in dezo

.jaren noemde knin hem ,,Judas Trotski"'). Trotski organi'
seerde in \Uenen een literaire groep en begon een ,,buiten de

') Naar de hoofdpersoon uit het boek van den Russlscherr
rclrrijver Saltykow-Ssjedrin,,De hereu Golowljow', JoedoesJka,
in wien de gemeenste eigenschappen van derr feodalen landheer
roet Echiinh-eiligheid eu huicitelàrii verbonden waren. * Vert.
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f ralitics si:urrrtl,"', in tlr'r l.:r'liiklrcitl or.lrli'r' n),.1)s.iewistlsche
kra.nt uit tr' gc!'r'lr. l,enirr sihleel toin over hcln: ,,Trotski 7

heeft zich als cic s.ir)el i.rjste baant.jes3;rst en fraktievormer 1

gedragen... Hij bazelt over de parti.j, maar zijn gedrag is erger,
dan dat \,Írn alle ovel'ige frakticvornrers".

Later, in 1912, was Trotski de organisator van het
,,Augustirs-b1ok", d.w.z. van het blok van alle anti-bolsjewisti-
sche gi'oelren en strominS,-cn tegen Lenin, tcgen de bolsjewisti-
sche parti.f. hr dit aan het bolsjeu'isme vijandige blok v€r-
enigden zich de likrvidatoren mct de ,,otzowisten" en belezen
daardoor hun verwantsthap. Trotski en de Trotskisten namen
uret betrekhirrg tot alle fundarnentele vraagstukken een
liku'iclator'isr:[r st:rnrl],urrt in. Maar Trotski maske€rde zUn
likrvidatoreldrrm acirl.er' het crirtr'_61n9, d.w.z. achter eell ,,ver-
zoeuerspolitich"; Lij ix.r',.elclelfÍfÏïj brriten de bolsjerl'iki en
de nrensjcwiki stoud, dat hij hcn zr.rgenramd met elkaar wilde
verzoenen. Leniu noemde naar aanleiding daarvan Trotski
laaghartiger en schadel$her dan de openlljke likwidatoren, om-
dat hij de arbeiders bedroog met zijn bervering, dat hij zoge-
naamd ,.buiten de frakties" stond, terlvijl hij in werkelijkheid tle
mensjeivistische likwidatoren ten volle steuude. Het Trotskis-
me wa,s de voornaamste groep, die het eentrisme verbreidde.

,,Het centrisfr€, - schreef kam, Stalin, - ls een poli-
tiek begrip. Zljn ideologie is de ideologie van het aan-
passen, de ideologie rran het ondergeschikt maken van de

I)r'oletarische belaugrn aiul cie bela.ngen van de kleine
lrourgeoisie binrrcn htt l;adcr ran een eemeenscltappelijle
oartij. Deze ideologie is vr'eemd en vdandig aan llet
Íruinisme. í§fa/in. .,Ile.:inselen van hi,t l-eninisme". t.':,..

:t79, 9c Russlsche uitgeue;.

In deze pel'iode blekerr l(antt'rrjew, Zinorvjt.w, Ryko'*', rnetter-
tlaad heimelijke ngentr-ru van 'frtrtslii te zijn, daar z§ henr
niet zelden tegen Leuin hulp verleendr:n. Onder medewerking
van Zinowjelv, Kamenjew, R1,kr-rw en andere heimelijke bond-
genoten vadr Trotski werd in Januari Lgt0, tegen Lenins wíl
het plenum van het Centraal-KïÉïfee È5een giroepen. tn rlie
tiJd had de samenstelling van het'Centraal-Komitee, tengevolge
van de alrestatie van een aantal tclsjewiki, w[izigingen onder-
gaau eu hadden de weifelende eleme!.ten de mogelíkheid
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gekregen, anti-Leninistische besluiten te tremen. Zo werd er op

dit plenunr besloten oin cle bolsjei'r'istiscitt: kratt de ,,Pro e-

tarij" op t.e heffen en het blad van Tr:rtslii, de .,Pi'awda". drrt

in Wenen werd uitgegeven, geldelijk te ondersteunen. Kamen-

Jew trad in de recl:rktie vatr het bled vau Trotskr ('li l)(,(igile
tczÍlrncu met Zinow,iew, dit tot. lret orgaatr va.n ltet (:{:lltl'li?rl-

Konrilee 1e ma.keu.
;'r.lleen doord:rt Lenin t'r' sterk op aandrong, lteslotlt lrr't

Ja.nuati-plenum van het Centraal-Kornitee, zijn afkeurinàa ovel
her likwidatorendrm en het ,,otzowisme" uit te spreken, maar
orik hier- bleven Zinowjew en Kamen.jew er op staa.u, dat het
1'rolskisl.rqt lle vo(rrstel werd aangenomett, om de likwidatot'r'tt

\ nret b[i hun wirle naant te noernell.
I )etgene, wa.t Leuin lrad voorzie[ en waarvoor hlj had gewaar-

rr:lrrrwrl, geschiedde: alleen de bolsjewiki onderwierpen zich aan

bet lrcsluit van lret plenunr vall lret Cent.raal-I(omitee eII

hieven hun orgaan de ,,Proletarij" op, de tnensjewiki liet'rtl
eehter hun fraktie-orgaan, de likwidatorische ,,Golos sotsial-
demokrata" t), ook verder verschijnen.

Lenins standpunt werd ten volle ondersteund door kam.
§talin, die in Nr. 11 van de ,,Sociaal-demokraat" een speciaal
riÍífiTel schreef. In dit artikel g,erd de houding van de helpers
ven het Trotskisnre veroordeeld; het wees op de noodzake-
lijkheid om een einde te maken aan de abnormale toestand, die
tengevolge van de verraderldke houding van Kamenjew, Zinow-

.jew, en Rykow in <le bols.jewistist:he fraktie was ontsta.an' In h,:t
arl ikel werden de t.aken, die aan tle orde waren, en die later
rinor de Praagse partiiltonfert:ntie werden verwezenlijkt, opge-
s rmd: de h'ljeenroepine vfl.n ei.u algenrene partdkonferentie, de

rrilgnrre va.l1 eell leea.lc partijkrant etr de vorming van eerl

i lcgale praklist'ht' cr'trlrale instantie va,n de partij in Rusland.
Ilet artikel vatt kam. Staliu berustte op de besluiten van het
y,àrti.j-komitte te Bakoe, dat Lenin volkomen ondersteunde.

Tegenover het partijvijandige,,Augustus-blok" van Trotski,
waartoe uitsluitend partijvijandige elementen, van de

likwidatoren en de Trotskisten tot de ,,otzowisten" en de

,,godmakers" behoorden, werd er een partij-blok gevormd

Ilestaaucle uit hen, die de illegale proleta,rische partij wiltlerl
beltouden en versterken. Tot dit blok bchoorden de bolsjewiki

r) ,,De stt'm van den sociaal-Cemokraat". - Vert.
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nlct L(.rrin a:rn lri t hoo[d er) e,.,ll ltiet z,ee1' groot arnts]
r)t(,irri.jr'.,,li.ilil:t. \'1),.,:r1.::it.l(.t.- r,llir rl+' I)arttij, mCl Ple,ehatiO*,
:t;t-tt h.'l ii.,of,l. I'i:.t !t tn,rir' ,:.it ,:ijn gyr;cr, de .,mens.jewil(i.voor-
.staii(!r't's \;iill ci('l)?lr.tij". dit'tr,ri aanzi(,n van een aantal vraag-
stlrlilit'tt ,r;, lti-,i Ír.,'lts.i,),.'t'<l;qt iro slandpU!it blevel.r staan, ha,l-
rlerr zir.h .i..lrr,ip .:tn Ir,,r ,,Augustrrs-blol<" en van de likwidato-
rtrn rrfBel,alrt.rrrl t.rr zij stre('fJelt naar een overeenkomst met rle
l,ols.itwil<i. Lenin na»r Pler.hnnou,s voorslel aan en sloor met
Itenr r.pn ti.jdelijk blok regen de llartijvijarldige elementen; hU

.ging hierltij víIn de rnening uit, dat z,ulk eeu blok voordelig
vrror de part.ij was en de likwidatoren s(:hade zou toebrengen.

li:r»r. Stalirt ondersleunde cit blotr teu volle. Hij bevond zich
tlt.stijds in ballirrgschap. Van daaruit schreef hij in een brief
;r n Lenin:

,,\'rrl;Jr.rrs nrijrr nrt'ning is de lijn van llet blok (Lenin-
['lechanorv) de euig juiste: 1) zij en zij alleen beent-
woordt aan de werkelijke belangen van het werk iu
Rusland. die de aaneensluiting eisen van alle elementen,
die werkelijk voorstanders van de partij zijn; Z) àj en zij
alleen zal het proces van de bevr$ding van de legale
organisaties van de onderdrukking door de likwidatoreu
versnell(.n, een afgrond graven tussen de mensjewistische
arlrciders cn de lihwidatoren en deze la,atsten verstrooien
err vcrnietigell. ( \rr.rr:Írmelbundcl Lenin en S/alin, Deel
I, hlz.529-..-530).

Danl< zej de kundige verbindirrg va.n het illegale met het
Ir.gale werk, gelLrktc lrct aan de bolsjewiki om een grlot€ i,r-
vluecl Ie verki'ijgen irr rle legale arlrr.idersorganisa.ties. Dit kwanr
().a.. tot uiting iu de belangriike invloed, tlie de bolsjewiki op
de arbeidersgroepen van vier legale kongressen uitoefenden,
die in deze periode werden gt'houdeu 

- het kongrcs van Ce
volksuniversiteilen, het vrouwenkougres, het kongres yan rle
fabrieksartsr:n en dat van de slrijd tegeu het drankmisbruik.
Het optreden van de bolsiewiki op deze legale kongressen
was van groot politiek belang, het vond in het gehele land
weerklanl<. De trolsjcwistische arbeidersdele§atie ontmaskertle
bijvorirbeeld bij haar optreden op het kongres van de volks-
universiteiten de politiek van het tsarisme, dat elk kultureel
werk verstikte eu z'rj bewees dat oen werkelsk ophlneien vnn

r83



de kultuur van het I:Lnd zotrdt:r de liki';it'tritiu van het tslrisnte
ondeukbaar was. Bij haar optredeit op het kongres varl cle

fabrieksartsen sprak de arbeidersdelegatie over de outzettendc
hygiënische toestanden, waariu de arbeiders moesten werken
cn wonen en kwam zij tot de gev!)lgtrekking, dat het medische

werk op de fabrieken niet tot zijn recht kon komen, zolang het
tsaristische stelsel niet ten val was gebracht.

De bolsjewiki verdrongen de likwidatoren geleidelijk uit de

legale orgauisaties, die in stand waren gebleven. De eigen'
aardige taktieh van het eenheidsfront met Plechanows groep

van voorgtanders van de part$, veroorloofde het aan de bolsje-

wiki om een reeks van mensjewistische arbeidersorgalisaties in

het Wyborgse distrikt, Jekaterinoslaw' e.a. te veroveren.
In àeze moeilljke periode gaven de bolsjeu'iki in hun t'erk

cen voorbeeld, hoe mea het legale lnr't het illegale werlr motrt

verbinden.

5, - De Praagse Partijkonferentie ran 1912- De
bolsjewiki formeren zit'h ÍtrÍ cc/.] tellstandiqe
Macxistische partij.

De strijd tegen de likwidatoren eo de ,,otzovristen", et'enals

de strijd tegen de Trotskisten, stelde de bolsjewiki voor de

ektuele taak om alle bolsjewiki tot één geheel &aneen te

aluiten en hen tot een zelfstandige bolsjewistische partii l'e

Íorraeren. Dit was niet alleen dringend noodzakel{kt om een

ciad te kunnen makeu aan de opportunistische stromingen in
de pprtij, die scheuring in de arbeidersklasse brachten- Dit
rvas boveudien noodzakeliik teneinde de krachteu vau de

arbeidersklasse volledig te verzamelen en haar op de Bieuwe

revolutionaire opleving te kunnen voorbereiden.

Maar om deze taak te kunnen verrrullen, daartoe was het
tn de eerste plaats nodig om de partii van opportuuisten. vaJr

uensJewiki te zulveren
Thans twfrfelde er onder de bolsJewiki el niemand meer aarr,

dat het ondenkbaa,r was, dat de bolsjewikl nog langer met de
mensJewlki in één paÉi{ zoudeu bl[ven. De verrader{ke houdr?'t
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v:rn de mensjewiki il de periotle virn de Stolypinse reaktie, hutr
poSitlgen onl dc proletariselie par.tij te likwideren en een nieuwe,
reformistische oalt§ te orgrniseren hadden de eeheuring met
hen onvermijdelijk gemaakt. Zolang de bolsjewiki zlch met de
mensjewiki in étn part[ bevonden, namen zi, hoe dan ook,
de morele verarrtv;oor'deiijkheid voor de houding van de
mensjeniki op zich. Maar de morele verantrvoordelijkheid op
zich te nemen voor het openlijke v'erraad van de mensjerviki,
dat was iets ondenkbaars, indien de bolsjewiki zelf geen ver-
raders van de partij en van de arbeidersklasse wilden worden.
De eenheid met de mensjewiki binnen één part$ groeide op
deze wijze tot vemaad aan de arbeidersklasse etr haar pa.rtii.
IIet was derhalve noodzakelfu'k om de feitel{ke breuk met de
rnensjewiki tot het einde door te zetten, d.w.z. tot de formeel-
rirganisatorische breuk met hen, en de mensjewiki uit de partij
te verdr[jven.

Alleen langs deze weg kon men.de revolutionaire partil van
het proletariaat, met één program, één taktiek eu r6én klasse-
organisatie herstellen.

Alleen langs deze weg kon men de werkelijke (en niet alleeu
formele) eenheid van de paÉij tot stand brengen, die de
mensjewiki hadden verbroken.

Deze taak moest de VIe algemcne Partijkoníerentie veryul-
len, die door de bolsjewiki werd voorbereid.

Maar deze taak vormde slechts één kant van de zaak. De
formele breuk met de mensjewiki eu het formeren van do
bolsjerviki tot een afzonderllike partfr was natuurl{jk een zeer
belangr[jl<e politielre taak. Maar <!e bolsjewiki sÍ.onden nog voor
een anderc, belangrijker taak. Deze bestond niet alleeu hierin
om met ge.rygn9JglL*g,loreken en zich tot een afzonderlijke
pe4il"tg-tog1gq{e4r maar in de eerste plaats, om na de breuk
met de mensjewiki, een nieuwe pa$ii te vormen, een paÉii
véggg!*Ilq{ !!- U I?-9 | ve.s fi lllfitlffde ge wone sociaaï- <lemo-
kratisehe partijen ran het \ilesten, vrij vau opportunistische

i elementen, br:kwaam om het proletariaat naa,r de str$d om de
\ oracht te voeren"
\ to hu, str$d teg;en de l.rolsjewiki gebruikten alle mensjewlki
zonder onderscheid van schakeriag, vau Axelrod en Marty-
now tot &Iartow en Trotski, onveranderl$k een wepen, dat 4i
eau het arsenaal van de IMest-Europese Bocisal-demokraten
ontleenden. Zij nllden in Rusland net zulk een partiJ hebben
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x

als, laat ons zeggen, de Duitse of de l'ranse sociaal-demo-
kratische part§. Zij stredeu juist ooh daarom tegeu de bolsje-
wiki, omdat zij in hen iets nieurvs, iets ongewoons bespeurden,
iet.s dat van de sociaal-demokratie van het \ilesten verschilde.
lln wat waren toen de sociaal-demt-rkratische partijen van het
rVJsGn-?- Een mengsel, errn mengeïmoes van l\Iarxistische en
opportunistisehe elementen, van vrienden en tegenstanders van
de revolut.ie, van aanhangers en tegenstanders van het parttj-
\'.'czen, waarbij de eersten zich trapsge\À'ijze met de denkbeel-
den van de laatsten verzoenden en zich in feite aan hen onder-
rvierpen. Verzoening met de opportunisten, met de verraders
van de revolutie, - terwille waarvan? - vroegen de bolsje-
wiki aan de West-Europese sociaal-demokraten. Tern'ille van
,,dq;-rq{e in d9 partij", terwille van ,,de eenheid" - ant-
woordden zij de bolsjewiki. Eenheid met u'ie, met de oppor-
tunisten? Ja, antwoordden zij, met de opportunisten. Het was
duidelijk, dat zulke partiien geen revolutionaire partiietr
konden zijn.

De bols.jewiki moesten wel opmerken, dat na de dood van
Engels de West-Europese soeiaal-demokratische partijen vau
part$en van de sociale revolutie tot partijen van ,,sociale her-
vormingen" waren verbasterd en dat ieder van deze partijen
als organisatie, reeds van een leidende kracht tot een aan-
hangsel van haar eigen parlementsgroep was geworden.

De bolsjewiki moesten wel weten, dat zulk een partij &aD
het proletariaat sleeht moest bekomen, dàt znlk een partlj niet
in staat was, om de arbeidersklasse naar de revolutie te
voeren.

De bolsjewiki moesten wel weten, dat het proletariaat niet
ztrlk een partij, mzrar een audere, nieurve, eeht Marxistische
partij nodig had, een pprtij di9 onverzoenl[jk zou stean teu
opzichte van de opportunisten en revotutionair ten opzichte
van de bourgeoisie, die aaneengesloten en uit één stuk zou
zijn, die de partij van de sociale revolutie, cle partij van de
diktatuur van het proletariaat zou zijn.

De bolsjewiki wilden zelf juist zulk eeu nieuwe partij hebben.
En de bolsjewiki hadden zulk een partij gevormd en voor-
bereid. De gehele geschiedenis van de strijd tegen de ,,ekono-
misten", de mensjewiki, de Trotskisten, de ,,otzowisteu", de
idealisten van alle schakeringen, de empiriokridci daarbf
lnbegrepen, was juist de geschiedenis van de voorbereiding van
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zulk een partij. De bolsiewiki u'ilden een nieuwe, bolsjewisti-
sc/ze partij vul'meu, eerr partij, in staat om het toonbeeld te
zijn voor allen. die een n'erkelijke revolutionaire Nlarxistische
peLrtij wilden irebben. De bolsjeiviki hadden zulk een part.ij
reeds sinds dc tijd van de oude ,,Iskra" voorbereid. En z.ij

bereiddel deze 1ril1'1ij hardlekkig, standvastig, ondanks allts,
voor'. Dd vool'nuturstí-. t'rr lteslisscndc rol vervulden lÍj dit voor-
bereidenile rverk zuike bor.ken van Letiin als ,,Wat te doen?",
,,Tweeërlei taktick" enz. [,enins boek il[IE
r(-r L'oÍogÍsc/r d voorr rct'cttit tt :.1 t r rr z r".l r K è-fi-ifii!ffi*nin=,,r"*
,,btn scbiede. voorlvaartc'rw.èe-sdiiëdËf "íffiiEiwalrts 

w.as
dc organisirlori-.tlrr voot'bereiding van zuik een partij. l,enitts
boek ,,?,w-ee_ërl9i-"!+!t19t van de sociaal-demokratie in de demo-

\rptrieeËí r:ài.;iritiil ,i';ï ,Je- 
"p;6tit1íirë vobrbei'eidin& van zulk

c('rr partij. Teuslot lo \vas l.enirrs boek ,;Matcqialisme en
Empidokr'iticisine" rlc l/rcorcÍi.sr'/rc voorbcreiding varr zulk eL rt

prrLii.
lvlen kan met zcl<erheid zr)ggeu, dat nog uimnrer in dc

geschiedenis een politieke groep er zo grondig toe tvas vor,lr-
bereid, om zich tot een partij te formeren, als de brrls.j,:-
wistische.

Onder deze voorn,aardcn was het formeren van de bolsjewiki
to1 qc, partij een ztrak, die volkome.n rijp eu aan de or.de was,

[)c taak va.n de VIe Par.ti.ikonfercutie lag hierin orn dr:ze
zrrali, die rii;r rr us, te [.relironeu nrct de ver.drijving van rle
ntens.jerviki en de formering van de nieurve partij, de parti.i vrtn
de bols..iewiki.

fre VIe Alrussische Partijkonferentie l.rncl in pr.aag rn
Januari lÍ112 p'aats. Er rvltr.en op cleze Koufcrcntie meer tlan
20 partijorganisaties vertegenwoord;gd. Zi.j had derhalve for-
meel rle betekenis van een partiikongres.

In de aank.rndieÍng va.n de Konferentie. s,:rarin mederleling
§,erd gedaan over het hcrstel van hct veru,oeste centrale
appar:rat van de partij, over de vorming van het Centraal-
Komitee van de nartli. stond te lezpn, dat de jaren van tle
reaktic voor de parlrj cle rrroeitijl<stc .jaren waren geweest.
sinds het tijdstip, wilirrop de Ru::sische sor:ia:r.l-clemokratie zi,:h
tot een eigeu organisatie had gevot.md. Outlanks alle vcrvol-
gillSen, ondattks de zware sli"gc1. t.,r'rl:,:lrra.cltt virn l:uittrlaf,
ortdanks hel verr;aatJ .,rt rIr ueilclirrqerr ,,-art í-le oppurtunist,tn
binnen dc parllj. had tle 1rrr.r:ti.i vun lrll prpl,.l.rrirr:r.t hrr.ar vaan,l,.l
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cn haar organlsatle hoog gehouden.

,,Niet alleen het vaandel uan de Russisehe soclaal-demokra'
tle, haar' plogram, haar revolutionaire geboden zijn onger
sehonden gebleven, maar ook haar organisatie, die men onden
mijnen en verzwakken kon, die echter door generlel vervol-
EÍngen geheel kon worden afgebroken", - stond er in de aan-
kondiging!van de Konferentie te lezen.

De Konferentie stelde de eerste kentekenen vaJl een aleuwe
oplevilg van de arbeidersbeweging in Rusland en een ver-
lovendiging van het part$werk vast.

Naar aanleidlng van de verslagen van de plaatseliJke organl-
taties stelde de Konferentie vast, ,,dat er overal op de ver-
achillende plaatsen onder de sociaal-demokratische arbelders
energiek wordt gewerkt om de plaatsel{ke, illegale soclaal-
demokratische organlsaties en groepen te yersterketr".

De Konferentie stelde vast, dat overal In de plaatsel{te
organisaties de belangrijkste regel van de bolsjewistlsc-he
taktiek ln de periode van de terugtocht was a&nvaard: het ver-
binden van het illegale werk met het legale werk ln de ver-
schillende legale arbeidersverenlgingen en bonden.

De Praagse Konferentie koos het bols.iewistische Centraal-
Komitee van de parttJ. Tot leden van h€t Ce.ul!$Al:Kqnitee we.r-
den gekozen' kï§,, statin,"öríàj6ilíÍiA;; sr-"iàjew, sqanasF
jan, Goloesjekin en anderen. De kameraden Stalin en Swerdlow
werden'in hun afwezigheid als leden van het Centraal-I(omltee

. gekozen, daar zij zich ln ballingschap bevonden. Kqlipin werd
slc kandid:rptJid van het Centraal-Komitee gekozen.

f,lr rverd een praktlaehe centrale instantie gevormd voor de
lciding van het revolutionaire werk in Rusland (het Ssiscbe
b.rrreau van lret Centraat-Komile9) met kam. Stalin aan Ect
hoofd. Behalve kam. Stalin werden J. Swerdlow, S. SpandarJaa,
S. Ordzjonikidze, M. Kallnin en Golossjekln als leden van het
Ilussische bureau van het Centraal-Komltee aangewezen.

De Praagse Konferentie maakte de balans op van de gehele
voorafgaande strijd van de bolsjewiki tegen de opportunlsten
err narn het beslu.it om de mensJewiki ult de part$ te ver-
drijven.

Door dt rnensjewiki ut à parfi tv verd:rfoven, gaf dc
Pr.:1!ise l(u,rrerentie vr)rm aan het zelfstandige bestaan van
de bolsjewistlsche partii.

Teru.§l zij de mensjerviki ideologiseh en organisatorisch ver-
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sloegen en hen uil de partij verdreven, behlelden de bolsJewlkl
het oude vaandel van de partij, de R.S.D.A.P. Derhalve bieveo
de bolsjewiki zir:h tot l.t'118 Russische Sociaal-Demokratische
Arbeiders;'rr't:i nr)Í,r1relt, on<ler toevoeging tussen lraakjes va[
de wotrrdeu ,,l-r<rls.ierv'k ".

l,eniu schrerf aan (-]rrrki, bcsin 1912, over de resulteten van
d< PraaBse Konferentie:

,,Hc't is tenslotte gelukt. ondanke het likwidatorisoh
sespuis. de Jrartij en haar Centraal-Komitee opnieuw te
rlrreu otrlsl.aan. Ik hoop, dat tJ zich mét ons daarover zult
r',,r'heugen" (Lenin, Deel XXIX, blz- 19).

In zijrr beoordeliug van de Praagse Konferentie zegt ka.Dr.
Stal in :

,,Deze Konferentie had ln de geschiedenls van onz,
Irartii een z€er grote betekenis, want zii heeft een grens-
l{jn getrokken tussen de botsjewiki en de menaJewikl en
de bolsl'ewistische organisaties in het gehele land in één
ondeelbare bolsjewistische partif verenigd". (Verslag van
het XVe Kongres van de K.P.S.U. (b), blz. 361-362).

Na de verdrijving van de mensjewlki en de formerlng va.B dc
bolsiewiki tot een zelfst-anrlige partiJ, werd de partfi der bolsJe-
wiki krachtiger en sterker. De partij wordt sterker, dootdat
:ij zich ran opportunisfiscÉe elementen zuiue:rt, - dat le een
van de leuzen van de bolsjewistische partlj, als de partfl van
het nieuwe t1'pe, die zich principieel van de soei ral-demokrati-
sr:he partijen van de tle Internationale ond.,rscheidt. De
f'IÉiigr vqn de IIe lnternationale, die zich met het woord
Marxistiseh noeríàen. dliaaen metterd-aad de tegenstandeïa
rJ.qn hgt 1Íarxisme. de openlske opportunisten in Èun uiddeu
cn lieten toë, dat zij de IIe Internailonale tot ontblndtng
brachten en te gronde richtten. De bolsJewiki daerentegen,
streden onverzoenlijk tegen de opportunisten, zuiverden de
proletarische part$ van het kwaad van het opportunismo en
brachten het tot etand, dat zij een partiJ vau het oleuwe
type vormde, de Leninistische partiJ, die later de diktatuur ven
iret prÖletariaat veroverde.

Iudien er in de gelederen v&n de proletarische parts oppor-
tunisterr warcn gcblel'en, zo:u de bolsjewistische partij zich
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nooit een $'eg hebben ltulinen banen en hct lrrr'lr':tari:tct aclrter
zich aan voeren. zotl zlj de macht niet hcbberr kttnt;etr qriipett

en de diktatuur van bet prolc'.al'iaat ol'grrt'.i;eren, zoit ':ij ile
l-,urgeroorlog nict als overivinnaat ht'lli.rt'tt |lrltttlt tt llcslrtitt'rr ell

het socialisme niet hebl.rt'n kuttnett ofliroulvelr.
De Plaagse Konfereutie stelde in haar lx'sluilt'tl 'tlt r'le vrxrt'-

n:rulllste aktuele politielrc lettzett vatt tt'-'ptrrtrj ttct vrllgt:n'lt'
nttnirnunr-program op: dr: t1rtnoht'lÍistlr" r'epttL'liirk' de 9-ut'ig':
nrbeidsrlag, de lionfiskatie r,an de gehelt gr.orrd tler' lattdheretr.

Onder deze revolutionait'c' leuzcn voerden de bolsjerviki de

verkiezingskampagne bij de verkiozingen roor r1e T\re Staats-

doema.
Onder deze lctrz,cn had dc nieurve <rphloei v:tri tl' t'evoltttio-

naire beweging vttl de at'trtttlct'smrtssa's in dc jirron t91?'-
1914 plaats.

I(ORT SAMENGEVATTE GEVOLGTREKI(IN G}']N.

De jaren 1908--1912 wal'en een uitcrst moeilijke periode

voor het revolutioíaire werl<. Na de nederlaag van tle
ret,olutie, bij het teruglopen van de revolutionaire bewcgitlg ':n
rle vennoeidheid van de nla§sa's, wijzigden di: tlolsjewiki hutt

taktiek en gingen ai van de direkte strijd tegerr het tsaristne
tot de strijd langs omwegen over' Onder de moeilijke omstan-
drgheden van de Stolypinse reaktie maakten de bolsjewiki
gebruik van de kleinste legaie mogelijkheder: om de verbin-
dingen met de massa's te bewaren (van de ziekenkassen en de

vakverenigingen tot en met de Doema-tribune). De bolsjewiki
brachten onverpoosd krachten bijeen voor een nieuwe oplevir'g
van de revolutionaire beweging'

In de moeilijke situatie van de nederlaag der revolutie, van

hel verval in de oppositionele stromingen, de teleurstellilg m

de revolutie en het toenemen van de revisionistische uitvallen
tegel rJe theor.etisuhe grondsiagetr van de part$ van de kant
vau iutcllektuelen, die de partij in de steek lieten (Bogdanow'

P'azarorv e.a.), bleheu de bolsjewiki de enige kracht in de

part[i le ziirr. die het partijvaandel niet oprolde' die trouw
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bleef aen het partijprogra,m en ile aanvallen van de',,kritici"
op de Marxistische tàeorie afsloeg (Lenins boek ,,Materlalisme
en Ernpiriokriticisme"). De Manristisch-Leninistische ideologi-
sche staling, het begrip voor de perspektieven van de revo-
lutie hielpen de rondom Ireniu aanreengesloten hoofdkem van
de partii, gm de partii en haar revolutionaire beginselen te ver-
dedigen. ,,Men heeft ons niet voor nlets hard als steen
genoemd.", - zeide Lenin van de bolsjewiki.

De mensjewiki vervijdercn zich in deze periode steeds verder
rran de revolutÍe. Z[ worden likrridatoreu, eisen de lilrwiilatie,
de venrletigíng van de illegale, revolutionaire part{ ven het
proletariaat, verloochenen steeds openliiker het partiiprogram,
de rerrclutionaire taken en leuzen van de part{i, en pogen hun
eigen refomistische part[i te organlseren, die de arbeiders de
,,Stolyfrinse arbelderspart$" doopter. Trotski steunt rle likwi-
datoren, waarbli h[j dch huichelachtig achter de leuze van de
,,eenheid van de partij" verbergt eeu leuze die in werkelijk-
heid de eenleid met de likwidatoren betekende.

Anderz{ds eist een deel vaa de bolsjewiki, dat de noodzake'
Uikheial va^n de wslrling near het uieuwe strtidmlaldel, naar de
striid tegen het tsarisme langs omwegen, niet begreep, dat
men het gebmik van de legale mogellikhedeu zou prijsgeven en
de arbeidersafgevaardigden uit de Staatsdoema zou terug-
trekken. De ,,otzowisten" drfrven de partii er nÍulr, zich va,n de
massa's te isoleren, zij belemmeren het vergaren van kraeh-
ten voor een nieuwe revolutiouaire opleving. Terwiil zttr zielr.
achter,,lfurkse" frases verberger, geven de ,,otzowisten", €veB-
als de likwidatoren, in het wezen van de zas"k de revolutionaire
str$d prífs.

De likwidatoren en de ,,otzowisten" verenigen zich tegen
I.enin in het door Trotski georganiseerde ,,Augustus-blok".

De bolsjewiki behouden in de str$d tegen de likwidatoreu en
de ,,otzowisten", in de striid tegen het ,,Augustus-blok" de
overhand en verdeögen met sukses de illegale proletarische
partf.

De belangrí$kste gebeurtenis uit deze periode is de Praagse
Konferentie var de R.S.D.A.P. (Jaauari 1912). Op deze
konferentie werden de mensjewiki uit de part[i gejaagd, en
werd Voor goed een eind gemaakt aan de formele vereniging
van de bolsjewiki reet de mensjewiki in één partij. De politieke
gtoep van de bolsjewiki formeert zich tot de zelfstandige
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Russische Sociaal-Demokratisehe Arbeidersparttj (bolsjewikit.
De Praagoe Konfereatie legde de groudslag voor de part[i van
eeu nieuw t1rye, de partij van het Leninisme, de bolsjewistt-
scàe partii. I

De zuiverlng var de proletarische partij van de opportunis-
ten, de mensJewiki, die door de Praagso Konferentie werd vol-
trokken, beeft eeu belaagr$ke, doorsleggevende betekenr
gehad voor de verdere ontwikkeling vsn de partij en ven dc
revolutie. Iadieu de bolsJewiki de verraders ven do arbeiders-
zaa"k. de menstewlrtiscne kompromis-politicl, niet ult de partfr
hadden gejaagd, dan zou de proletarische partS ln 1917 de
Drassa's ntet tot de veroverlnB yan de diktatuur van het prole-
tarlsat hebben Lunnen verheffea"
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