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Rosa Luxemburg en Lenin z i jn ui.t de so cá aa ....-der.lp0::;-:at:i.e
voortgekomen.
Beiden 8p~0ldan daarin csn ~elan:>'xlj~eroJ: hun ~cft
beinvloedde
niet alleen
ö-e E118Sis,;!w. !~·J.E(;}.l~·; (:..~ ::'·c.l"C;'3:;Jllj a:~'~!e:L~..
h 0 t '\1\as v ,:,j.n .•.r~ I.. v.L. .Gv. v __
·ir~~
.-,,..,-:-::
;.
ç 'Iv.•..•g~ng,
:~lc•....
~~
.1. .~E (.)'-' .L a.eon
d el ~e:;be:
werd de op·"ositie-bev;eg';':r;g
tGgon
he t l't:"·:·:)::.:;;i··~~GCgfloy:r.b0:,';"f1C8:ï:"d. ~at.
be i den ve rbond , was de g~!:;'6en8Ch?~::..pfj:i~i~.0
,;: :ci;j:i tegen hst l'efOI'mÜlme
der vooroorlogsche
tijd
en t e gori riet O:l<),lÁ\ï':'ni 0r.18 der 8coiaal-d.emocratie
tijdens
de oorlog.
Iv.~aar deze 8 ül'i.;jd. wer d tegelijicer·tijd
begeleid door de meeningestrijd
tusschen
Luxemburg en Lenin over de
weg de r revolutie.
En daa r de tactiek
zich niet van het principe
Laat sche Lden , vond te:lGlot'~H evensens een principieele
meern.ngs.;
strijd
p18.ats ove r de Lnho ud en vorm der nieuwe a rbe äde rabewe gä ng ,
der rcvo l ut ie en van de d.ic t a't uu r van" het proletariaat.
Al is het ook ber.en d , dat Lonin en Luxemburg doodsvijanden
ven h t revi s f.on Isme waren, dan i8 het' tegen.woordig toch udt e zs t
mos i15. jk) zich een wer~el i jk boel d .van de ve r sch i l Len t uaschen beiden -1;0 vc rmcn , Wel heeft in de loopv·çl.n de Laa tat.e tien jaren de
De :n5.·3 InJc,G rnat io "8.16 in ve rband met .zijn interne
politieke
crisissen
di;':.~Ji;jls de naam van Rosa ï.uxemburg gebruikt
·en ·Irii."sb:::.-ui.kt;speciaal
in de Cü.Tfl];;8.g:1.0S t e gen het "oontra.-revolutionaire.L:1bcemburgismelf,
maar das.rdo or is noc h het werk van Luxembur g mee.".r.'b.$kend geworden, ri.r'
n oc h z,:ijn de verschillen
d Ie zi.j met ï.enä n had werk~J.iJkblootgelegd.
AlgcT!!.esn houdt men het voo r beter het verleden
te Lat cri rusten,
en,
zeGels eene de Duitsche
Sociapl-democratie
",e~en8 geldgebrek"
weigerde het werk van Rosa Luxemour g te pub.l i.cee z-en, ZOO near t ook de
Derde Internationale
het door Clara Zet kl n geg'"3ven'ivoord.) ·haé •.r .werk
bekend te maken) gebroken..
.
Maar overal waa r de concurrent ie t e ger, de Derde Lnt o ma.,
tiona.le naar vo re n. komt, hot:.q.·tmen er van) zich op Roaa I.l!XSr.:::;\.;'l'g
te beroepen. Zelfs de-so·ciaé:Ü-d(~mocra"j~~0,ie"vaa.x ei::".:x·~;lo~.'s ?-:f'nqcg, .
om met liefde
en weemoe-d..over de·
:{'i1'olu:r.:i:
naa re " L; snre
,
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Op blz. 16 onderste'
regel. staat : niet '~5g;:~D"hun ·{\f~~
_._._---)
niet tegen hun waa rdsn ;
.:
'."
.
Blz. 20 iJoetnootT2)lnoet.zj:jn:
yoó-tioot,(4).
Voetnoot (6) op blz. 23 loopt door o~')Iz.
24.
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ken) die meer-wo~d
ale "het slaoht-offer van haar "vurige
aard") dan als dat van de b~htige
gewetenl.ooshe-idvan de handlangers van partijgeno?t Noske. En zelfs daar} waar men) zooals b.v.
pij de door Trotzki beinvloedde beweging) zich na de met de beide
rnte~ionales
opgedane ervaringen zoogenaamd inspant) niet alleen
om een werkelijk revolutionaire 'oeweging op te bouwen, maar waar mei
zich ook gelijktijdig de lessen v~n net verleden ten nutte wil maken)
zelfs daar reikt de studie van Luxemburg en Lenin niet verder) dan
het terugbrengen van hun tegenstellingen tot de strijd om het nationale vraagstuk) en hier nog oijna uits~uitend op de tactische problemen betreffende de onafhankelijkheid van Polen. ~aarbij doet men nog
zijn best deze tegenstelling zijn scherpte te ontnemen) hem te isoleeren) en hem met de) met alle feiter. in tegenspraak zijnde bewering)
dat Lenin wit deze strijd als overwinnaar te voorschijn kwam) te beslissen.
;
De stri jd tus sohen Luxemburg' en Lenin ave r het nat ionale
vraagstuk kan niet van de andere problemen) die beiden scheidden) worden losgemaakt. Deze vraag is met alle andere ~ragen der wereldrevolutie ten nauwste verbonden, en hij is s~echts éen van de voorbeelden
der principieele verschillen tusschen ~uxemburg en Lenin) of tU8schen
de Jacobijnsche en de werkelijk ~~lMtx~ma±xg %~vocxt~g proletarische
opvatting van de wereldrevolutie. HQudt men b.v. de opvatting van
Rosa Luxemburg tegenover de nationalistische avonturen van de 8talin~
periode van de Derde Internationale voor juist) dan moet men hem ook
tegenover Lenin als juist beschouwen. Hoezeer de politiek van de Derde Internationale zich sinds de dood van Lenin ook mag hebben veranv de rd, met betre.kk.in..g
tot het nationale vraagstuk is hij echt leninisti-s-Q-h.-&e-W..even.
Een Leninist moet noodzakelijk tegen Luxemburg stelling nemen. Hij is niet enkel haar theoretische tegenstander) maar
haar doodsvijand. De ~uxg~he
opvatting sluit de vernietiging
van het leninist Lsohe-bolsjewisme in zich) en daarom kan iemand die
zich op Lenin beroept) niet tegelijkertijd Ro~a_Luxembuxg voor zich
opeischen.
è

•

Tegen het reformisme.
De 9,ntwikke1ing van ijet we reLdkapi t aLäsme , de imperialisti-.".-"
sche ontplooiing) de voortsohrijdende monopoliseering van de productie en distributie) en de daar~ee verbonden hoogere winsten) maakten
de tijdelijke vorming van een bovenlaag in de arbeidersklasse mogelijk) evenals het doorvoeren van de sociale wetgeving en de algemeene
verbetering van de levens-standaard van de arbe i dera; wat alles leidde
tot de ontwikkeling ván het revisionisme en tot het indringen van het
reformisme in de arbeidersbeweging. Het revolutionaire marxisme werd)
als zijnde in tegenspraak met de feitelijke kapitalistische ontwikkeling) verworpen) en de theorie van het langzame ingroeien in het socialisme) langs democratische weg) daarvoor in de plaats gesteld. Door
de door deze omstandigheden mogelijk gemaakte groei der legale arbeidersbeweging werden groots deelen der kleinburgerij voor haar gewon-

nen) die hierin
w81~ra d~ g2e~t~l~~k~ l?id~Lg 0va.~n8men en de materieele
vo orde e e n van J.8 bStUl:I.:1.c: P(),:::·;~(;.:1 .~~. cc;:)t:;~r2~::D~ rJ.'::.s:LJenmet de uit de
a.rbeàde rs naar bovon ~};~'or,Ln.'~::, D~., :':8; \).lrL'fc va.u dc-: vo r l ge ee uw had het
r ef o rmisme z ic h ove .r è.i":: heei o 1~,n:i.
C Wç,'(, e n ~.C01.· t S :63'(; ten.
De tegenst and
tegen deze on-'..;w:kkelinL ei,:?' Lh,;c:il.i._',ct.i.8c,~1e
b8V'it;g"(;~:'lg
door de z g . Ilorthodoxe+Marx i e't en , met Kcit sk ; 0',)022..0.:'-'.
C~
..:.C ~~c
C'~'G ';'1:3,)1' dan een tegenstand
in de frase was, werd (.0'''';: Jp.Jcd:·,G ::Cc.'.S80.~.)6·)2Ch
..-,pgë-;-3venen van de meer
bekende t.he oret i c j, ui t C.':,3 t', jd z~~ 1 oe :.187lCl v e : H08a Luxemburg en Lenin als de be Lan gr i jk at e n te noeme..e, (:~'.3 ..ui, st r ijc onverbiddelijk)
en
spoedig ook tegen de "o r-tho doxen" l..d·~8tredcJ.l., in het be I ang van een wer,
keI ijk revol ut :;"onair8 a r oe de r sbeve g.n g.
Van alle aanvallen
op l'lü: 1'tvis:Lo;1:8rue waren wel die van Rosa
Luxemburg de krachtigsten.
In haar polemiek 'tegen Be rn at.e m a "Bo z i a.Lre-.
f o rm ode r Revo Lut i on" (sociale
hervor-ming Ü~I' revolutie)
wees zij er, tegenover het gedaas van de zuivere vret t Lghe id , er opnieuw op) "dat de
uitbuiting
van de arboidersklasse
a~s efn economisch proces niet door
wetteli jke bepalingen
b i.r.nen het raam de r bu rge r l a jz.e maatschappi j kan
worden afgeschaft
of verzacht. it. IlD'3 so c+a Le he rv ormj.ng
verklaarde
zij,
"beteekent
niet een ingrijpen
in de kapj.~alistische
ujtbuiting)
maar
een normalisatie
(gelijkmaking)
een o~d8ning Van deze uitbuiting
in
het belang van Je kap': t at i et ische maat óchappi j zelf."
"Het kapitaal ft)
ze gt Rosa Luxemburg, "bewee gt n Le t naar ::1C,tsoc ial .i.sme, maar naar de
ineenstorting,
en op deze Lnee ns t o r t a.n g moe t à.'3 a rbo ide r ek Las se zich
instellen;
niet op de hervorming,
rna a r op de r evo Lut i.e ;" Daarom hoeft
men echter niet af te zien van de actueele
problemen.
Ook het revolut ionaire
marxisme st rijdt
V001' ve r be t e r i.ng van de levensstandaard
der
arbeiders
binnen de kapitalist
t achc maat ec happá j . L1 tegenstelling
tot
het revisionisme
echter,
Lnt e re s s ec rt ne t z i ch er veel meer voor hoe
wordt gestreden)
dan ws.arv oor wordt ge at r eden . Voor het marxisme gaat
het in de vakve r ecn.t gjngb- en do po li Je rek c st ri jd om de ontwikkeling
van de subject .ieve voorwaarden V2n dJ; a rbe i de r e re vo Lut Le, om het aanwakk.e-ren van het r evo Lub Iona.ir e kLas sonbewus t z t jn, De grove tegensten-.
ling;t1hervoITlling
of r evo l ut e ! , :i,8 fOE'C) dcz e ~8go~stelling
moet in
het licht
van het he e j e maa.tsc he.ppeI:'..p'. proces worde n geplaatst.
Het
einddoel)
de p ro Let a ri eche re vo t ut i e mag n Ie t do or de strijd
om de
eischen van het oogenblik
wor don vers".;.J.i:·c.. Vy d8:;:,g8~.i jk e wijze bestreed
ook Lenin eenige tijd later
hc~ rS7j.si0uisme9
oek voor hem waren de
hervormingen
s Lecht.s b ij p r oducs e n van cie op de verovering
van de politieke ~acht gerIchte
strijd.
Beid0~ wa~sn over h0t algemeen ensgezind
in hun strijd
tegen de 0ntaardi.ng
van de maI'xiBtiBche beweging en
stelden
zich op de bodem van de revo Luti cna i re s t r Ljd om de macht. Ze
kwamen voor het eerst als tegenstanders
t.e gc nove r elkaar te staan) toen
de russ ische toe st ande n , voor) tij dans e n !KR na de re vol ut ie van 1905
de revolutionaire
stri~d
o~ de ma.ch~ to~ ee.n br~ndend en actueel
vraa~
st uk maakt en) dat c Oj~0 reet moest worde n bean t woord . De st ri j d die '\jusechen Luxemburg en Len Ln on t b ran dde , draaide
allereerst
om tact ische
problemen,
om vragen van de o ngan i.aat.Le en om be-t.nat-ionale._vraag.stuk.
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Le n i +» ste rk oe lnvlo ed doo r Kaut sk y) geloof de evenal s de ze)
dat de nationale
()nafhankelijLheidsbewegingen
als vooruitstrevend
moesten worden beschouwd,
omdat "de nat ionale
staat
de beste
voorwaarder.
voor de orrt w ik ke l ing van het kapital
r eme garandeert
0" In zijn polemiek
tegen Rosa Luxemburg over het zelfbeschikkingsrecht
der naties)
beweert hij)
dat de eisch
van het zelfbeschikkingsrecht
daarom revolutionair
zou zijn)
"omdat deze e is c h democratisch
is en zich in niets
van de overige
democrat ische e ischen ondersche idt. 11Ja) 11 In ieder
burgerlijk
nationalisme
der onderdrukte
naties")
beweert
h i j , "1igt
een democ r at ische inhoud tegen
de onderdrukking
besloten)
en deze inhoud ondersteunen
v.Jij onvoorwaardeli
jk . 11
De houding
van Lenin met betrekking
tot het zelfbeschikkingsrecht was - zooals
ook uit andere
geschriften
is te zienodezelfde
als die tegenover
de democrat re . In zijn
stellingen
ov e r : "De soc i a Li.st .i s c he rev o I ut ie en het z e Lr be schikk ings recht
de r nat ies '", zet hi j
u i t e er; , "dat het vo Lkor.e n fout zou zijn)
te denken)
dat de strijd
voor
de derr.ocratie
het proletariaat
van de socialistische
revolutie
zou
k unr.e r; afhouden.
Cmge kee rd , zooals
het zegevierend
socialisme
dat niet
de volle
democrati.ie
ve rwe zenl ijkt
onmo ge.I ijk is) zoo kan zich ook het
proletariaat)
dat niet
een alzijdige)
crrsequent
revolutionaire
R rijd
voert
voor de den.c c r a t i e , n ie t tot de overwinning
op de bourgeoisie
voorbereiden."
Zee zijn
vo o r LeLi:1 de nationale
bewegingen
en oorloger.
niets
anders
dar bewe~ingen
en oor10ge~
voor de democratie)
waaraan
het proletariaat
moet dee t ner.e r., want voor herr, was de st rbjJi voor de
der.:ocratie
i:':T:ers de noo d zak e Li jk e vr-o rwaa rde voor de strijd
voor het
ao c a l t sme . "Als de s t r i jd vcc r de demo c ra t Le mo ge l i jk iA) 11 so h r i jf t
tij)
"dar: i8 ook de cc r l c g voer de derr.oc rat i e n.o ge l a jx ;" El: zoo zijn
voo r her; dan ook 11 in een we r'ke I i jk nat ionale
00 rlo g de woorden
'v e rd i g in g çv
het
r l arid ' velstrekt
geen bedrog")
n is in zeo In
~eval voor de verdediging.
"Vo c r zoover de bourgeoisie
del' oride rd r ukt.e
nat ie..2t e ge TI de onde rdrukker.cle
ve c h t ) 11 ac h r i jft h i, r. "vco r zoove r zi jn
wij ~~ altijd)
in alle
gevallen;
beslister
dan allen
daarvoor;
crr.dat
wij de onverschrokken
en de consequente
vijanden
van iedere
onderdrukking zi jn . 11
Aa:_ dit s t and pun t zijn
beide)
Len i n tot het laatste
o o gen-.
blik en het Len i erce tot he den , trouw gebleven
- zoolang
het niet
de
bolsjewistische
partijheerschappij
zelf
in gevaar brach~~ Enkel een
kleine
verandering
werd aangebracht.
Waren voor Lenin voer de revolutie de nationale
bevrijdingsoorlogen
en -be~egingen
een deel der alGemeene de moc ra t ische beweg.i ng j.i na de rev ol ut ie woerden zij een deel
van net proletarisch
revol ut ionai r we reldproces
.
Di t , hier
e as.e nge va t t.e standpunt
van Lenin scheen Rosa Luxernbur g vo Lkorr.en fout toe.
In haar t .i j den s de oorlog
verschenen
l1Ju_
n ius b roc hu.re " vat zij haar eigen
standpunt
als volgt
sarüen:l1Zo01ang
er kapitalistische
staten
bestaan)
vooral)
zoolang
de irr:perialistische
wereldpolitiek
het inwendige
en het uitwendige
leven der staten
bepaalt
en v orrrt , zoolang
heeft
het nationale
zelfbeschikkingsrecht
ä
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