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Daniel Gaido

Οι ρίζες του Μεταβατικού Προγράμματος

Οι ρίζες του Μεταβατικού Προγράμματος στα γραπτά του Τρότσκι έχουν εντοπιστεί στη δευτερογενή
βιβλιογραφία. Πολύ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στις προγενέστερες καταβολές του Μεταβατικού
Προγράμματος στις συζητήσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς μεταξύ του Τρίτου και του Τέταρτου
Συνεδρίου της, και ειδικότερα στη συμβολή του μεγαλύτερου εθνικού τμήματος της εκτός Ρωσίας, του
Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, από το οποίο προήλθε η στροφή στην τακτική του ενιαίου
μετώπου το 1921. Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποκαλύψει τις ρίζες του Μεταβατικού Προγράμματος στις
συζητήσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το έργο αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι τα συνθήματα του
Μεταβατικού Προγράμματος δεν είναι σεχταριστικά αποφθέγματα, αλλά το αποτέλεσμα της συλλογικής
επαναστατικής εμπειρίας της εργατικής τάξης κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, από την
επανάσταση των Μπολσεβίκων μέχρι την ιδρυτική συνδιάσκεψη της Τέταρτης Διεθνούς (1917-38).

Η τακτική του ενιαίου μετώπου διαμορφώθηκε για πρώτη φορά με πρωτοβουλία των εργατών μετάλλου
της Στουτγάρδης τον Δεκέμβριο του 1920 και έγινε η επίσημη πολιτική του KPD με τη δημοσίευση της
«Ανοιχτής Επιστολής» της Κεντρικής Επιτροπής του Ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, που
συντάχθηκε από τον Πάουλ Λέβι, στις 8 Ιανουαρίου 1921. Οι «Θέσεις για το Ενιαίο Μέτωπο»
υιοθετήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κομιντέρν (ΕΕΚΔ) τον Δεκέμβριο του 1921  και στη
συνέχεια παρουσιάστηκαν σε μια διευρυμένη ολομέλεια αυτού του οργάνου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του
1922. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, υιοθετήθηκαν με διχογνωμία στην ψηφοφορία. Στη συζήτηση της
ΕΕΚΔ για την «Ανοικτή Επιστολή», που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1921, ο Καρλ Ράντεκ, ο
οποίος συμμετείχε στη σύνταξη της «Ανοικτής Επιστολής» μαζί με τον Πάουλ Λέβι, δήλωσε: «Η Ανοικτή
Επιστολή είναι μια μερική δράση για μεταβατικά αιτήματα».  Περαιτέρω συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε
μια δεύτερη διευρυμένη ολομέλεια τον Ιούνιο του 1922.  Τελικά, οι «Θέσεις για το Ενιαίο Μέτωπο»
υιοθετήθηκαν επίσημα από το Τέταρτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς,  με μια πολύ σημαντική
προσθήκη που δεν αναφέρεται στην κατά τα άλλα αριστουργηματική ιστορία της Κομμουνιστικής
Διεθνούς του Broué:  το αντιιμπεριαλιστικό ενιαίο μέτωπο, που καθορίστηκε ως τακτική για τα
κομμουνιστικά κόμματα των αποικιακών και ημιαποικιακών χωρών στις «Θέσεις για το Ανατολικό
Ζήτημα».

Η μέθοδος των μεταβατικών αιτημάτων αναπτύχθηκε στο KPD την περίοδο αμέσως μετά την αποπομπή
του Πάουλ Λέβι, μετά την ανοιχτή κριτική του στο πραξικόπημα που ήταν γνωστό ως «Δράση του Μάρτη»
του 1921,  και συνδέθηκε στενά με την ανάπτυξη της τακτικής του ενιαίου μετώπου. Σύμφωνα με τον
κύριο ιστορικό της γερμανικής επανάστασης, τον Pierre Broué:

«Ήταν η πρωτοβουλία των εργατών μετάλλου της Στουτγάρδης στον αγώνα τους ενάντια στον αριστερό
σοσιαλδημοκράτη [Ρόμπερτ] Ντίσμαν που ενέπνευσε την Ανοιχτή Επιστολή του Ιανουαρίου 1921. Εδώ
βρίσκουμε για πρώτη φορά ξεκάθαρα διατυπωμένη την πολιτική του ενιαίου μετώπου των εργατών. Είχε
εφαρμοστεί στη Ρωσία το 1917, αλλά δεν αποτελούσε ακόμη αναπόσπαστο μέρος του μπολσεβίκικου
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δόγματος, και ήταν ο αγώνας για την οργάνωση του Ενιαίου Μετώπου των εργατών, κομμουνιστών και
μη, στη Γερμανία, που θα οδηγούσε στην εμφάνισή, πρώτα στις συζητήσεις στη Διεθνή και στη συνέχεια
στο πρόγραμμά της, της ιδέας των μεταβατικών συνθημάτων και αιτημάτων, σκοπός των οποίων ήταν να
καλύψουν στο οπλοστάσιο της κομμουνιστικής θεωρίας τη θέση που είχε μείνει κενή, από την
κατάρρευση του παλαιού διαχωρισμού μεταξύ μάξιμουμ και μίνιμουμ προγραμμάτων, ο οποίος
χρονολογείται από το πρόγραμμα του SPD της Ερφούρτης του 1891.»

Το Τρίτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς (22 Ιουνίου-12 Ιουλίου 1921)

Το Τρίτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς επικεντρώθηκε γύρω από τις αντιφάσεις για την
απόπειρα πραξικοπήματος που ήταν γνωστή ως «Δράση του Μάρτη» στη Γερμανία, όπως καθιστά σαφές
η εξαιρετική αγγλική έκδοση των πρακτικών από τον John Riddell.  Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο
Λένιν και ο Τρότσκι, με τη βοήθεια των Γερμανών αντιπροσώπων της μειοψηφίας με επικεφαλής την
Κλάρα Τσέτκιν, κατόρθωσαν να κατευθύνουν τη Διεθνή μακριά από την προηγούμενη υπεραριστερή της
πορεία, γνωστή ως «θεωρία της επίθεσης», που αρχικά υποστηρίχθηκε από τους περισσότερους
αντιπροσώπους, συμπεριλαμβανομένων των Ζινόβιεφ, Μπουχάριν, Μπέλα Κουν, Καρλ Ράντεκ και
Άουγκουστ Ταλχάιμερ. Το συνέδριο επαναπροσδιόρισε τον προσανατολισμό του προς την κατεύθυνση να
κατακτηθεί η υποστήριξης της πλειοψηφίας του πληθυσμού προς το Κομμουνιστικό Κόμμα πριν από την
έναρξη εξέγερσης, μια στρατηγική που συνοψίζεται στο σύνθημα του συνεδρίου «Προς τις μάζες!». Το
τίμημα που έπρεπε να πληρώσουν οι μπολσεβίκοι ηγέτες για αυτόν τον αναπροσανατολισμό της
στρατηγικής της Διεθνούς μακριά από την αυτοκτονική πορεία που ακολούθησε το KPD ήταν να
καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό με τον οποίο το συνέδριο κήρυξε τη «Δράση του Μάρτη» (ως
αποτέλεσμα της οποίας η Διεθνής έχασε περίπου 200.000 εργάτες στη βιομηχανική καρδιά της Ευρώπης)
ως «βήμα προς τα εμπρός»,  αν και με μάλλον ασυνάρτητους όρους.  Η τακτική του Ενιαίου Μετώπου,
με τη σειρά της, διασώθηκε με τίμημα τη θυσία του προσώπου που την ανέπτυξε αρχικά, του Πάουλ
Λέβι .

Όσον αφορά τα μεταβατικά αιτήματα, οι «Θέσεις Τακτικής και Στρατηγικής» υιοθετήθηκαν από το Τρίτο
Συνέδριο, στο τμήμα πέντε, «Μερικοί αγώνες και μερικά αιτήματα [Teilforderungen]», αναφέρεται:

«Στη θέση του μίνιμουμ προγράμματος των κεντριστών και ρεφορμιστών, η Κομμουνιστική Διεθνής
προτείνει έναν αγώνα για τα συγκεκριμένα αιτήματα του προλεταριάτου, ως μέρος ενός πλαισίου
αιτημάτων που, στο σύνολό τους, υπονομεύουν την εξουσία της αστικής τάξης, οργανώνουν το
προλεταριάτο και οριοθετούν τα διάφορα στάδια του αγώνα για την προλεταριακή δικτατορία. Κάθε ένα
από αυτά τα αιτήματα εκφράζει τις ανάγκες των πλατιών μαζών, ακόμη και όταν αυτές δεν παίρνουν
ακόμη συνειδητά θέση υπέρ της προλεταριακής δικτατορίας.»

Και στην Έκθεση για την Τακτική και τη Στρατηγική, ο Ράντεκ είπε:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι, αντιλαμβανόμαστε ότι τα κόμματα πρέπει να συγκρίνουν τι ακριβώς
κάνουν σε αυτόν τον τομέα και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους. Μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει γίνει.
Μέχρι στιγμής, τα κόμματα δεν έχουν διαβιβάσει τα προγράμματά τους στην Κομμουνιστική Διεθνή και η
ανταλλαγή εμπειριών από την αγωνιστική και οργανωτική δράση μεταξύ μας είναι αρκετά περιορισμένη.
Όταν πραγματοποιηθεί αυτή η ανταλλαγή, αυτό θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο
σύστημα δράσεων και μεταβατικών απαιτήσεων [ein konkretes System dieser Aktionen und
Uebergangsforderungen]. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι δεν στοχεύουν στην μεταρρύθμιση
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του καπιταλισμού αλλά στην όξυνση του αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό. Αυτό δεν είναι το μίνιμουμ
πρόγραμμα των σοσιαλπατριωτών. Ούτε είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για το τι θα κάνει η
δικτατορία μας την ημέρα της νίκης της. Περιλαμβάνει όλα τα αιτήματα που κινητοποιούν τις πλατιές μάζες
στον αγώνα για αυτή τη δικτατορία.»

Η έκφραση επανεμφανίζεται στην Έκθεση του Ράντεκ από την Επιτροπή Τακτικής και Στρατηγικής: «το
περιεχόμενο των μεταβατικών μέτρων [Übergangsmaßregeln] ως στάδια στον αγώνα για την
προλεταριακή δικτατορία».  Έτσι, στο Τρίτο Συνέδριο της Κομιντέρν βλέπουμε την έννοια του
μεταβατικού προγράμματος σε μια ακόμα ρευστή κατάσταση, που αναφέρεται στην παλιά ορολογία ως
σύστημα «μερικών αιτημάτων [Teilforderungen]» για τη μεταβατική περίοδο [Übergangsperiode] και στη
νέα ορολογία ως πρόγραμμα «μεταβατικών αιτημάτων [Übergangsforderungen]» ή «μεταβατικών μέτρων
[Übergangsmaßregeln]».

Η συζήτηση στην Επιτροπή Προγράμματος (28 Ιουνίου 1922)

Στις 11 Ιουνίου 1922, μια διευρυμένη διάσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς
(ΕΕΚΔ) σημείωσε ότι τα μεγαλύτερα κόμματα-μέλη της δεν είχαν ακόμη υιοθετήσει προγράμματα.
Συγκρότησε μια επιτροπή τριάντα τριών μελών από δεκαπέντε χώρες για να τους βοηθήσει σε αυτό το
έργο. Στην επιτροπή προγράμματος συμμετείχαν και οι πέντε ηγέτες του Ρωσικού Κομμουνιστικού
Κόμματος που είχαν οριστεί για τις εργασίες της Κομιντέρν (Λένιν, Τρότσκι, Ζηνόβιεφ, Μπουχάριν και
Ράντεκ) καθώς και οι Κλάρα Τσέτκιν, Άουγκουστ Ταλχάιμερ και Ερνστ Μάγιερ από το KPD. Ο Ζινόβιεφ
προέβλεψε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει ένα σχέδιο προγράμματος στο Τέταρτο Συνέδριο,
αλλά αυτή η ελπίδα δεν θα εκπληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση ενός προγράμματος για την
Κομιντέρν και τα βασικότερα κόμματα-μέλη της θα ήταν «από τα πιο σημαντικά» θέματα της ημερήσιας
διάταξης του συνεδρίου.

Όταν η Επιτροπή συνεδρίασε στις 28 Ιουνίου 1922, προέκυψαν διαφορές σχετικά με την κατάλληλη
έκταση ενός προγράμματος της Κομιντέρν.

Ο Ράντεκ ξεκίνησε την παρέμβασή του δηλώνοντας ότι η σύνταξη ενός «ακριβούς προγράμματος, ενός
συστήματος συγκεκριμένων δεσμευτικών αιτημάτων» ήταν αδύνατη, διότι απαιτούσε «μια ορισμένη
σταθεροποίηση της κατάστασης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», και επίσης διότι η ποικιλομορφία των
εθνικών συνθηκών σήμαινε ότι οι κομμουνιστές δεν μπορούσαν «να προβάλλουν τα ίδια αιτήματα για την
Αμερική και, ας πούμε, για τη Γιουγκοσλαβία». Σχετικά με το θέμα των μεταβατικών αιτημάτων, συνέχισε
λέγοντας:

«Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες τα κομμουνιστικά κόμματα δεν είναι σε θέση
να επιτελέσουν το πολιτικό τους έργο μόνο με τα συνθήματα της τελικής μάχης: σοβιετική κυβέρνηση,
δικτατορία του προλεταριάτου κ.λπ. Είναι υποχρεωμένα όχι μόνο να προβάλλουν αγωνιστικά αιτήματα
απέναντι στην αστική τάξη, αλλά, πρέπει να προβάλλουν μια σειρά από συνθήματα που δεν είναι τα
συγκεκριμένα συνθήματα της σοβιετικής δικτατορίας, αλλά μοχλοί πίεσης για να παλέψουν για τη
σοβιετική δικτατορία στο μέλλον, μέσα συγκόλλησης των μαζών, ως αιτήματα δράσης για τις μάζες που
έχουν αρχίσει να κινούνται. Τα επιμέρους κόμματα προχωρούν αυθόρμητα στην προβολή αυτών των
αιτημάτων. Δεν έχουμε εδώ, θα έλεγα, καμία μέθοδο προσέγγισης της διαδικασίας. Το τρίτο συνέδριο έχει
κάνει πολλά από αυτή την άποψη. Παρ’ όλα αυτά, επικρατεί ένα μεγάλο χάος.»
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Ο Ράντεκ έδωσε ως παραδείγματα «των μεθόδων με τις οποίες μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις
μάζες», που ήταν αντικείμενο συζήτησης στον κομμουνιστικό Τύπο, «το ζήτημα της εργατικής κυβέρνησης
στη Γερμανία, στη Σαξονία και τη Θουριγγία» και «στην Αγγλία, κατά τη διάρκεια της απεργίας των
ανθρακωρύχων, το ζήτημα της εθνικοποίησης των ορυχείων», καταλήγοντας:

«Για το λόγο αυτό, λέω ότι το πρώτο καθήκον της επιτροπής προγράμματος δεν θα πρέπει να είναι να
συντάξει ένα πρόγραμμα για την Κομμουνιστική Διεθνή, αλλά να επεξεργαστεί θέσεις σχετικά με τη
μέθοδο οικοδόμησης των μεταβατικών αιτημάτων μας σε κάθε χώρα, συγκεκριμένα, σύμφωνα με την
εκτίμησή μας για τη διεθνή κατάσταση, όπως δίνεται στις αποφάσεις του Τρίτου Συνεδρίου. Στη συνέχεια,
η κατάσταση σε κάθε συγκεκριμένη χώρα πρέπει να προσεγγιστεί με συγκεκριμένους όρους. Με τον
τρόπο αυτό, θα αποδειχθεί ότι μια ομάδα χωρών είναι ήδη πολιτικά ώριμη για τα ίδια ζητήματα, κυρίως το
ζήτημα της εργατικής κυβέρνησης, και μπορεί να υιοθετηθεί από εμάς στο πλαίσιο αυτής της γενικής
τακτικής απόφασης.»

Ο Μπουχάριν φάνηκε να επιδιώκει έντονα τη σύνταξη ενός προγράμματος και παρουσιάστηκε ως
κάποιος που μπορούσε να το γράψει, σε βαθμό που του εμπιστεύτηκαν την υποβολή της έκθεσης για το
θέμα αυτό στο Τέταρτο Συνέδριο. Αλλά διαφωνούσε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα μεταβατικά
αιτήματα όπως η εργατική κυβέρνηση και το ενιαίο μέτωπο, τα οποία θεωρούσε ως ζητήματα τακτικής.

Ο Μποχουμίρ Σμέραλ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας υποστήριξε ότι το πρόγραμμα
έπρεπε να περιλαμβάνει την τακτική πορεία και τη γραμμή δράσης των κομμουνιστών κατά τη διάρκεια
μιας πιθανώς μακράς μεταβατικής περιόδου πριν από την επανάσταση.

Η Κλάρα Τσέτκιν συμφώνησε με τον Ράντεκ ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καταρτιστεί ένα ενιαίο
πρόγραμμα όταν οι συνθήκες ήταν τόσο ρευστές και συχνά άλλαζαν δραστικά, προσθέτοντας:

«Αλλά φυσικά πρέπει να έχουμε συμπαγείς θεμελιώδεις κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική
καθημερινή εργασία του Κόμματός μας. Πιστεύω ότι κατά τη σύνταξη ενός τέτοιου προγράμματος υπάρχει
ένας κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο, ακριβώς λόγω του ενιαίου μετώπου: ότι
θα μπορούσε να δημιουργηθεί σύγχυση στο μυαλό των μαζών μεταξύ του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος του παλιού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και των αιτημάτων της δράσης μας.
Αντιλαμβάνομαι τη διαφορά με τον εξής τρόπο: τα αιτήματα μπορεί συχνά να είναι τα ίδια, ωστόσο είναι
πολύ διαφορετικά στη φύση τους από εκείνα του παλιού κόμματος. Το πρόγραμμα δράσης και το
ελάχιστο πρόγραμμα του επικεντρώθηκε ρητά στη βελτίωση της αστικής κοινωνίας, ενώ το δικό μας
πρόγραμμα δράσης πρέπει να έχει ως στόχο να κινητοποιήσει τις μάζες, να τις συγκεντρώσει και να τις
εκπαιδεύσει για τον αγώνα.

Το σημείο εκκίνησης για τη συγκέντρωση των μαζών, για τη συσπείρωσή τους στο ενιαίο μέτωπο, είναι
αναμφίβολα οι διάφορες καθημερινές ανάγκες και επιθυμίες του προλεταριάτου. Όχι μόνο στον
οικονομικό, όχι μόνο στον πολιτικό τομέα, αλλά γενικά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Όλα αυτά τα αιτήματα, που πρέπει να θέσουμε εκεί, παίρνουν από τη θεμελιώδη στάση μας έναν πολύ
σταθερό προσανατολισμό προς [μια] συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλα όσα διεκδικούμε οικονομικά, ως
σοσιαλιστές, πρέπει να βρίσκονται στην κατεύθυνση του περιορισμού της καπιταλιστικής ατομικής
ιδιοκτησίας, και όλα όσα διεκδικούμε πολιτικά πρέπει να κατευθύνονται στην απαλλοτρίωση της πολιτικής
εξουσίας της αστικής τάξης και στην ενίσχυση της εξουσίας του προλεταριάτου.
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Νομίζω ότι το πρόγραμμα που πρέπει να καταρτίσουμε θα πρέπει, στο βαθμό που αφορά συγκεκριμένα,
ενιαία αιτήματα, τα οποία πρέπει να θέσουμε ως αφετηρία του αγώνα, να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να
περιλαμβάνει τα επιμέρους αιτήματα της εποχής και επίσης τα διαφορετικά αιτήματα που μπορούν να
τεθούν σε μεμονωμένες χώρες υπό μεταβαλλόμενες ιστορικές συνθήκες. Ο πυρήνας πρέπει να είναι
πάντα ο ίδιος, αλλά τα τακτικά μέτρα και η μορφή με την οποία θα εφαρμοστούν μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τις επιμέρους χώρες, και το πρόγραμμά μας πρέπει να τους δίνει την ελευθερία κινήσεων που
απαιτείται για να περιλάβουν όλα όσα είναι απαραίτητα στη δεδομένη κατάσταση.»

Ο Ζινόβιεφ, ενώ αποδέχτηκε τη σύγκληση της επιτροπής προγράμματος, δεν πίεσε καθόλου για τη
σύνταξή του (πιθανότατα επειδή δεν ήθελε η αρχηγία του, που είχε ήδη κλονιστεί στο Τρίτο Συνέδριο, να
υποστεί ακόμη περισσότερα πλήγματα), και επιπλέον δεν είδε στο σύνθημα της εργατικής κυβέρνησης, το
οποίο θεωρούσε ένα απλό συνώνυμο της δικτατορίας του προλεταριάτου, τον ακρογωνιαίο λίθο του
συστήματος των μεταβατικών αιτημάτων, όπως έκανε ο Ράντεκ.

Η απάντηση του Ράντεκ συνέδεσε το ζήτημα των μεταβατικών αιτημάτων με εκείνο της εργατικής
κυβέρνησης [Arbeiterregierung], δηλαδή ενός συνασπισμού του Κομμουνιστικού Κόμματος με
ρεφορμιστικά εργατικά κόμματα, ως κάτι «συναφές της δικτατορίας» και ως το λογικό συμπέρασμα της
πολιτικής του Ενιαίου Μετώπου. Κατά τη γνώμη του, το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία
μέρη. Πρώτα ένα γενικό μέρος σχετικά με το ζήτημα «από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό»· στη
συνέχεια ένα δεύτερο μέρος, το οποίο αφορούσε τα χαρακτηριστικά της εποχής της κοινωνικής
επανάστασης.

«Στη συνέχεια, το τρίτο μέρος: τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα έρχονται τα μεταβατικά
αιτήματα. Εδώ πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της σχέσης μας με τα κύρια προβλήματα της
οικονομικής ζωής, του κρατικού καπιταλισμού κ.λπ. Αλλά τι θα κάνουμε με τα πολιτικά αιτήματα; Λέει ο
Μπουχάριν: Αφοπλίστε την αστική τάξη, και το γαλλικό μας κόμμα ζητά την υποχρεωτική στρατιωτική
θητεία. Στην Αγγλία έχουμε μια μισθοφορική δύναμη. Το ζήτημα των στρατιωτικών διεκδικήσεων ως
μεταβατικών διεκδικήσεων σε αυτή την περίοδο είναι ένα γενικό πολιτικό ζήτημα.

Ο Ζινόβιεφ είπε σωστά ότι βρήκε το ζήτημα της εργατικής κυβέρνησης ως ένα νέο στοιχείο που προέκυψε
εμπειρικά και που θα μπορούσε να έχει ακόμη σημασία. Λέει ότι είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της
δικτατορίας και της σημερινής κατάστασης, μια διέξοδος από αυτήν· [και ότι] ακόμα και αν φτάσουμε στην
εργατική κυβέρνηση, αυτό θα πυροδοτήσει αγώνες για τη δικτατορία του προλεταριάτου.

Το δεύτερο πράγμα που είπε ήταν ότι η εργατική κυβέρνηση είναι ένα ψευδώνυμο της δικτατορίας του
προλεταριάτου. Είχε δίκιο και άδικο. Σε πολλές χώρες, δεν θα προκύψει εργατική κυβέρνηση. Αλλά σε
άλλες χώρες μπορεί να κάνει λάθος. Αν γίνουν εκλογές και τα κόμματα των εργατών έχουν την
πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσουν να αναδείξουν μια εργατική κυβέρνηση με κοινοβουλευτικά μέσα.
Αυτό είναι πολύ πιθανό στη Γερμανία ή την Τσεχοσλοβακία.

Τώρα το ερώτημα είναι: θέλουμε να υψώσουμε αυτές τις γενικές γέφυρες για πολιτικούς λόγους που
συνδέονται με τα οικονομικά μεταβατικά μας αιτήματα ή όχι; Φυσικά, δεν χρειάζεται να πούμε ότι πρέπει
να είναι υποχρεωτικές σε κάθε χώρα και ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στη δικτατορία παρά μόνο μέσω
συμβιβασμών. Αλλά εδώ πρέπει να εξετάσουμε το ερώτημα αν βλέπουμε σε αυτό το σύνθημα [της
εργατικής κυβέρνησης] ένα πολιτικό μεταβατικό σύνθημα, ή αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα
ανάμεσα στη δημοκρατία και την περίοδο της δικτατορίας. Αυτά τα γενικά ερωτήματα πρέπει να επιλυθούν
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στο γενικό πρόγραμμα, προτάσσοντας τη μέθοδο αυτών των μεταβατικών αιτημάτων, και στη συνέχεια
μπορεί να δημιουργηθεί για κάθε χώρα μια εναλλάξιμη τακτική πλατφόρμα, που προκύπτει από τη
συγκεκριμένη κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό χωρίς να λύσουμε το προκαταρκτικό
ζήτημα της μεθόδου των μεταβατικών αιτημάτων.»

Η προγραμματική συζήτηση στην Κομμουνιστική Διεθνή

Τα σχέδια προγραμμάτων των εθνικών κομμουνιστικών κομμάτων που ήταν διαθέσιμα για συζήτηση στο
τέταρτο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς δημοσιεύτηκαν τελικά σε δύο τεύχη της Die
Kommunistische Internationale, του οργάνου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς,
από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 1922 (τεύχη 22-23).

Το τεύχος 22 του περιοδικού Die Kommunistische Internationale, που κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου
1922, περιείχε τρία άρθρα με τον τίτλο Diskussion zur Frage des Programms der Kommunistischen
Internationale: ένα άρθρο του Varga με τίτλο «Πώς πρέπει να συνταχθεί το πρόγραμμα της
Κομμουνιστικής Διεθνούς;», το οποίο ασκούσε πολεμική κατά της άρνησης του Μπουχάριν να
συμπεριλάβει «τακτικά» ζητήματα στο πρόγραμμα, ένα άρθρο του Τσεχοσλοβάκου κομμουνιστή ηγέτη
Μποχουμίρ Σμέραλ «Για τη συζήτηση του προγράμματος», και τέλος ένα άλλο άρθρο του Γάλλου
συγγραφέα Σαρλ Λ. Ραποπόρ με τίτλο «Σκέψεις για το πρόγραμμα» .

Από αυτές τις τρεις συνεισφορές, η καλύτερη και πιο σχετική με το θέμα μας είναι αυτή του Μποχουμίρ
Σμέραλ, ο οποίος ηγήθηκε ενός από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα στον κόσμο.  Ο Σμέραλ
υποστήριξε ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει «συγκεκριμένα αιτήματα που τα επιμέρους
κομμουνιστικά κόμματα θεωρούν ως τα πιο σημαντικά για τον άμεσο αγώνα τους», προσθέτοντας:

«Αυτό το μέρος του προγράμματος θα είναι η έκφραση αυτού που αποτελεί ήδη το περιεχόμενο της
γενικής πρακτικής των κομμουνιστικών κομμάτων. Η πρακτική της ανάληψης των καθημερινών αγώνων
των μαζών για επιμέρους αιτήματα και η ανάδειξή τους σε αφετηρία για την περαιτέρω αύξηση της
δραστηριότητας των προλεταριακών μαζών δέχτηκε το πρώτο της ερέθισμα από την Ανοιχτή Επιστολή
στη Γερμανία. Ένα περαιτέρω βήμα στην ανάπτυξή του ήταν το Ενιαίο Μέτωπο. Στο πρόγραμμα αυτή η
πρακτική θα πρέπει να εφαρμοστεί μεθοδικά και να δουλευτεί συστηματικά. Το Συνέδριο θα καθορίσει
επομένως το σχέδιο δράσης των κομμουνιστικών κομμάτων κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη στιγμή
της αποφασιστικής αναμέτρησης για την άμεση κατάληψη της εξουσίας.»

Στη συνέχεια, ο Σμέραλ εξήγησε πώς προέκυψε η ιδέα των μεταβατικών αιτημάτων:

«Η πρακτική μας να ξεκινάμε από τα συγκεκριμένα επιμέρους καθημερινά αιτήματα, άρχισε να
διαμορφώνεται εμπειρικά. Θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα έπρεπε να συμμετέχουμε στους αγώνες της
εργατικής τάξης ενάντια στην επίθεση των μεγάλων επιχειρήσεων, για το οκτάωρο, ενάντια στη μείωση
των μισθών, για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι. Θα έπρεπε να μεταφέρουμε τη δραστηριότητά μας σε
άλλους τομείς, θα έπρεπε να προωθήσουμε αιτήματα που δεν είναι τα προγραμματικά μας μάξιμουμ
αιτήματα, αλλά αιτήματα για τη μεταβατική περίοδο, για την περίοδο ύπαρξης των δημοκρατικών κρατών,
συγκεκριμένα αιτήματα στον τομέα της φορολογίας και των οικονομικών, της δικαιοσύνης, της δημόσιας
διοίκησης, του επισιτισμού, των πολιτικών δικαιωμάτων; Όλα αυτά τα πράγματα τίθενται τώρα με οξύτητα
στην πρακτική πολιτική ζωή της Γερμανίας. Κατά την άποψή μου, αυτά τα μεταβατικά αιτήματα θα
μπορούσαν και θα έπρεπε να διατυπωθούν σε συγκεκριμένα μέρη του προγράμματος. Όσον αφορά τα
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οικονομικά ζητήματα, παρεμπιπτόντως, οι αν λόγω θέσεις έχουν ήδη προετοιμαστεί από την
Εκτελεστική  και η απλή λογική συνέπεια απαιτεί ότι και τα άλλα ζητήματα, ακόμη και αυτά που
συνδέονται με την επέκταση της αντίδρασης, θα πρέπει να λάβουν χώρο ως μεταβατικά αιτήματα σε ένα
ειδικό μέρος του κομμουνιστικού προγράμματος.»

Ακόμη και τα παλιά δημοκρατικά αιτήματα του προγράμματος της Ερφούρτης είχαν αποκτήσει μια νέα
επαναστατική σημασία, επειδή ο μεταπολεμικός καπιταλισμός δεν ήταν σε θέση να τα ικανοποιήσει. Το
κύριο σημείο, ωστόσο, ήταν ο τρόπος με τον οποίο τα κομμουνιστικά κόμματα τα προωθούσαν: «Ο
σκοπός των επιμέρους αιτημάτων μας, ακόμη και αυτών που είναι σχεδόν ταυτόσημα με τα προηγούμενα
αιτήματα της σοσιαλδημοκρατίας, είναι ότι για μας δεν είναι ο δρόμος προς τη δημοκρατία, αλλά ο δρόμος
από τη δημοκρατία προς τη δικτατορία του προλεταριάτου» .

Το προσυνεδριακό τεύχος του Die Kommunistische Internationale (τεύχος 23, 1 Νοεμβρίου 1922, σσ.
114-55), πάλι υπό τον τίτλο Diskussion zur Frage des Programms der Kommunistischen Internationale,
περιλάμβανε τα σχέδια προγραμμάτων του ιταλικού και του γερμανικού κόμματος, την κριτική της ΕΕΚΔ
στο σχέδιο του ιταλικού ΚΚ, καθώς και συνεισφορές στη συζήτηση των Βάργκα, Ταλχάιμερ και Βέρα
Κοστρσέβα [Μαρία Κοσούτσκα] του πολωνικού ΚΚ για το αγροτικό ζήτημα.  Η κύρια συμβολή από την
άποψη της ανάπτυξης ενός μεταβατικού προγράμματος ήταν το άρθρο του Άουγκουστ Ταλχάιμερ, «Για το
Κομμουνιστικό Πρόγραμμα», το οποίο έχει προστεθεί ως Παράρτημα Ι στο παρόν άρθρο.

Το σχέδιο προγράμματος του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος (15 Οκτωβρίου 1922)

Στο περιοδικό, το κείμενο του Ταλχάιμερ εμφανίζεται ως εισαγωγή στο «Πρόγραμμα του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Γερμανίας (Τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς) (Σχέδιο)».  Η Zentrale του KPD πίστευε
ότι το κόμμα χρειαζόταν ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο θα αντλούσε από τις εμπειρίες των ετών 1919-22
και θα αντικαθιστούσε το πρόγραμμα του Συνδέσμου Σπάρτακος που υιοθετήθηκε στο Ιδρυτικό Συνέδριο
του κόμματος. Μια ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τους Άουγκουστ Μπράντλερ, Βίλχελμ Κένεν, Έμιλ
Λούντβιχ, Κλάρα Τσέτκιν και Ταλχάιμερ επιφορτίστηκε με τη σύνταξή του. Το σχέδιο παρουσιάστηκε στην
Κεντρική Επιτροπή στις 15-16 Οκτωβρίου 1922 και εγκρίθηκε με 24 ψήφους υπέρ και 23 κατά, με την
αριστερά να καταψηφίζει αυτό που θεωρούσε ως ένα οπορτουνιστικό και αναθεωρητικό κείμενο. Οι
ηγέτες του κόμματος συμφώνησαν τότε να το υποβάλουν για συζήτηση στην Κομμουνιστική Διεθνή.

Το σχέδιο προγράμματος του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος ξεκινούσε με μια ενότητα που
αφορούσε την «Άνοδο και την παρακμή του καπιταλισμού», η οποία περιελάμβανε τις υποενότητες «Η
εποχή του ιμπεριαλισμού», «Ο παγκόσμιος πόλεμος», «Οι ιμπεριαλιστικές ειρηνευτικές συμφωνίες», «Η
εποχή της παγκόσμιας επανάστασης» και «Η κρίση του καπιταλισμού». Η ενότητα ΙΙ, που αφορούσε την
«Κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας», περιελάμβανε τα εξής: «Το προλεταριάτο ως ενεργός δύναμη και
ηγετική τάξη της σοσιαλιστικής επανάστασης», «Ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και η σχέση του
με τα συνδικάτα, τους συνεταιρισμούς και άλλες προλεταριακές οργανώσεις», «Ο ρόλος της βίας», «Η
αστική δημοκρατία» και «Η προλεταριακή δικτατορία». Το πιο σχετικό μέρος για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου είναι το υποτμήμα VI, με τίτλο «Μεταβατικά μέτρα πριν από την κατάκτηση της
πολιτικής εξουσίας [Übergangsmaßregeln vor Eroberung der politi-schen Macht]».

Αφού επεσήμανε το ασυμβίβαστο μεταξύ εργατικών συμβουλίων και κοινοβουλίου, το σχέδιο
προγράμματος υποστήριζε ότι η μετάβαση από το ένα σύστημα διακυβέρνησης στο άλλο θα
χαρακτηριζόταν από μια περίοδο διπλής εξουσίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει
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την αστικοσοσιαλιστική κυβέρνηση συνασπισμού με το σύνθημα του ενιαίου μετώπου των κομμάτων της
εργατικής τάξης, προϋπόθεση του οποίου ήταν η πλήρης ελευθερία της κριτικής και της προπαγάνδας και
η άνευ όρων οργανωτική ανεξαρτησία του KPD. Σε αυτό το στάδιο θα αντιστοιχούσε το σύνθημα της
εργατικής κυβέρνησης [Arbeiterregierung], της οποίας κύριος ρόλος θα ήταν ο εξοπλισμός του
προλεταριάτου και η ενίσχυση των εργατικών συμβουλίων. Αυτή η εργατική κυβέρνηση θα εφάρμοζε «μια
σειρά από οικονομοτεχνικά και οικονομικά επαναστατικά μέτρα»:

«Αυτά τα μεταβατικά μέτρα εξακολουθούν να κινούνται τυπικά στο πλαίσιο του αστικού συστήματος
σχέσεων ιδιοκτησίας και παραγωγής και του αστικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά στην
πραγματικότητα είναι ήδη εισβολές της προλεταριακής κρατικής εξουσίας που συγκροτείται ως εργατική
κυβέρνηση, η οποία περιορίζει συνειδητά και αμείλικτα το δικαίωμα των καπιταλιστών να διαχειρίζονται
την ιδιοκτησία τους και το καπιταλιστικό κίνητρο του κέρδους, προς το συμφέρον και προς όφελος του
προλεταριάτου και των πλατιών εργαζόμενων μαζών.»

Το σχέδιο προγράμματος απαριθμούσε στη συνέχεια μια σειρά από οικονομικά μεταβατικά μέτρα που
έπρεπε να εφαρμοστούν από την εργατική κυβέρνηση, όπως η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και η
πλειοψηφική συμμετοχή του κράτους σε κάθε επιχείρηση, η συνδικαλιστική οργάνωση ή
συγκεντροποίηση [σε τραστ] της βιομηχανίας υπό τον έλεγχο των εργαζομένων μέσω των εργοστασιακών
επιτροπών, η κατάργηση του τραπεζικού, τεχνικού και εμπορικού απορρήτου, η καθιέρωση ενός κρατικού
μονοπωλίου στην προμήθεια τροφίμων και η εισαγωγή δελτίων τροφίμων υπό τον έλεγχο των
εργαζομένων, καθώς και ένα κρατικό μονοπώλιο στο εξωτερικό εμπόριο και στις τράπεζες υπό τον έλεγχο
των εργαζομένων, το οποίο θα ασκούνταν κυρίως από τραπεζικούς υπαλλήλους.

«Όλα αυτά τα μεταβατικά μέτρα –αν και τυπικά εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλαίσιο της αστικής
ιδιοκτησίας– βρίσκονται στην πραγματικότητα σε οξεία αντίθεση με τα ταξικά συμφέροντα των
καπιταλιστών και μπορούν να επιβληθούν μόνο μέσω της πιο οξείας και πλατιάς πάλης κατά της αστικής
τάξης. Η σφοδρή και συστηματική αντίσταση της αστικής τάξης θα αναγκάσει φυσικά την εργατική
κυβέρνηση, στο τέλος, να υπερβεί αυτά τα αντιφατικά ημίμετρα και, αντί της μερικής κατάσχεσης της
αστικής ιδιοκτησίας και του απλού περιορισμού του καπιταλιστικού δικαιώματος διαχείρισης πάνω σ’
αυτήν, να προχωρήσει στην πλήρη κατάργηση της αστικής ιδιοκτησίας πάνω στα μέσα παραγωγής
(συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών) και στην πλήρη κατάργηση των καπιταλιστικών
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.»

Τέλος, τα δύο τελευταία κεφάλαια του σχεδίου προγράμματος του KPD αφορούσαν τον «Μετασχηματισμό
της καπιταλιστικής σε σοσιαλιστική οικονομική τάξη» και τα διεθνή καθήκοντα του κόμματος.

Το Τέταρτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς (5 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 1922)

Η συζήτηση του Τέταρτου Συνεδρίου σχετικά με το πρόγραμμα ξεκίνησε με τις εκθέσεις του Μπουχάριν
και του Ταλχάιμερ, οι οποίες παρουσίαζαν τις δύο αντίθετες απόψεις που διατυπώθηκαν στην ΕΕΚΔ. Ο
Μπουχάριν καταδίκασε την ιδέα ότι «ζητήματα τακτικής, όπως η κατάσχεση των υλικών περιουσιακών
στοιχείων στη Γερμανία, η τακτική του ενιαίου μετώπου ή το ζήτημα της εργατικής κυβέρνησης πρέπει
επίσης να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα», προσθέτοντας ότι ο Σμέραλ έκανε λάθος «όταν, μαζί με τον
Βάργκα και τον Ράντεκ, ζητάει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα τέτοια ζητήματα, όπως αυτό της
εργατικής κυβέρνησης και της «Ανοιχτής Επιστολής».  Για τον Μπουχάριν, η εργατική κυβέρνηση ήταν
ένα χυδαίο τακτικό πρόβλημα και το «πρόγραμμα» ήταν κάτι άλλο: ένα είδος μεγαλοπρεπούς κατήχησης
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που περιείχε μια περιγραφή της μετάβασης στον κομμουνισμό.  Τα κείμενα του Μπουχάριν (οι
παρεμβάσεις του στην Επιτροπή Προγράμματος και η έκθεσή του στο Τέταρτο Συνέδριο) έχουν επομένως
ένα γενικό θεωρητικό ενδιαφέρον, αλλά δεν συνέβαλαν σε τίποτα στην ανάπτυξη ενός μεταβατικού
προγράμματος. Και καθώς οι παρεμβάσεις του υπονοούσαν την απόρριψη της μεθόδου των μεταβατικών
αιτημάτων, επρόκειτο να αποδοκιμαστεί από τον ίδιο τον Λένιν.

Ο Ταλχάιμερ, αντίθετα, υποστήριξε ότι «το ζήτημα των μεταβατικών μέτρων, των αιτημάτων για στάδια, ή
όπως αλλιώς μπορεί να τα ονομάσει κανείς, πριν από την κατάκτηση της εξουσίας» ήταν «το κεντρικό
ζήτημα για την επιτυχή επεξεργασία του προγράμματος τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και όσον αφορά τα
επιμέρους κόμματα»,  αν και αμέσως μετά κατέστρεψε το επιχείρημά του προσθέτοντας μια
λουξεμβουργιανή κριτική στη θεωρία του Λένιν για τον ιμπεριαλισμό.  Ο Ταλχάιμερ, υποστηριζόμενος
από τον Ράντεκ, θεωρούσε «σοβαρό σφάλμα» το να «διαχωρίζονται οι τακτικές αρχές από τις άλλες
αρχές και τους στόχους», γεγονός που άνοιγε την πόρτα σε μια υποτροπή στο ρεφορμισμό. Τόνιζε την
ανάγκη «να καθοριστούν τακτικές κατευθυντήριες γραμμές» από τις οποίες μπορούν να προκύψουν με
ασφάλεια και σαφήνεια όλα τα «συγκεκριμένα επιμέρους αιτήματα», αναφέροντας μεταξύ των
«μεταβατικών ζητημάτων» που ανήκουν σε ένα κομμουνιστικό πρόγραμμα «το ζήτημα του ελέγχου της
παραγωγής, του κρατικού καπιταλισμού, των κατευθυντήριων γραμμών για τη φορολογική και οικονομική
πολιτική κάθε κόμματος» .

Τρεις ημέρες αργότερα, ο Μπουχάριν διάβασε μια σύντομη δήλωση της ρωσικής αντιπροσωπείας που
ουσιαστικά ενέκρινε τη θέση των Ταλχάιμερ-Ράντεκ. Η δήλωση έγραφε:

«Δεδομένου ότι η διαφωνία σχετικά με τον τρόπο διατύπωσης των μεταβατικών αιτημάτων και τη θέση
τους στο πρόγραμμα έχει δώσει την εντελώς λανθασμένη εντύπωση μιας διαφωνίας επί της αρχής, η
ρωσική αντιπροσωπεία επιβεβαιώνει ανεπιφύλακτα ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί οπορτουνισμός η
συμπερίληψη των μεταβατικών αιτημάτων στα προγράμματα των εθνικών τμημάτων και η διατύπωσή
τους με γενικούς όρους και η θεωρητική τους αιτιολόγηση στο συνολικό τμήμα του προγράμματος.
Εκπροσωπούν τη ρωσική αντιπροσωπεία: Λένιν, Τρότσκι, Ζινόβιεφ, Ράντεκ, Μπουχάριν.»

Στη συνέχεια οι αντιπρόσωποι υιοθέτησαν, ενάντια στη μειοψηφία της ιταλικής αντιπροσωπείας (που
εκπροσωπούσε τις σεχταριστικές απόψεις της τάσης του Μπορντίγκα), ένα «Ψήφισμα για το
Πρόγραμμα», το οποίο προέτρεπε «τα εθνικά τμήματα της Κομμουνιστικής Διεθνούς που δεν έχουν
ακόμη εθνικά προγράμματα» να «αρχίσουν αμέσως να τα επεξεργάζονται, ώστε να υποβληθούν στην
Εκτελεστική Επιτροπή το αργότερο τρεις μήνες πριν από το Πέμπτο Συνέδριο, προκειμένου να εγκριθούν
από το επόμενο συνέδριο» (το υλικό αυτό δημοσιεύτηκε τελικά στο Kommunistische Internationale το
1924). Τα τρία τελευταία σημεία του ψηφίσματος ασχολήθηκαν ειδικά με το ζήτημα των μεταβατικών
αιτημάτων, τα οποία είχαν ως εξής:

«3.) Τα προγράμματα των εθνικών τμημάτων πρέπει να αιτιολογούν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα
την ανάγκη να αγωνιστούν για μεταβατικά αιτήματα [Über-gangsforderungen], με την κατάλληλη
επιφύλαξη ότι τα αιτήματα αυτά απορρέουν από τις συγκεκριμένες συνθήκες του τόπου και του χρόνου.

4.) Το συνολικό πρόγραμμα πρέπει οπωσδήποτε να παρέχει ένα θεωρητικό πλαίσιο για όλα τα
μεταβατικά ή επιμέρους αιτήματα [Übergangs-oder Teilforderungen]. Ταυτόχρονα, το 4ο Συνέδριο
καταδικάζει έντονα τις προσπάθειες να παρουσιαστεί ως οπορτουνισμός η συμπερίληψη μεταβατικών
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αιτημάτων [Teilforderungen: επιμέρους αιτήματα] στο πρόγραμμα, καθώς και τις προσπάθειες να
χρησιμοποιηθούν επιμέρους αιτήματα για να αποκρύψουν ή να υποκαταστήσουν τα θεμελιώδη
επαναστατικά μας καθήκοντα.

5.) Το συνολικό πρόγραμμα πρέπει να αποτυπώνει με σαφήνεια τις βασικές ιστορικές παραλλαγές των
μεταβατικών αιτημάτων [Übergangsforderungen] που προβάλλονται από τα εθνικά τμήματα, που
αντιστοιχούν στις θεμελιώδεις διαφορές στην οικονομική και πολιτική δομή κάθε χώρας, όπως στη
Βρετανία έναντι της Ινδίας κ.ο.κ.»

Το Τέταρτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς ήταν επίσης η ευκαιρία για τη διαμόρφωση του
σχεδίου μεταβατικού προγράμματος του Ράντεκ. Σύμφωνα με τον Pierre Broué, «ο Ράντεκ συνέταξε
κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τους αντιπροσώπους», οι οποίες «αρχικά δεν προορίζονταν
για δημοσίευση, αλλά επρόκειτο ωστόσο να δημοσιευθούν στο Bulletin communiste, αρ. 14, 5 Απριλίου
1923, σσ. 126-8, υπό τον τίτλο «La Question du programme de l’Internationale Communiste». Ο Ράντεκ
«πρότεινε να συνταχθεί ένα μεταβατικό πρόγραμμα. Αυτό θα καθόριζε συνθήματα που θα βοηθούσαν
στην κινητοποίηση των εργαζόμενων μαζών με την προοπτική του αγώνα για τη δικτατορία του
προλεταριάτου».  Το έγγραφο αυτό έχει προστεθεί ως Παράρτημα ΙΙ στο παρόν άρθρο.

Το κύριο πολιτικό και ιστορικό πρόβλημα που έθεσαν οι προγραμματικές συζητήσεις του 1922 είναι ότι
δεν οδήγησαν στη σύνταξη ενός προγράμματος, όχι επειδή αυτό ήταν αδύνατο (ο Ράντεκ ήταν ασφαλώς
σε θέση να συντάξει ένα σχέδιο), αλλά λόγω της ύπαρξης πολιτικών εμποδίων στο εσωτερικό της
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Τα πολιτικά εμπόδια εκπροσωπούνταν από τις δύο σημαντικότερες
προσωπικότητες του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος μετά τον Λένιν και τον Τρότσκι, οι οποίες ήταν
επίσης δύο από τους σημαντικότερους ηγέτες της ίδιας της Κομμουνιστικής Διεθνούς: ο πρόεδρός της
Ζινόβιεφ και ο «θεωρητικός» της Μπουχάριν, αν και οι θέσεις και οι μέθοδοί τους ήταν πολύ διαφορετικές.

Οι συζητήσεις έδειξαν επίσης τις δυσκολίες του Ταλχάιμερ και του KPD να αναπτύξουν πλήρως τη μέθοδο
που πρότεινε ο Ράντεκ, απέναντι στην τακτική μπλοκαρίσματος των Ζινόβιεφ και Μπουχάριν. Πράγματι,
το κείμενο που υιοθετήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του KPD με πλειοψηφία μίας μόνο ψήφου στις
15-16 Οκτωβρίου 1922, μοιάζει περισσότερο με μια περιγραφική τοιχογραφία του καπιταλισμού και της
επανάστασης παρά με έναν οργανωμένο κατάλογο αιτημάτων που συγκλίνουν στο ζήτημα της εργατικής
κυβέρνησης και της κατάληψης της εξουσίας από το προλεταριάτο. Ο απλός κατάλογος των
επικεφαλίδων των κεφαλαίων δείχνει ότι ο Ταλχάιμερ, παραδόξως, μοιραζόταν μια κάποια ομοιότητα
μεθόδου και σχεδίου με τον Μπουχάριν – ο οποίος, ωστόσο, αντιτάχθηκε στη μέθοδο των μεταβατικών
αιτημάτων. Επιπλέον, ο Ταλχάιμερ μετατοπιζόταν τότε από την «αριστερή» του θέση το 1921, όταν είχε
υποστηρίξει τη «θεωρία της επίθεσης», στον μετέπειτα ρόλο του ως θεωρητικού της δεξιάς πτέρυγας του
KPD του Μπράντλερ.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αναβολή της συζήτησης για το πρόγραμμα στο Τέταρτο Συνέδριο
αντισταθμίστηκε από την υιοθέτηση του συνθήματος της εργατικής κυβέρνησης σε αυτό το συνέδριο.
Όμως αυτή η υιοθέτηση έγινε στο ψήφισμα για την τακτική και σε μια συγκεχυμένη μορφή, σε ένα
επίπεδο γενικότητας που δεν ξεκαθάριζε πραγματικά τη λειτουργία του συνθήματος πέρα από μια γενική
φόρμουλα. Μόνο μια πραγματική προγραμματική συζήτηση, όπως απαίτησε ο Ράντεκ στην ολομέλεια της
ΕΕΚΔ τον Ιούνιο του 1922, θα επέτρεπε μια τέτοια αποσαφήνιση. Με τη συγκατάθεση όλων των
πρωταγωνιστών, συμπεριλαμβανομένου του Ράντεκ, αυτή η συζήτηση δεν πραγματοποιήθηκε, αν και το
συγκεκριμένο ζήτημα είχε ήδη προκύψει στη Σαξονία και θα κυριαρχούσε το μοιραίο έτος 1923 στη
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Γερμανία, όταν οι κομμουνιστές συμμετείχαν σε κυβερνήσεις συνασπισμού με τους σοσιαλδημοκράτες
στα γερμανικά κρατίδια της Σαξονίας και της Θουριγγίας και όταν χάθηκε μια εξαιρετικά σημαντική
επαναστατική ευκαιρία εξαιτίας των δισταγμών της Κομιντέρν και της ηγεσίας του KPD.

Από το Τέταρτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς (1922) στην Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της
Τέταρτης Διεθνούς (1938)

Η Αριστερή Αντιπολίτευση στο σταλινικό καθεστώς με επικεφαλής τον Τρότσκι, η οποία εμφανίστηκε το
1923 ενάντια στην «τρόικα» Ζηνόβιεφ-Καμένεφ-Στάλιν , απέκτησε μια επεξεργασμένη προγραμματική
βάση με τα «Έντεκα Σημεία» του Δεκέμβρη του 1932. Η Αριστερή Αντιπολίτευση θεωρούσε λανθασμένες
τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν από το πέμπτο και έκτο συνέδριο και ήθελε να ξαναγράψει το
πρόγραμμα που είχε συντάξει ο Μπουχάριν και είχε εγκριθεί από το έκτο συνέδριο. Ως εκ τούτου, η
προγραμματική της βάση ήταν οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τα τέσσερα πρώτα συνέδρια της
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Τα «Έντεκα Σημεία», που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπεραριστερής
πολιτικής της σταλινικής γραφειοκρατίας για την «τρίτη περίοδο», απαιτούσαν την ενεργό παρουσία των
κομμουνιστών στις μαζικές οργανώσεις, ιδιαίτερα στα ρεφορμιστικά συνδικάτα, και κατήγγειλαν τον
καταστροφικό ρόλο των «κόκκινων συνδικάτων». Καταδίκαζαν το σεχταριστικό σύνθημα του «ενιαίου
μετώπου από τα κάτω» καθώς και την καταγγελία της Σοσιαλδημοκρατίας ως «σοσιαλφασισμού». Το
τμήμα επτά των «έντεκα σημείων» έχει ως εξής:

«Αναγνώριση της αναγκαιότητας κινητοποίησης των μαζών κάτω από μεταβατικά συνθήματα που
αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατάσταση σε κάθε χώρα, και ιδιαίτερα κάτω από δημοκρατικά
συνθήματα, εφόσον πρόκειται για αγώνα ενάντια στις φεουδαρχικές σχέσεις, την εθνική καταπίεση ή τις
διάφορες ποικιλίες ανοιχτά ιμπεριαλιστικής δικτατορίας (φασισμός, βοναπαρτισμός κ.λπ.).»

Η μέθοδος των μεταβατικών αιτημάτων κωδικοποιήθηκε από τον Τρότσκι στο «Πρόγραμμα Δράσης για τη
Γαλλία» του Ιουνίου 1934, το οποίο σχεδιάστηκε για να δώσει το πολιτικό περιεχόμενο και τους στόχους
ενός προτεινόμενου ενιαίου μετώπου κατά του φασισμού.  Στις 6 Φεβρουαρίου 1934, μια ένοπλη
διαδήλωση φασιστικών και αντιδραστικών ομάδων είχε ανατρέψει τη ριζοσπαστική κυβέρνηση του
Εντουάρ Νταλαντιέ και την αντικατέστησε με τη δεξιά κυβέρνηση του Γκαστόν Ντουμέργκ. Οι Γάλλοι
εργάτες απάντησαν στις 12 Φεβρουαρίου 1934 με γενική απεργία, διαδηλώσεις και έκκληση για ενότητα
ενάντια στη φασιστική επίθεση. Στο φυλλάδιο «Πού βαδίζει η Γαλλία;», που γράφτηκε στα τέλη
Οκτωβρίου 1934, ο Τρότσκι περιέγραψε το «Πρόγραμμα Δράσης για τη Γαλλία» ως ένα σχέδιο
μεταβατικού προγράμματος: «Η πολιτική εκστρατεία του ενιαίου μετώπου πρέπει να βασιστεί σε ένα καλά
επεξεργασμένο μεταβατικό πρόγραμμα, δηλ, σε ένα σύστημα μέτρων που, με μια κυβέρνηση εργατών και
αγροτών, μπορεί να εξασφαλίσει τη μετάβαση από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό».  Και σε μια
υποσημείωση που δεν μεταφράζεται στις αγγλικές εκδόσεις του Πού βαδίζει η Γαλλία; πρόσθεσε: «Δεν θα
αναπτύξουμε εδώ το περιεχόμενο του ίδιου του προγράμματος, αλλά θα παραπέμψουμε τον αναγνώστη
στο Πρόγραμμα Δράσης που δημοσιεύτηκε από την Κομμουνιστική Ένωση το 1934, το οποίο
αντιπροσωπεύει το σχέδιο ενός τέτοιου μεταβατικού προγράμματος».

Ο Τρότσκι επανήλθε σε αυτή την ιδέα του μεταβατικού προγράμματος ως προγράμματος δράσης σε μια
επιστολή προς τον Ρουλντόλφ Κλεμάν, με ημερομηνία 12 Απριλίου 1938, η οποία δεν περιλαμβάνεται
στην αγγλική έκδοση των γραπτών του και η οποία έχει ως εξής:
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«Σας αποστέλλω το σχέδιο του μεταβατικού προγράμματος. [...] Τονίζω ότι αυτό δεν είναι ακόμα το
πρόγραμμα της Τέταρτης Διεθνούς. Το κείμενο δεν περιέχει το θεωρητικό μέρος, δηλαδή την ανάλυση της
καπιταλιστικής κοινωνίας και του ιμπεριαλιστικού της σταδίου, ούτε το ίδιο το πρόγραμμα της
Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης για την ενδιάμεση περίοδο. Μου
φαίνεται ότι είναι ακριβώς ένα τέτοιο κείμενο που χρειάζονται τα τμήματά μας.»

Επίλογος

Οι απαρχές του Μεταβατικού Προγράμματος στα γραπτά του Τρότσκι έχουν εντοπιστεί στη δευτερογενή
βιβλιογραφία.  Πολύ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στις προγενέστερες απαρχές του Μεταβατικού
Προγράμματος στις συζητήσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς μεταξύ του Τρίτου και του Τέταρτου
Συνεδρίου της, και ειδικότερα στη συμβολή του μεγαλύτερου εθνικού τμήματός της εκτός Ρωσίας, του
Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, από το οποίο προήλθε η στροφή στην τακτική του ενιαίου
μετώπου το 1921. Αυτό το άρθρο προσπάθησε να αποκαλύψει τις ρίζες του Μεταβατικού Προγράμματος
στις συζητήσεις της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το έργο αυτό είναι σημαντικό, διότι δείχνει ότι τα
συνθήματα του Μεταβατικού Προγράμματος δεν είναι σεκταριστικά αποφθέγματα, αλλά το αποτέλεσμα
της συλλογικής επαναστατικής εμπειρίας της εργατικής τάξης κατά την εξεταζόμενη περίοδο, από την
Μπολσεβίκικη Επανάσταση μέχρι την ιδρυτική συνδιάσκεψη της Τέταρτης Διεθνούς (1917-38).

Παράρτημα

Για το κομμουνιστικό πρόγραμμα

Άουγκουστ Ταλχάιμερ

Οκτώβριος 1922

Πηγή: August Thalheimer, “Zum Kommunistischen Programm”, Die Kommu-nistische Internationale,
τεύχος 23 (1 Νοεμβρίου 1922), σελ. 118-22.

Ι

Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ανέπτυξε τους ιστορικούς στόχους και τις αρχές του κομμουνισμού, αλλά
περιέχει επίσης σε σύντομη και ακατέργαστη μορφή μεταβατικά αιτήματα (όχι μίνιμουμ αιτήματα) μαζί με
κάποια αιτήματα για την προστασία των εργαζομένων (προστασία της παιδικής εργασίας) .

Στο Πρόγραμμα της Ερφούρτης η πρακτική έμφαση δίνεται στα αιτήματα για δημοκρατικές και κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις. Το βασικό κείμενο θέτει τους στόχους μόνο με αφηρημένο και γενικό τρόπο. Καμία νύξη
ούτε για τη συγκεκριμένη μορφή άσκησης της προλεταριακής δικτατορίας (τη μορφή διακυβέρνησής της),
ούτε για τα μεταβατικά μέτρα προς το σοσιαλισμό.

Το Πρόγραμμα του Σπάρτακου περιορίζεται στη διατύπωση των συγκεκριμένων μορφών και μεθόδων της
προλεταριακής δικτατορίας και του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Αυτή είναι η εστίασή του. Τα
δημοκρατικά αιτήματα του προγράμματος της Ερφούρτης φυσικά παραμερίζονται εντελώς. Αυτό που
μένει είναι μόνο το συνοπτικό αίτημα «ριζοσπαστική κοινωνική νομοθεσία» κ.λπ. Το πρόγραμμα του
Σπάρτακου δεν περιέχει ούτε μίνιμουμ πρόγραμμα ούτε «μεταβατικά αιτήματα».
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Το Κομμουνιστικό πρόγραμμα που πρέπει τώρα να επεξεργαστούμε θα πρέπει να επιστρέψει στη μορφή
του (στο βασικό σχέδιο), αλλά όχι στο περιεχόμενό του, στο πρότυπο του Κομμουνιστικού Μανιφέστου,
καθώς θα πρέπει να περιέχει, εκτός από την εξειδίκευση και την τεκμηρίωση των κομμουνιστικών στόχων
και αρχών, μεταβατικά αιτήματα [Übergangsforderungen], πολιτικά και οικονομικά μεταβατικά μέτρα που,
ακολουθώντας την αστική δημοκρατία και το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής και ιδιοκτησίας,
«ξεπερνούν τον εαυτό τους».  Αυτά τα «μεταβατικά αιτήματα», ως προς το γενικό τους χαρακτήρα,
συμπίπτουν με αυτά του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, αν και φυσικά όχι ως προς το περιεχόμενό τους,
επειδή (1.) η αφετηρία είναι διαφορετική και (2.) το τελικό σημείο μπορεί να γίνει αντιληπτό με πολύ πιο
συγκεκριμένο τρόπο υπό το φως των προηγούμενων εμπειριών των προλεταριακών επαναστάσεων.

Αυτά τα μεταβατικά αιτήματα διαφέρουν έντονα ως προς το γενικό τους χαρακτήρα από τα δημοκρατικά
μίνιμουμ αιτήματα του προγράμματος της Ερφούρτης. Ο στόχος των μίνιμουμ αιτημάτων του
προγράμματος της Ερφούρτης ήταν να πάρει σάρκα και οστά η αστική δημοκρατία, δηλαδή να
εξαλειφθούν τα στρατιωτικά-γραφειοκρατικά-φεουδαρχικά κατάλοιπα του απολυταρχισμού στη Γερμανία
και να αμβλυνθεί η πίεση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Τα μεταβατικά αιτήματα του κομμουνιστικού
προγράμματος στοχεύουν στην ανατροπή της αστικής δημοκρατίας, η οποία σε περισσότερο ή λιγότερο
αναπτυγμένη μορφή είναι η πραγματική προϋπόθεση [για την προλεταριακή επανάσταση], και στην
ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, η πίεση του οποίου πρέπει να αρθεί όχι με απλές
μεταρρυθμίσεις, αλλά μόνο με ήδη επαναστατικά επιμέρους μέτρα [Teilmaßregeln]. Το πρόγραμμα του
Σπάρτακου αγνόησε αυτά τα μεταβατικά αιτήματα, επειδή αφετηρία του δεν ήταν η αστική δημοκρατία,
αλλά τα συμβούλια των εργατών και των στρατιωτών και το βαθύ σοκ που υπέστη το καπιταλιστικό
καθεστώς [μετά την επανάσταση του Νοέμβρη του 1918], και άμεσος στόχος του ήταν η επέκταση και η
ενίσχυση του συστήματος των συμβουλίων και ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός κ.λπ.

Πρέπει το πρόγραμμα να περιέχει εκτενείς επισημάνσεις, καθώς και υλικό προπαγάνδας και πολεμικής;
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ανέπτυξε επίσης, από συμπαγές υλικό, μια παρουσίαση της υλιστικής
αντίληψης της ιστορίας και της πολεμικής (κατά του «αληθινού» σοσιαλισμού, του μικροαστικού
σοσιαλισμού κ.λπ.). Αυτό ήταν απαραίτητο επειδή την εποχή του Κομμουνιστικού Μανιφέστου δεν υπήρχε
μια ολοκληρωμένη ενιαία παρουσίαση της κομμουνιστικής αντίληψης της ιστορίας και της ιστορικής
μεθόδου. (Τα έργα του Μαρξ και του Ένγκελς από την περίοδο πριν από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
είναι προπαρασκευαστικά έργα). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τώρα διαθέσιμες στις θέσεις των
συνεδρίων της Κομιντέρν λεπτομερείς προπαγανδιστικές και πολεμικές-κριτικές παρουσιάσεις των αρχών
και των στόχων του κομμουνισμού. Το πρόγραμμα [της Κομμουνιστικής Διεθνούς] και τα προγράμματα
[των επιμέρους κομμουνιστικών κομμάτων] θα πρέπει επομένως να περιοριστούν, όπως ήταν τα κλασικά
προγράμματα των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων (το πρόγραμμα της Ερφούρτης, το πρόγραμμα της
γαλλικής σοσιαλδημοκρατίας), στη σύνοψη των συμπερασμάτων σε μια συνοπτική και εντυπωσιακή
μορφή.

Δείτε την κριτική του Ένγκελς στο σχέδιο του προγράμματος της Ερφούρτης του 1891:

«I. Εισαγωγή σε δέκα παραγράφους: Γενικά πάσχει από την προσπάθεια να συνδυάσει δύο πράγματα
που δεν μπορούν να συνδυαστούν: ένα πρόγραμμα και ένα σχόλιο για το πρόγραμμα. Ο φόβος ότι μια
σύντομη, περιεκτική έκθεση δεν θα ήταν αρκετά κατανοητή, προκάλεσε την προσθήκη επεξηγήσεων, οι
οποίες την καθιστούν φλύαρη και μακρόσυρτη. Κατά την άποψή μου, το πρόγραμμα πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν πιο σύντομο και ακριβές. Δεν βλάπτει ακόμη και αν περιέχει περιστασιακά μια ξένη λέξη ή μια
πρόταση της οποίας η πλήρης σημασία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή με την πρώτη ματιά. Η προφορική
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έκθεση στις συνεδριάσεις και τα γραπτά σχόλια στον Τύπο φροντίζουν για όλα αυτά, και η σύντομη,
ακριβής φράση, μόλις γίνει κατανοητή, ριζώνει στη μνήμη και γίνεται σύνθημα, κάτι που δεν συμβαίνει
ποτέ με τις μακροσκελείς εξηγήσεις. Δεν πρέπει να θυσιάζονται πάρα πολλά για χάρη της δημοφιλίας και
δεν πρέπει να υποτιμάται η διανοητική ικανότητα και το μορφωτικό επίπεδο των εργατών μας. Έχουν
κατανοήσει πολύ πιο δύσκολα πράγματα από ό,τι μπορεί να τους προσφέρει το πιο σύντομο και
περιεκτικό πρόγραμμα- και αν η περίοδος του αντισοσιαλιστικού νόμου δυσκόλεψε και εδώ και εκεί
εμπόδισε ακόμη και τη διάδοση της ολοκληρωμένης γνώσης στις μάζες που εντάσσονται στο κίνημα,
τώρα που η προπαγανδιστική μας λογοτεχνία μπορεί και πάλι να διατηρηθεί και να διαβαστεί χωρίς να
διακινδυνεύσουμε προβλήματα, ο χαμένος χρόνος θα αναπληρωθεί σύντομα υπό την παλιά ηγεσία.»

Friedrich Engels, «Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs 1891», Die Neue Zeit, XX. 1,
1902, σ. 5, 6 .

Τα σχόλια για ένα κομμουνιστικό πρόγραμμα υπάρχουν ήδη στις θέσεις. Το ίδιο το πρόγραμμα πρέπει να
απομνημονεύεται, και επομένως πρέπει να είναι «σύντομο και περιεκτικό».

ΙΙ

Το ερώτημα είναι: πρέπει ένα κομμουνιστικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεταβατικά αιτήματα;
Αντιταχθήκαμε στους ανθρώπους του πρώην KAG , οι οποίοι ήθελαν να συμπεριλάβουν στο
πρόγραμμα τα συνθήματα για την εργατική κυβέρνηση κ.λπ. Αλλά εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά.
Αυτοί είχαν στο μυαλό τους τα μίνιμουμ αιτήματα, με την έννοια του προγράμματος της Ερφούρτης, ως τα
μόνα αιτήματα που λαμβάνονται υπόψη για το ορατό μέλλον, ενώ οι στόχοι και οι αρχές του
κομμουνισμού εμφανίζονταν μόνο θεωρητικά, ιδανικά, εξωπραγματικά, δηλαδή δεν είχαν καμία πρακτική
σημασία. Θέλουμε να διατυπώσουμε τα μεταβατικά αιτήματα αποκλειστικά με την έννοια των μεταβατικών
αιτημάτων, δηλαδή ως πιθανά σημεία διέλευσης [Durchgangs-punkte], όχι ως σημεία στάσης [Haltpunkte]
για το ορατό μέλλον, δηλαδή θέλουμε να τα διατυπώσουμε με την ίδια έννοια που έχουν τα μεταβατικά
αιτήματα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Αυτή είναι μια διαφορά αρχής.

Η KAG, προσχωρώντας στο USPD, δείχνοντας με την προθυμία της να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση
συνασπισμού αστικών και σοσιαλιστκών κομμάτων, καλύπτοντας προηγουμένως την άνευ όρων πολιτική
συνασπισμού του USPD, συμμετέχοντας τελικά στη συγχώνευση του USPD με το SPD, απέδειξε ότι είχε
εγκαταλείψει τις κομμουνιστικές αρχές και στόχους, όπως σωστά προβλέψαμε.

Τα κομμουνιστικά κόμματα δεν απειλούνται από έναν παρόμοιο κίνδυνο εάν συμπεριλάβουν μεταβατικά
αιτήματα στα προγράμματά τους; Ούτε στο ελάχιστο, αν τηρούν αυστηρά τον μεταβατικό τους χαρακτήρα.

III

Ένα άλλο ζήτημα: Είναι δυνατόν να διατυπωθούν γενικά μεταβατικά αιτήματα (που να ισχύουν για όλες
τις χώρες) και σε ποιο βαθμό μπορεί να ισχύει ένα καθολικό κομμουνιστικό πρόγραμμα;

Εδώ ισχύει απολύτως αυτό που αναφέρει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο: «Τα μέτρα αυτά θα είναι, φυσικά,
διαφορετικά σε διάφορες χώρες. Ωστόσο, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο διατύπωσε μεταβατικά αιτήματα
για τις τότε «προηγμένες χώρες».
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Σήμερα έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ ευρύτερο και πιο πολύμορφο σύνολο χωρών όπου το
επαναστατικό κίνημα παίζει ρόλο. Βρίσκουμε, εκτός από τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες -με
διαφορετικές κρατικές μορφές, που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης της ταξικής πάλης, σε
διαφορετικά στάδια οικονομικής παρακμής, χώρες σε διαφορετικά στάδια του πρώιμου καπιταλισμού, με
απλή εμπορευματική παραγωγή, πατριαρχικές μορφές παραγωγής, αποικιακές και ημιαποικιακές χώρες
με περισσότερο ή λιγότερο απολυταρχικά συντάγματα κ.λπ.

Επομένως, η πιο κατάλληλη πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε φαίνεται να είναι:

1. Το γενικό πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα βασικό τμήμα μαζί με μεταβατικά αιτήματα από
ομάδες χωρών χωρισμένες ανά κατηγορία:

Οι χώρες θα πρέπει να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κύριες ομάδες:

α) Χώρες όπου το προλεταριάτο έχει κατακτήσει την εξουσία.

β) Αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες με περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένη αστική δημοκρατία και
που αντιμετωπίζουν έντονες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η
Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Γαλλία, οι βαλκανικές χώρες.

γ) Καπιταλιστικές χώρες που έχουν προς το παρόν πιο σταθερά καθεστώτα: Αγγλία, Αμερική.

δ) Χώρες όπως η Ιαπωνία, με ανεπτυγμένο καπιταλισμό, αλλά ακόμη είναι λίγο-πολύ απολυταρχικά
κράτη.

ε) Αποικιακές και ημιαποικιακές χώρες: Ινδία, Αίγυπτος, Περσία, Κίνα κ.λπ.

Τα γενικά μεταβατικά αιτήματα για τις επιμέρους ομάδες πρέπει φυσικά, όπως και στο Κομμουνιστικό
Μανιφέστο, να είναι ευέλικτα, αφήνοντας αρκετά περιθώρια για πραγματικές διαφορές.

2. Τα προγράμματα των επιμέρους χωρών θα πρέπει να περιλαμβάνουν το βασικό μέρος του γενικού
προγράμματος, μαζί με μεταβατικά αιτήματα ειδικά προσαρμοσμένα στην εκάστοτε χώρα.

Τα μεταβατικά αιτήματα του γενικού προγράμματος θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο εκκίνησης, ως
γενικό πλαίσιο για τα μεταβατικά αιτήματα των επιμέρους χωρών.

Καρλ Ράντεκ

Νοέμβριος 1922

Πηγή: Karl Radek, «La Question du programme de l’I.C», Communist Bulletin, νο. 14 (5 Απριλίου 1923),
σ. 126-8.

[Σημείωση του εκδότη του Bulletin communiste, Boris Souvarine:] Αντίθετα με ό,τι πιστεύουν μερικοί
ανόητοι, τα μέλη του Μπολσεβίκικου Κόμματος δεν υπόκεινται στον κανόνα perinde ac cadaver
[(πειθαρχημένα) σαν πτώμα]- αντίθετα, συζητούν με πάθος όλα τα ζητήματα που θέτει το επαναστατικό
κίνημα. Στο Τέταρτο Παγκόσμιο Συνέδριο, ο Μπουχάριν και ο Ράντεκ βρέθηκαν προς στιγμήν σε διαφωνία
σχετικά με το αν το «μεταβατικό πρόγραμμα» θα έπρεπε να βρει μια θέση στο γενικό και θεωρητικό
πρόγραμμα της Διεθνούς: η ρωσική αντιπροσωπεία, μετά από μια θερμή συζήτηση, αποφάσισε ότι ο
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Μπουχάριν (που το δέχτηκε με πολύ πηγαίο χιούμορ) είχε άδικο. Αυτές οι «προκαταρκτικές
παρατηρήσεις» του Ράντεκ, που γράφτηκαν για την στενό κύκλο του Συνεδρίου και δεν προορίζονταν για
δημοσίευση, θα βοηθήσουν τους συντρόφους μας να προσανατολιστούν στη συζήτηση.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Προγράμματος, έγινε μια γενική συζήτηση για το αν είναι εφικτό
και αναγκαίο ένα πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς, καθώς και για τα σημεία που πρέπει να
περιέχει. Προσπάθησα να παρουσιάσω τις απόψεις μου στις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Φυσικά, δεν
μπορούσαν να έχουν την ακριβή μορφή μιας γραπτής δήλωσης. Οι ακόλουθες επεξηγήσεις είναι πιο
ακριβείς απ’ ό,τι θα μπορούσε να είναι μια ομιλία, αλλά η επιχειρηματολογία δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί
επαρκώς, ένα ελάττωμα που θα αποκατασταθεί σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό Die
Kommunistische Internationale. Στέλνω αυτές τις παρατηρήσεις στα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος
και σε εκείνους τους συντρόφους που είχαν ζητήσει από τη συντακτική επιτροπή του Die Kommunistische
Internationale να εκφέρει γνώμη το συντομότερο δυνατό για αυτό το ζήτημα υψίστης σημασίας. Οι
παρατηρήσεις αυτές δεν προορίζονταν για δημοσίευση- πρέπει μάλλον να επιταχύνουν και να
διευκολύνουν τη συζήτηση της Επιτροπής Προγράμματος, διατυπώνοντας με σαφήνεια τις διαφορετικές
θέσεις.

Ένα πρόγραμμα της Διεθνούς: Είναι εφικτό και αναγκαίο;

Η Διεθνής δεν είχε μέχρι τώρα ένα γραπτό πρόγραμμα, δηλαδή δεν έχει διατυπώσει σε γενικές γραμμές
τις απόψεις της για τις ενεργές δυνάμεις στην εξέλιξη του καπιταλισμού προς τον κομμουνισμό και για την
πορεία που προτίθεται να ακολουθήσει η Κομιντέρν, αν και έχει καθορίσει με σαφήνεια την άποψή της σε
πολλά ξεχωριστά ψηφίσματα. Αρκεί να υπενθυμίσουμε τις θέσεις του Λένιν [για την αστική δημοκρατία και
τη δικτατορία του προλεταριάτου] στο πρώτο συνέδριο της Κομιντέρν, την προγραμματική έκκληση του
ίδιου συνεδρίου, τις θέσεις του δεύτερου συνεδρίου για τον κοινοβουλευτισμό, τα συνδικάτα και το ρόλο
του κόμματος, τις θέσεις του τρίτου συνεδρίου για την τακτική. Στο βαθμό που πρόκειται για τη γενική
αντίληψη της εξέλιξης από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό, δεν έχουμε παρά να κωδικοποιήσουμε, να
συγκεντρώσουμε· αυτή η δουλειά είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει. Είναι άλλωστε εύκολο, γιατί τα
ζητήματα σχετικά με τον γενικό χαρακτήρα της εποχής της κοινωνικής επανάστασης δεν αναδεικνύουν
την παραμικρή διαφορά στις τάξεις μας.

Αλλά αυτό είναι μόνο το πιο εύκολο μέρος της δουλειάς. Όλα τα κομμουνιστικά κόμματα έχουν
συνειδητοποιήσει ξανά κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους δραστηριότητας ότι οι γενικές αντιλήψεις της
εποχής δεν αρκούν, είτε στην αγκιτάτσια και την προπαγάνδα τους είτε στην πολιτική τους δράση. Η
εποχή της κοινωνικής επανάστασης σε παγκόσμια κλίμακα, μια περίοδος που κατά πάσα πιθανότητα θα
διαρκέσει δεκαετίες, απαιτεί, έστω και μόνο λόγω της διάρκειάς της, κάτι περισσότερο από μια γενική
αντίληψη. Θέτει μπροστά στα κομμουνιστικά κόμματα μια σειρά από συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία
μέχρι τώρα τα έλυναν με καθαρά εμπειρικό τρόπο- για παράδειγμα, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα,
όπως η στάση ως προς την υπεράσπιση της αστικής δημοκρατίας, απέναντι στην οικονομική και
φορολογική πολιτική της αστικής τάξης, απέναντι στην καπιταλιστική παγκόσμια πολιτική. (Βλ. τις
διαφορές μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος στο ζήτημα των
αποζημιώσεων, το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της Σοβιετικής Ρωσίας). Πέρα και πάνω από όλα
αυτά τα ζητήματα, υπάρχει το ζήτημα της ιδιαίτερης φύσης της τρέχουσας φάσης ανάπτυξης της
παγκόσμιας επανάστασης, το ζήτημα της απόφασης για το αν προωθούμε μεταβατικά αιτήματα που δεν
ενσωματώνουν ακόμα τη δικτατορία του προλεταριάτου, όπως έκαναν τα συγκεκριμένα αιτήματα του
προγράμματος του Σπάρτακου, αλλά πρέπει να οδηγήσουν την εργατική τάξη σε έναν αγώνα που θα έχει
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ως άμεσο στόχο τη δικτατορία του προλεταριάτου μόνο αφού βαθύνει και γενικευτεί. Μπορούμε να
επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα με τρόπο που να ισχύει γενικά για όλες τις χώρες ή είναι αδύνατο λόγω των
διαφορετικών συνθηκών;

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, παρόλο που η παγκόσμια ανάπτυξη ακολουθεί μια ενιαία γενική πορεία,
καθιστώντας εύκολο τον προσδιορισμό της γενικής διαδρομής από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό,
στην πράξη λαμβάνει χώρα υπό πολύ ειδικές συνθήκες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Διαφορετικές
χώρες βρίσκονται σε διαφορετικούς βαθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας επανάστασης- θέτουν μπροστά
στα κομμουνιστικά κόμματα διαφορετικά καθήκοντα.

Ας θυμηθούμε τις πολύ διαφορετικές καταστάσεις των κομμουνιστικών κομμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες
και τη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία και την Ιταλία, στη Γαλλία, στις σκανδιναβικές χώρες, στα Βαλκάνια
και, τέλος, στη Σοβιετική Ρωσία. Είναι σαφώς αδύνατο να καθορίσουμε κάθε λεπτομέρεια των
συνθημάτων πάλης για όλες αυτές τις χώρες, να προωθήσουμε σε κάθε κατάσταση τα ίδια αιτήματα για την
κινητοποίηση της εργατικής τάξης. Αλλά κατ’ αρχήν, τα ζητήματα που βρίσκονται μπροστά στα
κομμουνιστικά κόμματα σε όλες τις χώρες είναι τα ίδια. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι τα
εξής:

«1. Μπορούμε να θέσουμε απέναντι στις αστικές κυβερνήσεις μεταβατικά αιτήματα που δεν αντιστοιχούν
σε αυτά που θα κάναμε αν παίρναμε την εξουσία στα χέρια μας;

2. Ποια στάση πρέπει να κρατήσουμε απέναντι στο ζήτημα του κρατικού καπιταλισμού, το οποίο
προκύπτει είτε από τις μονοπωλιακές τάσεις των καπιταλιστικών τραστ είτε από τον αμυντικό μας αγώνα
ενάντια σε νέους φόρους (για παράδειγμα, το αίτημα για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων στη
Γερμανία) είτε, τέλος, από τον αγώνα μας ενάντια στη μείωση των μισθών; (Για παράδειγμα, το αίτημα για
την εθνικοποίηση των βρετανικών ορυχείων, ως απάντηση στην προσπάθεια των μεγιστάνων του
άνθρακα να μειώσουν τους μισθούς ανάλογα με τα κέρδη κάθε ορυχείου).

3. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στην επίθεση της αντίδρασης; Αυτό θέτει το ζήτημα των
κυβερνήσεων συνασπισμού. Απορρίπτουμε τον συνασπισμό με την αστική τάξη, αλλά απορρίπτουμε
επίσης τους αγρότες που αγωνίζονται ενάντια στην αστική τάξη των πόλεων, όπως για παράδειγμα στη
Βουλγαρία, παρόλο που δεν δρουν σε καμία περίπτωση ως μισοπρολεταριοποιημένοι αγρότες;»

Το ζήτημα του ενιαίου μετώπου, δηλαδή, πολιτικά μιλώντας, το μπλοκ με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα
και τα συνδικάτα, καθώς και το ζήτημα της εργατικής κυβέρνησης, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Θα
μπορούσε κανείς να απαριθμήσει μια ολόκληρη σειρά παρόμοιων ζητημάτων, όπως οι εξαιρετικά
διαφορετικές πολεμικές καταστάσεις στις διάφορες χώρες. Όλα αυτά θέτουν το ερώτημα αν, εκτός από τα
γενικά οικονομικά αιτήματα της μετάβασης στον κρατικό καπιταλισμό και του ελέγχου της βιομηχανίας
από τις εργατικές οργανώσεις, θα πρέπει να προωθήσουμε και τα αντίστοιχα μεταβατικά πολιτικά
αιτήματα, όπως η εργατική κυβέρνηση.

Συχνά λέγεται ότι πρόκειται για ζητήματα τακτικής και όχι για προγραμματικά ζητήματα. Δεν δεχόμαστε
αυτή την απάντηση. Ένας τέτοιος ξεκάθαρος διαχωρισμός των τακτικών και προγραμματικών ζητημάτων
ήταν μέχρι τώρα ένα από τα χαρακτηριστικά του οπορτουνισμού, ο οποίος πρόθυμα περιφρουρούσε την
«καθαρότητα» του προγράμματος για να επιτρέψει κάθε είδους ανοησίες στην πρακτική δουλειά,
κάνοντας έτσι το πρόγραμμα ψευδεπίγραφο και ανίσχυρο.
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Η στάση της εργατικής τάξης απέναντι σε άλλες τάξεις, ή της πρωτοπορίας απέναντι στο προλεταριάτο, η
στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι στην εργατική τάξη γενικά, είναι ζητήματα τακτικής. Για να
μην εκφυλιστεί η τακτική σε έναν εμπειρισμό γεμάτο αντιφάσεις, πρέπει να βασίζεται σε μια σαφή
κατανόηση της ιδιαιτερότητας της γενικής κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η Κομιντέρν στην περίοδο
μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κύματος της παγκόσμιας επανάστασης.

Επομένως, το πρόγραμμά μας πρέπει να παρέχει στην Κομιντέρν στο σύνολό της, καθώς και στα
διάφορα κόμματά της, την ευκαιρία να υιοθετήσουν χωρίς δισταγμό μια στάση που να είναι σύμφωνη με
τις αρχές μας, δηλαδή με τα γενικά συμφέροντα της εργατικής τάξης, στα συγκεκριμένα ζητήματα, τα
οποία αλλάζουν συνεχώς, εμφανιζόμενα με όλο και πιο νέες μορφές.

Και θα είναι έτσι μόνο εάν, εκτός από τον γενικό προσδιορισμό των τάσεων που οδηγούν στον
κομμουνισμό και αφού πρώτα προσδιορίσουμε τον πρώτο μας μεγάλο στόχο της δικτατορίας του
προλεταριάτου και του σοβιετικού καθεστώτος, παρουσιάσουμε μια συγκεκριμένη εικόνα της εξέλιξης της
παγκόσμιας επανάστασης και των ζητημάτων που τίθενται από αυτήν.

Η εικόνα αυτή θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις αντιφατικές τάσεις- οι τύποι και οι συγκεκριμένες μορφές στις
διάφορες χώρες ή ομάδες χωρών δεν θα πρέπει να προσδιορίζονται μόνο με τα κοινά τους ονόματα, αλλά
να περιγράφονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Με τον τρόπο αυτό, θα
προετοιμαστεί με σαφήνεια το έδαφος στο οποίο ανακύπτουν τα μεταβατικά ζητήματα και θα υποδειχθεί η
μέθοδος για την επίλυσή τους. Στη συνέχεια, το μόνο που απομένει είναι να υπάρξει θέση στο
πρόγραμμα για τα κύρια συγκεκριμένα ζητήματα που περιγράφονται παραπάνω. Αυτό θα είναι
υπεραρκετό για να δώσει στα κομμουνιστικά κόμματα το νήμα της Αριάδνης που θα τους επιτρέψει να
βρουν το δρόμο τους στο λαβύρινθο των αντικρουόμενων τάσεων και των μεταβαλλόμενων
καταστάσεων. Αυτό μας φέρνει στην απάντηση: δεν χρειαζόμαστε απλώς έναν χαρακτηρισμό των
γενικών τάσεων που οδηγούν από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό, αλλά και έναν χαρακτηρισμό των
ειδικών τρόπων ανάπτυξης και των ειδικών ζητημάτων που θέτουν μπροστά στα κομμουνιστικά κόμματα.

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο του μεταβατικού προγράμματος

Αφού όχι μόνο περιγράψουμε, αλλά και αναλύσουμε την μέχρι τώρα πορεία της παγκόσμιας
επανάστασης, θα πρέπει να προωθήσουμε τα κύρια συνθήματα που αποτελούν, σε αυτή τη μεταβατική
περίοδο, τα μέσα για τη μαζική κινητοποίηση των εργαζομένων στον αγώνα για την προλεταριακή
δικτατορία.

Είναι, στο οικονομικό πεδίο, τα συνθήματα του κρατικού καπιταλισμού και του εργατικού ελέγχου της
παραγωγής· στο πολιτικό πεδίο, στις γεωργικές χώρες, αυτά των κυβερνήσεων συνασπισμού με τα
αγροτικά κόμματα της αντιπολίτευσης για τη νίκη εναντίον της αστικής τάξης· στις βιομηχανικές χώρες,
αυτά της εργατικής κυβέρνησης, δηλαδή των συνασπισμών με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και άλλα
κόμματα και εργατικές οργανώσεις.

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ λεπτομερώς με αυτό εδώ· αναφέρομαι στις
«Θέσεις για τα φορολογικά ζητήματα κατά την εποχή του σταθεροποιημένου καπιταλισμού και κατά τη
διάρκεια της καταστροφής του» που ανέπτυξε η επιτροπή αποτελούμενη από τους συντρόφους Χέκερτ,
Κοριτσόνερ, Σκάτα, Βάργκα, Κουουσίνεν και από εμένα το φθινόπωρο του περασμένου έτους. Τα θέματα
αυτά συζητούνται στο άρθρο του συντρόφου Βάργκα για τα φορολογικά ζητήματα που δημοσιεύτηκε στο
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περιοδικό Die Kommunistische Internationale, καθώς και στη μπροσούρα μου, που δημοσιεύτηκε με το
ψευδώνυμο «Bremer», για την κατάρρευση της γερμανικής αστικής τάξης και τα πιο πιεστικά ζητήματα
του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, και αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Die Kommunistische
Internationale.  Η μπροσούρα αυτή συζητά επίσης τη σχέση των οικονομικών μεταβατικών αιτημάτων με
τα ζητήματα της εργατικής κυβέρνησης.

Εδώ είναι μερικές σύντομες παρατηρήσεις που θα ήθελα να προσθέσω: η βιομηχανική καταστροφή, το
αυξανόμενο οικονομικό χάος συνοδεύεται από τη συνεχή καρτελοποίηση της βιομηχανίας σε όλες τις
καπιταλιστικές χώρες. Αυτό θέτει στην ημερήσια διάταξη το ερώτημα: ιδιωτικό καπιταλιστικό μονοπώλιο ή
κρατικό μονοπώλιο; Το κρατικό μονοπώλιο υπό την κυριαρχία της αστικής τάξης είναι το καπιταλιστικό
κράτος. Αυτό σημαίνει, στην περίοδο σταθεροποίησης της αστικής τάξης, την εδραίωση της κυριαρχίας
της, αλλά ταυτόχρονα την επέκταση του μετώπου μάχης του προλεταριάτου. Στη σημερινή εποχή, όπου η
κυριαρχία της αστικής τάξης υπονομεύεται συνεχώς, η τάση της προς το ιδιωτικό μονοπώλιο βρίσκεται
ταυτόχρονα αντιμέτωπη από τάσεις για την εγκαθίδρυση του ελέγχου της βιομηχανίας από την εργατική
τάξη. Αν η παγκόσμια επανάσταση αναπτύσσεται αργά, αν η καταστροφή της καπιταλιστικής οικονομίας
συνεχίζει να συντελείται σταδιακά, ο αγώνας ενάντια στην καπιταλιστική αναρχία, ακόμη και στο πλαίσιο
του καπιταλισμού, γίνεται ζωτικό ζήτημα για το προλεταριάτο.

Αυτός ο αγώνας θα ενισχυθεί από την άμυνα ενάντια στη φορολογική επιβάρυνση, και από αυτές τις δύο
πηγές θα ξεπηδήσει ο αγώνας για την υποταγή της βιομηχανίας στο κράτος και τον έλεγχο της
βιομηχανίας από τις εργατικές οργανώσεις. Σε χώρες όπου η βιομηχανία είναι υποανάπτυκτη, το ζήτημα
αυτό αποκτά μεγάλη σημασία από την άποψη της φορολογίας και της επιρροής [του Κομμουνιστικού
Κόμματος] πάνω στους αγρότες.

Αυτά τα μεταβατικά οικονομικά αιτήματα οδηγούν στο ζήτημα της κρατικής εξουσίας, διότι δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι η αστική τάξη παίρνει στη μεταπολεμική περίοδο μια πολύ ισχυρή θέση σχετικά με τις
τάσεις προς τον κρατικό καπιταλισμό. Αν θεωρητικά είναι δυνατόν, κάτω από την πίεση του εργατικού
κινήματος, οι καπιταλιστικές ή αστικές σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις να αναγκαστούν να κινηθούν
προς την πολιτική του κρατικού καπιταλισμού, είναι τουλάχιστον πολύ πιθανό ότι οι μεγάλοι κοινωνικοί
αγώνες που αναπτύσσονται γύρω από αυτό το ζήτημα θα οδηγήσουν σε πολλές χώρες σε κυβερνήσεις
που θα σχηματιστούν από ένα συνασπισμό κομμάτων της εργατικής τάξης, ως ένα στάδιο στο δρόμο
προς τη δικτατορία του προλεταριάτου και τη σοβιετική κυβέρνηση. Χωρίς να ισχυριζόμαστε αφηρημένα
ότι η ανάπτυξη στη Δύση πρέπει να περάσει αναγκαστικά μέσα από το στάδιο των εργατικών
κυβερνήσεων, έχουμε πολλούς λόγους να κατευθύνουμε τον αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μας
διευκολύνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην τακτική του ενιαίου μετώπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επίσης εύκολο να λυθεί το ζήτημα της στάσης απέναντι στην αστική δημοκρατία
και την υπεράσπισή της, καθώς και απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις του κράτους.

Ενώ στις χώρες όπου η κατάσταση δεν είναι ακόμη επαναστατική, όπου επικρατεί στην αστική τάξη η
τάση να μετατρέψει το έτος της γενικής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε μισθοφορικό στρατό,
πρέπει να υποστηρίξουμε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για όλους, ώστε οι εργάτες να μπορούν να
κρατήσουν τα όπλα· είναι σαφές, αντίθετα, ότι πρέπει παντού, ως επακόλουθο της εργατικής κυβέρνησης,
να προωθήσουμε το σύνθημα της εργατικής πολιτοφυλακής.

53
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Εάν η τρέχουσα μεταβατική περίοδος χαρακτηρίζεται με αυτόν τον τρόπο, εάν τα κύρια μεταβατικά
αιτήματα έχουν καθοριστεί, τότε το στάδιο είναι έτοιμο για τα συγκεκριμένα μεταβατικά προγράμματα κάθε
κόμματος της Κομιντέρν, για τα οποία το πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς πρέπει να αποτελεί
ένα είδος απαιτούμενης εισαγωγής.

Συμπεράσματα

Ορισμένοι σύντροφοι διατύπωσαν την αντίρρηση ότι οι παραπάνω απόψεις θα μπορούσαν σύντομα να
ξεπεραστούν από τα γεγονότα, δηλαδή από την ταχύτερη πορεία της παγκόσμιας επανάστασης. Αυτοί οι
σύντροφοι υποστηρίζουν ότι μια τέτοια πορεία θα καθιστούσε αμέσως ανενεργό το πρόγραμμα και ότι το
πρόγραμμα δεν πρέπει να στέκεται εμπόδιο στις στροφές της ανάπτυξης. Έτσι, για παράδειγμα, το
Ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα είχε μετατρέψει τα μέτρα του για τον πολεμικό κομμουνισμό σε ένα
πρόγραμμα που, σε αυτή την ιστορική συγκυρία [με τη μετάβαση στη ΝΕΠ], δεν διατυπώνει πλέον με
σαφήνεια τους άμεσους στόχους του κόμματος.

Σε αυτά τα επιχειρήματα μπορούμε να απαντήσουμε ότι, στην πρακτική του πολεμικού κομμουνισμού, το
Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας χρειαζόταν μια κατευθυντήρια αρχή και ότι θα ήταν μεγαλύτερη ατυχία
να μην την έχει στον αγώνα, παρά να την έχει και να τη δει να ξεπερνιέται με τον πέρασμα του χρόνου. Το
γεγονός ότι αυτή η κατευθυντήρια αρχή φέρει το όνομα ενός ψηφίσματος για την τακτική δεν αλλάζει το
γεγονός ότι ήταν ένα πρόγραμμα του κόμματος.

Αλλά αυτή η σύγκριση, εκτός από αβάσιμη, δεν έχει σχέση με τα θέματα που μας απασχολούν εδώ. Η
ανάπτυξη της παγκόσμιας επανάστασης μπορεί να πάρει μια πιο γρήγορη πορεία το επόμενο διάστημα,
αλλά μόνο σε ορισμένες χώρες- το πρόγραμμά μας δεν πρέπει να παραβλέψει αυτό το γεγονός.

Η παγκόσμια επανάσταση δεν θα μπορούσε να θριαμβεύσει με ένα μόνο χτύπημα.

Όποιος και αν είναι ο ρυθμός ανάπτυξής της, χρειαζόμαστε ένα μεταβατικό πρόγραμμα.

Το καθήκον ενός προγράμματος συνίσταται στο να χαράξει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ των
προσπαθειών ενός συγκεκριμένου κόμματος και των προσπαθειών των άλλων. Εμείς ξεχωρίζουμε από
όλα τα άλλα εργατικά κόμματα, όχι μόνο με το σύνθημα της δικτατορίας και της σοβιετικής κυριαρχίας,
αλλά και με τα μεταβατικά μας αιτήματα. Ενώ τα αιτήματα των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων δεν
προορίζονται μόνο να πραγματοποιηθούν μέσα στον καπιταλισμό, αλλά χρησιμεύουν και για τη
μεταρρύθμισή του, τα δικά μας στοχεύουν να διευκολύνουν τον αγώνα για την κατάκτηση της εξουσίας
από την εργατική τάξη, για την καταστροφή του καπιταλισμού.

Αυτό πρέπει να εκφράσουμε με σαφήνεια στο μεταβατικό μας πρόγραμμα.
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Υποκατάσταση εναντίον αυτοχειραφέτησης: Η θεωρία της
επίθεσης, ο ρωσο-πολωνικός πόλεμος του 1920 και η γερμανική
δράση του Μάρτη του 1921

elaliberta.gr/ιστορία-θεωρία/ιστορία/7709-υποκατάσταση-εναντίον-αυτοχειραφέτησης-η-θεωρία-της-επίθεσης,-ο-ρωσο-πολωνικός-
πόλεμος-του-1920-και-η-γερμανική-δράση-του-μάρτη-του-1921

Paul Kellogg

Υποκατάσταση εναντίον αυτοχειραφέτησης: Η θεωρία της επίθεσης, ο ρωσο-πολωνικός πόλεμος
του 1920 και η γερμανική δράση του Μάρτη του 1921

Η παρούσα εργασία θα διερευνήσει τις δύο έννοιες της υποκατάστασης και της αυτοχειραφέτησης μέσα
από την εξέταση δύο κομβικών στιγμών της ευρωπαϊκής αριστεράς στα χρόνια μετά τη Ρωσική
Επανάσταση – της δράση του Μάρτη το 1921 στη Γερμανία και την εισβολή στην Πολωνία το 1920.

Η πρώτη είναι γνωστή ως στρατηγικό λάθος – ένα λάθος τόσο του γερμανικού KPD όσο και της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομιντέρν. Η «θεωρία της επίθεσης» που συνδέεται με τη Δράση του Μάρτη
είναι μια ακραία εκδοχή της υποκατάστασης – η προσπάθεια να υποκαταστήσει η δράση μαχητικών
μειοψηφιών τη μαζική δράση της εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων.

Αυτή η θεωρία, ωστόσο, είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα στην εισβολή στην Πολωνία το 1920, ένα στρατηγικό
λάθος που αποτέλεσε τον πρόδρομο της Δράσης του Μάρτη και από πολλές απόψεις πιο επιζήμιο για τις
προοπτικές της ευρωπαϊκής αριστεράς. Αυτή η προσπάθεια «εξαγωγής» της επανάστασης μέσω
στρατιωτικής εισβολής είναι ο αντίποδας της έννοιας της αυτοχειραφέτησης που διέπει κάθε ουσιαστικό
μαρξισμό, μια αυτοχειραφέτηση που ήταν η ουσία της σοβιετικής εμπειρίας στον πυρήνα της Ρωσικής
Επανάστασης. Η λανθασμένη προσέγγιση υιοθετήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Τουχατσέφσκι σε μια
θεωρία του «επαναστατικού επιθετικού πολέμου», ένας ξεκάθαρος ισχυρισμός ότι ο σοσιαλισμός θα
μπορούσε να προωθηθεί με τη δύναμη των όπλων. Ο Τρότσκι πολέμησε λυσσαλέα αυτή τη βαθιά
υποκαταστατική αντίληψη του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, και το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον Ισαάκ
Ντόιτσερ, διατρέχει «σαν κόκκινη κλωστή τα γραπτά και τις ομιλίες του αυτής της περιόδου».

Η εργασία, αφού περιγράψει συνοπτικά την αμφιλεγόμενη δράση του Μάρτη, θα διερευνήσει σε βάθος
την λιγότερο γνωστή εισβολή στην Πολωνία το 1920. Θα προτείνει ότι η πρόσφατη πρόσβαση στα
απομαγνητοφωνημένα κείμενα των έντονων συζητήσεων του Τέταρτου και των προηγούμενων
συνεδρίων, σε συνδυασμό με την εκτίμηση γεγονότων όπως η Δράση του Μάρτη και η εισβολή στην
Πολωνία, μπορεί να βοηθήσει μια νέα γενιά να κατανοήσει καλύτερα τη συμβολή των πρώτων συνεδρίων
της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Σε αυτή τη βάση, θα προτείνει την επανεξέταση της προσέγγισης της
έρευνας της Κομιντέρν που ακολουθήθηκε σε μια προηγούμενη εποχή – μια προσέγγιση που έτεινε να
υποβαθμίζει τα λάθη των Ρώσων μπολσεβίκων και να ελαχιστοποιεί τη συμβολή της ευρωπαϊκής
αριστεράς, ιδιαίτερα του τμήματος που επηρεάστηκε από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ.

Τελικά, σχεδόν έναν αιώνα μετά το γεγονός, τα πρακτικά του Τέταρτου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής
Διεθνούς του 1922 είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, χάρη στην επιμελή μετάφραση και την προσεκτική μελέτη
του John Riddell, Toward the United Front: Proceedings of the Fourth Congress of the Communist
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International, 1922 [Προς το Ενιαίο Μέτωπο: Πρακτικά του Τέταρτου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής
Διεθνούς, 1922] – το τελευταίο μέρος μιας πολύτομης συλλογής εγγράφων από τα χρόνια πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, διατέθηκε σε περιορισμένο κοινό στην σκληρόδετη
έκδοση του 2011, και από τον Νοέμβριο του 2012 σε μια πολύ πιο προσιτή έκδοση σε χαρτόδετο βιβλίο
που εκδόθηκε από το Haymarket Books (2011a; 2012a).

Αν και κυκλοφορεί μόλις εδώ και λίγους μήνες (όταν γράφονται αυτές οι γραμμές), το βιβλίο Προς το
Ενιαίο Μέτωπο έχει ήδη χρησιμεύσει για να αναζωογονήσει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τη
μεγάλη εμπειρία που ήταν η Ρωσική Επανάσταση του 1917. Τον Νοέμβριο του 2011, το όγδοο ετήσιο
συνέδριο Historical Materialism στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγκαινίασε την έκδοση του βιβλίου
με μια σειρά από συζητήσεις που περιελάμβαναν τριάντα οκτώ διαφορετικές παρουσιάσεις, οι οποίες
«αντανακλούσαν την έντονη δραστηριότητα σε αυτό το πεδίο, ενώ παράλληλα υποδείκνυαν ορισμένες
ερευνητικές προκλήσεις για τους ιστορικούς του εργατικού κινήματος» (Riddell 2011b). Στο συνέδριο
Historical Materialism στο Τορόντο του Καναδά τον Μάιο του 2012, το βιβλίο βρέθηκε και πάλι στο
επίκεντρο πολλών συζητήσεων, αποτελώντας το θέμα για 11 παρουσιάσεις σε τρεις διαφορετικές
συζητήσεις (Riddell 2012b).

Ο Ian Birchall, ένας διανοούμενος που συνδέεται εδώ και καιρό με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
(SWP) στη Βρετανία, έχει γράψει μια από τις πρώτες εκτενείς κριτικές για το βιβλίο Προς το Ενιαίο
Μέτωπο. Ο Birchall γράφει: «το κεντρικό θέμα του συνεδρίου, το οποίο επαναλήφθηκε υπό διάφορους
τίτλους, ήταν το ενιαίο μέτωπο. [...] Αυτό σήμαινε ενότητα στη δράση με τις ρεφορμιστικές οργανώσεις
που διατηρούσαν ακόμα την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των εργατών στις περισσότερες χώρες»
(2012, 199). Το «Grappling with the United Front» είναι ένα πολύ ευπρόσδεκτο, προσεγμένο και χρήσιμο
άρθρο, ένα άρθρο που χρησιμεύει ως ένα καλό εισαγωγικό βήμα στον ογκώδη τόμο.

Ένα ζήτημα που θίγεται από την αρχή από τον Birchall χρήζει περαιτέρω εξέτασης και θα αποτελέσει το
πλαίσιο για το παρόν άρθρο. Ο Birchall γράφει: «Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν νέος, ήταν σύνηθες
να συναντάμε ορθόδοξους τροτσκιστές που ισχυρίζονταν ότι βασίζουν την πολιτική τους στα “τέσσερα
πρώτα συνέδρια της Κομιντέρν”. (Πιθανώς μπορείτε ακόμα να βρείτε τέτοιους ανθρώπους στις πιο
απομακρυσμένες περιοχές της τροτσκιστικής μπλογκόσφαιρας). Μια θέση που είχε κάποιο νόημα τη
δεκαετία του 1930, όταν οι τροτσκιστές επέμεναν ότι υπήρχε μια σαφής ρήξη μεταξύ Λένιν και Στάλιν,
γινόταν όλο και λιγότερο σημαντική καθώς τόσο ο καπιταλισμός όσο και η εργατική τάξη περνούσαν από
τεράστιες αλλαγές» (2012, 195). Ο Birchall κάνει μια επισήμανση, την οποία υπογράμμισε η Abigail
Bakan σε ένα συνέδριο στο Τορόντο το 2012 για το Τέταρτο Συνέδριο, ότι οι εργασίες αυτού (και των
άλλων συνεδρίων) πρέπει να προσεγγιστούν όχι ως διδακτικά εγχειρίδια αλλά μάλλον ως βιβλία ιστορίας
(Riddell 2012b). Μια υπερβολικά άκριτη εξάρτηση από τα Τέσσερα Πρώτα Συνέδρια, συνοδεύεται
αναπόφευκτα από μια «υπερβολικά στενή» κατανόηση της αντίθεσης μεταξύ της «έμπειρης ρωσικής»
ηγεσίας της Κομιντέρν και της «άπειρης, επιρρεπούς σε λάθη» ηγεσίας των μη Ρώσων.

Η αποφυγή μιας υπερβολικά άκριτης προσέγγισης αυτής της πολύπλοκης ιστορίας έγινε πολύ πιο εύκολη
με τη δημοσίευση του βιβλίου Προς το Ενιαίο Μέτωπο και των συνοδευτικών τόμων του. Παρέχουν
τεκμηρίωση σημαντικών συζητήσεων και πολιτικών θέσεων που εξακολουθούν να είναι επίκαιρες, πολλές
δεκαετίες αργότερα. Αποκαλύπτουν επίσης καίριες στιγμές όπου η ηγεσία της Κομιντέρν,
συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πυρήνα της, έκανε μεγάλα λάθη, μερικές φορές καταστροφικά. Είναι,
για παράδειγμα, γενικά παραδεκτό ότι η ηγεσία της Κομιντέρν έκανε ένα σοβαρό λάθος στη Δράση του
Μάρτη του 1921, και αυτό θα εξεταστεί εν συντομία εδώ. Λιγότερο γνωστή είναι η ρωσική εισβολή, το
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προηγούμενο έτος, στο καταπιεσμένο έθνος της Πολωνίας, η οποία –επειδή είναι λιγότερο γνωστή– θα
εξεταστεί εδώ πιο λεπτομερώς. Αυτά τα δύο γεγονότα μαζί απεικονίζουν παραστατικά (και τραγικά) την
άποψη του Birchall. Ωστόσο, έχοντας κατά νου αυτή την ιστορία, θα γίνει σαφές, ότι πρόκειται για ένα
σημαντικό ζήτημα για περισσότερους από μια χούφτα στην «τροτσκιστική μπλογκόσφαιρα», όπως
υποστηρίζει ο ίδιος. Κάποιοι βετεράνοι μαρξιστές συγγραφείς που βοήθησαν να πλαισιωθεί αυτή η
συζήτηση στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, βετεράνοι μαρξιστές που συνδέονταν επί μακρόν με τον
Birchall, πρέπει να ξαναδιαβαστούν κριτικά έχοντας αυτή την προσέγγιση στο μυαλό.

Πρώτον, ας κάνουμε μια γρήγορη επισκόπηση της γερμανικής πανωλεθρίας του 1921. Αυτό που σήμερα
γνωρίζουμε ως «Δράση του Μάρτη» του 1921 ήταν μια προσπάθεια του Γερμανικού Κομμουνιστικού
Κόμματος (KPD), να «εξαναγκάσει» τους Γερμανούς εργάτες να κάνουν επανάσταση, παρόλο που το
κόμμα αντιπροσώπευε μόνο μια μικρή μειοψηφία της εργατικής τάξης. «Η ουσία της “Δράσης του Μάρτη”
... ήταν ότι “το κόμμα μπήκε στη μάχη χωρίς να προβληματιστεί για το ποιος θα το ακολουθούσε” ... Αντί
να διακόψει την σκηνοθετημένη επιχείρηση, η ηγεσία αύξησε την πίεση στα μέλη και χρησιμοποίησε όλα
τα μέσα που μπορούσε να σκεφτεί, συμπεριλαμβανομένων σαμποτάζ και ψεύτικων βομβιστικών
επιθέσεων σε ιδιοκτησίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, για να βγάλει άλλους εργάτες σε απεργία»
(Morgan 1975, 398-399).

Το κόμμα πλήρωσε τεράστιο τίμημα για αυτόν τον τυχοδιωκτισμό. Αναμφισβήτητα, υπέστη
ανεπανόρθωτη ζημιά. Χιλιάδες μέλη του κόμματος συνελήφθησαν, «400 καταδικάστηκαν σε περίπου
1.500 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας και 500 σε 800 χρόνια φυλάκισης, οκτώ σε ισόβια κάθειρξη και
τέσσερις σε θάνατο» (Broué 2006, 506). Δεκάδες χιλιάδες εγκατέλειψαν το κόμμα, πολλοί εγκατέλειψαν
την πολιτική συνολικά, με τα μέλη του κόμματος να πέφτουν από 450.000 σε 180.443 (Angress 1963,
217n). Η μελέτη του Pierre Broué του 1971, διαθέσιμη στα αγγλικά από το 2006, καταγράφει τις πολύ
ακριβείς αναλύσεις των λουξεμπουργκιστών στελεχών Κλάρα Τσέτκιν και Πάουλ Λέβι, οι οποίοι τον
Μάρτιο του 1921 –πριν από το γεγονός– ήταν απολύτως σαφείς ότι η γερμανική αριστερά δεν ήταν σε
θέση να διεκδικήσει την κρατική εξουσία και οι οποίοι ήταν οι πρώτοι, ο Λέβι κυρίως, που αντιτάχθηκαν
ανοιχτά στην υπεραριστερή πολιτική που οδήγησε σε μια τέτοια καταστροφή (2006, 507-515). Αντίθετα, οι
ηγέτες της Κομιντέρν –τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς (ΕΕΚΔ)–
πίεσαν ασφυκτικά για τη Δράση του Μάρτη, και αποδείχτηκε ότι έκαναν απόλυτο λάθος. Ο Λένιν και ο
Τρότσκι –εκ των υστέρων– διατύπωσαν εξαιρετικά σαφείς κριτικές για τις αποτυχίες της Δράσης του
Μάρτη. Αλλά η εκ των υστέρων γνώση είναι πάντα εκ του ασφαλούς, και κατά τις κρίσιμες εβδομάδες του
Μαρτίου, οι βασικοί εκπρόσωποι της ΕΕΚΔ στην Ευρώπη ήταν αποφασιστικοί υποστηρικτές αυτής της
αποτυχίας που στοίχισε πολύ ακριβά. Τα διδάγματα από αυτή την καταστροφή είναι κωδικοποιημένα στην
πολιτική του ενιαίου μετώπου. Υπάρχει ένας απλός λόγος που ο όρος αυτός προσδιορίζει τον τίτλο των
εργασιών του Τέταρτου Συνεδρίου. Η έννοια του ενιαίου μετώπου, όπως αναφέρει ο Birchall, ήταν το
κεντρικό θέμα του Τέταρτου Συνεδρίου (και του Τρίτου Συνεδρίου) της Κομμουνιστικής Διεθνούς.

Γνωρίζουμε λίγα πράγματα για τη δράση του Μάρτη. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα του προβλήματος της
υποκατάστασης, της παράκαμψης της μαζικής αυτοχειραφέτησης της εργατικής τάξης και της
προσπάθειας υποκατάστασής της από τις δράσεις ενός μειοψηφικού «ριζοσπαστικού» τμήματος της
τάξης. Γνωρίζουμε αρκετά λιγότερα για ένα ακόμη πιο σοβαρό γεγονός, τη ρωσική εισβολή στην Πολωνία
το 1920. Εδώ υπήρξε μια πολύ πιο ακραία περίπτωση υποκατάστασης – η προσπάθεια να
υποκατασταθεί η επαναστατική τάξη με τις ξιφολόγχες του Κόκκινου Στρατού.
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Την άνοιξη του 1920, ο πολωνικός στρατός είχε καταλάβει το Κίεβο, τη σημαντικότερη πόλη της
Ουκρανίας. Η ρωσική αντεπίθεση πέτυχε γρήγορα να απωθήσει τον πολωνικό στρατό πίσω στα
«εθνογραφικά» σύνορα της Πολωνίας. Δυστυχώς, ο ρωσικός στρατός δεν σταμάτησε εκεί, αλλά αντίθετα
εξαπέλυσε μαζική εισβολή στο πολωνικό έδαφος.

Ο Λέων Τρότσκι αντιτάχθηκε σε αυτή την εισβολή. «Ο Τρότσκι ήταν πεπεισμένος ... ότι η είσοδος ενός
ρωσικού στρατού στο πολωνικό έδαφος, ακόμη και με κόκκινη σημαία, θα γινόταν αισθητή ως εισβολή
κατά τα πρότυπα του Τσαρισμού και θα προκαλούσε μια αλματώδη άνοδο του πολωνικού εθνικισμού». Ο
Τρότσκι δεν πίστευε «στην εξαγωγή της επανάστασης με την αιχμή της ξιφολόγχης» (Broué 1988, 269,
μετάφραση του συγγραφέα). Στη ρωσική πλευρά, ο εθνικισμός εμφανίστηκε επίσης στο προσκήνιο –
αλλά δεν ήταν ο εθνικισμός ενός καταπιεσμένου έθνους, αλλά ο χυδαίος πατριωτισμός του
μεγαλορωσικού σοβινισμού. «Πολλοί Ρώσοι, συμπεριλαμβανομένων των πρώην Λευκών που είχαν
πολεμήσει εναντίον των Μπολσεβίκων στον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο, αντιτάχθηκαν στην αποκατάσταση
της πολωνικής ανεξαρτησίας και θεωρούσαν τον πόλεμο ως μια παραδοσιακή σύγκρουση μεταξύ δύο
αντιμαχόμενων κρατών. Κατά συνέπεια, πολυάριθμοι πρώην τσαρικοί αξιωματικοί εντάχθηκαν στις τάξεις
του Κόκκινου Στρατού, συμπεριλαμβανομένου του πιο διάσημου, του Α. Α. Μπρουσίλοφ, ο οποίος
έγραψε την 1η Μαΐου 1920, ότι το, “... πρώτο μέτρο [του σοβιετικού καθεστώτος] πρέπει να είναι η
διέγερση του εθνικού πατριωτισμού, χωρίς τον οποίο ένας στρατός δεν μπορεί να είναι ισχυρός και
αξιόμαχος”». (Croll 2009, 19-20).

Στη Ρωσία, οι Μπολσεβίκοι έπαιζαν με μια πολύ επικίνδυνη φωτιά, τη φωτιά του μεγαλορωσικού
σοβινισμού. Ο Τρότσκι το έβλεπε αυτό και επιχειρηματολόγησε ενάντια στην εισβολή, αλλά δυστυχώς
βρέθηκε σχεδόν μόνος του ενάντια στη συντριπτική πλειοψηφία της ρωσικής ηγεσίας,
συμπεριλαμβανομένου και του Λένιν (Trotsky 1970, 457 [ελλ. Τρότσκι: 1981,95 κ.ε.]). Η αγνόηση των
συμβουλών του Τρότσκι σήμαινε αγνόηση των συμβουλών του ανθρώπου που ήταν, χωρίς αμφιβολία, ο
πιο έμπειρος σε αυτά τα θέματα. Το 1917, ήταν επικεφαλής της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επιτροπής
του Σοβιέτ της Αγίας Πετρούπολης, της επιτροπής που οργάνωσε την Οκτωβριανή Επανάσταση. Από το
1919 έως το 1925 υπηρέτησε ως Λαϊκός Κομισάριος για τις στρατιωτικές και ναυτικές υποθέσεις και ήταν
ο κατεξοχήν πολιτικός και οργανωτικός ηγέτης του Κόκκινου Στρατού, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής και
έσωσε την επανάσταση αυτή από την ήττα απέναντι στην ξένη εισβολή και τον εσωτερικό εμφύλιο
πόλεμο. Όμως αυτή η εμπειρία αγνοήθηκε, και παρά τις συμβουλές του Τρότσκι, η εισβολή στην Πολωνία
προχώρησε, και μάλιστα με ελάχιστη αίσθηση αυτοσυγκράτησης ή προσοχής. Το πολωνικό έθνος –μόλις
λίγους μήνες μετά την ανάκτηση της ανεξαρτησίας του, αφού είχε θαφτεί για δεκαετίες κάτω από την
καταπίεση των Ρώσων Τσάρων, των Γερμανών Κάιζερ και των Αυστροούγγρων αυτοκρατόρων–
δικαιολογημένα συσπειρώθηκε για να αντιταχθεί σε αυτή την εισβολή και να υπερασπιστεί τη
νεοαποκτηθείσα ανεξαρτησία του.

Το Δεύτερο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς του 1920 συνεδρίαζε ενώ η εισβολή βρισκόταν σε
εξέλιξη (τα πρακτικά του οποίου είναι διαθέσιμα στο Riddell 1991a, Riddell 1991b). «Οι αντιπρόσωποι της
Κομμουνιστικής Διεθνούς που συνεδρίαζαν στη Μόσχα βρίσκονταν σε παροξυσμό ενθουσιασμού καθώς
παρακολουθούσαν τις σημαίες που έδειχναν τις θέσεις των κόκκινων στρατών να προχωρούν κάθε μέρα
στον τεράστιο χάρτη που κρεμόταν στον τοίχο. Η παγκόσμια επανάσταση φαινόταν προσιτή» (Zamoyski
2008, κεφ. 4). Αυτό αντανακλούσε την άποψη, την οποία είχαν σχεδόν όλοι οι ανώτεροι ηγέτες της
Κομιντέρν, ότι μια στρατιωτική νίκη στην Πολωνία θα μπορούσε να αποτελέσει τη σπίθα για επανάσταση
στη Γερμανία. Στην πλήρη έξαρση αυτών των ψευδαισθήσεων, ο Λένιν συγκέντρωσε τους
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αντιπροσώπους της Κομιντέρν από τη Γερμανία γύρω από έναν χάρτη, ρωτώντας τους σε ποιο σημείο
στην Ανατολική Πρωσία ήταν πιθανό να υπάρξει εξέγερση για να υποδεχτεί τον νικηφόρο Κόκκινο Στρατό,
αφού θα είχε σαρώσει την Πολωνία και θα είχε φτάσει στα σύνορα με τη Γερμανία. «Οι τρεις Γερμανοί»,
ένας από τους οποίους ήταν ο Πάουλ Λέβι, «τον κοίταζαν έκπληκτοι. Η Ανατολική Πρωσία ήταν γνωστή
ως μία από τις πιο συντηρητικές γερμανικές περιοχές». Η προσδοκία μιας εξέγερσης εκεί, η οποία θα
υποδεχόταν τα επελαύνοντα ρωσικά στρατεύματα έμοιαζε στους αντιπροσώπους αυτούς παράλογη – και
δικαίως (Angress 1963, 67).

Αν ήταν παράλογο να περιμένει κανείς ότι οι συντηρητικοί Γερμανοί αγρότες θα ξεσηκώνονταν στη θέα
των ξιφολόγων του Κόκκινου Στρατού, ήταν ακόμη πιο παράλογο να περιμένει κανείς ότι οι Πολωνοί
αγρότες –επί χρόνια θύματα του μεγαλορωσικού σοβινισμού– θα υποδέχονταν αυτόν τον στρατό ως
απελευθερωτή τους. Ο Ρώσος στρατηγός που ηγήθηκε της εισβολής, ο Μιχαήλ Νικολάεβιτς
Τουχατσέφσκι, είχε σημειώσει εξαιρετική επιτυχία στον εμφύλιο πόλεμο στη Ρωσία. Αλλά αυτή η επιτυχία
δεν βασίστηκε τόσο στη στρατιωτική του «ιδιοφυΐα», όσο στη σαφή κατανόηση, που διαμορφώθηκε
κυρίως από τον Τρότσκι, της ταξικής πολιτικής πίσω από τον Εμφύλιο Πόλεμο. Στη Ρωσία, οι
στρατιωτικές εκστρατείες συνέπεσαν με την ταξική πάλη των αγροτών ενάντια στους γαιοκτήμονες. Αυτό
σήμαινε ότι ο Τουχατσέφσκι μπορούσε να προελάσει με τους τεράστιους στρατούς του μέσα από τη γη
όπου οι αγρότες «θα τους προμήθευαν με εφόδια και θα αναπλήρωναν τις απώλειες του σε άνδρες»
(Zamoyski 2008, κεφ. 4). Για τους Ρώσους αγρότες, η νίκη του Κόκκινου Στρατού επί του Λευκού Στρατού
σήμαινε τη νίκη των Ρώσων αγροτών επί των γαιοκτημόνων που τους κρατούσαν φτωχούς και
καταπιεσμένους για πολλές γενιές. Αυτό καθιστούσε τις νίκες του Κόκκινου Στρατού στον εμφύλιο πόλεμο
στη Ρωσία, μέρος της επαναστατικής νίκης των καταπιεσμένων τάξεων στη Ρωσία.

Αλλά η Πολωνία δεν ήταν η Ρωσία. Είναι αλήθεια ότι οι Πολωνοί αγρότες καταπιέζονταν από μια πλούσια
και διεφθαρμένη τάξη γαιοκτημόνων, όπως ακριβώς και οι Ρώσοι αγρότες. Αλλά καταπιέζονταν επίσης
από τη Ρωσία, μέσα από μια μακρά ιστορία εισβολών και κατακτήσεων. Η σχέση της Πολωνίας με τη
Ρωσία ήταν ανάλογη με εκείνη της Ιρλανδίας με τη Μεγάλη Βρετανία, του Κεμπέκ με τον αγγλικό Καναδά,
των Haudenosaunee (Ιροκουά/Ιροκέζων) με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πολωνικός λαός ήταν ένα
καταπιεσμένο έθνος μέσα στη φυλακή των εθνών που ήταν η τσαρική Ρωσία. Ένας στρατός Ρώσων
αγροτών δεν θα χαιρετιόταν ως απελευθερωτικός στρατός, όπως κι ένας βρετανικός στρατός στην
Ιρλανδία, ένας αγγλοκαναδικός στρατός στο Κεμπέκ ή ένας αμερικανικός στρατός του 18ου αιώνα στην
περιοχή των Ιροκέζων στην σημερινή πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Υπάρχει μια άλλη πτυχή της εισβολής –μια απεχθής πτυχή– που πρέπει να εξεταστεί. Τα εδάφη μέσα
από τα οποία βάδιζε ο ρωσικός στρατός δεν ήταν μόνο τα εδάφη ενός καταπιεσμένου πολωνικού έθνους·
ήταν εδάφη με πολύ μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό. Το μέσο με το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η
«απελευθέρωση» της Πολωνίας –ο Κόκκινος Στρατός– ήταν, το λιγότερο, ακατάλληλο για το επιπρόσθετο
έργο της απελευθέρωσης των Εβραίων της Πολωνίας. Ο Τουχατσέφσκι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι
ένας λαμπρός στρατηγός. Είχε επίσης το ιστορικό, ως νεαρός, ότι ήταν αντισημίτης. Το 1917, κατά τη
διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν αιχμάλωτος πολέμου στη Βαυαρία και εκεί γνώρισε τον
Γάλλο δημοσιογράφο Remy Roure, «έναν από τους πιο επιφανείς δημοσιογράφους και εκδότες
εφημερίδων στη Γαλλία της εποχής του, ιδρυτή της Le Monde και πολιτικό συντάκτη της από το 1945 έως
το 1952» (Furr III 1986, 297 fn 11). Το 1928 ο Roure δημοσίευσε, στο Παρίσι, μια βιογραφία του διάσημου
πια τότε πρώην συγκρατούμενού του. Καταγράφει μια συνομιλία που αποκαλύπτει τον πιο χυδαίο
αντισημιτισμό. «Οι Εβραίοι ... είναι μια κατώτερη φυλή. Δεν μιλάω καν για τους κινδύνους που
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δημιουργούν στη χώρα μου» (Zamoyski 2008, κεφ. 3). Όσοι επιθυμούν να διαβάσουν ολόκληρο το
απόσπασμα μπορούν να ακολουθήσουν την υποσημείωση. Αυτό το μικρό τμήμα του πλήρους
αποσπάσματος αποκαλύπτει πολύ καθαρά τον αντισημιτισμό του Τουχατσέφσκι. Η χρονιά αυτής της
συνέντευξης στη φυλακή ήταν η ίδια χρονιά, λίγους μήνες αργότερα, όταν επέστρεψε στη Ρωσία, που
επρόκειτο να ενταχθεί στο Μπολσεβίκικο Κόμμα.

Ο αντισημιτισμός ήταν ένα πρόβλημα όχι μόνο για πρώην αριστοκράτες όπως ο Τουχατσέφσκι, αλλά και
για την πολύ φτωχή τάξη των αγροτών που αποτελούσε τον πυρήνα του Κόκκινου Στρατού. Αυτός ο
στρατός των εκατομμυρίων επιστρατευμένων ήταν ένα λαμπρό επίτευγμα, που δημιουργήθηκε κυρίως
από τον Τρότσκι, αλλά δεν ήταν κατάλληλος για την απελευθέρωση ενός καταπιεσμένου έθνους, πόσο
μάλλον ενός με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό. Τα τρία τέταρτα των στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού ήταν
αγρότες και, σύμφωνα με τον Orlando Figes «... οι στρατιώτες του [της βάσης] εμπλέκονταν συχνά σε
βίαιες λεηλασίες, ιδίως όταν περνούσαν από μη ρωσικές (κυρίως εβραϊκές) περιοχές».

«Ο Κόκκινος Στρατός, είναι σημαντικό να το έχουμε κατά νου, ήταν κατά κύριο λόγο ρωσικός ως προς την
εθνική του σύνθεση. Ακόμη και οι μονάδες που επιστρατεύτηκαν στην Ουκρανία και σε άλλες μη ρωσικές
περιοχές (για παράδειγμα στη Δημοκρατία των Τατάρων) αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από Ρώσους.
Ο αντισημιτισμός ήταν μια ισχυρή και αυξανόμενη δύναμη στον Κόκκινο Στρατό κατά τη διάρκεια του
εμφυλίου πολέμου, παρά το γεγονός ότι ένας Εβραίος, ο Λεβ Νταβίντοβιτς Τρότσκι (Μπρονστάιν),
βρισκόταν στην πολιτική του ηγεσία. Ο Τρότσκι έλαβε εκατοντάδες αναφορές για τη βία και τις λεηλασίες
των δικών του στρατιωτών σε εβραιοουκρανικούς οικισμούς, κάποιους από τους οποίους πρέπει να
γνώριζε από τα νιάτα του (1990, 195-196).»

Αυτό το χρόνιο πρόβλημα οξύνθηκε όταν ο Κόκκινος Στρατός ηττήθηκε και υποχώρησε διαλυμένος στη
Ρωσία. «Οι άνδρες είχαν αρχίσει να λιποτακτούν σε μεγάλους αριθμούς, ενώ όσοι παρέμειναν ξεσπούσαν
την απογοήτευσή τους στους κατοίκους των χωριών και των πόλεων από τις οποίες περνούσαν, ιδίως
στους Εβραίους» (Zamoyski 2008, κεφ. 5). Οι πολιτικοί κομισάριοι, που ήταν τοποθετημένοι σε αυτόν τον
στρατό, τρομοκρατήθηκαν. Όταν η υποχώρηση έφερε τον στρατό, που είχε πλέον μετατραπεί σε όχλο,
στην κατά κύριο λόγο εβραϊκή πόλη Ζιτομίρ στην Ουκρανία, στάλθηκε ένα τηλεγράφημα στον Λένιν, που
έδειχνε την εξαιρετική σοβαρότητα της κατάστασης. «Τις τελευταίες μέρες το Ζιτομίρ έχει βρεθεί
αντιμέτωπο με μια νέα δοκιμασία. Ένα νέο κύμα πογκρόμ έχει σαρώσει την περιοχή. Ο ακριβής αριθμός
των δολοφονηθέντων δεν μπορεί να προσδιοριστεί και οι λεπτομέρειες δεν μπορούν να εξακριβωθούν
(λόγω της έλλειψης επικοινωνίας), αλλά ορισμένα γεγονότα μπορούν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα.
Μονάδες της Πρώτης Στρατιάς Ιππικού (Τέταρτη και Έκτη Μεραρχία) που υποχωρούν, καταστρέφουν τον
εβραϊκό πληθυσμό στο πέρασμά τους, λεηλατούν και δολοφονούν... Η επείγουσα βοήθεια είναι ζωτικής
σημασίας. Πρέπει να σταλούν μεγάλα χρηματικά ποσά και τρόφιμα» (Λένιν 1996α, 117). Αυτές οι ρωσικές
ξιφολόγχες δεν επρόκειτο να οδηγήσουν στην απελευθέρωση της Πολωνίας.

Η εισβολή –η προσπάθεια να πυροδοτηθεί μια εξέγερση του καταπιεσμένου λαού της Πολωνίας μέσω της
χρήσης των ξιφολογχών ενός ρωσικού στρατού– ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Ο Τρότσκι την
αποκάλεσε «η καταστροφή μπροστά στη Βαρσοβία». Εξαιτίας της εισβολής, υποστήριξε, «η ανάπτυξη
της πολωνικής επανάστασης δέχτηκε ένα συντριπτικό πλήγμα» (1970, 458-459). «Έχουμε υποστεί μια
τεράστια ήττα» είπε ο Λένιν, «ένας κολοσσιαίος στρατός εκατό χιλιάδων είναι είτε αιχμάλωτος πολέμου
είτε [εγκλωβισμένος] στη Γερμανία. Με μια λέξη, μια γιγαντιαία, ανήκουστη ήττα» (1996b, 106). Όμως σε
αυτή την ομιλία, ο Λένιν αντιλαμβάνεται μόνο εν μέρει την κλίμακα και τη σημασία αυτής της ήττας. Δεν
ασχολείται, για παράδειγμα, με το γεγονός ότι ήταν μια ήττα της οποίας προηγήθηκε μια εντελώς
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λανθασμένη αντίληψη για την πιθανή αντίδραση του πολωνικού έθνους, και μια ήττα που προέκυψε από
μια στρατιωτική επιχείρηση που διεξήχθη ενάντια στις συμβουλές του Τρότσκι. Επιπλέον, ο Λένιν ήταν
σχεδόν βέβαιο ότι υποτιμούσε την κλίμακα της ήττας. Μια σύγχρονη στρατιωτική ιστορία ανεβάζει τις
ρωσικές απώλειες σε πάνω από 200.000. Ο Τουχατσέφσκι «όπως ο ήρωάς του ο Ναπολέων το 1812 ...
είχε χάσει έναν ολόκληρο στρατό». Τις ημέρες πριν από την τελική υπογραφή συνθήκης ειρήνης, με
όρους χειρότερουςς από αυτούς που είχαν προσφερθεί πριν από τη ρωσική εισβολή, «ο δρόμος προς το
Σμολένσκ και τη Μόσχα ήταν ανοιχτός» (Zamoyski 2008, κεφ. 5). Η ήττα στην Πολωνία, λοιπόν, δεν
κατέστρεψε μόνο τις προοπτικές για επανάσταση στην Πολωνία. Έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την ίδια την
ύπαρξη της Σοβιετικής Ρωσίας.

Έχοντας αυτά τα δύο περιστατικά κατά νου, διαβάστε μια επιτομή της ιστορίας της Κομιντέρν του 1985
που έγραψε ο αείμνηστος Ντάνκαν Χάλας [Duncan Hallas], ιδρυτής και για πολλά χρόνια κεντρικός ηγέτης
του SWP στη Βρετανία. «Στα κύρια ζητήματα, στην κεντρική αιχμή της πολιτικής της γραμμής, η ηγεσία
της Κομιντέρν είχε δίκιο και όλοι οι αντίπαλοί της, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, είχαν άδικο. Ακριβώς
γι’ αυτό το λόγο, η κληρονομιά των τεσσάρων πρώτων συνεδρίων, όσον αφορά τις αρχές, την στρατηγική
και την τακτική, είναι τόσο απαραίτητη στους επαναστάτες σοσιαλιστές σήμερα» (1985, 164) [ελλ. Χάλας:
1989, 175].

Αυτή η προοπτική διαμορφώνει ολόκληρη την προσέγγιση του Χάλας. Στην εισαγωγή του βιβλίου του,
παραθέτει τα λόγια του Τρότσκι, ο οποίος έγραψε: «Η Διεθνής Αριστερή Αντιπολίτευση πατάει στο
έδαφος των τεσσάρων πρώτων συνεδρίων της Κομιντέρν». Στη συνέχεια, ο Χάλας υποστηρίζει ότι «το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα [στη Βρετανία] πατάει επίσης σε αυτό το έδαφος –και γι’ αυτό και η έμφαση
του βιβλίου πέφτει στην επαναστατική περίοδο της Κομιντέρν, την περίοδο των τεσσάρων πρώτων
συνεδρίων της και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα» (1985, 8-9 [ελληνικά: 1989, 10]). Δύο χρόνια
μετά την έκδοση του βιβλίου του, ο Χάλας ξεκίνησε μια περιοδεία ομιλιών στη Βόρεια Αμερική με αφορμή
την 70ή επέτειο της Ρωσικής Επανάστασης του 1917. Σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε εκείνη την
εποχή, υποστήριξε: «Παίρνουμε από τον Τρότσκι ... την παράδοση που συνέβαλε στη δημιουργία, του
Μπολσεβικισμού και της Κομμουνιστικής Διεθνούς στα πρώτα χρόνια της μετά τη Ρωσική Επανάσταση.
[...] Όλο το σύμπλεγμα τόσο των ιδεών όσο και των εμπειριών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου της σοσιαλιστικής ιστορίας είναι αυτό που μας καθοδηγεί» (1987, 5).

Το βιβλίο του Χάλας αποτελεί μια εξαιρετική εισαγωγή στην Κομιντέρν. Είναι σε μεγάλο βαθμό μια κριτική
ιστορία. Επισημαίνει τα μεγάλα επιτεύγματα της Κομιντέρν, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης στη
μέθοδο του ενιαίου μετώπου. Καταγράφει με σαφήνεια τον εκφυλισμό μετά τα τέσσερα πρώτα συνέδρια,
όταν η Κομιντέρν έγινε κάτι περισσότερο από μια προέκταση της εξωτερικής πολιτικής τής τότε
κρατικοκαπιταλιστικής Σοβιετικής Ένωσης. Και ασκεί κριτική σε πτυχές του έργου της κατά την
προηγούμενη περίοδο. «Η προοπτική της Κόκκινης Διεθνούς των Εργατικών Συνδικάτων ήταν λαθεμένη
και από το 1921 αυτό θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί και να βγουν τα αναγκαία συμπεράσματα» (1985,
164 [ελλ. Χάλας: 1989, 175]). Αλλά η συνολική του έμφαση δίνεται στον καθοριστικό ρόλο των τεσσάρων
πρώτων συνεδρίων, και σε αυτά τα συνέδρια στην υπεροχή της ρωσικής εμπειρίας, της ρωσικής
πολιτικής μεθόδου και της ρωσικής ηγεσίας, σε αντιδιαστολή με την απειρία και την πολιτική σύγχυση που
υπήρχε εκτός Ρωσίας. Η ιστορία της Δράσης του Μάρτη επιβαρύνει, βέβαια, σημαντικά αυτόν τον
προσανατολισμό. Ο Χάλας αναγνωρίζει τον απαράδεκτο ρόλο της ηγεσίας της Κομιντέρν. Αλλά τον
αμβλύνει, μετατοπίζοντας το πρόβλημα προς το γερμανικό KPD, τονίζοντας ότι ο ενθουσιασμός της ΕΕΚΔ
για αυτή την περιπέτεια βρήκε τεράστια απήχηση στα ηγετικά μέλη του γερμανικού κόμματος. Αυτό είναι
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αλήθεια, αλλά είναι εκτός θέματος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, με τα στοιχεία που παρουσίασε, να μην
μπορεί να ειπωθεί μια ιστορία για ένα αρκετά διορατικό γερμανικό στέλεχος, που εκπαιδεύτηκε από τη
Ρόζα Λούξεμπουργκ, το οποίο είχε μια αρκετά καλή αίσθηση για το τι έπρεπε να κάνει στη Γερμανία στις
αρχές της δεκαετίας του 1920, αλλά το οποίο απομακρύνθηκε από ένα στέλεχος της Κομιντέρν το οποίο
είχε αρκετή χρηματοδότηση και αρκετό προσωπικό και το οποίο δεν είχε καμία αντίληψη για το τι έπρεπε
να κάνει στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε σχηματικά την
«καλή κρίση» της έμπειρης, καλά εκπαιδευμένης ΕΕΚΔ από την «κακή κρίση» της άπειρης, κακώς
εκπαιδευμένης γερμανικής ηγεσίας. Πρόκειται για ένα σχήμα που απλώς δεν θα λειτουργήσει.

Ο Χάλας αιτιολογεί τη στενή ταύτισή του με τη ρωσική ηγεσία και τις πολιτικές αποφάσεις της κατά τη
διάρκεια των τεσσάρων πρώτων συνεδρίων. «Θα ήταν λάθος να εφαρμόζει κανείς το γράμμα των
αποφάσεων της Κομιντέρν μ’ ένα μηχανιστικό τρόπο, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες συνθήκες»
(1987, 164 [ελλ. Χάλας: 1989, 175.]). Όμως, ένα υπερβολικό πορτρέτο των αρετών της Κομιντέρν και της
ηγεσίας του ρωσικού κόμματος δυσκολεύει τον εντοπισμό και την ανάλυση των ενίοτε σοβαρών λαθών
που έκαναν. Η ηγεσία της Κομιντέρν, κατά την περίοδο των τεσσάρων πρώτων συνεδρίων, δεν είχε
πάντα δίκιο στα κύρια ζητήματα. Η εισβολή στην Πολωνία και η δράση του Μάρτη στη Γερμανία δεν ήταν
μικρές, τακτικές γκάφες, αλλά λάθη που είχαν ιστορικές και τραγικές συνέπειες. Ο Birchall έχει δίκιο: μια
στενή προοπτική που χρησιμοποιεί το σχήμα, «στα κύρια ζητήματα ... η ηγεσία της Κομιντέρν είχε δίκιο
και όλοι οι αντίπαλοί της ... είχαν άδικο», ανοίγει την πόρτα σε δυσκολίες. Αλλά το απόσπασμα και το
πλαίσιο είναι από τον Χάλας, έναν κεντρικό θεωρητικό του κόμματος του Birchall, όχι κάποιον από την
«τροτσκιστική μπλογκόσφαιρα».

Ο Birchall έχει επίγνωση των περιορισμών του βιβλίου του Χάλας. Σε μια άλλη πρόσφατη δημοσίευσή
του, ο Birchall υποστηρίζει ότι αυτό και ορισμένες άλλες τροτσκιστικές ιστορίες «είναι πολύτιμες στο ότι
υπερασπίζονται ό,τι καλύτερο υπήρχε στα πρώτα χρόνια της Κομιντέρν ... ενώ αντιπαραβάλλουν έντονα
αυτή την πρώιμη περίοδο με τη μετέπειτα σταλινική φρίκη. Ωστόσο, παραμένουν ουσιαστικά αμυντικές».
Το αντιπαραβάλλει με τη μέθοδο του συν-στοχαστή του Χάλας, του Τόνι Κλιφ [Tony Cliff], ο οποίος
«βασίστηκε σε μια διαφορετική παράδοση, στο έργο του Αλφρέντ Ροσμέρ [Alfred Rosmer] και του Βικτόρ
Σερζ [Victor Serge], που συνδύαζε την απόλυτη προσήλωση στους βασικούς στόχους και τα ιδανικά της
Κομιντέρν με την αναγνώριση των περιορισμών της στην πράξη» (2011, 400-401).

Και στην πραγματικότητα ο Κλιφ ασκεί μερικές φορές πολύ σκληρή κριτική στις ενέργειες της ηγεσίας της
Κομιντέρν. Σχετικά με τη δράση του Μάρτη, λέει ότι «σε αντίθεση με άλλες ήττες» αυτή «δεν ήταν
αποτέλεσμα των λαθών της τοπικής ηγεσίας της χώρας, αλλά της τυχοδιωκτικής πολιτικής που είχε
επιβληθεί στο γερμανικό κόμμα από την ηγεσία της Κομιντέρν». Ακόμη χειρότερα, αυτό το λάθος θα
αντιμετωπιστεί μόνο εν μέρει. Οι ηγέτες της Κομιντέρν που ήταν υπεύθυνοι για την καταστροφή –
Ζινόβιεφ, Μπουχάριν, Ράντεκ και Κουν– μόλις και μετά βίας θα επιπλήττονταν. Ο Πάουλ Λέβι –σύμφωνα
με τα λόγια του Κλιφ, «ο ταλαντούχος πρώην ηγέτης του KPD που είχε αδικηθεί από την κεντρική ηγεσία
της Κομιντέρν»– θα κατέληγε να διαγραφεί και να βρεθεί εκτός κόμματος. Εύλογα, λοιπόν, ο Κλιφ
ονομάζει αυτό το κεφάλαιο της βιογραφίας του για τον Λένιν «Η μεγάλη συγκάλυψη» (1979, 110-111 [ελλ.
Κλιφ: 2000, 341.]).

Αλλά πρέπει να θυμάστε, ότι ο Κλιφ το αντιμετωπίζει αυτό ως μια μεμονωμένη εξαίρεση σε έναν γενικό
κανόνα. Η Δράση του Μάρτη ήταν «διαφορετική από άλλες ήττες». Στην τετράτομη βιογραφία του για τον
Λένιν, η εισβολή στην Πολωνία το 1920 –πολύ πιο σοβαρή από τη Δράση του Μάρτη, σίγουρα όσον
αφορά τις χαμένες ζωές, πιθανώς και όσον αφορά τον αντίκτυπό της στο ρωσικό κράτος– δεν αναφέρεται
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καν. Ασχολείται όμως με αυτήν στη βιογραφία του για τον Τρότσκι, συμφωνώντας ότι: «αποδείχτηκε ότι η
πολιτική του Λένιν ήταν λάθος που κόστισε ακριβά» (1990, 132 [ελλ. Κλιφ: 2020, 175.]). Αλλά αυτό
υποτιμά σοβαρά την κλίμακα της καταστροφής. Η συντριπτική έμφαση του μεγαλύτερου μέρους των
περισσότερων έργων του Κλιφ για τη Ρωσική Επανάσταση, δίνεται στην ανωτερότητα της ρωσικής
ηγεσίας –ιδιαίτερα στην ανωτερότητα του Λένιν– σε σύγκριση με τους ηγέτες της αριστεράς εκτός Ρωσίας.
Ο Κλιφ, πολύ κοντά στο πνεύμα του Χάλας, σε γενικές γραμμές ζωγραφίζει μια εικόνα μιας έμπειρης,
σοφής ρωσικής ηγεσίας, που αλληλεπιδρά με μια άπειρη, μερικές φορές ανόητη μη ρωσική αριστερά, μια
μη ρωσική αριστερά επιρρεπή σε λάθη και σφάλματα που έπρεπε να διορθωθούν μέσω μιας βαθιάς
μελέτης της ρωσικής, μπολσεβίκικης ιστορίας. Ο Κλιφ επισημαίνει αυτό το σημείο πολύ έντονα στη
βιογραφία του για τον Τρότσκι. «Τα συνέδρια της Κομιντέρν ήταν σχολεία στρατηγικής και τακτικής, στα
οποία ο Λένιν και ο Τρότσκι έπαιζαν το ρόλο των δασκάλων, ενώ οι ηγέτες των νεαρών Κομμουνιστικών
Κομμάτων ήταν οι μαθητές» (1990, 217 [ελλ. Κλιφ: 2010, 285.]).

Αυτή η προσέγγιση δεν είναι χρήσιμη. Το σφάλμα στη δράση του Μάρτη δεν ήταν μια μοναδική στιγμή σε
ένα κατά τα άλλα αψεγάδιαστο ιστορικό. Η πανωλεθρία του 1920 στην Πολωνία ήταν εξίσου
καταστροφική για την επαναστατική διαδικασία, και εξίσου το αποτέλεσμα ενός τεράστιου λάθους των
«δασκάλων» – στην περίπτωση αυτή του Λένιν. Αυτό το λάθος δεν ήταν ένα ασήμαντο, τυχαίο λάθος,
αλλά ένα λάθος που αποκάλυψε κρίσιμα ελαττώματα στην ίδια την αντίληψη του Λένιν και των
Μπολσεβίκων για την επανάσταση. Σε μια αδημοσίευτη ομιλία το 1920, ο Λένιν περιέγραψε το πιο
σοβαρό από αυτά τα ελαττώματα, όταν εξήγησε στο ακροατήριο ότι, ενώ δεν είχε τεθεί σε ψήφισμα ή στα
πρακτικά της Κεντρικής Επιτροπής, «είπαμε μεταξύ μας ότι πρέπει να διερευνήσουμε με ξιφολόγχες αν η
κοινωνική επανάσταση του προλεταριάτου στην Πολωνία είχε ωριμάσει» (Lenin 1996b, 98). Αυτή είναι μια
συγκλονιστική δήλωση. Η προσπάθεια «εξαγωγής» της επανάστασης μέσω στρατιωτικής εισβολής είναι
το αντίθετο της έννοιας της αυτοχειραφέτησης που διέπει κάθε ουσιαστικό μαρξισμό, μια
αυτοχειραφέτηση που ήταν η ουσία της σοβιετικής εμπειρίας στον πυρήνα της Ρωσικής Επανάστασης.
Δεν επρόκειτο απλώς για ένα επεισοδιακό λάθος. Στις 23 Ιουλίου 1920, «ο Λένιν έγραψε στον Στάλιν
προβάλλοντας την πιθανότητα μιας προέλασης μέσω της Ρουμανίας, της Τσεχοσλοβακίας και της
Ουγγαρίας με στόχο την πραγματοποίηση μιας επανάστασης στην Ιταλία. Στην απάντησή του, ο Στάλιν
συμφώνησε ότι “θα ήταν αμαρτία” να μην επιχειρηθεί» (Zamoyski 2008, κεφ. 4). Αυτή η προσέγγιση
υιοθετήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Τουχατσέφσκι (1969) σε μια θεωρία του «επαναστατικού
επιθετικού πολέμου», ένα ξεκάθαρο ισχυρισμό ότι ο σοσιαλισμός θα μπορούσε να προωθηθεί με τη
δύναμη των όπλων. Ο Τρότσκι πολέμησε λυσσαλέα αυτές τις βαθιά υποκαταστατικές αντιλήψεις του
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού, το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον Ισαάκ Ντόιτσερ, διατρέχει «σαν κόκκινη
κλωστή τα γραπτά και τις ομιλίες του αυτής της περιόδου» (1954, 473). Σε μια κριτική του Τουχατσέφσκι,
ο Τρότσκι συνδέει ανοιχτά τα δύο επεισόδια – τη ρωσική εισβολή στην Πολωνία το 1920 με τη γερμανική
απόπειρα επανάστασης στη Γερμανία το 1921. «Εφόσον ο πόλεμος είναι μια συνέχεια της πολιτικής με
άλλα μέσα, πρέπει η πολιτική μας να είναι επιθετική; [...] Αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη και εγκληματική
αίρεση, η οποία κόστισε στο γερμανικό προλεταριάτο άσκοπη αιματοχυσία και η οποία δεν έφερε τη νίκη,
και αν αυτή η τακτική ακολουθηθεί στο μέλλον θα επιφέρει την καταστροφή του επαναστατικού κινήματος
στη Γερμανία» (1981, 5:306).

Το δυαδικό σύστημα «δάσκαλος-μαθητής» δεν λειτουργεί ως σχήμα κατά τη διάρκεια δύο κρίσιμων
στιγμών, του πολέμου του 1920 με την Πολωνία και της δράσης του Μάρτη του 1921 στη Γερμανία. Στην
πραγματικότητα, αυτό το σχήμα είναι παραπλανητικό ως τρόπος κατανόησης του ίδιου του πυρήνα του
Τέταρτου Συνεδρίου και του βασικού όρου στον τίτλο των εργασιών του Τέταρτου Συνεδρίου, του «ενιαίου
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μετώπου». Όπως επισημαίνει ο Birchall, «το ενιαίο μέτωπο δεν ξεπήδησε από τα κεφάλια των ηγετών της
Κομιντέρν. Γεννήθηκε από την εμπειρία των εργατών στη Γερμανία» (Birchall 2012, 199). Ο Riddell, στην
εισαγωγή του –στηριζόμενος στην κλασική ιστορία του Broué– το σκιαγραφεί αυτό με μεγάλη σαφήνεια.

«Η διαρκής ανάγκη για [...] ένα ενιαίο μέτωπο τέθηκε από μια συνέλευση των εργατών μετάλλου της
Στουτγάρδης τον Δεκέμβριο του 1920, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία τοπικών αγωνιστών
του KPD που είχαν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Τσέτκιν. Οι εργάτες μετάλλου υιοθέτησαν
ψήφισμα που καλούσε την ηγεσία του συνδικάτου τους, και όλων των συνδικάτων, να ξεκινήσουν έναν
κοινό αγώνα για απτές βελτιώσεις στις εργασιακές συνθήκες. [...] Αν και οι σοσιαλδημοκράτες ηγέτες
απέρριψαν αυτή την έκκληση, η κομμουνιστική εκστρατεία υπέρ της κέρδισε πλατιά υποστήριξη από τα
συνδικαλιστικά συμβούλια. [..]. Ένα μήνα αργότερα, τον Ιανουάριο του 1921, το KPD στο σύνολό του
απηύθυνε μια πιο ολοκληρωμένη έκκληση για κοινή δράση προς όλες τις εργατικές οργανώσεις,
συμπεριλαμβανομένων των Σοσιαλδημοκρατών. Αυτή η “Ανοιχτή Επιστολή” αντανακλούσε τις απόψεις
του συμπροέδρου του κόμματος Πάουλ Λέβι, ο οποίος δρούσε σε συνεργασία με τον Ράντεκ» (Riddell
2011a, 6).

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ήταν οι εργάτες στη Στουτγάρδη της Γερμανίας που έφτασαν πρώτοι
στην τακτική του ενιαίου μετώπου. Όπως αναφέρει ο Riddell, είναι η Στουτγάρδη όπου η Κλάρα Τσέτκιν
είχε τη βάση της και όπου είχε επιρροή. Αυτή η βάση είχε οικοδομηθεί επί χρόνια. Το 1916 και το 1917, οι
Σπαρτακιστές της Ρόζα Λούξεμπουργκ (πρόδρομος του KPD) είχαν «αξιοποιήσει το πλεονέκτημά τους ως
οι πρώτοι ειλικρινείς εχθροί του πολέμου, χτίζοντας οι ίδιοι ισχυρές θέσεις στις κομματικές οργανώσεις της
Στουτγάρδης, του Μπραουνσβάιγκ και τμημάτων του Βερολίνου» (Morgan 1975, 45). Η τακτική του
ενιαίου μετώπου προέκυψε από την εμπειρία των ίδιων των Γερμανών εργατών – από τη δουλειά,
ειδικότερα, των προχωρημένων εργατών που επηρεάστηκαν από την Τσέτκιν και τα μέλη του KPD που
είχαν επηρεαστεί από τη Λούξεμπουργκ. Η προσέγγιση του ενιαίου μετώπου γενικεύτηκε προσωρινά στο
γερμανικό κίνημα μέσω της πρωτοβουλίας της «Ανοιχτής Επιστολής» ενός άλλου Γερμανού ηγέτη, του
Πάουλ Λέβι, αλλά συνάντησε σχεδόν καθολική αντίθεση από τους εκπροσώπους της Κομιντέρν που
εργάζονταν στη Γερμανία. Η εφαρμογή της τακτικής του ενιαίου μετώπου ανατράπηκε με τραγικό τρόπο
με την καταστροφή της Δράσης του Μαρτίου, που περιγράφηκε παραπάνω. Μόνο μετά από αυτή την
καταστροφή η τακτική του ενιαίου μετώπου γενικεύτηκε ως μέθοδος, στο σύνολο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς.

Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια τόσο του Τρίτου όσο και του Τέταρτου Συνεδρίου, ο Τρότσκι, ιδιαίτερα,
περιέγραψε με σαφήνεια τις βασικές αρχές του ενιαίου μετώπου, και με αυτή την έννοια ήταν ο δάσκαλος,
που δίδασκε στους μαθητές σε ένα σχολείο στρατηγικής και τακτικής. Είναι αλήθεια ότι διατύπωσε μια
σαφή αντίθεση προς τον Λένιν κατά την προετοιμασία της πολωνικής εισβολής και έκανε ό,τι μπορούσε
για να «διδάξει» στους Μπολσεβίκους το λάθος τους κατά τους μήνες που ακολούθησαν. Αλλά δεν
βοηθάει να αντικαταστήσουμε τον Λένιν με τον Τρότσκι και να διατηρήσουμε το σχήμα «δάσκαλος-
μαθητής» για να κατανοήσουμε τη δυναμική της Κομιντέρν. Για να παραφράσουμε τον νεαρό Καρλ Μαρξ,
οι συνθήκες αλλάζουν από τα ανθρώπινα όντα και ο εκπαιδευτικός πρέπει να εκπαιδευτεί ο ίδιος (1976, 4
[ελλην. Μαρξ:1989, 46]). Η ανάδυση στη συνείδηση της ανάγκης για τον κρίσιμο προσανατολισμό του
ενιαίου μετώπου προήλθε από την εμπειρία των Γερμανών εργατών και αρχικά προβλήθηκε δημοσίως
από βασικούς Γερμανούς σοσιαλιστές, όπως η Τσέτκιν και ο Λέβι. Είναι η ενεργή, οργανωτική εμπειρία
επί τόπου, οι σοβαροί σοσιαλιστές που αλληλεπιδρούν με τους προχωρημένους εργάτες, εκεί όπου οι
παιδαγωγοί εκπαιδεύτηκαν.
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Η σκιαγράφηση που παρουσιάζεται εδώ αυτού του ελάχιστα μελετημένου επεισοδίου της Ρωσικής
Επανάστασης θέτει πολλά ζητήματα τα οποία εδώ μπορούν μόνο να θιγούν, και τα οποία θα πρέπει να
διερευνηθούν λεπτομερέστερα με άλλη ευκαιρία. Αυτό που θέλω να προτείνω είναι ότι οι διαφορετικές
προοπτικές σχετικά με την εισβολή στην Πολωνία –που αποκρυσταλλώνονται καλύτερα στην αντίθεση
μεταξύ της σφοδρής αντίθεσης στην εισβολή που διατυπώθηκε από τον Τρότσκι και της εκ των υστέρων
αφελούς και εντελώς λανθασμένης υποστήριξης της εισβολής από τον Τουχατσέφσκι και τον Λένιν–
αντανακλούν εντάσεις στην καρδιά της κατανόησης της φύσης της επανάστασης από τους
Μπολσεβίκους.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τρότσκι και ο Λένιν βρέθηκαν στις αντίθετες πλευρές μιας διαφωνίας.
Ο Ian Thatcher έχει χαρακτηρίσει τη σχέση μεταξύ του Τρότσκι και του Λένιν κατά τα χρόνια του πολέμου,
που προηγήθηκαν αμέσως πριν από τις επαναστάσεις του 1917, ως «μια ιστορία σχεδόν συνεχούς
αντιπαράθεσης» (1994, 114). Αυτή η αντίθεση δεν εκφραζόταν με διπλωματικό τρόπο. «Ο Τρότσκι»,
έγραφε ο Λένιν το 1914, «ποτέ δεν είχε και δεν έχει καμία “φυσιογνωμία”. Το μόνο που έχει είναι
μεταπηδήσεις και αποσκιρτήσεις από τους φιλελεύθερους στους μαρξιστές και αντίστροφα, κομμάτια από
λέξεις και ηχηρές φράσεις, σταχυολογημένες από δω κι από κει.» (1964, 160 [ελλ. Λένιν:, τ. 25, 3). Τον
προηγούμενο χρόνο, ο Τρότσκι έγραφε για τον Λένιν, λέγοντας ότι «ολόκληρο το οικοδόμημα του
λενινισμού σήμερα είναι χτισμένο πάνω σε ψέματα και παραποιήσεις και κουβαλάει μέσα του τη
δηλητηριώδη ιδέα της ίδιας του της διάλυσης» (όπως αναφέρεται στον Service 2009, 129). Μπορούμε να
απορρίψουμε την απλουστευτική εξήγηση για αυτή την ιστορία ανταγωνισμού που προσφέρουν οι
σταλινικοί ιστορικοί, μια εξήγηση που έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια αδιάσπαστη σειρά τροτσκιστικών
«εγκλημάτων» προκειμένου να απαξιώσουν την πολιτική του κληρονομιά. Αυτό που αντιπροσωπεύει
αυτός ο ανταγωνισμός, θα έλεγα, είναι κάποιες αρκετά διαφορετικές έμμεσες θέσεις σχετικά με τις βασικές
πτυχές της ταξικής πάλης στη Ρωσία και την Ευρώπη, πάνω στις οποίες ο Τρότσκι και ο Λένιν έχτισαν τις
προοπτικές τους.

Ο Τρότσκι, όπως και η Λούξεμπουργκ και ο Γκράμσι, κατανόησε τον βαθιά δημοκρατικό,
αυτοχειραφετητικό πυρήνα του εργατικού κινήματος, των ευρωπαϊκών πόλεων. Δεν ήταν τυχαίο ότι τόσο
το 1905 όσο και το 1917 εξελέγη πρόεδρος του σοβιέτ της Αγίας Πετρούπολης. Σε αρκετές περιπτώσεις
πριν από το 1917, ο Τρότσκι εξέφρασε την άποψη ότι ο Λένιν δεν αντιλαμβανόταν πάντα με σαφήνεια
αυτόν τον δημοκρατικό, προλεταριακό πυρήνα της επερχόμενης ευρωπαϊκής επανάστασης που ήταν ένα
φαινόμενο των πόλεων. Ο Τρότσκι το 1915 «χαρακτήρισε τον Λένιν στοχαστή στον οποίο “ο
επαναστατικός δημοκρατισμός και το σοσιαλιστικό δόγμα ζουν δίπλα-δίπλα χωρίς να έχουν συγχωνευτεί
σε ένα ζωντανό μαρξιστικό σύνολο”» (Thatcher 1994, 105). Αυτό εκφράζει τον νεαρό Τρότσκι, ο οποίος
στον απόηχο της περίφημης διάσπασης της ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας το 1903, υποστήριξε ότι ο Λένιν
ήταν υπερβολικά Γιακωβίνος και όχι αρκετά σοσιαλδημοκράτης (μια φράση που εκείνη την εποχή σήμαινε
«επαναστάτης σοσιαλιστής») (1979). Ο Γιακωβινισμός ήταν η επαναστατική μορφή που ήταν κατάλληλη
για επαναστάσεις εναντίον της φεουδαρχίας, όπως η Γαλλική Επανάσταση. Το ηγετικό τμήμα αυτών των
επαναστάσεων ήταν ένα σχετικά μικρό τμήμα της μικροαστικής τάξης των πόλεων, το οποίο, στις πόλεις
βασιζόταν στις περιοδικές παρεμβάσεις των μαζών των πόλεων και στην ύπαιθρο βασιζόταν στις
περιοδικές μαζικές δράσεις της αγροτιάς της υπαίθρου. Εξαιτίας αυτού, αναπτύχθηκε γενικά ένας
εξαιρετικά συγκεντρωτικός πυρήνας στις πόλεις, με μεγάλη έμφαση στη στρατιωτικοποίηση, ο οποίος
λειτουργούσε με μια ορισμένη καχυποψία απέναντι στις μάζες της πόλης και της υπαίθρου. Η μαζική
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δράση στις πόλεις, ειδικότερα, θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα, καθώς η δράση αυτή έτεινε να
ξεπεράσει τα όρια της αντιφεουδαρχικής επανάστασης και να δοκιμαστεί το έδαφος μιας
αντικαπιταλιστικής επανάστασης, κάτι που οι Γιακωβίνοι δεν ήταν διατεθειμένοι να επιτρέψουν.

Οι ρωσικές επαναστάσεις του 1905 και του 1917 περιλάμβαναν ένα συνδυασμό αυτού του είδους της
γιακωβινικής αντιφεουδαρχικής επανάστασης: μια δημοκρατική επανάσταση ενάντια σε ημιφεουδαρχικές,
τσαρικές συνθήκες· και κάτι εντελώς νέο που απαιτούσε πολύ διαφορετικές στρατηγικές και τακτικές: μια
εργατική επανάσταση ενάντια στον καπιταλισμό. Καμία από τις δύο επαναστάσεις δεν θα μπορούσε να
νικήσει χωρίς τη νίκη της άλλης. Ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι αντιμετώπισαν το δύσκολο εγχείρημα του
συνδυασμού και των δύο επαναστάσεων και ο Λένιν αποδέχτηκε ανοιχτά την ενσωμάτωση του
γιακωβινισμού στο εργατικό κίνημα. «Γιακωβίνος συνδεδεμένος αδιάρηχτα με την οργάνωση του
προλεταριάτου, ενός προλεταριάτου που έχει αποχτήσει συνείδηση των ταξικών του συμφερόντων, αυτό
είναι ακριβώς ο επαναστάτης σοσιαλδημοκράτης» (Lenin 1961, 381). Αυτή η ενσωμάτωση, ωστόσο, δεν
ήταν εύκολη υπόθεση. Οι τακτικές που ήταν κατάλληλες για την αντιφεουδαρχική επανάσταση δεν
εισάγονται εύκολα στην αντικαπιταλιστική επανάσταση. Στο πλαίσιο της τελευταίας –στον πυρήνα της,
εργατική και δημοκρατική και με βάση την πόλη– η πρόοδος προς τα εμπρός είναι δυνατή μόνο μέσω της
μαζικής αυτενέργειας. Υπάρχει ένας υψηλός βαθμός δημοκρατίας ενσωματωμένος σε αυτή την εμπειρία,
που παίρνει την υψηλότερη μορφή του σε θεσμούς όπως τα σοβιέτ. Οι εξεγέρσεις ενάντια στη
φεουδαρχία είναι διαφορετικές. Όλες οι εξεγέρσεις κατά της φεουδαρχίας περιλαμβάνουν, φυσικά,
οργισμένη μαζική δράση από την αγροτιά. Αλλά επίσης απαιτούν πάντα έναν άκρως συγκεντρωτικό,
στρατιωτικοποιημένο αγώνα – οι Στρογγυλοκέφαλοι [Roundheads] της εποχής του Κρόμγουελ ή οι
Γιακωβίνοι της Γαλλικής Επανάστασης. Η επιμονή στην εισβολή στην Πολωνία αντιπροσώπευε μια
υπερβολική έμφαση στη στρατιωτική πτυχή του αγώνα. Η πίεση για εξέγερση κατά τη διάρκεια της
δράσης του Μάρτη, παρόλο που το KPD αντιπροσώπευε μια μικρή μειοψηφία της εργατικής τάξης,
αντιπροσώπευε μια προσπάθεια να παρακαμφθεί η αυτενέργεια της εργατικής τάξης των πόλεων. Και τα
δύο αντανακλούσαν το βαθμό στον οποίο, σε όλο το μπολσεβίκικο στελεχιακό δυναμικό, υπήρχε μια
παρανόηση του επιπέδου στο οποίο η ευρωπαϊκή ταξική πάλη είχε εξελιχθεί μακριά από τις τακτικές μιας
παλαιότερης εποχής και προς τις τακτικές της μαζικής, δημοκρατικής, αυτοχειραφέτησης που ταιριάζουν
στην ταξική πάλη στο σύγχρονο καπιταλισμό.

Αυτός ο περιορισμός της εμπειρίας των Μπολσεβίκων δεν αναιρεί μια γενικότερη άποψη. «Σε πολλά
ζητήματα που αποδείχθηκαν κεντρικά για τους παγκόσμιους κοινωνικούς αγώνες, όπως ο ρατσισμός, η
αποικιοκρατία, η χειραφέτηση των γυναικών και οι αγώνες των μικροκαλλιεργητών, το [Τέταρτο] Συνέδριο
χάραξε το δρόμο που ακολούθησε το εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα» (Riddell
2011a, 54). Η δημοσίευση του βιβλίου Προς το Ενιαίο Μέτωπο διευκολύνει μια σφαιρική αποτίμηση του
έργου αυτών των συνεδρίων και ολόκληρης της εποχής της Ρωσικής Επανάστασης, μια αποτίμηση που
περιλαμβάνει τόσο τις επιτυχίες όσο και τις αποτυχίες - τις χρήσιμες και εποικοδομητικές θέσεις που
ελήφθησαν, καθώς και τις καταστροφικές και ολέθριες. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο Birchall, «για ένα
ανεκτίμητο έργο αναφοράς» (2012, 196). Μία από τις πραγματικά εντυπωσιακές πτυχές που αναδύονται
από αυτό το έργο αναφοράς, είναι το φως που ρίχνει στη βαθιά ανθρωπιά των εμπλεκομένων. Οι
πολιτικές «γραμμές» που αναπτύχθηκαν σε αυτά τα Συνέδρια δεν προέρχονταν από διατάγματα ή
συνταγές, αλλά ήταν μάλλον το αποτέλεσμα ενίοτε σκληρών συζητήσεων μεταξύ σοβαρών αγωνιστών
από διαφορετικές χώρες, οι περισσότεροι από τους οποίους ασχολήθηκαν έντονα με τα κοινωνικά
κινήματα της εποχής. «Οι σύνεδροι αυτοί ήταν σκληρές γυναίκες και άνδρες που είχαν ζήσει μια
εξαιρετικά δύσκολη δεκαετία» (Birchall 2012, 197). Η ανάγνωση των πρακτικών αυτού και των άλλων
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πρώιμων συνεδρίων, θα ενισχύσει τη φήμη ορισμένων από αυτούς τους αγωνιστές (για παράδειγμα της
Κλάρα Τσέτκιν και του Πάουλ Λέβι) και θα μειώσει τη φήμη άλλων (του Γκριγκόρι Ζινόβιεφ και του Μπέλα
Κουν, για να αναφέρουμε δύο). Αυτό είναι καλό. Για να αξιολογήσουμε σωστά τα διδάγματα του
παρελθόντος, χρειαζόμαστε όλες τις πληροφορίες από αυτό το παρελθόν, και με βάση αυτές τις
πληροφορίες, θα βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
καλύτερα αυτή την ιστορία στο δικό μας έργο τον 21ο αιώνα.

Μετάφραση: elaliberta.gr
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Ο Πάουλ Λέβι και οι ρίζες της πολιτικής του Ενιαίου Μετώπου
στην Κομμουνιστική Διεθνή
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Daniel Gaido

Ο Πάουλ Λέβι και οι ρίζες της πολιτικής του Ενιαίου Μετώπου στην Κομμουνιστική Διεθνή

Κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων συνεδρίων της, που υπό τον Λένιν διεξάγονταν ετησίως (1919-
22), η Κομμουνιστική Διεθνής πέρασε από δύο διακριτές φάσεις: Ενώ τα δύο πρώτα συνέδρια
επικεντρώθηκαν σε προγραμματικές και οργανωτικές πτυχές της ρήξης με τα σοσιαλδημοκρατικά
κόμματα (όπως οι «Θέσεις για την αστική δημοκρατία και τη δικτατορία του προλεταριάτου» , που
υιοθετήθηκαν από το πρώτο συνέδριο, και οι 21 «Όροι εισόδου στην Κομμουνιστική Διεθνή» , που
υιοθετήθηκαν από το δεύτερο), το τρίτο συνέδριο, που συνήλθε μετά την πραξικοπηματική δράση, που
είναι γνωστή ως «Δράση του Μάρτη» του 1921 στη Γερμανία, υιοθέτησε το σύνθημα «Προς τις μάζες!»
ενώ το τέταρτο κωδικοποίησε αυτή τη νέα γραμμή στις «Θέσεις για την ενότητα ενός προλεταριακού
μετώπου» . Η επιχειρηματολογία που διατυπώθηκε στα δύο πρώτα συνέδρια είχε αρχικά συνταχθεί από
ηγέτες του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά η πρωτοβουλία για την υιοθέτηση της πολιτικής του
ενιαίου μετώπου προήλθε από το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα υπό την ηγεσία του Πάουλ Λέβι. Το
άρθρο αυτό διερευνά τις ιστορικές συνθήκες που ανέδειξαν τους Γερμανούς κομμουνιστές σε
πρωτοπόρους της τακτικής του ενιαίου μετώπου. Στο παράρτημα κειμένων προσθέτουμε τις αγγλικές
εκδόσεις δύο εγγράφων που συνέταξε ο Λέβι: την «Επιστολή προς την Κεντρική Επιτροπή του
Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας» για το Πραξικόπημα του Καπ, με ημερομηνία 16 Μαρτίου 1920, και
την «Ανοιχτή Επιστολή» του KPD της 8ης Ιανουαρίου 1921, η οποία έδωσε το έναυσμα για την τακτική
του ενιαίου μετώπου.

Εισαγωγή

Το Πρώτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1919,
διατύπωσε τις «Θέσεις για την αστική δημοκρατία και τη δικτατορία του προλεταριάτου», οι οποίες
συνόψισαν το περιεχόμενο του περίφημου βιβλίου του Λένιν Κράτος και Επανάσταση – τις διαφορές που
χώριζαν τους επαναστάτες από τον κοινοβουλευτικό ρεφορμισμό της Δεύτερης Διεθνούς. Αυτή η
διάσπαση μεταξύ σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών κομμάτων, ιστορικά αναγκαία επειδή οι
περισσότερες σοσιαλδημοκρατικές οργανώσεις είχαν περάσει στο στρατόπεδο του αστικού εθνικισμού με
το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου τον Αύγουστο του 1914, προσέλκυσε ωστόσο στο στρατόπεδο
των επαναστατών, μια σειρά από πολιτικές τάσεις που, παρά τον διεθνισμό τους, δεν είχαν πολλά κοινά
με τον μπολσεβικισμό – ζητώντας, μεταξύ άλλων, το μποϊκοτάζ των εκλογών και την εγκατάλειψη των
ρεφορμιστικών συνδικάτων για λόγους αρχής. Αυτές οι υπεραριστερές τάσεις αποβλήθηκαν από το
Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας (Σύνδεσμος Σπάρτακος) κατά τη διάρκεια του δεύτερου συνεδρίου του,
που πραγματοποιήθηκε στη Χαϊδελβέργη από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου 1919, το οποίο υιοθέτησε τις
«Κατευθυντήριες αρχές των κομμουνιστικών αρχών και τακτικών» (γνωστές και ως «Θέσεις της
Χαϊδελβέργης») κατόπιν αιτήματος του Πάουλ Λέβι, πολιτικού κληρονόμου της Ρόζα Λούξεμπουργκ μετά
τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 1920. Πέντε μήνες αργότερα, ο Λένιν πραγματοποίησε μια διεθνή
εκστρατεία εναντίον αυτών των τάσεων με το βιβλίο του, Ο «Αριστερισμός». Παιδική αρρώστια του
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κομμουνισμού (Απρίλιος 1920). Οι «Θέσεις της Χαϊδελβέργης» είναι τώρα διαθέσιμες στα αγγλικά, μαζί με
άλλα 25 έγγραφα του Πάουλ Λέβι, σε μια πρόσφατα εκδοθείσα ανθολογία που επιμελήθηκε ο David
Fernbach και εκδόθηκε από το Historical Materialism, Book Series στο Brill . Η ανθολογία του Λέβι, με
τίτλο Στα βήματα της Ρόζα Λούξεμπουργκ [In the Steps of Rosa Luxemburg], είναι μια σημαντική
προσθήκη στον αυξανόμενο αριθμό έργων στα αγγλικά σχετικά με τα κρίσιμα γεγονότα της γερμανικής
επανάστασης,  η αποτυχία της οποίας υπήρξε, μαζί με την αποτυχία της ιταλικής επανάστασης, η τελική
αιτία του σταλινικού εκφυλισμού της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο τεράστιος ενθουσιασμός που προκάλεσε στις εργατικές μάζες η μπολσεβίκικη επανάσταση οδήγησε
ορισμένες μαζικές οργανώσεις, όπως το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα [Partito socialista italiano, PSI] και το
Ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας [Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands,
USPD], να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στην Κομμουνιστική Διεθνή. Στο βιβλίο του, Η Μόσχα του Λένιν,
ο Αλφρέντ Ροσμέρ υπενθύμισε ότι, το 1920, «το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Γερμανικό
Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν, εκτός από το Ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα, τα δύο μεγάλα κόμματα στη
Διεθνή».  Αυτό, ωστόσο, δημιούργησε το πρόβλημα της αποπομπής των ηγετών της ρεφορμιστικής
πτέρυγας αυτών των οργανώσεων, όπως του Έντουαρντ Μπερνστάιν, του Ρούντολφ Χίλφερντινγκ και του
Καρλ Κάουτσκι στο USPD και του Φίλιππο Τουράτι στο PSI. Η πολιτική αυτή κωδικοποιήθηκε στους 21
«Όρους εισόδου στην Κομμουνιστική Διεθνή», που συντάχθηκαν από τον Λένιν και τον Ζινόβιεφ και
υιοθετήθηκαν από το Δεύτερο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς τον Ιούλιο του 1920.

Η εκκαθάριση της Κομμουνιστικής Διεθνούς από τα οπορτουνιστικά και σεχταριστικά στοιχεία, ωστόσο,
δεν ήταν παρά μια προϋπόθεση για το πρωταρχικό της καθήκον, που ήταν η κατάκτηση της πλειοψηφίας
της εργατικής τάξης για την υπόθεση του κομμουνισμού. Ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί μια τακτική που
θα επέτρεπε στις μάζες να ανακαλύψουν την πραγματική φύση των παραδοσιακών ηγεσιών τους και να
προσεγγίσουν τον κομμουνισμό μέσα από τη δική τους εμπειρία. Την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της
τακτικής του ενιαίου μετώπου δεν ανέλαβε το Ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά το Γερμανικό
Κομμουνιστικό Κόμμα κατόπιν εντολής του Πάουλ Λέβι. Στην παρούσα εργασία αναλύουμε τα γεγονότα
που οδήγησαν στην ανάπτυξη της πολιτικής του ενιαίου μετώπου από το Κομμουνιστικό Κόμμα της
Γερμανίας κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 1920 και Ιανουαρίου 1921, καθώς και τους λόγους της
επακόλουθης αποπομπής του Λέβι από το KPD και τη Διεθνή.

Η Γερμανική Επανάσταση, το Ιδρυτικό Συνέδριο του KPD, η Εξέγερση των Σπαρτακιστών και η
Βαυαρική Σοβιετική Δημοκρατία

Η γερμανική επανάσταση  πέρασε από τρεις μεγάλες φάσεις από τον Νοέμβριο του 1918 έως τον
Οκτώβριο του 1923. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το Νοέμβριο του 1918, με μια σειρά γεγονότων που
ξεκίνησαν με την ανταρσία στο Κίελο των ναυτών του γερμανικού ναυτικού, την κατάρρευση του
γερμανικού στρατού και το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τη συγκρότηση συμβουλίων [Räte: σοβιέτ]
από αντιπροσώπους των εργατών και των στρατιωτών, την παραίτηση του Κάιζερ Γουλιέλμου Β΄ και την
ανακήρυξη της δημοκρατίας. Ένα Εθνικό Συνέδριο των Συμβουλίων των Εργατών και των Στρατιωτών
[Reichskongress der Arbeiter und Soldatenräte], που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 21
Δεκεμβρίου 1918, διαλύθηκε αφού ο ηγέτης του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος
[Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD], Φρίντριχ Έμπερτ, το έπεισε να παραδώσει την εξουσία
σε μια αστική προσωρινή κυβέρνηση, που ειρωνικά ονομάστηκε, κατά το σοβιετικό παράδειγμα,
Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτρόπων [Rat der Volksbeauftragten]. Σε αυτό το τελευταίο όργανο ανήκε
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επίσης, μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 1918, το USPD, μια κεντριστική-πασιφιστική διάσπαση του SPD που
δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 1917, η οποία αρχικά περιλάμβανε επίσης τη Λίγκα του Σπάρτακου
[Spartakusbund] της Ρόζας Λούξεμπουργκ.

Το ιδρυτικό συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας (Ένωση Σπάρτακος) [Kommunistische
Partei Deutschlands (Spartakusbund), KPD(S)] που δημιουργήθηκε από τη αποχώρηση του Σπάρτακου
από το USPD, πραγματοποιήθηκε από τις 30 Δεκεμβρίου 1918 έως την 1η Ιανουαρίου 1919. Σε αυτό το
συνέδριο, μετά από αίτημα της Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο Πάουλ Λέβι εκφώνησε μια ομιλία που καλούσε σε
συμμετοχή του KPD(S) στις εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση που συνέταξε το Σύνταγμα της
Βαϊμάρης, όχι επειδή έτρεφε κοινοβουλευτικές αυταπάτες, αλλά για να φτάσει στους εργάτες ένα μήνυμα
που θα έσπαγε την αντεπαναστατική συναίνεση γύρω από μια αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία ως
εναλλακτική λύση στο συμβουλιακό κίνημα που βρισκόταν τότε σε εξέλιξη στη Γερμανία. Το ιδρυτικό
συνέδριο του KPD(S) δυστυχώς απέρριψε αυτή τη θέση, καταδικάζοντας τον εαυτό του σε πολιτική
απομόνωση σε μια κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της Γερμανίας και του κόσμου.

Τέσσερις ημέρες μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο του KPD, στις 5 Ιανουαρίου 1919, η αποτυχημένη
Σπαρτακιστική Εξέγερση [Spartakusaufstand] στο Βερολίνο κατέληξε στη δολοφονία της Ρόζας
Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίμπκνεχτ από παραστρατιωτικές ομάδες [Freikorps] στις 15 Ιανουαρίου
1919. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 19 Ιανουαρίου 1919, διεξήχθησαν οι εκλογές για τη Συντακτική
Συνέλευση, που τελικά συγκλήθηκε στη Βαϊμάρη, μια επαρχιακή πόλη μακριά από την επαναστατική
αναταραχή της πρωτεύουσας, οι οποίες επικύρωσαν τη θέση του Έμπερτ ως Reichspräsident [προέδρου
του Ράιχ].

Ένα επακόλουθο της Σπαρτακιστικής Εξέγερσης ήταν η σειρά εξεγέρσεων που ήταν γνωστή ως Βαυαρική
ή Σοβιετική Δημοκρατία του Μονάχου [Münchner Räterepublik], η οποία ξέσπασε μεταξύ 7 Απριλίου και 2
Μαΐου 1919, με αποκορύφωμα το σύντομο κομμουνιστικό καθεστώς υπό την ηγεσία του Όιγκεν Λεβινέ
και του Μαξ Λέβιεν. Η καταστολή της Βαυαρικής Σοβιετικής Δημοκρατίας, η οποία έκλεισε την πρώτη
φάση της γερμανικής επανάστασης, μετέτρεψε το Μόναχο σε φυτώριο για κάθε είδους δεξιές οργανώσεις,
συμπεριλαμβανομένης της Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανικής Εργατικής Παράταξης του Αδόλφου Χίτλερ
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). Ο Λέβι επέκρινε έντονα τη Βαυαρική Σοβιετική
Δημοκρατία και το ρόλο των κομμουνιστών στη δεύτερη φάση της ως πράξη πολιτικού τυχοδιωκτισμού
επιζήμια για τα συμφέροντα του προλεταριάτου.  Το κείμενο αυτό, καθώς και η πολεμική με τον Καρλ
Ράντεκ για τα «Μαθήματα της Ουγγρικής Επανάστασης»,  αναδεικνύει τον Λέβι στο ρόλο που έπαιζε
κυρίως κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου: αυτόν του σκληρού επικριτή των υπεραριστερών τάσεων (ο
Λέβι τις αποκαλούσε «συνδικαλιστικές») μέσα στο KPD και τη Διεθνή. Οι υπεραριστεροί του KPD θα
αποσχιστούν τελικά από αυτό, μετά την υιοθέτηση, με πρωτοβουλία του Λέβι, των «Κατευθυντήριων
Αρχών των Κομμουνιστικών Αρχών και Τακτικών» από το Δεύτερο Συνέδριο του KPD και θα σχηματίσουν
το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Γερμανίας [Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KAPD] στις
3 Απριλίου 1920.

Ο Πάουλ Λέβι και οι «Θέσεις της Χαϊδελβέργης» (24 Οκτωβρίου 1919)

Στις 20-24 Οκτωβρίου 1919 το KPD πραγματοποίησε το δεύτερο συνέδριό του στη Χαϊδελβέργη. Το
συνέδριο ενέκρινε, με πρωτοβουλία του Πάουλ Λέβι, τις λεγόμενες «Θέσεις της Χαϊδελβέργης», που
επίσημα ονομάστηκαν «Κατευθυντήριες αρχές των κομμουνιστικών αρχών και της τακτικής [Leitsätze
über kommunistische Grundsätze und Taktik]» .
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Η κριτική του Λέβι προς τη συνδικαλιστική αριστερά του KPD(S) αναπτύχθηκε εκτενώς σε μια ομιλία του
τον Οκτώβριο 1919 με τίτλο «Η πολιτική κατάσταση και το KPD», που εκφώνησε κατά τη διάρκεια του
δεύτερου συνεδρίου του KPD(S).  Το συνέδριο της Χαϊδελβέργης απέβαλε την υπεραριστερή τάση γύρω
από τον Χάινριχ Λάουφενμπεργκ και τον Φριτς Βόλφχαϊμ, τους οποίους ο Λέβι αποκαλούσε
«Αμβουργιανούς» – μια ομάδα που μετά την διαγραφή της θα διολισθαίνει προς τον «εθνικό
μπολσεβικισμό» και τελικά προς την αριστερή πτέρυγα του Ναζιστικού Κόμματος. Έχει ενδιαφέρον για
τους Αμερικανούς αναγνώστες, ότι σε αυτό το τμήμα ο Λέβι ασκεί δριμεία κριτική στην ιδέα της «γενικής
εργατικής ένωσης», «την οποία οι Αμβουργιανοί εισήγαγαν ως κάτι ολοκαίνουργιο από την Αμερική»  –
μια αναφορά στο γεγονός ότι ο Βόλφχαϊμ είχε έρθει σε επαφή με τους Βιομηχανικούς Εργάτες του Κόσμου
στην Καλιφόρνια το 1912-13. Στην πραγματικότητα, υποστήριξε ο Λέβι, «η ιδέα του “ενός μεγάλου
συνδικάτου” προέκυψε στην Αγγλία με το Χαρτιστικό κίνημα και έπεσε στη λήθη μαζί με το ίδιο το
Χαρτιστικό κίνημα».  Οι συνδικαλιστικές τάσεις οδήγησαν τους Αμβουργιανούς να «ανακηρύξουν τον
φεντεραλισμό {στμ ομοσπονδιακή μορφή} ως μορφή πολιτικής οργάνωσης». Ο φεντεραλισμός, ωστόσο,
«σημαίνει θάνατο για την ενότητα και την αποφασιστικότητα του κόμματος και για την αποφασιστική
πολιτική δράση του προλεταριάτου». Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη του Λέβι, ακριβώς αυτό που ήθελαν να
κάνουν οι Αμβουργιανοί – να αντικαταστήσουν το πολιτικό κόμμα ως επαναστατικό όργανο με «ένα
μεγάλο συνδικάτο». Το κείμενο ολοκληρώνεται με τις επτά «Κατευθυντήριες αρχές των κομμουνιστικών
αρχών και τακτικών», συνήθως γνωστές ως «Θέσεις της Χαϊδελβέργης», που στρέφονται κατά της
«άποψης ότι η οικονομική επανάσταση οδηγεί σε πολιτική επανάσταση» και υποστηρίζουν την
«αυστηρότερη συγκεντροποίηση» του κόμματος.  Ο Pierre Broué υπογράμμισε τη σημασία των
«Θέσεων της Χαϊδελβέργης» με τα ακόλουθα λόγια:

«Το ιδρυτικό συνέδριο του KPD (Σπαρτακιστές) την 1η Ιανουαρίου 1919 παρουσίαζε το θέαμα μιας
οργάνωσης που έμοιαζε ελάχιστα με κόμμα και δεν είχε τίποτα κοινό με αυτό που θα μπορούσε και θα
έπρεπε να είναι ένα Κομμουνιστικό Κόμμα στη Γερμανία. Με άλλα λόγια, το KPD(S), όταν σχηματίστηκε,
ήταν ουσιαστικά και σπαρτακιστικό και [υπερ]αριστερό, μια ζωντανή αντίφαση. Ωστόσο, το Δεύτερο
Συνέδριο, στη Χαϊδελβέργη τον Οκτώβριο του 1919, έδειξε μια βαθιά μεταμόρφωση, τουλάχιστον στη
στάση της ηγετικής ομάδας. Τα ψηφίσματα ήταν η πρώτη συστηματική προσπάθεια να εξασφαλιστεί η
υιοθέτηση των αρχών και της τακτικής των Μπολσεβίκων στη Ρωσία. Αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα προς
τα εμπρός σε σύγκριση με το Πρώτο Συνέδριο.»

Η υιοθέτηση αυτών των θέσεων, οι οποίες ανέφεραν ότι το κόμμα δεν μπορούσε να παραιτηθεί για
λόγους αρχής από τη συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές, ζητούσαν να σχηματιστούν κομμουνιστικά
τμήματα στα γραφειοκρατικοποιημένα συνδικάτα και καταδίκαζαν κάθε είδους ομοσπονδιοποίηση στην
κομματική οργάνωση, όπως πρότεινε η συνδικαλιστική πτέρυγα του KPD(S), οδήγησε στη διάσπαση
αυτών των στοιχείων και στη δημιουργία της Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands (KAPD) στις 3
Απριλίου 1920. Ο ηγέτης του KAPD Όττο Ρύλε πίστευε ότι οι 21 όροι εισόδου στην Κομμουνιστική Διεθνή,
που συντάχθηκαν από τον Λένιν και τον Ζινόβιεφ, αποτελούσαν μια ανανεωμένη εκδοχή των θέσεων που
υιοθετήθηκαν από το Συνέδριο της Χαϊδελβέργης: «Ήταν μόνο ελαφρώς πιο γενικόλογα διατυπωμένες,
θεωρητικά λίγο περιποιημένες και κάπως ενισχυμένες προς την κατεύθυνση του συγκεντρωτισμού και της
δικτατορίας»  – αν και θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ενώ οι «21 όροι εισόδου» στρέφονταν κυρίως κατά
των κεντριστών ηγετών των κομμάτων που είχαν γίνει δεκτά στη Διεθνή ή είχαν ζητήσει την είσοδό τους
σε αυτήν (όπως ο Τουράτι, ο Κάουτσκι, ο Χίλφερντινγκ κ.λπ.), οι «Θέσεις της Χαϊδελβέργης» στρέφονταν
κατά των υπεραριστερών.
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Η διάσπαση της Χαϊδελβέργης ήταν μια σοβαρή αιμορραγία για το KPD: σύμφωνα με τον Helmut Gruber
«τα μέλη έπεσαν από 107.000 σε λιγότερο από το μισό αριθμό»  – ένα βαρύ τίμημα που ο Λέβι ήταν
διατεθειμένος να πληρώσει για χάρη της καταπολέμησης του σεχταρισμού. Προφανώς, θα ήταν λάθος να
αποδώσουμε στον Λέβι οποιαδήποτε ανολοκλήρωτη ιδέα σχετικά με «λουξεμβουργιανό αυθορμητισμό».

Ο Καρλ Ράντεκ είχε υποστηρίξει τα ίδια επιχειρήματα με τον Λέβι πριν από το Συνέδριο της
Χαϊδελβέργης, αποκαλώντας τις ιδέες της αντιπολίτευσης «ένα συνοθύλευμα αναρχισμού και
συνδικαλισμού» , αλλά αντιτάχθηκε στην πρωτοβουλία του Λέβι να διαγράψει την αναρχο-συμβουλιακή
αριστερά από το KPD(S). Ο Ράντεκ υποστηρίχθηκε σε αυτό από τον Λένιν, ο οποίος υποστήριξε την
παραμονή του KAPD ως «συμπαθόν μέλος της Κομμουνιστικής Διεθνούς», αν και αργότερα περιέγραψε
αυτή την απόφαση ως λάθος, δηλώνοντας στις 10 Ιουνίου 1921: «διακρίνω καθαρά το λάθος μου, που
ψήφισα για την παραδοχή του KAPD. Πρέπει να διορθωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα και
ολοκληρωμένα.»

Το Πραξικόπημα του Καπ και τα «Εννέα σημεία των συνδικάτων» (19 Μαρτίου 1920)

Από τις 13 έως τις 17 Μαρτίου 1920 έλαβε χώρα το πραξικόπημα των Καπ-Λούττβιτς, ένα στρατιωτικό
πραξικόπημα που προκλήθηκε από την απαίτηση της Συνθήκης των Βερσαλλιών να διαλυθούν τα
Freikorps {στμ: δεξιές εθελοντικές στρατιωτικές μονάδες}, ιδίως αυτά της Βαλτικής που είχαν πολεμήσει
εναντίον του Κόκκινου Στρατού και είχαν καταλάβει τη Ρίγα τον Μάιο του 1919. Το πραξικόπημα απέτυχε
λόγω της γενικής απεργίας που κηρύχθηκε με πρωτοβουλία του Καρλ Λέγκιεν, που ήταν επί χρόνια
πρόεδρος της Σοσιαλδημοκρατικής Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας.

Ως αποτέλεσμα της γενικής απεργίας που οργανώθηκε ενάντια στο πραξικόπημα των Καπ-Λούττβιτς, η
Γερμανία καλύφθηκε τον Μάρτιο του 1920 από ένα δίκτυο Εκτελεστικών Συμβουλίων [Vollzugsräte] που
σχηματίστηκαν από τα εργατικά κόμματα και τα συνδικάτα. Στον αγώνα ενάντια στο πραξικόπημα, οι
επιτροπές αυτές έπαιξαν το ρόλο επαναστατικών κέντρων, θέτοντας με πρακτικό τρόπο, κατά τη διάρκεια
της ίδιας της γενικής απεργίας, το πρόβλημα της εξουσίας γενικά και το πιο άμεσο ζήτημα της φύσης της
κυβέρνησης. Ο ηγέτης της σοσιαλδημοκρατικής συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, Καρλ Λέγκιεν,
υποστήριξε ότι υπήρχε άμεση δυνατότητα σχηματισμού μιας (ρεφορμιστικής) εργατικής κυβέρνησης με
εκπροσώπους των συνδικάτων και των δύο σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Στην πραγματικότητα, ούτε
το USPD ούτε το KPD άδραξαν την ευκαιρία και δεν σχηματίστηκε μια τέτοια κυβέρνηση.

Ο Pierre Broué στην ιστορία της γερμανικής επανάστασης [The German Revolution 1917–1923], η οποία
παραμένει το σημαντικότερο έργο για το θέμα, παρουσιάζει μια συμπυκνωμένη εκδοχή των «εννέα
σημείων των συνδικάτων», που υποστηρίχθηκαν από τη Γενική Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων
[Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund, ADGB] του Λέγκιεν, την Γενική Συνομοσπονδία
Ανεξάρτητων Υπαλλήλων [Allgemeine freie Angestelltenbund, AfA] και την Γενική Ομοσπονδία Γερμανών
Δημοσίων Υπαλλήλων [Allgemeine Deutsche Beamtenbund, ADB],  τα οποία ο Λέγκιεν έθεσε ως όρο
στην κυβέρνηση για τον τερματισμό της γενικής απεργίας στις 19 Μαρτίου 1920.  Αυτή είναι η πλήρης
εκδοχή, παρμένη από την Die Kommunistische Internationale, το γερμανόφωνο όργανο της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς:

«Οι εκπρόσωποι των κυβερνητικών κομμάτων που συγκεντρώθηκαν εδώ θα υποστηρίξουν τις θέσεις
τους στις κοινοβουλευτικές τους ομάδες:
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1. Ότι, κατά τον επικείμενο σχηματισμό κυβερνήσεων στο Ράιχ και την Πρωσία, το προσωπικό θα
επιλεγεί από τα κόμματα μετά από διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργατών, των
υπαλλήλων και των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν στη γενική απεργία, και ότι οι οργανώσεις
αυτές θα έχουν αποφασιστική επιρροή στην αναδιοργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής νομοθεσίας,
με σεβασμό των δικαιωμάτων του κοινοβουλίου.

2. Άμεση σύλληψη και τιμωρία όλων των ενόχων του πραξικοπήματος ή της ανατροπής των
συνταγματικών κυβερνήσεων, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν τεθεί στη διάθεση των
παράνομων κυβερνήσεων.

3. Εκκαθάριση σε βάθος του συνόλου της δημόσιας διοίκησης και των διοικήσεων των επιχειρήσεων από
τα αντεπαναστατικά πρόσωπα, ιδιαίτερα από αυτά που βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις, και
αντικατάστασή τους από αξιόπιστα πρόσωπα. Αποκατάσταση όλων των εκπροσώπων των οργανώσεων
στο δημόσιο που διώκονται για την πολιτική και συνδικαλιστική τους δράση.

4. Ταχεία εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης σε δημοκρατική βάση, με τη συμμετοχή των
οικονομικών οργανώσεων των εργαζομένων, των υπαλλήλων και των δημόσιων υπαλλήλων.

5. Άμεση επέκταση των υφιστάμενων κοινωνικών νόμων και ψήφιση νέων, που θα εξασφαλίζουν πλήρη
κοινωνική και οικονομική ισότητα για τους εργάτες, τους υπαλλήλους και τους κρατικούς αξιωματούχους.
Ταχύτερη εισαγωγή ενός φιλελεύθερου νόμου για τη δημόσια διοίκηση.

6. Άμεση έναρξη της κοινωνικοποίησης σε όλες τις αναπτυγμένες βιομηχανίες, με βάση τις αποφάσεις της
Επιτροπής Κοινωνικοποίησης, σε συνεννόηση με τις επαγγελματικές ενώσεις. Άμεση σύγκληση της
Επιτροπής Κοινωνικοποίησης και ανάληψη του συνδικάτου άνθρακα και του συνδικάτου ποτάσας από το
Ράιχ.

7. Αποτελεσματική συγκέντρωση και, αν χρειαστεί, απαλλοτρίωση όλων των διαθέσιμων τροφίμων και
εντατικοποίηση της καταπολέμησης της τοκογλυφίας και της κερδοσκοπίας στις αγροτικές και αστικές
περιοχές, εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παράδοσης μέσω της ίδρυσης οργανισμών
παράδοσης και της επιβολής κατάλληλων ποινών για κακόβουλες παραβιάσεις των υποχρεώσεων
αυτών.

8. Διάλυση όλων των αντεπαναστατικών στρατιωτικών σχηματισμών που δεν είναι πιστοί στο Σύνταγμα
και αντικατάστασή τους από σχηματισμούς που στρατολογούνται από τις τάξεις των αξιόπιστων
δημοκρατών, ιδιαίτερα των οργανωμένων εργατών, υπαλλήλων και δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να
θίγεται καμιά υπόσταση [Stand]. Κατά την αναδιοργάνωση αυτή, τα νόμιμα δικαιώματα που απέκτησαν τα
στρατεύματα και τα σώματα ασφαλείας που παρέμειναν πιστά θα παραμείνουν ανέγγιχτα.

9. Παραίτηση [των υπουργών] Νόσκε και Χάινε, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει τις προτάσεις παραίτησής
τους.»

Το κρίσιμο ζήτημα ήταν ο εξοπλισμός των εργατών και ο αφοπλισμός της αντεπανάστασης, όπως
αναφέρεται στο σημείο 8.

Η κριτική του Πάουλ Λέβι στις σεχταριστικές θέσεις του KPD κατά τη διάρκεια του Πραξικοπήματος
του Καπ (16-17 Μαρτίου 1920)
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Όταν ξέσπασε το πραξικόπημα του Καπ, ο Λέβι εξέτιε ποινή φυλάκισης στη φυλακή του Μόαμπιτ, από
όπου αποφυλακίστηκε στις 24 Μαρτίου 1920. Ενώ βρισκόταν στη φυλακή έμαθε την αντίδραση της
Κεντρικής Επιτροπής στην κήρυξη της γενικής απεργίας από τα συνδικάτα: είχε υποστηρίξει ότι «η
εργατική τάξη είναι ανίκανη να δράσει» και ότι «το προλεταριάτο δεν θα κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του
για τη κοινοβουλευτική δημοκρατία». Ο Λέβι έστειλε μια οργισμένη επιστολή που κατήγγειλε το
περιεχόμενο των ανακοινώσεων που έγραψε η ηγεσία του KPD(S) στις 13 Μαρτίου 1920, η οποία
δημοσιεύτηκε αργότερα στο Die Kommunistische Internationale. Αυτά είναι τα κυριότερα αποσπάσματα
από αυτό το πολύ ενδιαφέρον κείμενο, που μεταφράζεται ολόκληρο στο παράρτημα του παρόντος
άρθρου:

«Η ετυμηγορία μου: το KPD απειλείται από ηθική και πολιτική χρεοκοπία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς
μπορούν άνθρωποι να γράφουν σε αυτή την κατάσταση προτάσεις όπως η ακόλουθη: “Η εργατική τάξη
είναι ανίκανη να δράσει αυτή τη στιγμή. Είναι απαραίτητο να το πούμε ξεκάθαρα”. “Το γεγονός και μόνο
ότι ο Λούττβιτς και ο Καπ πήραν τη θέση του Μπάουερ και του Νόσκε ... δεν άλλαξε άμεσα τίποτα ... στην
κατάσταση της μεγάλης ταξικής πάλης”. [...] Αφού την πρώτη μέρα αρνήθηκε την ικανότητα [της εργατικής
τάξης] να δράσει, την επόμενη μέρα το κόμμα βγάζει ένα φυλλάδιο [που γράφει]: “Τώρα το γερμανικό
προλεταριάτο πρέπει επιτέλους να αναλάβει τον αγώνα για την προλεταριακή δικτατορία και την
κομμουνιστική Σοβιετική Δημοκρατία”. Το φυλλάδιο στη συνέχεια μιλάει για … τη γενική απεργία (η
εργατική τάξη είχε κριθεί ανίκανη να δράσει). Ταυτόχρονα (όταν η γενική απεργία είχε βγάλει τις μάζες
από τα εργοστάσια) [το φυλλάδιο καλεί] σε εκλογές για σοβιέτ [Räte], [και στη σύγκληση ενός] κεντρικού
σοβιετικού συνεδρίου. Εν ολίγοις, τα “μεγάλα κεφάλια” μας τσακίζουν οργανωτικά και πολιτικά το σβέρκο
της γενικής απεργίας. Το κάνουν επίσης ηθικά. Το θεωρώ έγκλημα, να διαλύουν τώρα την [απεργιακή]
δράση δηλώνοντας: “Το προλεταριάτο δεν θα κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του για τη κοινοβουλευτική
δημοκρατία”. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Αυτό είναι μια μαχαιριά στην πλάτη της μεγαλύτερης δράσης του
γερμανικού προλεταριάτου!»

Στη συνέχεια, ο Λέβι προχώρησε σε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τη στάση που πρέπει να
υιοθετείται σε τέτοιου είδους γεγονότα, που θυμίζουν τη στάση που υιοθέτησαν οι Μπολσεβίκοι πριν από
την απόπειρα πραξικοπήματος του στρατηγού Κορνίλοφ:

«Πάντα πίστευα ότι ήμασταν ξεκάθαροι και σύμφωνοι στα εξής: Αν ξεσπάσει μια δράση –ακόμη και για
τον πιο ηλίθιο στόχο! (η Επανάσταση του Νοέμβρη δεν είχε κανέναν λογικό στόχο, ή μάλλον δεν είχε
κανέναν στόχο)– πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη δράση, και να την ανυψώσουμε πάνω από τον ηλίθιο
στόχο της μέσω των συνθημάτων μας, [έτσι ώστε] να φέρουμε τις μάζες πιο κοντά στον πραγματικό
στόχο μέσω της κλιμάκωσης της δράσης! Και όχι να φωνάζουμε στην αρχή “δεν θα κουνήσουμε ούτε το
δαχτυλάκι μας” αν δεν μας αρέσει ο στόχος. Ενδιάμεσα, πρέπει να βρεθούν συγκεκριμένα συνθήματα. Να
πούμε στις μάζες τι πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή! Τα συνθήματα πρέπει, φυσικά, να
κλιμακωθούν, [αλλά] να κλιμακωθούν σταδιακά. Η σοβιετική δημοκρατία έρχεται τελευταία, όχι πρώτη.
Νομίζω ότι κανείς δεν σκέφτεται τώρα τις εκλογές των σοβιέτ. Το σύνθημα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι
μόνο: εξοπλισμός του προλεταριάτου.»

Ενάντια στη μεταφυσική πεποίθηση της Κεντρικής Επιτροπής ότι μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση θα
είχε πάντα την ίδια πολιτική, ο Λέβι υπέδειξε ότι ο χαρακτήρας της θα καθοριζόταν από τις κοινωνικές
δυνάμεις στις οποίες στηριζόταν:
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«Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν, μετά την καταστολή του στρατιωτικού
πραξικοπήματος, προκύψει ξανά μια κυβέρνηση Μπάουερ-Έμπερτ-Νόσκε, δεν θα είναι πλέον η παλιά,
διότι θα έχει χάσει την υποστήριξή της από τη Δεξιά, όπως ακριβώς δεν ήταν πλέον η παλιά τον
Ιανουάριο του 1919, αφού έχασε την υποστήριξή της από την Αριστερά. Επομένως, είναι επιτακτική
ανάγκη τώρα να κάνουμε τα πάντα για να εντείνουμε τη δράση, ώστε να συντρίψουμε το πραξικόπημα
χωρίς συμβιβασμούς! Αν πετύχουμε, κάθε μελλοντική « αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία» θα
διολισθήσει προς τα αριστερά, γιατί θα χάσει το δεξί της έρεισμα. Μόνο τότε θα έρθει η ώρα που θα
μπορέσουμε να αναπτυχθούμε! Τώρα χρειάζεται [να αναλάβουμε] δράση από κοινού –και με το SPD–
[κρατώντας] τα συνθήματα ξεχωριστά και από το USPD. [...] Το πραξικόπημα σε κάθε περίπτωση [πρέπει
να] συντριβεί, γιατί όλα τα υπόλοιπα θα προκύψουν σχεδόν αναγκαστικά [από την ήττα του]. Άμεσο
σύνθημα: Ενάντια σε κάθε συμβιβασμό [μεταξύ της κυβέρνησης και των πραξικοπηματιών]!»

Σε επιστολή που έγραψε την επόμενη μέρα, ο Λέβι διευκρίνισε αυτό το σύνθημα («Άμεση σύλληψη των
ηγετών του πραξικοπήματος και καταδίκη τους από προλεταριακό δικαστήριο, γιατί ένα στρατιωτικό
δικαστήριο [θα ήταν] αστείο»), προσθέτοντας:

«Αυτά που γράφει η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος στο φυλλάδιο της 16ης Μαρτίου
[1920] είναι άχρηστα. Η “Σοβιετική Δημοκρατία” και το “Συνέδριο των Σοβιέτ” δεν είναι αιτήματα, εφόσον
οι άνθρωποι δεν δουλεύουν για την εκπλήρωσή τους· πολύ περισσότερο που αυτά δεν είναι αιτήματα που
[στρέφονται] εναντίον των αντιπάλων μας. “Κάτω η στρατιωτική δικτατορία!”, “Κάτω η αστική
δημοκρατία!”, επίσης δεν είναι απεργιακά αιτήματα, αλλά φράσεις. Όσα συμπεριλήφθηκαν ως θετικά
αιτήματα στο φυλλάδιο, και στη συνέχεια (γιατί;) διαγράφηκαν ξανά, ήταν επίσης άχρηστα. Όχι,
“παραίτηση” της κυβέρνησης Καπ, αλλά “σύλληψή” της! Οι προδότες δεν “παραιτούνται”! Ο “αφοπλισμός
του στρατού”! Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ανοησία, γιατί αυτό το αίτημα οδηγεί τα τμήματα του στρατού που
είναι εναντίον του πραξικοπήματος στο άλλο στρατόπεδο. Αυτή η απαίτηση στρέφεται εναντίον ενός
μέρους των δυνάμεων στις οποίες το προλεταριάτο πρέπει να υπολογίζει κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η
άμεση κατάσχεση των όπλων της αστικής τάξης, η δημιουργία ενός εργατικού στρατού, είναι και τα δύο
αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τη μια μέρα στην άλλη, η υλοποίησή τους χρειάζεται
εβδομάδες – επομένως [δεν είναι] απεργιακά αιτήματα.»

Ο Λέβι ολοκληρώνει την επιστολή του με μια σειρά πρακτικών υποδείξεων σχετικά με τις δραστηριότητες
που έπρεπε να αναλάβει το κόμμα:

«(1.) Μια φορά την ημέρα, ή δύο φορές, ανάλογα με την κατάσταση, ένα γενικό φυλλάδιο – όχι ένα
“κομμουνιστικό εγχειρίδιο”, αλλά τέσσερις προτάσεις για την κατάσταση, μια πρόταση που περιέχει το
συμπέρασμα και τα απεργιακά αιτήματα. Ειδικότερα, [το φυλλάδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει] κριτική
στην απεργιακή ηγεσία, η οποία θα θέλει να έρθει σε συμφωνία [με τους ηγέτες του πραξικοπήματος].
[Θα πρέπει επίσης να εκδώσουμε] ένα φυλλάδιο για τους στρατιώτες. Ένα φυλλάδιο για το SPD. Ένα
φυλλάδιο για τους δημόσιους υπαλλήλους, γραμμένο με επεξηγηματικό τρόπο. Ένα φυλλάδιο για τους
εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους, τα ταχυδρομεία και τους τηλεγραφητές. (2.) Εντατικοποίηση της
δράσης. Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στο πάρκο Τρεπτόβερ [στο Βερολίνο]. Όχι συγκρούσεις. (3.)
[Στρατιωτική] άσκηση στελεχών, έστω και χωρίς όπλα. Όταν τα στρατεύματα που έρχονται από έξω
συγκρούονται με τα τοπικά στρατεύματα, η πόλη δεν πρέπει να παραμείνει σιωπηλή.»
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Η δημοσίευση της επιστολής του Λέβι στην εφημερίδα Die Kommunistische Internationale δείχνει σαφώς
ότι η ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς ήταν τότε πρόθυμη να υιοθετήσει μια χαλαρή θέση σχετικά με
τις παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας, εφόσον αυτές εξυπηρετούσαν την καταπολέμηση των
σεχταριστικών τάσεων στα εθνικά της τμήματα. Αυτή η υποστήριξη της ηγεσίας της Κομμουνιστικής
Διεθνούς στον αγώνα του ενάντια στις υπεραριστερές τάσεις στο KPD σίγουρα ενθάρρυνε τον Λέβι να
κάνει το επόμενο βήμα του, το οποίο θα προκαλούσε πολλές αντιδράσεις στο ίδιο του το κόμμα και στην
ίδια τη Διεθνή.

Ο Πάουλ Λέβι και η «Διακήρυξη της «Νομιμόφρονης Αντιπολίτευσης» του KPD (23 Μαρτίου 1920)

Με προτροπή του Λέβι, στις 26 Μαρτίου 1920 το KPD(S) δημοσίευσε στην εφημερίδα Die Rote Fahne μια
Διακήρυξη «Νομιμόφρονης Αντιπολίτευσης» απέναντι στην (ρεφορμιστική) εργατική κυβέρνηση που
πρότεινε ο Λέγκιεν μετά το Πραξικόπημα του Καπ. Η Διακήρυξη ήταν μια πρωτοποριακή προσπάθεια
εφαρμογής ενός κεντρικού μεταβατικού συνθήματος, δηλαδή της υποστήριξης, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, της δημιουργίας μιας κυβέρνησης από ρεφορμιστικά εργατικά κόμματα και οργανώσεις –
μια τακτική που θα υιοθετηθεί επίσημα από την Κομμουνιστική Διεθνή στο τέταρτο συνέδριό της το
1922.  Η Διακήρυξη δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιευτεί στα αγγλικά – αυτή είναι η πλήρης μετάφραση,
βασισμένη στην «Erklärung der Zentrale der KPD», Die Rote Fahne, 23 Μαρτίου 1920:

«1. Το στρατιωτικό πραξικόπημα των Καπ-Λούττβιτς σημαίνει την κατάρρευση του συνασπισμού αστών
και σοσιαλιστών.  Ο προλεταριακός αγώνας ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία ήταν αγώνας ενάντια
στον συνασπισμό αστών και σοσιαλιστών και ο σκοπός του είναι να αυξήσει την πολιτική δύναμη της
εργατικής τάξης μέχρι την πλήρη εξάλειψη της αστικής τάξης.

2. Η προλεταριακή δικτατορία μπορεί να εγκαθιδρυθεί μόνο ως δικτατορία των κρίσιμων τμημάτων του
προλεταριάτου και απαιτεί ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα, υποστηριζόμενο από την επαναστατική
συνείδηση του εργαζόμενου πληθυσμού, το οποίο να είναι αφοσιωμένο στη δικτατορία του
προλεταριάτου.

3. Το σημερινό στάδιο του αγώνα, όπου το προλεταριάτο εξακολουθεί να μην έχει στη διάθεσή του
επαρκή στρατιωτική δύναμη, όπου το πλειοψηφικό σοσιαλιστικό κόμμα έχει ισχυρή πνευματική επιρροή
στους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους και ορισμένα τμήματα των εργαζομένων, όπου το USPD
έχει πίσω του την πλειοψηφία της εργατικής τάξης των πόλεων, αποτελεί ένδειξη ότι τα αντικειμενικά
θεμέλια για την προλεταριακή δικτατορία δεν υπάρχουν σήμερα.

4. Για την περαιτέρω κατάκτηση των προλεταριακών μαζών για το κομμουνισμό, μια κατάσταση
πραγμάτων στην οποία οι πολιτικές ελευθερίες να μπορούν να ασκούνται χωρίς περιορισμούς και η
αστική δημοκρατία δεν θα μπορεί να λειτουργεί ως δικτατορία του κεφαλαίου, είναι, από την άποψη της
ανάπτυξης της προλεταριακής δικτατορίας, εξαιρετικά σημαντική για την περαιτέρω κατάκτηση των
προλεταριακών μαζών στο πλευρό του κομμουνισμού.

5. Το KPD θεωρεί ότι ο σχηματισμός μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης που αποκλείει τα αστικά-
καπιταλιστικά κόμματα αποτελεί επιθυμητή προϋπόθεση για την αυτοεπιβεβαίωση των προλεταριακών
μαζών και την ωρίμανσή τους για την άσκηση της προλεταριακής δικτατορίας. Θα παίξει απέναντι στην
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κυβέρνηση το ρόλο της νομιμόφρονης αντιπολίτευσης, εφόσον η κυβέρνηση παρέχει εγγυήσεις για την
πολιτική δραστηριότητα της εργατικής τάξης, εφόσον καταπολεμά την αστική αντεπανάσταση με όλα τα
μέσα που διαθέτει και δεν εμποδίζει την κοινωνική και οργανωτική ενίσχυση της εργατικής τάξης.

Με τον όρο “νομιμόφρονη αντιπολίτευση” εννοούμε: καμία προετοιμασία για βίαιη επανάσταση,
διατηρώντας προφανώς την ελευθερία του κόμματος στην πολιτική αγκιτάτσια για τους στόχους και τα
συνθήματά του.»

Η «Διακήρυξη της “Νομιμόφρονης Αντιπολίτευσης”» προς τη ρεφορμιστική εργατική κυβέρνηση που
πρότεινε ο ηγέτης της σοσιαλδημοκρατικής συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας Καρλ Λέγκιεν απορρίφθηκε
από την Zentrale του KPD(S) με δώδεκα ψήφους έναντι οκτώ,  και καταπολεμήθηκε επίσης στην
Κομμουνιστική Διεθνή από τον Μπέλα Κουν, τον Νικολάι Μπουχάριν και τον Καρλ Ράντεκ.  Ωστόσο,
υποστηρίχθηκε κριτικά από τον Λένιν στο έργο του, «Αριστερισμός»: Παιδική αρρώστια του
Κομμουνισμού, όπως θα δούμε αμέσως.

Οι λόγοι για την υιοθέτηση αυτής της τακτικής εκτίθενται σε ένα άρθρο για το Πραξικόπημα του Καπ που
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Die Kommunistische Internationale με το ψευδώνυμο Spartakus, αλλά
γράφτηκε από τον Πολωνό κομμουνιστή Μιετσισλάβ Μπρόνσκι, ο οποίος υποστήριζε τη θέση του Λέβι.
Υποστήριζε ότι η διαμάχη για τη «Διακήρυξη της “Νομιμόφρονης Αντιπολίτευσης”» στο KPD ήταν «μια
διαμάχη για την τακτική»:

«Πρόκειται για το ερώτημα: μπορεί να είναι καθήκον του Κομμουνιστικού Κόμματος να συμφωνήσει κατά
τη διάρκεια ενός αγώνα σε μια συμβιβαστική πρόταση, η οποία αντιπροσωπεύει μια βελτίωση σε σχέση
με την προηγούμενη κατάσταση, αλλά απέχει πολύ από το να ανταποκρίνεται στους στόχους και τα
συνθήματα του κόμματος; Στους επικριτές που λένε ότι η χρονική στιγμή της Διακήρυξης της Κεντρικής
Επιτροπής ήταν ακατάλληλη, δηλαδή πρόωρη, μπορούμε μόνο να πούμε: η Διακήρυξη δεν ήταν μια
πρωτοβουλία του KPD, αλλά είναι η απάντηση σε ένα ερώτημα που τέθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα
από την αριστερή πτέρυγα του USPD.»

Όσον αφορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας –την αντικατάσταση της κυβέρνησης
Έμπερτ-Μπάουερ από «μια κυβέρνηση Χίλφερντινγκ-Λέγκιεν» – ο Μπρόνσκι εξήγησε την πολιτική
λογική του Λέβι ως εξής:

«Αν η δεξιά πτέρυγα του USPD είχε σχηματίσει, μαζί με την αριστερή πτέρυγα των Σοσιαλιστών της
Πλειοψηφίας [SPD], μια αμιγώς σοσιαλιστική κυβέρνηση, αυτό δεν θα σήμαινε σε καμία περίπτωση την
χαλιναγώγηση των μαζών που βρίσκονται υπό την επιρροή της αριστερής πτέρυγας του USPD από την
ηγεσία της δεξιάς πτέρυγας, όπως έχει υποστηριχθεί, αλλά αντίθετα, το αποτέλεσμα θα ήταν μια
συστημική ώθηση των εργαζομένων που βρίσκονται τώρα υπό την αιγίδα του USPD στην τροχιά του
KPD. Θα ήταν μια ευκαιρία να αφήσουν τους Χίλφερντινγκ και τους Κάουτσκι να καταστραφούν στα μάτια
των μαζών από την πρακτική τους δραστηριότητα, όπως το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Πλειοψηφίας έχει
πράγματι εκτεθεί και καταστραφεί από την κυβερνητική του δραστηριότητα.»

Το κείμενο καθησύχαζε εκείνους τους αγωνιστές του κόμματος που φοβόντουσαν ότι το KPD θα έδενε τα
χέρια του «παίζοντας το ρόλο της μαίας στην δημιουργία μιας τέτοιας αμιγώς σοσιαλιστικής κυβέρνησης»
και μάλιστα «υποσχόμενοι νομιμότητα» σε αυτήν:
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«Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι συμπεριφερόμαστε άκριτα απέναντι στη λεγόμενη αμιγώς σοσιαλιστική
κυβέρνηση, ότι περιμένουμε από αυτήν τη λύση σε όλα τα προβλήματα, ότι πιστεύουμε ότι αυτή η
κυβέρνηση είναι σε θέση να υλοποιήσει τον σοσιαλισμό, όπως τον αντιλαμβανόμαστε; Καθόλου!
Αντιθέτως! Η σοσιαλιστική κυβέρνηση που προσπαθεί να καταργήσει την αντίθεση μεταξύ κεφαλαίου και
εργασίας με δημοκρατικό τρόπο, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου η χρεοκοπία της είναι αναπόφευκτη.
Δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει στα σοβαρά την κοινωνικοποίηση. Δεν θα μπορέσει να
αποκρούσει πλήρως και σοβαρά την ανεργία και τον πληθωρισμό. Αλλά αυτό που μπορεί και πρέπει να
κάνει σε βάθος είναι να δώσει το παράδειγμα της αδυναμίας επίτευξης του σοσιαλισμού χωρίς τη
δικτατορία του προλεταριάτου. Αυτή η διδασκαλία είναι τόσο πολύτιμη για την ενδελεχή ιδεολογική
προετοιμασία της εργατικής τάξης για τη σοβιετική δικτατορία, ώστε έχουμε κάθε λόγο να
δημιουργήσουμε αυτή την πολιτική κατάσταση, ακριβώς από τη σκοπιά του κόμματος που στέκεται με
συνέπεια στο έδαφος της προλεταριακής δικτατορίας.»

Η λογική της τακτικής της «καθαρής σοσιαλιστικής κυβέρνησης» ήταν ακριβώς η ίδια με εκείνη του
συνθήματος των Μπολσεβίκων, «Κάτω οι δέκα καπιταλιστές υπουργοί!», κατά τη διάρκεια της Ρωσικής
Επανάστασης:

«Επίσης στη Ρωσία, μετά το πραξικόπημα του Κορνίλοφ, υπήρξε μια κατάσταση όπου το Μπολσεβίκικο
Κόμμα κάλεσε την κυβέρνηση Κερένσκι να διαλύσει τον συνασπισμό με την αστική τάξη, οπότε το κόμμα
υποσχέθηκε να μην ανατρέψει την κυβέρνηση με βίαια μέσα. Ωστόσο, ο Κερένσκι και οι μενσεβίκοι
αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον συνασπισμό με την αστική τάξη και τότε έπρεπε να αποδεχτούν τις
συνέπειες της πολιτικής τους.»

Είναι ενδιαφέρον ότι το κείμενο χρησιμοποιεί την έκφραση «Ενιαίο Μέτωπο» [“Einheitsfront”], η οποία
επανεμφανίζεται στο άρθρο της Κλάρα Τσέτκιν για το Πραξικόπημα του Καπ, που γράφτηκε λίγο
αργότερα.

Ο Λένιν σχετικά με τη «Διακήρυξη της “Νομιμόφρονης Αντιπολίτευσης”» του Λέβι (Απρίλιος 1920)

Στο παράρτημα του έργου του, «Αριστερισμός»: Παιδική αρρώστια του Κομμουνισμού, ο Λένιν έγραψε:

«Η δήλωση αυτή είναι απόλυτα σωστή και ως προς το βασικό επιχείρημα όσο και ως προς το πρακτικό
της συμπέρασμα. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι τούτη τη στιγμή δεν υπάρχει η “αντικειμενική βάση” για
τη δικτατορία του προλεταριάτου, γιατί η “πλειοψηφία των εργατών της πόλης” ακολουθεί τους
Ανεξάρτητους. Συμπέρασμα: υπόσχεση “νομιμόφρονης αντιπολίτευσης” (δηλαδή, παραίτηση από την
προετοιμασία “βίαιης ανατροπής”) στη “σοσιαλιστική κυβέρνηση, με αποκλεισμό των αστικών-
καπιταλιστικών κομμάτων”.

Η τακτική αυτή στη βάση της είναι αναμφισβήτητα σωστή. Ωστόσο αν και όμως δεν πρέπει να στεκόμαστε
σε μικροανακρίβειες της διατύπωσης, δεν μπορούμε να αποσιωπούμε το γεγονός ότι δεν μπορεί να
ονομάζει κανείς “σοσιαλιστική” (σ’ επίσημη δήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος) μια κυβέρνηση
σοσιαλπροδοτών, πως δεν μπορεί να μιλά κανείς για αποκλεισμό των “αστικών-καπιταλιστικών
κομμάτων”, όταν τα κόμματα αυτά και των Σάιντεμαν και των κυρίων Κάουτσκι – Κρίσπιν είναι
μικροαστικά-δημοκρατικά, δεν μπορεί να γράφει κανείς τέτοια πράγματα, σαν την παράγραφο 4 της
δήλωσης που λέει:
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“...Για την περαιτέρω κατάκτηση των προλεταριακών μαζών για το κομμουνισμό, μια κατάσταση
πραγμάτων στην οποία οι πολιτικές ελευθερίες να μπορούν να ασκούνται χωρίς περιορισμούς και η
αστική δημοκρατία δεν θα μπορεί να λειτουργεί ως δικτατορία του κεφαλαίου είναι, από την άποψη της
ανάπτυξης της προλεταριακής δικτατορίας, εξαιρετικά σημαντική για την περαιτέρω κατάκτηση των
προλεταριακών μαζών στο πλευρό του κομμουνισμού....”.

Τέτοια κατάσταση δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Οι μικροαστοί αρχηγοί, οι Γερμανοί Χέντερσον (Σάιντεμαν)
και Σνόουντενς (Κρίσπιν), δεν βγαίνουν και δεν μπορούν να βγουν έξω από τα πλαίσια της αστικής
δημοκρατίας, η οποία, με τη σειρά της, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά δικτατορία του κεφαλαίου.
Αυτά τα λαθεμένα από άποψη αρχών και πολιτικά επιζήμια πράγματα δεν θα έπρεπε καθόλου να
γράφονται από την άποψη της επίτευξης του πρακτικού αποτελέσματος που επιδίωκε πολύ σωστά να
επιτύχει η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γι’ αυτό ήταν αρκετό να πει κανείς (αν θέλει να είναι
κοινοβουλευτικά ευγενής): όσο η πλειοψηφία των εργατών της πόλης ακολουθεί τους Ανεξάρτητους, εμείς
οι κομμουνιστές δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα για να εμποδίσουμε αυτούς τους εργάτες να λυτρωθούν
από τις τελευταίες τους μικροαστικές-δημοκρατικές (δηλ. επίσης “αστικο-καπιταλιστικές”) αυταπάτες,
περνώντας μέσα από την εμπειρία να έχουν μια “δικιά τους” κυβέρνηση. Αυτό είναι αρκετό για να
στηριχθεί ένας συμβιβασμός, που πραγματικά είναι απαραίτητος και που πρέπει να συνίσταται στην
παραίτηση για ορισμένο χρονικό διάστημα από τις προσπάθειες βίαιης ανατροπής της κυβέρνησης, που
της έχει εμπιστοσύνη η πλειοψηφία των εργατών της πόλης. Στην καθημερινή όμως μαζική ζύμωση, που
δεν περιορίζεται από τα πλαίσια της επίσημης, της κοινοβουλευτικής ευγένειας, θα μπορούσαμε βέβαια,
να προσθέσουμε: οι παλιάνθρωποι σαν τον Σάιντεμαν και οι φιλισταίοι σαν τους Κάουτσκι – Κρίσπιν, ας
αποκαλύψουν στην πράξη πόσο είναι γελασμένοι οι ίδιοι και πόσο ξεγελούν και τους εργάτες· η “καθαρή”
τους κυβέρνηση θα “κάνει πιο καθαρά” αυτή τη δουλειά του “καθαρίσματος” των στάβλων του Αυγείου του
σοσιαλισμού, του σοσιαλδημοκρατισμού και των άλλων μορφών της κοινωνικής προδοσίας.»

Παραθέσαμε αυτούσια τα αποσπάσματα του Λένιν σχετικά με τη «Διακήρυξη της “Νομιμόφρονης
Αντιπολίτευσης”» του Λέβι για να δείξουμε την κριτική του υποστήριξη των πολιτικών πρωτοβουλιών του
Λέβι κατά τη διάρκεια του 1919 και του 1920.

Ο Πάουλ Λέβι στο Δεύτερο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Ιούλιος-Αύγουστος 1920)

Η ευκαιρία να μετατραπεί το πραξικόπημα του Καπ σε ένα βήμα προς τα εμπρός για τη γερμανική
επανάσταση χάθηκε εξαιτίας των αριστερών οργανώσεων. Παρ’ όλα αυτά, η μαζική γενική απεργία κατά
του πραξικοπήματος σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κύματος εργατικής κινητοποίησης. Οι μήνες
Μάρτιος-Απρίλιος 1920 ήταν επίσης μάρτυρες του αγώνα του λεγόμενου «Κόκκινου Στρατού του Ρουρ
[Rote Ruhrarmee]» ενάντια στα Freikorps και το στρατό. Στις εκλογές του Ράιχσταγκ που διεξήχθησαν τον
Ιούνιο του 1920, ο Λέβι και η Τσέτκιν εξελέγησαν και το KPD συγκέντρωσε περισσότερες από 442.000
ψήφους. Σύμφωνα με τον Χέλμουτ Γκρούμπερ:

«Το USPD, το οποίο ο Λέβι θεωρούσε ως τη μελλοντική πηγή κομμουνιστικής δύναμης, έλαβε 4,9
εκατομμύρια ψήφους. Οι ψήφοι του SPD μειώθηκαν σε 5,6 εκατομμύρια από τα 11,5 εκατομμύρια που
είχαν συγκεντρωθεί το 1919. Τον Ιούλιο [1920] ο Λέβι αναχώρησε για το Δεύτερο Συνέδριο της Κομιντέρν
στη Μόσχα με μεγάλες ελπίδες να κερδίσει την έγκριση του προγράμματός του. Τέσσερις εκπρόσωποι
του USPD είχαν προσκληθεί ως παρατηρητές. Κατά τη συζήτηση της έκθεσης του Λέβι προς το Συνέδριο,
οι ενέργειές του έγιναν δεκτές ως σωστές.»
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Στο Δεύτερο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, ο Λέβι παρενέβη προσωπικά έξι φορές, την πρώτη
στην εναρκτήρια συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου και την τελευταία στην καταληκτική συνεδρίαση της 4ης
Αυγούστου. Υπερασπίστηκε την τακτική που υιοθετήθηκε στο συνέδριο της Χαϊδελβέργης με τα ακόλουθα
λόγια:

«Το Κόμμα θα μαραζώσει και θα μετατραπεί σε σέχτα αν παραμελήσει να βρει τρόπους με τους οποίους
θα μπορέσει να διεισδύσει στη ζωή των επαναστατημένων μαζών. [...] Το κύριο ερώτημα για μας είναι
πώς θα βρούμε το δρόμο προς τις μάζες, και είμαι της γνώμης ότι πρέπει να δοκιμάσουμε όλους τους
δρόμους που οδηγούν προς τις μάζες. Αυτοί είναι τα συνδικάτα, τα εργατικά συμβούλια, όπου
προκύπτουν τέτοιες οργανώσεις, το πεδίο της κοινοβουλευτικής μάχης και ακόμη και οι μη κομματικές
οργανώσεις στο βαθμό, τουλάχιστον, που αναπτύσσονται μέσα από το υπέδαφος της κοινωνικής ζωής,
μέσα από την κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση της κοινωνίας. Εξαιτίας αυτών των επιφυλάξεων
νομίζω ότι πρέπει να διαφωνήσω με τον κύριο ομιλητή όταν λέει στο σημείο έξι των Θέσεων: “Οι
κομμουνιστές υποστηρίζουν με κάθε τρόπο τη συγκρότηση πλατιών, μη κομματικών οργανώσεων
εργαζομένων εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα”.»

Ο Λέβι ανησυχούσε ότι αυτό θα οδηγούσε στην αναβίωση των προσπαθειών για τη δημιουργία
«κόκκινων συνδικάτων», όπως αυτά που υποστήριζαν οι πρώην αντίπαλοί του, οι οποίοι τώρα ήταν
συγκεντρωμένοι στο KAPD:

«Μου φαίνεται ότι κάτι πρέπει να ειπωθεί σχετικά με αυτήν την δήλωση, έτσι ώστε η δημιουργία
παρατάξεων εργατικών και μη κομματικών εργατικών οργανώσεων να μην γίνει απλά ένα παιχνίδι και να
μην δημιουργήσουμε νέες οργανωτικές μορφές που δεν αναπτύσσονται αποκλειστικά και μόνο από τις
οικονομικές και κοινωνικές αναγκαιότητες. Πρέπει να είμαστε στον ύψιστο βαθμό προσεκτικοί στη
διαμόρφωση νέων οργανώσεων, και όπου υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις πρέπει να αποφεύγουμε την
αυθαίρετη και άνευ όρων εξάπλωσή τους. Λέγοντας αυτό σκέφτομαι ιδιαίτερα τη Γερμανία, όπου τα
συνδικάτα έχουν αυξηθεί σε σχεδόν 9 εκατομμύρια μέλη και όπου παρ’ όλα αυτά υπήρχαν σύντροφοι που
πήγαν τόσο μακριά στην προσπάθεια για νέες μορφές οργάνωσης που επιχείρησαν να παραπλανήσουν
εμάς τους κομμουνιστές ώστε να εγκαταλείψουμε αυτό το μεγάλο πεδίο δράσης.»

Από την άλλη πλευρά, στην πολεμική του με τους εκπροσώπους του USPD, ο Λέβι επεσήμανε ότι το
κόμμα δεν μπορούσε απλώς να σταθεί στο πλευρό των μαζών, αλλά έπρεπε να τις οδηγήσει στην
επαναστατική κατάληψη της εξουσίας:

«Ποιο είναι πραγματικά το βαθύτερο νόημα των αντιπαραθέσεων με τον Ντίττμαν και τον Κρίσπιες που
έλαβαν χώρα χθες; Είναι το γεγονός ότι επαναλαμβανόταν μέχρι που κουραστήκαμε από αυτό: “Είχαμε
σχέση με τις μάζες, σταθήκαμε εκεί που στέκονταν οι μάζες, η στάση μας εγκρίθηκε από τις μάζες”. Αυτό
είναι ένα αστείο-θεμελιώδες λάθος σχετικά με το ρόλο του κόμματος απέναντι στις μάζες. Διότι, όσο
αληθές και αν είναι ότι το κόμμα δεν μπορεί να διεξάγει τον επαναστατικό αγώνα χωρίς τις μάζες, είναι
εξίσου μοιραίο για ένα κόμμα να περιορίζεται διαρκώς στο να ρωτάει “Τι κάνουν οι μάζες;” και σε κάθε
σημείο να λέει μόνο ό,τι θα κολακεύει τις μάζες. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως μέχρι τώρα η πολιτική μέθοδος
του USPD, το οποίο μάλιστα καυχιόταν για το γεγονός ότι σε κάθε σημείο εκπροσωπούσε μόνο αυτό που
ήθελαν οι μάζες. Έτσι, η ιστορία του είναι μια ιστορία λαθών και αποτυχιών, η ιστορία της αποτυχίας των
γερμανικών μαζών γενικά. Όπου απέτυχαν οι μάζες, απέτυχαν και οι Γερμανοί Ανεξάρτητοι. Όπου οι
μάζες δεν είχαν συνείδηση της δύναμής τους, οι Ανεξάρτητοι δεν τις προέτρεψαν να γίνουν δυνατές, αλλά
έγιναν αδύναμοι μαζί με τις μάζες.»
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Ο Λέβι επέκρινε το «Πρόγραμμα Δράσης» του USPD επειδή είναι τόσο ευρύ που ο καθένας θα μπορούσε
να «συμφωνήσει» με αυτό, προσθέτοντας: “αντί για ένα πρόγραμμα δράσης που μπορεί να περιλαμβάνει
τον Χίλφερντινγκ και τον Στόκερ και αποτελείται μόνο από φράσεις, δώστε μας ένα πραγματικό πολιτικό
πρόγραμμα». Η Κομμουνιστική Διεθνής έπρεπε να αναγκάσει τους ηγέτες της δεξιάς πτέρυγας του USPD
να πουν στις μάζες ξεκάθαρα τι ήθελαν:

«Και νομίζω ότι αυτό θα είναι το κύριο καθήκον του Συνεδρίου, να μιλήσει με σαφή και κατανοητά λόγια
στους Γερμανούς εργάτες που μας συμπαθούν και να τους πει τι, πού και πώς είναι η δεξιά πτέρυγα που
μέχρι τώρα κρυβόταν τόσο επιδέξια βρίσκοντας επαναστατικές φράσεις όταν οι μάζες τις χρειάζονταν. Σε
αυτό το πλαίσιο έχω αντιληφθεί, μέχρι τώρα, τον αγώνα ενάντια στους Γερμανούς Ανεξάρτητους. Πρέπει
να εκφράσουμε με σαφή λόγια την κριτική που ασκούν οι άνθρωποι στις γραμμές του USPD και που
ακόμη δεν έχουν βρει το θάρρος και τη δύναμη να εκφράσουν, το αίσθημα της ζοφερής δυσαρέσκειας, της
αναζήτησης πέρα από το πλαίσιο που το USPD έχει παράσχει μέχρι σήμερα. Έτσι πρέπει να
υπηρετήσουμε το κόμμα μας και τις μάζες του USPD και να συνεχίσουμε την κριτική μας. Πρέπει να
πούμε στις μάζες αυτά που δεν έχουν ακούσει ακόμα από τους δικούς τους ηγέτες, ακόμα και από τους
αριστερούς.»

Στην πολεμική του με τον Ολλανδό αντιπρόσωπο Βίνκοοπ, ο οποίος είχε αντιταχθεί στο γεγονός ότι
τέσσερις εκπρόσωποι του USPD είχαν προσκληθεί στο Συνέδριο, ο Λέβι έκανε μια δήλωση της οποίας η
πλήρης σημασία θα γινόταν σαφής μόνο μετά τη «Δράση του Μάρτη»:

«Υιοθετεί το επιχείρημα της αριστερής πτέρυγας του USPD, το οποίο συνεχώς πολεμούσαμε. Αυτή η
πτέρυγα λέει επίσης πάντα: “Δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε τις διαφορές μας, δεν θέλουμε να πούμε
τίποτα γι’ αυτές όταν είναι παρόντες άλλοι”. Λέμε ότι αυτή η θέση εμπεριέχει μια μοιραία παρανόηση της
σημασίας των διαφωνιών στο γερμανικό προλεταριάτο. Αν έχουν διαπραχθεί λάθη, αυτά πρέπει να
αποκαλυφθούν, είτε είναι παρόντες άλλοι είτε όχι.»

Η δημοσίευση στην εφημερίδα Die Kommunistische Internationale μιας έκθεσης του Πάουλ Λέβι για τη
γερμανική πολιτική κατάσταση τον Σεπτέμβριο του 1920 αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η ηγεσία της
Κομμουνιστικής Διεθνούς, με πρωτοβουλία του Λένιν, συνέχισε να υποστηρίζει την πολιτική του γραμμή
αμέσως πριν από το συνέδριο της USPD που πραγματοποιήθηκε στη Χάλλε, το οποίο ήταν ο
μεγαλύτερος πολιτικός θρίαμβος του Λέβι.

Το Συνέδριο του USPD στη Χάλλε (Οκτώβριος 1920) και η «Ανοιχτή Επιστολή» της Κεντρικής
Επιτροπής του VKPD (8 Ιανουαρίου 1921)

Από τις 12 έως τις 17 Οκτωβρίου 1920, το USPD πραγματοποίησε συνέδριο στη Χάλλε, το οποίο είχε ως
αποτέλεσμα τη διάσπαση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πτέρυγας και τη γέννηση του Ενιαίου
Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας [Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands, VKPD] μετά την
ενοποίηση της αριστερής πτέρυγας του USPD με τον Σύνδεσμο Σπάρτακος τον Δεκέμβριο του 1920. Το
USPD, με 700.000 μέλη και πάνω από 50 ημερήσιες εφημερίδες, ήταν ο μεγαλύτερος κεντριστικός
σχηματισμός στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Θα επέλεγε αυτό το τεράστιο απόσπασμα μαχητικών
εργατών να ενταχθεί στην Τρίτη Διεθνή ή θα παρέμενε αμφιταλαντευόμενο ανάμεσα στον κομμουνισμό
και τη σοσιαλδημοκρατία; Αυτό ήταν το κρίσιμο ερώτημα για το οποίο έπρεπε να αποφασίσει το Συνέδριο
της Χάλλε. Στο συνέδριο μίλησαν όχι μόνο οι εκπρόσωποι της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας και του
κομμουνισμού, αλλά και οι Μάρτοφ και Ζινόβιεφ, γεγονός που καταδεικνύει τη διεθνή σημασία του
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γεγονότος.  Το αποτέλεσμα της τακτικής που εφάρμοσε ο Πάουλ Λέβι ήταν η δημιουργία του
μεγαλύτερου κομμουνιστικού κόμματος στον κόσμο εκτός των συνόρων της Ρωσίας: το VKPD, το οποίο
είχε συμπροέδρους τον Πάουλ Λέβι και τον Ερνστ Ντάουμιγκ, έφτασε τα 350.000 μέλη πριν από τη
«Δράση του Μάρτη» του 1921.

Η επόμενη πολιτική κίνηση του Λέβι ήταν η «Ανοιχτή Επιστολή» [“Offener Brief”] που δημοσιεύτηκε στις 8
Ιανουαρίου 1921 στο κομματικό όργανο Die Rote Fahne. Η «Ανοιχτή Επιστολή» ήταν η πρώτη δημόσια
δήλωση αυτού που αργότερα θα γινόταν γνωστό ως Einheitsfrontpolitik ή «Πολιτική του Ενιαίου
Μετώπου». Όπως επισημαίνει ο Broué, η πρώτη σημαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της
πολιτικής που περιέγραψε ο Λέβι προήλθε από τη βάση του VKPD, πιο συγκεκριμένα από το συνδικάτο
των εργατών μετάλλου στη Στουτγάρδη. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Broué:

«Στη Στουτγάρδη, το Κόμμα είχε κερδίσει σταθερές θέσεις στο συνδικάτο των μεταλλουργών, στο οποίο
προήδρευε ένα από τα μέλη του, ο Μέλχερ, και στην τοπική συνδικαλιστική ομοσπονδία. Οι τοπικοί
κομμουνιστές ήταν ευαίσθητοι στα αιτήματα που έθεταν οι μη κομμουνιστές εργάτες, ιδίως στη λαχτάρα
τους για ενότητα της εργατικής τάξης. Εξασφάλισαν τη συμφωνία των συνδικαλιστικών οργάνων των
οποίων ηγούνταν για την υποβολή αιτήματος προς την εθνική ηγεσία του συνδικάτου των εργατών
μετάλλου, την DMV, και την ADGB να αναλάβουν άμεσα κοινό αγώνα για συγκεκριμένη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση, κατά τη διάρκεια της
οποίας ο Μέλχερ και οι σύντροφοί του έλαβαν μεγαλύτερη υποστήριξη από τον Ρόμπερτ Ντίσσμαν, τον
δεξιό ανεξάρτητο, ο οποίος εμφανίστηκε αυτοπροσώπως. Η συνέλευση απαίτησε, στο όνομα των 26.000
μελών του συνδικάτου των μεταλλουργών της Στουτγάρδης, να οργανωθεί ένας κοινός αγώνας γύρω από
πέντε βασικά αιτήματα:

- Χαμηλότερες τιμές για τα τρόφιμα.

- Άνοιγμα των βιβλίων των καπιταλιστών και υψηλότερο επίδομα ανεργίας.

- Χαμηλότεροι φόροι στους μισθούς και υψηλότεροι φόροι στους πλούσιους.

- Έλεγχος από τους εργάτες της προσφοράς και της διανομής των πρώτων υλών και των τροφίμων.

- Αφοπλισμός των αντιδραστικών συμμοριών και εξοπλισμός των εργατών.

Η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε αυτή την πρωτοβουλία και δημοσίευσε την έκκληση των εργατών μετάλλου
της Στουτγάρδης (Die Rote Fahne, 2, 10 Δεκεμβρίου 1920). Επιπλέον, ενθάρρυνε την διοργάνωση, σε
κάθε τόπο και χώρο εργασίας, συνελεύσεων εργατών για τη διατύπωση κοινών αιτημάτων με αυτόν τον
τρόπο και την απόφαση για τα μέσα με τα οποία θα αγωνίζονταν γι’ αυτά. Μια νέα τακτική έπαιρνε σάρκα
και οστά.»

Στην «Ανοιχτή Επιστολή», το VKPD πρότεινε σε όλες τις εργατικές οργανώσεις, τα κόμματα και τα
συνδικάτα να αναλάβουν κοινή δράση πάνω στα σημεία στα οποία ήταν δυνατή η συμφωνία. Το
πρόγραμμα της κοινής δράσης περιελάμβανε την εξάλειψη της ανεργίας, τη βελτίωση των οικονομικών
της χώρας σε βάρος των μονοπωλίων, την καθιέρωση ελέγχου από τις εργοστασιακές επιτροπές όλων
των αποθεμάτων τροφίμων, πρώτων υλών και καυσίμων, την επανεκκίνηση όλων των κλειστών
επιχειρήσεων, τον έλεγχο της σποράς, της συγκομιδής και της διακίνησης όλων των αγροτικών
προϊόντων από τα Συμβούλια των Αγροτών μαζί με τις οργανώσεις των εργατών γης, τον άμεσο
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αφοπλισμό και τη διάλυση όλων των αστικών στρατιωτικοποιημένων οργανώσεων, την καθιέρωση της
εργατικής αυτοάμυνας, την αμνηστία για όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, την άμεση επανάληψη των
εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων με τη Σοβιετική Ρωσία.

Αν και η «Ανοιχτή Επιστολή» απορρίφθηκε από τη δεξιά ηγεσία των οργανώσεων στις οποίες
απευθυνόταν, ο Λένιν την αποκάλεσε «εντελώς σωστή τακτική», προσθέτοντας: «εγώ κατέκρινα την
αντίθετη γνώμη των “αριστερών” μας που ήταν εναντίον αυτού του γράμματος».  Σε άλλο σημείο ο Λένιν
εκφράστηκε ακόμα πιο έντονα για το θέμα αυτό. Σε επιστολή του προς τον Ζινόβιεφ με ημερομηνία 10
Ιουνίου 1921, έγραφε:

«Η τακτική του “ανοιχτού γράμματος” είναι παντού υποχρεωτική. Αυτό πρέπει να το πούμε ανοιχτά, με
ακρίβεια, καθαρά, γιατί οι ταλαντεύσεις σχετικά με το “ανοιχτό γράμμα” είναι πάρα πολύ επιβλαβείς, πάρα
πολύ επαίσχυντες και έχουν διαδοθεί πάρα πολύ. Γιατί να το κρύψουμε; Όλοι όσοι δεν κατανόησαν αυτό
το υποχρεωτικό της ταχτικής του “ανοιχτού γράμματος” να διαγραφούν από την Κομμουνιστική Διεθνή όχι
αργότερα από ένα μήνα ύστερα από το ΙΙΙ συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Εγώ διακρίνω καθαρά
το λάθος μου, που ψήφισα για την παραδοχή του KAPD, πρέπει να διορθωθεί όσο το δηνατόν
γρηγορότερα και πληρέστερα.»

Δεδομένης της ιστορικής σημασίας της Ανοικτής Επιστολής, τη μεταφράσαμε ολόκληρη για το παράρτημα
κειμένων του παρόντος άρθρου.

Η διάσπαση του Λιβόρνο (15-21 Ιανουαρίου 1921) και η δημιουργία του Ιταλικού Κομμουνιστικού
Κόμματος

Στις 21 Ιανουαρίου 1921 πραγματοποιήθηκε η διάσπαση του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο
συνέδριό του στο Λιβόρνο. Τη διάσπαση υποδαύλισαν δύο απεσταλμένοι της Κομιντέρν: ο Ούγγρος
Ματίας Ράκοζι και ο Βούλγαρος Χρίστο Καμπακτσίεφ. Το συνέδριο του PSI στο Λιβόρνο οδήγησε στη
δημιουργία του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος από την πρώην αριστερή πτέρυγα του PSI, με
επικεφαλής τον σεχταριστή Αμαντέο Μπορντίγκα – ένα μέτρο στο οποίο ο Λέβι, που συμμετείχε στο
συνέδριο ως εκπρόσωπος του VKPD, διαφώνησε τόσο πολύ που οδήγησε στην παραίτησή του από την
Zentrale του VKPD. Η θέση του Λέβι χρειάζεται προσεκτική εξέταση, επειδή είχε διαρκές ενδιαφέρον για
την ιταλική αριστερά  και επειδή δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι ήταν ένας άτολμος άνθρωπος που
φοβόταν την προοπτική οποιασδήποτε διάσπασης. Πράγματι, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων
τεσσάρων ετών είχε λάβει μέρος ή είχε συμβάλει σε όχι λιγότερες από τέσσερις διασπάσεις: αυτή του
USPD από το SPD το 1917, του KPD από το USPD το 1918, την αποπομπή των υπεραριστερών από το
KPD στο συνέδριο της Χαϊδελβέργης το 1919 και, τέλος, τη διάσπαση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς
πτέρυγας του USPD στο συνέδριό του στη Χάλλε τον Οκτώβριο του 1920.

Ο Λέβι ήταν παρών στο συνέδριο του Λιβόρνο και μάλιστα εμφανίστηκε στο βήμα, ως εκπρόσωπος του
Ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας, για να ανοίξει τη συζήτηση, ζητώντας να αποβληθούν οι
ρεφορμιστές. Ο Λέβι υποστήριξε ότι «στην ιστορία του προλεταριάτου, φτάνει η στιγμή που πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι αυτός που ήταν αδελφός χθες δεν είναι σήμερα, ούτε θα είναι αύριο».  Ο Παλμίρο
Τολιάτι, ο οποίος εξέδιδε το L’Ordine Nuovo εν απουσία του Γκράμσι, έβαλε να τυπώσουν τη δήλωση του
Λέβι με έντονα γράμματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στις 16 Ιανουαρίου 1921.  Ωστόσο, ο Λέβι
αντιτάχθηκε στον αδέξιο και σεχταριστικό τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η διάσπαση υπό την
επιρροή των απεσταλμένων της ΕΕΚΔ {Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς} Ματίας
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Ράκοζι και Χρίστο Καμπακτσίεφ – δηλαδή μέσω της αποπομπής, όχι μόνο της δεξιάς πτέρυγας με
επικεφαλής τον Φιλίππο Τουράτι, αλλά και της κεντριστικής πτέρυγας με επικεφαλής τον Τζιατσίντο
Σερράτι, ο οποίος είχε μαζί του το μεγαλύτερο μέρος του οργανωμένου ιταλικού προλεταριάτου.

Στις 20 Ιανουαρίου 1921, μια μέρα πριν από τη διάσπαση, ο Λέβι έστειλε στην Εκτελεστική Επιτροπή της
Κομμουνιστικής Διεθνούς μια έκθεση για το Συνέδριο του Λιβόρνο. Εκείνη τη στιγμή ο Λέβι δεν
απευθυνόταν στην Εκτελεστική Επιτροπή ως αντιπολιτευόμενος, πολύ περισσότερο ως αντιφρονών,
αλλά ως ηγέτης του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος και ως μέλος αυτής της ίδιας Εκτελεστικής
Επιτροπής στην οποία είχε εκλεγεί από το Δεύτερο Συνέδριο της Κομιντέρν. Σύμφωνα με τους συντάκτες
της αγγλικής έκδοσης της έκθεσης:

«Ο Πάουλ Λέβι αντιλήφθηκε από την αρχή ότι η υπόθεση του Λέγκορν (Λιβόρνο) δεν ήταν καθαρά ιταλική
υπόθεση, αλλά είχε συνέπειες για την Κομιντέρν στο σύνολό της. Οι παρεμβάσεις του στο Λέγκορν, οι
έντονες αντιδράσεις του κατά την επιστροφή του στο Βερολίνο και η ομιλία του για το ίδιο θέμα τον
επόμενο μήνα (Φεβρουάριος 1921) ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Γερμανικού Κομμουνιστικού
Κόμματος, μπορούν να κατανοηθούν μόνο υπό αυτό το πρίσμα.»

Ο Λέβι προσυπέγραψε τον στόχο της Κομιντέρν τόσο στο συνέδριο του γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος
στην Τουρ είκοσι ημέρες νωρίτερα όσο και στο συνέδριο των Γερμανών Ανεξάρτητων Σοσιαλιστών στη
Χάλλε τον Οκτώβριο του 1920 – δηλαδή να προκαλέσει τη διάσπαση δύο κομμάτων που δεν ήταν μέλη
της Κομιντέρν και να προσελκύσει τις πλειοψηφίες τους στην Κομιντέρν (στόχος που επιτεύχθηκε και στις
δύο περιπτώσεις). Αλλά ο στόχος στο Λιβόρνο ήταν «να προκληθεί διάσπαση σε ένα κόμμα που ανήκε
στην Κομιντέρν από το 1919 και, εκτός αυτού, να προσελκύσει μόνο μια μειοψηφία στην Κομιντέρν και να
χάσει τη μεγάλη μάζα των οπαδών, που ήταν προηγουμένως στην Κομιντέρν. Αυτό το σφάλμα τακτικής
φαινόταν ασυγχώρητο στον Λέβι», επειδή «αναγνώριζε ότι η πλειοψηφία του σοσιαλιστικού
προλεταριάτου δεν θα ακολουθούσε τους κομμουνιστές διαφωνούντες».  Αναρωτιόταν επίσης «τι
επιπτώσεις θα έχει αυτή η διάσπαση σε άλλες χώρες, όπου ήδη πρέπει να σηκώσουμε το βάρος της
διάσπασης του προλεταριάτου».

Ο Λέβι πίστευε ότι «ο πυρήνας της αριστεράς του USPD στη Γερμανία είναι ισάξιος με την ομάδα του
Σερράτι» και ότι επομένως ήταν «σοβαρό λάθος εκ μέρους της Κομμουνιστικής Διεθνούς να σπρώξει
αυτόν τον πυρήνα προς τα δεξιά πεισματικά και με τη βία».  Ο Λέβι πίστευε ότι «οι σύντροφοι θα
περιέπλεκαν το έργο τους αφάνταστα αν, υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ιταλία, απέκλειαν όχι
μόνο τους ρεφορμιστές αλλά και το στρατόπεδο του Σερράτι».  Κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «χωρίς
την αριστερή πτέρυγα της ομάδας του Σερράτι το κόμμα δεν θα έχει πυρήνα» και ότι «αν αυτή η αριστερή
πτέρυγα μπορεί να κερδηθεί μόνο με το τίμημα της αποδοχής του Σερράτι, ο Σερράτι πρέπει να ενταχθεί
στις διαπραγματεύσεις, ακόμη και αν κάποιος βλέπει το πρόσωπό του με μεγαλύτερη αποστροφή από
ό,τι εγώ».

Ο Ματίας Ράκοζι, ο Καρλ Ράντεκ, ο Μπέλα Κουν και η παραίτηση του Πάουλ Λέβι από την
Κεντρική Επιτροπή του VKPD (22 Φεβρουαρίου 1921)

Ο Λέβι ανέπτυξε αυτές τις ιδέες σε μια ομιλία που εκφώνησε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
του VKPD  στις 24 Φεβρουαρίου 1921  που συγκλήθηκε μετά από αίτημα του αντιπροσώπου της
ΕΕΚΔ Ματίας Ράκοζι, ο οποίος είχε σταματήσει στο Βερολίνο καθ’ οδόν από την Ιταλία προς τη Ρωσία. Ο

57

58

59

60

61

62

63 64



18/45

Ράκοζι βοηθήθηκε στις προσπάθειές του από τον Καρλ Ράντεκ, ο οποίος, αφού αρχικά είχε αντιταχθεί στη
διάσπαση του Λιβόρνο, είχε αλλάξει στρατόπεδο. Ο Ράντεκ επιτέθηκε στον Λέβι για τη στάση του στο
Λιβόρνο και οργάνωσε μια φράξια κατά του Λέβι μέσα στο VKPD.

Η συζήτηση του Λέβι για τη διάσπαση του Λιβόρνο στην εφημερίδα Die Rote Fahne, στις 22 Ιανουαρίου
1921, οδήγησε σε μια δημόσια διαμάχη με τον Ράντεκ, ο οποίος υπερασπίστηκε τη θέση της ΕΕΚΔ στην
εφημερίδα τέσσερις ημέρες αργότερα και συγκρούστηκε προσωπικά μαζί του σε μια θυελλώδη
συνεδρίαση της Zentrale. Ο Ράντεκ κατηγόρησε τον Λέβι ότι υποστήριζε τον κεντριστή Σερράτι (ο οποίος
με τη σειρά του «αρνήθηκε να έρθει σε ρήξη με τη ρεφορμιστική συνδικαλιστική γραφειοκρατία») και ότι
τον βοήθησε «να σαμποτάρει τις ίδιες ακριβώς αποφάσεις του Δεύτερου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής
Διεθνούς στη σύνταξη των οποίων συνεργάστηκε ο ίδιος».  Ωστόσο, εξέχοντα μέλη της Zentrale, όπως η
Κλάρα Τσέτκιν και ο συμπρόεδρος Ερνστ Ντάουμιγκ, υποστήριξαν τον Λέβι.

Στις 22 Φεβρουαρίου 1921 ο Ματίας Ράκοζι (αργότερα γνωστός ως «ο καλύτερος μαθητής του Στάλιν»)
μίλησε στην ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος,
υπερασπιζόμενος την απόφαση του Λιβόρνο και επιμένοντας στην ανάγκη εφαρμογής της τακτικής της
διάσπασης κατά των κεντριστών ηγετών.

Στην ομιλία του ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, ο Λέβι επέκρινε τον «μηχανιστικό» τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιήθηκε η διάσπαση του Λιβόρνο, που σήμαινε ότι η Κομμουνιστική Διεθνής είχε απορρίψει
όχι μόνο τον Σερράτι, αλλά και τις μάζες που τον υποστήριζαν. Αυτό έθεσε «το θεμελιώδες ερώτημα: πώς
θα προχωρήσουμε στην οικοδόμηση ενός κομμουνιστικού κόμματος στη Δυτική Ευρώπη;»  Σύμφωνα με
τον Λέβι:

«ένα πράγμα θα πρέπει να είναι κρυστάλλινα ξεκάθαρο: υπάρχουν δύο δρόμοι για να επιτευχθεί ένας
υψηλότερος βαθμός κομμουνιστικής εμπειρίας σε αυτές τις μάζες που συνδέονται οργανωτικά με την
Τρίτη Διεθνή. Ο ένας δρόμος για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπαίδευση περιλαμβάνει νέες διασπάσεις·
ο άλλος δρόμος προϋποθέτει ότι εκπαιδεύουμε πολιτικά τις μάζες που έχουν βρει το δρόμο τους προς
εμάς, βιώνουμε μαζί τους την παρούσα εποχή, την επανάσταση, και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε σε ένα
υψηλότερο στάδιο μαζί με τις μάζες και μέσα στις μάζες.»

Η Κομμουνιστική Διεθνής είχε αναγάγει σε αρχή την ιδέα της δημιουργίας κομμάτων «όχι μέσω οργανικής
ανάπτυξης με τις μάζες, αλλά μέσω σκόπιμων διασπάσεων».  Αντίθετα, ο Λέβι υποστήριξε ότι «οι
διασπάσεις σε ένα μαζικό κόμμα ... δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση ψηφίσματα, αλλά μόνο
με βάση την πολιτική εμπειρία».  Οι συζητήσεις έπρεπε να επικεντρώνονται σε πολιτικά ζητήματα και όχι
σε οργανωτικά, προκειμένου να καταλήξουν σε μια διαδικασία πολιτικής εκπαίδευσης. Ο Λέβι προέβλεψε
ότι «αν η Κομμουνιστική Διεθνής λειτουργήσει στη Δυτική Ευρώπη με όρους προσχώρησης και
αποπομπής όπως ένα κανόνι που ανακρούεται» θα βιώσει «τη χειρότερη δυνατή οπισθοδρόμηση».

Ο Ράκοζι απέσπασε την υποστήριξη της Κεντρικής Επιτροπής με μικρή πλειοψηφία. Ο Λέβι και ο
Ντάουμιγκ παραιτήθηκαν από την Κεντρική μαζί με την Κλάρα Τσέτκιν, τον Ότο Μπρας, τον Άντολφ
Χόφμαν και τον Κερτ Γκέγερ (ο οποίος βρισκόταν τότε στη Μόσχα), ενώ ο Χάινριχ Μπράντλερ –ένας από
τους ηγέτες της παράταξης κατά του Λέβι που είχε οργανώσει ο Ράντεκ στο VKPD– αναδείχθηκε σε
βασικό ηγέτη του κόμματος.

Ο Λένιν, ο οποίος εκτιμούσε πολύ την κρίση του Λέβι, επέκρινε τη στάση του με τα ακόλουθα λόγια:
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«Θεωρώ την τακτική σας όσον αφορά τον Σερράτι λαθεμένη. Κάθε υπεράσπιση ή ακόμη
μισοϋπεράσπιση του Σερράτι θα ήταν λάθος. Και η αποχώρησή σας από την Κεντρική Επιτροπή!!;; Αυτό,
οπωσδήποτε, είναι το πιο μεγάλο λάθος! Αν εμείς δείξουμε επιείκια σε τέτοιες μεθόδους: υπεύθυνα μέλη
της Κεντρικής Επιτροπής να βγαίνουν απ’ αυτήν, όταν μείνουν μειοψηφία, τότε η ανάπτυξη και η
εξυγίανση των Κομμουνιστικών κομμάτων ποτέ δεν θα προχωρήσει κανονικά. Στη θέση της αποχώρησης,
θα ήταν καλύτερο να συζητηθεί αρκετές φορές το επίμαχο αυτό ζήτημα μαζί με την Εκτελεστική
επιτροπή.»

Τώρα που οι «Λεβικοί», σύμφωνα με τον Ράντεκ, είχαν αποκλειστεί από την ηγεσία του κόμματος, ήταν
εφικτό να αναπτυχθεί μια στρατηγική βασισμένη στη «θεωρία της επίθεσης» που τότε προωθούσε στην
Κομιντέρν ο Ζινόβιεφ. Σύμφωνα με τον Gruber:

«Οι Χάινριχ Μπράντλερ, Άουγκουστ Ταλχάιμερ και Πάουλ Φρέλιχ είχαν αναλάβει την ηγεσία μετά την
παραίτηση του Λέβι τον Φεβρουάριο και είχαν σκοπό να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα δράσης.
Χαρακτήρισαν την πολιτική του Λέβι για το ενιαίο μέτωπο ως οπορτουνιστική και προσπάθησαν να την
αντιμετωπίσουν με μια “θεωρία της επίθεσης”. [...] Αυτή την άποψη των γεγονότων φαίνεται ότι
συμμερίζονταν ο Ζινόβιεφ και το Εκτελεστικό Γραφείο της Κομιντέρν. Τις πρώτες μέρες του Μαρτίου
[1921], ο Μπέλα Κουν, ο Πογκάνι και ο Γκουράλσκι στάλθηκαν από τη Μόσχα για να κινητοποιήσουν τη
γερμανική αριστερά σε δράση.  Με τη βοήθεια και τις συμβουλές του Κουν, οι ηγέτες του VKPD έκαναν
σχέδια για μια επίθεση που θα ξεκινούσε κάποια στιγμή μετά το Πάσχα.»

Η επιστολή του Λέβι προς τον Λένιν για την προέλευση της «Δράσης του Μάρτη»

Σύμφωνα με μια επιστολή που έστειλε ο Λέβι στον Λένιν στις 27 Μαρτίου 1921, δηλαδή μετά την
απόπειρα πραξικοπήματος, η «Δράση του Μάρτη» σχεδιάστηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΕΚΔ Μπέλα
Κουν για να «απαλλάξει» τη Ρωσία από την κρίση του πολεμικού κομμουνισμού:

«Γνωρίζετε ότι πριν από τέσσερις εβδομάδες ένας σύντροφος της Κομμουνιστικής Διεθνούς [Μπέλα
Κουν] στάλθηκε στη Γερμανία. Εγώ ο ίδιος είχα μια συνομιλία μαζί του μόλις πριν από περίπου 10 ημέρες
– μέχρι στιγμής τη μοναδική. Πριν από τη συνάντηση μαζί μου είχε συναντήσεις με τα μέλη της Κεντρικής
Επιτροπής, το περιεχόμενο των οποίων δεν γνωρίζω, αλλά μπορώ να συμπεράνω μόνο από τη
συζήτηση που είχε με τη συντρόφισσα Κλάρα [Τσέτκιν], η οποία προηγήθηκε της συνομιλίας μαζί μου
κατά 9 ημέρες. Το περιεχόμενο των συνομιλιών μαζί μου και με τη συντρόφισσα Κλάρα, η οποία μου το
ανέφερε αμέσως, ήταν το εξής: Η Ρωσία βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Είναι απολύτως
απαραίτητο η Ρωσία να ανακουφιστεί από κινήσεις στη Δύση και για το λόγο αυτό το γερμανικό κόμμα
πρέπει να αναλάβει αμέσως δράση. Το VKPD μετρά τώρα 500.000 μέλη, με τα οποία θα μπορούσε
κανείς να συγκεντρώσει περίπου 1.500.000 εργάτες, που είναι αρκετό για να ανατρέψει την κυβέρνηση.
Ήταν λοιπόν υπέρ της άμεσης έναρξης του αγώνα με το σύνθημα: Ανατροπή της κυβέρνησης! Τόσο η
συντρόφισσα Κλάρα όσο και εγώ τονίσαμε στο σύντροφο ότι και εμείς γνωρίζαμε τη δυσκολία της
κατάστασης στη Ρωσία, έστω και αν δεν γνωρίζαμε τις λεπτομέρειες, και ότι πέρα από τη στιγμιαία
δύσκολη κατάσταση της Ρωσίας, θέλαμε επίσης να συντομεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την
περίοδο στην οποία η Ρωσία βρίσκεται, σε κάποιο βαθμό, μόνη της. Αλλά ήμασταν και οι δύο της γνώμης
ότι όχι μόνο δεν θα βοηθούσε, αλλά θα αποτελούσε το πιο σοβαρό πλήγμα για τη Σοβιετική Ρωσία αν
ξεκινούσαμε στη Γερμανία ενέργειες που δεν συνιστούν νίκη, αλλά κατάρρευση του κινήματος στη
Γερμανία. Ο σύντροφος, αντίθετα, επέμενε σταθερά στην ιδέα ότι πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως δράσεις,
έστω και αν πρόκειται, όπως είπε, για “μερικές δράσεις”, και με τη συμβουλή του και την επιμονή του η
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Zentrale συγκάλεσε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου
του τρέχοντος έτους, στην οποία ζητήθηκε από την “εργατική τάξη” να ξεκινήσει αμέσως δράσεις για μια
σειρά αιτημάτων, στην κορυφή των οποίων βρισκόταν: ανατροπή της κυβέρνησης.

Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής: Στις 17 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής
Επιτροπής, στην οποία οι προτάσεις και οι οδηγίες των συντρόφων που στάλθηκαν από εκεί,
μετατράπηκαν σε πολιτική. Στις 18 Μαρτίου, η Die Rote Fahne προσαρμόστηκε σε αυτή τη νέα απόφαση
και κάλεσε σε ένοπλο αγώνα χωρίς να πει πρώτα για ποιους στόχους, εμμένοντας σε αυτή τη γραμμή για
λίγες μέρες. Αυτό και οι οδηγίες του εκπροσώπου της Εκτελεστικής [Επιτροπής της Κομμουνιστικής
Διεθνούς, Μπέλα Κουν] ήταν η μόνη πολιτική προετοιμασία για ό,τι επακολούθησε αργότερα. [...] Με αυτή
την δράση δεν καταστράφηκαν μόνο οι επιμέρους δράσεις, με την καλύτερη έννοια του όρου, που ήταν
εφικτές στην κεντρική Γερμανία, αλλά καταστράφηκαν, κατά τη γνώμη μου, οι καρποί ενός διετούς αγώνα
και μιας διετούς δουλειάς του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Γερμανία.»

Σύμφωνα με τα πολιτικά κουτσομπολιά της εποχής, ο Κουν ακολουθούσε τις οδηγίες του Ζινόβιεφ, ο
οποίος φοβόταν τις εσωτερικές δυσκολίες της Ρωσίας (ήταν πρόεδρος του σοβιέτ της Πετρούπολης κατά
τη διάρκεια της εξέγερσης της Κρονστάνδης) και ήθελε να «εκβιάσει» μια επαναστατική κρίση στη
Γερμανία, προκειμένου να μην αναγκαστούν οι Ρώσοι κομμουνιστές να αποδεχθούν την υποχώρηση της
Νέας Οικονομικής Πολιτικής, η οποία υιοθετήθηκε τελικά από το Δέκατο Συνέδριο του Ρωσικού
Κομμουνιστικού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε την περίοδο της εξέγερσης της Κρονστάνδης (7-17
Μαρτίου 1921):

«Άνθρωποι από το περιβάλλον του Ζινόβιεφ έλεγαν ελεύθερα ότι, ακόμη και αν δεν ήταν νικηφόροι, οι
μεγάλοι αγώνες του διεθνούς προλεταριάτου θα επέτρεπαν στη Ρωσία να αποφύγει να στραφεί στη Νέα
Οικονομική Πολιτική. [...] Μπορούμε να θεωρήσουμε εύλογο ότι όσοι υποστήριζαν τη στρατηγική της
«επίθεσης» στη Διεθνή επιθυμούσαν ειλικρινά να σπάσουν πάση θυσία την απομόνωση που καταδίκαζε
τους Μπολσεβίκους στην δαπανηρή στρατηγική υποχώρηση της ΝΕΠ, εξαναγκάζοντας, αν χρειαστεί, την
εξέλιξη και επιταχύνοντας τεχνητά την ταχύτητα της επανάστασης.»

Η «Δράση του Μάρτη» στη Γερμανία (17-29 Μαρτίου 1921)

Στις 16 Μαρτίου 1921, ο Όττο Χέρσινγκ, ο σοσιαλδημοκράτης κυβερνήτης [Oberpräsident] της Σαξονίας,
ανακοίνωσε ότι σκόπευε να θέσει υπό αστυνομική κατοχή αρκετές βιομηχανικές ζώνες,
συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των ορυχείων Μάνσφελντ-Άισλεμπεν, σαφώς για να αφοπλίσει τους
εργάτες (οι οποίοι είχαν κρατήσει τα όπλα τους μετά το Πραξικόπημα του Καπ) και να διαλύσει ένα
κομμουνιστικό προπύργιο. Οι ηγέτες του κόμματος στη Χάλλε, που περιλάμβανε την περιοχή του
Μάνσφελντ, έλαβαν την εντολή να καλέσουν γενική απεργία μόλις η αστυνομία καταλάμβανε ένα
εργοστάσιο και να προετοιμαστούν αμέσως για ένοπλη αντίσταση. Το κάλεσμα για γενική απεργία
εκδόθηκε στις 20 Μαρτίου 1921 ως τελεσίγραφο προς τους μη κομμουνιστές εργάτες. Ωστόσο, το πρωί
της 22ας Μαρτίου, η απεργία ήταν μόνο μερική. Είναι σαφές ότι η μάζα των εργατών δεν ακολουθούσε
την κομμουνιστική πρωτοπορία και επομένως οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες για την οργάνωση μιας
εξέγερσης. Ωστόσο, αυτό ακριβώς έκαναν οι ηγέτες του VKPD με την υποστήριξη του KAPD (ο Κουν είχε
κανονίσει στο Βερολίνο μια συμφωνία για κοινή δράση μεταξύ των δύο κομμουνιστικών κομμάτων), με
καταστροφικά αποτελέσματα.
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Στις 24 Μαρτίου 1921, οι κομμουνιστές χρησιμοποίησαν κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της βίας, για
να προσπαθήσουν να προκαλέσουν γενική απεργία. Ομάδες ακτιβιστών προσπάθησαν να καταλάβουν
αιφνιδιαστικά εργοστάσια για να εμποδίσουν την είσοδο της μεγάλης μάζας των μη κομμουνιστών
εργατών, τους οποίους αποκαλούσαν «απεργοσπάστες». Αλλού, ομάδες ανέργων συγκρούονταν με
εργάτες που πήγαιναν στη δουλειά τους ή στα εργοστάσια. Το γενικό αποτέλεσμα ήταν ασήμαντο. Οι
απαισιόδοξες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 200.000 απεργούς, ενώ οι αισιόδοξες για μισό εκατομμύριο. Στο
Βερολίνο, η απεργία ήταν πρακτικά ανύπαρκτη και η κοινή διαδήλωση του VKPD και του KAPD δεν
προσέλκυσε ούτε 4.000 άτομα, ενώ λίγες εβδομάδες πριν, στις εκλογές για το πρωσικό Landtagon στις
20 Φεβρουαρίου 1921, το VKPD είχε λάβει 200.000 ψήφους. Ενάντια στις εντολές της Zentrale, οι
κομμουνιστές ηγέτες στο Ρουρ έδωσαν το σύνθημα να επιστρέψουν στις εργασίες τους, αλλά μόλις την
1η Απριλίου 1921 ένα τηλεφώνημα από την Zentrale έδωσε την εντολή να τερματιστεί η απεργία.

Οι ημέρες που ακολούθησαν την ήττα της Δράσης του Μαρτίου αποκάλυψαν το μέγεθος της καταστροφής
που οι ηγέτες του VKPD είχαν προκαλέσει στο κόμμα τους. Το κόμμα τέθηκε προσωρινά εκτός νόμου, οι
εφημερίδες του απαγορεύτηκαν και οι ηγέτες του συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του Μπράντλερ.
Το σημαντικότερο, ο αριθμός των μελών του κόμματος μειώθηκε από περίπου 375.000 πριν από τη
«Δράση του Μαρτίου» σε 160.000 τον Αύγουστο του 1921 και σε 140.000 τον Νοέμβριο του 1921.  Η
μαζική απώλεια μελών του VKPD μετά τη «Δράση του Μάρτη» σηματοδότησε το τέλος της δεύτερης
φάσης της γερμανικής επανάστασης – η τρίτη και τελευταία φάση της γερμανικής επανάστασης θα
ξεκινούσε με τη γαλλική και βελγική κατοχή του Ρουρ τον Ιανουάριο του 1923 και θα έκλεινε με τον
αποτυχημένο «Γερμανικό Οκτώβρη» του 1923.

Το φυλλάδιο του Λέβι Ο δικός μας δρόμος (3-4 Απριλίου 1921)

Ο Πάουλ Λέβι διατύπωσε μια κριτική της «Δράσης του Μάρτη» στο φυλλάδιό του Ο δικός μας δρόμος:
Ενάντια στον πραξικοπηματισμό , που γράφτηκε μεταξύ 3 και 4 Απριλίου 1921, καθώς και στην ομιλία
του «Ποιο είναι το έγκλημα: Η Δράση του Μάρτη ή η κριτική της;», που εκφωνήθηκε σε συνεδρίαση της
Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας στις 4 Μαΐου 1921.  Η εισαγωγή του
βιβλίου, Ο δικός μας δρόμος: Ενάντια στον πραξικοπηματισμό, δείχνει τον οξύ τόνο με τον οποίο
διαμορφώθηκε η κριτική του Λέβι στη δράση του VKPD και στο ρόλο της Κομιντέρν σε αυτήν: «Το
ανεύθυνο παιχνίδι που παίζεται με την ύπαρξη ενός κόμματος, με τις ζωές και τις τύχες των μελών του,
πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει με τη θέληση των μελών, δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι γι’ αυτό
εξακολουθούν να αρνούνται να δουν τι έκαναν».

Σύμφωνα με τον Λέβι, το VKPD είχε περίπου το ένα πέμπτο των ψήφων των εργατικών κομμάτων και τα
μέλη του αποτελούσαν περίπου 1 στους 16 του συνδικαλιστικά οργανωμένου προλεταριάτου. Εκτός από
την κεντρική Γερμανία, όπου το VKPD είχε αριθμητική πλειοψηφία, δεν υπήρχε καμία περιφέρεια στη
Γερμανία όπου να είχε τέτοια πλειοψηφία, και δεν ήλεγχε καμία βασική περιφέρεια, όπως το Βερολίνο ή
τη Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου μια δράση θα μπορούσε αμέσως να συντρίψει το αστικό κράτος. Εξάλλου,
το VKPD δεν είχε σημαντική υποστήριξη στο στρατό (είχε μετατραπεί σε «επαγγελματικό» στρατό με τη
συνθήκη των Βερσαλλιών) ή στους σιδηροδρομικούς, και, γενικά, η επιρροή του ήταν πολύ μεγαλύτερη
στους ανέργους παρά στους συνδικαλιστικά οργανωμένους εργάτες. Ήταν έτσι υποχρεωμένο να
συνεργαστεί και να δουλέψει μαζί με το προλεταριάτο στο σύνολό του και μπορούσε να δράσει ως
πρωτοπορία μόνο αν η ίδια η εργατική τάξη έμπαινε σε δράση. Τέλος, το VKPD δεν είχε σημαντική
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υποστήριξη από τα μεσαία στρώματα, τα οποία έτειναν να συρρέουν πίσω από τα εθνικιστικά δεξιά
κόμματα και τις ένοπλες ομάδες. Υπό αυτές τις συνθήκες, υποστήριξε ο Λέβι, ήταν σκέτη τρέλα να
ξεκινήσει μια εξέγερση όπως έκανε το VKPD τον Μάρτιο του 1921.

«Ποια πρέπει να είναι η σχέση των κομμουνιστών με τις μάζες σε μια δράση;», ρώτησε ο Λέβι.

«Μια δράση που ανταποκρίνεται απλώς στις πολιτικές ανάγκες του Κομμουνιστικού Κόμματος και όχι στις
υποκειμενικές ανάγκες των προλεταριακών μαζών, καταστρέφεται εκ των προτέρων. Οι κομμουνιστές δεν
έχουν την ικανότητα να αναλάβουν δράση στη θέση του προλεταριάτου, χωρίς το προλεταριάτο, και
πολλές φορές ακόμη και ενάντια στο προλεταριάτο, ειδικά όταν εξακολουθούν να αποτελούν μια τέτοια
μειοψηφία μέσα στο προλεταριάτο. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν
καταστάσεις, χρησιμοποιώντας τα πολιτικά μέσα που περιγράφηκαν παραπάνω, στις οποίες το
προλεταριάτο βλέπει την ανάγκη του αγώνα, αγωνίζεται, και, σε αυτούς τους αγώνες, οι κομμουνιστές
μπορούν στη συνέχεια να καθοδηγήσουν το προλεταριάτο με τα συνθήματά τους.»

Τελεσίγραφα όπως αυτό που δόθηκε στους μη κομμουνιστές εργάτες κατά τη διάρκεια της «Δράσης του
Μάρτη» («Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου!») ήταν εντελώς εκτός συζήτησης. Ένας
αρθρογράφος της Rote Fahne, υπό την εποπτεία της Zentrale, είχε

«κηρύξει τον πόλεμο στους εργάτες στην έναρξη της δράσης, ως ένα τρόπο για να τους ωθήσει στη
δράση. Και ο πόλεμος άρχισε. Οι άνεργοι αποσπάστηκαν εκ των προτέρων ως φάλαγγες εφόδου.
Κατέλαβαν τις πύλες των εργοστασίων. Εισέβαλαν με τη βία στα εργοστάσια, έβαλαν φωτιές σε ορισμένα
μέρη και προσπάθησαν να διώξουν τους εργάτες από τις εγκαταστάσεις. Ξέσπασε ανοιχτός πόλεμος
μεταξύ των κομμουνιστών και των εργατών.»

Τα «αναρχικά χαρακτηριστικά αυτής της εξέγερσης του Μάρτη», υποστήριξε ο Λέβι, «ο αγώνας των
ανέργων ενάντια στους εργαζόμενους, ο αγώνας των κομμουνιστών ενάντια στους προλετάριους, η
ανάδυση του λούμπεν-προλεταριάτου, οι επιθέσεις με δυναμίτη», ήταν όλα λογικές συνέπειες αυτής της
βασικής στάσης. ’Όλα αυτά χαρακτηρίζουν το κίνημα του Μάρτη ως το μεγαλύτερο μπακουνινιστικό
πραξικόπημα στην ιστορία μέχρι σήμερα. [...] Το να το αποκαλέσουμε μπλανκισμό θα ήταν προσβολή για
τον Μπλανκί».  Ο Λέβι έβγαλε το εξής πολιτικό συμπέρασμα από αυτή την πανωλεθρία: «Ποτέ ξανά
στην ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν πρέπει να συμβεί να κηρύξουν οι κομμουνιστές πόλεμο
στους εργάτες. [...] Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μόνο η εμπροσθοφυλακή του προλεταριάτου, και ποτέ
ένα ρόπαλο εναντίον του προλεταριάτου· δεν μπορεί να προελάσει αν έχει χάσει τη σύνδεσή του με την
κύρια δύναμη.»

Ο Λέβι κατηγόρησε τους απεσταλμένους της ΕΕΚΔ στη Γερμανία για την εξέγερση. Σε μια σαφή αναφορά
στον Ζινόβιεφ, υποστήριξε ότι «ορισμένοι κύκλοι της ΕΕΚΔ έδειξαν μια ορισμένη παρανόηση σχετικά με
την «αδράνεια» του γερμανικού κόμματος. Εκτός από τα σοβαρά λάθη στο κίνημα ενάντια στο
Πραξικόπημα του Καπ, ωστόσο, το Γερμανικό Κόμμα δεν μπορούσε να κατηγορηθεί για πραγματικές
αποτυχίες. Υπήρχε έτσι μια συγκεκριμένη ισχυρή επιρροή στην Zentrale να ξεκινήσει δράση τώρα,
αμέσως και με κάθε τίμημα.»

Ο Λέβι απέρριψε τη «θεωρία της επίθεσης» των Μπουχάριν και Ζινόβιεφ, η οποία στηριζόταν στο
επιχείρημα ότι η Σοβιετική Ρωσία βρισκόταν σε μια κρίσιμη καμπή και ότι είχε επείγουσα ανάγκη από
εξωτερική ανακούφιση. Σύμφωνα με τον Λέβι, ήταν απαραίτητο να μπει ένα τέλος στο «σύστημα των
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μυστικών πρακτόρων» που είχε προκαλέσει τέτοια ζημιά στην Ιταλία και τη Γερμανία. Η Δυτική Ευρώπη
και η Γερμανία είχαν μετατραπεί σε «δοκιμαστικό πεδίο για κάθε είδους πολιτικές προσωπικότητες μικρού
μεγέθους [duodecimo]» όπως ο Ματίας Ράκοζι, ο πληρεξούσιος της ΕΕΚΔ στο Λιβόρνο. «Δεν έχω τίποτα
εναντίον αυτών των Τουρκεστανών», υποστήριξε ο Λέβι, ειρωνευόμενος τον Μπέλα Κουν –ο οποίος είχε
εκτελέσει λευκούς αιχμαλώτους στον Εμφύλιο Πόλεμο εξοργίζοντας τον Λένιν, που τον έστειλε σε
αποστολή στο Τουρκεστάν– αλλά «θα έκαναν λιγότερο κακό με τα κόλπα τους στη χώρα τους.»

Ο Λέβι αποκάλεσε «τη μέθοδο της αποστολής ανεύθυνων ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν αργότερα να
εγκριθούν ή να αποκηρυχθούν ανάλογα με τις ανάγκες», ένα «επιπόλαιο παιχνίδι» που θα ήταν «μοιραίο
για την Τρίτη Διεθνή». Μια ακόμη πιο επιζήμια συνέπεια του «συστήματος των αντιπροσώπων» ήταν «η
άμεση και μυστική επαφή μεταξύ αυτών των αντιπροσώπων και της ηγεσίας της Μόσχας». Αυτοί οι
αντιπρόσωποι της ΕΕΚΔ

«δεν συνεργάζονται ποτέ με την Κεντρική Επιτροπή της εκάστοτε χώρας, πάντα πίσω από την πλάτη της
και συχνά ακόμη και εναντίον της. Βρίσκουν ανθρώπους στη Μόσχα που τους πιστεύουν, άλλοι δεν τους
πιστεύουν. Πρόκειται για ένα σύστημα που αναπόφευκτα υπονομεύει κάθε εμπιστοσύνη για αμοιβαία
συνεργασία και από τις δύο πλευρές, τόσο της ΕΕΚΔ όσο και των συνεργαζόμενων κομμάτων. Αυτοί οι
σύντροφοι είναι γενικά ακατάλληλοι για πολιτική ηγεσία, επιπλέον τους εμπιστεύονται πολύ λίγο. Η
απελπιστική κατάσταση που προκύπτει είναι η έλλειψη ενός κέντρου πολιτικής ηγεσίας.»

Η ασυγκράτητη γλώσσα του Λέβι προμηνύει την επερχόμενη ρήξη του με την Κομιντέρν: «Η ΕΕΚΔ
λειτουργεί λίγο πολύ σαν μια Τσεκά που εκτείνεται πέρα από τα ρωσικά σύνορα – μια απαράδεκτη
κατάσταση πραγμάτων. Η σαφής απαίτηση ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και ότι η ηγεσία σε ορισμένες
χώρες δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από ανίκανους αντιπροσώπους με ανίκανα χέρια, το αίτημα για μια
πολιτική ηγεσία και ενάντια σε μια κομματική αστυνομία, δεν είναι αίτημα για αυτονομία.»

Η Ομιλία του Λέβι ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος
για τη «Δράση του Μάρτη» (4 Μαΐου 1921) και η ρήξη του με την Κομμουνιστική Διεθνή

Στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του VKPD στις 4 Μαΐου 1921 (με τίτλο «Ποιο
είναι το έγκλημα: η δράση του Μάρτη ή η κριτική της;») ο Λέβι ανέπτυξε τις ιδέες που περιέχονταν στο
φυλλάδιό του, Ο δικός μας δρόμος: Ενάντια στον πραξικοπηματισμό. Αντιπαραβάλλει την ανάπτυξη του
κομμουνισμού στη Ρωσία και τη Δυτική Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι, λόγω των πολύ διαφορετικών
ιστορικών διαδρομών που ακολούθησαν οι δύο κοινωνίες, απαιτούνταν διαφορετικές οργανωτικές
μορφές. Ενώ ο μπολσεβικισμός είχε αναπτυχθεί σε μια κυρίως φεουδαρχική κοινωνία, με μια πολύ
αδύναμη αστική τάξη, στη Δυτική Ευρώπη «το προλεταριάτο αντιμετωπίζει μια πλήρως ανεπτυγμένη
αστική τάξη και έρχεται αντιμέτωπο με τις πολιτικές συνέπειες της ανάπτυξης της αστικής τάξης, δηλ. τη
δημοκρατία, και, κάτω από τη δημοκρατία, ή αυτό που νοείται ως δημοκρατία υπό την κυριαρχία της
αστικής τάξης, η οργανωτική μορφή των εργατών παίρνει διαφορετικές μορφές από ό,τι κάτω από την
κρατική μορφή της αγροτικής φεουδαρχίας, που είναι η απολυταρχία.»  Στη Δυτική Ευρώπη, επομένως,
η οργανωτική μορφή θα μπορούσε να είναι μόνο «αυτή ενός μαζικού κόμματος που δεν είναι κλεισμένο
στον εαυτό του. Τα μαζικά κόμματα αυτού του είδους δεν μπορούν ποτέ να κινηθούν με την εντολή μιας
Κεντρικής Επιτροπής, την εντολή μιας Zentrale, ο μόνος τρόπος που μπορούν να κινηθούν είναι μέσα
στο ακαθόριστο ρευστό μέσα στο οποίο βρίσκονται, στην ψυχολογική αλληλεπίδραση με ολόκληρη την
προλεταριακή μάζα απέξω.»
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Υπήρχε, επιπλέον, μια άλλη θεμελιώδης διαφορά: ενώ ο μαρξισμός στη Ρωσία είχε αναπτυχθεί μέσα σε
μια πολιτικά παρθένα εργατική τάξη, στη Γερμανία και τη Δυτική Ευρώπη ένα μεγάλο τμήμα του
προλεταριάτου ήταν ήδη οργανωμένο. Αυτό δημιούργησε την επικίνδυνη πιθανότητα διαχωρισμού μεταξύ
των οργανωμένων εργατών, που παρέμεναν προσκολλημένοι στα παλιά ρεφορμιστικά κόμματα και
συνδικάτα, και των μη οργανωμένων ή ανέργων, που ασπάστηκαν τον κομμουνισμό. Σε ένα τέτοιο
σενάριο, «το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, η οργάνωση ενός μέρους του
προλεταριάτου –του πιο προχωρημένου μέρους, αλλά ενός μέρους που διατρέχει ολόκληρο το
προλεταριάτο– και, αντίθετα, γίνεται ένα μέρος κάθετα διαχωρισμένο σύμφωνα με κοινωνικά
διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά.»

Η Γερμανία ήταν έτσι ένα είδος ιστορικού εργαστηρίου στο οποίο έπρεπε πρώτα να αναπτυχθούν και να
δοκιμαστούν οι τακτικές που ήταν απαραίτητες για να κερδίσουν τους προλετάριους που ήταν
συγκεντρωμένοι γύρω από τις ρεφορμιστικές μαζικές οργανώσεις. Για να γίνει αυτό, οι κομμουνιστές
έπρεπε να επιτύχουν «με πολιτικούς όρους κάποιου είδους σύνδεση με αυτές τις οργανώσεις», να
«κερδίσουν πολιτική επιρροή πάνω τους». Το KPD είχε ξεκινήσει αυτό το δρόμο με την «Ανοιχτή
Επιστολή», η οποία είχε θέσει το σύνθημα της ενότητας, επειδή «είναι δυνατό να προσεγγίσει κανείς
οργανωμένες εργατικές μάζες όχι μόνο όταν δεν τις πολεμάει, αλλά όταν σχετίζεται με τις δικές τους ιδέες,
ακόμη και αν αυτές είναι λανθασμένες, και τις βοηθάει να ξεπεράσουν το λάθος με τη δική τους
εμπειρία.»

Ο Λέβι έκλεισε την ομιλία του καταγγέλλοντας τα βρώμικα κόλπα που χρησιμοποιήθηκαν στην πολεμική
εναντίον του, ιδιαίτερα από τον Ράντεκ: «αν κάποιος έχει κάνει ένα λάθος, τότε επιτίθεστε τρεις φορές
σκληρότερα σε αυτόν που επικρίνει το λάθος, ενώ τον ικανοποιείτε στην ουσία. Αυτή είναι η τακτική που
χρησιμοποιείτε για να διατηρήσετε το δικό σας αλάθητο.»  Κατήγγειλε όλες τις προσπάθειες να
επιτευχθεί μια ιδιωτική συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι «τα λάθη και τα σφάλματα των κομμουνιστών
αποτελούν εξίσου συστατικό στοιχείο της πολιτικής εμπειρίας της προλεταριακής τάξης, όπως και τα
επιτεύγματά τους. Ούτε το ένα ούτε το άλλο δεν μπορεί ούτε πρέπει να αποκρύπτεται από τις μάζες».

Σε επιστολή του προς τον Πάουλ Λέβι και την Κλάρα Τσέτκιν με ημερομηνία 16 Απριλίου 1921, ο Λένιν
επανέλαβε την υποστήριξή του στην πολιτική του ενιαίου μετώπου που ξεκίνησε από τον Λέβι,
δηλώνοντας ότι η Ανοιχτή Επιστολή είναι μια «εντελώς σωστή τακτική (εγώ κατέκρινα την αντίθετη γνώμη
των “αριστερών” μας, που ήταν εναντίον αυτού του γράμματος)», και αναγνώρισε την ορθότητα της
κριτικής του Λέβι για τη Δράση του Μάρτη, δηλώνοντας: «Εγώ πρόθυμα πιστεύω ότι ο αντιπρόσωπος της
Εκτελεστικής επιτροπής [Μπέλα Κουν] υπεράσπισε μια ανόητη τακτική, πολύ αριστερή – να δράσουμε
αμέσως “για να βοηθήσουμε τους Ρώσους”: ο αντιπρόσωπος αυτός συχνά είναι υπερβολικά
αριστερός».  Ωστόσο, η προσπάθεια του Λένιν για συμβιβασμό μεταξύ των παρατάξεων του VKPD
απέτυχε.

Η αποπομπή του Λέβι από το VKPD και την Κομμουνιστική Διεθνή

Στις 15 Απριλίου 1921, η Zentrale ψήφισε τη διαγραφή του Λέβι από το VKPD λόγω απειθαρχίας και
απαίτησε να παραιτηθεί από τη θέση του ως βουλευτής στο Ράιχσταγκ. Ο Λέβι προσέφυγε αμέσως στην
Κεντρική Επιτροπή κατά της απόφασης της Zentrale. Στις 16 Απριλίου 1921, οκτώ γνωστοί ηγέτες και
μέλη του κόμματος που κατείχαν υπέυθυνες θέσεις δήλωσαν την αλληλεγγύη τους προς αυτόν και
προσφέρθηκαν ως εγγυητές ότι έλεγε την αλήθεια: ο Ερνστ Ντάουμιγκ, η Κλάρα Τσέτκιν, ο Ότο Μπρας
και ο Άντολφ Χόφμαν, οι οποίοι είχαν παραιτηθεί μαζί του από την Zentrale τον Φεβρουάριο του 1921, ο
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Κερτ Γκάγερ, ο αντιπρόσωπος του κόμματος στη Μόσχα, και τρεις ηγετικές φυσιογνωμίες της
συνδικαλιστικής επιτροπής, πρώην ηγέτες των επαναστατικών αντιπροσώπων [Revolutionäre Obleute], ο
Πάουλ Νόιμαν, ο Χάινριχ Μάλζαν και ο Πάουλ Έκερτ. Ένας ολόκληρος τομέας της γερμανικής
κομμουνιστικής ηγεσίας αρνήθηκε έτσι είτε να αποδεχτεί την αποπομπή του Λέβι είτε τους λόγους που
προβλήθηκαν γι’ αυτήν.

Στη συνεδρίασή της στις 29 Απριλίου 1921, η Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς
υιοθέτησε μια πρόταση που ενέκρινε την αποπομπή του Πάουλ Λέβι από το VKPD και συνεπώς από την
Κομμουνιστική Διεθνή. Σε μια έκκληση που απευθυνόταν στο προεδρείο του Τρίτου Παγκόσμιου
Συνεδρίου και είχε ημερομηνία 31 Μαΐου 1921, ο Λέβι υποστήριξε: «η κριτική μου για τη Δράση του
Μάρτη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας είναι κομμουνιστική», υποστηρίζοντας ότι είχε
ασκήσει κριτική στη Δράση του Μάρτη του Κομμουνιστικού Κόμματος μόνο και μόνο επειδή αποτελούσε
«ρήξη με όλο το παρελθόν του κόμματος».  Ο Λέβι πίστευε ότι «αυτές οι «νέες αρχές»
αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα μια εγκατάλειψη των κομμουνιστικών αντιλήψεων».
Υπερασπίστηκε το περιεχόμενο τόσο της μπροσούρας του, Ο δρόμος μας: Ενάντια στον
πραξικοπηματισμό, και της ομιλίας του στις 4 Μαΐου, επισημαίνοντας ότι «τα γεγονότα δεν έχουν
αμφισβητηθεί σοβαρά από κανέναν και πουθενά».  Προσέφερε επίσης μια διαφοροποιημένη εκτίμηση
του ρόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής σε όλη την άθλια υπόθεση:

«Επιμένω επίσης σε όσα είπα σχετικά με την επιρροή της Εκτελεστικής, αν και υπάρχουν αρκετά
πράγματα που πρέπει να ειπωθούν για την υπεράσπιση της Εκτελεστικής, τα οποία δεν τόνισα επαρκώς
σε αυτά που έγραψα. Στην πραγματικότητα, η Εκτελεστική απλώς παρείχε ένα έναυσμα. (Αυτό δεν ισχύει
για τους εκπροσώπους της στη Γερμανία, οι οποίοι προχώρησαν πολύ περισσότερο). Η Εκτελεστική
υπέθεσε ότι αυτό το έναυσμα θα επανεξεταζόταν στη Γερμανία, και ενδεχομένως θα τροποποιούνταν ή θα
απορρίπτονταν, από ανεξάρτητους και ικανούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να λάβουν τη δική τους
απόφαση. Παραδέχομαι ότι η Εκτελεστική ίσως δεν υπολόγισε την πιθανότητα ότι η Zentrale του VKPD
θα κατάπινε αδιακρίτως ό,τι της προσφερόταν στο όνομα της Εκτελεστικής. Όσον αφορά όμως το
γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της Εκτελεστικής άσκησαν επιρροή του τύπου που περιέγραψα, ότι
παρενέβησαν ανεξάρτητα δίπλα στην Zentrale ή ακόμη και πίσω από την πλάτη της – δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία γι’ αυτό.»

Όσον αφορά την κατηγορία ότι το φυλλάδιο εμφανίστηκε σε μια στιγμή που η Γερμανία είχε καταληφθεί
από τη λευκή τρομοκρατία και παρείχε στοιχεία για τις διώξεις, ο Λέβι υποστήριξε ότι αισθάνθηκε
υποχρεωμένος να το δημοσιεύσει επειδή το VKPD «απείχε πολύ από το σημείο να ξαναβρεί την
αυτοκριτική για τον παραλογισμό μιας τέτοιας ενέργειας» και επομένως «υπήρχε κίνδυνος να
επαναληφθεί η παραφροσύνη». Υπενθύμισε επίσης ότι «δεν έχει αναφερθεί ούτε μία περίπτωση στην
οποία η εισαγγελική αρχή να έλαβε μέτρα εξαιτίας του φυλλαδίου», και προχώρησε περαιτέρω θέτοντας
ένα ζήτημα αρχής:

«Όλοι αναγνωρίσαμε από την αρχή ότι η ανάπτυξη του κόμματος δεν μπορεί να θυσιαστεί για να μην
χάσουν οι σύντροφοι την ελευθερία τους ή και κάτι περισσότερο. Αυτή η αντίληψη καθοδήγησε και την
Zentrale, όταν έθεσε σε κίνηση τη δράση του Μάρτη, η οποία κόστισε σε πολλούς συντρόφους την
ελευθερία τους και τη ζωή τους. Αν αληθεύει ότι η Δράση του Μάρτη ήταν ένα καταστροφικό λάθος και ότι
ήταν πολιτικά απαραίτητο για το κόμμα να διορθώσει αυτό το λάθος, τότε αυτό έπρεπε να γίνει ακόμα και
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με τον κίνδυνο να αναγκαστούν οι υπεύθυνοι να βγουν στην παρανομία. Δεν μπορώ να δεχτώ κανέναν
κανόνα για το Κομμουνιστικό Κόμμα σύμφωνα με τον οποίο οι συνέπειες των καταστροφικών λαθών
βαρύνουν μόνο τα μέλη και όχι τους ηγέτες που έκαναν εξ αρχής τα λάθη.»

Ο Λέβι πίστευε ότι, ως αποτέλεσμα της δράσης του Μάρτη, «η Zentrale του γερμανικού κόμματος και,
μαζί με αυτήν, το κόμμα στο σύνολό του εκτέθηκαν ενώπιον του γερμανικού και του διεθνούς
προλεταριάτου», καταλήγοντας:

«Αν το κόμμα είχε βρει το θάρρος να παραδεχτεί δημοσίως τα λάθη του, να αποδεχτεί όλες τις συνέπειες
και να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε, αυτό θα είχε εξαλείψει μεγάλο μέρος της ζημιάς που
προκάλεσε η δράση του Μάρτη. Αυτή η ζημιά μπορεί να εκφραστεί με στατιστικά στοιχεία, αλλά φτάνει
πολύ πέρα από αυτά. Η ζημιά εκφράζεται με την απώλεια γοήτρου και ηθικού κύρους ανάμεσα στις
προλεταριακές μάζες, μια ζημιά που υπέστησαν οι κομμουνιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η
Κομμουνιστική Διεθνής, μια ζημιά πέρα από κάθε μέτρο ή υπολογισμό. Πόσο μέρος της απώλειας μπορεί
να αναπληρωθεί εξαρτάται τώρα από το συνέδριο. Μπορεί να πετύχει πολλά, υπό την προϋπόθεση ότι
θα προσδιορίσει ελεύθερα και ανοιχτά τα λάθη και τους υπεύθυνους, παίρνοντας παράλληλα πολιτικές
αποστάσεις από αυτούς. Γι’ αυτό θεωρώ καθήκον μου να παρουσιάσω και τη δική μου «υπόθεση» στο
συνέδριο.»

Δυστυχώς οι ελπίδες του διαψεύστηκαν.

Ο συμβιβασμός στο Τρίτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς (22 Ιουνίου-12 Ιουλίου 1921)

Οι «Θέσεις για την Τακτική και τη Στρατηγική» που υιοθετήθηκαν από το Τρίτο Συνέδριο της
Κομμουνιστικής Διεθνούς έγραφαν το εξής απίστευτο: «Το Τρίτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς
θεωρεί ότι η Δράση του Μάρτη ήταν ένα βήμα προς τα εμπρός.»  Αυτό γράφτηκε, ας θυμηθούμε, μετά
από μια απόπειρα πραξικοπήματος, που πραγματοποιήθηκε ενάντια στη θέληση του μεγαλύτερου
μέρους της γερμανικής εργατικής τάξης, με αποτέλεσμα η Κομμουνιστική Διεθνής να χάσει 200.000
αγωνιστές της εργατικής τάξης στη βιομηχανική καρδιά της Ευρώπης μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το
ψήφισμα με θέμα «Τα γεγονότα του Μαρτίου και το Ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας», που
υιοθετήθηκε από το ίδιο συνέδριο, αναφέρει με τη σειρά του:

«Το Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο σημειώνει με ικανοποίηση ότι όλα τα σημαντικά ψηφίσματα, και ιδιαίτερα
το τμήμα του ψηφίσματος για την τακτική και τη στρατηγική που αφορά την πολυσυζητημένη δράση του
Μάρτη, υιοθετήθηκαν ομόφωνα. Οι εκπρόσωποι της γερμανικής αντιπολίτευσης, στο ψήφισμά τους για τη
δράση του Μάρτη, συμμερίζονται ως επί το πλείστον την άποψη του συνεδρίου. [...] Το συνέδριο αναμένει
από την Zentrale και την πλειοψηφία του VKPD ότι θα αντιμετωπίσει την πρώην αντιπολίτευση με
επιείκεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει πιστά τις αποφάσεις του τρίτου συνεδρίου. Το συνέδριο
είναι πεπεισμένο ότι η Zentrale θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να συσπειρώσει όλες τις δυνάμεις του
κόμματος. Το συνέδριο δίνει εντολή στην πρώην αντιπολίτευση να διαλύσει αμέσως κάθε φραξιονιστική
δομή μέσα στο κόμμα, να υποτάξει πλήρως και ολοκληρωτικά την κοινοβουλευτική ομάδα στην Zentrale,
να υποτάξει πλήρως τον Τύπο στην αρμόδια κομματική επιτροπή και να σταματήσει αμέσως κάθε
πολιτική συνεργασία (στις εκδόσεις τους κ.λπ.) με τους διαγραμμένους από το κόμμα και την
Κομμουνιστική Διεθνή.»
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Γιατί το Τρίτο Συνέδριο υιοθέτησε αυτή τη στάση; Ας θυμηθούμε ότι μετά το Πραξικόπημα του Κάπ, η
Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς δημοσίευσε στο επίσημο όργανό της, Die
Kommunistische Internationale, την οργισμένη επιστολή που απηύθυνε ο Πολ Λέβι προς την Zentrale του
KPD από τη φυλακή του Μοαμπίτ (η οποία ήταν μια παραβίαση της πειθαρχίας όχι λιγότερο σοβαρή από
τη δημοσίευση του, Ο δικός μας δρόμος: Ενάντια στον πραξικοπηματισμό), η οποία συνοδευόταν από ένα
σημείωμα που έγραφε:

«Οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν φυσικά να θριαμβολογήσουν για τις διαφωνίες στο εσωτερικό του
KPD. Ας τους αφήσουμε λοιπόν! Εμείς οι κομμουνιστές δεν φοβηθήκαμε ποτέ την αυτοκριτική. Οι
συντάκτες της Kommunistische Internationale συμφωνούν με τον κύριο άξονα της κριτικής στις τρεις
επιστολές [το τεύχος περιλάμβανε επίσης επιστολές της Κλάρα Τσέτκιν και του Ερνστ Μάγιερ] και στο
άρθρο του συντρόφου Ράντεκ που τυπώθηκε αμέσως μετά από αυτές.»

Το ζήτημα της πειθαρχίας, λοιπόν, ήταν δευτερεύον. Ο λόγος για την άρνηση της Κομμουνιστικής
Διεθνούς να συντάξει έναν κρίσιμο απολογισμό για τη «Δράση του Μάρτη» ήταν η υιοθέτηση των
ψηφισμάτων «ομόφωνα» στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού μεταξύ των υπαρχουσών παρατάξεων εντός της
Κομμουνιστικής Διεθνούς. Ενώ για τη σεχταριστική στάση του KPD κατά τη διάρκεια του Πραξικοπήματος
του Καπ ήταν αποκλειστικά υπεύθυνη η Zentrale, ολόκληρη η ηγεσία της Κομμουνιστικής Διεθνούς είχε
εκτεθεί στη «Δράση του Μάρτη» και η σύνταξη ενός σοβαρού απολογισμού γι’ αυτήν θα απαιτούσε τον
καθαρισμό των στάβλων του Αυγεία της Διεθνούς. Αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τη φήμη και
το κύρος ανθρώπων όπως οι Ζινόβιεφ, Μπουχάριν, Καρλ Ράντεκ, Μπέλα Κουν, Ματίας Ράκοζι και
Άουγκουστ Ταλχάιμερ, οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζονταν από σημαντικά εθνικά τμήματα.
Δεδομένης της διασπαστικής επίδρασης που θα είχε αυτό στη Διεθνή, ο Λένιν και ο Τρότσκι θεώρησαν
ότι το μικρότερο κακό ήταν να διασώσουν την τακτική του ενιαίου μετώπου (το σύνθημα που υιοθετήθηκε
από το Τρίτο Συνέδριο ήταν «Προς τις μάζες», υποδηλώνοντας την ανάγκη να κατακτηθεί το μεγαλύτερο
μέρος της εργατικής τάξης πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας), ακόμη και
με το τίμημα της θυσίας του προσώπου που την ανέπτυξε αρχικά.

Ακόμα και μετά τη διαγραφή του Λέβι από την Κομιντέρν, ο Λένιν υποστήριξε ότι «ο Λέβι σε πολλά σημεία
έχει ουσιαστικά δίκιο στην κριτική του για την Δράση του Μάρτη 1921 στη Γερμανία», αν και «έντυσε την
κριτική του με μια απαράδεκτη και επιζήμια μορφή... Υπερασπίστηκα και έπρεπε να υπερασπίσω τον
Λέβι, στο βαθμό που έβλεπα μπροστά μου αντιπάλους του που απλώς φώναζαν για “μενσεβικισμό” και
“κεντρισμό”, μη θέλοντας να δουν τα λάθη της Δράσης του Μάρτη και την ανάγκη να εξηγηθούν και να
διορθωθούν τα λάθη αυτά.»

Η Κομμουνιστική Εργατική Ένωση του Λέβι (Καλοκαίρι 1921-2)

Το συνέδριο του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στην Ιένα στις 22-26
Αυγούστου 1921 διέγραψε τον Κουρτ και την Άννα Γκάγερ, επισπεύδοντας την αποχώρηση τριών
βουλευτών που ήταν μέχρι τότε αναποφάσιστοι, του Ερνστ Ντάουμιγκ, της Μαρί Μάκβιτς και του Άντολφ
Χόφμαν, οι οποίοι μαζί με τον Λέβι σχημάτισαν μια βραχύβια Κομμουνιστική Συλλογικότητα Εργασίας στο
Ράιχσταγκ [Kommunistische Arbeitsgemeinschaft, KAG]. Η διάσπαση ήταν μια σοβαρή αιμορραγία για
την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματος, επειδή ο Λέβι πήρε μαζί του την πλειοψηφία της
αντιπροσωπείας του κόμματος στο Ράιχσταγκ.
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Τα αιτήματα της KAG, που αναπαράγονται στην συλλογή του Fernbach, περιλάμβαναν πέντε σημεία, τα
οποία, εκτός από την απόρριψη του πραξικοπηματισμού και της ανεύθυνης εξωτερικής παρέμβασης στην
ηγεσία των κομμουνιστικών κομμάτων, υπογράμμιζαν την εχθρότητα του Λέβι προς την Κόκκινη Διεθνή
των Εργατικών Συνδικάτων (Profintern), που ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 1921. Αξίζει να τα
παραθέσουμε αυτούσια:

«1) Πλήρης υλική ανεξαρτησία από την Κομμουνιστική Διεθνή,

2) Όλα τα έντυπα που εμφανίζονται από ξένες κομμουνιστικές οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων των
οργάνων της Κομμουνιστικής Διεθνούς και της Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς) να τεθούν υπό τον
κοινό έλεγχο της γερμανικής κομματικής ηγεσίας,

3) Ασφάλεια από όλες τις ανοιχτές ή κρυφές οργανωτικές παρεμβάσεις του ΕΕΚΔ δίπλα, έξω ή ενάντια
στα όργανα του γερμανικού τμήματος,

4) Καθιέρωση στο πρόγραμμά του μιας πολιτικής που καθιστά δυνατή τη συνεργασία όλων των
επαναστατών εργατών στη Γερμανία, με ρητή αποκήρυξη όλων των πραξικοπηματικών προσπαθειών
κατά το πρότυπο της δράσης του Μάρτη,

5) Καθιέρωση μιας συνδικαλιστικής πολιτικής που, ανεξάρτητα από όλους τους επαναστατικούς στόχους,
διατηρεί την οργανωτική ενότητα και συνοχή των γερμανικών συνδικάτων.»

Αυτή η έκκληση για «εθνική αυτονομία» θα μπορούσε να διαβαστεί ως μια μετατόπιση από την
υπεράσπιση της πολιτικής του ενιαίου μετώπου ενάντια στις πραξικοπηματικές τακτικές του Ζινόβιεφ και
του Κουν σε μια πρώιμη εκδοχή του «ευρωκομμουνισμού», ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή του
Λέβι στο σοσιαλδημοκρατικό μαντρί.

Επίλογος

Ο Πάουλ Λέβι ήταν ένας ταλαντούχος πολιτικός στην τακτική, που αναγκάστηκε παρά τη θέλησή του να
αναλάβει ένα ιστορικό έργο για το οποίο δεν ήταν κατάλληλος ούτε θεωρητικά ούτε λόγω ιδιοσυγκρασίας,
ο οποίος έπαιξε έναν διακεκριμένο ρόλο ως κομμουνιστής ηγέτης για μερικά χρόνια μέχρι που αποφάσισε
να έρθει σε ρήξη με την Κομιντέρν. Σύμφωνα με την έκθεση του Τρότσκι: «Στις ιδιωτικές συζητήσεις πάνω
στα γεγονότα του Μάρτη στη Γερμανία (1921), ο Λένιν είπε για τον Λέβι: “Ο άνθρωπος σίγουρα έχασε τα
μυαλά του”. Είναι αλήθεια ότι ο Λένιν πρόσθεσε τότε πειραχτικά πονηρά: “Αυτός είχε τουλάχιστον κάτι να
χάσει. Δεν μπορεί κανείς να πει το ίδιο και για τους άλλους”.»

Η τελική πολιτική διολίσθηση του Λέβι προς τη σοσιαλδημοκρατία, ωστόσο, δεν απαλλάσσει την
Κομμουνιστική Διεθνή από την ευθύνη της για την καταστροφή που έπληξε το γερμανικό προλεταριάτο
κατά τη διάρκεια της «Δράσης του Μάρτη» του 1921. Πρώτον, επειδή επέτρεψε στους Ζινόβιεφ και
Μπουχάριν να αναπτύξουν στο εσωτερικό της την υπεραριστερή «θεωρία της επίθεσης»,  της οποίας η
λογική κορύφωση ήταν το πραξικόπημα του Μάρτη στη Γερμανία. Δεύτερον, επειδή έστειλε τον Ματίας
Ράκοζι (κατά τον Pierre Broué, «ένα από τα πιο στενόμυαλα και βάναυσα πρόσωπα που ανέδειξε ποτέ το
κομμουνιστικό κίνημα»)  να σπείρει τον όλεθρο στο Λιβόρνο και στη συνέχεια στο Βερολίνο,
εξαναγκάζοντας σε παραίτηση τους Πάουλ Λέβι, Ερνστ Ντάουμιγκ, Κλάρα Τσέτκιν, Ότο Μπρας, Αδόλφο
Χόφμαν και Κουρτ Γκάγερ από την Zentrale του Ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας. Τρίτον,
επειδή επέτρεψε στον Καρλ Ράντεκ να σχηματίσει μια αντι-Λέβι φράξια μέσα στο KPD, η οποία
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περιελάμβανε τους Πάουλ Φρέλιχ, Άουγκουστ Ταλχάιμερ, Βάλτερ Στόκερ και Χάινριχ Μπράντλερ, το
πρόσωπο που αντικατέστησε τον Λέβι στην ηγεσία του κόμματος μετά την παρέμβαση του Ράκοζι.
Τέταρτον, επειδή έστειλε ένα άλλο στενόμυαλο και βάναυσο πρόσωπο, τον Μπέλα Κουν, και έναν
πολιτικό τυχοδιώκτη όπως ο Γιόζεφ Πόγκανι, για να οργανώσουν το πραξικόπημα στη Γερμανία. Και,
τέλος, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο η Κομμουνιστική Διεθνής απέφυγε να συντάξει ένα σοβαρό
απολογισμό της καταστροφικής γερμανικής εμπειρίας.

Αναφέραμε ότι στο Τρίτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς ο Λένιν και ο Τρότσκι κατέληξαν σε έναν
συμβιβασμό με τους υπεραριστερούς με τον οποίο διασώθηκε η τακτική του ενιαίου μετώπου με τίμημα τη
θυσία του προσώπου που την ανέπτυξε αρχικά. Είναι λογικό να αναρωτηθούμε αν αυτή ήταν μια λογική
απόφαση, δεδομένου του μηνύματος που έστελνε στους κομμουνιστές αγωνιστές: οι άνθρωποι που ήταν
υπάκουοι στις οδηγίες της Μόσχας, ακόμη και αν αυτές ήταν επιζήμιες για τα συμφέροντα της εργατικής
τάξης, ανταμείβονταν, ενώ οι επικριτές διασύρονταν και εκδιώκονταν (ο Ζινόβιεφ θα συστηματοποιούσε
αργότερα αυτή την πρακτική με την λεγόμενη πολιτική της «μπολσεβικοποίησης», η οποία οδήγησε στην
αποπομπή των υποστηρικτών του Τρότσκι από την Κομμουνιστική Διεθνή και τα εθνικά της τμήματα).
Επιπλέον, η νέα ηγεσία του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, που δημιουργήθηκε με κόστος μία
τέτοια θυσία, δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όταν η ιστορία της έδωσε μία δεύτερη
ευκαιρία, τον Οκτώβριο του 1923.  Ωστόσο, τα θετικά στοιχεία της γερμανικής εμπειρίας
ενσωματώθηκαν σε δύο ψηφίσματα που υιοθετήθηκαν από το Τέταρτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς: τις «Θέσεις για το Ενιαίο Μέτωπο των Εργατών» του Δεκεμβρίου 1921,  που ισχύουν για τις
ιμπεριαλιστικές χώρες, και τις «Θέσεις για το Ανατολικό Ζήτημα», το Τμήμα 6 του οποίου περιγράφει την
τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί στις ημιαποικιακές χώρες, «Το Αντιιμπεριαλιστικό Ενιαίο Μέτωπο».

Παράρτημα

Δύο κείμενα του Πάουλ Λέβι (16 Μαρτίου 1920 - 8 Ιανουαρίου 1921)

Επιστολή προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας

Δημοσιεύτηκε στο γερμανόφωνο όργανο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, Die
Kommunistische Internationale.

Η «Επιστολή του Πάουλ Λέβι προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας»
δημοσιεύτηκε στο επίσημο όργανο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, Die
Kommunistische Internationale, μαζί με ένα άρθρο του Ερνστ Μάγιερ, «Για τη “Δήλωση νομιμοφροσύνης”
του Κομμουνιστικού Κόμματος», ένα άλλο της Κλάρα Τσέτκιν με θέμα «Η κατάσταση στη Γερμανία», και
ένα τελευταίο του Καρλ Ράντεκ με θέμα «Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του
Πραξικοπήματος του Καπ»: Κριτική εξέταση». Το «σημείωμα του συντάκτη» έχει ως εξής:

Για τον πλήρη και ολόπλευρο φωτισμό της τακτικής των κομμουνιστών κατά τη διάρκεια του
Πραξικοπήματος του Καπ φέρνουμε σε αυτό το τεύχος τρεις πολύ σημαντικές επιστολές από σημαίνοντα
μέλη της Zentrale του Κομμουνιστικού Κόμματος – του συντρόφου Λέβι (ο οποίος βρισκόταν εκείνη την
εποχή στη φυλακή), της συντρόφισσας Κλάρα Τσέτκιν και του συντρόφου Ερνστ Μάγιερ.

Ο γεμάτος πάθος τόνος των επιστολών –ιδιαίτερα της επιστολής του συντρόφου Λέβι, ο οποίος έγραφε
από το κελί της φυλακής– είναι πάρα πολύ κατανοητός.
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Οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν φυσικά να θριαμβολογήσουν για τις διαφωνίες στο εσωτερικό του KPD.
Ας τους αφήσουμε λοιπόν! Εμείς οι κομμουνιστές δεν φοβηθήκαμε ποτέ την αυτοκριτική.

Οι συντάκτες της Kommunistische Internationale συμφωνούν με την κύρια κατεύθυνση της κριτικής στις
τρεις επιστολές και στο άρθρο του συντρόφου Ράντεκ που τυπώθηκε αμέσως μετά από αυτές.

Η ανοιχτή κριτική των λαθών της Zentrale του KPD θα συμβάλει μόνο στο να επιτραπεί η συγχώνευση
των επαναστατών εργατών που ανήκουν στο KAPD με τους συντρόφους μας στις γραμμές ενός ενιαίου
Κομμουνιστικού Κόμματος.

Die Kommunistische Internationale, 2ος τόμος 1920, αριθ. 12, σ. 147.

Επιστολή προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας

Μόλις διάβασα τις ανακοινώσεις. Η ετυμηγορία μου: το KPD απειλείται από ηθική και πολιτική χρεοκοπία.
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν άνθρωποι να γράφουν σε αυτή την κατάσταση προτάσεις όπως η
ακόλουθη: «Η εργατική τάξη είναι ανίκανη να δράσει αυτή τη στιγμή. Είναι απαραίτητο να το πούμε
ξεκάθαρα». «Το γεγονός και μόνο ότι ο Λούττβιτς και ο Καπ πήραν τη θέση του Μπάουερ και του Νόσκε
... δεν άλλαξε άμεσα τίποτα ... στην κατάσταση της μεγάλης ταξικής πάλης». Έχουμε γίνει διανομείς των
πιο θλιβερών ειδήσεων στο εργατικό κίνημα, φωνάζοντας πάντα: «Αυτό δεν έχει πραγματικά κανένα
νόημα!». Τώρα τα έχουμε και γραπτώς από το KPD. Αφού την πρώτη μέρα αρνήθηκε την ικανότητα [της
εργατικής τάξης] να δράσει, την επόμενη μέρα το κόμμα βγάζει ένα φυλλάδιο [που γράφει]: «Τώρα το
γερμανικό προλεταριάτο πρέπει επιτέλους να αναλάβει τον αγώνα για την προλεταριακή δικτατορία και
την κομμουνιστική Σοβιετική Δημοκρατία». Το φυλλάδιο στη συνέχεια μιλάει για ... τη γενική απεργία (η
εργατική τάξη είχε κριθεί ανίκανη να δράσει). Ταυτόχρονα (όταν η γενική απεργία είχε βγάλει τις μάζες
από τα εργοστάσια) [το φυλλάδιο καλεί] σε εκλογές για σοβιέτ (Räte), [και στη σύγκληση ενός] κεντρικού
συνεδρίου των σοβιέτ. Εν ολίγοις, τα «μεγάλα κεφάλια» μας σπάνε και τσακίζουν πολιτικά το σβέρκο της
γενικής απεργίας. Το κάνουν επίσης ηθικά. Το θεωρώ έγκλημα, να διαλύουν τώρα την [απεργιακή] δράση
δηλώνοντας: «Το προλεταριάτο δεν θα κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του για την κοινοβουλευτική
δημοκρατία». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Αυτό είναι μια μαχαιριά στην πλάτη της μεγαλύτερης δράσης του
γερμανικού προλεταριάτου! Πάντα πίστευα ότι ήμασταν ξεκάθαροι και σύμφωνοι στα εξής: Αν ξεσπάσει
μια δράση –ακόμα και για τον πιο ηλίθιο στόχο! (η Επανάσταση του Νοέμβρη δεν είχε κανένα λογικό
στόχο, ή μάλλον δεν είχε κανέναν στόχο)– πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη δράση και να την
ανυψώσουμε πάνω από τον ηλίθιο στόχο της μέσω των συνθημάτων μας, [έτσι ώστε] να φέρουμε τις
μάζες πιο κοντά στον πραγματικό στόχο μέσω της κλιμάκωσης της δράσης! Και όχι να φωνάζουμε
εξαρχής «δεν θα κουνήσουμε ούτε το δαχτυλάκι μας» αν δεν μας αρέσει ο στόχος. Ενδιάμεσα, θα πρέπει
να βρεθούν συγκεκριμένα συνθήματα. Να πούμε στις μάζες τι πρέπει να γίνει στην κατάλληλη στιγμή! Τα
συνθήματα πρέπει, φυσικά, να κλιμακωθούν, [αλλά] να κλιμακωθούν σταδιακά. Η σοβιετική δημοκρατία
έρχεται τελευταία, όχι πρώτη. Νομίζω ότι κανείς δεν σκέφτεται τώρα την εκλογή των σοβιέτ. Το σύνθημα
αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μόνο: εξοπλισμός του προλεταριάτου.

Συγκρίνετε αυτό με το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Die Rote Fahne την Κυριακή [με τίτλο]:
«Τι πρέπει να κάνουμε;». Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν, μετά την κατάρρευση του
στρατιωτικού πραξικοπήματος, προκύψει ξανά μια κυβέρνηση Μπάουερ-Έμπερτ-Νόσκε, δεν θα είναι
πλέον η παλιά, διότι θα έχει χάσει την υποστήριξή της από τη δεξιά, όπως ακριβώς δεν ήταν πλέον η
παλιά τον Ιανουάριο του 1919, αφού έχασε την υποστήριξή της από την αριστερά. Επομένως, είναι
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επιτακτική ανάγκη τώρα να κάνουμε τα πάντα για να κλιμακώσουμε τη δράση, προκειμένου να
συντρίψουμε το πραξικόπημα χωρίς συμβιβασμούς! Αν πετύχουμε, κάθε μελλοντική «κοινοβουλευτική
δημοκρατία» θα διολισθήσει προς τα αριστερά, γιατί θα χάσει το δεξί της έρεισμα. Μόνο τότε θα έρθει η
ώρα που θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε! Τώρα χρειάζεται [να αναλάβουμε] δράση από κοινού –και με
το SPD– [κρατώντας] τα συνθήματα ξεχωριστά και από το USPD (μακάρι να είχαμε συνθήματα [που να
προέρχονται] από τους δρόμους και να μην τα αναζητούμε σε βιβλία!!!). Το πραξικόπημα σε κάθε
περίπτωση [πρέπει να] συντριβεί, γιατί όλα τα υπόλοιπα θα προκύψουν σχεδόν αναγκαστικά [από την
ήττα του]. Άμεσο σύνθημα: Ενάντια σε κάθε συμβιβασμό! Λυπάμαι βαθύτατα [όταν ακούω ότι υπήρξαν]
διαπραγματεύσεις με τη συμμορία [του Καπ-Λούττβιτς].

Τώρα είχαμε την ευκαιρία για το ενοποιημένο κόμμα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως έκανε το
1918, μέσω μερικών φυλλαδίων. Αντ’ αυτού [είχαμε] αυτό το παιδαριώδες γελοίο πράγμα! Δεν μπορώ να
απαριθμήσω όλες τις λεπτομέρειες, για τις οποίες ο καθένας μας θα έπρεπε να κλαίει. Δεν βλέπω πώς το
κόμμα μπορεί να ανακάμψει από αυτό το πλήγμα. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό νωρίτερα: αν
έρθει το αντεπαναστατικό πραξικόπημα, τότε, δράση και με το SPD, γιατί το SPD θα διασπαστεί στη
δράση. Και τώρα; «Δεν θα κουνήσουμε ούτε το δαχτυλάκι μας». Ένα κομμουνιστικό σύνθημα!

Δεν κοιμήθηκα χθες –για πρώτη φορά από τότε που είμαι εδώ– εξαιτίας αυτής της ιστορίας, και τώρα
θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που έγραψα. Αυτό που χθες το βράδυ ήταν βαθιά απογοήτευση, σήμερα
είναι σκέτος θυμός! Αλλά θα απέχω από οτιδήποτε προσωπικό. Έτσι, τώρα στο θέμα.

A. Υποθέτω ότι και η Zentrale του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει διαπιστώσει ότι το γερμανικό και
ιδιαίτερα το βερολινέζικο προλεταριάτο απεργεί. Παρόλο που το κέντρο του KPD είχε διαγνώσει την
«αδυναμία δράσης» [του προλεταριάτου], δεν μπορεί παρά να διακρίνει τώρα ότι πράγματι υπάρχει
[απεργιακή] δράση. Οι απεργίες απαιτούν αιτήματα! Πρέπει να γνωρίζουμε τι πρέπει να επιτευχθεί άμεσα
με την απεργία (και εκτός από το τι θέλουν οι αντίπαλοί μας). Τα αιτήματα πρέπει να τεθούν από το KPD,
επειδή η Vorwärts (συνετά) παρέλειψε να το κάνει αυτό. (1.) Εξοπλισμός του προλεταριάτου για τη
διασφάλιση της δημοκρατίας, δηλαδή η διανομή όπλων στους πολιτικά οργανωμένους [εργάτες], επειδή η
Vorwärts (συνετά) παρέλειψε να το κάνει αυτό. Αυτό το αίτημα είναι υψίστης σημασίας. Προφανώς έχει
ήδη καταστρατηγηθεί! (3.) Άμεση σύλληψη των ηγετών του πραξικοπήματος και καταδίκη τους από
προλεταριακό δικαστήριο, διότι ένα στρατιωτικό δικαστήριο [θα ήταν] αστείο. Και τίποτε άλλο!

Αυτά που γράφει η Zentrale του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ανακοίνωση της 16ης Μαρτίου [1920]
είναι άχρηστα. Η «Σοβιετική Δημοκρατία» και το «Συνέδριο των Σοβιέτ» δεν είναι αιτήματα, όσο ο λαός
δεν εργάζεται για την εκπλήρωσή τους – πολύ περισσότερο που αυτά δεν είναι αιτήματα [που στρέφονται]
εναντίον των αντιπάλων μας. «Κάτω η στρατιωτική δικτατορία!», «Κάτω η αστική δημοκρατία!», επίσης
δεν είναι απεργιακά αιτήματα, αλλά φράσεις. Όσα συμπεριλήφθηκαν ως θετικά αιτήματα στην
ανακοίνωση, και στη συνέχεια (γιατί;) διαγράφηκαν ξανά, ήταν επίσης άχρηστα. Όχι , «παραίτηση» της
κυβέρνησης Καπ, αλλά «σύλληψή» της! Οι προδότες δεν «παραιτούνται»! Ο «αφοπλισμός του στρατού»!
Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ανοησία, γιατί αυτό το αίτημα οδηγεί τα τμήματα του στρατού που είναι εναντίον
του πραξικοπήματος στο άλλο στρατόπεδο. Αυτή η απαίτηση στρέφεται εναντίον ενός μέρους των
δυνάμεων στις οποίες το προλεταριάτο πρέπει να βασίζεται επί του παρόντος. Η άμεση κατάσχεση των
όπλων της αστικής τάξης, ο σχηματισμός ενός εργατικού στρατού, είναι και τα δύο αιτήματα που δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν από τη μια μέρα στην άλλη, η υλοποίησή τους χρειάζεται εβδομάδες –
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επομένως [δεν είναι] απεργιακά αιτήματα. Δεν γνωρίζω κανένα αίτημα που να μπορεί κανείς να αντιτάξει
λογικά στα τρία προαναφερθέντα . Ίσως όμως από τη δράση να προκύπτουν ακόμη και άλλα αιτήματα
που δεν μπορώ να τα προβλέψω από εδώ.

B. Με αυτά τα συνθήματα το KPD πρέπει να δώσει στην απεργία ένα χαρακτήρα που μέχρι τώρα δεν
είχε. Με αυτά τα συνθήματα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα επιτευχθεί το αποτέλεσμα που η
Zentrale έχει θέσει στη βάση της πολιτικής της σκέψης: ότι το SPD δεν θα συνεργαστεί, ή μάλλον ότι δεν
θα αντισταθεί! Τότε –αλλά μόνο τότε– θα έρθει η στιγμή να πει στις μάζες: αυτοί σας έφεραν σε αυτό το
πρόβλημα, και τώρα σας προδίδουν ξανά.

Τότε, και μόνο τότε, όταν οι μάζες θα υιοθετήσουν τα αιτήματά μας και οι «ηγέτες» θα αρνηθούν να τα
πραγματοποιήσουν ή ακόμα και να τις προδώσουν, θα τεθεί το ζήτημα για πρόσθετα αιτήματα –δηλαδή
για σοβιέτ!– θα προκύψει από τη δράση. Σοβιέτ, συνέδριο των σοβιέτ, σοβιετική δημοκρατία, «Κάτω η
κοινοβουλευτική δημοκρατία!» κ.λπ. – όλα αυτά τα αιτήματα προκύπτουν από μόνα τους όταν
ικανοποιηθούν τα απεργιακά αιτήματα. Αλλά τώρα, όλα πρέπει να συγκεντρώνονται σε αυτά τα
απεργιακά αιτήματα. Αν ικανοποιηθούν, η δημοκρατία πρέπει να διολισθήσει προς τα αριστερά. Και
ακόμα και αν παραμείνει ο Νόσκε, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Διότι αν ικανοποιηθούν τα
απεργιακά αιτήματα, οι δυνάμεις που θα στηρίξουν τη δημοκρατία θα βρίσκονται στο προλεταριάτο και η
κυβέρνηση, όπως κι αν ονομάζεται, θα πρέπει να στηριχτεί σε αυτή την εντελώς διαφορετική [διάταξη]
κοινωνικών δυνάμεων. Από τότε μέχρι τη σοβιετική δημοκρατία, ένα διάστημα έξι μηνών θα είναι μια
φυσιολογική εξέλιξη!

Οργανωτικά, πρέπει να κάνουμε [τα εξής]: (1.) Μια φορά την ημέρα, ή δύο φορές, ανάλογα με την
κατάσταση, ένα γενικό φυλλάδιο – όχι ένα «κομμουνιστικό εγχειρίδιο», αλλά τέσσερις προτάσεις για την
κατάσταση, μια πρόταση που περιέχει το συμπέρασμα, και τα απεργιακά αιτήματα. Ειδικότερα, [το
φυλλάδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει] κριτική στην απεργιακή ηγεσία, η οποία θα θέλει να έρθει σε
συμφωνία [με τους ηγέτες του πραξικοπήματος]. [Θα πρέπει επίσης να εκδώσουμε] ένα φυλλάδιο προς
τους στρατιώτες. Ένα φυλλάδιο προς το SPD. Ένα φυλλάδιο προς τους δημόσιους υπαλλήλους,
γραμμένο με επεξηγηματικό τρόπο. Ένα φυλλάδιο προς τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους, το
ταχυδρομείο και τον τηλέγραφο. (2.) Εντατικοποίηση της δράσης. Συγκεντρώσεις διαδηλώσεις στο πάρκο
Τρέπτοβερ [στο Βερολίνο]. Όχι συγκρούσεις. (3.) [Στρατιωτική] εξάσκηση στελεχών, ακόμα και χωρίς
όπλα. Όταν τα στρατεύματα που έρχονται από έξω συγκρούονται με τα τοπικά στρατεύματα, η πόλη δεν
πρέπει να παραμείνει ήσυχη. Τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν στελέχη παρόντα, ώστε το πλήθος να
μην κυριαρχεί στο πεδίο της μάχης στην πλάτη των στρατευμάτων και να μην χρειάζεται να ματώσουμε γι’
αυτό.

Πάουλ Λέβι,

Κελί φυλακής, Λέρτερστρασε,

Βερολίνο, 16 Μαρτίου 1920

Paul Levi, “Der Kapp-Lüttwitz-Putsch und die Kommunistische Partei Deutschlands. Brief an das
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Deutschlands”, Die Kommunistische Internationale. Organ
des Executivkomitees der Kommunistischen Internationale, 2ος τόμος 1920, αριθ. 12, σ. 147.
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Η «Ανοιχτή Επιστολή» της Zentrale του Ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας (8
Ιανουαρίου 1921)

Η «Ανοιχτή Επιστολή» [“Offener Brief”], που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιανουαρίου 1921 στο κομματικό όργανο
του Ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας (VKPD), Die Rote Fahne, ήταν η πρώτη δημόσια
δήλωση αυτού που αργότερα θα γινόταν γνωστό ως «Πολιτική του Ενιαίου Μετώπου». Καλεί όλες τις
εργατικές οργανώσεις, τα κόμματα και τα συνδικάτα να αναλάβουν κοινές δράσεις πάνω στα σημεία στα
οποία είναι δυνατή η συμφωνία. Όπως επισημαίνει ο Broué, «η πρώτη σημαντική πρωτοβουλία προς την
κατεύθυνση της πολιτικής που περιέγραψε ο Λέβι προήλθε από τη βάση του VKPD», πιο συγκεκριμένα
από το συνδικάτο των εργατών μετάλλου στη Στουτγάρδη.  Αν και η «Ανοιχτή Επιστολή» απορρίφθηκε
από τη δεξιά ηγεσία των οργανώσεων στις οποίες απευθυνόταν, ο Λένιν την χαρακτήρισε «απόλυτα
σωστή τακτική».  Η «Ανοιχτή Επιστολή» της 8ης Ιανουαρίου 1921 εξελίχθηκε αργότερα στις «Θέσεις για
το Ενιαίο Μέτωπο των Εργατών» που υιοθετήθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής
Διεθνούς (ΕΕΚΔ) το Δεκέμβριο του 1922  και αργότερα από το Τέταρτο Συνέδριο της Κομμουνιστικής
Διεθνούς.

Η «Ανοιχτή Επιστολή» της Zentrale του Ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας (8
Ιανουαρίου 1921)

Ανοιχτή Επιστολή προς τη Γερμανική Γενική Συνδικαλιστική Ομοσπονδία [Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbund], την Ένωση Ελεύθερων Ομοσπονδιών Εργαζομένων [Arbeitsgemeinschaft freier
Angestelltenverbände], τη Γενική Ένωση Εργαζομένων [Allgemeine Arbeiterunion], την Ελεύθερη Ένωση
Εργαζομένων (Συνδικαλιστές) [Freie Arbeiterunion (Syndikalisten)], το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
Γερμανίας [Sozialdemokratische Partei Deutschlands], το Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
Γερμανίας [Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands] και το Κομμουνιστικό Εργατικό
Κόμμα Γερμανίας [Kommunistische Arbeiterpartei Deutschland].

Το Ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας (VKPD) θεωρεί καθήκον του, σε αυτή τη σημαντική και
δύσκολη στιγμή για ολόκληρο το γερμανικό προλεταριάτο, να απευθύνει έκκληση σε όλα τα σοσιαλιστικά
κόμματα και τα συνδικάτα.

Η βαθμιαία παρακμή του καπιταλισμού, οι επιπτώσεις της επερχόμενης παγκόσμιας κρίσης στις
συνέπειες της γερμανικής κρίσης ειδικότερα, η προοδευτική υποτίμηση του χρήματος και η αύξηση της
τιμής των τροφίμων και όλων των καταναλωτικών αγαθών, η αυξανόμενη ανεργία και η εξαθλίωση των
μαζών, όλα αυτά που συνεχίζουν να εξελίσσονται ακάθεκτα στη Γερμανία, καθιστούν αναγκαία την
υπεράσπιση της προλεταριακής τάξης στο σύνολό της, όχι μόνο του βιομηχανικού προλεταριάτου, αλλά
και όλων των στρωμάτων τα οποία, μόλις τώρα αφυπνίζονται [στην πολιτική ζωή], αποκτώντας συνείδηση
του προλεταριακού τους χαρακτήρα. Το προλεταριάτο παραμένει σε αυτή την αφόρητη κατάσταση από
την επελαύνουσα αντίδραση, η οποία με την Orgesch , με τις προδοτικές δολοφονίες, με τη δικαιοσύνη
που καλύπτει κάθε δολοφονία, εφευρίσκει πάντα νέα δεσμά για το προλεταριάτο και κερδοσκοπεί πάνω
στη διχόνοια του προλεταριάτου.

Το VKPD προτείνει λοιπόν να ενωθούν όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα και τα συνδικάτα, ξεκινώντας άμεσα,
στην ακόλουθη βάση, οι επιμέρους δράσεις της οποίας θα συζητηθούν λεπτομερέστερα στο άμεσο
μέλλον:
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Ι.

α) Έναρξη ενιαίων αγώνων για τους μισθούς προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη των εργατών, των
υπαλλήλων και των δημοσίων υπαλλήλων. Συνδυασμός των επιμέρους αγώνων για τους μισθούς των
σιδηροδρομικών, των δημοσίων υπαλλήλων και των ανθρακωρύχων, καθώς και άλλων βιομηχανικών και
αγροτικών εργατών, σε μια ενιαία κοινή δράση.

β) Αύξηση όλων των παροχών και των συντάξεων για τα θύματα πολέμου, τους συνταξιούχους και τους
δικαιούχους επιδομάτων σε αναλογία με τα απαιτούμενα μισθολογικά ποσοστά.

γ) Ενιαία ρύθμιση των επιδομάτων ανεργίας για όλη τη χώρα, με βάση τις αποδοχές των εργαζομένων
πλήρους απασχόλησης. Όλο το κόστος αυτής της επιχείρησης πρέπει να βαρύνει το ομοσπονδιακό
κράτος (Ράιχ), το οποίο πρέπει να στραφεί αποκλειστικά στο κεφάλαιο [φορολογία] για τους σκοπούς
αυτούς. Πρέπει να ελέγχεται από τους ανέργους μέσω ειδικών συμβουλίων ανέργων, σε συνεργασία με
τα συνδικάτα.

II. Μέτρα για τη μείωση του κόστους ζωής, συγκεκριμένα:

α) Παροχή επιδοτούμενων τροφίμων σε όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους και στις κατώτερες τάξεις
των δικαιούχων επιδομάτων (συνταξιούχοι, χήρες, ορφανά κ.λπ.) υπό την καθοδήγηση των
καταναλωτικών συνεταιρισμών και υπό τον έλεγχο των συνδικάτων και των εργατικών συμβουλίων. Τα
[οικονομικά] μέσα για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχονται από το ομοσπονδιακό κράτος.

β) Άμεση κατάσχεση όλων των διαθέσιμων κατοικήσιμων χώρων, με το δικαίωμα όχι μόνο της
υποχρεωτικής κατάληψης, αλλά και της βίαιης έξωσης των μικρών οικογενειών από μεγάλα διαμερίσματα
ή ακόμη και σπίτια.

III. Μέτρα για την παροχή τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών:

α) Έλεγχος όλων των διαθέσιμων πρώτων υλών, του άνθρακα και των λιπασμάτων από τα εργατικά
συμβούλια. Επανέναρξη της δραστηριότητας σε όλες τις αδρανείς παραγωγικές εγκαταστάσεις που
παράγουν καταναλωτικά αγαθά, διανομή των αγαθών που παράγονται με αυτόν τον τρόπο σύμφωνα με
τις αρχές που περιγράφονται λεπτομερώς στο ΙΙ. α).

β) Έλεγχος της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της πώλησης όλων των γεωργικών προϊόντων από τα
συμβούλια των μικρομεσαίων αγροτών και τα συμβούλια της υπαίθρου (Gutsräte), σε συνεργασία με τις
οργανώσεις των αγροτικών εργατών.

IV.

α) Άμεσος αφοπλισμός και διάλυση όλων των αστικών οργανώσεων επαγρύπνησης και δημιουργία
προλεταριακών οργανώσεων αυτοάμυνας σε όλα τα γερμανικά κρατίδια (Länder) και τις κοινότητες.

β) Αμνηστία για όλα τα αδικήματα που διαπράττονται για πολιτικά κίνητρα ή για λόγους υπαρκτής γενικής
φτώχειας. Αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων.

γ) Κατάργηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων απεργίας.
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δ) Άμεση έναρξη εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων με τη Σοβιετική Ρωσία.

Προτείνοντας αυτή τη βάση για δράση, δεν κρύβουμε ούτε στιγμή, ούτε στους εαυτούς μας ούτε στις
εργαζόμενες μάζες, ότι αυτά τα αιτήματα που προβάλλουμε δεν μπορούν να εξαλείψουν τη φτώχεια τους.
Χωρίς να εγκαταλείπουμε ούτε στιγμή την προσπάθειά μας να εμφυσήσουμε στις εργαζόμενες μάζες την
ιδέα του αγώνα για τη δικτατορία, τη μόνη οδό για τη σωτηρία, χωρίς να αποφεύγουμε να ζητάμε από τις
μάζες σε κάθε κατάλληλη στιγμή να αγωνιστούν για τη δικτατορία και να ηγηθούν [αυτού του αγώνα], το
Ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι έτοιμο να συνεργαστεί με άλλα κόμματα που βασίζονται στο
προλεταριάτο για την πραγματοποίηση κοινών δράσεων προκειμένου να επιτευχθούν τα
προαναφερθέντα αιτήματα.

Δεν κρύβουμε τους αντιθέσεις που μας χωρίζουν από τα άλλα κόμματα.

Αντίθετα, εξηγούμε: Θέλουμε οι οργανώσεις στις οποίες απευθυνόμαστε, όχι να χειροκροτήσουν αυτή
βάση για δράση που προτείνουμε, αλλά να αναλάβουν τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη
αυτών των αιτημάτων.

Ρωτάμε τα κόμματα στα οποία απευθυνόμαστε: Θεωρείτε αυτά τα αιτήματα σωστά; Υποθέτουμε ότι τα
θεωρείτε.

Ρωτάμε: Είστε έτοιμοι να δώσετε μαζί μας τον πιο αμείλικτο αγώνα για την επίτευξη αυτών των
αιτημάτων;

Αναμένουμε μια σαφή και ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το εξίσου σαφές και ξεκάθαρο ερώτημα. Η
κατάσταση απαιτεί μια γρήγορη απάντηση. Περιμένουμε λοιπόν μια απάντηση μέχρι τις 13 Ιανουαρίου
1921.

Αν τα κόμματα και τα συνδικάτα στα οποία απευθυνόμαστε δεν είναι πρόθυμα να αναλάβουν τον αγώνα,
το VKPD θα θεωρήσει ότι είναι υποχρεωμένο να δώσει αυτό τον αγώνα μόνο του και είναι πεπεισμένο ότι
οι εργαζόμενες μάζες θα το ακολουθήσουν. Σήμερα το VKPD απευθύνεται σε όλες τις προλεταριακές
οργανώσεις της χώρας και στις εργαζόμενες μάζες που συσπειρώνονται γύρω τους, καλώντας τες να
εκφράσουν σε συνελεύσεις τη θέλησή τους για κοινή άμυνα ενάντια στον καπιταλισμό και την αντίδραση,
για την κοινή υπεράσπιση των συμφερόντων τους.

Zentrale [Πολιτικό Γραφείο] του Ενιαίου Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας.

“Offener Brief”, Die Rote Fahne, 8 Ιανουαρίου 1921 (Βερολίνο).
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John Riddell

Οι Γερμανοί εργάτες και η γέννηση του ενιαίου μετώπου

Η πολιτική του ενιαίου μετώπου συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αποτελεσματικών εργαλείων δράσης της
εργατικής τάξης που κληρονομήθηκαν από την εποχή του Β. Ι. Λένιν και της Ρωσικής Επανάστασης.
Όπως διατυπώθηκε αρχικά από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Κομιντέρν) τον
Δεκέμβριο του 1921, η πολιτική του ενιαίου μετώπου απαιτούσε τη «μεγαλύτερη δυνατή ενότητα όλων
των εργατικών οργανώσεων σε κάθε πρακτική δράση ενάντια στους ενωμένους καπιταλιστές», ενώ
παράλληλα εξασφάλιζε στους επαναστάτες σοσιαλιστές και τα άλλα συμμετέχοντα ρεύματα «απόλυτη
αυτονομία» και «ελευθερία στην παρουσίαση της άποψής τους».

Οι πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση ενότητας στη δράση με διαφορετικά ρεύματα του εργατικού
κινήματος μπορούν να αναχθούν στην Πρώτη Διεθνή και τις προσπάθειές της να οικοδομήσει γέφυρες
στη δράση με τους Βρετανούς συνδικαλιστές και τους οπαδούς του Ογκίστ Μπλανκί και του Πιερ-Ζοζέφ
Προυντόν στη Γαλλία, καθώς και σε πρωτοβουλίες του μπολσεβίκικου κόμματος στη Ρωσία πριν από το
1917. Η πολιτική διακήρυξη της Κομιντέρν τον Δεκέμβριο του 1921 αναφερόταν στο μπολσεβίκικο
προηγούμενο, αλλά διαμορφωνόταν ως απάντηση στις τρέχουσες ανάγκες, στο πλαίσιο μιας ύφεσης του
επαναστατικού αγώνα. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, οι επαναστάτες σοσιαλιστές
χρησιμοποίησαν την τακτική του ενιαίου μετώπου σε πολύ διαφορετικές περιστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων –τα τελευταία χρόνια– της εναντίωσης στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, της
υποστήριξης απελευθερωτικών αγώνων και της αντιμετώπισης απειλών βίας από φασιστικές ομάδες.

Η εξέλιξη της πολιτικής του ενιαίου μετώπου σημαδεύτηκε από ασάφειες, λανθασμένα βήματα και
διορθώσεις. Η κύρια κινητήρια δύναμη στη διαμόρφωσή της ήταν η σκέψη και οι πρωτοβουλίες των
δυνάμεων της εργατικής τάξης και η επείγουσα ανάγκη του αγώνα τους για άμεσες ανάγκες και βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η ώθηση μεταφέρθηκε στην Κομιντέρν από τα κόμματα-μέλη στις χώρες
όπου αυτοί οι αγώνες ήταν πιο έντονοι: Τσεχοσλοβακία, Αυστρία, Πολωνία, Βρετανία, και πάνω απ’ όλα
στη Γερμανία, πεδίο των πιο έντονων επαναστατικών μαχών στα χρόνια μετά το 1918.
Ο αγώνας του ενιαίου μετώπου είναι ένα βήμα στο δρόμο προς την επανάσταση και ταυτόχρονα ένα
αποτελεσματικό μέσο για την κατάκτηση μιας άμεσης μεταρρύθμισης. Πολλοί επικριτές του
επαναστατικού σοσιαλισμού έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός για να κηρύξουν την πολιτική του
ενιαίου μετώπου εγγενώς αντιφατική ή ακόμα και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι οι επαναστάτες
σοσιαλιστές θυσιάζουν πάντα τα συμφέροντα των συμμάχων του ενιαίου μετώπου για κομματικούς
σκοπούς. Επιπλέον, ορισμένοι σοσιαλιστές περιφρονούν τα ενιαία μέτωπα, αρνούμενοι να συνεργαστούν
με αξιωματούχους των συνδικάτων ή πολιτικούς που είναι υποστηρικτές του καπιταλισμού. Άλλοι δίνουν
μια αντεπαναστατική χροιά στο ενιαίο μέτωπο, βλέποντας την αποκορύφωσή του σε κοινοβουλευτικούς
συνδυασμούς ή κυβερνήσεις συνασπισμού με αστικές δυνάμεις.

1

https://www.elaliberta.gr/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/7707-%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
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Όλες αυτές οι θέσεις υποστηρίχθηκαν όταν διαμορφώθηκε για πρώτη φορά η πολιτική του ενιαίου
μετώπου και η συζήτηση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των μετέπειτα δεκαετιών. Αλλά για να
καταλάβουμε πώς έδρασαν οι επαναστάτες σοσιαλιστές της εποχής του Λένιν για να προωθήσουν την
ενότητα του κινήματος της εργατικής τάξης, πρέπει πρώτα να επανεξετάσουμε πώς αυτό το κίνημα
έφτασε να είναι διαιρεμένο.

Η διάσπαση του παγκόσμιου σοσιαλισμού

Η πολιτική του ενιαίου μετώπου της Κομιντέρν επεδίωκε να αντιμετωπίσει μια βαθιά, δυσεπίλυτη
διάσπαση του παγκόσμιου σοσιαλιστικού κινήματος. Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τον
Αύγουστο του 1914, οι πλειοψηφικές ηγεσίες των κυριότερων σοσιαλιστικών κομμάτων –στη Βρετανία, τη
Γαλλία, τη Γερμανία και την Αυστρία-Ουγγαρία– υποστήριξαν τις πολεμικές προσπάθειες των αντίστοιχων
καπιταλιστικών κυρίαρχων τάξεων, επιφέροντας έτσι την κατάρρευση της Σοσιαλιστικής ή Δεύτερης
Διεθνούς. Σύντομα διαμορφώθηκε ένα αντιπολεμικό ρεύμα στην εργατική τάξη και η επιρροή του
αντανακλάται σε μαζικές διαδηλώσεις, απεργίες, ανταρσίες και εξεγέρσεις.

Οι «σοσιαλιστές» που υποστήριζαν τον πόλεμο προσχώρησαν ή υποστήριξαν κυβερνήσεις που
κατέστειλαν τις διαμαρτυρίες των εργατών και των στρατιωτών. Οι περισσότεροι από αυτούς τους
«σοσιαλπατριώτες» αντιτάχθηκαν επίσης στην επανάσταση του Οκτωβρίου 1917 που εγκαθίδρυσε τη
ρωσική σοβιετική κυβέρνηση και πολλοί υποστήριξαν τους αντεπαναστατικούς στρατούς στον ρωσικό
εμφύλιο πόλεμο. Οι επαναστάτες σοσιαλιστές πήραν τη θέση τους στην αντίθετη πλευρά των γραμμών
μάχης, υποστηρίζοντας την αντίσταση των εργατών και των στρατιωτών και τις αντιπολεμικές
διαμαρτυρίες και υπερασπιζόμενοι ενεργά τη σοβιετική δημοκρατία.

Τον Νοέμβριο του 1918, μια εξέγερση εργατών και στρατιωτών ανέτρεψε τη γερμανική κυβέρνηση,
δίνοντας ένα απότομο τέλος στον παγκόσμιο πόλεμο. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD)
–που ήταν πλέον η κυρίαρχη δύναμη στην προσωρινή κυβέρνηση της Γερμανίας– βοήθησε στην
οργάνωση της βίαιης καταστολής που αποκατέστησε την καπιταλιστική κυριαρχία. Οι ηγέτες του SPD
ήταν συνένοχοι στη δολοφονία τον Ιανουάριο του 1919 των πιο γνωστών επαναστατών ηγετών, της
Ρόζας Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίμπκνεχτ. Στις νικήτριες συμμαχικές χώρες, οι δεξιοί «σοσιαλιστές» –
που σήμερα συνήθως αποκαλούνται σοσιαλδημοκράτες– υποστήριξαν τους δρακόντειους
«ειρηνευτικούς» όρους που επέβαλαν οι κυβερνήσεις τους, ενώ οι επαναστάτες σοσιαλιστές
προσπάθησαν να ανατρέψουν αυτές τις συνθήκες. Οι δεξιοί σοσιαλδημοκράτες υποστήριξαν τη συνέχιση
της αποικιακής κυριαρχίας επί των υποτελών λαών στην Αφρική, την Ασία και αλλού, ενώ οι
επαναστατικές δυνάμεις υποστήριξαν ενεργά την ανερχόμενη αντιαποικιακή επανάσταση.

Μέχρι το τέλος του πολέμου, το παγκόσμιο σοσιαλιστικό κίνημα, το οποίο είχε υπερήφανα ενωθεί μόλις
μισή δεκαετία νωρίτερα, είχε διασπαστεί σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα: από τη μία πλευρά, οι
απαξιωμένες φιλοπόλεμες δυνάμεις, που γενικά ονομάζονταν Δεύτερη Διεθνής, και από την άλλη, μια
επαναστατική σοσιαλιστική μειοψηφία, η οποία οργανώθηκε τον Μάρτιο του 1919 ως Κομμουνιστική ή
Τρίτη Διεθνής. Στη μέση βρίσκονταν δυνάμεις που ασκούσαν κριτική και στις δύο πλευρές, συχνά
αποκαλούμενες «κεντριστικές». Συμμάχησαν χαλαρά στην Ένωση της Βιέννης, την οποία οι
κομμουνιστές ονόμασαν περιπαικτικά Δυόμιση Διεθνή.
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Στα τέλη του 1918 και το 1919, ένα επαναστατικό κύμα σάρωσε την Ευρώπη, εμψυχώνοντας τους
κομμουνιστές με την ελπίδα ότι η νίκη των εργατών στη Ρωσία θα επαναλαμβανόταν γρήγορα σε μεγάλες
χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Τα κομμουνιστικά κόμματα στις χώρες αυτές αυξήθηκαν και
αγκάλιασαν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες μέλη. Μέχρι τα τέλη του 1920, ωστόσο, ήταν σαφές ότι η
καπιταλιστική κυριαρχία είχε επανασταθεροποιηθεί, τουλάχιστον προς το παρόν. Οι σοσιαλδημοκράτες
και οι εργατικοί ηγέτες που ήταν προσηλωμένοι στην υπεράσπιση του καπιταλισμού («ρεφορμιστές» ή
«οπορτουνιστές») εξακολουθούσαν να απολαμβάνουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας των
εργαζομένων. Η δύναμή τους αποτελούσε τεράστιο εμπόδιο όχι μόνο στη σοσιαλιστική επανάσταση, αλλά
και στην αποτελεσματική υπεράσπιση των μισθών και των συνθηκών εργασίας ενάντια στην επίθεση των
εργοδοτών.

Η πολιτική του ενιαίου μετώπου αποσκοπούσε στο να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο για την ενιαία δράση
της εργατικής τάξης.

Η Ουγγρική Σοβιετική Δημοκρατία

Η πρώτη προσπάθεια να ξεπεραστεί η διαίρεση στις τάξεις των εργατών έγινε, εντελώς απροσδόκητα,
στην Ουγγαρία, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συγκρότηση της Κομιντέρν. Σε μια χώρα που συγκλονιζόταν
από τον πόλεμο, την οικονομική κατάρρευση και την επανάσταση, ο επικεφαλής του κράτους (ένας
φιλοκαπιταλιστής αριστοκράτης) ζήτησε από τους Σοσιαλιστές, ένα μη επαναστατικό κόμμα
ευθυγραμμισμένο με τη Δεύτερη Διεθνή, να σχηματίσουν κυβέρνηση. Φοβούμενοι την κομμουνιστική
επιρροή μεταξύ των εργατών της πρωτεύουσας, οι Σοσιαλιστές ζήτησαν από το νεοσύστατο
Κομμουνιστικό Κόμμα να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνασπισμού – και, επιπλέον, να σφραγίσει τη
συμφωνία μέσω μιας οργανικής συγχώνευσης των δύο κομμάτων.

Οι Ούγγροι κομμουνιστές συμφώνησαν στη συγχώνευση. Έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια
κυβέρνηση βασισμένη σε εργατικά συμβούλια που κυβέρνησε για τους επόμενους τέσσερις μήνες, πριν
από τη βίαιη ανατροπή της από τις ένοπλες δυνάμεις των συμμαχικών δυνάμεων ή των δυνάμεων της
Αντάντ. Μεταγενέστερη ανάλυση της Κομιντέρν υπογράμμισε τη ζημιά που προκλήθηκε από μια
απροετοίμαστη συγχώνευση των κομμουνιστικών και σοσιαλιστικών δυνάμεων από πάνω προς τα κάτω,
η οποία εξαφάνισε τους κομμουνιστές ως ανεξάρτητη δύναμη, ενώ άφησε το καθεστώς ευάλωτο στις
αμφιταλαντεύσεις και την προδοσία των σοσιαλιστών.

Αλλά είχαν άδικο οι κομμουνιστές να εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας κυβερνητικής συμμαχίας με τους
σοσιαλιστές; Αργότερα η συζήτηση της Κομιντέρν ελάχιστα άγγιξε αυτό το σημείο. Το πιο σαφές σχόλιο
προήλθε από τον Καρλ Ράντεκ, ηγέτη τόσο της Κομιντέρν όσο και του ρωσικού μπολσεβίκικου κόμματος,
ο οποίος είχε μακρά εμπειρία στο γερμανικό εργατικό κίνημα. Το παράδειγμα της Ουγγαρίας, έγραψε,
έδειχνε ότι «η πορεία των γεγονότων θα μπορούσε να θέσει τους κομμουνιστές οπουδήποτε μπροστά
στην ανάγκη σχηματισμού ενός [κυβερνητικού] συνασπισμού» αυτού του τύπου, αλλά δεν θα έπρεπε να
εγκαταλείψουν την ξεχωριστή οργάνωσή τους. Τον Φεβρουάριο του 1922, ο Ούγγρος κομμουνιστής
Ματίας Ράκοζι αναφέρθηκε στη συμμαχία του 1919, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις, ως «ενιαίο μέτωπο»,
αλλά η έννοια αυτή παρέμεινε αδιευκρίνιστη στις μετέπειτα συζητήσεις της Κομιντέρν για το ενιαίο
μέτωπο.

Ενότητα εναντίον του στρατιωτικού πραξικοπήματος

2
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Κατά τη διάρκεια των μηνών μετά την πτώση της ουγγρικής σοβιετικής κυβέρνησης, η Κομιντέρν εστίασε
την προσοχή της στη συσπείρωση των πραγματικά επαναστατικών δυνάμεων στα κομμουνιστικά
κόμματα και το ζήτημα των συμμαχιών έτυχε ελάχιστης προσοχής. Τον Μάρτιο του 1920, ωστόσο, τέθηκε
και πάλι το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνασπισμού των εργατικών κομμάτων, όπως είχε προβλέψει ο
Ράντεκ, και για άλλη μια φορά η πρωτοβουλία προήλθε από τη σοσιαλδημοκρατική πλευρά. Αυτό το
γεγονός ήταν που ξεκίνησε τη συζήτηση της Κομιντέρν για το ενιαίο μέτωπο.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, η καπιταλιστική δημοκρατία της Γερμανίας
κλονίστηκε από σοβαρές ταξικές μάχες σε μια κατεστραμμένη οικονομία, της οποίας η ανάκαμψη
εμποδίστηκε από τις απαιτήσεις των δυνάμεων της Αντάντ για την καταβολή αποζημιώσεων. Παρά την
ήττα των επαναστατημένων εργατών στις αρχές του 1919, το κίνημά τους παρέμεινε ισχυρό, ενώ δεξιές
και πρωτοφασιστικές δυνάμεις σχεδίαζαν να παραμερίσουν την κυβέρνηση με επικεφαλής το SPD και να
επανακτήσουν τον άμεσο έλεγχο.

Στις 13 Μαρτίου 1920, ένα δεξιό στρατιωτικό απόσπασμα κατέλαβε το Βερολίνο, την πρωτεύουσα, και
οδήγησε την κυβέρνηση σε φυγή. Το πραξικόπημα, με επικεφαλής τον Βόλφγκανγκ Καπ και τον στρατηγό
Βάλτερ φον Λούτβιτς, αντιμετωπίστηκε το ίδιο βράδυ από ένα κάλεσμα των συνδικάτων υπό την ηγεσία
του SPD (ADGB) για γενική απεργία για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Μέχρι τις 14 Μαρτίου, η
απεργία είχε παγιωθεί σε όλη τη χώρα. Οι εργάτες σχημάτισαν τοπικές απεργιακές επιτροπές,
διαδήλωσαν και συγκρότησαν πολιτοφυλακές και ένοπλα αποσπάσματα. Στο Βερολίνο, υπήρχαν δύο
ξεχωριστές απεργιακές επιτροπές, η μία καθοδηγούμενη από το SPD και η άλλη από το κεντριστικό
Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (USPD) – στην τελευταία συμμετείχε και το Γερμανικό
Κομμουνιστικό Κόμμα (KPD). Στη σημαντική βιομηχανική περιοχή του Κέμνιτς, αντίθετα, οι κομμουνιστές
κατάφεραν να ενώσουν όλες τις εργατικές οργανώσεις σε μια δομή εργατικών συμβουλίων, τα οποία
ηγήθηκαν του αγώνα εκεί. Η ένοπλη αντίσταση εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα και στις 17 Μαρτίου οι
πραξικοπηματίες συνθηκολόγησαν και τράπηκαν σε φυγή.

Η γενική απεργία συνεχίστηκε, ωστόσο, καθώς οι εργάτες απαιτούσαν μια νέα κυβέρνηση και
αποφασιστική δράση ενάντια στη δεξιά, μιλιταριστική απειλή. Ο Καρλ Λέγκιεν, πρόεδρος της
συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας, απάντησε προτείνοντας να αντικατασταθεί ο συνασπισμός του SPD με
τα αστικά κόμματα από μια εργατική κυβέρνηση που θα σχηματιζόταν από το SPD, το USPD και τα
συνδικάτα. Η ηγεσία του KPD εξέφρασε την υποστήριξή της σε αυτή την πρόταση, δηλώνοντας ότι «ο
σχηματισμός μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης, απαλλαγμένης από το παραμικρό αστικό ή καπιταλιστικό
στοιχείο, θα δημιουργούσε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για τη δυναμική δράση των προλεταριακών
μαζών», και υποσχέθηκε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ενεργήσει απέναντι σε μια τέτοια κυβέρνηση
ως «νομιμόφρονη αντιπολίτευση».  Το USPD, ωστόσο, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια τέτοια
κυβέρνηση, ακυρώνοντας ουσιαστικά την πρόταση. Στη συνέχεια, ο Λέγκιεν απέσπασε υποσχέσεις για
φιλεργατικές μεταρρυθμίσεις από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Η απεργία σταδιακά έσβησε και η
κυβέρνηση και ο στρατός επανέκτησαν τον έλεγχο.

Η δήλωση για «νομιμόφρονη αντιπολίτευση» του KPD δέχθηκε έντονη κριτική από κομματικούς ηγέτες
πολλών τάσεων. Πολλοί θεωρούσαν ότι η αμιγώς σοσιαλιστική κυβέρνηση που προβλεπόταν στη
δήλωση αυτή ήταν παρόμοια με το κοινό καθεστώς SPD-USPD που ίσχυε αμέσως μετά την επανάσταση
του Νοεμβρίου 1918, το οποίο είχε εξασφαλίσει την αποκατάσταση της καπιταλιστικής εξουσίας και στο
οποίο το KPD είχε αντιταχθεί. Η κεντρική επιτροπή του κόμματος απέρριψε, με ψήφους δώδεκα έναντι
οκτώ, την ιδέα ότι ένα τέτοιο καθεστώς θα μπορούσε να διαδραματίσει προοδευτικό ρόλο.
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Ένας υποστηρικτής της άποψης της μειοψηφίας (M. Γ. Μπράουν) έκανε έναν παραλληλισμό με το
κάλεσμα των Μπολσεβίκων, λίγο πριν από την επανάσταση του Οκτωβρίου 1917, προς τους
Μενσεβίκους και τους Σοσιαλεπαναστάτες να έρθουν σε ρήξη με την αστική τάξη και να σχηματίσουν μια
κυβέρνηση βασισμένη στα Σοβιέτ. Ο Ράντεκ, ο σύνδεσμος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομιντέρν με
το γερμανικό κόμμα, έγραψε ότι το ρωσικό παράδειγμα δεν ίσχυε, επειδή ο συσχετισμός δυνάμεων στη
Γερμανία ήταν πιο δυσμενής. Κατά την άποψη του Ράντεκ, η θέση της «νομιμόφρονης αντιπολίτευσης»
αντανακλούσε την ανάδυση ενός «ποσιμπιλιτικού» (οπορτουνιστικού δηλαδή ρεφορμιστικού) ρεύματος
στο KPD. Ο Λένιν, ωστόσο, αν και επέκρινε τη δήλωση του KPD για λανθασμένες διατυπώσεις, την
έκρινε ως «αρκετά σωστή τόσο στις βασικές της προϋποθέσεις όσο και στα πρακτικά της
συμπεράσματα» και επιβεβαίωσε ότι η προσέγγιση των Μπολσεβίκων το 1917 ήταν πράγματι σχετική με
τη γερμανική συζήτηση. Τα σχόλια του Λένιν είχαν επαρκές κύρος για να κλείσει η συζήτηση, αλλά η
διαφωνία παρέμενε άλυτη.

Πρώιμες πρωτοβουλίες ενιαίου μετώπου

Η επικράτηση των επιτροπών δράσης που ενώνουν όλα τα εργατικά κόμματα κατά τη διάρκεια του αγώνα
εναντίον του Καπ προκάλεσε ελάχιστα σχόλια στις μετέπειτα συζητήσεις του KPD. Ωστόσο, ο Ούγγρος
κομμουνιστής Μπέλα Κουν, κορυφαίος εκπρόσωπος ενός υπεραριστερού ρεύματος στην Κομιντέρν,
χαρακτήρισε το «ιδεώδες της “ενότητας”» που εκφράστηκε στις δράσεις εναντίον του Καπ ως
«αντεπαναστατικό». Οι κομμουνιστές δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουν να πείσουν τα κεντριστικά
κόμματα να συμμετάσχουν σε ενιαία δράση, αλλά μάλλον να δράσουν μόνοι τους, είπε ο Κουν.  Η άποψη
του Κουν δεν ήταν καθόλου μεμονωμένη στη Διεθνή· πολλά παραδείγματα των υπεραριστερών λαθών
αναφέρθηκαν από τον Λένιν την ίδια άνοιξη σε ένα περίφημο φυλλάδιο για τα λάθη του «αριστερού»
κομμουνισμού.  Ο Λένιν δεν σχολίασε συγκεκριμένα τα ενιαία μέτωπα, αλλά το φυλλάδιό του συνιστούσε
στους Βρετανούς κομμουνιστές να δώσουν εκλογική υποστήριξη σε υποψηφίους του Εργατικού
Κόμματος και να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο κόμμα. Αυτή η πολιτική είχε ήδη εφαρμοστεί από το
Βρετανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, μέλος της Κομιντέρν, το οποίο εξασφάλισε την έγκρισή της στο Δεύτερο
Συνέδριο της Διεθνούς τον Ιούλιο του 1920. Αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1922, ο Γκρεγκόρι Ζινόβιεφ,
πρόεδρος της Κομιντέρν, δήλωσε ότι σε αυτές τις προτάσεις του Λένιν «βρίσκουμε ήδη ολόκληρη την
πολιτική του ενιαίου μετώπου, προσαρμοσμένη στις βρετανικές συνθήκες».

Η μη διατυπωμένη ακόμη προσέγγιση του ενιαίου μετώπου δοκιμάστηκε σε μια διεθνή εκστρατεία ενάντια
στην εισβολή της πολωνικής κυβέρνησης στη Σοβιετική Ρωσία τον Απρίλιο του 1920. Τα πολωνικά
στρατεύματα, υποστηριζόμενα από τη Γαλλία και άλλες κυβερνήσεις της Αντάντ, κατέλαβαν το Κίεβο,
πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ουκρανίας, στις 7 Μαΐου. Ως απάντηση, ξεκίνησαν δράσεις εργατικής
αλληλεγγύης που σταμάτησαν τις αποστολές όπλων προς την Πολωνία στη Βρετανία, τη Γερμανία, την
Αυστρία, την Τσεχοσλοβακία και το Ντάντσιγκ. Όταν η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε τον Ιούλιο να
στείλει πολεμικό υλικό στην Πολωνία, το Εργατικό Κόμμα και τα βρετανικά συνδικάτα απείλησαν με γενική
απεργία, αναγκάζοντας την ακύρωση της αποστολής. Παντού, ο αποκλεισμός της Πολωνίας όφειλε την
επιτυχία του στην ενότητα της δράσης των εργαζομένων. Στη Γερμανία, οι σοσιαλδημοκρατικές και
συνδικαλιστικές ηγεσίες σχημάτισαν κοινές επιτροπές για να ηγηθούν των δράσεων στις οποίες οι
κομμουνιστές μπορούσαν να συμμετέχουν σε τοπικό επίπεδο.

Ένα άλλο πεδίο για ενιαία δράση άνοιξε μετά το 1917 με την εξάπλωση των απελευθερωτικών αγώνων
μεταξύ των καταπιεσμένων ασιατικών λαών εντός της παλιάς τσαρικής αυτοκρατορίας. Οι αριστερές
πτέρυγες αυτών των κινημάτων θεώρησαν τη σοβιετική κυβέρνηση ως την καλύτερη άμυνα των λαών
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τους ενάντια στη θρησκευτική, εθνική και φυλετική καταπίεση και σχημάτισαν συμμαχίες με το
μπολσεβίκικο κόμμα. Το Δεύτερο Συνέδριο της Κομιντέρν, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο-Αύγουστο
του 1920, διακήρυξε την ανάγκη για τέτοιες συμμαχίες σε ολόκληρο τον αποικιακό κόσμο, υποσχόμενο
την υποστήριξη της Διεθνούς στο «επαναστατικό κίνημα ανάμεσα στα έθνη που είναι εξαρτημένα και δεν
έχουν ίσα δικαιώματα». Τον Σεπτέμβριο, η Κομιντέρν συγκάλεσε το Πρώτο Συνέδριο των Λαών της
Ανατολής – μια συγκέντρωση στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, με σχεδόν 2.000 αντιπροσώπους από όλη
την Ασία. Το Συνέδριο επικρότησε το κάλεσμα «Εργάτες όλων των χωρών και καταπιεσμένοι λαοί όλου
του κόσμου, ενωθείτε!» – μια διευρυμένη εκδοχή της ιστορικής έκκλησης του Κομμουνιστικού
Μανιφέστου. Το μανιφέστο του Συνεδρίου του Μπακού διακήρυξε έναν «ιερό πόλεμο για την
απελευθέρωση των λαών της Ανατολής».

Οι εργαζόμενοι της Στουτγάρδης παίρνουν την πρωτοβουλία

Καθώς οι καπιταλιστικές επιθέσεις εντάθηκαν το καλοκαίρι του 1920, άρχισαν οι προσπάθειες για την
αναδημιουργία της αγωνιστικής ενότητας των ημερών του Καπ. Δύο χρόνια αργότερα, ο ηγέτης του KPD
Έντβιν Χέρνλε θυμόταν τα γεγονότα στη βιομηχανική περιοχή της Στουτγάρδης: «Δεν είχαμε τότε καμία
θεωρία για το ενιαίο μέτωπο, σύντροφοι. Αλλά η κομματική μας οργάνωση, αυτή της παλιάς Λίγκας
Σπάρτακος, εφάρμοσε ενστικτωδώς αυτή την πολιτική όταν έγινε μια διαδήλωση ενάντια στον
πληθωρισμό και μια απεργία ενάντια στην παρακράτηση 10% από τους μισθούς».

Η επιτυχής αντίσταση στο πραξικόπημα του Καπ αύξησε την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων στη
Γερμανία, δίνοντας νέα ενεργητικότητα στην επαναστατική αριστερά. Η πλειοψηφία του USPD ψήφισε τον
Οκτώβριο να ενταχθεί στην Κομιντέρν και συγχωνεύτηκε με το KPD τον Δεκέμβριο, δημιουργώντας ένα
ενιαίο κόμμα με περισσότερα από 300.000 μέλη. Η δεξιά μειοψηφία αποσχίστηκε και διατήρησε το όνομα
USPD. Οι Γερμανοί καπιταλιστές είχαν αποτύχει να σταθεροποιήσουν την οικονομία και οι εργαζόμενοι
αντιμετώπιζαν πτώση του βιοτικού επιπέδου και απελπιστική φτώχεια. Παρόλα αυτά, μεταξύ των
εργαζομένων που ψήφιζαν σοσιαλιστικά κόμματα, το ενωμένο KPD απολάμβανε την υποστήριξη
λιγότερων από το ένα πέμπτο και η εχθρότητα μεταξύ των τριών εργατικών κομμάτων παρέμενε ένα
τρομερό εμπόδιο για την αποτελεσματική δράση.

Τον Νοέμβριο του 1920, μια πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία για να σπάσει αυτό το αδιέξοδο
αναλήφθηκε από τις τάξεις του KPD στη Στουτγάρδη. Ο ηγετικός ρόλος των εργατών της Στουτγάρδης
δεν ήταν πρωτοφανής. Οι σοσιαλιστές εργάτες αυτής της πόλης ήταν στην πρωτοπορία της αριστεράς
του SPD πριν από το 1914· ήταν αυτοί που έπεισαν τον Καρλ Λίμπκνεχτ, όταν επισκέφθηκε την πόλη στις
21 Σεπτεμβρίου 1914, να δώσει την ιστορική του κοινοβουλευτική ψήφο κατά των πιστώσεων για τον
ιμπεριαλιστικό παγκόσμιο πόλεμο.  Η Στουτγάρδη ήταν επίσης η έδρα της Κλάρα Τσέτκιν, που ανήκε
στα ηγετικά στελέχη του KPD με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Η περιφερειακή επιτροπή του KPD στη Στουτγάρδη αποφάσισε το Νοέμβριο, σε συνεννόηση με την
ηγεσία του κόμματος στο Βερολίνο, να ξεκινήσει μια εκστρατεία για την ενότητα των εργατών στη δράση.
Οι κομμουνιστές της Στουτγάρδης έκαναν πρόταση στο τοπικό συνδικάτο των μεταλλουργών, στο οποίο
προήδρευε το μέλος του KPD Έριχ Μέλχερ, να υποβάλουν αίτηση στην εθνική ηγεσία του συνδικάτου και
στα συνδικάτα ADGB για ενιαία δράση. Ενεργώντας με βάση αυτή την πρωτοβουλία, η ηγεσία των
26.000 εργατών μετάλλου της Στουτγάρδης υιοθέτησε πέντε αιτήματα που αντανακλούσαν τις πιο
επείγουσες ανάγκες των εργαζομένων, αιτήματα «κοινά για όλους τους εργαζόμενους»:

11

12

13

14



7/27

– Μείωση των τιμών για τα αναγκαία αγαθά διαβίωσης.

– Παραγωγή σε επίπεδο πλήρους δυναμικής και αύξηση των επιδομάτων ανεργίας.

– Μείωση των φόρων που πληρώνουν οι εργάτες και αύξηση των φόρων στις μεγάλες ιδιωτικές
περιουσίες.

– Καθιέρωση εργατικού ελέγχου στην προμήθεια και διανομή πρώτων υλών και τροφίμων.

– Αφοπλισμό των αντιδραστικών συμμοριών και εξοπλισμό των εργατών.

Τα αιτήματα τέθηκαν ενώπιον της γενικής συνέλευσης των εργατών μετάλλου της Στουτγάρδης, με τη
συμμετοχή του Ρόμπερτ Ντίσμαν, ηγέτη του USPD και προέδρου των εργατών μετάλλου σε εθνικό
επίπεδο. Τα αιτήματα εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία και στη συνέχεια εστάλησαν στις τοπικές
οργανώσεις των εργατών μετάλλου σε ολόκληρη τη χώρα. Το εθνικό KPD δήλωσε την υποστήριξή του
στην πρωτοβουλία στις 2 Δεκεμβρίου. Ο Ράντεκ την υποστήριξε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν
ήμουν στη Μόσχα, η ιδέα αυτή δεν θα μου είχε περάσει καν από το μυαλό».

Τα ηγετικά όργανα του ADGB, του USPD και του SPD αρχικά αγνόησαν την πρωτοβουλία της
Στουτγάρδης. Αλλά στα τοπικά συνδικαλιστικά όργανα βρήκε θερμή υποδοχή και σύντομα, σύμφωνα με
τον συνδικαλιστικό συντάκτη της εφημερίδας Rote Fahne του KPD, «τα ψηφίσματα υποστήριξης
συσσωρεύονταν στο γραφείο μας κατά εκατοντάδες».  Αναγκασμένο να μιλήσει, το SPD δήλωσε ότι τα
αιτήματα ήταν μη ρεαλιστικά, ενώ το USPD εξέφρασε τη λύπη του που δεν περιλάμβαναν την
εθνικοποίηση των ορυχείων και της βαριάς βιομηχανίας.  Ο Ντίσμαν, υπό την έντονη πίεση από τη βάση
των συνδικάτων, δοκίμασε ένα νέο τέχνασμα, ζητώντας από τα τοπικά όργανα που υιοθέτησαν τα πέντε
σημεία να εξηγήσουν πώς πρότειναν να τα εφαρμόσουν. Όταν εκείνοι απάντησαν ότι η διαμόρφωση ενός
σχεδίου για την εφαρμογή ήταν δουλειά όχι της βάσης αλλά της εθνικής εκτελεστικής επιτροπής του
συνδικάτου, ο Ντίσμαν δήλωσε θριαμβευτικά ότι εφόσον κανείς δεν είχε προτάσεις για την εφαρμογή, τα
αιτήματα δεν ήταν αποδεκτά.

Η «Ανοιχτή Επιστολή»

Εντυπωσιασμένη από την έντονη ανταπόκριση στην πρωτοβουλία της Στουτγάρδης, η κεντρική ηγεσία
του KPD (Zentrale) αποφάσισε στις 29 Δεκεμβρίου να ξεκινήσει ένα γενικευμένο κίνημα για ενιαία δράση
της εργατικής τάξης. Παρόλο που υποστηρίχθηκε από τον Ράντεκ, πολλά μέλη της Zentrale αντιτάχθηκαν
στην απόφαση, ιδιαίτερα εκείνα τα μέλη που προέρχονταν από την πρώην αριστερή πτέρυγα του USPD.
Οι αντιρρήσεις, που θύμιζαν τα επιχειρήματα του Μπέλα Κουν νωρίτερα τον ίδιο χρόνο, επικεντρώνονταν
στην ανάγκη το νέο ενωμένο κόμμα να αναλάβει πρωτοβουλίες δράσης για δικό του λογαριασμό, χωρίς
να προσπαθεί να συσπειρώσει τους σοσιαλδημοκράτες ηγέτες. Αλλά όταν η πρόταση για μια εκστρατεία
ενωτικής δράσης τέθηκε ενώπιον μιας συνδιάσκεψης των περιφερειακών γραμματέων στις 7 Ιανουαρίου
1921, εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα. Οι αντιπρόσωποι από την περιοχή της Ρηνανίας-Βεστφαλίας, η οποία
περιελάμβανε τη βιομηχανική καρδιά του Ρουρ, ανέφεραν ότι είχαν ήδη αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία
από μόνοι τους.

Το αποτέλεσμα ήταν μια ανοιχτή επιστολή από το KPD προς το USPD, το SPD, το KAPD (Κομμουνιστικό
Εργατικό Κόμμα, μια υπεραριστερή διάσπαση του KPD) και τέσσερις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, με
την οποία τους καλούσε να ενωθούν σε δράσεις για να αποκρούσουν την επίθεση των αφεντικών
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εναντίον των εργατών, προκειμένου να διεκδικήσουν «τα ελάχιστα που πρέπει να έχει τώρα το
προλεταριάτο για να μη πεθάνει».

Τα προτεινόμενα αιτήματα της Ανοιχτής Επιστολής, που δημοσιεύτηκαν στις 8 Ιανουαρίου στην
εφημερίδα Rote Fahne του KPD, ήταν μια επεξεργασμένη εκδοχή των Πέντε Σημείων της Στουτγάρδης:

1. Ενωτικοί μισθολογικοί αγώνες για την υπεράσπιση όλων των εργατών και υπαλλήλων.

2. Αύξηση των συντάξεων.

3. Αναδιοργάνωση και αυξήσεις στα επιδόματα ανεργίας.

4. Παροχή από την κυβέρνηση δελτίων τροφίμων με μειωμένο κόστος.

5. Κατάσχεση χώρων στέγασης για τους άστεγους.

6. Μέτρα για την παροχή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης υπό τον έλεγχο των εργοστασιακών
συμβουλίων.

7. Αφοπλισμός και διάλυση των ένοπλων αστικών αποσπασμάτων και συγκρότηση οργανώσεων
αυτοάμυνας των εργατών.

8. Αμνηστία για τους πολιτικούς κρατούμενους.

9. Άμεση εγκαθίδρυση εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων με τη Σοβιετική Ρωσία.

Η Ανοιχτή Επιστολή επεσήμανε ότι τα αναφερόμενα αιτήματα δεν θα τερμάτιζαν τη φτώχεια των
εργαζομένων. Ωστόσο, «χωρίς να εγκαταλείψουμε ούτε στιγμή την προπαγάνδα μας στις μάζες για τον
αγώνα για τη δικτατορία [δηλαδή ένα εργατικό κράτος παρόμοιο με τη Σοβιετική Δημοκρατία]» το κόμμα
«είναι έτοιμο για κοινή δράση με τα εργατικά κόμματα για την κατάκτηση των παραπάνω αιτημάτων».

Η επιστολή, που συντάχθηκε από κοινού από τον κεντρικό ηγέτη του KPD Πάουλ Λέβι και τον Ράντεκ,
ήταν η πρώτη προσπάθεια των κομμουνιστών να συνεργαστούν με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα όχι
μόνο σε ένα δεδομένο εργοστάσιο ή τόπο, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, η ανταπόκριση από τις
εθνικές ηγεσίες ήταν αρνητική. Την ίδια μέρα της δημοσίευσης της Ανοιχτής Επιστολής, το SPD
δημοσίευσε μια απάντηση, επιβεβαιώνοντας την προθυμία του να διαπραγματευτεί, ενώ παράλληλα
καταδίκαζε την επιστολή για τα «παράλογα αιτήματά» της και την «ανόητη και γελοία διαδικασία» της. Την
επόμενη μέρα, σε μια υπερβολικά βιαστική απάντηση, το KPD ερμήνευσε αυτή τη δήλωση ως απόρριψη
και απευθύνθηκε στις τάξεις του SPD. Η εκτελεστική επιτροπή του SPD δήλωσε στη συνέχεια (10
Ιανουαρίου 1921) ότι το KPD είχε αποσύρει την προσφορά του και ότι το θέμα είχε κλείσει.

Ακολούθησε η επίσημη απόρριψη από το USPD στις 13 Ιανουαρίου, υποστηρίζοντας ότι η Ανοιχτή
Επιστολή αποτελούσε απλώς μια ανειλικρινή προσπάθεια των κομμουνιστών να βγουν από την
απομόνωσή τους. Η ADGB κατηγόρησε τους κομμουνιστές ότι προσπαθούσαν να «καταστρέψουν τα
συνδικάτα» και απείλησε να αποβάλει τις τοπικές οργανώσεις που υποστήριζαν την επιστολή. Ακόμη και
το KAPD απέρριψε την Ανοικτή Επιστολή ως «οπορτουνιστική, δημαγωγική και παραπλανητική».
Ωστόσο, αυτές οι αρνητικές αντιδράσεις δεν κατάφεραν να ανακόψουν ένα κύμα υποστήριξης από τις
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οργανώσεις των συνδικάτων και των Σοσιαλδημοκρατών της βάσης. Η Rote Fahne παρείχε καθημερινές
αναφορές για ευνοϊκά ψηφίσματα και στις αρχές Μαρτίου, το KPD υπολόγιζε ότι περισσότεροι από δύο
εκατομμύρια εργαζόμενοι είχαν καταγραφεί ως υποστηρικτές των αιτημάτων της Ανοικτής Επιστολής.

Σύντομα υπήρξαν σημάδια κίνησης στο στρατόπεδο των Σοσιαλδημοκρατών. Η εφημερίδα Vorwärts του
SPD τύπωσε εκκλήσεις για αγώνα υπέρ των άπορων ανέργων εργατών. Η έκκληση αυτή υιοθετήθηκε
από μια συνέλευση των αντιπροσώπων των εργοστασιακών συμβουλίων στο Βερολίνο, η οποία κάλεσε
σε κοινή δράση. Ο Έμιλ Μπαρτ, επικεφαλής των συμβουλίων του USPD, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με
όλα τα κόμματα και τα συνδικάτα. Ρώτησε το KPD αν ήταν διατεθειμένο να το κάνει:

1. Να διεξάγει ενιαία αγωνιστική δράση και να σταματήσει να υποκινεί ενάντια στις αδελφικές οργανώσεις.

2. Να υποταχθεί στην αυστηρή πειθαρχία της ηγεσίας της ενιαίας δράσης.

3. Να πάψει να καλεί τα συνδικάτα να ενταχθούν στην Κόκκινη Διεθνή των Συνδικάτων, που ήταν μέλος
της Κομιντέρν.

4. Να μην πραγματοποιεί δράσεις από μόνο του.

5. Να μην απαιτεί κλιμάκωση των συνθημάτων.

Το KPD απάντησε ότι δεν μπορούσε να συμφωνήσει με το #3 και ότι η απάντηση στο #5 θα εξαρτιόταν
από τη δυναμική της δράσης. Ωστόσο, αποδέχθηκε τα σημεία 1, 2 και 4 - ένα σημαντικό βήμα προς την
κατεύθυνση της υπέρβασης των προκαταλήψεων των σοσιαλδημοκρατών εργαζομένων. Η συγκεκριμένη
δράση δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά τα εργοστασιακά συμβούλια του Βερολίνου προχώρησαν σε ένα
μεγαλύτερο στόχο, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις με την ηγεσία της ADGB για πανεθνική δράση για την
αντιμετώπιση της ανεργίας. Στις 26 Φεβρουαρίου 1921, η εκτελεστική επιτροπή της ADGB δημοσίευσε
δέκα αιτήματα «για την καταπολέμηση της ανεργίας», μεταξύ των οποίων επείγοντα προγράμματα
εργασίας, αύξηση των επιδομάτων στους ανέργους και υποχρεωτική επαναπρόσληψη ανέργων στα
εργοστάσια με έξοδα των εργοδοτών. Το KPD επέκρινε τα «δέκα αιτήματα» της ADGB ως ανεπαρκή,
αλλά δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τα υποστηρίξει και να συμβάλει στην επίτευξη της νίκης
τους. Προς το παρόν, λοιπόν, άφησε στην άκρη το πρόγραμμα της Ανοιχτής Επιστολής.

Αυτή η συζήτηση οδήγησε σε κέρδη για την ιδέα της ενιαίας δράσης και για το KPD ως κόμμα. Αλλά δεν
προέκυψαν σημαντικές κοινές δράσεις.

Για τη σοσιαλδημοκρατική γραφειοκρατία, οι ενωτικές πρωτοβουλίες ήταν αποτυχημένες, καθώς
μετατόπιζαν την εστίαση στο έδαφος της μαζικής δράσης, όπου η γραφειοκρατία μπορούσε να
παρακαμφθεί γρήγορα. Οι πρωτοβουλίες ενιαίου μετώπου του KPD είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση
της υποστήριξης του SPD προς τους κομμουνιστές, ανεξάρτητα από το αν το SPD συμμετείχε ή όχι σε
ενιαίες δράσεις. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα στα συνδικάτα, όπου η επιρροή των κομμουνιστών αυξανόταν πλέον
ραγδαία.  Η ηγεσία του SPD θεώρησε την εκστρατεία του ενιαίου μετώπου ως κομματική, μια
προσπάθεια να μετατοπιστεί ο συσχετισμός δυνάμεων υπέρ του KPD. Υπήρχε ένας πυρήνας αλήθειας
σε αυτό: μόνο αυξάνοντας ριζικά την επιρροή του στα συνδικάτα και την εργατική τάξη θα μπορούσε το
KPD να ασκήσει την πίεση που χρειαζόταν για να αναγκάσει τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και την
ADGB σε ενιαία δράση και, τελικά, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επαναστατική νίκη.
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Η επεξεργασία αυτών των αντιφάσεων απαιτούσε χρόνο, και τον Μάρτιο του 1921 ο χρόνος ξαφνικά
εξαντλήθηκε.

Μάρτιος 1921: μια οπισθοδρόμηση της ενότητας

Ακόμα και όταν η εκστρατεία των Γερμανών κομμουνιστών για την ενότητα των εργαζομένων σημείωνε
κέρδη, υπήρχαν αυξανόμενες εκκλήσεις στο KPD προκειμένου το κόμμα να αναλάβει πιο τολμηρές
πρωτοβουλίες στον αγώνα – αν χρειαστεί, μόνο του. Η ένταση μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων
αντανακλούσε τις διαιρέσεις στο εσωτερικό της γερμανικής εργατικής τάξης στο σύνολό της. Μετά την
ήττα που υπέστησαν οι επαναστατημένοι εργάτες στις αρχές του 1919, η ταξική πάλη παρέμεινε σε
αδιέξοδο για τέσσερα χρόνια: οι αντικειμενικές συνθήκες φώναζαν για επανάσταση, αλλά η εργατική τάξη
δεν ήταν σε θέση να προχωρήσει μπροστά.

Μεταξύ των Γερμανών εργατών, μια πρωτοπορία ήταν απογοητευμένη και ανυπόμονη για δράση, αλλά η
πλειοψηφία ήταν απαισιόδοξη και σχετικά παθητική. Σύμφωνα με τα λόγια της Κλάρα Τσέτκιν, οι εργάτες
ήταν «σχεδόν απελπισμένοι» αλλά «απρόθυμοι να αγωνιστούν». Ένα μέλος της αριστερής
αντιπολίτευσης μέσα στο κόμμα της σχολίασε αργότερα: «Όλα είχαν βαλτώσει. Αντιμετωπίσαμε ένα τείχος
παθητικότητας. Έπρεπε να το σπάσουμε, όποιο κι αν ήταν το κόστος». Σε μια συζήτηση με την Τσέτκιν, ο
Λένιν αναφέρθηκε σε «δυσαρεστημένους, ταλαιπωρημένους εργάτες που αισθάνονται επαναστάτες αλλά
είναι πολιτικά ανώριμοι και συγχυσμένοι.... Η παγκόσμια ιστορία δεν φαίνεται να βιάζεται, αλλά οι
δυσαρεστημένοι εργάτες πιστεύουν ότι οι ηγέτες του κόμματός σας δεν θέλουν να βιαστεί».

Οι εκκλήσεις για μια πιο τολμηρή πορεία τροφοδοτούνταν επίσης από την απτή πρόοδο του
κομμουνιστικού κινήματος, τα μέλη του οποίου -μετά τη συγχώνευση με το αριστερό USPD τον Δεκέμβριο
του 1920- αριθμούσαν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες. Το συνέδριο της ενοποίησης υιοθέτησε ένα μανιφέστο
που συνέταξε ο Ράντεκ, το οποίο δήλωνε ότι ένα κόμμα που «έχει ακροατήριο εκατομμυρίων πρέπει να
στρατολογεί κυρίως με αυτό που κάνει. Το VKPD [το κόμμα μετά τη συγχώνευση] είναι αρκετά ισχυρό
ώστε να προχωρήσει μόνο του σε δράση, όταν τα γεγονότα το επιτρέπουν και το απαιτούν».  Στο
τελευταίο συνέδριο του KPD πριν από τη συγχώνευση, ο Ράντεκ είχε διατυπώσει αυτή την αντίληψη ως
έντονη κριτική στον Λέβι, κατηγορώντας τον ότι «δεν θέλει να κάνει τίποτα άλλο από το να εκπαιδεύει
κομμουνιστές μέχρι το κόμμα να βγάλει άσπρες τρίχες στο υπερ-ευφυές κεφάλι του». Υπάρχουν πολλές
ενδείξεις ότι ο Ράντεκ ενθάρρυνε αυτούς που ασκούσαν κριτική από τ’ αριστερά στην ηγεσία του
κόμματος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στα τέλη του 1920, η παρακμή της μεταπολεμικής επαναστατικής έξαρσης δεν ήταν ακόμη εμφανής και
στη Διεθνή η ανυπομονησία για δράση ήταν πλατιά διαδεδομένη. Στην ηγεσία της Μόσχας, ο Ζινόβιεφ και
ο Μπουχάριν συμμερίζονταν αυτή την άποψη, την οποία προωθούσαν ο Κουν και άλλοι Ούγγροι ηγέτες
με αριστερίστικες τάσεις, πολλοί από τους οποίους είχαν πλέον ενσωματωθεί στο γενικό επιτελείο της
Κομιντέρν. Ο ρόλος του Ράντεκ ήταν διφορούμενος, υπερασπιζόμενος τις πρωτοβουλίες του ενιαίου
μετώπου στη Γερμανία, ακόμη και όταν υπονόμευε το κύρος των κυριότερων υποστηρικτών του. Σύντομα
αποδείχθηκε αδύνατο να διεξαχθούν ταυτόχρονα αυτές οι δύο πολιτικές.

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η Εκτελεστική Επιτροπή της Κομιντέρν (ΕΕΚΔ) ψήφισε να παραχωρήσει
καθεστώς συμπαθούς κόμματος στο KAPD, το οποίο είχε έρθει σε ρήξη με το KPD εν μέρει λόγω
αντιρρήσεων για την πορεία του κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Καπ. Η κίνηση αυτή, για την οποία η
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ΕΕΚΔ ήλπιζε ότι θα οδηγούσε στην επανένταξη του KAPD στο επίσημο τμήμα, προκάλεσε την έντονη και
ομόφωνη διαμαρτυρία της Zentrale του KPD.

Η αντίθεση του KAPD στην Ανοιχτή Επιστολή βρήκε ανταπόκριση στο εσωτερικό του KPD από μια νέα
«αριστερίστικη» αντιπολίτευση, με επικεφαλής τη Ρουθ Φίσερ, τον Αρκάντι Μάσλοφ και τον Ερνστ
Φρίσλαντ (Ρόιτερ), η οποία ηγείτο της περιφερειακής οργάνωσης της περιοχής του Βερολίνου.
Κατηγόρησαν την Zentrale για «υπερβολικό συγκεντρωτισμό» επειδή παρουσίασε την πολιτική της
Ανοικτής Επιστολής προς έγκριση στους περιφερειακούς γραμματείς του κόμματος, χωρίς προηγουμένως
να την έχει θέσει ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι απόψεις τους βρήκαν ισχυρή υποστήριξη στην Εκτελεστική Επιτροπή της Κομιντέρν. Σε συνεδρίαση
του Μικρού Γραφείου της τον Φεβρουάριο ακούστηκαν ισχυρισμοί ότι η Ανοικτή Επιστολή έδειχνε μια
«ανησυχητική ταλάντευση προς τις οπορτουνιστικές τάσεις και ένα στοιχείο παθητικότητας»· η
πλειοψηφία φάνηκε έτοιμη να την καταδικάσει. Η άποψη αυτή επαναλήφθηκε στην ολομέλεια του ΕΕΚΔ
από τους Μπουχάριν και Ζινόβιεφ, ενώ ο Ράντεκ υπερασπίστηκε την Ανοικτή Επιστολή. Ο Λένιν έστειλε
ένα μήνυμα που χαρακτήριζε την τακτική του KPD «απολύτως σωστή» και αυτό απέτρεψε την καταδίκη
της. Η ΕΕΚΔ παρέπεμψε το θέμα στο επερχόμενο Τρίτο Συνέδριο της Κομιντέρν, ενώ επέκρινε ομόφωνα
το γερμανικό κόμμα για «ανεπαρκή δραστηριότητα σε πολλά ζητήματα».

Ένα φαινομενικά άσχετο θέμα οδήγησε σε έξαρση των εντάσεων στο γερμανικό κόμμα. Στις 21
Ιανουαρίου 1921, η αριστερή πτέρυγα του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, μέλος της Κομιντέρν,
αποσχίστηκε, με την έντονη ενθάρρυνση των εκπροσώπων της ΕΕΚΔ, και ίδρυσε κομμουνιστικό κόμμα.
Η πλειοψηφία της ηγεσίας του γερμανικού κόμματος θεωρούσε ότι η διάσπαση είχε αντιμετωπιστεί
λανθασμένα, αφήνοντας χωρίς λόγο πολλούς υποστηρικτές της Κομιντέρν εκτός του νεοσύστατου
κόμματος. Η μειοψηφία διαφώνησε και έθεσε το θέμα ως ζήτημα εμπιστοσύνης προς την ηγεσία της
Κομιντέρν. Σε μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του γερμανικού κόμματος στις 22 Φεβρουαρίου,
ο απεσταλμένος της ΕΕΚΔ Ματίας Ράκοζι επέβαλε το ζήτημα. Ο Ράκοζι ήταν Ούγγρος σύντροφος του
Μπέλα Κουν· είχε εκπροσωπήσει την ΕΕΚΔ τον προηγούμενο μήνα στην Ιταλία. Επιτέθηκε έντονα στην
πλειοψηφία της γερμανικής ηγεσίας, υπονοώντας ότι και το KPD θα επωφελούνταν από μια διάσπαση.
Μια πρόταση που υποστήριζε την ιταλική διάσπαση, η οποία εγκρίθηκε οριακά, είχε ως αποτέλεσμα την
απόσυρση της εμπιστοσύνης από την ηγεσία του Λέβι. Ο Λέβι, η Τσέτκιν και τρεις υποστηρικτές τους
παραιτήθηκαν από την Zentrale.

Η νέα ηγεσία που ανέλαβε το τιμόνι απαρτιζόταν από εκείνους που ευνοούσαν αυτό που γινόταν πλέον
γνωστό ως «θεωρία της επίθεσης» – δηλαδή την ιδέα ότι οι κομμουνιστές, ακόμη και με μειοψηφική
υποστήριξη μεταξύ των εργατών, θα έπρεπε να εξαπολύσουν μια ολομέτωπη επίθεση στην καπιταλιστική
εξουσία. Στη Μόσχα, τόσο ο Ζινόβιεφ όσο και ο Ράντεκ αντέδρασαν θετικά στις αλλαγές. Η πολιτική της
Ανοιχτής Επιστολής είχε ουσιαστικά ανατραπεί.

Τον Μάρτιο, η πολιτική της επιθετικής δράσης δοκιμάστηκε στη Γερμανία. Σε συνθήκες μεγάλης
κοινωνικής έντασης, το κόμμα προετοιμάστηκε για μια αναμέτρηση. Τρεις απεσταλμένοι της ΕΕΚΔ
έφτασαν από τη Μόσχα – ο Μπέλα Κουν και δύο άλλοι που συμπαθούσαν τις υπεραριστερές απόψεις
του. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Κουν είχε συγκεκριμένες οδηγίες από την ΕΕΚΔ, αλλά δεδομένων
των γνωστών απόψεών του, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι χρησιμοποίησε όλη του την εξουσία
για να υποστηρίξει την προσπάθεια μιας επαναστατικής επίθεσης. Η κυβέρνηση προσέφερε μια
πρόκληση: μια εντολή προς την αστυνομία στο κρατίδιο της Σαξονίας να καταλάβει εργατικά οχυρά και να
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αφοπλίσει εργατικά αποσπάσματα. Το KPD απάντησε με αυτό που ήταν ουσιαστικά ένα κάλεσμα για μια
εξεγερσιακή γενική απεργία. Σε ολόκληρη τη Γερμανία, οι τάξεις των εργατών ήταν βαθιά διχασμένες και
μόνο μια μειοψηφία ακολούθησε το κάλεσμα του KPD. Σε πολλές περιπτώσεις, κομμουνιστές αγωνιστές
που προσπαθούσαν να επιβάλουν μια απεργία συγκρούστηκαν με εργάτες που προσπαθούσαν να
μπουν στα εργοστάσιά τους. Στο Βερολίνο, όπου λίγες εβδομάδες νωρίτερα οι κομμουνιστές είχαν
συγκεντρώσει 200.000 ψήφους, μια διαδήλωση του KPD-KAPD συγκέντρωσε μόνο 4.000 άτομα. Η
κυβέρνηση συνέτριψε γρήγορα την αντίσταση των εργατών. Χιλιάδες εργάτες φυλακίστηκαν και δεκάδες
χιλιάδες απολύθηκαν και μπήκαν στη μαύρη λίστα. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το KPD έχασε περισσότερα
από τα μισά μέλη του και οι δεσμοί του με τη βάση της εργατικής τάξης αποδυναμώθηκαν σε μεγάλο
βαθμό.

Ο Λέβι επιτέθηκε με σφοδρότητα στη στάση του κόμματος στη «Δράση του Μάρτη» ως «το μεγαλύτερο
μπακουνινιστικό πραξικόπημα στην ιστορία».  Δημοσίευσε τις απόψεις του σε φυλλάδιο, μια ενέργεια
που είχε ως αποτέλεσμα την διαγραφή του για απειθαρχία. Όταν συγκλήθηκε το Τρίτο Συνέδριο της
Κομιντέρν τον Ιούνιο, η Κλάρα Τσέτκιν ηγήθηκε μιας μειοψηφίας αντιπροσώπων του KPD που
υπερασπίστηκε την άποψη του Λέβι. Η πλειοψηφία του KPD παρέμεινε σταθερή στη στάση της στη
Δράση του Μάρτη και αρχικά τουλάχιστον φαινόταν πιθανό να έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας στο
συνέδριο της Κομιντέρν.

Πρώτα βήματα προς την ανάκαμψη

Στις 30 Μαρτίου 1921, η Rote Fahne του KPD υποστήριξε ότι η ευθύνη για την αιματοχυσία κατά τη
διάρκεια της δράσης του Μάρτη βαραίνει τα μεμονωμένα μέλη των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων:
«Ντροπή και ατίμωση για αυτούς τους εργάτες».  Η Ανοιχτή Επιστολή φαινόταν πραγματικά νεκρή και
θαμμένη. Ωστόσο, μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, στις 15 Απριλίου 1921, μια εγκύκλιος της Zentrale του
KPD, ενώ διακήρυττε την ανάγκη συνέχισης της πολιτικής της Δράσης του Μάρτη, ανέφερε επίσης ότι τα
αιτήματα της Ανοιχτής Επιστολής –δηλαδή τα άμεσα αιτήματα– παρείχαν μια πλατφόρμα για τον κοινό
αγώνα ενάντια στην καπιταλιστική επίθεση. Η έκκληση του KPD για την Πρωτομαγιά προχώρησε
παραπέρα, καλώντας σε υποστήριξη των δέκα αιτημάτων της ADGB. Η έκκληση είχε συνταχθεί από τη
συνδικαλιστική επιτροπή του κόμματος, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν αντίπαλοι της δράσης
του Μάρτη. Οι ηγέτες της ADGB απέρριψαν αυτό το άνοιγμα, αλλά οι κομμουνιστές στράφηκαν στη
δράση σε τοπικό επίπεδο και πέτυχαν πολλές ενωτικές δράσεις. Στη Ρηνανία-Βεστφαλία, οι ηγέτες του
κόμματος συνέχισαν να υποστηρίζουν επίσημα τη θεωρία της επίθεσης, ενώ εφάρμοζαν μια διαμετρικά
αντίθετη πολιτική. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου, όταν συγκλήθηκε το Τρίτο Συνέδριο, το KPD είχε ανακτήσει
μέρος της μαζικής του επιρροής και ήταν και πάλι σε θέση να ξεκινήσει μαζικές διαδηλώσεις. Ενώ το
παγκόσμιο συνέδριο συζητούσε τη Δράση του Μάρτη, στη βάση του κόμματος είχε αρχίσει να
εφαρμόζεται η αντίθετη πορεία – η πολιτική που είχε χαράξει η ηγεσία του Λέβι πριν από την
απομάκρυνσή του.

Στις αρχές του 1921, το KPD ξεκίνησε επίσης τη συγκρότηση πλατιών επιτροπών για την υπεράσπιση
των πολιτικών κρατουμένων της εργατικής τάξης, οι οποίες ενώθηκαν τον Ιούνιο για να σχηματίσουν την
Κόκκινη Βοήθεια της Γερμανίας, υπό την προεδρία της Τσέκτιν.  Ήταν ο πρόδρομος της Διεθνούς
Κόκκινης Βοήθειας (ρωσικό ακρωνύμιο: MOPR), που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Τέταρτου Συνεδρίου
της Κομιντέρν τον Νοέμβρη του 1922, η οποία απέκτησε εντυπωσιακή εμβέλεια και φήμη, κυρίως με την
υπεράσπιση των κατηγορούμενων αναρχικών των ΗΠΑ Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι.
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«Προς τις μάζες»

Στο Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο της Κομιντέρν (23 Ιουνίου - 12 Ιουλίου 1921) κυριάρχησε η συζήτηση για
τα ζητήματα που προέκυψαν από τη Δράση του Μάρτη. Ο μπολσεβίκος ηγέτης Λέον Τρότσκι έγραψε
αργότερα ότι στην αρχή του συνεδρίου, η κυρίαρχη διάθεση ήταν να γενικευτεί η πολιτική του Μάρτη του
KPD, μια «προσπάθεια να δημιουργηθεί μια επαναστατική κατάσταση τεχνητά – να “εμψυχωθεί το
προλεταριάτο”, όπως το έθεσε ένας από τους Γερμανούς συντρόφους».  Αυτή η άποψη υποστηρίχθηκε
από την πλειοψηφία της γερμανικής ηγεσίας, με αρχική υποστήριξη από τους Ζινόβιεφ, Μπουχάριν και
Ράντεκ. Η αντίθεση σε αυτή την κατεύθυνση καθοδηγήθηκε από τον Λένιν και τον Τρότσκι, στη ρωσική
αντιπροσωπεία, και την Τσέτκιν σε εκείνη του KPD. Η απόφαση του συνεδρίου, που επιδίωκε να
αναχαιτίσει τις υπεραριστερές παρορμήσεις, συνοψίστηκε σε μια φράση των «Θέσεων για την Τακτική»:
«Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό καθήκον της Κομμουνιστικής Διεθνούς είναι να κερδίσει μια κυρίαρχη
επιρροή στην πλειοψηφία της εργατικής τάξης και να εμπλέξει τους πιο ενεργούς εργάτες στον άμεσο
αγώνα»  – μια στρατηγική που συνοψίζεται στο σύνθημα «Προς τις μάζες».

Όσον αφορά τη διαμάχη για τη δράση του Μάρτη, το συνέδριο υιοθέτησε μια συμβιβαστική απόφαση, η
οποία σημείωνε τα λάθη της ηγεσίας του KPD, αλλά χαρακτήριζε την εμπειρία «βήμα προς τα εμπρός»
και προσπέρασε σιωπηρά το ρόλο της ΕΕΚΔ. Η διαγραφή του Λέβι επικυρώθηκε. Η πλειονότητα των
συνεργατών του Λέβι στην ηγεσία του KPD τον ακολούθησε στη συνέχεια εκτός κόμματος, ενώ οι
περισσότεροι από τους ηγέτες της Δράσης του Μάρτη συνέχισαν την πολιτική της Ανοιχτής Επιστολής
την οποία είχε βοηθήσει να ξεκινήσει ο Λέβι. Η Φίσερ και ο Μάσλοφ παρέμειναν στην αντιπολίτευση, στο
τιμόνι μιας υπεραριστερής φράξιας με έδρα την περιοχή του Βερολίνου.

Δύο πτυχές των αποφάσεων του Τρίτου Συνεδρίου προδιέγραψαν την πολιτική του ενιαίου μετώπου που
υιοθετήθηκε από τη Διεθνή έξι μήνες αργότερα. Πρώτον, ένα απόσπασμα των Θέσεων για την Τακτική
σχετικά με την ανάγκη οι κομμουνιστές να οδηγήσουν τις μάζες στον αγώνα υποστήριζε την Ανοιχτή
Επιστολή του KPD ως «εξαιρετικό παράδειγμα» αυτής της πολιτικής.

Δεύτερον, οι Θέσεις διατύπωσαν μια νέα αντίληψη για το είδος του προγράμματος που θα έπρεπε να
προωθήσουν οι κομμουνιστές σε μια περίοδο προετοιμασίας του αγώνα για την εξουσία. Ο πυρήνας
αυτής της προσέγγισης συνοψίζεται σε μία μόνο πρόταση: «Στη θέση του μίνιμουμ προγράμματος των
κεντριστών και ρεφορμιστών, η Κομμουνιστική Διεθνής προτείνει έναν αγώνα για τα συγκεκριμένα
αιτήματα του προλεταριάτου, ως μέρος ενός πλαισίου αιτημάτων που, στο σύνολό τους, υπονομεύουν την
εξουσία της αστικής τάξης, οργανώνουν το προλεταριάτο και οριοθετούν τα διάφορα στάδια του αγώνα
για την προλεταριακή δικτατορία. Κάθε ένα από αυτά τα αιτήματα εκφράζει τις ανάγκες των πλατιών
μαζών, ακόμη και όταν αυτές δεν παίρνουν ακόμη συνειδητά θέση υπέρ της προλεταριακής
δικτατορίας.»  Αυτό το στρατηγικό όραμα, αν και προεικονιζόταν στην εμπειρία των Μπολσεβίκων,
πιθανότατα διατυπώθηκε με βάση τη γερμανική εμπειρία. Ο Pierre Broué μας λέει ότι η έννοια των
μεταβατικών συνθημάτων ήταν «μια προσφιλής ιδέα του [ηγέτη του KPD Χάινριχ] Μπράντλερ».

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του συνεδρίου, ο Ζινόβιεφ έγραψε ότι η Κομιντέρν είχε «προσαρμόσει την
πολιτική της στις νέες συνθήκες». Τα κομμουνιστικά κόμματα ήταν πολύ ισχυρότερα από ό,τι το 1919,
δήλωσε, αλλά «ο παράγοντας του αυθορμητισμού στους μαζικούς αγώνες... έχει γίνει πιο αδύναμος· ο
εχθρός έχει γίνει ισχυρός». Η Κομιντέρν διένυε μια «περίοδο προετοιμασίας» που οδηγούσε σε
αποφασιστικούς αγώνες, κατά την οποία οι κομμουνιστές έπρεπε «να πάρουν μέρος σε όλους τους
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μικρούς καθημερινούς αγώνες του προλεταριάτου». Η παγκόσμια εργατική τάξη διένυε μια εποχή
ανάμεσα σε δύο επαναστατικά κύματα. «Η επανάσταση δεν έχει τελειώσει, το ξεκίνημα νέων αγώνων δεν
είναι μακριά».

Το KPD αγκαλιάζει το ενιαίο μέτωπο

Οι συμβιβαστικές αποφάσεις του Τρίτου Συνεδρίου δεν τερμάτισαν τη σύγκρουση στο εσωτερικό του
γερμανικού κόμματος. Μια ενισχυμένη υπεραριστερή αντιπολίτευση εξαπέλυσε εκστρατεία εναντίον όσων
συμμερίζονταν τις επικρίσεις του Λέβι για τη συμπεριφορά του κόμματος, εξασφαλίζοντας τον αποκλεισμό
της Τσέτκιν από την Zentrale. Η ΕΕΚΔ παρέμεινε επίσης διχασμένη· ένα άρθρο του Ράντεκ που
απηχούσε κάποιες από τις κατηγορίες των Γερμανών υπεραριστερών αποδοκιμάστηκε δημοσίως από τον
Λένιν.

Το συνέδριο του KPD στις 22-26 Αυγούστου στην Ιένα αποδέχτηκε τις «Θέσεις για την Τακτική» του
Τρίτου Συνεδρίου και τις επικρίσεις του για τη Δράση του Μάρτη, αλλά ψήφισε να επικρίνει την έκθεση του
Τρίτου Συνεδρίου του Τρότσκι για την παγκόσμια κατάσταση, η οποία είχε προβλέψει τη δυνατότητα
προσωρινών περιόδων καπιταλιστικής επέκτασης. Απόηχοι της «θεωρίας της επίθεσης» ακούγονταν
στην αντίληψη της υπεραριστεράς για ένα απόλυτο όριο στην καπιταλιστική συσσώρευση. Ωστόσο, το
συνέδριο υιοθέτησε επίσης ένα πρόγραμμα δώδεκα σημείων για έναν «αγώνα κατά της πείνας και της
φτώχειας» ως βάση για τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ενιαίας δράσης τόσο σε εθνικό όσο και
σε τοπικό επίπεδο. Αποκατέστησε την Τσέτκιν στην Zentrale, η οποία πλέον αποτελούνταν εξ ολοκλήρου
από υποστηρικτές των αποφάσεων του Τρίτου Συνεδρίου.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη του συνεδρίου της Ιένας, μια υπερδεξιά οργάνωση δολοφόνησε έναν κορυφαίο
Γερμανό αστό πολιτικό, τον Ματίας Έρζμπεργκερ, τον οποίο οι δεξιοί έβριζαν επειδή είχε υπογράψει την
εκεχειρία που τερμάτισε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Rote Fahne του KPD κάλεσε αμέσως σε
ενωτική δράση, μεταξύ άλλων και με τα χριστιανικά συνδικάτα που συνδέονταν με το φιλοκαθολικό κόμμα
του Κέντρου του Έρζμπεργκερ. Στο Βερολίνο, και τα τρία εργατικά κόμματα κάλεσαν σε ενιαία διαδήλωση,
αν και το SPD αποχώρησε αργότερα από την κοινή επιτροπή. Η δολοφονία, μία από μια σειρά
δολοφονιών από ακροδεξιούς, θεωρήθηκε ευρύτατα ως μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας να
ακυρωθούν οι κατακτήσεις της επανάστασης του Νοέμβρη του 1918 και να εγκαθιδρυθεί μια αντιδραστική
δικτατορία.

Στις 31 Αυγούστου, μισό εκατομμύριο άνθρωποι διαδήλωσαν στην πορεία του Βερολίνου. Οι πορείες και
οι απεργίες σε ολόκληρη τη Γερμανία αγκάλιασαν περίπου πέντε εκατομμύρια διαδηλωτές, και πολλοί
εργαζόμενοι αξιοποίησαν την ευκαιρία για να πιέσουν για τα μισθολογικά τους αιτήματα. Το KPD δεν
μπόρεσε να επιτύχει τη δημιουργία μιας ενιαίας εθνικής επιτροπής για να ηγηθεί αυτού του κινήματος,
αλλά σχεδόν παντού κατάφερε να πάρει τη θέση του σε ενωμένες δράσεις διαμαρτυρίας.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων για τον Έρζμπεργκερ, η Rote Fahne δήλωσε ότι «μόνο η εργατική
τάξη μπορεί να υπερασπιστεί τη δημοκρατία απέναντι στην αντίδραση... Η εργατική τάξη έχει το δικαίωμα
και το καθήκον να αναλάβει [αυτό το καθήκον]». Στο KPD αλλά και στην ΕΕΚΔ διατυπώθηκαν αντιρρήσεις
για τη δήλωση αυτή· το καθήκον του κόμματος, υποστήριξαν οι επικριτές, δεν ήταν να υπερασπιστεί την
αστική δημοκρατία αλλά να την ανατρέψει. Το ζήτημα, το οποίο είχε επιπτώσεις στον αγώνα κατά του
φασισμού, έμεινε άλυτο.
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Κατά τη διάρκεια των μηνών που ακολούθησαν, το KPD συνέχισε πλήρως στον δρόμο της Ανοιχτής
Επιστολής και οι πρωτοβουλίες του για ενωτική δράση σημείωσαν ενθαρρυντικά βήματα. Μεταξύ των πιο
επιτυχημένων πρωτοβουλιών ήταν η έναρξη μιας διεθνούς εκστρατείας για βοήθεια προς τη Σοβιετική
Ρωσία, που ξεκίνησε από την ΕΕΚΔ στις 27 Ιουλίου 1921, ως απάντηση σε έναν εκτεταμένο και τρομερό
λιμό στη ρημαγμένη από τον πόλεμο Σοβιετική Ρωσία. Όταν μια ενιαία εκστρατεία με τα
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα αποδείχθηκε αδύνατη, η Κομιντέρν ίδρυσε τη Διεθνή Εταιρεία Βοήθειας
Εργαζομένων, η οποία επιστράτευσε την υποστήριξη πολλών μη κομμουνιστών διανοουμένων και
εργαζομένων. Σύντομα η βοήθειά της στήριζε άμεσα 200.000 Σοβιετικούς πολίτες.

Εργατική κυβέρνηση: τρεις παραλλαγές

Τι είδους κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξουν οι κομμουνιστές για την επίτευξη των αιτημάτων του
προγράμματος της ενωτικής δράσης τους; Η συζήτηση για το ζήτημα αυτό μαινόταν στο KPD κατά τους
τελευταίους μήνες του 1921. Το κόμμα είχε δεσμευτεί να εγκαθιδρύσει μια προλεταριακή δημοκρατία που
θα βασιζόταν σε εργατικά συμβούλια παρόμοια με τα ρωσικά σοβιέτ. Αλλά το 1921, τέτοια συμβούλια δεν
υπήρχαν στη Γερμανία ή αλλού στην Ευρώπη δυτικά των σοβιετικών συνόρων. Η πλειοψηφία της
ηγεσίας του KPD, σε συνεργασία με τον Ράντεκ και την ΕΕΚΔ, προσπάθησε να διατυπώσει ένα
κυβερνητικό αίτημα που να σχετίζεται με τους υπάρχοντες πολιτικούς θεσμούς της Γερμανίας, ενώ
παράλληλα να δείχνει προς το στόχο της εργατικής εξουσίας. Ανατρέχοντας στην έννοια που προέκυψε
κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον του Καπ, κάλεσαν για μια «εργατική κυβέρνηση». Σύμφωνα με τον
Ράντεκ, το κάλεσμα για εργατική κυβέρνηση ήταν «το μόνο πρακτικό και πραγματικό μέσο για να
κερδηθεί η πλειοψηφία της εργατικής τάξης στην ιδέα της δικτατορίας του προλεταριάτου».

Τι ήταν όμως μια εργατική κυβέρνηση; Στις συζητήσεις της Κομιντέρν προέκυψαν τρεις διαφορετικές
προσεγγίσεις:

1. Μια φιλοκαπιταλιστική «εργατική κυβέρνηση». Οι κυβερνήσεις του Εργατικού Κόμματος στην
Αυστραλία, αν και πραγματοποίησαν κάποιες μεταρρυθμίσεις, είχαν λειτουργήσει ως πειθήνια όργανα της
καπιταλιστικής κυριαρχίας. Η Κομιντέρν ανέμενε ότι ένα μελλοντικό καθεστώς του Εργατικού Κόμματος
στη Βρετανία θα είχε αυτόν τον χαρακτήρα, τουλάχιστον αρχικά. Ο Ζινόβιεφ χρησιμοποίησε το επίθετο
«φιλελεύθερος» για να περιγράψει μια τέτοια φιλοκαπιταλιστική κυβέρνηση από εργατικά κόμματα· το
Τέταρτο Συνέδριο της Κομιντέρν, που πραγματοποιήθηκε το 1922, το ονόμασε «πλασματική εργατική
κυβέρνηση». Στην μπροσούρα του 1920, «Αριστερισμός» Παιδική Αρρώστια του Κομμουνισμού, ο Λένιν
είχε υποστηρίξει ότι οι κομμουνιστές έπρεπε να δώσουν κριτική υποστήριξη στις προσπάθειες των
Βρετανών εργατών να φέρουν τους Εργατικούς στην εξουσία, έτσι ώστε οι εργάτες να μάθουν από τη
δική τους εμπειρία την ανάγκη να ακολουθήσουν μια επαναστατική πορεία. Στη Γερμανία, αυτή η
προσέγγιση συνεπαγόταν την έκκληση προς το SPD να σπάσει τη συμμαχία του με τα αστικά κόμματα
και να επιδιώξει το σχηματισμό κυβέρνησης εργατικών κομμάτων.

2. «Εργατική κυβέρνηση» ως συνώνυμο της δικτατορίας του προλεταριάτου. Η μειοψηφία με
επικεφαλής τους Φίσερ και Μάσλοφ στο KPD θεωρούσε ότι ο όρος «εργατική κυβέρνηση» μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί μόνο ως ένας εκλαϊκευμένος τρόπος παρουσίασης της έννοιας της εργατικής
διακυβέρνησης – δηλαδή, ως συνώνυμο της δικτατορίας του προλεταριάτου. Ο Ζινόβιεφ προώθησε αυτή
την άποψη το 1922 και ξανά το 1924, δηλώνοντας ότι «η εργατική κυβέρνηση είναι ένα ψευδώνυμο για τη
δικτατορία του προλεταριάτου». Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης υποστήριζαν ότι δεν μπορούσε να
υπάρξει κανένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ της αστικής και της εργατικής διακυβέρνησης.

45

46



16/27

3. «Εργατική κυβέρνηση» ως συστατικό στοιχείο ενός μεταβατικού προγράμματος. Αυτή η
ερμηνεία, που υποστηρίχθηκε από την ηγεσία της πλειοψηφίας του KPD και τον Ράντεκ, τοποθετούσε την
εργατική κυβέρνηση στο πλαίσιο του καλέσματος του Τρίτου Συνεδρίου, που ήδη συζητήθηκε, για ένα
σύνολο αιτημάτων που «υπονομεύουν την εξουσία της αστικής τάξης, οργανώνουν το προλεταριάτο και
οριοθετούν στάδια στον αγώνα για τη δικτατορία του». Μια τέτοια κυβέρνηση, αν και θα μπορούσε να
συγκροτηθεί με κοινοβουλευτικά μέσα, θα στηριζόταν στο μαζικό εργατικό κίνημα και θα έπαιρνε μέτρα για
τη διάλυση του αστικού κράτους. Στο γερμανικό πλαίσιο, συνδέθηκε με αιτήματα που περιλάμβαναν
εργατικό έλεγχο της παραγωγής, φορολόγηση με δήμευση της καπιταλιστικής περιουσίας, αφοπλισμό
των ακροδεξιών πολιτοφυλακών και εξοπλισμό του προλεταριάτου.

Η θέση της Κομιντέρν για μια εργατική κυβέρνηση προέκυψε από τις εμπειρίες της γερμανικής εργατικής
τάξης και μπορεί να εντοπιστεί μέσα από μια σειρά αποφάσεων του KPD.

– Τον Νοέμβριο του 1920, οι εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας έφεραν μια οριακή πλειοψηφία
για τα τρία εργατικά κόμματα, με τους βουλευτές του KPD να ελέγχουν την ισορροπία. Το KPD αρνήθηκε
να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών. Αντ’ αυτού, οι κομμουνιστές
υποστήριξαν ένα καθεστώς SPD-USPD, υπό όρους, και συνέχισαν αυτή την υποστήριξη ακόμη και όταν
οι όροι τους δεν εκπληρώθηκαν.

– Τον Ιούλιο του 1921, στο αποκορύφωμα της διαμάχης για τη «θεωρία της επίθεσης», η κυβέρνηση
SPD-USPD της Σαξονίας πρότεινε φορολογικές αλλαγές που θα αύξαναν τα ενοίκια των εργατών. Το KPD
αντιτάχθηκε στο μέτρο, αλλά παρ’ όλα αυτά ψήφισε με τους Σοσιαλδημοκράτες στο κοινοβούλιο,
προκειμένου να αποτρέψει την ανατροπή της κυβέρνησης από τα δεξιά κόμματα.

– Στη συνέχεια, το KPD υποστήριξε κυβερνήσεις SPD-USPD στα κρατίδια της Θουριγγίας και του
Μπράουνσβικ. Κατά τη διάρκεια αυτών των εμπειριών, το KPD αρνήθηκε να συμμαχήσει με τα δεξιά
κόμματα για να ανατρέψει την κυβέρνηση, επιδιώκοντας αντίθετα να αντιμετωπίσει τα αντιδραστικά
κυβερνητικά μέτρα μέσω ανεξάρτητης δράσης της εργατικής τάξης.

– Στις 9 Οκτωβρίου, μετά από εκτεταμένες συζητήσεις με τους ηγέτες του KPD, η ΕΕΚΔ συνέστησε στο
γερμανικό κόμμα να δεσμευτεί ότι θα υποστηρίξει μια εργατική κυβέρνηση υπό τον όρο ότι θα ενεργήσει
αποφασιστικά για τον εξοπλισμό του προλεταριάτου και τη φορολόγηση με δήμευση της καπιταλιστικής
ιδιοκτησίας («δήμευση των πραγματικών αξιών»). Το KPD εφάρμοσε αυτή τη θέση στη γερμανική
κυβερνητική κρίση που ξέσπασε στη Γερμανία στις 22 Δεκεμβρίου, αλλά απέφυγε να δηλώσει την
διαθεσιμότητά του να συμμετάσχει σε μια τέτοια κυβέρνηση.

– Μετά από διαβουλεύσεις των Γερμανών ηγετών και του Ράντεκ με τον Λένιν, η ηγεσία του KPD δήλωσε
στις 8 Δεκεμβρίου ότι «η προσπάθεια για ένα ενιαίο μέτωπο πρέπει να βρει πολιτική έκφραση σε μια
σοσιαλιστική εργατική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να αντιπαρατεθεί σε ένα καθεστώς συνασπισμού
[με τα αστικά κόμματα]». Το KPD δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να προωθήσει το
σχηματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης, «αλλά και να συμμετάσχει σε μια τέτοια κυβέρνηση, αν υπάρχει
εγγύηση ότι θα δράσει ενάντια στην αστική τάξη για την υπεράσπιση των εργατικών συμφερόντων και
αιτημάτων, όπως η δήμευση των πραγματικών αξιών, η δίωξη των εγκληματιών του [πραξικοπήματος
του] Καπ, η απελευθέρωση των φυλακισμένων επαναστατών εργατών κ.ο.κ.».

Η συζήτηση μεταξύ των ηγετών των Μπολσεβίκων
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Καθώς θυμόταν δύο χρόνια αργότερα τις συζητήσεις του 1921 για το ενιαίο μέτωπο στην ηγεσία της
Κομιντέρν, ο Ζινόβιεφ είπε: «Στην πραγματικότητα, είχα κι εγώ τότε ενδοιασμούς. Πολλά δεν ήταν ακόμα
εντελώς ξεκάθαρα.... Ήταν μια δύσκολη μετάβαση και περάσαμε από μια έντονη εσωτερική πάλη».

Δεν υπάρχει καμία καταγραφή για το πώς οι μπολσεβίκοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία. Ωστόσο, στα
τέλη Νοεμβρίου του 1921, ο Ζινόβιεφ, ο Ράντεκ και ο Μπουχάριν πρότειναν στο Πολιτικό Γραφείο του
Μπολσεβίκικου κόμματος να υποστηρίξει το ρωσικό κόμμα την επέκταση της γερμανικής πολιτικής ενιαίας
δράσης στο σύνολο της Κομιντέρν. Η πρόταση του Προεδρείου, που συντάχθηκε από τον Λένιν, ενέκρινε
αυτή την πορεία και έδωσε επίσης εντολή στον Μπουχάριν να καταγράψει την εμπειρία των Μπολσεβίκων
από το μπλοκ που σχημάτισαν με το κόμμα των Μενσεβίκων πριν από το 1917. Ένα απόσπασμα μιας
σελίδας για το θέμα αυτό συμπεριλήφθηκε στο ψήφισμα του ενιαίου μετώπου της ΕΕΚΔ που υιοθετήθηκε
αργότερα εκείνο το μήνα. Το απόσπασμα αυτό προκάλεσε ελάχιστη συζήτηση και η εμπειρία των
Μπολσεβίκων κατά το επαναστατικό έτος 1917 παρέμεινε ως επί το πλείστον ανεξερεύνητη.

Οι μπολσεβίκοι ηγέτες συνέχισαν τη συζήτησή τους σε ένα συνέδριο του κόμματος που άνοιξε στις 19
Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον Ρώσο ιστορικό Alexander Watlin, η διαφορά στην έμφαση ήταν εμφανής. Ο
Ζινόβιεφ και ο Μπουχάριν παρουσίασαν την πολιτική του ενιαίου μετώπου ως βραχυπρόθεσμη και
τόνισαν το ρόλο της στην αποκάλυψη των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Ο Τρότσκι, ωστόσο,
προειδοποίησε ενάντια στις «μοιρολατρικές αντιλήψεις» σύμφωνα με τις οποίες η Ευρώπη βίωνε την
τελική πορεία προς την εγκαθίδρυση της εργατικής κυριαρχίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την περίληψη
της συζήτησης που κάνει ο Watlin απουσιάζει κάθε υπόνοια ότι οι συγκεκριμένες διπλωματικές ή
πολιτικές ανάγκες του σοβιετικού κράτους ήταν ένας παράγοντας που παρακινούσε τους Μπολσεβίκους
να υποστηρίξουν την πολιτική του ενιαίου μετώπου. Αντίθετα, η προσοχή των μπολσεβίκων ηγετών ήταν
στραμμένη στις προοπτικές του εργατικού αγώνα έξω από τη Ρωσία.

Η Κομιντέρν υιοθετεί την πολιτική του ενιαίου μετώπου

Στις 4 Δεκεμβρίου 1921, μια έκθεση του Ζινόβιεφ προς την ΕΕΚΔ συνέστησε την υιοθέτηση του ενιαίου
μετώπου ως πολιτική της Κομιντέρν, αναφέροντας τόσο τη θετική εμπειρία των κομμουνιστικών κομμάτων
που είχαν αναλάβει πρωτοβουλίες ενιαίας δράσης όσο και τη διαδεδομένη λαχτάρα για ενότητα μεταξύ
των εργατών. Η συζήτηση ήταν αξιοσημείωτη κυρίως για μια αντιπαράθεση σχετικά με το αν τα
μεταβατικά αιτήματα θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της Κομιντέρν· ο Ράντεκ τάχθηκε
υπέρ και ο Μπουχάριν κατά. Η επιτροπή ψήφισε για την προετοιμασία των θέσεων του ενιαίου μετώπου
με αυτές τις γραμμές, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε επόμενη συνεδρίαση στις 18 Δεκεμβρίου.

Οι θέσεις έφεραν τη σφραγίδα της σκέψης του Ζινόβιεφ, παρακινώντας για ενιαίο μέτωπο με βάση την
τρέχουσα συγκυρία –«μια ασυνήθιστη μεταβατική περίοδο»– που χαρακτηριζόταν από την επιδείνωση
της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, τη μετατόπιση των μαζών προς τα αριστερά και την «αυθόρμητη
προσπάθεια για ενότητα» μεταξύ των εργατών. Οι θέσεις πρότειναν στα κομμουνιστικά κόμματα «να
προσπαθήσουν παντού να επιτύχουν την ενότητα... στην πρακτική δράση» και «να αναλάβουν την
πρωτοβουλία σε αυτό το ζήτημα». Το σύνθημα της εργατικής κυβέρνησης εγκρίθηκε, αν και μόνο για τη
Γερμανία. Δεν αναφέρθηκαν οι εμπειρίες του KPD στην πίεση για ενιαία δράση. «Οι κομμουνιστές πρέπει
να αποδεχθούν την πειθαρχία που απαιτείται για την [ενωτική] δράση», ανέφεραν οι θέσεις, αλλά δεν
πρέπει «να παραιτηθούν από το δικαίωμα και την δυνατότητα να εκφράζουν... τη γνώμη τους σχετικά με
τις πολιτικές όλων των οργανώσεων της εργατικής τάξης», ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας δράσης που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Η πρόκληση του φασισμού

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ενιαίο μέτωπο δεν έγινε σχεδόν καμία αναφορά στο ανερχόμενο
φασιστικό κίνημα που τρομοκρατούσε και κατέστρεφε τότε τις εργατικές οργανώσεις σε όλη την Ιταλία. Το
ζήτημα τέθηκε, ωστόσο, στη συνεδρίαση της ΕΕΚΔ στις 4 Δεκεμβρίου. Απαντώντας στον Ιταλό
αντιπρόσωπο Ετζίντιο Τζενάρι, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε αντικειμενική βάση για την
πολιτική του ενιαίου μετώπου στη χώρα του, ο Μπουχάριν είπε:

«Σε μια χώρα όπου οι φασίστες πυροβολούν τους εργάτες, όπου ολόκληρη η χώρα καίγεται, η ύπαρξη και
μόνο της φασιστικής οργάνωσης είναι αρκετή για να πούμε στους εργάτες: “Ας ενωθούμε για να
χτυπήσουμε αυτό το συρφετό”».

Η πρόταση του Μπουχάριν δεν έπεσε σε γόνιμο έδαφος. Οι Ιταλοί κομμουνιστές, με επικεφαλής τότε τον
Αμαντέο Μπορντίγκα, επέμεναν στην άποψή τους ότι οι κομμουνιστές έπρεπε να διεξάγουν την
αντιφασιστική αντίσταση μόνοι τους, χωρίς καμία συμμαχία με εργάτες εκτός των γραμμών τους. Όταν οι
εργάτες σχημάτιζαν αυθόρμητα ευρείες αντιφασιστικές ομάδες μάχης, οι κομμουνιστές αντιδρούσαν σε
αυτές. Το απόσπασμα για την Ιταλία στο ψήφισμα του Ενιαίου Μετώπου της ΕΕΚΔ της 18ης Δεκεμβρίου
δεν ανέφερε τον φασισμό και επιδοκίμασε το Ιταλικό ΚΚ για την εφαρμογή μιας πολιτικής στην οποία στην
πραγματικότητα ήταν αντίθετο.

Ο Μπουχάριν έθεσε ξανά το θέμα του σε μια συζήτηση της ΕΕΚΔ στις 24 Ιανουαρίου 1922, και στη
συνέχεια έγραψε μια επιστολή με αυτές τις κατευθύνσεις προς το ιταλικό κόμμα.  Αλλά δεν υπήρξε καμία
συνέχεια από την ΕΕΚΔ, και η αποτυχία του ιταλικού ΚΚ να πραγματοποιήσει ενιαία αντιφασιστική
αντίσταση συνέβαλε στο θρίαμβο του Μουσολίνι το Νοέμβριο του 1922. Στο Τέταρτο Παγκόσμιο Συνέδριο
που συνήλθε αργότερα εκείνο το μήνα, η ανάγκη για ένα αντιφασιστικό ενιαίο μέτωπο τέθηκε όχι από το
Ιταλικό ΚΚ, ούτε από την ΕΕΚΔ, αλλά κυρίως από κομμουνιστές από τη Γερμανία, την Τσεχοσλοβακία,
την Αυστρία και την Ελβετία, οι οποίοι εξασφάλισαν την υιοθέτηση των θέσεών τους κατά τη λήξη του
συνεδρίου.

Αντιιμπεριαλιστική ενότητα

Η συζήτηση για το ενιαίο μέτωπο της ΕΕΚΔ επικεντρώθηκε στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και
δεν ανατέθηκαν καθήκοντα για τον αποικιακό κόσμο. Ωστόσο, μια παράλληλη διαδικασία, βασισμένη στις
εργασίες του Δεύτερου Συνεδρίου και του Συνεδρίου του Μπακού για την απελευθέρωση των αποικιών,
καθώς και στην πρακτική εμπειρία ειδικά στη σημερινή Ινδονησία, οδήγησε στη σύγκληση στη Μόσχα,
στις 21 Ιανουαρίου 1922, του Πρώτου Συνεδρίου των Εργαζομένων της Άπω Ανατολής, με 136
αντιπροσώπους από δέκα χώρες. Στο συνέδριο συμμετείχαν και προσκεκλημένοι αντιπρόσωποι του
Κουομιντάνγκ, ενός εθνικού επαναστατικού κινήματος υπό την ηγεσία της αστικής τάξης στην Κίνα. Ο Γκ.
Ι. Σαφάροφ, ένας Ρώσος κομμουνιστής που εκπροσωπούσε την ΕΕΚΔ, εξέφρασε στους αντιπροσώπους
του Κουομιντάνγκ την ουσία της πολιτικής της Κομιντέρν για ενότητα στους εθνικοεπαναστατικούς
αγώνες:

«Υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον αγώνα σας στο βαθμό που πρόκειται για μια
εθνική και δημοκρατική εξέγερση για την εθνική χειραφέτηση. Αλλά ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε
ανεξάρτητα το κομμουνιστικό μας έργο της οργάνωσης των προλεταριακών και μισοπρολεταριακών
μαζών της Κίνας».
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Το αντιιμπεριαλιστικό ενιαίο μέτωπο ενσωματώθηκε στη συνολική πολιτική της Κομιντέρν στο τέταρτο
συνέδριό της το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1922.

Διεθνής αντιπαράθεση και επικύρωση

Η νέα πολιτική της Κομιντέρν για το ενιαίο μέτωπο συνάντησε πολλές περισσότερες αντιδράσεις στα
κόμματα-μέλη απ’ ό,τι στην αρχική συζήτηση της ΕΕΚΔ. Μία από τις πιο συχνά εκφραζόμενες αντιρρήσεις
ήταν ότι το ενιαίο μέτωπο θα έπρεπε να οικοδομηθεί «από τα κάτω» και όχι «από τα πάνω» – δηλαδή, οι
σοσιαλδημοκράτες εργάτες θα έπρεπε να στρατολογούνται απευθείας στις κομμουνιστικές καμπάνιες,
χωρίς απεύθυνση στις οργανώσεις τους. Οι ηγέτες της ΕΕΚΔ απάντησαν ότι ήταν ακριβώς η αδυναμία
σφυρηλάτησης αποτελεσματικής ενότητας με αυτόν τον τρόπο που καθιστούσε αναγκαία την επίσημη
προσέγγιση των σοσιαλδημοκρατικών ηγεσιών. Σε μια επιστολή της 10ης Ιανουαρίου 1922 προς το KPD,
η ΕΕΚΔ τόνισε την ανάγκη να καταστεί σαφές στις μάζες «ότι είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε μαζί με τους
σοσιαλδημοκράτες, παρά όλες τις επαίσχυντες πράξεις τους», προκειμένου να συμβάλουν στην άρση
των εμποδίων που οι ηγέτες αυτοί έστηναν στην ενότητα των εργαζομένων.

Όταν μια διευρυμένη ολομέλεια της ΕΕΚΔ συνεδρίασε στη Μόσχα από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 4
Μαρτίου 1922, το ενιαίο μέτωπο ήταν το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συμμετείχαν εκατόν πέντε
αντιπρόσωποι από τριάντα έξι χώρες. Μεταξύ των πέντε τμημάτων της Κομιντέρν με τη μεγαλύτερη
επιρροή εκτός Ρωσίας, το γαλλικό και το ιταλικό κόμμα αντιτάχθηκαν στην πολιτική του ενιαίου μετώπου,
ενώ η νορβηγική πλειοψηφία πίστευε ότι δεν ίσχυε για τη χώρα τους. Στην Τσεχοσλοβακία και τη
Γερμανία, σημαντικές μειοψηφίες αντιστάθηκαν στην πολιτική. Οι απόψεις ήταν εξίσου διχασμένες στα
μικρότερα κόμματα.

Οι αντίπαλοι του ενιαίου μετώπου εκτός της Κομιντέρν εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό, υποστηρίζοντας
ότι η νέα πολιτική επιβλήθηκε στους εργάτες της Δύσης για να εξυπηρετήσει τις στενές ανάγκες της
σοβιετικής διπλωματίας. Αυτή η κατηγορία αντηχούσε και στις συζητήσεις στη διάσκεψη της ΕΕΚΔ. Οι
μπολσεβίκοι ηγέτες διαμαρτυρήθηκαν με αγανάκτηση ότι τα συμφέροντα του σοβιετικού κράτους ήταν
ταυτόσημα με εκείνα των εργατών στη Δύση. Δεν υπήρχε καμία «θυσία». «Συχνά οι σύντροφοι λένε με
ειλικρίνεια: “Πρέπει να σώσουμε τη Σοβιετική Δημοκρατία!”» είπε ο Ζινόβιεφ. «Σύντροφοι, μη σώζετε
εμάς, σώστε τους εαυτούς σας. Σώστε την εργατική τάξη της χώρας σας».

Στο τέλος της συνδιάσκεψης, η πολιτική του ενιαίου μετώπου υιοθετήθηκε με ψήφους 46 έναντι 10.  Η
ΕΕΚΔ δεν έκανε καμία προσπάθεια να εξαναγκάσει τα κόμματα-μέλη να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική.
Ωστόσο, μέσα από μια σειρά συζητήσεων και εμπειριών στα εθνικά τμήματα, η αποδοχή της πολιτικής
του ενιαίου μετώπου διευρύνθηκε. Στο Τέταρτο Παγκόσμιο Συνέδριο, το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1922, η
συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς, και όχι στο αν, θα εφαρμοστεί.

Βερολίνο και Μόσχα

Παρά τα κέρδη που επιτεύχθηκαν μέσω της πολιτικής του ενιαίου μετώπου, το KPD δεν κατάφερε να
συσπειρώσει τους Γερμανούς εργάτες σε έναν αγώνα για την εξουσία. Όταν η Γερμανία βυθίστηκε σε
ολοκληρωτική οικονομική και κοινωνική κρίση το 1923, οι εργάτες –και το KPD– ηττήθηκαν, τερματίζοντας
το κύμα των επαναστατικών αγώνων στη μεταπολεμική Γερμανία.
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Η ιστορία της προσπάθειας των Γερμανών εργατών να πραγματοποιήσουν μια σοσιαλιστική επανάσταση
παρουσιάζεται με προσοχή και διορατικότητα στο βιβλίο του Pierre Broué, Η γερμανική επανάσταση
1917-1923. Τα κύρια ζητήματα που τίθενται στην εξιστόρηση του Broué συζητούνται με εξειδικευμένο
τρόπο από τον Todd Chretien σε ένα άρθρο δύο τμημάτων στην International Socialist Review.

Ένα δυνατό σημείο της αφήγησης του Chretien είναι η έμφαση που δίνει στην αποτυχία του KPD να
αναπτύξει μια έγκυρη, συνεκτική ηγεσία. Οι αρχικοί κεντρικοί ηγέτες του, η Λούξεμπουργκ, ο Λίμπκνεχτ
και ο Λέο Γιόγκισες, δολοφονήθηκαν το 1919. Ένα χρόνο αργότερα, μετά τη συγχώνευση με την αριστερά
του USPD, μια νέα ομάδα πήρε το τιμόνι, αλλά «έξι από τους δώδεκα εκλεγμένους ηγέτες του,
συμπεριλαμβανομένων των δύο συμπροέδρων του, έφυγαν εντελώς από το [συγχωνευμένο] κόμμα ή την
ηγεσία του αμέσως μετά την ίδρυσή του». Ολοένα και περισσότερο, η ηγεσία της Κομιντέρν παρενέβαινε
στο KPD με «γραφειοκρατικές αποφάσεις», λέει ο Chretien. «Η ηγεσία του KPD δεν ήταν αρκετά ισχυρή
για να αντισταθεί σε αυτό... και διαλύθηκε εύκολα». Υπήρχαν επίσης εσωτερικές αιτίες για την
κατάρρευση της ηγεσίας το 1921, αλλά το γεγονός παραμένει ότι η παρέμβαση της Κομιντέρν άφησε μια
πληγή που δεν επουλώθηκε. Η τρίτη γενιά ηγετών του KPD, που ανέλαβε το τιμόνι εκείνο το έτος,
απέτυχε να βρει διέξοδο στην κοινωνική κρίση που ξέσπασε στη Γερμανία δύο χρόνια αργότερα.

Ο απολογισμός του Broué παρέχει άφθονες αποδείξεις για την πρωτοβουλία και την ανεξαρτησία των
Γερμανών κομμουνιστών. Ωστόσο, παραδέχεται κι αυτός ότι τελικά, στην επαναστατική κρίση του 1923,
το κόμμα τους έπεσε θύμα μιας «εκ γενετής αδυναμίας» της ηγεσίας του: «Οι άνθρωποι που έλεγχαν την
πολιτική του KPD δεν βρίσκονταν στο Βερολίνο, αλλά στη Μόσχα», αναφέρει.

Παρ’ όλα αυτά, ο εκφυλισμός που έπληξε τα κομμουνιστικά κόμματα τόσο στη Γερμανία όσο και στη
Ρωσία, αρχής γενομένης από τα τέλη του 1923, δεν θα πρέπει να μας κάνει να μην βλέπουμε τα
διαχρονικά τους επιτεύγματα. Το γερμανικό κόμμα συνέχισε να είναι η πιο εξέχουσα δύναμη στην
ανάπτυξη της πολιτικής του ενιαίου μετώπου μέχρι το 1923, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα μεταβατικά
αιτήματα, την έννοια της εργατικής κυβέρνησης και την εφαρμογή του ενιαίου μετώπου στην αντίσταση
κατά του φασισμού.

Η ώθηση για την ενότητα στη δράση προερχόταν βασικά από τις τάξεις των επαναστατημένων εργατών
στη Γερμανία και στις γειτονικές χώρες. Ωστόσο, απαιτούσε ηγέτες που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν
σε αυτή την πίεση διαμορφώνοντας τις κατάλληλες πολιτικές. Ακόμη και μετά την αποχώρηση του Λέβι
και των περισσότερων συνεργατών του, τέτοιοι ηγέτες υπήρχαν. Επιπλέον, οι κύριοι υποστηρικτές στο
KPD της πολιτικής του ενιαίου μετώπου –οι Μπράντλερ, Τσέτκιν, Ερνστ Μάγερ, Άουγκουστ Ταλχάιμερ,
Έντβιν Χέρνλε και Φριτς Χέκερτ– ήταν όλοι τους, όπως ο Έριχ Μέλχερ στη Στουτγάρδη και ο
διαγραμμένος Λέβι, σύντροφοι της Λούξεμπουργκ στον Σύνδεσμο Σπάρτακος κατά τη διάρκεια του
πολέμου. Η ιστορία τους καταδεικνύει ότι, ακόμη και μετά τη διάσπαση με τον Λέβι, το ενδιαφέρον της
Λούξεμπουργκ και των Σπαρτακιστών για την ενίσχυση των δεσμών με τις πλατιές μάζες των εργατών
παρέμεινε μια δημιουργική δύναμη μέσα στην Κομιντέρν.

Ακόμα και στην ήττα, η εμπειρία του γερμανικού κόμματος στον αγώνα για ένα ενιαίο μέτωπο είναι μια
γόνιμη κληρονομιά για τον εργαζόμενο λαό σήμερα.

Ένα παράθυρο στην Κομιντέρν του Λένιν
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Η ιστορία του πώς εξελίχθηκε η πολιτική του ενιαίου μετώπου παρέχει μια εικόνα για το πώς
λειτουργούσε η Κομμουνιστική Διεθνής στην εποχή του Λένιν, που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς ότι το
παγκόσμιο κίνημα διοικούνταν από πάνω προς τα κάτω ή χειραγωγούνταν από το ρωσικό κόμμα. Αυτή η
ιστορία δείχνει επίσης ότι το ενιαίο μέτωπο δεν είχε σχεδιαστεί μόνο ως αμυντικός μηχανισμός ενάντια
στην καπιταλιστική επίθεση, αλλά ως εργαλείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη σφυρηλάτηση της
ενότητας που ήταν απαραίτητη για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας.

Αρκετά χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας διακρίνονται ιδιαίτερα:

– Η πολιτική του Ενιαίου Μετώπου ξεκίνησε από τους μαζικούς αγώνες της εργατικής τάξης στην
καπιταλιστική Ευρώπη και από τη λαχτάρα των απλών εργατών για ενότητα στη δράση.

– Η υπεραριστερή αντίσταση σε αυτή την πολιτική προέκυψε από τους ίδιους ακριβώς αγώνες,
αντανακλώντας την ανυπομονησία και την απειρία πολλών προχωρημένων επαναστατών αγωνιστών.

– Αυτές οι δύο πολιτικές κωδικοποιήθηκαν και αναπτύχθηκαν κυρίως από τους ηγέτες των κομμάτων που
συμμετείχαν άμεσα στους κύριους αντικαπιταλιστικούς αγώνες: για την πολιτική του ενιαίου μετώπου, το
γερμανικό κόμμα· για την υπεραριστερή εναλλακτική λύση, οι Ούγγροι μετανάστες, η γερμανική αριστερή
αντιπολίτευση και το ιταλικό κόμμα.

– Τα μέλη της κεντρικής ηγεσίας της Κομιντέρν, συμπεριλαμβανομένων των μπολσεβίκων που είχαν
διοριστεί σε αυτήν, διέφεραν στις αντιδράσεις τους, κάποιοι ήταν πιο θετικοί στις πρωτοβουλίες του
ενιαίου μετώπου, κάποιοι πιο επικριτικοί.

– Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κομιντέρν αντέδρασε αντιφατικά, άλλοτε καταστροφικά (κατά τη διάρκεια
της προετοιμασίας για τη δράση του Μάρτη του 1921) και άλλοτε διαδραματίζοντας έναν διορατικό και
απαραίτητο ρόλο (κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την απόφαση του ενιαίου μετώπου του
Δεκεμβρίου του 1921).

– Παρ’ όλες αυτές τις αντιφάσεις, ο μηχανισμός της Διεθνούς για παγκόσμιες συζητήσεις και παγκόσμιες
συναντήσεις λειτούργησε ως ένα εποικοδομητικό πεδίο ανταλλαγής εμπειριών. Παρά τις ελλείψεις και τα
λάθη εκτίμησης, το κομμουνιστικό κίνημα στο σύνολό του μπόρεσε να προχωρήσει πέρα από το επίπεδο
κατανόησης που θα μπορούσε να έχει επιτύχει από μόνη της οποιαδήποτε συνιστώσα του.

Οι δυνατότητες του διεθνισμού

Πριν από πενήντα χρόνια, ένας Αμερικανός κομμουνιστής ηγέτης της πρώτης περιόδου, ο Τζέιμς Κάνον,
έγραφε ότι κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο «τα
επαναστατικά εθνικά κόμματα σε κάθε χώρα έπρεπε να κοιτάζουν προς τη ρωσική επανάσταση και τους
αυθεντικούς ηγέτες της. Εκεί βρίσκονταν οι ιδέες».

Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια σε αυτή τη δήλωση, αν γίνει σωστά κατανοητή. Η εμπειρία της Ρωσικής
Επανάστασης ήταν από μόνη της μια ανεπαρκής βάση για ένα παγκόσμιο κίνημα. Τα διδάγματα των
αγώνων σε όλο τον κόσμο στις μεταπολεμικές συνθήκες έπρεπε να υιοθετηθούν και να κατανοηθούν. Οι
κορυφαίοι Μπολσεβίκοι ηγήθηκαν της διαδικασίας, όμως απέκτησαν αυτή τη γνώση όχι με ενδοσκόπηση
αλλά ακούγοντας και υιοθετώντας νέες ιδέες. Κατά τη διαδικασία αυτή, μοιράστηκαν τις γνώσεις, τις
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αβεβαιότητες, τις τρέλες και τις διαιρέσεις των συνιστωσών του παγκόσμιου κινήματος. Η στρατηγική και
η τακτική προέκυψαν από την αλληλεπίδραση μεταξύ ζωντανών δυνάμεων εντός και εκτός των
σοβιετικών δημοκρατιών.

Η εμπειρία της πρώιμης Κομιντέρν δείχνει ότι σε μια υγιή διεθνή, που αναζητούσε την ενότητα στην
υπηρεσία των εργατικών αγώνων, το μοντέλο ενός ενιαίου συγκεντρωτικού παγκόσμιου κόμματος με
επικεφαλής τη Μόσχα ήταν ανέφικτο. Το Εκτελεστικό Γραφείο ήταν μακριά από τον αγώνα, μαθαίνοντας
τα γεγονότα με καθυστέρηση ημερών ή εβδομάδων. Όπως επεσήμανε η Τσέτκιν σε μια επιστολή της
προς τον Λένιν στις 25 Ιανουαρίου 1921, η ΕΕΚΔ ήταν «υπερβολικά αποκομμένη» για να κάνει κάτι
περισσότερο από το να «αναγνωρίσει τις γενικές γραμμές της εξέλιξης και να εξάγει βασικά
συμπεράσματα». Η ΕΕΚΔ «δεν μπορεί να εξετάσει όλες τις συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών». Αυτός ο περιορισμός «είναι
κατανοητός, αλλά οδηγεί σε σφάλματα».

Οι αποφασιστικές συγκρούσεις παρέμειναν, όπως και σήμερα, εθνικές στο πλαίσιο: ένας αγώνας για την
εξουσία ενάντια στις εθνικές άρχουσες τάξεις. Μόνο σε αυτούς τους αγώνες οι κομμουνιστικές ηγεσίες θα
μπορούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της βάσης των μελών του κόμματος και της ευρύτερης
εργατικής τάξης. Οι αδιάκριτες παρεμβάσεις από μακριά, όπως στη Γερμανία κατά την προετοιμασία των
μαχών του Μάρτη του 1921, δεν μπορούσαν να προσδώσουν στα κομμουνιστικά κόμματα τέτοιο κύρος –
αντίθετα έτειναν να υπονομεύουν τις κομματικές ηγεσίες.

Ο στόχος του συγκεντρωτισμού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την έννοια της ενοποίησης
του κινήματος γύρω από έναν κοινό στόχο και μια κοινή γραμμή πορείας. Έτσι κατανοητός, ο
συγκεντρωτισμός στην πρώιμη Κομιντέρν μπορούσε να βασιστεί μόνο σε μια συνεχή συζήτηση μεταξύ
όλων των συνιστωσών του κινήματος, σε κάθε χώρα και σε κάθε επίπεδο. Σε σημαντικό βαθμό, αυτός ο
στόχος υλοποιήθηκε στην πρώιμη Κομιντέρν.

Η δραστηριότητα της Κομιντέρν στον τομέα του ενιαίου μετώπου χαρακτηριζόταν από πολλές ασάφειες
και παραλήψεις· η ηγεσία στη Μόσχα ήταν συχνά αναποφάσιστη, διχασμένη ή απλώς έκανε λάθος.
Ωστόσο, η επιρροή των ακτιβιστών της βάσης ήταν αρκετά ισχυρή και οι δημοκρατικές δομές
λειτουργούσαν αρκετά καλά ώστε η Διεθνής να βρει το δρόμο της προς τα εμπρός. Η Κομιντέρν κατάφερε
να αναπτύξει μια αντίληψη που ενσωμάτωσε τις εμπειρίες των διαφόρων εθνικών τμημάτων της,
συμπεριλαμβανομένων των μειοψηφικών ρευμάτων τους. Η ηγεσία της κατάφερε να παραμερίσει την
προηγούμενη στρατηγική, να ξεπεράσει τις δικές της διαιρέσεις και να ανταποκριθεί στις πρωτοβουλίες
και τις ανάγκες της εργατικής της βάσης.

Σίγουρα, η διαδικασία μέσω της οποίας η Κομιντέρν ανέπτυξε την πολιτική της ήταν λανθασμένη. Αλλά
χωρίς την Κομιντέρν, δεν θα υπήρχε καμία διαδικασία. Ήταν η Διεθνής που συγκέντρωσε την εμπειρία και
την καινοτομία, την ηγεσία και τη βάση, το γεωγραφικό εύρος – τους παράγοντες που απαιτούνται για την
ανάπτυξη πολιτικής.

Με την εμφάνιση του σταλινισμού στα μέσα της δεκαετίας του 1920, η Κομιντέρν εισήλθε σε μια περίοδο
παρακμής, κατά την οποία οι πολιτικές για την ενιαία δράση των εργατών που αναπτύχθηκαν κατά τα
πρώτα χρόνια της διαστρεβλώθηκαν και τελικά εγκαταλείφθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, η θέση για τα ενιαία
μέτωπα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων της Κομιντέρν παραμένει ένα
από τα βασικά θεμέλια για τη δράση των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων για επαναστατική αλλαγή
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στις πολύ διαφορετικές συνθήκες της εποχής μας. Επιπλέον, η διαδικασία μέσα από την οποία προέκυψε
η πολιτική των ενιαίων μετώπων μαρτυρά τη δυνατότητα μιας εργατικής διεθνούς, τόσο τότε όσο και
σήμερα, που θα συμβάλει στον απελευθερωτικό αγώνα της ανθρωπότητας.
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Πάουλ Λέβι

Ο δικός μας δρόμος: Κατά του πραξικοπηματισμού

«Ω ουρανοί, τι γίνεται εδώ! Ειλικρινής μεταμέλεια, έστω και αν επιβάλλεται, ή τίποτα από αυτά; Ξέρετε
πραγματικά τι έχετε κάνει; Την καλύτερη πράξη, τον ευγενέστερο και ύψιστο σκοπό ... έναν σκοπό που ο
Θεός μόλις για μια φορά έβαλε στα χέρια σας, τον αντιμετωπίσατε σαν κοπριά σε χοιροστάσιο.»

(Gerhart Hauptmann, Florian Geyer)

Την εποχή που σχεδίαζα αυτό το φυλλάδιο, η Γερμανία είχε ένα Κομμουνιστικό Κόμμα με μισό
εκατομμύριο μέλη. Όταν άρχισα να το γράφω οκτώ ημέρες αργότερα, αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε
κλονιστεί συθέμελα και η ίδια η ύπαρξή του είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Μπορεί να φαίνεται ριψοκίνδυνο σε μια τόσο σοβαρή κρίση, όπως αυτή στην οποία βρίσκεται σήμερα το
Κομμουνιστικό Κόμμα, να βγούμε με μια τόσο αμείλικτη κριτική. Όμως δεν χρειάζεται πολύς
προβληματισμός για να συμπεράνουμε ότι αυτή η κριτική είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και αναγκαία. Το
ανεύθυνο παιχνίδι που παίζεται με την ύπαρξη ενός κόμματος, με τις ζωές και τις τύχες των μελών του,
πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει με τη θέληση των μελών, δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι γι’
αυτό εξακολουθούν να αρνούνται να δουν τι έχουν κάνει. Το κόμμα δεν πρέπει να συρθεί με κλειστά μάτια
σε έναν αναρχισμό μπακουνινιστικού τύπου. Και, αν πρόκειται να ξαναχτιστεί ένα Κομμουνιστικό Κόμμα
στη Γερμανία, τότε οι νεκροί της κεντρικής Γερμανίας, του Αμβούργου, της Ρηνανίας, της Βάδης, της
Σιλεσίας και του Βερολίνου, για να μην αναφέρουμε τις πολλές χιλιάδες κρατουμένων που έπεσαν θύματα
αυτής της μπακουνινιστικής τρέλας, όλοι απαιτούν μπροστά στα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας:
«Ποτέ ξανά!»

Είναι αυτονόητο ότι η λευκή τρομοκρατία που μαίνεται τώρα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μανδύας
πίσω από τον οποίο οι υπεύθυνοι μπορούν να ξεφύγουν από τις πολιτικές τους ευθύνες. Ούτε ο θυμός
και οι προσβολές που εκφράζονται τώρα εναντίον μου θα πρέπει να αποτελέσουν λόγο αποφυγής αυτής
της κριτικής. Απευθύνομαι στα μέλη του Κόμματος με αυτό το πνεύμα, με έναν απολογισμό που πρέπει
να στεναχωρήσει οποιονδήποτε εργάστηκε για να χτιστεί αυτό που τώρα γκρεμίστηκε. Αυτές είναι πικρές
αλήθειες, αλλά «αυτό που σας δίνω είναι φάρμακο, όχι δηλητήριο» .

Γράφτηκε 3-4 Απριλίου 1921

Πάουλ Λέβι

Ι.

Η συζήτηση της εργατικής τάξης για την επανάσταση θέτει άμεσα το ζήτημα του ρυθμού. Οι απόψεις
διαχέονται ανάμεσα σε αυτούς που έχουν λίγη πίστη στο ένα άκρο, οι οποίοι βλέπουν το όλο ζήτημα ως
κάτι «ακόμα στον ορίζοντα», και, στο άλλο άκρο, στους αισιόδοξους που πιστεύουν ότι η επανάσταση θα
μπορούσε να «ξεσπάσει αύριο» αν κάποιοι κάπου δεν έβαζαν φρένο. Ωστόσο, όταν συζητούνται τέτοια
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ζητήματα, σπάνια οι άνθρωποι υποδεικνύουν τους συγκεκριμένους παράγοντες που είναι καθοριστικοί για
αυτόν τον ταχύτερο ή βραδύτερο ρυθμό, με αποτέλεσμα το ερώτημα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της
επανάστασης να μην ξεπερνά το επίπεδο του αν μια συγκεκριμένη ημερομηνία θα ήταν πολύ νωρίς ή
πολύ αργά. Στη φυλακή, η μέρα είναι πάντα μεγάλη, περπατώντας στο δάσος την άνοιξη είναι πάντα
μικρή, παρόλο που είναι η ίδια μέρα των είκοσι τεσσάρων ωρών. Στην πραγματικότητα, ο ρυθμός της
επανάστασης εξαρτάται από δύο είδη παραγόντων: αντικειμενικούς και υποκειμενικούς. Οι αντικειμενικοί
παράγοντες είναι η ισχύς της αντίφασης μεταξύ των σχέσεων παραγωγής και του συστήματος διανομής,
η δυνατότητα και η ικανότητα του υπάρχοντος συστήματος παραγωγής να συνεχίσει να λειτουργεί, η
κατάσταση του προλεταριάτου, το πόσο οξύς είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ προλεταριάτου και αστικής
τάξης, η όξυνση των κρίσεων στο εσωτερικό της παγκόσμιας αστικής τάξης και ούτω καθεξής.

Θα ήταν περιττό εδώ να επαναλάβουμε ξανά αυτό που έχει ειπωθεί τόσο συχνά. Η αυξανόμενη ανεργία,
η αυξανόμενη εξαθλίωση του προλεταριάτου καθώς και της εμπορικής και διανοούμενης μεσαίας τάξης
και των δημοσίων υπαλλήλων, η όλο και μεγαλύτερη χρεοκοπία του κράτους, η αναδιοργάνωση των
αστικών κρατών σε νέες και εχθρικές ομάδες συμφερόντων, η παγκόσμια αντίθεση των καταπιεστών
εναντίον των καταπιεσμένων όλων των χωρών, με τους τελευταίους να είναι για πρώτη φορά στην
παγκόσμια ιστορία ενωμένοι σε ένα συνειδητό σώμα, που σκέφτεται και σχεδιάζει σε παγκόσμιο πολιτικό
επίπεδο στην Κομμουνιστική Διεθνή με επικεφαλής τη Σοβιετική Ρωσία: αυτοί είναι οι αντικειμενικοί
παράγοντες.

Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε τους υποκειμενικούς παράγοντες ή, μάλλον,
τον υποκειμενικό παράγοντα που σήμερα είναι πάντα καθοριστικός για τη διαμόρφωση των
αντικειμενικών συνθηκών: Κατά πόσο η επαναστατική τάξη είναι πρόθυμη και ικανή, και μάλιστα αρκετά
ώριμη, να αναλάβει την εξουσία; Σε ποιο βαθμό η αντεπαναστατική τάξη έχει εξαντληθεί πνευματικά και
έχει εξασθενήσει, ώστε να μπορεί να παρθεί η εξουσία από τα χέρια της; Αυτές οι δύο δυνάμεις, η
κατακτητική θέληση της επαναστατικής τάξης και η αμυντική θέληση της αντεπαναστατικής τάξης, δεν
είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η καθεμία είναι, μάλλον, συνάρτηση της άλλης, η πάλη των κομμάτων
είναι η αντανάκλαση αυτού, η κατάκτηση της κρατικής εξουσίας είναι ο στόχος της, και η δύναμη της
χρήσης της κρατικής εξουσίας είναι το μέτρο της.

Είναι γνωστό ότι, με αυτή την έννοια, παρά την αυξανόμενη οικονομική παρακμή της, η γερμανική αστική
τάξη έχει καταφέρει μια ορισμένη σταθεροποίηση. Τον Νοέμβριο του 1918, η κρατική εξουσία ήταν μια
«ουδέτερη ζώνη». Είχε ξεφύγει από τα χέρια της αστικής τάξης, ωστόσο κανείς δεν θα ισχυριζόταν
σήμερα ότι το προλεταριάτο την κατέλαβε. Η αστική τάξη, παρά το μούδιασμα από το πλήγμα που είχε
δεχτεί, ήταν η πρώτη που ξανασηκώθηκε στα πόδια της· οι μαζικές σφαγές του Νόσκε τον Ιανουάριο και
τον Μάρτιο του 1919 ήταν τα ορόσημα, το σύνταγμα της Βαϊμάρης το εξωτερικά αναγνωρίσιμο σημάδι, ότι
αισθανόταν και πάλι κυρίαρχη. Έκτοτε, η κυριαρχία της γερμανικής αστικής τάξης –η πολιτική της
κυριαρχία– δεν έχει υποστεί κανένα άλλο σοβαρό σοκ: το πραξικόπημα του Καπ, που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ένα τέτοιο σοκ είτε από τη Δεξιά είτε από την Αριστερά, πέρασε χωρίς να υποστεί σοβαρές
ζημιές.

Αυτή η νίκη της αστικής τάξης δεν είναι βέβαια απόλυτη, αλλά σε υψηλότατο βαθμό κάτι σχετικό,
διατηρώντας τον χαρακτήρα της ως νίκης μόνο όσο δεν την ξεπερνούν οι δυνάμεις της επαναστατικής
τάξης. Το ότι οι δυνάμεις του προλεταριάτου βρίσκονται στη διαδικασία να το κάνουν αυτό είναι απολύτως
βέβαιο. Όχι μόνο επειδή οι προλεταριακές γροθιές είναι πολύ περισσότερες από τα δερμάτινα γάντια των
αστών: η αστική τάξη βρίσκεται υπό την πίεση της διαρκώς αυξανόμενης οικονομικής παρακμής και
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διαποτίζεται πλήρως από την αίσθηση της απελπισίας και του αναπόφευκτου της κατάστασής της, ζώντας
από τη μια μέρα στην άλλη, χωρίς περαιτέρω ελπίδα. Το προλεταριάτο είναι η μόνη τάξη που φέρει στο
στήθος της το αστέρι της ελπίδας και άρα της νίκης: τόσο οι φυσικοί όσο και (όπως θα το έθετε ο
Ναπολέων) οι ηθικοί παράγοντες είναι με το μέρος του προλεταριάτου και άρα της νίκης του.

Τα πάντα εξαρτώνται επομένως από την κατάσταση των επαναστατικών δυνάμεων και την ανάπτυξή
τους. Συμβαίνει αυτό γρήγορα ή αργά; Ο ίδιος ο Μαρξ έδωσε μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Στο
βιβλίο του Οι ταξικοί αγώνες στη Γαλλία έγραψε:

«Η επαναστατική πρόοδος ανοίγει το δρόμο της όχι με τα άμεσα [...] επιτεύγματά της, μα αντίθετα, με τη
δημιουργία μιας ισχυρής ενωμένης αντεπανάστασης, με τη δημιουργία ενός αντιπάλου που το κόμμα της
ανταρσίας πολεμώντας τον ωριμάζει και γίνεται αληθινό επαναστατικό κόμμα.»

Τίποτα δεν θα μπορούσε να εκφράσει την ένταση και την ταχύτητα της επαναστατικής εξέλιξης στη
Γερμανία σαφέστερα από αυτό. Αυτό στο οποίο αναφερόταν εδώ ο Μαρξ ήταν η ανάπτυξη της
επαναστατικής δύναμης στην πάλη ενάντια σε μια σταθεροποιημένη αντεπαναστατική δύναμη. Στη
Γερμανία όμως, σε αυτή τη σημερινή επανάσταση, οι επαναστατικές δυνάμεις συμβαδίζουν λίγο πολύ με
την ανάπτυξη των δυνάμεων της αντεπανάστασης. Αυτό εκφράζεται με δύο τρόπους. Η δύναμη μιας
επαναστατικής τάξης, του προλεταριάτου, αυξάνεται ανάλογα με τη δύναμη και τον αριθμό της πιο
ξεκάθαρης, συνειδητής και αποφασιστικής πρωτοπορίας της. Το Νοέμβριο του 1918, οι κομμουνιστές στη
Γερμανία σχημάτισαν μια ομάδα, αλλά όχι μια μεγάλη ομάδα. Τον Φεβρουάριο του 1921, ήταν μια δύναμη
μισού εκατομμυρίου ατόμων. Το άλλο φαινόμενο στο οποίο εκφράζεται η αυξανόμενη δύναμη των
επαναστατικών δυνάμεων είναι ότι η γερμανική προλεταριακή τάξη έχει ήδη δεχτεί τρομερά πλήγματα στα
δυόμισι χρόνια της γερμανικής επανάστασης. Έχει χάσει ποτάμια αίματος. Μια φορά, δύο φορές και πάλι
μια τρίτη φορά έχει πληγεί βαριά από αυτό, όμως, σε κάθε περίπτωση, χρειάστηκε μόνο λίγος χρόνος για
να ξανασηκωθεί με νέες δυνάμεις, με το ανάστημα και τη δύναμη ενός γίγαντα. Καμία τάξη στον κόσμο
δεν το έχει καταφέρει αυτό στο παρελθόν. Η ανάπτυξη των επαναστατικών δυνάμεων στη Γερμανία –όσο
κι αν αυτό μπορεί να εκπλήσσει τα ανυπόμονα κεφάλια που βρίσκονται ανάμεσά μας– προχωράει με
απροσδόκητο και τρομερά γρήγορο ρυθμό. Το προλεταριάτο, που για τέσσερα χρόνια έτρεχε πίσω από
τον Κάιζερ, αλλά σήμερα μετρά μισό εκατομμύριο κομμουνιστές, έχει αποκτήσει ένα νέο πρόσωπο, τόσο
πνευματικά όσο και πολιτικά.

Οι ανυπόμονοι, ωστόσο, θα αναρωτηθούν τι νόημα έχουν όλα αυτά, αν το προλεταριάτο δεν έχει ακόμη
κατακτήσει την εξουσία. Και τώρα ερχόμαστε στο πραγματικό πρόβλημα: τι μπορεί να κάνει το
Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή την κατάσταση, προκειμένου να κατακτήσει την κρατική εξουσία;

II.

Πολλοί κομμουνιστές διαπράττουν δύο λάθη στη σκέψη τους. Το πρώτο είναι να βλέπουν στις
αντιμαχόμενες τάξεις μόνο το προλεταριάτο. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι επαναστατική τακτική
να εξετάζουμε και να μετράμε συνεχώς τον εαυτό μας στον καθρέφτη· πολύ πιο σημαντική είναι η σχέση
των κομμουνιστών με όλες τις άλλες τάξεις και τα στρώματα που αγωνίζονται ενάντια στον καπιταλισμό,
τα οποία δουλεύουν όλα μαζί για την πτώση της αστικής τάξης. Από όλες αυτές τις τάξεις και τα
στρώματα, βέβαια, μόνο το προλεταριάτο είναι αυτό που λόγω των συνθηκών ύπαρξής του «καταργεί τις
παλιές σχέσεις παραγωγής και μαζί με αυτές τις σχέσεις παραγωγής που χαρακτηρίζονται από ταξικό
ανταγωνισμό, καταργεί συνολικά τις τάξεις»·  το προλεταριάτο είναι η μόνη πραγματικά επαναστατική
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τάξη. Είναι μόνο η εργατική τάξη που ο στόχος της ως τάξη κατευθύνεται στην αλλαγή των σημερινών
σχέσεων παραγωγής και όλων των σχέσεων που απορρέουν από αυτές. Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο
της επανάστασης, πράγματι, πρέπει αναγκαστικά να προκύψει μια αντίφαση, έστω και προσωρινά,
μεταξύ του προλεταριάτου και εκείνων των τάξεων και των στρωμάτων που σήμερα στέκονται δίπλα του,
αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί να αντιμετωπίζει το προλεταριάτο αυτές τις τάξεις και τα
στρώματα ως ανύπαρκτες, ως ανίκανες να συμμαχήσουν μαζί του, πόσο μάλλον ως εχθρούς.

Ωστόσο, αυτό ακριβώς συνέβη τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν πολλοί κομμουνιστές που βλέπουν
πέρα από το προλεταριάτο μόνο «μια ενιαία αντιδραστική μάζα». Αυτή η «ενιαία αντιδραστική μάζα» ήταν
ένα σύνθημα που σκαρφίστηκε ο Λασάλ και, όπως και πολλά άλλα, έχει περισσότερο ωραίο όνομα παρά
ουσιαστικό περιεχόμενο. Ο Μαρξ το επέκρινε έντονα με αυτή ακριβώς την έννοια, δείχνοντας ότι στερείται
εντελώς περιεχομένου. Στην Κριτική του Προγράμματος της Γκότα του 1875, έγραψε:

«Στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο [...] η αστική τάξη γίνεται αντιληπτή ως μια επαναστατική τάξη –ως ο
φορέας της βιομηχανίας μεγάλης κλίμακας– σε σχέση με τους φεουδάρχες και την κατώτερη μεσαία τάξη,
που θέλουν να διατηρήσουν όλες τις κοινωνικές θέσεις που δημιουργήθηκαν από τους παρωχημένους
τρόπους παραγωγής. Αυτοί δεν αποτελούν, επομένως, μια ενιαία αντιδραστική μάζα μαζί με την αστική
τάξη.

Από την άλλη πλευρά, το προλεταριάτο είναι επαναστατικό σε σχέση με την αστική τάξη, επειδή καθώς το
ίδιο έχει αναδυθεί στο έδαφος της βιομηχανίας μεγάλης κλίμακας, αγωνίζεται να αφαιρέσει από την
παραγωγή τον καπιταλιστικό της χαρακτήρα, τον οποίο η αστική τάξη επιδιώκει να διαιωνίσει. Το
Μανιφέστο προσθέτει, ωστόσο, ότι η κατώτερη μεσαία τάξη γίνεται επαναστατική “ενόψει της επικείμενης
μετάβασης (τους) στο προλεταριάτο”.

Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι για άλλη μια φορά ανοησία να λέγεται ότι σε σχέση με την εργατική
τάξη “αποτελούν μια ενιαία αντιδραστική μάζα”, “μαζί με την αστική τάξη” και μάλιστα και με τους
φεουδάρχες.»

Εκτός από αυτές τις έννοιες της θεωρίας και των αρχών, σε περιόδους επανάστασης υπεισέρχονται και
τακτικές εκτιμήσεις. Σε μη επαναστατικούς καιρούς, αυτά τα μη προλεταριακά και μη αστικά στοιχεία
έχουν τη χαμηλότερη συνείδηση της ταξικής τους κατάστασης. Στην αργή πορεία της ανάπτυξης,
αδυνατούν να δουν και να κατανοήσουν πώς οι στόχοι τους και οι στόχοι της αστικής τάξης είναι διακριτοί
και αντίθετοι. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως οι εξαθλιωμένοι τεχνίτες στη Γερμανία,
θεωρούνται τόσο συχνά και με λύπη ως εξάρτημα της αστικής τάξης ή των φεουδαρχικών τάξεων, και
μάλιστα ταυτίζονται με αυτές. Αλλά οι επαναστάσεις διαλύουν όλα τα κοινωνικά πέπλα αυτού του είδους.
Λειτουργούν σαν διαλυτικό υλικό που διαχωρίζει αυτούς που δεν ταιριάζουν κοινωνικά μεταξύ τους.
Σπάζουν την παράδοση και αναγκάζουν τόσο τα άτομα όσο και τις τάξεις να δουν την πραγματικότητα
πίσω από την επιφάνεια. Ο ταξικός ανταγωνισμός μεταξύ της αστικής τάξης και των τάξεων που είναι
εκτεθειμένες στην προλεταριοποίηση –αν δεν έχουν ακόμη προλεταριοποιηθεί πραγματικά– γίνεται
κραυγαλέος.

Ποια είναι η σύνθεση αυτών των στρωμάτων; Στη Γερμανία, είναι εξαιρετικά πολυποίκιλα, περισσότερο
απ’ ό,τι στη Ρωσία. Βεβαίως, όλα τα στρώματα που υπήρχαν στη Γερμανία υπήρχαν και στη Ρωσία, αλλά
το κέντρο βάρους τους εκεί ήταν η φτωχή αγροτιά. Τόσο σε αριθμό όσο και σε δύναμη, αυτό υπερέβαινε
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όλα τα άλλα μικροαστικά και μισοπρολεταριακά στρώματα, έτσι ώστε θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, στη
Ρωσία, όποιος είχε τους αγρότες είχε το μισό προλεταριάτο.

Στη Γερμανία, καμία ενδιάμεση τάξη δεν είναι τόσο ισχυρή. Εδώ, το ίδιο το αγροτικό προλεταριάτο της
υπαίθρου διαιρείται τόσο κοινωνικά όσο και γεωγραφικά στους φτωχούς μικροαγρότες του νότου και
στους αγρεργάτες του βορρά. Στη συνέχεια, υπάρχουν οι τεχνίτες των πιο διαφορετικών επιπέδων, από
τον στραβοκάνη ράφτη του χωριού στην Άνω Βαυαρία που δουλεύει για τους αγρότες για το φαγητό του
και 50 πφένιχ την ημέρα, μέχρι τον αυτοαπασχολούμενο τεχνίτη με ηλεκτρικά εργαλεία. Υπάρχει επίσης
ένα τρίτο στρώμα που είναι ασύγκριτα πιο σημαντικό στη Γερμανία, αυτό των υπαλλήλων γραφείου και
των δημοσίων υπαλλήλων, των εξαθλιωμένων διανοουμένων κ.λπ. Όλοι αυτοί βιώνουν την επανάσταση
στη ζωή τους. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την εξέλιξη των Γερμανών σιδηροδρομικών εργατών στα δύο
χρόνια της επανάστασης. Ή διαβάστε το πρόσφατα δημοσιευμένο φυλλάδιο του συμβούλου της
σαξονικής κυβέρνησης Schmidt-Leonhardt, Das zweite Proletariat. Κανένας από αυτούς δεν είναι
προλετάριος, τουλάχιστον όχι στην ταξική τους ύπαρξη, αλλά είναι όλοι τους αντι-αστοί και πρέπει να τους
λαμβάνουμε υπόψη.

Ποια είναι η σημασία αυτών των στρωμάτων; Όσο ανήκουν στην αστική τάξη, αποτελούν τα χέρια που η
αστική τάξη χρησιμοποιεί για να χτυπήσει το προλεταριάτο· αν αυτός ο δεσμός σπάσει, αλλά
εξακολουθούν να στέκονται σε απόσταση από το προλεταριάτο, αποτελούν τουλάχιστον ένα
απροσδόκητο εμπόδιο για την κατάληψη της εξουσίας από το προλεταριάτο· αν συμπαθούν το
προλεταριάτο, τότε διευκολύνουν αυτή την κατάληψη της εξουσίας ή ακόμη και την καθιστούν δυνατή για
πρώτη φορά.

Είναι αυτονόητο, στο πλαίσιο αυτό, ότι κανένας κομμουνιστής δεν σκέφτεται να περιμένει μέχρι αυτά τα
στρώματα να γίνουν τα ίδια κομμουνιστικά. Ο Λένιν έθεσε το ζήτημα αυτό ως εξής στο άρθρο του «Οι
εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση και η δικτατορία του προλεταριάτου»:

«Μόνο το προλεταριάτο μπορεί να οδηγήσει τον εργαζόμενο λαό από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό.
Δεν έχει νόημα να πιστεύουμε ότι οι μικροαστικές ή μισο-μικροαστικές μάζες μπορούν να λύσουν εκ των
προτέρων το εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα: “να ταχθούν με την εργατική τάξη ή με την αστική τάξη”. Οι
ταλαντεύσεις των μη προλεταριακών στρωμάτων του εργαζόμενου λαού είναι αναπόφευκτες – και
αναπόφευκτη είναι επίσης η δική τους πρακτική εμπειρία, η οποία θα τους επιτρέψει να συγκρίνουν την
καθοδήγηση της αστικής τάξης με την καθοδήγηση του προλεταριάτου» .

Πιο κάτω, ο Λένιν γράφει: «Ήταν αυτή η ταλάντευση της αγροτιάς, του κύριου σώματος του μικροαστικού
εργαζόμενου λαού, που έκρινε τη μοίρα της σοβιετικής εξουσίας και της εξουσίας του Κολτσάκ και του
Ντενίκιν» .

Συνεπώς, αυτά τα στρώματα μπορεί να είναι καθοριστικά σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι καθήκον των
κομμουνιστών να τα κερδίσουν στην επιρροή τους. Αλλά πώς πρέπει να το κάνουν αυτό;

Στη Ρωσία, όπου αυτό το μεσαίο στρώμα ήταν λιγότερο περίπλοκο, αποτελούμενο ουσιαστικά μόνο από
τους αγρότες, το ζήτημα ήταν επίσης πιο απλό. Όποιος έδινε στους αγρότες γη είχε την υποστήριξή τους.
Οι Μπολσεβίκοι ήταν οι μόνοι αποφασισμένοι, όχι απλώς να δώσουν στους αγρότες γη –όλοι ήταν
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«αποφασισμένοι» γι’ αυτό– αλλά να δημιουργήσουν την προϋπόθεση γι’ αυτό, παίρνοντας τη γη από
τους ιδιοκτήτες, και αυτό επέτρεψε στους Μπολσεβίκους να συγκεντρώσουν αυτό το μεσαίο στρώμα κάτω
από τη σημαία τους.

Οι Γερμανοί κομμουνιστές δεν έχουν βρει ακόμη τρόπο να προσεγγίσουν έστω και λίγο αυτά τα μεσαία
στρώματα.

Ένα αγροτικό πρόγραμμα, ακόμη και ένα πρόγραμμα που ικανοποιεί τόσο τους αγρότες όσο και τους
εργάτες γης, δεν αρκεί, καθώς οι αγρότες και οι εργάτες γης δεν είναι καθοριστικοί εδώ, όπως ήταν στη
Ρωσία. Ούτε αρκεί να διαβεβαιώσεις τους τεχνίτες ότι ο θάνατός τους ως τάξη είναι βέβαιος από τους
νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας, γιατί ακόμα και αν κάποιος πρόκειται να πεθάνει, δεν τον κερδίζεις
ως φίλο προφητεύοντας κάθε μέρα τον θάνατό του. Δεν αρκεί επίσης να υποστηρίζεται ότι οι
διανοούμενοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι ήδη προλετάριοι, αλλά απλώς δεν το γνωρίζουν· αυτό δεν
είναι επαρκές για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτού του κοινωνικού στρώματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι
κομμουνιστές πρέπει να προσπαθήσουν να έρθουν πιο κοντά σε αυτά τα στρώματα σε ζητήματα που τα
ενδιαφέρουν ως σύνολο.

Στη Ρωσία υπήρχαν δύο τέτοια ζητήματα εκτός από το αγροτικό ζήτημα. Το ένα με κυρίαρχη σημασία
ήταν το ζήτημα της ειρήνης, το οποίο, προς το παρόν, δεν τίθεται προς συζήτηση για τη Γερμανία. Το
άλλο ήταν το εθνικό ζήτημα, το οποίο, φυσικά, είχε εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο στη Ρωσία από ό,τι
στη Γερμανία.

Ο ίδιος ο όρος «εθνικό ζήτημα» προκαλεί αμέσως αισθήματα ανησυχίας σε ορισμένους ανθρώπους στη
Γερμανία. Ενθυμούμενοι τον εθνικό μπολσεβικισμό , έναν κίνδυνο από τον οποίο γλίτωσαν οριακά, δεν
αντέχουν πια να ακούνε τη λέξη «εθνικό». Αλλά ο λόγος που ο εθνικός μπολσεβικισμός ήταν
αντικομμουνιστικός δεν ήταν επειδή τον απασχολούσε το εθνικό ζήτημα, αλλά επειδή επεδίωκε να λύσει
το εθνικό ζήτημα με μια συμφωνία «όλων των τάξεων του λαού», με τον δρόμο της αδελφοποίησης του
προλεταριάτου με την αστική τάξη, των κομμουνιστών με τον Λέτοβ-Φόρμπεκ . Αυτό ήταν το
αντικομμουνιστικό. Αλλά ούτε είναι κομμουνιστικό να αρνείσαι τώρα να εξετάσεις το εθνικό ζήτημα. Στην
αρχή της επανάστασης, ένας Βερολινέζος λογοτέχνης  προσπάθησε να απαλλαγεί από το εθνικό ζήτημα
ιδρύοντας ένα «αντιεθνικοσοσιαλιστικό κόμμα». Το να ξεφορτωθείς το εθνικό ζήτημα με αυτόν τον τρόπο
είναι σαν να λες απλά: «Δεν υπάρχουν πια γαϊδούρια σε αυτόν τον κόσμο, γιατί εγώ είμαι βόδι».

Το εθνικό ζήτημα υπάρχει και ο Καρλ Μαρξ, ως διεθνιστής, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που δεν το είδε
και δεν το έλαβε πολιτικά υπόψη του. Η «κατάργηση» του έθνους δεν είναι αντικείμενο ενός διατάγματος,
ούτε ακόμη λιγότερο ενός κομματικού ψηφίσματος, είναι μάλλον μια διαδικασία:

«Εφόσον το προλεταριάτο πρέπει πρώτα απ’ όλα να αποκτήσει την πολιτική υπεροχή, πρέπει να
αναδειχθεί σε ηγετική τάξη του έθνους, είναι, μέχρι στιγμής, το ίδιο εθνικό [...]. Οι εθνικές διαφορές και οι
ανταγωνισμοί μεταξύ των λαών εξαλείφονται καθημερινά όλο και περισσότερο [...]. Η υπεροχή του
προλεταριάτου θα τις κάνει να εξαλειφθούν ακόμα πιο γρήγορα. [...] Στο βαθμό που η εκμετάλλευση του
ενός ατόμου από το άλλο καταργείται, θα καταργείται και η εκμετάλλευση του ενός έθνους από το άλλο.
Ανάλογα με το πόσο εξαλείφονται οι ανταγωνισμοί μεταξύ των τάξεων μέσα στο έθνος, θα εξαλείφεται και
η εχθρότητα του ενός έθνους προς το άλλο.»
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Αυτή τη στιγμή, επομένως, το έθνος είναι, για το προλεταριάτο, ακόμα μια υπαρκτή οντότητα. Οι
σύντροφοι που, επειδή είμαστε διεθνιστές στον τελικό μας στόχο, αρνούνται ήδη σήμερα να δουν το
εθνικό ζήτημα και να το αντιμετωπίσουν ως κάτι υπαρκτό, διαπράττουν ακριβώς το ίδιο λάθος με εκείνους
που, θεωρώντας ότι στον τελικό μας στόχο είμαστε κατά των κοινοβουλίων και υπέρ των σοβιέτ,
αρνούνται να δουν τα κοινοβούλια τώρα, ή, θεωρώντας ότι είμαστε υπέρ της κατάργησης του κράτους,
αντιμετωπίζουν το κράτος ως μη υπάρχον και, όπως οι αναρχικοί, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με
την πολιτική. Οι εν λόγω σύντροφοι είναι εξίσου αντιπολιτικοί, απλώς αυτό το μεταφέρουν στον τομέα της
εξωτερικής πολιτικής.

Το εθνικό ζήτημα υπάρχει, επαναλαμβάνω, υπάρχει στη Γερμανία με τη μορφή της «εκμετάλλευσης ενός
έθνους από ένα άλλο», και αυτό είναι το πιο φλέγον ζήτημα για όλα αυτά τα μεσαία στρώματα στη
Γερμανία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε αυτά τα στρώματα. Και, γι’ αυτόν και μόνο το λόγο, θα
πρέπει να είναι καθήκον των κομμουνιστών να βγουν, στις πιο κρίσιμες στιγμές για το εθνικό ζήτημα, με
συνθήματα που να σημαίνουν γι’ αυτά τα μεσαία στρώματα μια λύση των εθνικών τους πόνων. Το
σύνθημα της συμμαχίας με τη Σοβιετική Ρωσία θα ήταν ένα τέτοιο σύνθημα  και θα έπρεπε να δοθεί ως
εθνικό σύνθημα, δηλ. όχι ως ένα σύνθημα κάτω από τη σκιά του οποίου οι κομμουνιστές και οι Πρώσοι
γιούνκερς θα αγκαλιάζονταν σαν αδέλφια, αλλά, μάλλον, ως ένα σύνθημα κάτω από το οποίο οι
κομμουνιστές, και οι προλετάριοι γενικά, θα δρούσαν μαζί με αυτά τα μεσαία στρώματα σε έναν αγώνα
ενάντια στους γιούνκερς και την αστική τάξη, οι οποίοι σαμποτάρουν αυτή τη μοναδική οδό διεξόδου,
καθώς προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της ύπαρξής τους ως εκμεταλλευτικής τάξης
προδίδοντας τη χώρα τους, διαπραγματευόμενοι με τη δυτική αστική τάξη για την παράδοση τμημάτων
του γερμανικού εδάφους στη Γαλλία (Ρηνανία) ή κατακερματίζοντας σκόπιμα τη χώρα (Βαυαρία). Με αυτό
το αίτημα θα προάγουμε τον προλεταριακό αγώνα. Δεν είναι παρά ανόητη συζήτηση από μια μικρή
ομάδα μαρξιστών κολάκων που φωνάζει ότι η απαίτηση συμμαχίας με τη Σοβιετική Ρωσία από μια αστική
κυβέρνηση θα ήταν κάτι αντεπαναστατικό ή –ακόμη χειρότερα– οπορτουνιστικό και όχι «επαναστατικό
σύνθημα». Θα μπορούσε κανείς να υπενθυμίσει σε αυτά τα προσεκτικά άτομα ότι οι Μπολσεβίκοι
διεξήγαγαν ολόκληρη την πολιτική τους προπαγάνδα πριν από την κατάληψη της εξουσίας με
«οπορτουνιστικά συνθήματα» όπως αυτά. Απαιτούσαν από την αστική κυβέρνηση την άμεση σύναψη
ειρήνης, παρόλο που κανένας μπολσεβίκος δεν αγνοούσε ότι μια ειρήνη που θα έκλεινε μια αστική
κυβέρνηση δεν θα ήταν ειρήνη και ότι μια πραγματική ειρήνη θα μπορούσε να συναφθεί μόνο από
προλεταριάτο προς προλεταριάτο. Διεξήγαγαν την προπαγάνδα τους με το σύνθημα: γη στους αγρότες,
και πραγματοποίησαν ακόμη και τη διανομή της γης, αν και κανένας μπολσεβίκος δεν αγνοούσε ότι ο
τελικός στόχος του κομμουνισμού δεν είναι η διαίρεση της γης σε ιδιωτική αγροτική ιδιοκτησία, αλλά λίγο
πολύ το αντίθετο από αυτό. Αυτό έκαναν και αυτό έπρεπε να κάνουν. Ήταν αυτό ένα καθήκον του
μαρξισμού; Σε καμία περίπτωση. Η επανάσταση δεν είναι υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος και δεν
είναι κομμουνιστικό μονοπώλιο. Για να χρησιμοποιήσουμε τη φράση του Μαρξ σε μια επιστολή του προς
τον Κούγκελμαν, είναι μια «λαϊκή επανάσταση», δηλαδή μια βίαιη διαδικασία στην οποία όλοι οι
εργαζόμενοι και οι καταπιεσμένες δυνάμεις μπαίνουν σε κίνηση, ξεσηκώνονται και έρχονται σε αντίθεση –
ο καθένας με τον ιδιαίτερο τρόπο του– ενάντια στους καταπιεστές, στην οποία διαδικασία η ύψιστη τέχνη
των κομμουνιστών είναι να φέρουν όλες αυτές τις δυνάμεις κοντά και να τις οδηγήσουν προς έναν στόχο,
την ανατροπή των καταπιεστών. Γιατί, μόνο στο βαθμό που το καταλαβαίνουν αυτό, οι κομμουνιστές είναι
αυτό που υποτίθεται ότι είναι: οι καλύτεροι ηγέτες της επανάστασης και ταυτόχρονα οι καλύτεροι υπηρέτες
της. Με αυτό το σκεπτικό ο Μαρξ είπε στην «Προσφώνηση προς την Κομμουνιστική Ένωση» τον Μάρτιο
του 1850: «Στην αρχή, βέβαια, οι εργάτες δεν μπορούν να προτείνουν άμεσα κομμουνιστικά μέτρα».
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Ο κομμουνισμός δεν έρχεται στην αρχή της επανάστασης, αλλά στο τέλος, και οι κομμουνιστές δεν είναι
εκείνοι που μπερδεύουν το τέλος με την αρχή, αλλά εκείνοι που θέλουν να συνεχίσουν από την αρχή
μέχρι το τέλος. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει να καταστραφεί από την αρχή, θα πρέπει λοιπόν να
φέρει στο πεδίο εφαρμογής του τα ζητήματα που αφορούν αυτά τα μεσαία στρώματα, θα πρέπει να
αντιμετωπίσει το εθνικό ζήτημα ως κάτι υπαρκτό και να προσφέρει ένα σύνθημα που θα φέρει μια λύση
για αυτά τα στρώματα, έστω και προσωρινή.

III.

Αυτό που είναι καθοριστικό σε όλα, φυσικά, για τους κομμουνιστές, είναι η σχέση τους με την πραγματικά
επαναστατική τάξη, το προλεταριάτο. Είναι στη σχέση τους με το προλεταριάτο που οι κομμουνιστές
δείχνουν την ίδια τη ζωτικότητά τους. Αν οι σχέσεις των κομμουνιστών με αυτά τα άλλα,
μισοπρολεταριακά, μεσαία στρώματα είναι τακτικού χαρακτήρα, όπου μια σωστή ή λάθος στάση μπορεί
να επιταχύνει ή να επιβραδύνει την επανάσταση, η σχέση των κομμουνιστών με το προλεταριάτο είναι
σχέση αρχής. Όποιος δεν κατανοεί τη σχέση των κομμουνιστών με το προλεταριάτο και δεν ενεργεί
ανάλογα, παύει να είναι κομμουνιστής. Δεν θα χρειαζόταν να σταθούμε σε αυτό το ζήτημα αν τα
πρόσφατα γεγονότα δεν είχαν καταρρακώσει όλα όσα πιστεύαμε ότι θεωρούνταν δεδομένα.

«Ποια είναι η σχέση των κομμουνιστών με το σύνολο των προλετάριων;» Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει
ο Μαρξ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο και συνεχίζει για να το απαντήσει ως εξής:

Αυτές οι παράγραφοι είναι ο βασικός νόμος του κομμουνισμού. Όλα τα υπόλοιπα είναι η επεξεργασία και
η εξήγησή του. Και με βάση αυτή την παραδοχή θα ήθελα να εξετάσω τρία ερωτήματα:

Οι κομμουνιστές δεν αποτελούν ένα ιδιαίτερο κόμμα απέναντι στα άλλα κόμματα της εργατικής τάξης.

Δεν έχουν συμφέροντα ξεχωριστά και ανεξάρτητα από εκείνα του προλεταριάτου στο σύνολό του.

Δεν διακηρύσσουν δικές τους αιρετικές αρχές, με τις οποίες να διαμορφώνουν και να διαπλάθουν το
προλεταριακό κίνημα.

Οι κομμουνιστές διακρίνονται από τα άλλα κόμματα της εργατικής τάξης μόνο από αυτό:

1. Στους εθνικούς αγώνες των προλετάριων των διαφόρων χωρών, επισημαίνουν και φέρνουν στο
προσκήνιο τα κοινά συμφέροντα ολόκληρου του προλεταριάτου, ανεξάρτητα από κάθε εθνικότητα.

2. Στα διάφορα στάδια ανάπτυξης που πρέπει να περάσει ο αγώνας της εργατικής τάξης ενάντια στην
αστική τάξη, εκπροσωπούν πάντα και παντού τα συμφέροντα του κινήματος συνολικά.

Οι κομμουνιστές, επομένως, είναι από τη μία πλευρά, πρακτικά, το πιο προχωρημένο και αποφασιστικό
τμήμα των κομμάτων της εργατικής τάξης κάθε χώρας, εκείνο το τμήμα που ωθεί προς τα εμπρός όλα τα
άλλα· από την άλλη πλευρά, θεωρητικά, έχουν έναντι της μεγάλης μάζας του προλεταριάτου το
πλεονέκτημα της σαφούς κατανόησης της κατεύθυνσης της πορείας, των συνθηκών και των τελικών
γενικών αποτελεσμάτων του προλεταριακού κινήματος .

α) Ποια είναι η αριθμητική σχέση των Γερμανών κομμουνιστών με το γερμανικό προλεταριάτο;

β) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση της κρατικής εξουσίας από το προλεταριάτο;

13



9/39

γ) Πώς πρέπει να κατακτηθεί η κρατική εξουσία;

α) Ποια είναι η αριθμητική σχέση των Γερμανών κομμουνιστών με το γερμανικό προλεταριάτο;

Ο σκοπός μου με την παρουσίαση των ακόλουθων αριθμητικών στοιχείων από διάφορες προεκλογικές
εκστρατείες δεν είναι σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω ότι οποιαδήποτε δράση του προλεταριάτου ή η
κατάληψη της εξουσίας από αυτό είναι δυνατή μόνο μετά την εγκαθίδρυση μιας συγκεκριμένης
αριθμητικής σχέσης μέσω εκλογών ή ψηφοφοριών. Ακόμα λιγότερο τη διασκεδαστική θεωρία που
εκφράστηκε στη Vorwärts κάποια στιγμή πέρυσι ότι μια κατάληψη της κρατικής εξουσίας από το
προλεταριάτο θα ήταν δυνατή μόνο αν το 51% των ψηφοφόρων είχε ψηφίσει υπέρ του προλεταριάτου – η
Vorwärts είχε επιπλήξει κάποιο μέλος του SPD επειδή υποστήριξε ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, μια
κατάληψη της εξουσίας από το προλεταριάτο θα ήταν δυνατή ακόμα και αν μόνο το 49% του «συνολικού
πληθυσμού» είχε ψηφίσει υπέρ της «δικτατορίας του προλεταριάτου», όπως το έθεσαν αυτοί οι κύριοι.
Άκόμα λιγότερο προσπαθώ να χρησιμοποιήσω αυτούς τους αριθμούς για να δείξω τη δυνατότητα ότι οι
στόχοι των κομμουνιστών μπορούν να πραγματοποιηθούν με εκλογές και ψηφοφορίες. Συμφωνώ
απόλυτα μάλλον με όσα έγραψε ο Λένιν στο «Οι εκλογές για τη Συντακτική Συνέλευση και η δικτατορία
του προλεταριάτου»:

«Η καθολική ψηφοφορία είναι ένας δείκτης του επιπέδου που έχουν φτάσει οι διάφορες τάξεις στην
κατανόηση των προβλημάτων τους. Δείχνει πώς οι διάφορες τάξεις είναι διατεθειμένες να λύσουν τα
προβλήματά τους. Η πραγματική λύση αυτών των προβλημάτων δεν παρέχεται με την ψηφοφορία, αλλά
με την ταξική πάλη σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένου του εμφυλίου πολέμου.»

Με αυτή την έννοια υποδεικνύω ορισμένα στοιχεία. Είναι δυσάρεστο –και όχι μόνο γι’ αυτόν τον λόγο– ότι
λείπουν τα πρώτα στοιχεία που θα χρειάζονταν για αυτή τη σύγκριση, δηλαδή στοιχεία από τις πρώτες
γενικές εκλογές μετά την έναρξη της επανάστασης, αυτές της 19ης Ιανουαρίου 1919, τις οποίες οι
κομμουνιστές μποϊκοτάρισαν. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε με τις εκλογές για το πρωσικό
κοινοβούλιο του Φεβρουαρίου 1921. Τα εργατικά κόμματα έλαβαν σε αυτές τις εκλογές τις ακόλουθες
ψήφους (στρογγυλοποιημένες στην πλησιέστερη χιλιάδα):

KPD USPD SPD

1,156,000 1,087,000 4,171,000

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, εκείνη την εποχή, οι κομμουνιστές αποτελούσαν περίπου το ένα πέμπτο
των προλετάριων που αναγνώριζαν τους εαυτούς τους ως μέλη της τάξης τους. Ακόμα και μαζί με το
USPD, το οποίο σίγουρα δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στους κομμουνιστές, αλλά μάλλον στους
σοσιαλδημοκράτες, θα αποτελούσαν μόνο το ένα τρίτο αυτών των προλετάριων.

KPD USPD SPD

Βερολίνο 112.000 197.000 221.000
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Ευρύτερο Βερολίνο (Βερολίνο μαζί με το Πότσνταμ I και II) 233.000 397.000 564.000

Μαγδεμβούργο 26.000 48.000 264.000

Χάλλε 204.000 76.000 71.000

Βόρεια Βεστφαλία 49.000 23.000 196.000

Νότια Βεστφαλία 108.000 84.000 283.000

Ανατολικό Ντίσελντορφ 105.000 84.000 131.000

Δυτικό Ντίσελντορφ 65.000 23.000 94.000

Βιομηχανική περιοχή Ρηνανίας-Βεστφαλίας 372.000 214.000 704.000

Ωστόσο, αυτό που είναι καθοριστικό, όπως θα συζητήσω λεπτομερέστερα παρακάτω, δεν είναι αυτός ο
συνολικός αριθμός· για τον λόγο αυτό δίνω έμφαση σε ορισμένα ιδιαίτερα εντυπωσιακά παραδείγματα:

Όπως είπα, θα συζητήσω αργότερα τη σημασία αυτών των αριθμών, και θα κάνω εδώ μόνο την
ακόλουθη επισήμανση. Συγκρίνοντας ιδιαίτερα την ψήφο του Βερολίνου, αν και αυτό ισχύει και για όλα τα
άλλα στοιχεία, με εκείνη των εκλογών για το Ράιχσταγκ το περασμένο καλοκαίρι, είναι σαφές ότι, μετά τη
διάσπαση του USPD, ισάριθμοι ψηφοφόροι του στράφηκαν προς τους Σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα του
Νόσκε, όσο και προς τους Κομμουνιστές. Το γεγονός αυτό προκύπτει επίσης από τα στοιχεία για τις
εκλογές στο κρατίδιο του Μέκλενμπουργκ τον Ιούνιο του 1920 και τον Μάρτιο του 1921. Οι ψήφοι ήταν (σε
στρογγυλούς αριθμούς):

KPD USPD SPD

Ιούνιος 1920 1.200 24.500 128.000

Μάρτιος 1921 15.000 2.600 137.000

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το USPD έχασε 22.000 ψήφους, οι κομμουνιστές κέρδισαν περίπου 13.800
ψήφους και οι Σοσιαλιστές της Πλειοψηφίας περίπου 9.000 ψήφους. Αν λάβουμε υπόψη από την πλευρά
των Κομμουνιστών ό,τι κέρδισαν από άλλα κόμματα εκτός του USPD, και λάβουμε υπόψη ότι οι
Σοσιαλδημοκράτες θα είχαν υποστεί απώλεια ψήφων σε αυτή την έντονα αγροτική εκλογική περιφέρεια
χωρίς εκείνες που αντλήθηκαν από το πρώην USPD, μπορούμε να συμπεράνουμε, όπως είπαμε, ότι οι
ψηφοφόροι του UPSD πήγαν περίπου εξίσου προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, στο βαθμό που δεν
εξαφανίστηκαν εντελώς (όπως συνέβη ιδιαίτερα στο Βερολίνο).
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Έχουμε επίσης ένα άλλο μέτρο για την αριθμητική αναλογία των κομμουνιστών προς το προλεταριάτο, τη
σχέση στα συνδικάτα. Ενώ τα εκλογικά αποτελέσματα δεν δείχνουν έναν έντονο διαχωρισμό
προλεταριακών και μη προλεταριακών στοιχείων και ένα τμήμα του προλεταριάτου δεν βρίσκει έκφραση
στα εκλογικά ποσοστά, τα συνδικάτα είναι καθαρά προλεταριακά και κάθε κομμουνιστής συνδικαλιστής
είναι αναμφίβολα και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο αριθμός των μελών του KPD προς τον
αριθμό των μελών των συνδικάτων δίνει έτσι ένα μέγιστο ποσοστό για την παρούσα αριθμητική (όχι
ιδεολογική) επιρροή των κομμουνιστών στο συνδικαλισμένο προλεταριάτο στο σύνολό του.

Τώρα, τα συνδικάτα που ήταν ενταγμένα στην ADGB είχαν τα παρακάτω μέλη:

Τέλος 1918 2.866.012

Τέλος 1919 7.338.123

Στα τέλη του 1919 υπήρχαν επίσης 858.283 μέλη των χριστιανικών συνδικάτων. Στο τέλος του 1919,
επομένως, περίπου 8,2 εκατομμύρια Γερμανοί εργάτες ήταν οργανωμένοι σε συνδικάτα. Ο αριθμός αυτός
πιθανότατα αυξήθηκε και πάλι το 1920, ιδίως για την ADGB. Αλλά, αν πάρουμε μόνο αυτά τα στοιχεία σε
σχέση με τον αριθμό των κομμουνιστών στις αρχές του 1921, δηλαδή 500.000, προκύπτει ότι οι
κομμουνιστές αποτελούσαν περίπου 1 στους 16 του συνδικαλιστικά οργανωμένου προλεταριάτου και
περίπου 1 στους 14 των προλετάριων που ήταν οργανωμένοι σε ελεύθερα συνδικάτα.

Αυτή είναι η αριθμητική αναλογία και δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Διότι, σε επαναστατικές
καταστάσεις, τέτοιες αναλογίες μεταβάλλονται πολύ γρήγορα, ενώ πέρα από την αριθμητική επιρροή
υπάρχει επίσης, ή θα έπρεπε να υπάρχει, η ιδεολογική επιρροή.

Θα αναφερθώ αργότερα σε αυτή τη ιδεολογική επιρροή και τη σημασία της, καθώς και στο πώς κερδίζεται
και χάνεται. Εδώ, θέλω απλώς να τονίσω ένα πράγμα, όπως το έχουμε θέσει συχνά. Υπάρχει μια
ορισμένη έννοια κατά την οποία, παρά την αυξανόμενη κομμουνιστική οργάνωση και την –τουλάχιστον
πρώην– αυξανόμενη κομμουνιστική επιρροή, η κατάσταση των κομμουνιστών έχει γίνει πιο δύσκολη.
Στην αρχή της γερμανικής επανάστασης, οι κάθε είδους σοσιαλρεφορμιστές βρίσκονταν σε πλήρη άμυνα.
Είχαν μεν μεγάλες μάζες πίσω τους, αλλά οι γραμμές τους ήταν σε σύγχυση· εμείς είχαμε ελεύθερη
πρόσβαση σε αυτές και μπορούσαμε να τους επηρεάσουμε. Σήμερα όμως, ο σοσιαλρεφορμισμός έχει
προβάλει συνειδητή και σκληρή αντίσταση στον κομμουνισμό. Εδώ και εκεί, μάλιστα, έχει ήδη περάσει
από την άμυνα στην επίθεση και έχει εκδιώξει τους κομμουνιστές από τις θέσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η
ιδεολογική επιρροή των κομμουνιστών σε εκείνες τις προλεταριακές μάζες που είναι ακόμα
αναποφάσιστες ή τείνουν προς το ρεφορμισμό δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Πρέπει να
αγωνιστούμε γι’ αυτήν.

Και, προς το παρόν, είναι σαφές, ότι οι κομμουνιστές αποτελούν μειοψηφία στο προλεταριάτο.

β) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση της κρατικής εξουσίας από το προλεταριάτο;

Έχω ήδη εξηγήσει παραπάνω τι δεν αποτελεί προϋπόθεση. Δεν αποτελεί προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία
του γερμανικού προλεταριάτου έχει στα χέρια της μια κάρτα μέλους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ούτε
είναι προϋπόθεση ότι το προλεταριάτο έχει ήδη πάει με θάρρος στις εκλογικές κάλπες και έχει διακηρύξει
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την ετοιμότητά του σε γραπτά ή τυπωμένα ψηφοδέλτια.

Δεν είναι καν απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτά τα μεσαία στρώματα στα οποία αναφέρθηκα παραπάνω
θα πρέπει να είναι κομμουνιστικά ή να συμπαθούν πλήρως τους κομμουνιστές. Βεβαίως, η συμπάθειά
τους σημαίνει, σε κάθε περίπτωση, μια εξαιρετική διευκόλυνση του έργου του προλεταριάτου, τόσο κατά
την κατάληψη της εξουσίας όσο και μετά από αυτήν, και μπορούν επίσης να νοηθούν περιστάσεις στις
οποίες η εχθρότητα και η άρνηση αυτών των στρωμάτων καθιστά αδύνατη την κατάληψη της εξουσίας.
Αυτά όμως είναι ζητήματα που ως επί το πλείστον προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπότε
είναι δύσκολο να θεσπιστούν κανόνες εκ των προτέρων· εφαρμοσμένοι μηχανικά, αυτοί θα
αποδυνάμωναν μόνο το επιθετικό πνεύμα.

Αλλά, αφήνοντας αυτά κατά μέρος, υπάρχουν πράγματι ορισμένες προϋποθέσεις για την κατάληψη της
κρατικής εξουσίας. Ο Λένιν γράφει στο άρθρο που αναφέραμε:

«μελετήσαμε τις τρεις συνθήκες που καθόρισαν τη νίκη του Μπολσεβικισμού: (1) μια συντριπτική
πλειοψηφία μεταξύ του προλεταριάτου, (2) σχεδόν το ήμισυ των ενόπλων δυνάμεων, (3) μια συντριπτική
υπεροχή των δυνάμεων την αποφασιστική στιγμή στα αποφασιστικά σημεία, δηλαδή: στην Πετρούπολη
και τη Μόσχα και στα πολεμικά μέτωπα κοντά στο κέντρο.»

Όσον αφορά το βαθμό που αυτές οι συνθήκες ισχύουν στη Γερμανία, έχουμε ήδη συζητήσει την πρώτη
από αυτές, την αποφασιστική πλειοψηφία του προλεταριάτου, με αριθμητικά παραδείγματα, και θα
παρουσιάσουμε άλλα στοιχεία σε εύθετο χρόνο. Η δεύτερη προϋπόθεση, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ των
ψήφων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, δεν χρειάζεται αριθμητικό παράδειγμα, καθώς είναι πολύ μικρή
για να έχει σημασία. Δεν έχουμε καμία επιρροή στο στρατό, και όποτε αποκτούμε κάποια, την
ξαναχάνουμε πάντα. Μπορούμε, ωστόσο, να πούμε ότι ο γερμανικός στρατός δεν έχει σήμερα την
αποφασιστική σημασία που είχε ο στρατός στη Ρωσία. Ο Λένιν συνεχίζει λέγοντας: «τον Οκτώβριο-
Νοέμβριο του 1917 ο μισός στρατός ήταν μπολσεβίκικος. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν θα μπορούσαμε να
είχαμε νικήσει.»  Ο στρατός δεν έχει αυτή τη σημασία στη Γερμανία.

Η τρίτη προϋπόθεση είναι η «συντριπτική υπεροχή την καθοριστική στιγμή και στο καθοριστικό σημείο».
Αυτή η άποψη είναι απολύτως σωστή. Δεν χρειάζεται πλειοψηφία για να κερδηθεί μια μάχη. Αρκεί να
υπάρχει πλειοψηφία σε εκείνο το σημείο του πεδίου της μάχης όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ούτε
χρειάζεται να έχει κανείς την πλειοψηφία για να κερδίσει έναν πόλεμο· αρκεί να έχει συντριπτική υπεροχή
στα σημεία όπου διεξάγονται οι μάχες.

Ποια, λοιπόν, είναι τα αποφασιστικά σημεία; Για τη Ρωσία, ο Λένιν τα περιέγραψε ως εξής: οι
πρωτεύουσες και τα στρατιωτικά μέτωπα κοντά τους. Αυτός ο τελευταίος παράγοντας είναι επίσης
διαφορετικός για εμάς, για τους προαναφερθέντες λόγους. Παραμένουν οι πρωτεύουσες, και ιδιαίτερα η
πρωτεύουσα με τα κυβερνητικά κτίρια και τον κεντρικό μηχανισμό της, που πρέπει να καταληφθεί αν
πρόκειται να καταληφθεί η κρατική εξουσία.

Δυστυχώς, παρά –ή θα έπρεπε να πούμε «εξαιτίας»– της έντονα ανεπτυγμένης όσφρησης ορισμένων
συντρόφων του Βερολίνου για κάθε είδους «οπορτουνισμό», και του όχι λιγότερο έντονα ανεπτυγμένου
ταλέντου τους να μιλούν εναντίον του, η οργάνωση του Βερολίνου είναι λίγο πολύ η χειρότερη που έχουμε
σε ολόκληρο το Ράιχ. Αυτό είναι εμφανές όχι μόνο από τα στοιχεία των εκλογών, αλλά και με άλλους
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τρόπους. Εν ολίγοις, αυτοί οι σύντροφοι του Βερολίνου που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό δεν έχουν κάνει
τίποτα για να επιτύχουν αυτή την προϋπόθεση για το στόχο που επιδιώκουν με μεγαλύτερη λαχτάρα απ’
όλους τους άλλους.

Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία στη Γερμανία που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά σε ορισμένες
περιπτώσεις.

Οι σιδηρόδρομοι. Η κατάσταση εδώ δεν διαφέρει πολύ από εκείνη του στρατού. Η ισχυρή επιρροή που
είχαμε παλαιότερα έχει καταστραφεί ξανά και ξανά από ορισμένες βλακείες. Σε αυτούς τους ημι-αστικούς
και ημι-διανοουμενιστικούς κύκλους δημοσίων υπαλλήλων τιμωρούμαστε πιο έντονα για όσα
παραλείψαμε στις σχέσεις μας με αυτά τα στρώματα. Παρ’ όλα αυτά, όμως, έχουμε κάποια επιρροή στους
σιδηροδρομικούς, έστω και σε συγκεκριμένες πόλεις ή περιοχές.

Στη συνέχεια, οι βιομηχανικές περιοχές. Δεν υπάρχει καμία βιομηχανική περιοχή στη Γερμανία που θα
μπορούσε να ρίξει κάτω το αστικό κράτος με ένα χτύπημα και να το αναγκάσει να συνθηκολογήσει, όπως
το Βερολίνο, αν καταληφθούν τα κυβερνητικά κτίρια, οι τράπεζες κ.λπ. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο
βιομηχανικές περιοχές που είναι ζωτικής σημασίας για το κράτος και που θα μπορούσαν να το
αναγκάσουν να συνθηκολογήσει μετά από λίγο: Η Ρηνανία-Βεστφαλία και η κεντρική Γερμανία. Όσον
αφορά τη Ρηνανία-Βεστφαλία, είδαμε ήδη πώς 372.000 κομμουνιστές ψηφοφόροι υπερκαλύπτονται από
214.000 ανεξάρτητους και 704.000 σοσιαλδημοκράτες που έχουν την πλειοψηφία. Επομένως, εδώ δεν
μπορεί να γίνει λόγος για συντριπτική πλειοψηφία.

Η άλλη περιοχή είναι η κεντρική Γερμανία. Στην περιφέρεια της Χάλλε, είχαμε 204.000 κομμουνιστές
ψηφοφόρους έναντι 76.000 ανεξάρτητων και 71.000 Σοσιαλδημοκρατών της πλειοψηφίας. Είχαμε μια
ισχυρή υποστήριξη και μια ισχυρή και ηρωική οργάνωση έτοιμη για θυσίες. Είχαμε...

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι σαφές ότι, εκτός από την κεντρική Γερμανία, η οποία δεν είναι
καθοριστική όσον αφορά ένα γρήγορο χτύπημα, δεν υπάρχει πουθενά μια «συντριπτική πλειοψηφία».

Όποιος ξεκινάει τώρα, σε αυτή την κατάσταση, μια δράση για την κατάκτηση της κρατικής εξουσίας είναι
ανόητος και όποιος λέει στο Κομμουνιστικό Κόμμα ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να προσπαθήσει, είναι
ψεύτης.

γ) Πώς κατακτάται η κρατική εξουσία;

Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από το προλεταριάτο είναι κατά γενικό κανόνα (εξαιρέσεις έχουν ήδη
εμφανιστεί, όπως στην Ουγγαρία) το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης εξέγερσης, είτε μόνο από το
προλεταριάτο, είτε υποστηριζόμενο και από άλλα στρώματα που παρασύρθηκαν στην επανάσταση. Ποιες
είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις για μια τέτοια εξέγερση; Ο Λένιν λέει τα εξής στο άρθρο του «Θα κρατήσουν
άραγε οι Μπολσεβίκοι την κρατική εξουσία;».

«Αν το επαναστατικό κόμμα δεν έχει την πλειοψηφία μέσα στα πρωτοπόρα τμήματα των επαναστατικών
τάξεων και μέσα στη χώρα, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εξέγερση. Εκτός απ’ αυτό, για την εξέγερση
χρειάζεται: 1) φούντωμα της επανάστασης σε πανεθνική κλίμακα· 2) πλήρης ηθική και πολιτική χρεοκοπία
της παλιάς κυβέρνησης, λ.χ. της κυβέρνησης “συνασπισμού”· 3) μεγάλες ταλαντεύσεις στο στρατόπεδο
όλων των ενδιάμεσων στοιχείων, δηλ. εκείνων που δεν είναι εντελώς υπέρ της κυβέρνησης, παρόλο που
χθες ήταν εντελώς με το μέρος της.»
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Εδώ, και πάλι, θέλω να ελέγξω αυτές τις προϋποθέσεις για τη Γερμανία και να προχωρήσω στην κριτική
των διεργασιών που έλαβαν χώρα εδώ τις τελευταίες ημέρες.

1) Η βασική προϋπόθεση που πρέπει να υπάρχει μαζί με όλες τις άλλες, δηλαδή η πλειοψηφία υπέρ του
επαναστατικού κόμματος «μέσα στα πρωτοπόρα τμήματα των επαναστατικών τάξεων και μέσα στη
χώρα», δεν υπήρχε και δεν υπάρχει στη Γερμανία, όπως ήδη είδαμε. Ακόμα και αν εξαιρέσουμε τον
αγροτικό πληθυσμό, ο οποίος δεν παίζει εδώ τον αποφασιστικό ρόλο που παίζει στη Ρωσία, το
Κομμουνιστικό Κόμμα («το επαναστατικό κόμμα») εξακολουθεί να μην έχει πλειοψηφία στο προλεταριάτο
(στα « πρωτοπόρα τμήματα των επαναστατικών τάξεων»).

2) Η επανάσταση δεν αναπτυσσόταν «σε ολόκληρη τη χώρα». Βεβαίως, το προχωρημένο τμήμα της
εργατικής τάξης γινόταν όλο και πιο δυσαρεστημένο, ο αριθμός των ανέργων αυξανόταν καθημερινά, η
φτώχεια και η δυστυχία των μαζών γινόταν όλο και μεγαλύτερη. Αλλά δεν είχε φτάσει ακόμα η στιγμή που
η ορατή δυσαρέσκεια θα μεταφραζόταν σε αυξανόμενη μαζική δραστηριότητα· προς το παρόν, όπως
συχνά συμβαίνει, εκφράστηκε με αυξανόμενη παραίτηση.

3) Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για πλήρη ηθική και πολιτική χρεοκοπία της παλιάς κυβέρνησης (π.χ. της
κυβέρνησης «συνασπισμού»). Στην Πρωσία, όπου οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται σε συνασπισμό με τα
αστικά κόμματα, έλαβαν σχεδόν διπλάσιες ψήφους από τα άλλα προλεταριακά κόμματα μαζί, και
περισσότερες από ό,τι τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

4) Εξίσου αστήρικτος θα ήταν ο ισχυρισμός για «μεγάλες ταλαντεύσεις στο στρατόπεδο όλων των
ενδιάμεσων στοιχείων»· το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είχε κάνει τίποτα για να τα κάνει να
αμφιταλαντευτούν, ακόμη και όταν προέκυψαν τέτοιες κατάλληλες αφορμές, όπως η διαταγή του
Λονδίνου.

Πιστεύουμε ότι κανείς στο Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν μπορεί να είχε καμία αμφιβολία για αυτές
τις συνθήκες.

Ποιες ήταν, λοιπόν, οι προϋποθέσεις, πώς προέκυψε η δράση;

Δηλώνω εκ των προτέρων ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κόμμα είναι πιο δύσκολη από ποτέ.
Το αν το KPD μπορεί ακόμα να υπάρχει, αν ο γερμανικός κομμουνισμός μπορεί ακόμα να υπάρχει ως
κόμμα, θα κριθεί σε λίγες εβδομάδες, ίσως και μέρες. Είναι καθήκον σε αυτή την κατάσταση να
απευθυνθούμε στο Κόμμα με πλήρη διαφάνεια και ειλικρίνεια· οι υπεύθυνοι για την ανάληψη αυτής της
δράσης πρέπει να αναλάβουν αυτή την ευθύνη, όπως και ο τελευταίος σύντροφος του κόμματος. Μόνο
έτσι θα καταφέρουμε να αποφύγουμε να προμηθεύσουμε νέα θύματα στη λευκή δικαιοσύνη και την
ατυχία όσα έχουν ήδη συμβεί να επηρεάσουν ευρύτερους κύκλους από το Γερμανικό Κομμουνιστικό
Κόμμα. Σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, χρειάζεται η αλήθεια – ολόκληρη η αλήθεια.

Πώς προέκυψε η δράση; Δεν ήταν το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα που έδωσε την αρχική ώθηση.
Δεν ξέρουμε καν ποιος φέρει την ευθύνη γι’ αυτό. Έγινε όλο και πιο συχνό το φαινόμενο οι απεσταλμένοι
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς (ΕΕΚΔ) να υπερβαίνουν την πληρεξουσιότητά
τους, δηλαδή να προκύπτει εκ των υστέρων ότι οι απεσταλμένοι αυτοί δεν είχαν στην πραγματικότητα
τέτοια εξουσία.  Δεν είμαστε, επομένως, σε θέση να αποδώσουμε την ευθύνη στην ΕΕΚΔ, έστω και αν
δεν μπορεί να αποκρυβεί ότι ορισμένοι κύκλοι της ΕΕΚΔ έδειχναν κάποια δυσφορία για την «αδράνεια»
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του Γερμανικού Κόμματος. Πέρα όμως από τα σοβαρά λάθη στο κίνημα ενάντια στο πραξικόπημα του
Καπ, το Γερμανικό Κόμμα δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για πραγματικές αποτυχίες. Υπήρχε έτσι μια
ορισμένη ισχυρή επιρροή στην Zentrale  να ξεκινήσει δράση τώρα, αμέσως και με οποιοδήποτε τίμημα.

Ήταν έτσι απαραίτητο να δικαιολογηθεί αυτή η άμεση δράση. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
της 17ης Μαρτίου, ένας ομιλητής που κατείχε θέση ευθύνης  είπε τα εξής:

«Τα ίδια πρέπει να ειπωθούν για τη γενική κατάσταση, όπως εξήγησε ο Λέβι στην προηγούμενη σύνοδο,
μόνο που μετά από αυτή την έκθεση [τέσσερις εβδομάδες πριν!! – Π.Λ.] οι ανταγωνισμοί μεταξύ των
ιμπεριαλιστικών κρατών έχουν οξυνθεί, και οι ανταγωνισμοί μεταξύ Αμερικής και Βρετανίας έχουν
κορυφωθεί. Αν η επανάσταση δεν οδηγήσει σε μια νέα τροπή των γεγονότων, σύντομα [!! – Π.Λ.] θα
βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν βρετανοαμερικανικό πόλεμο [...]

[...] οι εσωτερικές πολιτικές δυσκολίες καθιστούν πιθανό ότι στις 20 Μαρτίου θα οξυνθούν οι κυρώσεις [! –
Π.Λ.], ενώ την ίδια ημερομηνία θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα στην Άνω Σιλεσία, το οποίο με μεγάλη
πιθανότητα θα υποκινήσει τη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των Γερμανών και των Πολωνών
ιμπεριαλιστών. Απ’ ό,τι πληροφορούμαστε, οι πρώην γαλλικές δυνάμεις κατοχής έχουν αντικατασταθεί
από βρετανικά στρατεύματα. Ενώ τα γαλλικά στρατεύματα επέδειξαν φιλική στάση απέναντι στην
Πολωνία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας [!!] τα νέα αγγλικά στρατεύματα έχουν μια αρκετά ισχυρή
θέση υπέρ της Γερμανίας. Η πιθανότητα να φτάσουν τα πράγματα σε ένοπλη σύγκρουση είναι 90 τοις
εκατό. Η πολωνική αντεπανάσταση εξοπλίζεται, ενώ η γερμανική κυβέρνηση εργάζεται σκόπιμα για τη
στρατιωτική σύγκρουση, όπως δείχνουν τα ντοκουμέντα, από τις αρχές Οκτωβρίου. Ο ομιλητής
γνωστοποίησε τα έγγραφα αυτά στη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να δημοσιευθούν [...]

Η επιρροή μας θα φτάσει πέρα από την οργάνωσή μας των τετρακοσίων έως πεντακοσίων χιλιάδων
μελών. Υποστηρίζω ότι σήμερα έχουμε δύο με τρία εκατομμύρια μη κομμουνιστές εργάτες στο Ράιχ, τους
οποίους μπορούμε να επηρεάσουμε μέσω της κομμουνιστικής μας οργάνωσης και οι οποίοι θα
πολεμήσουν κάτω από τις σημαίες μας ακόμη και στις επιθετικές μας ενέργειες. Αν η άποψή μου εδώ
είναι σωστή, τότε αυτή η κατάσταση των πραγμάτων μας υποχρεώνει να μην παραμένουμε πλέον σε μια
παθητική στάση απέναντι στις εντάσεις στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική, να μην χρησιμοποιούμε
πλέον απλώς αυτές τις εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις για σκοπούς αγκιτάτσιας· η παρούσα
κατάσταση μάλλον μας υποχρεώνει να ξεκινήσουμε δράσεις για να αλλάξουμε τα πράγματα προς τη δική
μας κατεύθυνση.»

Δηλώνω ότι, σε ένα κόμμα με οποιαδήποτε αυτοεκτίμηση, ένα υπεύθυνο μέλος της ηγεσίας που θα
υποστήριζε ότι, κατά το διάστημα από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου του τρέχοντος έτους,
οι ανταγωνισμοί μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κρατών έχουν οξυνθεί και οι ανταγωνισμοί μεταξύ της
Βρετανίας και της Αμερικής έχουν ενταθεί, σε σημείο που «σύντομα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν
βρετανοαμερικανικό πόλεμο», θα στέλνονταν για υδροθεραπεία. Ένα μέλος της ηγεσίας που, σε μια τόσο
βαρύνουσα απόφαση, στηριζόταν σε «μυστικές πληροφορίες», «έγγραφα που δεν πρέπει να
δημοσιευθούν», «90% πιθανότητα» πολέμου, με λίγα λόγια, ένα μέλος που έδινε μια έκθεση δίπλα στην
οποία μια έκθεση ενός κατασκόπου του Βάισμαν  θα φαινόταν έγγραφο ιστορικής αξίας, θα
απομακρυνόταν αμέσως από τη θέση του. Αν αυτό δεν ήταν αρκετό, αυτός ο υπεύθυνος ηγετικός
σύντροφος πρόσθεσε το παραμύθι αυτών των δύο έως τριών εκατομμυρίων μη κομμουνιστών που θα
πολεμούσαν μαζί μας σε «επιθετικές ενέργειες» και αυτή ήταν η πολιτική βάση για τη δράση που
ακολούθησε.
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Για να διευκρινιστεί τι θα έπρεπε να είναι μια «επιθετική δράση», ένα άλλο μέλος με θέση ευθύνης
εξήγησε:

«Αυτό που προτείνει τώρα η Zentrale είναι μια πλήρης ρήξη με το παρελθόν. Μέχρι τώρα είχαμε την
τακτική, ή μάλλον μας είχε επιβληθεί η τακτική, ότι θα έπρεπε να αφήσουμε τα πράγματα να έρθουν όπως
τα θέλουμε, και μόλις υπήρχε μια κατάσταση αγώνα θα έπρεπε να πάρουμε τις αποφάσεις μας σε αυτή
την κατάσταση. Αυτό που λέμε τώρα είναι: είμαστε αρκετά δυνατοί και η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή,
ώστε πρέπει να προχωρήσουμε για να επιβάλουμε το πεπρωμένο του κόμματος και της ίδιας της
επανάστασης.

Πρέπει τώρα, για χάρη του Κόμματος, να περάσουμε στην επίθεση, να πούμε ότι δεν είμαστε
διατεθειμένοι να περιμένουμε μέχρι να έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε, μέχρι να έρθουν τα
γεγονότα αντιμέτωπα μαζί μας, θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να δημιουργήσουμε αυτά τα
γεγονότα... Μπορούμε σε εξαιρετικό βαθμό να εντείνουμε τις αντιθέσεις οδηγώντας τις μάζες σε απεργία
στη Ρηνανία, η οποία πρέπει να οξύνει σε εξαιρετικό βαθμό τις διαφορές μεταξύ της Αντάντ και της
γερμανικής κυβέρνησης [...]

Στη Βαυαρία η κατάσταση είναι παρόμοια με αυτή που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία,
ότι έπρεπε να περιμένουμε μέχρι να έρθει η επίθεση από την άλλη πλευρά. Ποιο είναι το καθήκον μας σε
αυτή την κατάσταση; Πρέπει να διασφαλίσουμε με τις ενέργειές μας ότι αυτό το ξέσπασμα θα έρθει, αν
πρέπει να έρθει, με την πρόκληση των τοπικών αμυντικών δυνάμεων...»

Σε αυτό, ένας τρίτος υπεύθυνος σύντροφος πρόσθεσε: «Εν κατακλείδι, πρέπει να έρθουμε σε ρήξη με την
προηγούμενη στάση του Κόμματος, αυτή της αποφυγής των μερικών ενεργειών και της άρνησης να
δώσουμε συνθήματα που θα μπορούσαν να φανούν σαν να απαιτούσαμε έναν τελικό αγώνα...».

Αυτό είναι το θεωρητικό οικοδόμημα πάνω στο οποίο διακυβεύτηκε η ύπαρξη ή η ανυπαρξία του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας.

Ένα πράγμα, πρώτα απ’ όλα. Υπάρχουν κομμουνιστές για τους οποίους οι λέξεις «όξυνση»,
«κορύφωση», «σύγκρουση» κ.λπ. προκαλούν ορισμένες βίαιες επαναστατικές εικόνες. Τι άλλο μπορεί να
εννοείται, αν ο ομιλητής αυτός περίμενε ότι μια μαζική απεργία στη Ρηνανία θα οδηγούσε σε όξυνση της
σύγκρουσης της Γερμανίας με την Αντάντ; Εν τω μεταξύ, είχαμε μια περίπτωση δοκιμής. Στο
Ντίσελντορφ, οι εργάτες κατέβηκαν σε απεργία, και αυτή η απεργία όξυνε τις γαλλογερμανικές σχέσεις σε
σημείο που οι γαλλικές δυνάμεις κατοχής στο Ντίσελντορφ επέστρεψαν στη γερμανική αστυνομία
ασφαλείας τα όπλα τους, ώστε να μπορέσουν να νικήσουν την απεργία.

Μια δεύτερη «όξυνση» αναφέρθηκε στον Τύπο στις 4 Απριλίου. Πρόκειται για ένα ρεπορτάζ από το
Μόερς:

«Ο βελγικός στρατός παρενέβη την Κυριακή, σαφώς βάσει ανώτερων εντολών, για να προστατεύσει τους
μη κομμουνιστές κατοίκους, και όταν οι κομμουνιστές άρχισαν να αμύνονται, έκανε χρήση των όπλων του.
Τα βελγικά στρατεύματα κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηρεμία. Στις συγκρούσεις με τους
κομμουνιστές σκοτώθηκαν τρεις ταραχοποιοί και τραυματίστηκαν 27. Οι Βέλγοι πήραν αρκετούς
αιχμαλώτους. Όταν οι κομμουνιστές προσπάθησαν να απελευθερώσουν τους συντρόφους τους,
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ανοίγοντας και πάλι πυρ κατά των Βέλγων καθώς και πετώντας πέτρες, οι Βέλγοι ανταπέδωσαν τα πυρά.
Ενισχύσεις στρατευμάτων βρίσκονται καθ’ οδόν προς το Μόερς. Τα ορυχεία έχουν καταληφθεί από
Βέλγους στρατιώτες.»

Πρόκειται για την υποτιθέμενη «όξυνση των σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Αντάντ» και, αν ο ομιλητής
στην Zentrale είχε κάπου στην ομιλία του σκεφτεί το θέμα, θα πρέπει να περίμενε αμέσως ότι η γερμανική
κυβέρνηση θα ξεσηκωνόταν εναντίον της Αντάντ εξαιτίας των πυροβολισμών των Γερμανών
κομμουνιστών.

Αυτοί οι επίδοξοι διαμορφωτές της μοίρας του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος και της γερμανικής
επανάστασης αναγνωρίζουν τουλάχιστον ότι πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση σύγκρουσης, δηλαδή μια
κατάσταση στην οποία οι μάζες καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πολεμήσουν και είναι έτοιμες να το κάνουν.
Η «νέα τακτική», η «ρήξη με το παρελθόν», όμως, είναι ότι τέτοιες καταστάσεις πρέπει να δημιουργηθούν.
Αυτό από μόνο του δεν είναι κάτι καινούργιο. Και εμείς πάντα υποστηρίζαμε την άποψη ότι ένα πολιτικό
κόμμα μπορεί, και ένα Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει, να δημιουργεί καταστάσεις σύγκρουσης. Αλλά
πρέπει να το κάνει αυτό με τη σαφήνεια και την αποφασιστικότητα των θέσεών του, με την οξύτητα και την
τόλμη της αγκιτάτσιας και της προπαγάνδας του, με την πνευματική και οργανωτική επιρροή στην οποία
κερδίζει τις μάζες· με άλλα λόγια, με πολιτικά μέσα. Το μόνο καινούργιο που συνεπάγεται αυτή η ρήξη με
το παρελθόν του KPD είναι η άποψη ότι μια τέτοια κατάσταση σύγκρουσης μπορεί να δημιουργηθεί και με
μη πολιτικά μέσα, με αστυνομικούς-κατασκοπευτικούς ελιγμούς, με προβοκάτσια. Το τι εννοείται εδώ με
τον όρο προβοκάτσια το αποκάλυψε ένας άλλος υπεύθυνος σύντροφος σε μια άλλη συνεδρίαση, ενώ η
δράση λάμβανε χώρα. Είπε: «Η άποψή μας είναι ότι με μια εντατική προπαγανδιστική δραστηριότητα, η
ασφάλεια-αστυνομία θα εγκαταλείψει τον ειρηνικό τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν προηγουμένως,
έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που δεν αγωνίζονται σήμερα θα υποκινηθούν.»

Και ο ίδιος ομιλητής συνέχισε να λέει – αυτό ήταν στις 30 Μαρτίου, όταν η δράση είχε προ πολλού χαθεί:
«Πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια αποχώρηση με τάξη, να δημιουργήσουμε συγκρούσεις,
να προκαλέσουμε την ασφάλεια-αστυνομία, να προκαλέσουμε όλα τα αντεπαναστατικά στοιχεία. Αν
καταφέρουμε να δημιουργήσουμε [! – Π.Λ.] το κίνημα με αυτόν τον τρόπο, θα γίνουν συγκρούσεις...».

Αυτό είναι σίγουρα κάτι καινούργιο για το κόμμα που ίδρυσε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, είναι μια πλήρης
ρήξη με το παρελθόν σύμφωνα με την οποία οι κομμουνιστές υποτίθεται ότι πρέπει να συμπεριφέρονται
σαν φτηνοί απατεώνες  και να προκαλούν το θάνατο των αδελφών τους. Θα προτιμούσα να μην
παραθέσω τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτή η τελευταία παρατήρηση δεν είναι υπερβολή. Αυτή,
επαναλαμβάνω, ήταν η νέα θεωρητική βάση πάνω στην οποία ξεκίνησε το παιχνίδι.

Η δράση ξεκίνησε. Για ένα διάστημα, η Zentrale δεν χρειάστηκε να εφαρμόσει στην πράξη τη
νεοαποκτηθείσα θεωρητική της βάση. Ο Χέρσινγκ έφτασε εκεί πρώτος.  Κατέλαβε την περιοχή του
Μάνσφελντ με μια επιτυχία ήδη στο ενεργητικό του: την κατάλληλη στιγμή. Με την πονηριά ενός παλιού
συνδικαλιστή γραφειοκράτη επέλεξε την εβδομάδα πριν από το Πάσχα, γνωρίζοντας πολύ καλά τι θα
σήμαινε το τετραήμερο κλείσιμο των εργοστασίων από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα του
Πάσχα. Εξαιτίας αυτού, η Zentrale ήταν, από την αρχή, αιχμάλωτη των δικών της «συνθημάτων». Δεν
ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την πρόκληση του Χέρσινγκ με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην
κατάσταση. Οι εργάτες του Μάνσφελντ κατέβηκαν σε απεργία. Ένα μέλος της Zentrale δήλωσε σε μια
συνεδρίαση κάποια στιγμή αργότερα:
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«Οι σύντροφοί μας στο Μάνσφελντ πήραν το σύνθημα της Zentrale μάλλον υπερβολικά δυναμικά, και όχι
με τη σωστή έννοια που είχε. Αυτό που συνέβη στο Μάνσφελντ ήταν μια εισβολή, αλλά όχι η κατάληψη
των εργοστασίων».

Αυτή η απεικόνιση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια συκοφαντική δυσφήμιση των μαχόμενων
συντρόφων. Αν δόθηκε ένα σύνθημα ενάντια στην κατάληψη εργοστασίων, τότε μπορεί κάθε λογικός
άνθρωπος, ακόμα και ένα μέλος της Zentrale του KPD, να υποθέσει ότι δεν έπρεπε να εφαρμοστεί
ενάντια στις ορατές προετοιμασίες για την κατάληψη εργοστασίων, την εισβολή; Και οι σύντροφοι στο
Μάνσφελντ ερμήνευσαν το σύνθημα της Zentrale με αυτόν τον τρόπο όταν πήραν τα όπλα. Αυτό, επίσης,
φαίνεται να αμφισβητείται στο παραπάνω παρατιθέμενο απόσπασμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η
Zentrale δεν ήξερε τι συνέβαινε και αντιλήφθηκε μόνο αργότερα τι σύνθημα είχε δώσει.

Στις 18 Μαρτίου, η Rote Fahne διακήρυξε το κάλεσμα στα όπλα: «Κανένας εργάτης δεν πρέπει να δίνει
δεκάρα για το νόμο, αλλά να πάρει ένα όπλο όπου μπορεί να το βρει!»

Η Rote Fahne εγκαινίασε το κίνημα με αυτό το ασυνήθιστο κείμενο για μια μαζική δράση και διατήρησε
τον ίδιο τόνο. Στις 19 Μαρτίου έγραφε: «Η συμμορία Orgesch  προτάσσει το ξίφος. Τα λόγια της
εκφράζουν τη γυμνή δύναμη. Οι Γερμανοί εργάτες θα ήταν δειλοί αν δεν βρουν το θάρρος και τη δύναμη
να απαντήσουν στην συμμορία Orgesch με τους δικούς τους ξεκάθαρους όρους».

Στις 20 του μηνός, η Rote Fahne έγραφε: «Πρέπει να υιοθετηθεί το παράδειγμα της περιφέρειας της
Χάλλε, η οποία απαντά στην πρόκληση του Χέρσινγκ με απεργία. Η εργατική τάξη πρέπει να πάρει
αμέσως τα όπλα, για να αντιμετωπίσει τον ένοπλο εχθρό. Τα όπλα στα χέρια των εργατών».

Στις 21 Μαρτίου, η Rote Fahne έγραφε: «Μόνο το προλεταριάτο μπορεί να νικήσει τα διαβόητα σχέδια
των συμμοριών της Orgesch. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μέσα από την ενωμένη δράση, αν
ξεφορτωθεί τους φλύαρους σοσιαλδημοκράτες προδότες και χτυπήσει την αντεπανάσταση όπως ακριβώς
θα χτυπιόταν η ίδια, με τα όπλα στα χέρια!»

Την ίδια στιγμή, η «νέα θεωρία» έπαιρνε το δρόμο της μέσα από την οργάνωσή μας, με το κάλεσμα για
δράση και τη διακήρυξη για επίθεση το συντομότερο δυνατό, έστω και με προβοκάτσια. Σε αυτή την
κατάσταση, οι εργάτες του Μάνσφελντ πήραν το σύνθημα με την έννοια που θα το έπαιρνε κάθε λογικός
άνθρωπος. Είναι δειλή συκοφαντία εναντίον των νεκρών ηρώων, που έπεσαν με καλή πίστη, να λέμε
τώρα ότι αυτοί οι εργάτες του Μάνσφελντ διέπραξαν «παραβίαση της πειθαρχίας». Κανείς δεν μπορεί να
πιστέψει ότι, αν η Rote Fahne εξέδιδε ένα κάλεσμα στα όπλα, αυτό σήμαινε ότι, προς το παρόν, τα όπλα
αυτά έπρεπε να κρατηθούν πίσω από τη σόμπα. Κανένας εργάτης δεν μπορούσε να καταλάβει τη
συζήτηση για όπλα με άλλη έννοια από ό,τι ο υπεύθυνος διαφήμισης της εφημερίδας στο τεύχος της 24ης
Μαρτίου 1921 (ένθετο αρ. 139):

«Τα όπλα των κομμουνιστών δεν αποτελούνται αυτή τη στιγμή μόνο από τον κομματικό τους Τύπο, ο
οποίος αποκαλύπτει ανελέητα τον καρκίνο του καπιταλισμού. Είναι καθήκον κάθε κομμουνιστή να
συμμετέχει σ’ αυτή τη διανομή των όπλων και να κερδίσει νέους μαχητές για τον αγώνα μας. Να
αγωνίζεται ακούραστα στους χώρους εργασίας και με τους φίλους του για τον κομματικό τύπο, έτσι ώστε
ο Κόκκινος Στρατός των προλετάριων μαχητών να δέχεται κάθε μέρα νέες στρατολογήσεις!»
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Η εξέγερση στην περιοχή του Μάνσφελντ ξέσπασε έτσι σε μια ακατάλληλη εβδομάδα, σε μια εντελώς
αδύνατη πολιτική κατάσταση, αμυνόμενη από την πρώτη κιόλας μέρα, χωρίς καμία οργανωτική
προετοιμασία, χάρη στο παιχνίδι με την εξέγερση που ακολούθησε η Zentrale.

Προφανώς, κανένα μέλος της Zentrale, ούτε καν ο «καλύτερος μαρξιστής της Δυτικής Ευρώπης» , δεν
είχε διαβάσει ή λάβει υπόψη του τα λόγια του Μαρξ για το θέμα:

«Η επανάσταση, λοιπόν, είναι μια τέχνη, όπως κι ο πόλεμος ή κάθε άλλη τέχνη κι υπόκειται σ’ ορισμένους
πρακτικούς κανόνες, που, σαν παραμεληθούν, θα φέρουν την καταστροφή στο κόμμα που δεν τους
λογαριάζει. Οι κανόνες αυτοί, λογικές αφαιρέσεις απ’ τη φύση των κομμάτων και των περιστάσεων, που
αντιμετωπίζει κανένας, σε μια τέτοια περίπτωση, είναι τόσο ξεκάθαροι και τόσο απλοί, έτσι που η σύντομη
πείρα του 1848 τους είχε κάμει πολύ γνωστούς σ’ όλους τους Γερμανούς. Πρώτα-πρώτα, ποτέ μην
παίζεται με την επανάσταση, παρά μονάχα σαν είστε απόλυτα προετοιμασμένοι ν’ αντιμετωπίσετε τις
συνέπειες του παιχνιδιού σας. Η επανάσταση είναι μαθηματικός υπολογισμός με πολύ αόριστα μεγέθη,
που η αξία τους μπορεί ν’ αλλάζει κάθε μέρα· οι αντίπαλες δυνάμεις σας έχουν όλα τα πλεονεκτήματα της
οργάνωσης, της πειθαρχίας και τη συνήθεια της κυριαρχίας. Αν δεν τους αντιτάξετε πολύ μεγαλύτερη
δύναμη, θα νικηθείτε και θα καταστραφείτε. Δεύτερο, μόλις μπείτε το επαναστατικό στάδιο, πρέπει να
δράσετε με την πιο μεγάλη αποφασιστικότητα και σαν επιτιθέμενοι. Η άμυνα είναι ο θάνατος κάθε
ένοπλης εξέγερσης, που χάνεται πριν ακόμα αναμετρηθεί με τους εχθρούς της.»

Αλλά τα γεγονότα πήραν τώρα τον δρόμο τους. Η σπίθα ξεπήδησε από το Μάνσφελντ στο Αμβούργο.
Υπήρξε αμέσως μεγάλος αριθμός νεκρών και δεν θα κρίνουμε εδώ αν η «νέα θεωρία» είχε πέσει σε
γόνιμο έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, οι σύντροφοι του Αμβούργου ήταν αρκετά αφελείς για να πιστέψουν
ότι μια κομματική ηγεσία που σήκωσε τη δάδα της εξέγερσης ήξερε τι έκανε και ότι η ηγεσία εννοούσε
αυτά που έλεγε. Πάλεψαν «με νύχια και με δόντια». Ένας αγγελιοφόρος στάλθηκε για να τους πει ότι
έπρεπε να βάλουν φρένο. Όταν αυτό έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχαν φρενάρει πάρα πολύ. Ένας άλλος
αγγελιοφόρος ήρθε για να τους πει ότι έπρεπε να φρενάρουν ελαφρά. Αλλά, μέχρι να φτάσει ο δεύτερος
αγγελιοφόρος, το κίνημα του Αμβούργου είχε ήδη διαλυθεί. Και, με αυτό, ολόκληρη η «δράση» είχε
ουσιαστικά φτάσει στο τέλος των δυνάμεών της. Η «δράση», η οποία ξεκίνησε από ένα άτομο που δεν
είχε την παραμικρή ιδέα για τις γερμανικές συνθήκες, και προετοιμάστηκε πολιτικά και διεξήχθη από
απολίτικους ανόητους, άφησε τους κομμουνιστές να φορτωθούν ολόκληρη την ευθύνη.

Τώρα είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο –για να προδικάσουμε λίγο– ότι οι επικεφαλής αυτού του
πραξικοπήματος θα προσπαθήσουν να μεταθέσουν την ευθύνη για την ήττα μακριά από τους ίδιους. Το
κυνήγι των «σαμποτέρ», των «απαισιόδοξων» και των «ηττοπαθών» μέσα στο Κόμμα έχει ήδη αρχίσει.
Οι κύριοι που ανέλαβαν αυτή την απόπειρα μοιάζουν ακριβώς με τον Λούντεντορφ από αυτή την άποψη
και θα μπορούσαν να βρεθούν και άλλες αναλογίες· μοιάζουν με τον Λούντεντορφ όχι μόνο στο να
βρίσκουν μια φτωχή δικαιολογία για να κατηγορούν άλλους ανθρώπους, αλλά και στο βασικό λάθος που
διέπραξαν. Ο Λούντεντορφ ανήκε στη σχολή που πίστευε ότι ο πόλεμος γίνεται «με τις αρχές του γενικού
επιτελείου στη διοίκηση και τη δουλοπρεπή υπακοή στις τάξεις του στρατού». Αυτό μπορεί να
λειτούργησε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Στην εποχή του Γέρου Φριτς και της φρουράς του Πότσνταμ,
ήταν απολύτως επαρκές να βαδίζουν οι στρατιώτες τυφλά σε πλατείες και η θέληση του βασιλιά να
αποφασίζει για όλα. Στην εποχή των μαζικών στρατών, όμως, των λαϊκών στρατών, αυτό δεν ήταν πλέον
αρκετό. Ο «ηθικός παράγοντας» αποκτούσε όλο και περισσότερο τη δική του θέση. Οι μεγάλοι στρατοί
δεν είναι μόνο ένα στρατιωτικό εργαλείο, αλλά και πολιτικό. Συνδέονται με τις πολιτικές μάζες με χίλια
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νήματα· υπάρχει μια συνεχής ανταλλαγή επιθυμιών, συναισθημάτων και σκέψεων μεταξύ της μιας και της
άλλης πλευράς, και ένας διοικητής που δεν είναι σε θέση να οδηγήσει πολιτικά το στρατό του με αυτή την
έννοια, καταστρέφει τους καλύτερους στρατούς, όπως ακριβώς έκανε ο Λούντεντορφ.

Το ίδιο ισχύει και για τα πολιτικά κόμματα. Μπορεί να λειτουργεί άψογα μια αναρχική λέσχη όπου η
θέληση του ηγέτη προστάζει και οι πιστοί ακολουθούν μέχρι θανάτου. Για ένα μαζικό κόμμα, ένα κόμμα
που δεν επιδιώκει απλώς να θέσει σε κίνηση τις μάζες αλλά είναι το ίδιο μια μάζα, αυτό είναι εντελώς
ανεπαρκές. Αυτό που πρέπει να περιμένουμε από τους κομμουνιστές είναι να εντοπίζουν γρήγορα τις
καταστάσεις πάλης, να τις εκμεταλλεύονται δυναμικά και να έχουν ανά πάσα στιγμή στο μυαλό τους όχι
μόνο τον στόχο του παρόντος αγώνα αλλά και τον τελικό στόχο. Κανένας κομμουνιστής, ωστόσο, επειδή
ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα και κατέχει κάρτα μέλους, δεν είναι επομένως υποχρεωμένος, ούτε καν
σε θέση, να αναζητήσει μια κατάσταση αγώνα όπου αυτή δεν υπάρχει, και όπου είναι μόνο η θέληση της
Zentrale αυτή η οποία, σε ένα μυστικό και αόρατο συνέδριο, και για λόγους διαφορετικούς από αυτούς
που οι προλετάριοι βλέπουν μπροστά στα μάτια τους, αποφασίζει ότι υπάρχει μια κατάσταση αγώνα. Η
Zentrale δεν είναι καν τόσο έξυπνη όσο ο Ινδός πρίγκιπας που, για να δείξει την εξουσία του πάνω σε όλα
τα πράγματα, έδειχνε την ανατολή του ήλιου από τη σκηνή του και έλεγε «Ήλιε, ακολούθησε την πορεία
που θα σου δείξω», δείχνοντας από την ανατολή προς τη δύση. Η Zentrale, νιώθοντας την ίδια
πανίσχυρη εξουσία, έκανε μάλλον νόημα από τη δύση προς την ανατολή. Και, με αυτόν τον τρόπο,
προσέβαλε τον βασικό νόμο με τον οποίο μόνο ένα μαζικό κόμμα μπορεί να κινηθεί. Μόνο με τη δική τους
θέληση, τη δική τους κατανόηση, τη δική τους αποφασιστικότητα, μπορούν να κινητοποιηθούν οι μάζες
και, με δεδομένες αυτές τις προϋποθέσεις, μια καλή ηγεσία είναι σε θέση να καθοδηγήσει με ακρίβεια. Η
Zentrale, ωστόσο, αρνήθηκε να αναγνωρίσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μόνο ένα μαζικό κόμμα, το
οποίο είναι μια μάζα ανάμεσα σε μάζες και συνδέεται παντού με το προλεταριάτο, προσωπικά, στη
δουλειά και στα συνδικάτα, και κατά συνέπεια υπόκειται στην ενισχυτική και ενθαρρυντική επιρροή της
συμπάθειας, ή στην ενοχοποιητική της εχθρότητας ή στο μίσος, μπορεί να αγωνιστεί. Και, εδώ,
επανερχόμαστε στο ερώτημα: ποια πρέπει να είναι η σχέση των κομμουνιστών με τις μάζες σε μια
δράση; Μια δράση που ανταποκρίνεται απλώς στις πολιτικές ανάγκες του Κομμουνιστικού Κόμματος και
όχι στις υποκειμενικές ανάγκες των προλεταριακών μαζών, καταστρέφεται εκ των προτέρων. Οι
κομμουνιστές δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν δράση στη θέση του προλεταριάτου, χωρίς το
προλεταριάτο, και τελικά ακόμη και ενάντια στο προλεταριάτο, ειδικά όταν εξακολουθούν να αποτελούν
μια τέτοια μειοψηφία μέσα στο προλεταριάτο. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν
καταστάσεις, χρησιμοποιώντας τα πολιτικά μέσα που περιγράφηκαν παραπάνω, στις οποίες το
προλεταριάτο βλέπει την αναγκαιότητα του αγώνα, αγωνίζεται, και, σε αυτούς τους αγώνες, οι
κομμουνιστές μπορούν στη συνέχεια να καθοδηγήσουν το προλεταριάτο με τα συνθήματά τους.

Αλλά πώς έβλεπε η Zentrale τη σχέση των κομμουνιστών με τις μάζες; Όπως ήδη αναφέρθηκε
παραπάνω, πίστευε, πρώτα απ’ όλα, ότι μπορούσε να δημιουργήσει την κατάσταση με μη πολιτικά μέσα.
Στη συνέχεια, είχε τους νεκρούς της, στο Αμβούργο και στην περιοχή του Μάνσφελντ. Αλλά η κατάσταση
ήταν εξαρχής τόσο ελλιπής σε οποιαδήποτε προϋπόθεση για δράση, ώστε ούτε καν αυτοί οι νεκροί δεν
κατάφεραν να θέσουν σε κίνηση τις μάζες. Έτσι προετοιμάστηκε ένα άλλο μέσο. Το φύλλο 133 της Rote
Fahne, της Κυριακής 20 Μαρτίου, περιείχε ένα άρθρο με τον τίτλο: «Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι
εναντίον μου! Ένα μήνυμα προς τους σοσιαλδημοκράτες και τους ανεξάρτητους εργάτες». Αυτό το
άρθρο, ωστόσο, εξηγούσε μόνο το «μαζί μου» και μόνο στο τέλος έλεγε στους εργάτες με ποιους όρους
θα έπρεπε να συνεργαστούν. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά:
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«Ανεξάρτητοι και σοσιαλδημοκράτες εργάτες! Σας απλώνουμε ένα αδελφικό χέρι. Αλλά σας λέμε επίσης,
αν θέλετε να πολεμήσετε μαζί μας, πρέπει να είστε εξίσου σκληροί όχι μόνο απέναντι στους καπιταλιστές,
αλλά και απέναντι σε εκείνους στις γραμμές σας που ακολουθούν την καπιταλιστική υπόθεση, που
πολεμούν μαζί με τις συμμορίες της Orgesch ενάντια στους εργάτες, και απέναντι στις δειλές κότες που
σας νανουρίζουν και σας αποθαρρύνουν, ακριβώς όταν η Orgesch καρφώνει τα σπαθιά της στα στήθη
σας.»

Σκεφτείτε αυτό. Η κατάσταση δεν έδωσε στους ανεξάρτητους και τους σοσιαλδημοκράτες εργάτες
κανέναν λόγο για δράση. Η ιδιοφυΐα που προκήρυξε τη δράση ήταν άγνωστη σε αυτούς και μια απόφαση
του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν ήταν λόγος για να ξεσηκωθούν για δράση χωρίς να τους δοθεί κάποια
αιτιολογία. Είμαι βέβαιος, μάλιστα, ότι αν γνώριζαν την αιτία, η θέλησή τους για δράση δεν θα ήταν
ισχυρότερη. Αυτοί οι εργάτες, αντιμέτωποι με μια δράση που δεν κατάλαβαν καθόλου, τους τέθηκε ως
προϋπόθεση για τη συνεργασία τους ότι θα έπρεπε να κρεμάσουν τους πρώην ηγέτες τους από το
φανοστάτη το συντομότερο δυνατό. Και, σε περίπτωση που δεν ήταν διατεθειμένοι να αποδεχτούν αυτόν
τον όρο, τους δόθηκε η εναλλακτική λύση: «Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου!» Μια κήρυξη
πολέμου στα τέσσερα πέμπτα των Γερμανών εργατών, ακριβώς στην αρχή της δράσης!

Δεν ξέρω αν ο συγγραφέας αυτού του άρθρου είναι αρκετά έμπειρος για να γνωρίζει ότι είχε έναν
πρόδρομο σε αυτή τη γραμμή σκέψης, αν και αυτός ο πρόδρομος ήταν τουλάχιστον αρκετά μετριοπαθής
ώστε να πει: «Όποιος δεν είναι υπέρ μας, είναι εναντίον μας». Δεν ήταν ούτε μαρξιστής ούτε σοσιαλιστής,
το όνομά του ήταν Μπακούνιν, ο Ρώσος αναρχικός, ο οποίος το 1870 απηύθυνε έκκληση προς τους
Ρώσους αξιωματικούς με αυτήν ακριβώς την εναλλακτική λύση. Ο συγγραφέας της Rote Fahne μπορεί να
βρει την ετυμηγορία του Μαρξ γι’ αυτόν, καθώς και άλλα σχετικά θέματα, στο «Η Συμμαχία της
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και η Διεθνής Ένωση Εργαζομένων».  Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το
πλαίσιο ότι ολόκληρη η συμπεριφορά απέναντι στις επαναστατικές τάξεις του «όποιος δεν είναι μαζί μας
είναι εναντίον μας» είναι ακριβώς αυτή του αναρχισμού· η φράση «όποιος δεν είναι μαζί μας είναι
εναντίον μας» ήταν ακριβώς το αγαπημένο σύνθημα τόσο του Μπακούνιν όσο και του μαθητή του
Νετσάγιεφ, και είναι ακριβώς αυτή η γενική συμπεριφορά που δίνει το έναυσμα για τις μεθόδους που
εφαρμόζει ο αναρχισμός: όχι για να νικήσει την αντεπανάσταση, αλλά, μάλλον, σύμφωνα με τα λόγια ενός
μέλους της Zentrale του KPD, «για να εκβιάσει την επανάσταση». Ο κομμουνισμός δεν είναι ποτέ και σε
καμία περίπτωση ενάντια στην εργατική τάξη. Αυτή η μπακουνινιστική βασική συμπεριφορά, μια κοροϊδία
για κάθε τι μαρξιστικό, αυτή η πλήρης παρανόηση και η πλήρης συκοφάντηση κάθε μαρξιστικής
συμπεριφοράς των κομμουνιστών απέναντι στις μάζες, προκάλεσε όλα τα επακόλουθα αναρχικά
χαρακτηριστικά αυτής της εξέγερσης του Μάρτη, συνειδητά ή ασυνείδητα, επιθυμητά ή μη, σκόπιμα ή μη:
ο αγώνας των ανέργων ενάντια στους εργαζόμενους, ο αγώνας των κομμουνιστών ενάντια στους
προλετάριους, η εμφάνιση του λούμπεν-προλεταριάτου, οι επιθέσεις με δυναμίτη – όλα αυτά ήταν λογικές
συνέπειες. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν το κίνημα του Μάρτη ως το μεγαλύτερο μπακουνινιστικό
πραξικόπημα στην ιστορία μέχρι σήμερα.

Με άλλα λόγια, μια κήρυξη πολέμου κατά της εργατικής τάξης. Η Zentrale δεν φαίνεται να το έχει καν
παρατηρήσει αυτό. Διότι ένα μέλος της Zentrale που ήδη αναφέρθηκε, κατηγόρησε επίσης τους εργάτες
του Μάνσφελντ γι’ αυτό το «λάθος ξεκίνημα» του κινήματος. Και δεν υπάρχει καμία λέξη για να
περιγράψει αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Το να το αποκαλέσουμε μπλανκισμό θα ήταν προσβολή για
τον Μπλανκί. Γιατί αν κι ο Μπλανκί υποστήριζε, σε μόνιμη αντίθεση με τον Μαρξ και τον Ένγκελς, ότι «οι
επαναστάσεις δεν γίνονται μόνες τους, γίνονται μάλιστα από μια σχετικά μικρή μειοψηφία», γι’ αυτόν αυτή
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ήταν τουλάχιστον μια μειοψηφία που παρέσυρε την πλειοψηφία με τη δύναμη του παραδείγματός της.
Ένας συγγραφέας της Rote Fahne, ωστόσο, υπό την εποπτεία της Zentrale του Κομμουνιστικού
Κόμματος, κήρυξε τον πόλεμο στους εργάτες στην αρχή της δράσης, ως ένα μέσο για να τους βάλει σε
δράση. Και ο πόλεμος ξεκίνησε. Οι άνεργοι στάλθηκαν εκ των προτέρων ως φάλαγγες εφόδου.
Κατέλαβαν τις πύλες των εργοστασίων. Εισέβαλαν με τη βία στα εργοστάσια, έβαλαν φωτιές σε ορισμένα
σημεία και προσπάθησαν να διώξουν τους εργάτες από τις εγκαταστάσεις. Ξέσπασε ανοιχτός πόλεμος
μεταξύ των κομμουνιστών και των εργατών. Από την περιοχή Μόερς ήρθε η ακόλουθη αναφορά:

«Το πρωί της Πέμπτης στο εργοστάσιο της Krupp Friedrich-Alfred στο Ραϊνχάουζεν σημειώθηκαν βίαιες
συγκρούσεις μεταξύ των κομμουνιστών, οι οποίοι είχαν καταλάβει το εργοστάσιο, και των εργατών που
προσπαθούσαν να πάνε στη δουλειά τους. Τελικά οι εργάτες επιτέθηκαν στους κομμουνιστές με ρόπαλα
και άνοιξαν με τη βία το δρόμο για την είσοδό τους. Οκτώ άνδρες τραυματίστηκαν σε αυτό το σημείο.
Βέλγοι στρατιώτες επενέβησαν στις μάχες, χώρισαν τις δύο πλευρές και συνέλαβαν είκοσι κομμουνιστές.
Οι κομμουνιστές που εκδιώχθηκαν από το εργοστάσιο επέστρεψαν σε μεγαλύτερο αριθμό και κατέλαβαν
και πάλι τις εγκαταστάσεις.»

Ακόμη πιο συγκλονιστικές αναφορές ήρθαν από το Βερολίνο. Όπως μου αναφέρθηκε, πρέπει να ήταν
τρομερό θέαμα να βλέπεις τους ανέργους να κλαίνε από τους πόνους των χτυπημάτων που δέχτηκαν, να
διώχνονται από τα εργοστάσια και να καταριούνται αυτούς που τους έστειλαν εκεί. Και όταν πλέον ήταν
ήδη πολύ αργά, όταν ο πόλεμος των κομμουνιστών εναντίον των εργατών είχε ήδη αρχίσει και οι
κομμουνιστές είχαν ήδη χάσει, η Rote Fahne βγήκε ξαφνικά με μια καλή συμβουλή. Στις 26 Μαρτίου, ένας
προφανώς διαφορετικός συντάκτης από αυτόν που έγραψε το άρθρο «Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι
εναντίον μου», έγραψε ότι δεν πρέπει να υπάρξει πόλεμος εργατών εναντίον εργατών! Αυτός ο Πόντιος
Πιλάτος έπλυνε τα χέρια του με αθωότητα.

Αρκετά όμως με αυτά. Σαν να μην υπήρχαν ήδη αρκετοί άνεργοι, δημιουργήθηκαν και νέοι. Οι
κομμουνιστές στα εργοστάσια βρέθηκαν στη δύσκολη θέση να αποφασίσουν αν θα έπρεπε να
εγκαταλείψουν τα εργοστάσια στα οποία αποτελούσαν μειοψηφία, και όπου αντίστοιχα η απεργία τους δεν
είχε οδηγήσει σε σταμάτημα της εργασίας – συχνά ούτε καν σε κάποια παρεμπόδιση. Η οδηγία της
Zentrale ήταν σε τέτοιες περιπτώσεις να παραμείνουν στα εργοστάσια. Ο γραμματέας του Βερολίνου
ήθελε το ίδιο πράγμα, αλλά υπήρχε ένα κείμενο της οργάνωσης του Βερολίνου που ανέφερε: «Σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει ένας κομμουνιστής να πηγαίνει για δουλειά, ακόμη και αν είναι μειοψηφία». Οι
κομμουνιστές έφυγαν έτσι από τα εργοστάσια, σε ομάδες των διακοσίων ή τριακοσίων ατόμων, πάνω
κάτω. Η δουλειά συνεχίστηκε, και τώρα είναι άνεργοι, οι εργοδότες βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν τα
εργοστάσιά τους «χωρίς κομμουνιστές», και μάλιστα με έναν μεγάλο αριθμό εργατών στο πλευρό τους.
Εν ολίγοις, η «δράση» που ξεκίνησε με τους κομμουνιστές να κηρύσσουν τον πόλεμο ενάντια στο
προλεταριάτο, και τους ανέργους ενάντια στους εργάτες, χάθηκε από την πρώτη στιγμή· με μια δράση
που ξεκινά με αυτόν τον τρόπο, οι κομμουνιστές δεν μπορούν ποτέ να κερδίσουν τίποτα, ούτε καν ηθικά.

Η Zentrale έπρεπε τότε να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Αποφάσισε να «εντείνει τη δράση». Μια
δράση που είχε ξεκινήσει λανθασμένα, στην οποία κανείς δεν ήξερε για τι πραγματικά αγωνιζόταν, στην
οποία η Zentrale, προφανώς επειδή δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο και το τέχνασμα φαινόταν
τρομερά έξυπνο, επέστρεψε στα συνδικαλιστικά αιτήματα της εποχής του πραξικοπήματος του Καπ(!)· η
δράση, η ανοησία, έπρεπε να ενταθεί. Θα μπορούσε να ενταθεί. Στους νεκρούς του Μάνσφελντ και του
Αμβούργου προστέθηκαν οι νεκροί της Χάλλε. Αλλά ακόμα και αυτό δεν έφτιαχνε την κατάλληλη
ατμόσφαιρα. Στους νεκρούς της Χάλλε προστέθηκαν και οι νεκροί του Έσσεν. Μετά τους νεκρούς του
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Έσσεν, οι νεκροί του Μανχάιμ. Αλλά και πάλι η ατμόσφαιρα δεν ήταν καλή. Αυτό έκανε την Zentrale όλο
και πιο νευρική. Αυτή ήταν η κατάσταση στις 30 Μαρτίου, όταν ένα μέλος της Zentrale έβγαλε έναν
αναστεναγμό ανακούφισης ότι ίσως στο Βερολίνο η ασφάλεια-αστυνομία «χάσει την ψυχραιμία της» και
δώσει στην εργατική τάξη λίγη «υποκίνηση».

Για την επιτυχία της «υποκίνησης» της εργατικής τάξης, λοιπόν, στις 30 Μαρτίου 1921 η Rote Fahne την
αντιμετώπισε ως εξής:

«Λέμε ειλικρινά στους εργάτες των Ανεξάρτητων και του SPD: η ευθύνη για το αίμα που χύθηκε δεν είναι
μόνο στα κεφάλια των ηγετών σας, αλλά στα κεφάλια του καθενός από εσάς, αν σιωπηλά ή με απλά
αδύναμες διαμαρτυρίες ανέχεστε τον Έμπερτ, τον Σέβερινγκ και τον Χέρσινγκ να εξαπολύουν λευκή
τρομοκρατία και λευκή δικαιοσύνη εναντίον των εργατών, χτυπώντας ολόκληρο το προλεταριάτο...

Η Freiheit  απαιτεί την παρέμβαση των συνδικάτων και των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Φτύνουμε
την παρέμβαση αυτών των αχρείων, που οι ίδιοι έχουν εξαπολύσει τη λευκή τρομοκρατία της αστικής
τάξης, που οι ίδιοι έχουν κάνει τη δουλειά του χασάπη για την αστική τάξη...

Ντροπή και ατίμωση για τους εργάτες που κάθονται στην άκρη αυτή τη στιγμή, ντροπή και ατίμωση για
τους εργάτες που ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει πού είναι η θέση τους.»

Αυτή η «υποκίνηση» των εργατών σε δράση με αυτό τον τρόπο, ήταν στην πραγματικότητα μια «πλήρης
ρήξη» με το παρελθόν του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν έχει μείνει τίποτα εδώ από το πνεύμα του Καρλ
Λίμπκνεχτ, πόσο μάλλον της Ρόζα Λούξεμπουργκ, και όμως θεωρήθηκε σκόπιμο, στο τεύχος της Rote
Fahne της 26ης Μαρτίου («Έκκληση μάχης αρ. 1») να γράψει κάποιος άθλιος (συγχωρέστε μου τη
σκληρή λέξη, αλλά υπερασπίζομαι τη μνήμη των νεκρών που δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον
εαυτό τους): «Το πνεύμα του Καρλ Λίμπκνεχτ και της Ρόζα Λούξεμπουργκ πορεύεται στην κεφαλή του
επαναστατικού προλεταριάτου της Γερμανίας».

Έχουμε αρκετά φρέσκα πτώματα για «υποκίνηση», ας αφήσουμε τα παλιά στην ησυχία τους.

Αυτό που ακολούθησε λοιπόν ήταν μια συγκλονιστική παράσταση. Η Zentrale «ενίσχυσε τη δράση της».
Υψώθηκε το ένα πανό μετά το άλλο. Εδώ δεν υπήρχε διάκριση μεταξύ των «παλιών κομμουνιστών» και
εκείνων των «νέων» τους οποίους οι χρισμένοι εξακολουθούν να τους κοιτάζουν αφ’ υψηλού.  Ηρωικά
και περιφρονώντας τον θάνατο, οι σύντροφοι ξεσηκώθηκαν με έναν απαράμιλλο τρόπο. Στις μικρές
πόλεις και τα χωριά της κεντρικής Γερμανίας, στα εργοστάσια της Λέουνα, σε μικρά και μεγάλα
εργοστάσια: το ένα πανό μετά το άλλο υψώνονταν, όπως ακριβώς διέταξε η Zentrale. Το ένα λάβαρο μετά
το άλλο προσχώρησαν στην επίθεση, όπως διέταξε η Zentrale. Το ένα έμβλημα μετά το άλλο πήγαν στο
θάνατο, όπως διέταξε η Zentrale. Ave morituri te salutant! Όχι μόνο μια φορά, αλλά δεκάδες φορές, η
μοίρα του Λεωνίδα και των τριακοσίων Σπαρτιατών του επαναλήφθηκε στην κεντρική Γερμανία. Δεκάδες
και εκατοντάδες άσημοι τάφοι στην κεντρική Γερμανία μιλούν σήμερα στον ταξιδιώτη που περνάει: «Πείτε
τους, εσείς που μας βλέπετε ότι βρισκόμαστε εδώ πεσμένοι, πώς υπακούσαμε στο νόμο!»

Και η Zentrale; Συνεδρίασε στο Βερολίνο και «ενίσχυσε τη δράση». Ήδη μερικές μέρες πριν από τη
ματαίωση της δράσης, οι ψήφοι σε μια συνεδρίαση ήταν πέντε έναντι τριών υπέρ μιας τέτοιας απόφασης.
Αλλά, για άλλη μια φορά, αυτή η πλειοψηφία έπεσε στο λάκκο της «χαλαρότητας», του «οπορτουνισμού»,
της «αδράνειας» που είχε σκάψει για άλλους. Απέναντι στη μειοψηφία των τριών που ήταν υπέρ της
«αντίστασης», οι πέντε δεν τόλμησαν να παλέψουν για την άποψή τους, από φόβο μήπως κατηγορηθούν
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για έλλειψη επαναστατικής βούλησης. Αόριστες «αναφορές» από τρεις περιφέρειες ότι «κάτι γινόταν», ότι
οι εργάτες γης της Ανατολικής Πρωσίας «ξεσηκώνονταν», ήταν το μόνο που χρειαζόταν. Έτσι, το κάλεσμα
βγήκε ξανά για «εντατικοποίηση της δράσης». Και ποιοι ήταν οι ισχυρισμοί των τριών
αρτηριοσκληρωτικών; Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι συμμερίζονταν την ίδια άποψη, αλλά ο λόγος που
εξέφρασε ένας από αυτούς ήταν ότι τώρα που η δράση είχε χαθεί, έπρεπε να συνεχιστεί όσο το δυνατόν
περισσότερο, έτσι ώστε μετά τη ματαίωσή της να μην βρεθούν στην ανάγκη να αμυνθούν απέναντι στην
«Αριστερά», αλλά μόνο απέναντι στη «Δεξιά».

Τι μπορεί να πει κανείς γι’ αυτό; Ακόμα και ο Λούντεντορφ ωχριά μπροστά τους, όταν, με τη βέβαιη ήττα
μπροστά στα μάτια του, έστειλε στο θάνατο άνδρες που δεν ανήκαν στην τάξη του, ταξικούς εχθρούς.
Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έστειλαν τη σάρκα και το αίμα τους να πεθάνουν για έναν σκοπό που οι ίδιοι
αναγνώριζαν ήδη ότι ήταν χαμένος, ώστε να μην κινδυνεύσει η θέση τους, η θέση της Zentrale. Δεν
ζητάμε από αυτούς τους συντρόφους, με τους οποίους έχουμε περάσει καλές και κακές στιγμές για
μεγάλο χρονικό διάστημα, να μετανοήσουν για ό,τι έκαναν· μόνο μια τιμωρία είναι κατάλληλη, για το δικό
τους καλό και για το καλό του κόμματος, προς το συμφέρον του οποίου πίστευαν ότι έδρασαν: να μην
ξαναδείξουν ποτέ το πρόσωπό τους στους Γερμανούς εργάτες.

Ήταν αναπόφευκτο σε αυτό το αναρχικό Σαββάτο των μαγισσών που ξεσήκωσε η Zentrale του
Κομμουνιστικού Κόμματος να εμφανιστεί ένα στοιχείο που ήταν ήδη η αγαπημένη δύναμη του
Μπακούνιν, που ανακάλυψε αυτό το είδος της «επανάστασης»: δηλαδή το λούμπεν προλεταριάτο. Θα
πρέπει να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα εδώ. Υποθέτω –χωρίς, αλλά ακόμα και μετά τις διαβεβαιώσεις που
δόθηκαν– ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Zentrale του δεν είχαν ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα καμία
σχέση με τις επιθέσεις με δυναμίτη της πρόσφατης συγκυρίας. Η Zentrale δεν μπορεί να αποφύγει να
αποκηρύξει δημοσίως τέτοια πράγματα, να κρατήσει πολιτική στάση απέναντί τους, να τα απορρίψει,
ανεξάρτητα από το ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτά. Είναι αναγκασμένη να το κάνει αυτό πολύ
περισσότερο από τη στιγμή που, μετά την «πλήρη ρήξη με το παρελθόν» της, η αυτονόητη κατάσταση
που επικρατούσε παλαιότερα σε τέτοια θέματα δεν υφίσταται πλέον μετά από όσα περιγράψαμε
παραπάνω. Για να επιστρέψω στο λούμπεν προλεταριάτο, πρέπει να παρατηρήσω ότι η αγάπη γι’ αυτό
είχε ήδη εξαπλωθεί πέρα από το στενό κύκλο της σχολής του Μπακούνιν. Πριν από λίγους μήνες, είχα
ήδη την ευκαιρία να παραθέσω μια φράση του Ένγκελς σχετικά με το λούμπεν προλεταριάτο και τον
κίνδυνο για τους κομμουνιστές να εμπλακούν μαζί του. Κάποιοι σύντροφοι προφανώς θεώρησαν ότι αυτή
η προειδοποίηση προοριζόταν γι’ αυτούς. Ο σύντροφος Φρέλιχ, στην Hamburger Volkszeitung,
προσπάθησε να κουνήσει τον θάμνο για να δει τι λαγός κρύβεται από κάτω. Ο σύντροφος Φρέλιχ είχε
κάποια υποστήριξη σε αυτό. Σε ένα άρθρο του συντρόφου Ράντεκ, το οποίο δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί
και το οποίο δεν ξέρω αν ο συγγραφέας του θέλει ακόμα να δημοσιεύσει, διαβάζουμε:

«Το επαναστατικό του ένστικτο οδήγησε αμέσως τον σύντροφο Φρέλιχ να διαισθανθεί ότι κάτι σάπιο
συμβαίνει εδώ. Δεν επρόκειτο για τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από το γεγονός ότι με τη ραγδαία
παρακμή του καπιταλισμού και την αργή ανάπτυξη της επανάστασης, όλο και μεγαλύτερες προλεταριακές
μάζες ρίχνονται στις τάξεις των ανέργων, των εξαθλιωμένων και των λούμπεν. Όποιος αρχίζει τώρα να
του βρωμάνε θεωρητικά, αυτοί οι “λούμπεν προλετάριοι”, με τον παλιό σοσιαλδημοκρατικό τρόπο, δεν θα
καταφέρει ποτέ να κινητοποιήσει αυτές τις μάζες για επαναστατική δράση.»

Σημειώστε το καλά: η «σαπίλα» που διαισθάνθηκε ο σύντροφος Φρέλιχ με το «επαναστατικό του
ένστικτο» δεν ήταν το λούμπεν-προλεταριάτο, αλλά μάλλον η προειδοποίησή μου για εμπλοκή μαζί του.
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Ελπίζω ότι ο σύντροφος Ράντεκ θα μου επιτρέψει, ως μια φτωχή και παραπλανημένη ψυχή, «χωρίς
καθαρή διορατικότητα» και μόνο «σε διαδικασία ανάπτυξης», αφού είμαι ένας «επαναστάτης πολιτικός
των αποτελεσμάτων», να προσφέρω στον μεγάλο μαρξιστή μερικές σημειώσεις από την αδύναμη
αντίληψή μου. Ο σύντροφος Ράντεκ μιλάει γι’ αυτούς που «τους βρωμάει θεωρητικά» το λούμπεν
προλεταριάτο με τον «παλιό σοσιαλδημοκρατικό τρόπο». Η μόδα αυτή είναι πράγματι πολύ παλιά.
Ξεκίνησε ήδη από το πρώτο «σοσιαλδημοκρατικό» κείμενο που υπάρχει, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο:

«Το λούμπεν προλεταριάτο, αυτό το παθητικό προϊόν σαπίλας των πιο χαμηλών στρωμάτων της παλιάς
κοινωνίας, παρασέρνεται εδώ κι εκεί στο κίνημα από την προλεταριακή επανάσταση, όμως απ’ τις
συνθήκες ζωής του είναι πάντα πρόθυμο να πουληθεί για αντιδραστικές ενέργειες.»

Αυτό το «βρωμάει θεωρητικά», επομένως, ξεκίνησε με τον Μαρξ, και μάλιστα στα πρώτα του χρόνια. Ο
πνευματικός πρόγονος αυτής της τελευταίας κομμουνιστικής εξέγερσης, ο Μιχαήλ Μπακούνιν, είχε
εντελώς διαφορετική άποψη. Σε προαναφερθέν κείμενο των Μαρξ και Ένγκελς, παρατίθεται το ακόλουθο
απόσπασμα από τον Μπακούνιν:

«Η ληστεία είναι μια από τις πιο έντιμες μορφές ζωής του ρωσικού λαού. Ο ληστής είναι ένας ήρωας, ένας
προστάτης, ένας εκδικητής του λαού, ο ασυμβίβαστος εχθρός του κράτους και όλης της κοινωνικής και
αστικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρυθεί από το κράτος, ένας μαχητής μέχρι θανάτου ενάντια σε
ολόκληρο τον πολιτισμό των δημοσίων υπαλλήλων, των ευγενών, των ιερέων και του στέμματος...
Όποιος δεν κατανοεί τη ληστεία δεν θα καταλαβαίνει τίποτα από τη ρωσική λαϊκή ιστορία. Όποιος δεν
νοιώθει συμπάθεια γι’ αυτήν, δεν να νοιώσει συμπάθεια για τη ρωσική λαϊκή ζωή, και δεν νοιώθει τίποτα
στην καρδιά του για τα αμέτρητα μακραίωνα βάσανα του λαού· ανήκει στο εχθρικό στρατόπεδο, στους
υποστηρικτές του κράτους... Οι ληστές στα δάση, στις πόλεις και στα χωριά που είναι διασκορπισμένοι σε
όλη τη Ρωσία και οι ληστές που είναι έγκλειστοι στις αμέτρητες φυλακές της αυτοκρατορίας αποτελούν
έναν ενιαίο, αδιαίρετο, στενά συνδεδεμένο κόσμο, τον κόσμο της ρωσικής επανάστασης. Εδώ, και μόνο
εδώ, υπάρχει από πολύ καιρό η πραγματική επαναστατική συνωμοτικότητα.»

Βλέπετε πόσο ευγνώμων θα έπρεπε να είμαι στον σύντροφο Ράντεκ. Ενώ εκείνος με κατηγορεί μόνο ότι
«μου βρωμάνε θεωρητικά» και ότι «στερούμαι καθαρής διορατικότητας», ο κύριος και δάσκαλός του
Μπακούνιν δεν είναι τόσο φειδωλός με όσους δεν είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις ιστορίες των ηρωικών
ληστών του. Δηλώνει ότι «ανήκουν στο εχθρικό στρατόπεδο», ότι είναι «υποστηρικτές του κράτους». Ο
Μαρξ και ο Ένγκελς κουβαλούσαν αυτή τη μοίρα να είναι για τον Μπακούνιν «υποστηρικτές του
κράτους», και θα πρέπει και εγώ να την υποστώ, γιατί, προς το παρόν, ακόμη και τα επιχειρήματα του
Ράντεκ με πείθουν εξίσου λίγο όσο κι ο Μπακούνιν κατάφερε να πείσει τον Μαρξ και τον Ένγκελς.

Ποια είναι τα επιχειρήματα του Ράντεκ; Στο λούμπεν προλεταριάτο ο σύντροφος Ράντεκ βλέπει τις «όλο
και μεγαλύτερες μάζες που ρίχνονται στις τάξεις των ανέργων». Αυτό είναι εντελώς λάθος από την αρχή.
Η ανεργία δεν είναι ούτε καθολική, ούτε η έκταση και η διάρκειά της είναι κάτι καινούργιο για τον
καπιταλισμό. Είναι η μόνιμη σκιά που συνοδεύει τον καπιταλισμό. Κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να ταυτίσει
τον «βιομηχανικό εφεδρικό στρατό» με το λούμπεν προλεταριάτο. Οι λούμπεν προλετάριοι είναι αταξικοί,
υπολείμματα όλων των πιθανών τάξεων και στρωμάτων. Οι άνεργοι, ακριβώς επειδή η ανεργία τους είναι
ένα σταθερό και αναπόφευκτο αποτέλεσμα της οικονομικής τους κατάστασης ως πωλητές εργατικής
δύναμης, είναι μέλη της τάξης των πωλητών εργατικής δύναμης, του προλεταριάτου. Συμμετέχουν, και
μάλιστα αναγκαστικά, στη ζωή της τάξης τους. Μέσω των δεσμών των συνδικάτων, των συνεταιρισμών,
των πολιτικών οργανώσεων και, πάνω απ’ όλα, της πολιτικής δραστηριότητας, οι άνεργοι παραμένουν
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προλετάριοι και πρέπει να παραμείνουν. Είναι αλήθεια ότι η παρατεταμένη ανεργία πράγματι
απομακρύνει ορισμένα άτομα από το στρώμα των ανέργων και τα σπρώχνει προς τα κάτω στο λούμπεν
προλεταριάτο. Αλλά αυτή η διαδικασία ενθαρρύνεται ακριβώς από εκείνους που διακόπτουν αυτούς τους
δεσμούς μεταξύ των ανέργων και των συντρόφων τους της εργατικής τάξης, ιδιαίτερα τον δεσμό της
κοινής πολιτικής δραστηριότητας μεταξύ των εργαζομένων και των ανέργων. Αυτό είναι πράγματι ό,τι
συνέβη, και όχι μόνο στέλνοντας τους ανέργους ως στρατεύματα εφόδου ενάντια στους εργαζόμενους.
Συνέβη επίσης με την καταχρηστική χρησιμοποίηση των ανέργων, αποθαρρυμένων από την πείνα και τη
φτώχεια, για μεθόδους που είναι κατά τα άλλα χαρακτηριστικές του λούμπεν προλεταριάτου· αυτό σήμαινε
την απομάκρυνσή τους από την τάξη τους και τη βίαιη εκτόπισή τους (και με χειρότερα μέσα από τη βία)
στις τάξεις του λούμπεν προλεταριάτου.

Κάποιος θα μπορούσε να αντιτείνει ότι αν οι κομμουνιστές συμμαχούν με όλες τις άλλες επαναστατικές
τάξεις, όπως είδαμε παραπάνω, τότε γιατί όχι και με τους λούμπεν προλετάριους; Η απάντηση σε αυτό
είναι πολύ απλή. Οι άλλες τάξεις με τις οποίες οι κομμουνιστές μπορούν να συμμαχήσουν με σκοπό την
ανατροπή του υπάρχοντος κράτους, δηλαδή οι αγρότες, οι τεχνίτες, η αστική τάξη όταν είναι ακόμα
επαναστατική, είναι τάξεις. Με άλλα λόγια, σύνολα ανθρώπων που συνδέονται σε ένα κοινωνικό σώμα
λόγω της παρόμοιας σχέσης τους με τα μέσα κοινωνικής παραγωγής. Οι λούμπεν προλετάριοι δεν
αποτελούν τάξη. Δεν ανήκουν στους πωλητές της εργατικής δύναμης, όπως οι εργάτες και οι άνεργοι
προλετάριοι· είναι φύλλα που ξεφυτρώνουν από διαφορετικά δέντρα, και αν και σίγουρα είναι θύματα μιας
άδικης κοινωνικής τάξης, η πιο επιζήμια απώλεια που έχουν υποστεί είναι ότι έχουν ακριβώς αποβληθεί
από την τάξη τους, είναι αταξικοί, και δεν έχουν πλέον ούτε καν αυτό που ο προλετάριος εξακολουθεί να
έχει: την ικανότητα να αγωνίζονται ως τάξη για μια αλλαγή των συνθηκών των οποίων είναι θύμα.
Βεβαίως, τα κινήματα των λούμπεν προλετάριων, των ληστρικών συμμοριών κ.λπ. μπορούν να
οδηγήσουν σε μια κατάσταση που επιτρέπει στους κομμουνιστές να τους χρησιμοποιήσουν πολιτικά – αν
αποδυναμώνεται σημαντικά το κράτος. Θα ήταν ανόητο να μην αξιοποιήσουμε μια τέτοια κατάσταση και
«θεωρητική ξεροκεφαλιά» να αφήσουμε μια τέτοια κατάσταση να περάσει απλά και μόνο επειδή
δημιουργήθηκε από λούμπεν προλετάριους. Αλλά, όσον αφορά τη σύμπλευση με τους λούμπεν
προλετάριους, τα λόγια του Ένγκελς εξακολουθούν να ισχύουν:

«Το λούμπεν προλεταριάτο, αυτά τά αποβράσματα των αποσυντιθέμενων στοιχείων όλων των τάξεων, το
οποίο εδρεύει σε όλες τις μεγάλες πόλεις, είναι ο χειρότερος από όλους τους ενδεχόμενους συμμάχους.
Πρόκειται για ένα απολύτως εξαγοράσιμο, ένα απολύτως θρασύδειλο συρφετό... Κάθε ηγέτης των
εργατών που χρησιμοποιεί αυτά τα σκουπίδια ως σωματοφύλακες ή υποστηρικτές, αποδεικνύεται με αυτή
και μόνο την πράξη του προδότης του κινήματος.»

Η μεγάλη διάκριση μεταξύ ενός μαχόμενου προλετάριου και ενός «πολιτικού» λούμπεν προλετάριου είναι
πάντα η εξής: ο μαχόμενος προλετάριος διαπράττει ακόμη και εγκληματικές πράξεις για πολιτικούς
σκοπούς, ενώ ο λούμπεν προλετάριος διαπράττει ακόμη και πολιτικές πράξεις για εγκληματικούς
σκοπούς.

Είχαμε σχετικές πρακτικές εμπειρίες για όλα αυτά στη Γερμανία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
Γερμανού εργάτη πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη εδώ. Θα απαλλάξω τον σύντροφο Ράντεκ από την
προσπάθεια να κάνει ένα φτηνό αστείο εδώ, και θα πω μόνο ότι, όπως ακριβώς ο Ρώσος εργάτης έχει τα
δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, έτσι και ο Γερμανός εργάτης έχει τα δικά του· και ένα από τα δυνατά
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σημεία των Γερμανών εργατών, όπως το έθεσε ο Ένγκελς, είναι αυτό: «ανήκουν στον πιο θεωρητικό λαό
της Ευρώπης και διατηρούν εκείνη την αίσθηση της θεωρίας που έχει τόσο ολοκληρωτικά χαθεί στους
λεγόμενους “μορφωμένους” της Γερμανίας.»

Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα των Γερμανών εργατών είναι που καθιστά ακόμη και μια περιφερειακή
σύνδεση με το λούμπεν προλεταριάτο προβληματική στον ύψιστο βαθμό. Συγκεντρώσαμε τις εμπειρίες
μας γι’ αυτό στην Ένωση Σπάρτακος, στην οποία απορρίψαμε αποφασιστικά την παραμικρή ανάμειξη με
το λούμπεν προλεταριάτο, και κατά τη διάρκεια των απρόβλεπτων ημερών του Νοέμβρη και του
Δεκέμβρη του 1918 κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αποτινάξουμε το λούμπεν προλεταριάτο από την
πλάτη μας, έτσι ώστε να μην αμαυρώσει με κανέναν τρόπο τη γνώμη που είχαν οι εργάτες για μας. Σε
έναν μακρύ αγώνα, με τον οποίο δεν αναφέρομαι στη διαφωνία μας με το KAPD,  καθαρίσαμε από αυτό,
όχι χωρίς να έχουμε την εμπειρία ότι το λούμπεν προλεταριάτο προτιμάει πολύ περισσότερο να πουληθεί
στην αστική τάξη παρά να πάει με τους εργάτες· με αποτέλεσμα οι εργάτες να μας πάρουν στα σοβαρά, η
επιρροή μας ανάμεσά τους να αυξηθεί και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε εμάς. Και, τώρα, η
κομμουνιστική εξέγερση του 1921! Εδώ, θα δώσω απλώς το λόγο σε έναν μεμονωμένο σύντροφο, με
εξαιρετική εμπειρία σε θέματα σιδηροδρόμων, και που δεν ανήκει στη δική μου σχολή σκέψης αλλά
μάλλον στη σχολή του «Βερολίνου». Είπε τα εξής σε μια συνάντηση στις 30 Μαρτίου:

«Η ανοησία στο Άμμεντορφ και ο εκτροχιασμός ενός επιβατικού τρένου έστρεψαν τους εργάτες εναντίον
μας. Τώρα έρχονται οι σιδηροδρομικοί και όλο το προσωπικό και λένε: δεν μπορούσατε τουλάχιστον να
ανατινάξετε ένα τρένο με όπλα ή ένα στρατιωτικό μεταφορικό μέσο; Η Δρέσδη απλώς συντονίζει
στρατιωτικές μεταφορές. Θα πρέπει να εργαστούμε εκεί με όλες μας τις δυνάμεις για να εμποδίσουμε τον
συντονισμό αυτών των τρένων. Αυτή η πρόληψη έχει καταστεί αδύνατη από τις γελοίες επιθέσεις. Η
κυβέρνηση κέρδισε τους σιδηροδρομικούς με το μέρος της. Το αποδίδω αυτό στις γελοίες επιθέσεις με
δυναμίτη. Συνέβαλαν σε αυτό…»

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και, παρεμπιπτόντως, διαβεβαιώνω ότι αν ένα μόνο τρένο εμποδιζόταν να
πάει στη Δρέσδη, από αλληλεγγύη και κατανόηση της κατάστασης από τους σιδηροδρομικούς, αυτό θα
βοηθούσε την υπόθεση των εργαζομένων στην κεντρική Γερμανία, και μάλιστα σε ολόκληρη τη Γερμανία,
πολύ περισσότερο από πέντε τρένα που τινάχτηκαν στον αέρα.

Αυτές είναι οι γερμανικές μας εμπειρίες. Και θα προτιμούσα να παρεκκλίνω μαζί με τον Μαρξ και τον
Ένγκελς παρά να βρω την αλήθεια με τον Ράντεκ και τον Μπακούνιν. Είναι σκόπιμο εδώ να
επιστρέψουμε για άλλη μια φορά στην «παλιά σοσιαλδημοκρατική μόδα». Ο σύντροφος Ράντεκ θα ήταν ο
τελευταίος που δεν θα γνώριζε αυτή τη θέση του Μαρξ και του Ένγκελς. Σίγουρα δεν του έχω πει τίποτα
καινούργιο με όλα αυτά. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, ρίχνει ένα ιδιότυπο φως σε αυτό το είδος μαρξισμού.
Σίγουρα δεν είμαι άνθρωπος που θα δεχόμουν κάθε νεκρό ή ζωντανό λόγο με ένα «Αὐτός ἒφα» , ο
δάσκαλος μίλησε. Αυτό που είναι ισχυρό και συγκλονιστικό στο σώμα των ιδεών του Μαρξ, το οποίο
αναγνωρίζεται ακόμη και από εκείνους που το απορρίπτουν στο σύνολό του, είναι ότι όχι μόνο
αναγνωρίζει και λαμβάνει υπόψη του τη εκτεταμένη πολυπλοκότητα των πολιτικών και κοινωνικών
γεγονότων, αλλά επαναφέρει αυτή την πολυπλοκότητα σε εκείνη την απλότητα, τη μοναδικότητα, που
είναι ιδιόμορφη σε κάθε μεγάλο γεγονός. Μου είναι λοιπόν αδύνατον, μόνο και μόνο επειδή μου φαίνεται
σκόπιμο, να βάλω ορισμένα κεφάλαια του μαρξισμού στην πίσω τσέπη μου και να «αρχίζουν να μου
βρωμάνε» οι «παλιές σοσιαλδημοκρατικές συνήθειες». Αλλά αυτό συμβαίνει ίσως επειδή είμαι ένας
φτωχός απλοϊκός τύπος, «χωρίς καμία κατανόηση», και χρειάζεται ένα μεγαλύτερο μυαλό –όχι αυτό ενός
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«πολιτικού των αποτελεσμάτων»– για να κάνει κανείς μια περιστασιακή φευγαλέα επίσκεψη στον
Μπακούνιν, απλώς και μόνο επειδή φαίνεται βολικό ή επειδή μια οκτάμηνη αναμονή αρχίζει να έχει την
επίδρασή της.

Πώς θα κατακτήσουν οι κομμουνιστές την κρατική εξουσία; Έχοντας κάνει αυτή την «πλήρη ρήξη με το
παρελθόν», όπως φαίνεται, μόνο μέσω της πλήρους ριζικής και αμετάκλητης ρήξης με αυτό το παρόν,
δηλαδή με μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία κανείς δεν ξέρει πού τελειώνει η κοροϊδία και πού
αρχίζει η πολιτική εγκληματικότητα. Το μόνο που μένει είναι να επιστρέψουμε στη φράση από το ιδρυτικό
πρόγραμμα του κόμματός μας:

«Ο Σύνδεσμος Σπάρτακος δεν θα αναλάβει ποτέ την κυβερνητική εξουσία παρά μόνο με τη σαφή και
ξεκάθαρη βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας της προλεταριακής μάζας ολόκληρης της Γερμανίας, παρά
μόνο με τη συνειδητή συναίνεσή τους στις απόψεις, τους στόχους και τις μεθόδους πάλης του Συνδέσμου
Σπάρτακος..»

Αυτό σημαίνει πρώτα απ’ όλα τα εξής. Ποτέ ξανά στην ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν πρέπει
να συμβεί να κηρύξουν οι κομμουνιστές πόλεμο στους εργάτες. Όποιος πιστεύει, σύμφωνα με το
μπακουνινικό πνεύμα, ότι οι εργάτες μπορούν να οδηγηθούν στη δράση με δυναμίτη ή με ρόπαλα, δεν
έχει θέση σε ένα Κομμουνιστικό Κόμμα.

Ποτέ ξανά στην ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν πρέπει να συμβεί, ή έστω να γίνει οποιαδήποτε
προσπάθεια, να «δημιουργηθούν καταστάσεις αγώνα» με αστυνομικο-κατασκοπευτικούς ελιγμούς. Το
Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κόμμα αγώνα, χαίρεται για την ημέρα και περιμένει την ημέρα που θα
μπορέσει να αγωνιστεί με το προλεταριάτο και επικεφαλής του, και εργάζεται πολιτικά και οργανωτικά για
την ημέρα αυτή, επιδιώκοντας να δημιουργήσει καταστάσεις αγώνα με πολιτικά μέσα, αντί να τις
παρακάμπτει με συμβιβασμούς όπως κάνουν οι σοσιαλρεφορμιστές.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μόνο η εμπροσθοφυλακή του προλεταριάτου, και ποτέ ένα ρόπαλο ενάντια
στο προλεταριάτο· δεν μπορεί να προελάσει αν έχει χάσει τη σύνδεσή του με την κύρια δύναμη.

Αυτή είναι πρώτα απ’ όλα η πρώτη προϋπόθεση για να απαλλαγούμε από την τεράστια δυσπιστία που
νιώθει η πλειοψηφία των Γερμανών εργατών απέναντί μας μετά από αυτή την τρελή περιπέτεια. Εδώ
έγκειται η μεγαλύτερη ζημιά που προκάλεσαν τα γεγονότα του Μάρτη φέτος. Κανείς δεν πρέπει να
εξαπατά τον εαυτό του σχετικά με τη δυσκολία αυτού του καθήκοντος. Ποτέ άλλοτε η δυσπιστία –για να
μην χρησιμοποιήσω μια πιο σκληρή λέξη– των Γερμανών εργατών απέναντι στους κομμουνιστές δεν
ήταν τόσο ισχυρή όσο σήμερα. Και όμως δώσαμε έναν απίστευτα σκληρό αγώνα για να αποκτήσουμε
έρεισμα στην εργατική τάξη, οργανωτικά και, πάνω απ’ όλα, ιδεολογικά. Ο καρπός αυτής της δουλειάς
έχει πλέον καταστραφεί και αξίζει να πούμε ανοιχτά ότι όσο το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ανακτά την
εμπιστοσύνη των εργατών, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ικανότητα δράσης του Γερμανικού
Κομμουνιστικού Κόμματος. Η διόρθωση για τα γεγονότα του Μαρτίου πρέπει επομένως να γίνει ορατή για
τους έξω, με τρόπο που να είναι ορατός στους εργάτες. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα επιμείνει στην
παρούσα στάση του, θα γίνει μια αίρεση, μοιραζόμενο τη μοίρα όλων των αιρέσεων: θα συρρικνωθεί σε
ασήμαντο αριθμό και επιρροή μέσα σε τρεις μήνες.
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Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει ένα άμεσο και δυναμικό ξεκίνημα δίνοντας πολιτικού
χαρακτήρα ηγεσία στις κομματικές δραστηριότητες. Και εδώ είναι εμφανής η τεράστια ζημιά που
προκάλεσε το κίνημα. Αν η Zentrale, αντί να κοροϊδεύει τον εαυτό της με «μυστικές πληροφορίες», είχε
λάβει υπόψη της τα πολιτικά δεδομένα, σίγουρα θα είχε ενεργήσει διαφορετικά. Στην Αγγλία αυτή την
εποχή ξέσπασε η απεργία των ανθρακωρύχων. Κηρύχθηκε, όχι απροσδόκητα, κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Όποιος παρακολουθούσε τα γεγονότα στην αγγλική αγορά άνθρακα θα ήξερε τι θα συνέβαινε –
ολόκληρη η αγγλική εξαγωγή άνθρακα, ένας πυλώνας της παγκόσμιας αγοράς της Αγγλίας, κατέρρευσε·
από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν περισσότερο άνθρακα από
ό,τι παράγει η Αγγλία· ολόκληρη η αγγλική βιομηχανία άνθρακα στηρίζεται σε μια τιμή εξαγωγής 150
σελίνια, ενώ η Αμερική προσφέρει φορτίο άνθρακα που πληρώνεται στη Γαλλία και το Βέλγιο για 90
σελίνια. Αν η Zentrale, αντί να ψάχνει στην ομιλία μου στο Ράιχσταγκ της 12ης Μαρτίου για
«οπουρτουνισμό», την είχε διαβάσει πραγματικά, θα το είχε βρει αυτό ήδη να προβλέπεται – χωρίς καμία
«μυστική πληροφορία»! Ο αποκλεισμός της Γερμανίας αρχίζει. Όχι, όπως λένε οι «μυστικές
πληροφορίες», στις 20 Μαρτίου, αλλά σταδιακά. Μια αργή πείνα όπως αυτή σε καιρό πολέμου. Η
σύγκρουση μεταξύ της Βαυαρίας και του Ράιχ ξεκινά, καθώς το Ράιχ πρέπει να προβεί σε αφοπλισμό. Όχι
εξαιτίας της κομμουνιστικής εξέγερσης, αλλά παρά την εξέγερση. Πράγματι, «η κατάσταση απαιτεί
αγώνα». Όμως, μέσα από μια μπακουνινιστική περιπέτεια, την οποία η Zentrale άφησε να πυροδοτηθεί
από έναν θερμοκέφαλο πραξικοπηματία, για χάρη της «εντατικοποίησης της δραστηριότητας», η μαχητική
δύναμη του γερμανικού προλεταριάτου έχει αποδυναμωθεί, καθώς στους αγώνες που έρχονται δεν θα
έχει εμπιστοσύνη στα σχέδια των ηγετών του. «Το μόνο που θα χρειαζόταν θα ήταν η συσπείρωση σε ένα
ενιαίο προλεταριακό μέτωπο για να διεξαχθεί ο αγώνας από κοινού». Έτσι έγραφε η Zentrale στο τέλος
του πραξικοπήματος, για να δείξει ότι και μετά από αυτό δεν είχαν μάθει τίποτα. Το «μόνο», πράγματι. Το
μόνο που χρειαζόταν ήταν να κατανοήσει η Zentrale ότι η ενότητα του προλεταριάτου είναι το αποτέλεσμα
μιας πολιτικής διαδικασίας και δεν μπορεί να κερδηθεί με αστυνομικές-κατασκοπευτικές προβοκάτσιες. Το
μόνο που χρειαζόταν ήταν να κατανοήσει η Zentrale, ότι είναι εκεί για το προλεταριάτο και το Κόμμα και
δεν είναι εκεί το Κόμμα και το προλεταριάτο γι’ αυτήν. Τότε θα ήμασταν σήμερα σε μια εξαιρετική
κατάσταση, δυνατοί και εξοπλισμένοι για τον αγώνα. Τότε θα ήμασταν σε θέση να πούμε: «Κάτω η
κυβέρνηση!» Αντί γι’ αυτό, πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς και να πούμε: «Κάτω οι
πραξικοπηματίες!»

IV.

Σε αυτό το πλαίσιο παραμένει ακόμη το ζήτημα των σχέσεων του Γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος
με την Κομμουνιστική Διεθνή. Όχι μόνο επειδή μια τέτοια καταστροφική ήττα για το KPD επηρεάζει και τη
Διεθνή, αλλά επειδή, χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες, η Εκτελεστική Επιτροπή της
Κομμουνιστικής Διεθνούς φέρει τουλάχιστον ένα μέρος της ευθύνης.

Ένα πράγμα, πρώτα απ’ όλα. Η ΕΕΚΔ έβλεπε και βλέπει ακόμα έναν ορισμένο κίνδυνο στην αρκετά
έντονη αντιπραξικοπηματική στάση από μένα και άλλους συντρόφους. Είναι τόσο ενοχλημένη από αυτό
που έστειλε τους πιο ειδικούς πράκτορες και αναλυτές της για να διαπιστώσει μήπως ήδη υπάρχει
«οπορτουνισμός» και αλλού. Είναι σκόπιμο να μιλήσουμε αρκετά ανοιχτά γι’ αυτό και να πούμε ότι όλη
αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Όσον αφορά τον οπορτουνισμό και τον σοσιαλρεφορμισμό, θα
πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε καμία χώρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρος, τόσο σαφής, τόσο
απροκάλυπτος και τόσο αδιαμφισβήτητα αποκρυσταλλωμένος όσο στη Γερμανία.
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Το Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και οι κορυφαίοι σύντροφοί του, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των
μελών του, προέρχονται από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Η πάλη με τη Σοσιαλδημοκρατία, η
εσωτερική και εξωτερική διαφωνία μαζί της, ήταν μια διαφωνία με τον οπορτουνισμό. Και όχι μόνο αυτό.
Ο καθημερινός μας αγώνας στον τύπο, στο κοινοβούλιο και, πάνω απ’ όλα, ο αγώνας των εργατών στα
συνδικάτα και τα εργοστάσια, είναι ένας συνεχής, ζωντανός, ενεργητικός και επιτυχημένος αγώνας
ενάντια στον οπορτουνισμό. Η μεγάλη δύναμη που έχουμε να πολεμήσουμε είναι η οπορτουνιστική
σοσιαλδημοκρατία. Σε τέτοιες συνθήκες, λοιπόν, δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βρεθεί οπορτουνισμός
στο Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, αν πρόκειται να βρεθεί οπουδήποτε. Ο οπορτουνισμός μέσα στο
κόμμα αποτελεί επομένως μια πολύ μικρή ανησυχία.

Υπάρχει, ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος ο κίνδυνος του πραξικοπηματισμού. Ο σύντροφος Ράντεκ
χρειάζεται λιγότερο απ’ όλους να του εξηγήσω πόσο πολύ μας έχει ήδη βλάψει ο πραξικοπηματισμός,
καθώς παρακολουθεί αυτά τα πράγματα πολύ στενά από το 1919. Έχω ήδη μελετήσει τη βιβλιογραφία
μας της εποχής για παραθέματα. Μετά τις διαφωνίες μας με το KAPD, στις οποίες συμμερίζονταν τη
θεωρητική μας θέση, οι σύντροφοι της ΕΕΚΔ, και, ακολουθώντας τους σταθερά, ο σύντροφος Ράντεκ,
ήταν της άποψης ότι ο κίνδυνος του πραξικοπήματος είχε πλέον ξεπεραστεί και ότι λίγη περισσότερη
«αναταραχή», όπως θα μπορούσαμε να το θέσουμε, δεν θα μπορούσε να κάνει κακό. Αυτή η ιδέα ήταν
λανθασμένη. Ο κίνδυνος του πραξικοπηματισμού δεν είχε ξεπεραστεί, αλλά ήταν οξύς, και αναγκαστικά
έγινε τέτοιος, τη στιγμή που η πλειοψηφία του USPD ήρθε σε εμάς, χωρίς να έχει περάσει από την
εμπειρία μάθησης που είχε το αρχικό μας Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήταν τώρα πιο αναγκαίο από ποτέ να
κρατήσουμε σταθερό το χέρι στο τιμόνι ενάντια στον πραξικοπηματισμό, αλλά οι σύντροφοι της ΕΕΚΔ
ήταν διαφορετικής άποψης, και το πλοίο είναι τώρα στα βράχια!

Για να αποφύγουμε τον κίνδυνο σφαλμάτων, θα πω κάτι περισσότερο για τον πραξικοπηματισμό.

Ότι αυτό που συνέβη στη Γερμανία, μια ένοπλη εξέγερση εναντίον της αστικής τάξης και των τεσσάρων
πέμπτων της εργατικής τάξης, ήταν ένα πραξικόπημα, δεν χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις εκ μέρους
μου. Δεν είναι όμως η άποψή μου ότι κάθε μερική δράση είναι πραξικόπημα. Ήμασταν εναντίον των
μερικών ενεργειών το 1919, όταν η επανάσταση βρισκόταν σε πτώση και κάθε ένοπλο κίνημα το μόνο
που έκανε ήταν να δίνει στην αστική τάξη και τον Νόσκε την πολυπόθητη αφορμή να πνίξουν το κίνημα
στο αίμα. Σε παρακμάζουσες επαναστατικές καταστάσεις, οι μερικές ενέργειες πρέπει να αποφεύγονται.
Σε ανερχόμενες επαναστατικές καταστάσεις, ωστόσο, οι μερικές ενέργειες είναι απολύτως απαραίτητες.
Παρά την υψηλή επαναστατική κατάρτιση του γερμανικού προλεταριάτου, δεν μπορεί ακόμα να
αναμένεται –αυτό θα χρειαζόταν την επανάληψη ενός θαύματος όπως το πραξικόπημα του Καπ, αλλά
αυτή τη φορά όχι παρερμηνευμένο από τους κομμουνιστές– ότι το προλεταριάτο θα είναι έτοιμο μια
συγκεκριμένη μέρα για να πατηθεί το κουμπί, όπως το αντιλαμβάνεται ένας γραμματέας του
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος ή ο Ρούντολφ Χίλφερντινγκ. Αν το επαναστατικό κύμα ξανασηκωθεί στη
Γερμανία, τότε, όπως και πριν το 1918, θα υπάρξουν επιμέρους δράσεις, ακόμη και αν η μεγαλύτερη
ωριμότητα του γερμανικού προλεταριάτου σε σύγκριση με εκείνη την εποχή θα εκφραστεί με τέτοιες
επιμέρους δράσεις που θα είναι πιο ισχυρές και πιο σταθερές από ό,τι προηγουμένως. Αλλά, με τον όρο
μερική δράση, εννοούμε μόνο ένα πράγμα, τους προλετάριους που ξεσηκώνονται σε αγώνα σε ένα μέρος
της Γερμανίας, ή σε μια μεγάλη πόλη, ή σε μια οικονομική περιοχή. Δεν εννοούμε ότι, σε ένα μέρος του
Ράιχ, ή στο Ράιχ στο σύνολό του, οι κομμουνιστές απεργούν ή αναλαμβάνουν δράση. Η μερική δράση
πρέπει πάντα να ερμηνεύεται με κάθετη, όχι με οριζόντια έννοια.
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Πέρα, όμως, από τη διαφορετική εκτίμηση του πραξικοπηματικού κινδύνου στη Γερμανία, υπάρχει και μια
δεύτερη δευτερεύουσα διαφορά στην εκτίμηση της δραστηριότητάς μας. Η προπαγάνδα μας, η
δραστηριότητά μας στο κοινοβούλιο κ.ο.κ. δεν θεωρήθηκαν επαρκώς επαναστατικές. Δεν υπάρχει
διαφωνία για ορισμένα πράγματα, για παράδειγμα για την αγωνιστική αποτελεσματικότητα της Rote
Fahne. Ως επί το πλείστον, ωστόσο, και εδώ τα παράπονα της ΕΕΚΔ φαίνεται να στηρίζονται σε μια
λανθασμένη εκτίμηση. Θα ήθελε τα πράγματα να είναι πιο «θορυβώδη», όπως λένε οι Άγγλοι. Και εδώ,
όμως, έχουμε ήδη αποκτήσει εμπειρία και οι επιπτώσεις της είναι εντελώς διαφορετικές. Κι εμείς, στην
αρχή της επανάστασης, στείλαμε τους ομιλητές του δρόμου και τους προπαγανδιστές μας να βγάλουν
δυνατούς λόγους. Είχαν μεγάλη επιτυχία στις πρώτες συγκεντρώσεις, αλλά, μετά τις δεύτερες, οι
οργανωτές μας έγραψαν ότι θα έπρεπε να στείλουμε άλλους ομιλητές, οι εργάτες δεν ήθελαν να ακούνε
βρισιές. Πρέπει να πούμε ανοιχτά ότι ένα μεγάλο μέρος των προπαγανδιστικών εντύπων, των εκκλήσεων
κ.λπ. που λαμβάνουμε από τη Ρωσία, αν δεν είναι πραγματικά επιζήμιο για μας, δεν είναι τόσο χρήσιμο
ως προς το περιεχόμενο όσο θα μπορούσε να είναι, λόγω της υπερβολικά δυναμικής μορφής του.
Θυμάμαι μια περίπτωση κατά την οποία, παρόλο που η γερμανική Zentrale, με ομόφωνη ψήφο, είχε
χαρακτηρίσει ένα συγκεκριμένο κείμενο ακατάλληλο, αυτό δημοσιεύτηκε παρ’ όλα αυτά πίσω απ’ τις
πλάτες μας.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το έργο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια κομμουνιστική
κοινοβουλευτική ομάδα θα ήταν παράβαση καθήκοντος αν δεν αξιοποιούσε σωστά μια επαναστατική
κατάσταση, με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Αλλά το κοινοβούλιο είναι το τελευταίο μέρος στο
οποίο μπορούν να «αξιοποιηθούν» επαναστατικές καταστάσεις. Το κοινοβούλιο είναι ο «καθρέφτης» των
όσων συμβαίνουν έξω, ειδικά σε επαναστατικούς καιρούς. Μια κοινοβουλευτική ομάδα που θα
εκφραζόταν με μια συνεχή κρίση οργής θα γινόταν γελοία. Αυτό στο οποίο καταλήγουμε και πάλι είναι ότι
οι Γερμανοί εργάτες είναι σκεπτόμενοι και θεωρητικοί. Ίσως πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται να οδηγηθούν
στο να κάνουν κάτι με προσβολές, πρέπει να πειστούν. Και αυτό δεν είναι μόνο η εμπειρία μας στα
δυόμισι χρόνια ύπαρξης του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι η εμπειρία μου σε πάνω από μια δεκαετία
πρακτικής κομματικής δουλειάς, και η εμπειρία συντρόφων που έχουν περάσει μια μακρά ζωή σε αυτή τη
δουλειά. Δεν διέφυγε επίσης από τον σύντροφο Ζινόβιεφ, νομίζω, όταν έγραψε μετά το συνέδριο της
Χάλλε: «Η παλιά σχολή κάνει αισθητή την παρουσία της. Η δουλειά των καλύτερων Γερμανών
επαναστατών δεν πήγε χαμένη».

Ο Ζινόβιεφ είδε πώς η μεγάλη επίδραση της ομιλίας του στη Χάλλε βασίστηκε ακριβώς στο γεγονός ότι
ήταν τόσο τεκμηριωμένη και απέφυγε κάθε παρορμητική μορφή.

Όλα αυτά όμως ωχριούν μπροστά στα καθήκοντα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και στην πρακτική
επίλυση αυτών των καθηκόντων.

Ένα σημείο πρώτα απ’ όλα. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο στη Γερμανία, αλλά παντού, που η ηγεσία της
ΕΕΚΔ γίνεται αντιληπτή ως ανεπαρκής. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν έχουμε στην ηγεσία της ούτε έναν
Μαρξ, όπως στην ηγεσία της Πρώτης Διεθνούς, ούτε έναν Λένιν. Το πρόβλημα είναι οι μεγάλες τεχνικές
δυσκολίες, η ανεπαρκής ταχυδρομική σύνδεση κ.λπ. Η ΕΕΚΔ είναι απομονωμένη από τη Δυτική
Ευρώπη, τη σημαντικότερη περιοχή δραστηριότητάς της. Πιστεύω ότι η ΕΕΚΔ δεν είναι καθόλου η
τελευταία που το αισθάνεται αυτό. Η λύση της, ωστόσο, είναι πολύ ατυχής και, σε αυτό το σημείο, έπρεπε
να εκφράζομαι ως πρόεδρος του κόμματος με κάποια επιφύλαξη, ενώ τώρα, ως απλό μέλος του
κόμματος, μπορώ να μιλήσω με πλήρη διαφάνεια. Αυτό είναι το σύστημα των μυστικών πρακτόρων.
Πρώτα απ’ όλα, η Ρωσία δεν είναι σε θέση να στείλει τις καλύτερες δυνάμεις της. Έχουν θέσεις στη Ρωσία
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που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Επομένως, στελέχη και σύντροφοι φτάνουν στη Δυτική Ευρώπη,
ο καθένας από αυτούς με την καλύτερη θέληση, ο καθένας γεμάτος από τις δικές του ιδέες και ο καθένας
γεμάτος από την ανυπομονησία να δείξει πόσο καλά μπορεί να «τα καταφέρει». Η Δυτική Ευρώπη και η
Γερμανία γίνονται έτσι δοκιμαστικό πεδίο για κάθε είδους πολιτικές προσωπικότητες μικρού
αναστήματος , από τους οποίους έχουμε την εντύπωση ότι θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.
Δεν έχω τίποτα εναντίον αυτών των Τουρκεστανών  και το μόνο που τους εύχομαι είναι να είναι καλά·
αλλά συχνά έχω την εντύπωση ότι θα έκαναν λιγότερο κακό με τα κόλπα τους στη χώρα τους.

Η κατάσταση γίνεται πιο σοβαρή, ωστόσο, όταν αποστέλλονται αντιπρόσωποι που είναι εντελώς
ανεπαρκείς ακόμη και από ανθρώπινη άποψη. Επανέρχομαι εδώ στα ιταλικά γεγονότα. Ο σύντροφος
Ράκοζι, αφού εκπροσώπησε την Τρίτη Διεθνή στην Ιταλία, έφτασε στη συνέχεια στη Γερμανία.
Παρουσιάστηκε στις συνεδριάσεις της Zentrale και της Κεντρικής Επιτροπής ως αντιπρόσωπος της
ΕΕΚΔ. Εξήγησε με τόσα πολλά λόγια ότι στην Ιταλία «δόθηκε ένα παράδειγμα» και δήλωσε, τόσο ιδιωτικά
όσο και δημόσια, ότι και το γερμανικό κόμμα θα πρέπει να διασπαστεί ξανά. Είχε πράγματι φέρει την
ιταλική διάσπαση σε οριακό σημείο με αυτή την ιδέα για την ανάγκη νέων διασπάσεων. Οι ομιλίες
υπάρχουν στα στενογραφικά πρακτικά, εκατό μάρτυρες μπορούν να το πιστοποιήσουν. Ο Ράκοζι,
ωστόσο, δίνει αναφορά στη Μόσχα, και τι πρέπει να κάνει η Κομμουνιστική Διεθνής γι’ αυτό; Το
ημιεπίσημο (ή ίσως και εντελώς επίσημο, αν και ακόμα απόκρυφο) άρθρο του συντρόφου Ράντεκ
αναφέρει:

«Η απόπειρα (για περαιτέρω διάσπαση) υπάρχει μόνο στη φαντασία του Λέβι, ο οποίος βασίστηκε σε μια
υποτιθέμενη έκφραση του Ούγγρου συντρόφου Ράκοζι, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της ΕΕΚΔ στην
Ιταλία, και ο οποίος υποτίθεται ότι είπε, σύμφωνα με την αναφορά του Λέβι, ότι το Γερμανικό
Κομμουνιστικό Κόμμα θα πρέπει να εκκαθαριστεί και πάλι. Ο σύντροφος Ράκοζι, ο οποίος συμμετείχε στη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Βερολίνου ως άτομο, αρνείται ότι είπε κάτι τέτοιο. Και ακόμη και
αν ο σύντροφος Ράκοζι το είπε, δεν είχε εξουσιοδότηση να το κάνει.»

Η έκφραση αυτή αποκαλύπτει τον εντελώς επιπόλαιο τρόπο με τον οποίο παίζουμε με κόμματα,
υποθέσεις και ανθρώπους. Ο σύντροφος Ράντεκ γνωρίζει ότι τα άτομα που είναι ιδιώτες δεν έχουν
πρόσβαση στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του KPD. Ο σύντροφος Ράντεκ δηλώνει ότι ο
Ράκοζι δεν είχε εξουσιοδότηση να κάνει μια τέτοια δήλωση. Αλλά ο σύντροφος Ράκοζι ήταν ο
πληρεξούσιος της ΕΕΚΔ στο Λιβόρνο. Μας ανέφερε τους αυθεντικούς λόγους που οδήγησαν στη
διάσπαση με αυτή την ιδιότητα. Μας παρέθεσε, επομένως, αιτίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
αύριο στη διάσπαση του Γερμανικού Κόμματος. Ο ίδιος ο Ράκοζι έβγαλε αυτά τα συμπεράσματα· εγώ και
23 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής διαφωνήσαμε ρητά με αυτή την αιτιολογία  και η ΕΕΚΔ εξήγησε τότε
ότι ο Ράκοζι δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να κάνει μια τέτοια δήλωση. Πιθανώς, ήταν εξουσιοδοτημένος
μόνο να πραγματοποιήσει μια διάσπαση χωρίς αιτιολογία. Πρόκειται για ένα επιπόλαιο παιχνίδι που
παίζεται εδώ – η μέθοδος της αποστολής ανεύθυνων ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν αργότερα να
εγκριθούν ή να αποκηρυχθούν ανάλογα με τις ανάγκες, είναι σίγουρα πολύ βολική, αλλά ακόμη και αν
ευλογήθηκε από τη μακρά κομματική παράδοση, είναι ολέθρια για την Τρίτη Διεθνή. Μπορώ να
παρατηρήσω παρεμπιπτόντως ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ βιαστικοί στο να παίζουν με νέες
διασπάσεις, τουλάχιστον αυτοί οι ξένοι εκπρόσωποι της ΕΕΚΔ. Ελπίζω ότι δεν θα αναγκαστώ να δώσω
αποδείξεις ότι στους γερμανικούς κύκλους που βρίσκονται κοντά στην ΕΕΚΔ, τουλάχιστον στους κύκλους
για τους οποίους η ΕΕΚΔ φέρει την πολιτική ευθύνη, η φοβερή ήττα του Κόμματος παρακάμπτεται με
κουβέντες ότι, αν η Δράση του Μάρτη οδηγούσε μόνο στην εκκαθάριση του Κόμματος από τη δεξιά του
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πτέρυγα, το τίμημα δεν θα ήταν πολύ υψηλό. Στους συντρόφους που κείτονται τώρα νεκροί στην κεντρική
Γερμανία δεν ειπώθηκε, όταν τους έστειλαν στο θάνατο, ότι τα πτώματά τους θα χρησιμοποιούνταν ως
δυναμίτης για το Κόμμα. Αν η ΕΕΚΔ δεν είναι σε θέση να αποβάλει τέτοιους ασυνείδητους συντρόφους
αυτού του διαμετρήματος, θα καταστραφεί τόσο η ίδια όσο και εμείς.

Η ημιεπίσημη δήλωση του συντρόφου Ράντεκ, ωστόσο, αποκαλύπτει μόνο μια πρόσθετη και ακόμη πιο
επιζήμια επίδραση του συστήματος των εντολοδόχων. Αυτή είναι η άμεση και μυστική επαφή μεταξύ
αυτών των εντολοδόχων και της ηγεσίας της Μόσχας. Πιστεύουμε ότι λίγο-πολύ σε όλες τις χώρες όπου
εργάζονται αυτοί οι απεσταλμένοι, η δυσαρέσκεια απέναντί τους είναι η ίδια. Πρόκειται για ένα σύστημα
που μοιάζει με αυθαίρετο δικαστήριο. Ποτέ δεν εργάζονται με την Zentrale της εκάστοτε χώρας, πάντα
πίσω από την πλάτη της και συχνά ακόμη και εναντίον της. Κάποιοι βρίσκουν ανθρώπους στη Μόσχα
που τους πιστεύουν, άλλοι όχι. Πρόκειται για ένα σύστημα που αναπόφευκτα υπονομεύει κάθε
εμπιστοσύνη για αμοιβαία εργασία και από τις δύο πλευρές, τόσο της ΕΕΚΔ όσο και των συνδεδεμένων
κομμάτων. Αυτοί οι σύντροφοι είναι γενικά ακατάλληλοι για πολιτική ηγεσία, εκτός του ότι τους
εμπιστεύονται πολύ λίγο. Η απελπιστική κατάσταση που προκύπτει είναι ότι λείπει ένα κέντρο πολιτικής
ηγεσίας. Το μόνο πράγμα αυτού του είδους που διαχειρίζεται η ΕΕΚΔ είναι οι εκκλήσεις που έρχονται
πολύ αργά και οι καθαιρέσεις που έρχονται πολύ νωρίς. Αυτό το είδος πολιτικής ηγεσίας στην
Κομμουνιστική Διεθνή οδηγεί είτε στο τίποτα είτε στην καταστροφή. Το μόνο που απομένει για ολόκληρη
την οργάνωση είναι αυτό που περιγράψαμε παραπάνω. Η ΕΕΚΔ λειτουργεί λίγο πολύ σαν μια Τσεκά που
προβάλλεται πέρα από τα ρωσικά σύνορα – μια απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων. Η σαφής απαίτηση
ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και ότι η ηγεσία σε ορισμένες χώρες δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από
ανίκανους αντιπροσώπους με ανίκανα χέρια, το αίτημα για μια πολιτική ηγεσία και ενάντια σε μια
κομματική αστυνομία, δεν είναι αίτημα για αυτονομία. Στο ίδιο απόσπασμα στο οποίο ο Μαρξ
χρησιμοποιεί τα πιο δυναμικά λόγια κατά της αυτονομίας στη Διεθνή, λέει επίσης:

«Χωρίς να θίγει στο ελάχιστο την πλήρη ελευθερία των κινημάτων και των προσπαθειών της εργατικής
τάξης στις επιμέρους χώρες, η Διεθνής κατάφερε να τις ενώσει σε ένα ενιαίο σύνολο και να κάνει για
πρώτη φορά τις άρχουσες τάξεις και τις κυβερνήσεις τους να αισθανθούν την παγκόσμια δύναμη του
προλεταριάτου.»

Η ΕΕΚΔ είναι σε θέση να εκτιμήσει με τον καλύτερο τρόπο πόσο απέχει από αυτή την ιδανική κατάσταση.
Η παρούσα κατάσταση μπορεί να είναι καλή για μια διεθνή των αιρέσεων· είναι ολέθρια για μια διεθνή των
μαζικών κομμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να αναφέρω ιδιαίτερα τη σοβαρότητα της απόφασης που θέτει για τη Διεθνή αυτή
η κατάρρευση του γερμανικού κόμματος. Για ευνόητους λόγους, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια
λεπτομερή συζήτηση για το ποιος φταίει. Οφείλουμε όμως να τονίσουμε ότι το Γερμανικό Κομμουνιστικό
Κόμμα, που τώρα κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξή του, κάτι για το οποίο ευθύνεται εν μέρει η ΕΕΚΔ και είναι
τουλάχιστον ένοχη, είναι το μόνο μαζικό κόμμα με κομμουνιστική ηγεσία στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Οι
Γερμανοί κομμουνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με ζήτημα ζωής και θανάτου, αν μπορούν ακόμα να
διατηρήσουν το κόμμα τους ως κομμουνιστικό ή αν θα καταρρεύσει σε ένα σωρό μπακουνινιστικών
ερειπίων. Είναι η μοίρα των επαναστατικών κομμάτων, όταν η επαναστατική διαδικασία καταλαγιάζει,
όταν υπάρχουν μακρές αντεπαναστατικές εποχές, να αυτοκαταστρέφονται· σε τέτοιες περιπτώσεις, ο
αναρχισμός ολοκληρώνει τη μοίρα των κομμουνιστικών κομμάτων. Κανείς δεν μπορεί να δει πίσω από το
πλέγμα της ιστορίας ή να μετρήσει την ποικιλομορφία των δυνάμεων ανάλογα με το σθένος, το στόχο και
τη σταθερότητά τους: «δεν υπάρχει κανένα μάτι που να βλέπει τη χρυσή ζυγαριά του χρόνου». Μόνο από
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τα συμπτώματα μπορεί να διακρίνει κανείς τη νικηφόρα τάση ανάμεσα σε αυτούς που αγωνίζονται. Αν οι
Γερμανοί δεν καταφέρουν να ξαναχτίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν η υπόθεση του Μάρτη είναι
μοιραία για αυτούς, τότε είναι μια οριστική απόδειξη ότι οι αντεπαναστατικές τάσεις που βλέπουμε σε όλο
τον κόσμο είναι μεγαλύτερης διάρκειας και μεγαλύτερης ισχύος απ’ ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Αν
αυτό είναι το πεπρωμένο μας, είναι και το πεπρωμένο της Κομμουνιστικής Διεθνούς.

Αν καταφέρουμε, ωστόσο, όπως ελπίζουμε και επιθυμούμε, να σώσουμε την κομμουνιστική ιδέα στη
Γερμανία και να αποδείξουμε ότι υπάρχουν ακόμα επαναστατικές δυνάμεις που μπορούν να
εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, ας μην μας βάλει εμπόδια η Διεθνής, ας επιστρέψουμε στο παρελθόν του
Κομμουνιστικού Κόμματος και στη θεωρία της ιδρύτριάς του. Σκιαγράφησε τη διαδρομή που πρέπει να
ακολουθήσουμε με τα παρακάτω λόγια:

«Η σύνδεση των πλατιών λαϊκών μαζών με ένα στόχο που ξεπερνά ολόκληρη την υπάρχουσα κοινωνική
τάξη, της καθημερινής πάλης με τον μεγάλο παγκόσμιο μετασχηματισμό, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα
του σοσιαλδημοκρατικού κινήματος, το οποίο πρέπει να προχωρήσει με επιτυχία στο δρόμο της
ανάπτυξής του ανάμεσα σε δύο υφάλους: την εγκατάλειψη του μαζικού χαρακτήρα ή την εγκατάλειψη του
τελικού στόχου· την υποχώρηση στο σεχταρισμό ή την πτώση στον αστικό ρεφορμισμό· τον αναρχισμό ή
τον οπορτουνισμό.»

Μετάφραση: elaliberta.gr

Paul Levi, “Our Path: Against Putschism”, Historical Materialism, τεύχος 17, 2009, μετάφραση από τα
γερμανικά στα αγγλικά David Fernbach. Αναδημοσίευση: Marxists Internet Archive,
https://www.marxists.org/archive/levi-paul/1921/against-putschism.htm

Στην αρχική γερμανική έκδοση ο τίτλος της πρώτης σελίδας είναι: “Unser Weg. Wider den Putschismus
von Paul Levi Mit einem Artikel von Karl Radek als Anhang”. Το συνημμένο άρθρο του Ράντεκ (που δεν
περιλαμβάνεται εδώ) ήταν το “Die Lehren eines Putschversuchs” («Μαθήματα μιας απόπειρας
πραξικοπήματος»), το οποίο αφορούσε στη δράση της Βιέννης τον Ιούνιο του 1919. Στόχος του Λέβι ήταν
να δείξει πώς ο Ράντεκ είχε επιχειρηματολογήσει με παρόμοιο τρόπο εναντίον των Αυστριακών
κομμουνιστών.
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