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I. De beteekenis van het bolsjewismeo
: ~.

1. .De Sowjet-economie en de Sowjet-staat vormen 'een afgerond ge-
:heel dat 'aan het bolsjew,isme een directe maatschappelijke beteekenis
heeft verleend. De bolsjewistische beweging heeft zich met de 3e
Internationale langs internationale wog oen wc-rktuig verschaft, de.t
dient om de ar'b cLdcr-e'bow.cgLng te .bcs t.ur cn en te b eLnvLoedon, Het bol-
sjewisme heeft zijn theorotisché én tactische grondslag in het
"Len In Lsma" v9.stgelegdo Is tie bolsj evlisctLso he t.haor io nu voor het

··tijdperk van het .imperialisme en d o p::rr)letarische revolutie het pas-
klaar gemaakte MarxisÏr.e, zo'oals. S't;slin zegt; is het dus ook·do spil
van de,internstion~lo revol~tionaire klassobeweging van het proleta-
riaat~' ,

2.He.t bolsJewisme ho.e r t z :ljn .gunst ige internst ion9olè r eput.at ia
· inde proletarische klassobewcging gekregen, ten eerste door zijn.
consequente politiek vsn'de internstionale revolutionaire strijd te-

, gen de 'wereldoorlog 1914-11"8, ten' twceö.e door de Rv.ssische revolutie
van l~l7o'Z~jn wereldhistorische beteekenis is dasrin gelegen, dat
het onder de steeds consequente l~iding van 'Lenin sltijd actueele pro-

·bû emen V'3.nde Russische revolutie heeft begrepen, terwijl het zich
met de bo Lsj ewLat Leche partij oen 'liJ'erktuig heeft versch9.ft, waarmee
het die problemen, pr-ac t Lscn kon o·ploss'en. De a-mpas eIng van het bol-
sjewisme '?I9.n.d o vr9.9.gstt'.kken die de r cvoLut to stelde, die door een
twintigjsrige, moeiz9.l1leen rechtlijnige ontwikkeling ontstond, werd
met b chuLp v an het inzicht in de f'und amcnt eeûo klassevr'9.agstukken v an
de revoIu t Le bereikt. "

.. 3, De vr9osg, of het met succes vervullen V9.n ZlJn eigen tssk
het bolsjewjsme in staat stelt en het recht geoft om theoretisch en
tactisch en organis~torisch de intern!J..tion'?le prolet:1.rische tovolutio
te leiden en zijn vr~9.gstuk-~en op te lOBsen, is de vrsag·na~r de m:1.st-
schappelijke grondslagen en voorWaarden v~n de Russische rèvclutie
eenerzijds - hot vr9.':l.~s.tukV9.nde, intern'J.tion9.le proletarische revo-
lutie in de groot-kqpitalistische 1~n4én ~n~orzijdsG .

II. De v oorwaar don ,V9.n'de Russische
r ev0 11.1.tie.

4. Zif)n ligging t.usschen E1.1.rop9.en Azië W9.Sbeslissend voer het
ksr9.kter V:1.n'de Ruas Lscho m'9.-.,tsch':'.ppijo Terwijl' reeds in het eind van
de middel-eeuwen de meer orrtw LkkoLdc pr-o duct.Lekr ach't en en de ster-
kere intern9.tionqle posit~e V3n Wost-Europ9. het begin V9.Ueen orgsni-
sche handels-k~pit9.1istische ontwikkeling in Rusl9.nd vernietigde,
schiep de politieke overmqcht V9.nde Oost-Aziatische despotische rij-
ken de grontis19.gen V9.nhet 9.bsol1.1.tistische st9.':l.tsbestel v sn het Rus-
e ische rij 1-;:0 Rusland lag op dez e wijze niet alleen geogra~iseh. maar
stond ook economisch en politiek t1.1.sschen twee werelddeelen in, waar
verschillende pr cduc t LewLjaen en 'politieke stelsels op zijn bodem op
een E.~,~'3~.1~;,;,~::·(11g(:::{Hl~'liGrH~st eLkaar -vers;nclyeno
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5. De dubbelzinnige internationale positie van Rusland heeft

niet alleen op zijn verre verleden, maar ook op de problee~telling
van zijn revolutie in de eerste twee decennia van de 20e eeuw een
beslissende invloed gehad. Het kapitalistische stelsel heeft in het
tijdperk van het opkomende i~perialisme twee tegengestolde, maar sterk
met elkaar verWeven centra geschapen: het hoog-kapitalistisc~e centrum
van de actieve imperialistische opbloei in het sterk geindustrialiseer-
de gebied van West-Europa en Ncord-Arnerika, en het kcilionialecentrum
van de pas'sLevc imperialistische v.itpltmrleringin de Oost-Aziatische
landbot~vgebieden. Daardoor komt de klassebedreiging van het wereld- .
imperialisffi9uit dozebeide contra voo~t; het steunpunt van 10 inter-
nationale proletarisèhe rovolv.tie ligt in het'viiest-Ev.ropooscheen
Noord-Amerikaansche gebiod.van het hoog-kapitalisme. Het steunpunt
van de nationa.le boerenrevolutie ligt. in de Oost-Aziatische landbouw-
gebIeden, In Rusland, dat zLch in het kru iepun.tvan de invloedssferen
van deze beide wereldimperialistische cëntra bevond, doorkruisten de
strekkingen van deze beide revo.luties elkaar.

60 De Russische productiewijze was een combine.tie van de achter-
lijke Aziatische landbouwproductie en de moderne Europees'che industrie-
huishouding. De lijfeigenschap Was voor de overgroote meerderheid der
Russische boeren practisch blijven voortbestaan. Het aarzelende begin
van een kapitalistische landbouwproductie kon daardoor niet tot ont-
wikkeling komeno Het v~roorzaakte slechts een verval van het Russische
dorp, dat aan een onbesch.rijvelijke ellende ten prooi viel, zonder
dat het de boeren van de bodem,' die hèu,niet meer voedde, vrijmaakte.
De Russische Landbouwnu i ehoud Lng, die 4/0 V8.l1 de Russische bevolking
en meer dan de helft van de totale Russische productie omva.tte,was
tot 1917 een door kapitalistische elementen doorkruiste feodale pro-
ductiewijz o, De Russische·ino.:L1.strie was h\3t land opgedrongen door
het Czarendom, dat voèr alles bij de 'vervaardiging van zijn legerbe-
hoeften onafhankelijk van 'het buitenland wilde zijn. Weliswaar tre.d
dit staatskapitalisme direct als massaproductie in het leven, ma~r
toch kende het 'geen loonarbeid omdat de gr-cndeLagen - een ont'w'ikkelde
huisindustrie en het begin van de vorming V9.n een klasse van "vrije
arbeiders" - ontbrakeno Het w~s lijfeigensch~p-kspitslismo en het heeft
tot 1917 in het uitbot~lingsstelsel der loonen, in de inkw~rtiering
van de ~rbeidersin de k~zernes, in do soci~le wetgeving en in ~ndcre
verschijnselen belangrijke resten vsn deze eigonsch~p bffiVRsrdoHet
Russische prolete.ria':'.tvertoonde da9.rdoor niet 9.11een .een gevoelig
gebrek a~n te~hnische rijpheid, het w~Q'in hoogo mste ~nalphabeet
en voor een·zeer groot gedeelte direct of indirect ~').nhet dorp gebon«
den, In vele takken van indust'riowar en de 9.rbeiders boeren - seizoen-
srbeiders die niet blijvend 9..l-1nde st9.dwar en gobond cn, De Rus sä.echc
indv.strieële economie was tot ~9..nde revolutie V9.n 1917 een door feo-
d~le elementen doorkruiste k9.pitslistische productiewijze. Feod~le
landbouwproductie en k9.pi~9.listischeindustrieproductie hadden zich
dus over en weer op elk9.~rs terrein begoven en waren s~en tot èèn
productiesysteem vergroeid, dst noch door feod9..1eeconomische principes
kon worden-beheerscht, noch de grondsl9.g voor een zelfst~dige ontwik-
keling van de k~pit9.listischc elementen vormdeo .

70 Economisch Wss de Russische revolutie voor de t9.9.kgesteld:
Ten eerste het v crkapt.e 19.ndbouwfeod9.1ismeen de nog bestaande uitbui-
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.ting der boeren als lijfeigenen op te heffen, de landbouw te industria-
liseeren en onder de voorwaarden van de ~derne warenproductie te plaatE
ten tweede de onbeperkte vorming van een klasse van werkelijk "vrije
arbeiders" mogelijk te maken en de industrieële ontwikkeling van alle
feodale ketenen te verlosseno De economische vraagstukken van de Rus-
schisch rovcLut Le waren d1.l.sin gno ot e trekken vraags tukken van de bur «

gelijke, revo iut i o•.
80 Op dit fv.ndament verhief zich de staat van het Czaristisch

-abs oLu t Lsmo , Het bestaan van deze staat b erus t e op het evenwicht tus -
schen de beide b ezIttende klassen in Rusland, die geen van beiden in
staat waren, de an1eren te verdringeno Ter\vijl het R1.l.ssischekapita-
lisme 1e economische ruggegr aa t van de absolute Czarenstae.t vormde,
was de grond'bez ittende f80dale adeL zijn poli t i clco steun. "Grondwet ",
kies"rocht" noch ilau.tonomielf konden de politieke rechteloosheid van
allo klassen van de Czarenstaat wiens hcerschersmethoden tengevolge
van de economische achterlijkheid Van het land een mongsel van E'urc-
pessch abe oLu t Lsmo en Oost-Azi8.tisch doapë t.Lsmo v ormd cn , v erhu Ll.cn,

9. Politiek was de Rus sLsch e revolutie vb6r do taak gesteld,
de absolute &taat te vermorzelen, de bevoorrechting van de feodale
adel ':l.lstleerste st9.ndH op te heffen, een regeor:l.ngsvorm en een staats-
machine te scheppen, die de oplossing van de economische taak van
de revolu.tie politiek verzekerden; dé POlitieke vràags~ukken van de
RUssische revolutie waren dus in vol~omen overeenstemming met zijn
economische voorWaarden - de vraagstukken van de burgelijke revolutie.

III. De klassegroepeering van de Rus-
sische revolutieo

100 De Russische revolutie was - in overeenstemming met de eigen-
aardige vermengmng van kapitalistische en feodale elementen in de
·maatschappij - voor samengestelde en ingewikkelde opgaven gesteld.

Hij verschilde in wezen even volslagen van de klassieke burgelijke
revolutie, als de maatschappij van het Russische absolutisme in het
begin van de 20e eeuw van bov ••het Fransche absolutisme van de 17e
eeuw v erachd Ld e,

11. Dit verschil - dat uit het on~elijksoortige economische fun-
dament voortsproot - kwam politiek het duidelijkst tot uitdrukking in
de verhouding van de verschillende klassen in Rusland onder het Cza-
ristische stelsel voor de revolutie. Gezien volgens het economische
klassebelang moesten alle Russische kla.ssen volslagen vijanden van
het Czarisme zijn. In de pr~ctische politiek waren xe het echter niet
alleen in verschillende ..maten, ze waren het ook met geheel verschil-
lende doelstellingen en wilsrichtingeno

12. De feodale adel streed fe1tenlijk alleen voor de uitbreiding
van zijn invloed op de absolute staat, die hij als zoodanig beslist
wilde behouden, om zijn privileges te beschermeno



130 'De bour-geo is ie, die numer iek zwak. poli ti ek vonz e~ts;.tand ig en
door het protectionisme van. de staat., vaak direct aan he t- Qzarisme ge.:.
bonden was, is meerma.len van pol.itie;ke.houdingverande,rd. ··Iri de deka-,
bristenbeweging van 18.20 de ed hij zijn e:e:rste en een ige aanv'aL op. het
abe oLut Lst Ldche stelsel. Tijdens de, terroristenbeweging van de nar od-.
niki in de zeventiger en tacht~g~~ jaren ondersteunde hij de revolu~
t.tona Ir e beweging pas s Lef', , 1(enS.21'l.do·d e druk op hot Czarendom te ver-
grooteno-Tot aan de Octobergevechten van 1905 wilde hij ook aan de
revolutionaire stakingsstrijd dè ;ro;l opdringen van dru k u i t oefenen
.op het abs oIu t Lst Lache r eg i em-.' Zijn doel Yi8.S al niet meer het terzijde
stellen, maar het hervormen 'van het. Czar' Lcme, He.de Oc:tooergevechten
van .1905 ging b,ij.,in de par-Lement ar-Lst á oche periode van 1$§6 tot het
voorjaar van 1917,·tot een politiel.ç van di:::.'8ctevc'T.3tandhoudirtg met
het Czar Lsme 'ovéro Tenslottè:k\tv8,..'ilde. Rus si cchc vbcur geo LsLe - u i t angst
voor de gevolg~n yan de r~vol~tion~ireDtrij~ ~an db'~roletarische-
en bo erenmás sa'' s '-; ..tijdcrLsde, Kornilow-putscri1die de macht van de
Czaa.r weer 'moest herstellen, ,tot onvoorwaa r deLd j ke politieke overgave
aan de Czaristiscb,~ reactieu ~ij wer~ contrarevol1.l.tionair, reeds voor-
dat de ta ak van 'z'ïjn eigen r evoIu t ie W?,S voLbracht , Het eer s te klasse-
kenmerk van'de' Rusa is che i r evoLut Le..i;::;è.1.~è.hot feit,dat hij als bur ger L
ke revolut·ie~iet".alleen zonder, -rm ar recht tegcYl de 'bourgeois i e in
moest word·en··vo~t;;rokJ:éenoDè-:j.a:rdooronder gLng z i jn heele politiekkarak-
ter een .)n.';Lncipi~ël,e ..Wijz igîngo, .

14,.,: ''De b oer cn w~rdên ~"i'n '~vereenstemming met hun enorme meer-
derheid ··totdie:s.ociale. laag,. die, .althans passief, de Russische
r evoLu'tie beslistë',;n'emindertalrijke kapitalistische midden ... en
grootboeren stonden weIiswaar een kleinburgerlijke, liberalistische
politiek voor , mp.a:::-.het., overweg ende aantal hongerlijdende en geknech-
te kï.e Inbo cr en werd. met elementair geweld op de weg na9.rdegeweldadige
onteigening' van de 'fepd'alegrond en vbod.emvgedr origen, Ni.e.t; in staat
z I j nde-·eenz·elf_s.'téÜ1dige klas s epoLftiek t.evvoër en werden de Russ Lsche
boeren s téeds doo!çtnd er e J;ç·läs.secr-oepe er-ingen op 's leeptouwgenomeno
'l'ot aan Februari 1917_.bad,den ze,; zij het ook slechts 'onder pet her-
haalde: iütbarstenvan' kle'ineopstanden, het over t t geheel onbewegelijk€'

. f'und amerrt van het Czar isme Gevormd~ Door hun pl ompe onbewogelij1:0eid
en hunaac h't er Ld jkhe Ld, mLsLuk'terd e revolutie van '19050 In ,1917 .maakten
ze een.' ei-ndáan het .Czarisme, dat hen irLhét leger t'öt.'groote 'sociale
eenheden had samerigevoegd; door:.;, van. hun kan t pass ief I de oor Logevoe » .

ring lam te l~ggen. bootdat:ze in het verdot ~erlo6p v~ri 4e revolutie,
door hun primitieve 'maar onweer-st.aanbar e ó ps t and in het Q.orp het
grootgrondbezit u i t.r oëIö en , schiepen zij de'·voorvra:'.Idenv66;;:. de over-
winning van de Bcll:?Jew.ifjtische.revol:ut~ie r di e 'zich' in -de jarêl1 van .
de bur ger-oor Log 'alleen docrhu.n verdere ac±i'Cveh1.d:p'-:kOn hand hav en,

150 Het Rues.i ache.. proletariaat be-zat ·ondi:1.:nks':;djnachte'ri~jkheid I'

dank z:=ij·.de me.edoogeLoozevsc hooL van de verbond en 'Dzaristiscn,e en' " '
kapitalis·tische onderdr1.'.kJ.:ing,groo·tG strijdk:-acht,,-'Het w ier p zîch
met taaie volharding in de strijd voor de R~ssische burgerlijke revo-
lltie en werd zijn scherpste en be t.r ouwbear st e wapen in dien strijdo
Doordat al zijn kleine acties door de botsing met het Czarisme tot
revolution~ire actie8 werden, ontwi~celde zich een primitief klasse-
be~~stzijn, dat zich ten deelc in Qe actios V9.nde strijd van 1917,


